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Valdkond mullastik
Mulla NO3 (nitraatlämmastiku) ja SO4 sisalduse muutus ja dünaamika nitraaditundliku ala põllumuldades
aastatel 2012-2017 erineva maakasutuse (põllukultuurid, rohumaa) korral ning mullas leiduvate
taimetoiteelementide (P, K, Ca, Mg, Cu, Mn, B, Nmin) happesuse ja orgaanilise aine fooni ja pikaajalisemate
muutuste selgitamine

2012. aasta kevadel rajati uurimisala Adavere lähedale viiele tootmispõllule, millele 2017. aastal lisandus kaks
tootmispõldu Tartumaal. 2019. aastal kogusime mullaproovid kolmelt uurimisalalt Adavere lähedalt ja kahelt alalt
Tartumaalt. Proovid koguti 4 korda aastas (varakevadel, vegetatsiooniperioodi keskel, pärast kultuuride koristamist
ja enne maapinna külmumist talvel. Jälgimaks toiteelementide omastamisest erinevatest mullakihtidest koguti
proovid kevadel ja vegetatsiooniperioodi keskel ülemisest 30 cm mullakihist sügavustelt 0-10 cm, 10-20 cm ja 20-30
cm. Toiteelementide liikumise jälgimiseks mulla vertikaalprofiilis koguti proovid kihtidest 0-30 cm, 30-60 cm ja 60-90
cm. 2019. aasta eripäraks oli kahtlemata väga soe sügisperiood septembrist jaanuarini, mil muld praktiliselt ära ei
külmunud ning avaldas tugevat mõju toitainete liikumisele. Metoodiliselt tähendas see liiga pikka ajavahemikku kahe
proovivõtu vahele ja seetõttu liikus suhteliselt suur osa toiteelementidest uuritavast mullakihist allapoole enne
viimaste proovide kogumist.

Vähemlevinud põllumajanduskultuuride väetustarbe ja toitainete omastamise seaduspärasuste, toitainete
vertikaalse liikumise ning toitainete bilansi arvutamine väetamissoovituste väljatöötamiseks

Koostöös PMK katsekeskustega rajati kolme kultuuri (põlduba, hernes, talioder) katselapid Võru ja Viljandi
katsekeskustesse erinevates pedoklimaatilistes tingimustes. Neilt aladelt võeti mullaproovid vahetult pärast kultuuri
külvamist ja väetamist ülemisest künnikihist sügavuselt 0-10 cm, 10-20 cm ja 20-30 cm ja lisaks sügavustest 30-60
cm ja 60-90 cm. Samadest sügavustest korrati mullaproovide kogumist aktiivse vegetatsiooniperioodil juuni lõpus,
peale kultuuri koristamist augusti lõpul ning jaanuari algul enne mulla lõplikku külmumist, et selgitada toitainete
liikumist mulla vertikaalprofiilis. Mullaproovid koguti kahes korduses ning määrati Nmin ja väävel, toiteelementide
täisanalüüs ja pH mulla ülemises 30 cm kihis. Lisaks määratakse põllult eemaldatud saagi biokeemiline koostis peale
kultuuri koristamist.

Taimekaitsevahendite jääkide sisaldus mullas

2018. aastal koondasime esmakordselt taimekaitsevahendite jääkide toimeainete sisalduse uuringusse kõik selle
valdkonna erinevate mullaproovide tulemused ja sarnaselt analüüsisime 2019. aastal neid koos. Sisuliselt võiks TKV
määramise jagada 2019. aastal 3 erinevaks teemaks lähtuvalt maakasutusest või uurimise eesmärgist:
Keskkonnasõbraliku aianduse (KSA) ja -köögiviljanduse (KSK) mullad (kokku 5 proovi), NTA alalt peamiselt KSM
tootjate põldudelt kogutud proovid (NTA, 10 proovi) ja võrdluseks Tartumaalt peamiselt KSM tootjate proovid (Tartu,
10 proovi). Kokku koguti ja analüüsiti seega uuringu käigus 25 mullaproovi. 2019. aastal kogusime mullaproovid TKV
jääkide toimeainete määramiseks septembri algul. Proovid koguti valdavalt mulla ülemisest 10-15 cm kihist kühvliga
ja iga proov moodustati 8-10 üksikproovist.
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Valdkond vesi
Põllumajandusliku keskkonnatoetuse veeseire hindamise raames veekvaliteediga seotud uurimistööd
(taimetoiteelementide kont sentratsioon dreenivees)

Hüdroloogilise uuringu käigus hinnatakse lõimuvalt pinnavee voolu ja väetiste kasutust. Seirepõldude kogujadreenide
suudmetest mõõdetakse dreenivee vooluhulgad ja võetakse veeproovid 2-nädalase intervalliga. Laboris määratakse
veeproovide taimetoitainete sisaldus järgmisi metoodikaid kasutades:
•

P, K, SO42- – EVS-EN ISO 11885:2009 (ICP)

•

NH4+ - Tecator Application Note ASN 140-02/90, 1990

•

NO3--N - EVS-EN ISO 13395:1999 (Cd kolonn)

•

Ntot – method 4500-N APHA, 1998

Dreenivee kvaliteeti hinnatakse sotsiaalministri 2.01.2003 määruses nr. 1 “Joogivee tootmiseks kasutatava või
kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollnõuded” sätestatud nitraatiooni kontsentratsiooni
alusel, kus piirmääraks on 50 mg/l ja EL nitraadi sihtarv 25 mg/l. Seega võib vee kvaliteeti nitraatiooni sisalduse järgi
jagada tinglikult 3 klassi:
Kvaliteedinäitaja

ühik

Hea

Mõõdukas

Halb

Nitraatiooni sisaldus

mg/l

<25

25-50

>50

Kuna dreenivesi liigub kogujakraavide kaudu veekogudesse, siis hinnatakse dreenivee kvaliteeti ka vastavalt
keskkonnaministri 28. juuli 2009 määruses nr. 44 („Pinnaveekogumite moodustamise kord ja nende
pinnaveekogumite nimestik, mille seisundiklass tuleb määrata, pinnaveekogumite seisundiklassid ja
seisundiklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ning seisundiklasside määramise kord“) toodud nõuetele.
Selle määruse järgi antakse üldhinnang jõgede vee kvaliteedile mitmete erinevate näitajate kaudu. Füüsikaliskeemiliste kvaliteedinäitajate grupist, mille abil vooluveekogu ökoloogiline seisundiklass määratakse, mõjutab
põllumajandus enim üldlämmastiku (Nüld), ja üldfosfori sisaldust (Püld). Vooluveekogude pinnaveekogumite
ökoloogilised seisundiklassid üldlämmastiku ja -fosfori väärtuste järgi on järgmised:
Seisundiklass

Ühik

Väga hea

Hea

Kesine Halb

<1,5

1,5-3,0 >3,0-6, >6,0-8,0

Lämmastikusisaldus (Nüld)

mg/l

Fosforisisaldus (Püld)

<0,05 0,05–0,08

mg/l

Väga halb

>0,08–0,1

>8,0

>0,1–0,12

>0,12

Kuna MAK 2014-2020 kasutatakse pinnavee kvaliteedi hindamiseks nitraatlämmastiku (N-NO3) sisaldust, siis
võrreldakse pinnavee kvaliteeti ka selle järgi kolmes seisundiklassis:
Seisundiklass

Hea

Mõõdukas

Halb

N-NO3 sisaldus, mg/l

<2,0

>2,0-5,6

>5,6

Põlluraamatu andmete põhjal arvutatakse seirepõldude kohta põllu NPK-üldbilanss OECD metoodika kohaselt.
Nimetatud metoodika järgi arvestatakse üldbilansi koostamisel põllult saagiga eemaldatud ning orgaaniliste,
mineraalväetiste, bioloogiliselt seotud lämmastiku ning seemnetega tagastatud taimetoiteelemente.

Taluvärava toiteelementide bilansi ja kasutuse uuringu metoodika

Taluvärava toiteelementide bilansi uuringut teostatakse alates aastast 2004 igal aastal. Perioodil 2004-2014 kuulus
PMK seirevalimisse olenevalt aastast 103-133 põllumajandusettevõtet. Seireala pindala hõlmas aastate keskmisena
~13 300 ha põllumajandusmaad.
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Toiteelementide bilansi andmeid kogutakse põllumajandustootjatelt aastase tagasinihkega, mis tähendab, et 2019.
aastal koguti andmeid 2018. majandusaasta tulemuste kohta.
Seoses MAK 2014-2020 uue toetusperioodi algusega 2015. aastal, muudeti 2016. aastal bilansi seirevalimit ja alates
aastast 2015 arvutatakse seda FADNi andmete põhjal, PMK Maamajanduse ja analüüsi osakonna poolt. Muudatuste
tegemise eesmärgiks oli vajadus suurendada valimis olevate põllumajandusettevõtete arvu nii, et bilansi tulemusi
oleks võimalik laiendada võimalikult suure hulga põllumajandustootjate ja nende kasutuses oleva põllumajandusmaa
kohta.
FADN-i valimis olevate ettevõtete tulemuste üldistamisel ehk laiendamisel MAK 2014-2020 keskkonnasõbraliku
majandamise- ja mahepõllumajandusliku tootmise toetust taotlenud põllumajandustootjate üldkogumile
kasutatakse PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri andmeid analüüsitava aasta kohta.
Andmed kaalutakse eraldi toetuste lõikes, kasutades PRIA põllumajandusloomade ning põllumassiivide registri
andmeid analüüsitava aasta kohta ning standardtoodangu koefitsiente "2013" (aastate 2011–2015 keskmine). Igale
tootjale (kellel on maad ja/või põllumajandusloomi) määratakse tootmistüüp ja majanduslik suurus vastavalt FADN-i
tüpoloogiale.
Kasutades standardtoodangu koefitsiente ning ettevõtte andmeid maakasutuse ja loomade arvu kohta määratakse
ettevõtte standardkogutoodangu väärtus eurodes ehk majanduslik suurus. Ettevõtte majanduslik suurus määrab
tema kuulumise vastavasse majandusliku suuruse klassi.
Ettevõtte tootmistüüp ehk peamine tootmissuund määratakse olenevalt ühe või teise tootmisharu osatähtsusest
ettevõtte standardkogutoodangus. Bilansivalimi ettevõtted grupeeritakse tootmistüübi alusel kolmeks:
taimekasvatus, loomakasvatus ja segatootmine.
Majandusliku suuruse ja tootmistüübi kalkulaator on avaldatud Põllumajandusuuringute Keskuse kodulehel:
http://www.maainfo.ee/data/so_calc/. Selle abil saab määrata ettevõtte majandusliku suuruse ja tootmistüübi.
Kuna FADNi eesmärgiks on analüüsida põllumajandusliku tootmisega tegelevate ettevõtete majandustulemusi, siis
on FADNi põllumajandustootjate üldkogumisse kuulumiseks kehtestatud ettevõtte majandusliku suuruse alampiir.
Eestis on alates 2010. aastast kehtestatud majandusliku suuruse alampiiriks 4000 eurot. See tähendab, et FADNi
üldkogumisse kuuluva ettevõtte standardkogutoodangu (SKT) väärtus aruandeaastal peab olema suurem kui 4000
eurot. Alampiiri seadmisel on põhimõte, et üldkogumiga saaks kaetud ca 90% riigi põllumajanduslikust tootmisest
(kogutoodangust, maakasutusest, loomühikutest).
2018. aastal oli FADN-i põllumajandustootjate üldkogumis kokku 7610 etttevõtet. KSM ettevõtteid oli nendest 1430
ja bilansivalimis esindas neid 234 ettevõtet. MAHE ettevõtete arv üldkogumis oli 1526, neid esindas valimis 168
ettevõtet. ÜPT ettevõtteid 2166, valimis 97 ettevõtet. Eesti keskmine arvutati FADN-i kogu põllumajandustootjate
üldkogumi kohta ja valimis esindas neid 659 ettevõtet.
Nitraaditundliku ala (NTA) ettevõtete arv FADN-i üldkogumis oli 2018. aastal 569 ja neid esindas valimis 69 ettevõtet.
Väljaspool NTA-d (vp NTA) tegutsevaid ettevõtteid oli üldkogumis 7041, valimis 590.
Tootmistüübiti kuulus üldkogumisse taimekasvatusega tegelevaid ettevõtteid 3502, valimis esindas neid 303.
Loomakasvatusega tegelevaid ettevõtteid oli üldkogumis 3086, bilansivalimis 263, segatootmist esindas üldkogumis
1022 ja valimis 93 ettevõtet.
Iga põllumajandustootja bilansinäitajad arvutatakse kaalutud keskmistena. Kaalumiskoefitsiendid arvutatakse välja
vastavalt põllumajandustootjate üldkogumi struktuurile lähtudes tootmistüüpidest ja majandusliku suuruse
klassidest. Kaalutud keskmise tulemuse (keskmiselt põllumajandustootja kohta) arvutamisel korrutatakse
analüüsitavasse gruppi kuuluvate ettevõtete väärtused nende kaalumiskoefitsientidega, korrutised summeeritakse
ja saadud kogusumma jagatakse ettevõtete kaalumiskoefitsientide summaga.
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MAK 2014-2020 uue toetusperioodi algusega ja valimi muutmisega 2015. aastal, kohandati OECD taluvärava
toiteelementide bilansi metoodikat vastavalt FADN-is olemasolevatele andmetele ja korrigeeriti toiteelementideks
ümberarvutamise koefitsiente.
Taluvärava bilanss arvutatakse ettevõtte kohta (NPK kg/põllumajandusmaa ha kohta/aastas), ajavahemiku 1. jaanuar
– 31. detsember kohta (vastab majandusaruandluse perioodile). Tootmisaasta lõpul müümata jäänud toodang
võetakse arvesse järgmisel aastal.
Taluvärava toiteelementide bilansi arvutamine toimub läbi sisendi ja väljundi. Bilansi arvutamiseks lahutatakse
ettevõttesse ostetud või sisse toodud sisendite toiteelementide summast ettevõttest müüdud või välja viidud
toiteelementide väljundite summa. Taluvärava toiteelementide bilansilise meetodi puhul on arvestuse aluseks
toiteelementide füüsilised kogused (kilogrammid). Ettevõtte sisest toiteelementide ringlust selle metoodika puhul
eraldi ei arvestata.
Bilansi sisendi moodustavad ettevõttesse sisse ostetud või toodud sööt, põhk, mineraalväetised, seemned, loomad,
orgaaniline väetis, lämmastiku sidumine liblikõieliste kultuuride poolt ja sademetest saadav lämmastik. Väljundi
poole toodanguga välja müüdud või viidud looma- ja taimekasvatussaadused, põllumajandusloomad ja orgaaniline
väetis (sõnnik). Kõik kogused arvutatakse spetsiaalsete koefitsientide abil ümber NPK toiteelementideks ja
summeeritakse (kg).
Bilanss on positiivne ehk ülejäägiga, kui sisendi toiteelementide summa on suurem ettevõtte väljundi toiteelementide
summast. Negatiivne ehk puudujäägiga on bilanss juhul, kui väljundi toiteelementide summa ületab sisendi
toiteelementide summat.
Keskkonnariskide ja majandusliku efektiivsuse hindamiseks arvutatakse toiteelementide kasutamise efektiivsust, mis
on väljundi ja sisendi suhe ning tulemus esitatakse protsentides (NPK %).
Keskkonda säilitavaks loetakse põllumajandustootmist juhul, kui toiteelemendi kasutamise efektiivsus on vahemikus
80-90%. Efektiivsus <70% väljendab suurenevat riski keskkonnale (suurenenud kaod õhku, mulda, vette). Efektiivsus
>100% väljendab puudujäägiga majandamist.
Kõik NPK toiteelementide füüsilised kogused esitatakse elementidena. Toiteelementideks ümberarvutamise
koefitsiendid esitatakse aruande lisana (lisa 1)
Mineraalväetiste puhul kasutatakse fosfori- ja kaaliumisisalduse oksiididest (P2O5, K2O) elementideks
ümberarvutamisel koefitsiente: P=P2O5 x 0,44 ja K=K2O x 0,83.
Kuna FADN-i andmebaasis kajastuvad ostetud ja müüdud orgaanilise väetise (sõnnik) andmed rahalises väärtuses,
täpsed andmed sõnnikukoguste kohta aga puuduvad, kohandati sõnniku NPK sisendi ja väljundi senist arvutamise
metoodikat. Selleks jagatakse ostetud või müüdud sõnniku summad keskmise müügihinnaga 10 euro/t. Eri tüüpi
sõnniku toiteelementide sisalduse määramisel kasutatakse põllumajandusministri määruses nr 71 (14.07.2014) "Eri
tüüpi sõnniku toitainete sisalduse arvestuslikud väärtused, sõnnikuhoidlate mahu arvutamise metoodika ja
põllumajandusloomade loomühikuteks ümberarvutamise koefitsiendid" lisades 3 ja 4 välja toodud toiteelementideks
ümberarvutamise koefitsiente.
FADN-i andmebaasis puuduvad nii detailsed andmed liblikõieliste kultuuride kasvatamise kohta, et neid saaks
kasutada N bilansi arvutamiseks. Võttes arvesse, et N sisendist suurima osakaalu moodustavad mineraalväetised ja
liblikõieliste kultuuride poolt seotud lämmastik (eriti mahetootjatel), siis liblikõieliste kultuuride poolt seotud
lämmastiku koguste arvestamiseks kasutatakse PRIA põllumassiivide registri andmeid analüüsitava aasta kohta.
Põllumajandusloomade NPK väljundi arvutamisel võetakse arvesse loomade müüki, omatarvet (k.a loonustasu),
suunamist edasiseks töötlemiseks ja hukkumisi. Müüdud loomade puhul võetakse arvesse loomade müüki lihaks,
tõuaretuseks või edasiseks kasvatamiseks ning teadmata otstarbeks.
Looma- ja taimekasvatussaaduste NPK väljundi arvutamisel arvestatakse toodangu müüki, omatarvet (k.a loonustasu)
ja suunamist edasiseks töötlemiseks.
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Loomade ostusööt kajastub FADN-i andmebaasis samuti ainult rahalises väärtuses ning andmed ostetud söötade
koguste kohta puuduvad. Ostusööda kohta on eraldi välja toodud: kontsentreeritud sööt ning kore- ja mahlakas sööt
karjatatavatele loomadele, söödad sigadele, kodulindudele, väikeloomadele ja mesilastele. Selleks, et arvestada NPK
sisendi koguseid ostusöötade puhul, kasutatakse Maamajanduse Infokeskuse poolt igal aastal välja antavas
infomaterjalis "Kattetulu arvestused taime- ja loomakasvatuses" toodud vastavate loomade söödavajaduse arvestusi.
Aastatel 2004-2014 teostatud toiteelementide bilansi uuringu tulemused ei ole seoses bilansivalimi muutumise,
laiendatud tulemustele ülemineku ja osalise metoodika kohandamise tõttu võrreldavad 2015.-2018. aasta
tulemustega. Varasemate aastate tulemusi kasutatakse MAK 2014-2020 perioodi lõpus bilansinäitajate üldise trendi
väljatoomisel.
Kuna aastatel 2015-2018 arvutati NPK bilansinäitajad kaalutud keskmistena põllumajandustootja kohta, annab see
võimaluse üldistada saadud tulemusi gruppi kuuluvate tootjate üldkogumi kohta ja Eesti keskmisena arvutatud
bilansinäitajaid põllumajandussektorile tervikuna. Kõik 2015.-2018. aasta uuringu tulemused esitatakse aruannetes
laiendatud andmetena.

Pestitsiidide kasutuskoormuse uuringu metoodika

Pestitsiidide kasutuskoormuse uuringut teostatakse alates aastast 2007 ja andmeid kogutakse igal aastal, aasta
varasema perioodi kohta (2019. aastal koguti andmeid 2018. aasta kohta).
Analüüsitakse kalendriaasta kohta seireettevõtetest kogutud andmeid, mille põhjal arvutatakse iga seireettevõtte
kohta nn pestitsiidide kasutuskoormus:
•

pestitsiididega pritsitud pinna osatähtsus põllumajandusmaast (%);

•

kasutatud pestitsiidide toimeaine kogus põllumajandusmaa kohta (kg/ha);

•

kasutatud pestitsiidide toimeaine kogus pritsitud pinna kohta (kg/ha).

Andmed kogutakse põllumajandusettevõtete põlluraamatutest, raamatupidamise dokumentidest (pestitsiidide ost)
ja ettevõtjate küsitluse teel. Andmeid koguvad selleks spetsiaalse ettevalmistuse saanud taimekasvatuse
konsulendid. Andmekogujad sisestavad andmed PMK poolt väljatöötatud digitaalsesse kogumisvormi (Excel-i
tööleht).
Tulemused arvutatakse ajavahemiku 1. jaanuar – 31. detsember kohta (vastab majandusaruandluse perioodile).
Perioodil 2007-2015 koguti igal aastal andmeid ~ 80 põllumajandusettevõtte pestitsiidide kasutamise kohta. Seireala
pindala oli aastate keskmisena ~ 8700 ha põllumajandusmaad.
Seoses MAK 2014-20120 uue toetusperioodi algusega muudeti 2016. aastal „Pestitsiidide kasutuskoormuse“ uuringu
valimit. Osad ettevõtted tuli senises valimis välja vahetada ja asendada uutega. Põhjused olid erinevad: osad
seirevalimi varasemad tootjad ei taotlenud MAK uuel perioodil samu toetuseid, mis eelmisel perioodil; osadel muutus
tootmistüüp või suurusklass; osad ettevõtted ei olnud nõus andmeid andma jne. 2016. aastal suurendati seirevalimit
~1/3 võrra ja pestitsiidide kasutamise andmeid kogutakse alates 2015. aastast ~ 120. ettevõttest, seireala suuruseks
on ~ 13 500 ha põllumajandusmaad.
Uuringu valim moodustati PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri ning PRIA põllumajandusloomade
registri andmetel. Seirevalimisse valiti ettevõtted toetustüübi (KSM, ÜPT), tootmistüübi (taimekasvatus,
loomakasvatus) suurusgrupi (<40 ha; 40-100 ha; >100 ha) ja piirkondliku paiknemise alusel (Kesk-Eesti; Lõuna-Eesti).
Aastatel 2007-2008 paiknesid seirepiirkonnad kolmes Eesti piirkonnas: Kesk-Eestis (Jõgeva, Rapla ja Tartu maakond),
Lõuna-Eestis (Võru maakond) ja Lääne-Eestis (Lääne, Saare ja Pärnu maakond).
2009. aastast muudeti valimi paiknemise piirkondi. Muudatus tulenes vajadusest saada täpsem ülevaade nende
piirkondade majandamisest, kuhu on koondunud suurem osa põllumajandustootmisest. Alates 2009. aastast
6

paiknevad seirepiirkonnad kahes Eesti piirkonnas: Kesk Eestis (Järva-, Ida - Virumaa, Lääne – Virumaa maakond) ja
Lõuna-Eestis (Tartu-, Võru-, Valga- ja Põlva maakond).
Pestitsiidide kasutamise andmeid kogutakse kõikides valimis olevate tootjate kohta põldude kaupa. Andmekogujad
sisestavad kogumisvormi (Exel-i tööleht) iga ettevõtte kohta järgmised andmed:
•

põllumassiivi nr;

•

põllu nr;

•

põllu pind (ha);

•

põllul kasvatatav kultuur;

•

maakasutus (põllukultuur; püsirohumaa; looduslik rohumaa, mustkesa; püsikultuur );

•

pestitsiididega pritsitud pind (ha);

•

kasutatud pestitsiidi nimetus;

•

kasutatud pestitsiidi liik ;

•

kasutatud pestitsiidi kogus e doos ja selle ühik (kg/ha; l/ha);

PMK poolt arvutatakse valimi iga põllumajandusettevõtte kohta järgmised näitajad :
•
põllumajandusettevõtte iga põllu kohta, iga kasutatud pestitsiidi toimeaine kogus (kg/ha, l/ha) = põllul
kasutatud pestitsiidi kogus ehk doos (kg/ha; l/ha) x kasutatud pestitsiidis sisalduv vastava toimeaine kogus (kg);
•
kaalutud keskmine pestitsiidide toimeaine kogus põllumajandusettevõtte iga põllu kohta (kg) = põllul
kasutatud pestitsiidi toimeaine kogus (kg/ha; l/ha) x põllu hektarite arv, millel pestitsiidi kasutati;
•
ettevõttes kasutatud pestitsiidide kaalutud keskmine toimeaine kogus kokku (kg) = ettevõtte kõikidel
põldudel kasutatud kõikide pestitsiidide kaalutud keskmiste toimeaine koguste summa;
•
pestitsiididega pritsitud pinna osatähtsus põllumajandusmaast ettevõttes (%) = ettevõtte pritsitud pind (ha)
/ ettevõtte põllumajandusmaa pind (ha) x 100%;
•
kasutatud pestitsiidi toimeaine kogus pritsitud pinna kohta ettevõttes (kg/ha; l/ha) = ettevõttes kasutatud
kõikide pestitsiidide kaalutud keskmine toimeaine kogus kokku
(kg; l) / ettevõtte pritsitud pind kokku (ha);
•
ettevõttes kasutatud pestitsiidi toimeaine kogus põllumajandusmaa kohta (kg/ha; l/ha) = ettevõttes
kasutatud kõikide pestitsiidide kaalutud keskmine toimeaine kogus kokku (kg; l) / ettevõtte põllumajandusmaa kokku
(ha).
PMK valimi seireettevõtete keskmised näitajad toetustüübiti (KSM, ÜPT):
•
pestitsiididega pritsitud pinna osatähtsus põllumajandusmaast toetustüübiti (%) = valimi toetustüübi
ettevõtete summeeritud pritsitud pind (ha) / valimi toetustüübi ettevõtete summeeritud põllumajandusmaa pind
(ha) x 100%;
•
kasutatud pestitsiidide toimeaine kogus pritsitud pinna kohta toetustüübiti (kg/ha; l/ha) = valimi toetustüübi
ettevõtete summeeritud kasutatud pestitsiidide kaalutud keskmine toimeaine kogus kokku (kg; l) / valimi toetustüübi
ettevõtete summeeritud pritsitud pind kokku (ha);
•
kasutatud pestitsiidide toimeaine kogus põllumajandusmaa kohta toetustüübiti (kg/ha; l/ha) = valimi
toetustüübi ettevõtete summeeritud kasutatud pestitsiidide kaalutud keskmine toimeaine kogus kokku (kg; l) / valimi
toetustüübi ettevõtete summeeritud põllumajandusmaa pind kokku (ha).
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Samadel alustel nagu arvutatakse valimi seireettevõtete keskmised pestitsiidide kasutamise näitajad toetustüüpide
kohta, arvutatakse need ka tootmistüüpide (taimekasvatus, segatootmine) , suurusgruppide (<40 ha; 40-100 ha; >100
ha) ja piirkondade kohta (Kesk-Eesti; Lõuna-Eesti).
Andmete statistiliseks töötlemiseks kasutatakse statistika programmi STATISTICA 9. Andmed töödeldakse ANOVA
mudeli ja ühefaktorilise dispersioonanalüüsi meetodil. Analüüsitakse aasta, toetustüübi (KSM; ÜPT), tootmistüübi
(taimekasvatus; sega), suurusgrupi (<40 ha; 40-100 ha; >100 ha) ja piirkonna (Kesk-Eesti; Lõuna-Eesti) vahelisi seoseid
kasutatud pestitsiidide toimeaine kogustega pritsitud pinnale ja põllumajandusmaale.
Kuna osa valimisse kuulunud ettevõtetest on aastate jooksul eelpool nimetatud põhjustel vahetunud, ei ole võimalik
uuringu andmete aegrida siduda konkreetse geograafilise asukohaga ja valimi väiksuse tõttu laiendada andmeid kogu
Eesti kohta. Uuringu tulemused iseloomustavad konkreetsesse valimisse kuuluvate põllumajandusettevõtete
pestitsiidide kasutamist.
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Valdkond elurikkus
Nii MAK 2004-2006, MAK 2007-2013 kui ka MAK 2014-2020 üheks eesmärgiks on säilitada ja suurendada bioloogilist
ja maastikulist mitmekesisust. Et hinnata, mil määral keskkonnasõbraliku majandamise (KSM, aastani 2009
keskkonnasõbraliku tootmise toetus ehk KST) ja mahepõllumajandusliku tootmise toetus (MAHE) selle eesmärgi
saavutamisele kaasa aitavad, alustas PMK põllumajandusmaastikus juba 2004. aastal MAK 2004-2006 raames
elurikkuse uuringutega, mida jätkati ka järgmistel MAK perioodidel.
Elurikkuse valdkonna uuringute raames kogutakse/on kogutud andmeid järgmiste indikaatorite kohta (sulgudes seire
läbiviimise aastad):






kimalaste mitmekesisus ja arvukus (2006.-….a);
põllulindude arvukus ja liigirikkus (2005.-…..a);
soontaimede koosluse struktuur, liigirikkus ja liikide katvus (2005., 2006. ja 2008. a);
vihmausside arvukus ja liikide mitmekesisus ning mulla biomassi aktiivsus (2004.-2008. a);
rohumaaribade taimestiku uuring (2011., 2013., 2016. ja 2019. a).

Lisaks loetelus välja toodud elurikkuse seire indikaatoritele viidi 2009.-2017. a mullastiku valdkonna raames läbi
põllumuldade elurikkusega seotud uuringuid:





hooghännaliste (Collembola) arvukuse ja liigilise mitmekesisuse uuring:
o 2009.-2010. a MAHE, KSM ja ÜPT (ei olnud liitunud MAHE ja KSM toetusega, kuid taotlesid ühtset
pindalatoetust) ettevõtetes, et uurida hooghännaliste sobivust mullaelustiku indikaatorliigiks;
o 2011.-2017. a (v.a 2014. a) tava- ja otsekülviga ettevõtete maadel, et uurida otsekülvi mõju
mullaelustikule;
mulla mikroobikoosluse uuring 2009.-2010. a MAHE, KSM ja ÜPT ettevõtetes ning 2011.-2017. a (v.a 2014.
a) tava- ja otsekülviga ettevõtetes, et uurida otsekülvi mõju mullaelustikule;
vihmausside arvukuse ja liigilise koosseisu uuring 2011.-2017. a (v.a 2014. a) tava- ja otsekülviga
ettevõtetes, et uurida otsekülvi mõju mullaelustikule.

Nende uuringute 2009.-2017. a tulemustega saab tutvuda varasemates püsihindamise aruannetes ning mullastiku
valdkonna
uuringute
aruannetes,
mis
on
kättesaadavad
PMK
kodulehel
aadressil
https://pmk.agri.ee/et/pollumajanduskeskkonna-uuringud.
2019. a toimusid elurikkuse uuringute raames iga-aastane kimalaste ja põllulindude seire ning paari-kolme aasta
tagant teostatav rohumaaribade taimestiku seire. Kuna kimalaste ja põllulindude seire toimub samadel aladel,
tutvustatakse kõigepealt seda seirevalimit ja andmete kogumise metoodikat. Sellele järgneb eraldi osana
rohumaaribade taimestiku seirevalimi ja metoodika tutvustus.
Kimalaste ja põllulindude uuringute metoodikad
Kimalaste ja põllulindude seire valim

2009. a moodustati seoses MAK 2004-2006 põllumajandusliku keskkonnatoetuse 5-aastase kohustuseperioodi
lõppemisega uus kimalaste ja lindude seire valim. Uues seirevalimis oli endiselt kokku 66 seireala [(edaspidi ka
(loendus)ala/transekt, loendusrada, (põllumajandus-/seire)ettevõte], kuid need asusid varasema (2006-2008/2009)
kolme piirkonna (Kesk-, Lõuna- ja Lääne-Eesti) asemel kahes piirkonnas: Kesk-Eestis (hõlmab Jõgeva-, Järva- ja LääneVirumaad) ning Lõuna-Eestis (hõlmab Võru-, Valga- ja Põlvamaad) (Joonis 1). Mõlemas piirkonnas oli kokku 33
seireala, millest:




11 mahepõllumajandusliku tootmise toetusega põllumajandusettevõtet (MAHE);
11 keskkonnasõbraliku majandamise põhi- ja lisapaketiga põllumajandusettevõtet (KSM);
11 referentspõllumajandusettevõtet (ÜPT; põllumajandusettevõtted, mis ei ole liitunud MAHE ja KSM
toetuse kohustusega, kuid taotlevad ühtset pindalatoetust).

2009. a toimus põllulindude seire veel vanadel ja kimalaste seire uutel seirealadel, alates 2010. aastast toimus nii
põllulindude kui ka kimalaste seire uutel seirealadel. Aastate jooksul vahetati erinevatel põhjustel mõned
seireettevõtted välja. Lisaks toimus 2014. a kimalaste seire 66 ala asemel 64 alal, kuna kahe ettevõtte toetustüüp
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muutus ning nende asemele uusi alasid ei valitud, kuna 2015. a oli nagunii oodata seoses uue MAK perioodi toetuste
avanemisega valimis suuremaid muutusi.
2015. aastast sai taotleda MAK 2014-2020 perioodi toetusi. Sellest tulenevalt muutus 2015. a 66-st elurikkuse
seireettevõttest 13 ettevõtte toetustüüp. Need ettevõtted vahetati 2015. a välja. Lisaks vahetati välja veel neli
ebasobivat seireala – peamiselt põhjusel, et põllumaa oli aastate jooksul muutunud püsirohumaaks. Kokku vahetati
seega välja 17 seireala:



Kesk-Eestis 9 seireala, sh 8 MAHE ja 1 ÜPT ala;
Lõuna-Eestis 8 seireala, sh 5 MAHE, 1 KSM ja 2 ÜPT ala.

Joonis 1. Kimalaste ja lindude seirealade arv Kesk-Eesti ja Lõuna-Eesti valdades 2019. aastal

Tulenevalt kimalase- ja linnuseire välitööde ajastusest viidi kimalaseseire ka uutel seirealadel läbi alates 2015. a ning
seega oli analüüsitavaid seireettevõtteid kokku endiselt 66 – igast toetustüübist 22. Kuna linnuseire toimus perioodil
aprilli lõpp – juuni keskpaik, ei olnud 2015. a seirevalimi vahetuse ajaks muutused ettevõtete toetustüüpides veel
teada ning seega toimus seire samadel aladel, kus 2014. a. Kuna 2015. a 13 seireala toetustüüp võrreldes eelnevate
aastatega muutus, siis nende seirealade tulemusi 2015. a linnuseire põhianalüüsidesse ei kaasatud. 2015. a linnuseire
analüüsivalimisse jäi seega 53 ala:


Kesk-Eestis 26 ala, sh 5 MAHE, 11 KSM ja 10 ÜPT ala;



Lõuna-Eestis 27 ala, sh 8 MAHE, 10 KSM ja 9 ÜPT ala.

2016. a toimus aga ka linnuseire jälle kõigil 66-l seirealal, sh uutel aladel, mis 2015. a valimisse kaasati. Linnuseire
põhianalüüs käsitleb seega 2010.-2014. ja 2016.-2019. a kohta 66 seireala ja 2015. a kohta 53 seireala
loendustulemusi.
Seireettevõtete väljavalimisel arvestati järgmiste teguritega:
 Põllumajandusliku keskkonnatoetuse (PKT) taotlemine:
o 2009. a valimi moodustamisel arvestati ka MAK 2004-2006 perioodil taotletud toetusi (MAHE
gruppi valiti sellised põllumajandusettevõtted, millele taotleti ka MAK 2004-2006 perioodil MAHE
toetust; KSM gruppi valiti sellised põllumajandusettevõtted, millele taotleti MAK 2004-2006
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o

perioodil KST toetust; ÜPT gruppi valiti sellised põllumajandusettevõtted, millele ei taotletud ka
MAK 2004-2006 perioodil MAHE ega ka KST toetust);
2015. a uute seireettevõtete valimisel arvestati võimalusel eelmises punktis toodud kriteeriumit
ning lisaks MAK 2007-2013 perioodil taotletud toetusi (jälgiti, et MAK 2007-2013 perioodil taotleti
sama tüüpi toetust);

 keskmine põllu suurus ja PRIA põllumassiivi keskmine suurus valla kohta. Nö „äärmuslikud vallad“ jäeti valimi
moodustamisel välja;
 erinevad tootmissuurused (põllumajandusettevõtted suurusega <40 ha, 40-100 ha, >100 ha). Erineva
suurusgrupiga põllumajandusettevõtete arvu valikul piirkonniti lähtuti võimalusel selliste
põllumajandusettevõtete pindala osatähtsusest antud piirkonnas;
 võimalus paigutada antud põllumajandusettevõtte haritavale maale sirgjooneliselt 1 km pikkune linnuseire
transekt arvestades seejuures ka ümbritsevat maastikku.
Kimalaste mitmekesisuse ja arvukuse uuringu metoodika

Kimalaste seiretransektid valiti võimalikult linnuseire transektide lähedale ning seire toimus igal aastal. Transekti
pikkus oli 500 m, millest võimalusel 400 m oli püsitransekt haritava põllu servas (enamasti rohumaaribadel) ning 100
m seireaastate jooksul muutuva asukohaga, lähtudes rajatud ristiku ja teiste entomofiilsete (putuktolmlevate)
kultuuride paiknemisest tootja põldudel.
Loendaja liikus piki tähistatud ja lõikudeks jagatud transekti, kusjuures kahe meetri laiusel ribal (1 m kummalegi poole
rada) loendati kõik kimalased liikide kaupa. Lisaks hinnati 4-pallises skaalas õite tihedus (kuna kimalaste arvukus ja
liigirikkus sõltub toidubaasist, s.o. kättesaadavast nektarist ja õietolmust): 0 - kimalastele sobilikud õistaimed
puuduvad; 1 - kuni 1/3 alast on kaetud sobilike õitega; 2 - kuni 2/3 alast on kaetud sobilike õitega, 3 - kuni 3/3 alast
on kaetud sobilike õitega. 2013.-2019. a määrati liigi tasandini ka kimalaste pesaparasiidid – kägukimalased. Välitööd
viidi läbi perioodil juuni-august kolmel korral (v.a 2009. a, mil seoses uue seirevalimi moodustamisega viidi seire läbi
kahel korral).
Eestis võib kohata 21 liiki päriskimalasi ja 8 liiki kägukimalasi (Lisa 1). Lisaks on erinevates Eesti andmebaasides
mainitud veel kolme päriskimalase liiki, kelle esinemine Eestis ei ole kindel. Antud aruandes mõeldakse „kimalaste“
all päriskimalasi ning nende pesaparasiitidest rääkides kasutatakse sõna „kägukimalased“.
Analüüsides kasutati järgmisi näitajaid:
 õite tihedus;
 kimalaste arvukus;
 kimalaseliikide arv;
 kimalaste Shannoni mitmekesisuse indeks1;
 kimalaste liigiline koosseis, sh:
o enim kohatud liigid;
o pikasuiseliste liikide (ristiku-, uru- ja aedkimalane) esinemine, kuna pikkade suistega liigid on
võimelised tolmeldama ka pika õieputkega taimede õisi (nt põlduba ja punane ristik);
o niidu- ja nõmmekimalaste esinemine, kuna need liigid eelistavad metsataimede nektarit ja õietolmu
ning on seega põllumajandusmaastiku mitmekesisuse indikaatoriks;
 kägukimalaste arvukus 2009.-2019. a ning liikide arv ja enimesinenud liigid 2013.-2019. a.
Kimalasenäitajate ja õite tiheduse oluliste erinevuste testimiseks piirkonnast ja toetustüübist tulenevalt kasutati
üldist ja üldistatud lineaarset mudelit 2 . Kimalasenäitajate analüüsides võeti täiendavalt arvesse õite tihedus –
lisanäitaja, mis kimalasenäitajatega enamasti olulises positiivses seoses on ning statistiliselt oluliste erinevuste

1

Shannoni mitmekesisuse indeks võtab arvesse nii liikide arvu kui ka selle, kui palju isendeid igast liigist esineb; indeks on seda suurem, mida
rohkem liike esineb ja mida ühtlasemalt nende arvukus liikide vahel on jaotunud ehk mida mitmekesisem on kooslus
2 Üldine ja üldistatud lineaarne mudel (general/generalised linear model, GLM) - analüüsimeetod, kus uuritakse mingi tunnuse seoseid
(võimalikku sõltuvust) klassifikaator- ja pidevate tunnuste ja nende omavaheliste koosmõjudega (üldistatud lineaarse mudeli puhul ei pea
sõltuv tunnus olema normaaljaotusega, üldise lineaarse mudeli puhul peab)
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analüüsil seda arvesse võtab. Andmeid analüüsiti ja tulemused esitatakse nii seirepiirkondade kaupa eraldi kui ka
koos.
Kimalaste arvukuse ja liikide arvu tarvis kasutati Poissoni jaotust (see on mõeldud loendusandmete analüüsiks),
Shannoni mitmekesisuse indeksi ja õite tiheduse osas aga normaaljaotust (sest tegemist on pideva tunnusega, mitte
loendusandmetega).
2019. a määrati ja märgiti sarnaselt aastatega 2014, 2017 ja 2018 üles ka taimeliigid, millel kimalasi kohati. Tulemuste
põhjal antakse ülevaade taimeliikide kohta, millel enim kimalasi loendati. Lisaks tuuakse välja külastatud taimeliikide
koguarv ja keskmine külastatud taimeliikide arv loendusraja kohta toetustüübiti ja piirkonniti. Külastatud taimeliikide
arvu ja kõigi kimalasenäitajate (arvukus, liikide arv ja Shannoni indeks) vahelist korrelatsiooni testiti Spearmani
korrelatsioonanalüüsiga1.
Põllulindude arvukuse ja liigirikkuse metoodika

Lindude loendused toimusid igal aastal perioodil aprilli lõpp – juuni keskpaik. Loendamiseks kasutati 1 km pikkust ja
100 m laiust transekti ja transektloenduse metoodikat. Kõiki transekte külastati loendusperioodil kolm korda, et
vähendada eri liikide pesitsusfenoloogilisest eripärast tuleneda võivat tugevalt alahinnatud loendustulemust.
Andmete analüüsil alade lõikes kasutati iga liigi puhul nendest kolmest loendusest maksimaalset loendustulemust.
Andmeid analüüsiti ja tulemused on esitatud nii seirepiirkondade kaupa eraldi kui ka koos.
Analüüsides kasutati järgmisi näitajaid:







pesitsevate paaride arv;
pesitsevate paaride arv põldlõokeseta (et vähendada selle Eesti põllumajandusmaastiku kõige arvukama
liigi mõju analüüsi tulemustele, lisaks eelistavad põldlõokesed erinevalt paljudest teistest liikidest
suuremaid avatud põllumajandusalasid);
pesitsevate liikide arv;
pesitsejate Shannoni mitmekesisuse indeks;
pesitsejate liigiline koosseis;
kõikide liikide arv.

Lähtuvalt pesitsusaegsest toiduvalikust võib linnud jagada loomtoidulisteks-putuktoidulisteks (nt aed-põõsalind,
kiivitaja), segatoidulisteks (toituvad pesitsusajal nii loomsest kui ka taimsest toidust; nt metsvint, nurmkana) ning
seemnetoidulisteks (nt karmiinleevike) (Lisa 2). Kuna majandamisviisid mõjutavad ka lindude toiduressursse (nt
sünteetiliste pestitsiidide kasutamine vähendab lindudele toiduks olevate putukate ja umbrohuseemnete arvu ja
mitmekesisust), analüüsiti jätkuvalt ettevõtete toetustüüpide lõikes erineva toiduvalikuga pesitsevate paaride arvu.
Eri toetustüübiga ettevõtete ja piirkondadevaheliste erinevuste tuvastamiseks kasutati üldist ja üldistatud lineaarset
mudelit, kus analüüsi kaasati lisanäitajatena loendustransektide puhvrisse (100 m laiune ja 1 km pikkune ala) jääv
maastikuelementide pindala ning põllukultuuride (linnuseire analüüsil mõeldakse selle all haritaval maal
kasvatatavaid kultuure, v.a lühiajalised rohumaad) pindala. Maastikuelementide pindala kaasati põhjusel, et mitmed
uurimused on näidanud maastikuelementide olulist mõju linnunäitajatele. Põllukultuuride pindala kaasati analüüsi,
kuna MAHE ettevõtetes oli sageli väiksem pind transektist põllukultuuride all ja seega suurem pind rohumaade all kui
KSM ja ÜPT ettevõtetes. Kuna rohumaa on enamasti ekstensiivsemalt majandatud kui põllukultuurid, taheti erinevast
maakasutusest tulenevat mõju eri toetustüübiga ettevõtete vaheliste erinevuste tuvastamisel kõrvaldada.
Pesitsevate paaride arvu (sh põldlõokeseta) ja liikide arvu tarvis kasutati Poissoni jaotust (see on mõeldud
loendusandmete analüüsiks), Shannoni mitmekesisuse indeksi tarvis aga normaaljaotust (sest tegemist on pideva
tunnusega, mitte loendusandmetega).
Kimalaste ja põllulindude seireandmete lisaanalüüsid PRIA maaka sutuse tabeli andmetega

1

Spearmani korrelatsioonanalüüs võimaldab testida kahe pideva tunnuse omavahelist seost (ei eelda tunnuste normaaljaotust)
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Selgitamaks välja võimalikke tegureid, mis kimalaste ja linnuseire tulemusi võivad mõjutada, teostati 2019. a seire- ja
maakasutuse tabeli andmetega täiendav analüüs. Selleks moodustati ümber kimalaste ja linnuseire transektide eri
raadiustega puhvrid, mille kohta PRIA maakasutuse tabelist analüüsiti PMK moodustatud kultuurigruppide (Lisa 3)
pindasid, mis moodustasid puhvrites vähemalt 5% kogu kultuurigruppide pinnast. Sellisteks kultuurigruppideks olid
„liblikõieline, v.a kaunvili“, „püsirohumaa“, „teravili (allakülvita)“, „teravili liblikõieliste allakülviga“ ning „õli- ja
kiukultuurid“. Lisaks moodustati summeeritud grupid „teravili kokku (allakülviga ja allakülvita)“, mis sisaldas
kultuurigruppe „teravili (allakülvita)“, „teravili allakülviga, v.a. liblikõieliste allakülviga“, „teravili liblikõieliste
allakülviga“ ning „liblikõieline kokku (sh allakülvina)“, mis sisaldas kultuurigruppe „kaunvili“, „liblikõieline, v.a.
kaunvili“, „teravili liblikõieliste allakülviga“, „õli- ja kiukultuurid liblikõieliste allakülviga“. Leiti ka kõigis puhvrites kogu
taotlusel deklareeritud põllumajandusmaa pind ja arvutati selle osakaal puhvris. Lisaks leiti KSM ja MAHE toetuse
pind puhvrites ning arvutati nende osakaal nii puhvrite pinnast kui ka puhvris asuva deklareeritud põllumajandusmaa
pinnast.
Ümber linnuseire transektide moodustati viie eri raadiusega puhvrid: 100 m, 200 m, 300 m, 400 m ja 500 m. Kuna
kimalaseseire transekt koosneb ühel seirealal sageli rohkem kui ühest transekti lõigust, mis võivad asuda erinevate
põldude servades, moodustati kõigepealt transektilõikude ümber hulknurk (MapInfo programmis käsk Convex Hull),
leiti nende keskpunktid ning seejärel moodustati puhvrid raadiustega 500 m, 1 km ja 2 km. Eri raadiustega puhvrid
moodustati, kuna ei ole teada, mis raadiuses kimalastega ja põllulindudega seoste olemasolul tugevaimad seosed
võiksid esineda.
Toetustüüpidevahelisi erinevusi testiti Kruskal-Wallise testiga 1 ning kimalase- ja maakasutuse tabeli näitajate
omavahelisi seoseid Spearmani korrelatsioonanalüüsiga.
Kimalaste ja põllulindude seireandmete lisaanalüüsid LIDAR andmetega

Üheks võimalikuks teguriks, mis kimalase- ja linnunäitajaid võivad mõjutada, on eri kõrgusega elementide olemasolu
ja muutused maastikus. Eestis on alates 2008. a teostatud aerolaserskaneerimise (ALS) mõõdistuslende – ALS on
meetod, mida kasutatakse õhusõidukitelt tehtud LIDAR-mõõdistuste kirjeldamiseks (seetõttu nimetatakse edaspidi
LIDAR andmeteks). LIDAR andmetest on võimalik saada ülevaade maastikuobjektide vertikaalsetest profiilidest ja
nende muutustest aja jooksul, milles kajastuvad muuhulgas ka lageraied. Terve Eesti pindala katmiseks kulub neli
aastat, millest tulenevalt on varsti läbi saamas kolmas mõõdistusring (2016) 2017.-2020. a. Eelmised ringi toimusid
aastatel 2008-2011 ja 2012-2015. Alates 1. juulist 2018 muutusid LIDAR andmed avaandmeteks ja on kättesaadavad
Maa-ameti geoportaalis (https://geoportaal.maaamet.ee/) ruumiandmete all. Siin on kasutatud 2020. a jaanuaris
Maa-ametilt otse saadud LIDAR andmeid (Maa-amet, 09.01.2020 andmetel), mida PMK töötles vastavalt vajadusele,
et saada kimalase- ja linnuseire alade ümber moodustatud puhvrite kohta vajalik info.
Leidmaks võimalikke seoseid kimalase- ja linnuseire näitajatega kasutati PRIA maakasutuse tabeli andmete analüüsiks
seirealade ümber moodustatud puhvreid ehk siis kimalastel raadiusega 500 m, 1 km ja 2 km ning lindudel
100 m, 200 m, 300 m, 400 m ja 500 m.
Esmalt leiti kõigi puhvrite kohta kõigi kolme ALS mõõdistuslennu perioodi kohta2 LIDAR andmetel kareduse indeks
(inglise keeles Terrain Ruggedness Index või Terrain Roughness Index, TRI), mis väljendab reljeefi keerukust. Kareduse
indeks märgib DEMi piksli (10x10 m) kõrgusväärtuse muutlikkust standardhälbe alusel naaberpikslite väärtustest ehk
siis leitakse piksli kõrgusväärtuste erinevused naaberpikslitega ja lõpuks kõigi pikslite väärtuste standardhälve.
Kareduse indeksi väärtus ei ole kunagi alla nulli: tasasemad alad on nullilähedasema väärtusega ning kõrgusvahede
suurenedes kasvab ka kareduse indeksi väärtus.
Kimalase- ning linnunäitajate seoseid kareduse indeksiga testiti Spearmani korrelatsioonanalüüsiga. Analüüsiks
kasutati 2017. a kimalase- ja linnuseire andmeid, kuna kareduse indeksi leidmiseks kasutati LIDAR kolmanda

1

Kruskal-Wallise test võimaldab tuvastada rühmadevahelisi olulisi erinevusi juhu, kui võrreldavaid rühmi on rohkem kui kaks (antud juhul nt
MAHE, KSM ja ÜPT) ning test ei eelda midagi andmete jaotuse kohta ehk siis andmed ei pea olema normaaljaotusega
2 Perioodi (2016) 2017-2018 kohta on kasutatud andmeid aastani 2018, kuna 2019. a andmed ei olnud 2020. a jaanuaris veel kättesaadavad
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mõõdistusringi 2017. ja 2018. a andmeid. Kareduse indeksi oluliste muutuste tuvastamiseks kolme perioodi vahel
kasutati Kruskal-Wallise testi.
Uurimaks lähemalt maastikus esinevate eri kõrgusprofiilidega alade olemasolu ja ajas muutumise mõju
põllulindudele, leiti 2019. a 500 m linnupuhvrite kohta kõigil kolmel ALS mõõdistuslennu perioodil eri kõrgusklassi
kuuluvate elementide pinnad: 1-7 m, 7-15 m ja >15 m. Mõõdistusringide- ja toetustüüpidevahelisi erinevusi eri
kõrgusklassidega alade pindade puhvrites testiti Kruskal-Wallise testiga ning ei leitud ühtegi statistiliselt olulist
erinevust. Spearmani korrelatsioonanalüüsiga testiti ka LIDAR III mõõdistusringi eri kõrgusklassi kuuluvate pindade ja
2017. a linnuseire andmete vahelisi seoseid – leiti küll mõned statistiliselt olulised seosed, kuid need olid väga nõrgad.
Tulenevalt neist Kruskal-Wallise ja Spearmani korrelatsioonanalüüside esmastest tulemustest ei ole neid aruandes
esitatud.
Rohumaaribade taimestiku uuringu seirevalim ja metoodika
Valim

Rohumaaribade seirevalimi esmane määratlemine ja taimestiku inventuur toimusid 2011. a, st üks aasta pärast
rajamiskohustuse rakendumist. Rohumaaribade seirevõrgustiku 2011. a valimi koostamisel lähtuti lisaeesmärgist
hinnata erinevate maakasutusskeemide, rohumaariba rajamistüübi ja teetüübi mõju rohumaariba rohurinde
taimekoosluse kujunemisele. Sellepärast iseloomustab algset 87 kohaga valimit põlluservade ruumilis-tüpoloogiline
jaotus toetustüübi, rajamistüübi, piirkonna, teekattetüübi ja teetammi olemasolu alusel (viimase kahe mõju osutus
ebaoluliseks ning ei ole seetõttu pärast esimest seireringi enam esitatud).
Toetusaluste põlluservade valim hõlmas Kesk- ja Kagu-Eestit, et vähendada taimestiku erinevustest tingitud
varieeruvuse suurenemist ja seetõttu veelgi suurema valimi rakendamise vajadust. Valimisse kaasatud põlluservad
jagati viie piirkonna vahel (vastavalt ala keskel paiknevatele asulatele): 1) Koeru, 2) Põltsamaa, 3) Palamuse, 4) Vara
ja 5) Elva piirkondadeks (Joonis 2).

Joonis 2. Rohumaaribade taimestiku seire piirkonnad Kesk- ja Kagu-Eestis
Piirkonnad: 1) Koeru, 2) Põltsamaa, 3) Palamuse, 4) Vara ja 5) Elva

Algne seirevalim kaotas osa oma keerulisest struktuurist 2016. a, sest KSM toetuse eeskirjad olid lihtsustunud
vastavalt maaelu arengukava 2014-2020 toetusperioodi algusega 2015. a. KSM toetusskeem ei jagunenud enam
põhitegevuseks ning põhi- ja lisategevuseks. Samuti ei saa MAK 2014-2020 perioodil samale maale enam taotleda
korraga KSM ja MAHE toetust, mistõttu ühelgi mahetootjal ei ole enam rohumaaribade nõuet. Siiski, 2016. a valimisse
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lisati ka need eelmiste seiretsüklite rohumaaribad, mille põllul enam ei kehtinud rohumaariba nõuet (st maakasutaja
ei taotlenud MAK 2014-2020 raames KSM toetust), kuid seirekohas oli alles vähemalt 1,5 m laiune püsitaimestikuga
riba ja vähemalt 1 m sellest paiknes põlluks sobival maal. Valimimahu säilitamiseks valitud asendusrohumaaribad
kuulusid aga ainult KSM toetusega põldude juurde.
Lisaks oli juba 2016. a raske hinnata rohumaariba rajamisviisi, seda nii taimekoosluse loomuliku suktsessiooni kui ka
rohumaariba häiringute tõttu, mida võis ainult kaudselt aimata taimkatte struktuuri ja koosseisu järgi. Arvatavasti
olid häiringuteks nii põllul rakendatud tegevuste laienemine rohumaariba põllupoolsele osale (näiteks pestitsiidide
kasutamine või kündmine) kui ka liikide lisakülv (valdavalt heintaimed). Teiselt poolt mõjutasid rohumaariba seisundit
tee- ja teeservahoolduse laienemine rohumaariba alale. Kuna varasemate seiretega oli saanud selgeks, et
rohumaariba teeservapoolse osa hooldamine ja seisund ei sõltu põllumehest, ning seda eriti teetammi olemasolul,
siis 2019. a valimi koostamisel rakendati täiendav nõue prooviruudu paigutamiseks piisava laiusega rohumaariba osa
olemasolu kohta (laiuses vähemalt 1 m) põlluks sobival maal; ning selle tõttu langesid välja ka mõned senises valimis
olnud rohumaaribad.
2019. aastal inventeeriti kõik 2016. a seirevalimisse kaasatud 88 rohumaariba, kuid prooviruudud kirjeldati vaid
eelpool loetletud kriteeriumitele vastavuse korral. 2019. a seiratud 88 rohumaaribast 80 paiknes KSM toetustüübiga
põldude servas ja 8 mahetootmisele orienteeritud põldude servas (Tabel 1).
Tabel 1. Seiratud rohumaaribade toetustüpoloogiline jaotus aastatel 2011 ja 2019
Toetustüüp MAK
2014-2020,
2019. a
KSM-P
KSM

MAK 2007-2013, 2011. a
KSM-L
13

55
1

7

13

56

7

MAHE
Kokku

KSM-M

Kokku

Puudus
12

80

12

88

8

Tulpade klassifikatsiooniks on näidatud MAK 2007-2013 ja ridadena MAK 2014-2020 toetustüpoloogia. Toetustüübid KSM-P, KSM-L ja KSM-M
on vastavalt MAK 2007-2013 perioodi KSM põhitegevus, KSM põhi- ja lisategevus ning KSM põhitegevus koos mahepõllumajandusliku tootmise
toetusega

2019. a seirevalimi 88 riba jaotusid piirkonniti: 1) Koeru 12, 2) Põltsamaa 15, 3) Palamuse 14, 4) Vara 24 ja 5) Elva 23
rohumaariba (Tabel 2; Joonis 3). Ebaühtlust põhjustas nii algselt 2011. a kui ka kriteeriumitele vastavate
rohumaaribade olemasolu igas piirkonnas. Algsest 2011. a 87 servaga valimist olid 2019. a seireks sobivad 33. Eelpool
nimetatud 8 mahetootmise põlluserva jaotus endise kolme piirkonna asemel vaid kahte. Lisaks rohumaariba nõude
puudumisele (ehk põld ei kuulunud KSM toetusskeemi) vähendas põlluservade sobivust seireks rohumaariba
paiknemine valdavalt teetammi osal, kraavi olemasolul kraavikallastel, või siis olid põllu serva istutatud puud/põõsad
või seirekoha vastu oli kasvanud mets. Käesolevaks seireks mittesobivate 2016. a rohumaaribade asemel kirjeldati 34
uut MAK 2014-2020 KSM toetusega põllu servas olevat rohumaariba. Lisandunud servade seas 22 oli selliste põldude
servades, mille kohta oli MAK 2007-2013 perioodil taotletud kas KSM-L (18) või KSM-P (4) toetust. Ülejäänud 12
seireserva puhul võis arvata esimest rohumaariba kohustusega toetustsüklit.
Põllumaaga tasapinnalisi teeservi oli enamus ehk kokku 59 ja osaliselt teetammiga piirnevaid 29. Umbes samasugune
oli ka servaribade jaotus teekatte tüübiti: kruusatee kõrval 52 ja asfaltteega külgnevaid 36 (Tabel 2). Välitöödel oli
näha, et toimub kruusase teekatte asendamine tolmukindla kattega ja/või teede laiendamine. Samas, 2019. a valimi
moodustamisel välditi selget tee konstruktsioonidel paikneva rohumaariba osa, siis ei tohiks teetammi alusmaterjal
enam olulist mõju põlluserva rohumaariba taimedele omada.
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Joonis 3. Rohumaaribade taimestiku seirepunktide paiknemine 2019. aastal piirkonniti
Sümbolid: rohelised – 2019. a kordus-vaadeldud servad, punased – 2019. a kirjeldatud uued servad, mustad – 2016. a kirjeldatud, kuid 2019. a
valimisse mittesobinud servad
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Tabel 2. Seiratud rohumaaribade arvuline jaotus toetustüüpide vahel piirkonna ja struktuuritüübi järgi

Piirkond

Teekate
Teeserv

1 Koeru

6

6

2 Põltsamaa

3

3 Palamuse

6

4 Vara

-

12

6

6

10

-

13

3

8

2

16

5

6

7

13

26

5 Elva

5

7

8

Kruus

21

28

5

10

Tasapinnaline

19

Teetammiga

„Asfalt“

KOKKU

Kokku

MAHE

Kokku

KSM

2019

KSM-M

KSM-L

Kokku

KSM-P

2016

KSM-M

KSM-L

Kokku

KSM-P

2013

KSM-M

Klassifikaatori
väärtus

KSM-L

Tunnus

KSM-P

2011

-

12

6

7

-

13

12

-

12

9

-

12

1

12

-

13

15

-

15

7

2

14

3

12

-

15

14

-

14

6

7

13

26

6

8

6

20

20

4

24

20

5

6

8

19

5

14

8

27

19

4

23

14

63

20

27

15

62

18

40

9

67

33

3

36

9

24

5

8

8

21

3

13

5

21

47

5

52

28

13

60

19

27

13

59

15

43

8

66

54

5

59

7

10

10

27

6

8

10

24

6

10

6

22

26

3

29

26

38

23

87

25

35

23

83

21

53

14

88

80

8

88

17

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 4. ja 5. prioriteedi hindamiseks 2018. aastal läbiviidud uuringute aruanne
Taimkatte kirjeldamise ja analüüsi metoodika

Taimekooslus kirjeldati 12 m pikkuse ja 1 m laiuse rohumaariba põllupoolses osas (Joonis 4), mis valiti paiknema põllu
servajoone pikilõigu keskosas (võrreldaval kaugusel mõlemast põllu nurgast või teistsuguse maakattetüübi lähimast
nurgast). Varasemate seirekohtade puhul valiti seirepunkti asukoht 2016. a koordinaatide järgi. Mõnel juhul tuli
seirepunkti asukohta veidi nihutada põlluservas toimunud struktuursete muudatuste tõttu (põllule ligipääsu tekitamine,
kraavi kaevamine jne). Uued 2019. a esmakordselt seiratavad rohumaaribad valiti KSM toetusega põldude servadest
PRIA-st saadud KSM põldude kaardikihi alusel. Valitud seirelõigu mõlemas otsas tähistati ajutiselt kaks 4 m pikkust ja 1 m
laiust alamlõiku (edaspidi prooviruut). Igas prooviruudus registreeriti kõik seal kasvavad soontaimeliigid ja hinnati iga liigi
proportsionaalne osakaal koosluses, kasutades 5-pallilist ohtrusskaalat: 1 – üksikisend, väike osakaal, 2 – mõni taim, kuni
5% katvusest; 3 – hajali, kuni 25% katvusest; 4 – sage (sh liigi isendid võisid olla väikesed, aga suure arvukusega), kuni
50% katvusest, kodominant (ohter koos mõne teise liigiga); 5 – domineeriv, üle 50% katvusest. Andmebaasi ja analüüside
jaoks ühe serva kahe prooviruudu liikide nimekirjad ühendati ja ohtrusandmed keskmistati (liigi puudumisel ühes ruudus
kahest arvestati tema ohtrus selles ruudus nulliks). Kortslehte ja võilille käsitleti seejuures kollektiivliigina (st et hõlmab
palju pisiliike, liigi süstemaatika vajab veel uurimist), vastavalt Alchemilla spp ja Taraxacum officinale. Lisaks jäid mitmel
juhul taimeisendid liigi tasemeni määramata taime noorjärgu või niitmise tõttu.

Joonis 4. Põlluserva rajatud rohumaariba inventeerimise skeem

Välitööde käigus tehti märkmeid põlluserva struktuursete eripärade, toimunud niitmise ja selle ulatuse kohta.
Struktuursete eripäradena kirjeldati teetammi/-nõlva ja kraavi olemasolu rohumaariba piires ning teepinna kõrguse
erinevust põllupinnast, rohumaariba üldist laiust ja rohumaariba laiust põlluks sobival maal. Naabrusinfona registreeriti
põllul olev kultuur või põllu söötis olek ning ka tee teekatte tüüp.
Liikide arvu rohumaariba servaalas vaadeldi mitmel rühmitustasandil:









liikide üldine arv – sisaldab kõiki vaadeldud liike;
ühe-kahe-aastaste liikide arv;
püsikute liikide arv;
graminoidide (heintaimed ja tarnad) liikide arv – liigid, mis kuuluvad kõrreliste (Poaceae), loaliste (Juncaceae) ja
lõikheinaliste (Cyperaceae) sugukonda;
muude rohundite liikide arv – kõik teised liigid, mis ei ole graminoidid;
ohtrate liikide arv – sisaldab vaid neid liike, mille kahe prooviruudu keskmine ohtrusklass oli vähemalt 2;
ohtrate püsik-liikide arv – ohtrate liikide seas mitmeaastased liigid;
ohtrate umbrohtude liikide arv.

Liigi ohtraks määratlemise alampiiriks sai valitud liigi kahe prooviruudu keskmine ohtrusklass 2 (kaasa arvatud), kuigi
ohtrusklasside definitsiooni järgi võiks optimaalsem olla piirväärtus 2,5 või 3, sest taimekoosluse funktsioone määravaks
ei saa olla liik, mida on mõni isend või katvus kuni 5%. Selline madalam piirväärtus sai seirete algusaegadel valitud servade
noort vanust ja püsikutest liikide vähest olemasolu arvestades.
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Eesti maaelu arengukava 2014-2020 4. ja 5. prioriteedi hindamiseks 2018. aastal läbiviidud uuringute aruanne

Rohumaariba ökoloogiliste teenuste/hüvede pakkumise võimalikkust analüüsiti taimeliikide erinevate funktsionaalsete
tunnuste abil. Taimeliikide funktsionaalsed tunnused (Tabel 3) koguti erinevatest andmebaasidest ja kirjandusest.
Rohumaaribade taimekoosluste funktsionaalne tunnusmuster on arvutatud ribas kasvavate ohtrate liikide keskmisena,
eeldades et vaid ohtrad liigid (keskmine ohtrus vähemalt 2) suudavad pakkuda piisavalt tähelepanuväärset teenust.
Kuna valim on kaotanud püsivaatlusvõrgustiku olemuse (aastate jooksul ei ole võimalik säilitada sama valimit) ja ka
rohumaariba rajamise toetusskeem on MAK 2014-2020 perioodil muutunud, siis andmete analüüsil saab kasutada
lihtsamaid analüüsimetoodikaid. Nelja seiretsükli ühendandmestikku analüüsitakse arvestades iga rohumaariba vaatlust
iseseisva vaatlusena sõltumata asukohast (ehk ei ole arvesse võetud seda, kas ribas on toimunud kordusseire või on seire
läbi viidud vaid ühel korral). Liikide arvu erinevaid lahendeid ja ohtratest liikidest tuletatud tunnusväärtuste erinevusi
piirkonniti ning toetus- ja rajamistüüpide vahel hinnati mitmefaktorilise dispersioonanalüüsiga 6 . Kuna ribade arvud
erinesid erinevate klassifikatsioonide sees, siis arvutused tehti kasutades üldise lineaarse mudeli (GLM) moodulit
programmis Statistica, kuid kuna sõltumatud tunnused mudelites olid klassifikaator-tüüpi, siis edaspidi kasutatakse
jätkuvalt nimetust dispersioonanalüüs.
Teeolude muutuse tõttu (osad teed said tolmukatte või uuendati) ja varasemate seireanalüüsi kogemuste põhjal, et kõik
rohumaariba naabruse teed on täitematerjalil põhinevad, jäi analüüsist välja võrdlus teeservatüüpide vahel. Tukey
mitmese võrdluse testi (mis aitab selgitada milliste gruppide vahel oluline erinevus esineb) rakendati keskmiste
võrdlemiseks vaid juhul, kui mingi klassifikaator osutus dispersioonanalüüsis oluliseks ning klasstasemeid oli rohkem kui
kaks (st selles testis korrigeeritakse p-väärtust arvestades korduvaid ristvõrdlusi).
Lisaks üksiktunnuste dispersioonanalüüsile iseloomustati taimede tunnuste koosseisu ja rohumaaribade funktsionaalset
sarnasust/erinevust peakomponentanalüüsiga, kus ohtrate liikide tunnuste keskmisi kasutati rohumaaribasid
kirjeldavate
omadustena.
Peakomponentanalüüsi
puhul
tekitatakse
tunnusmustri
omavahelise
sarnasuse/korrelatsioonide põhjal üldistatud kompleksteljed, mille skooride põhjal saab iseloomustada objektide
omavahelist sarnasust. Tunnuste endi skooride põhjal arvutatud tsentroidide paiknemine aga iseloomustab tunnuste
korrelatsioone telgedega. Rohumaariba taimekoosluse baasnõude (miinimumnõude) täitmise sagedust, et kas on
vähemalt kolm ohtrat püsikuliiki ning üks neist on lehtrohund, hinnati üldistatud lineaarse mudeli abil.

6

Mitmefaktoriline dispersioonanalüüs – analüüsimeetod, millega uuritakse mingi tunnuse seoseid rohkem kui ühe klassifikaatortunnusega (antud
juhul nt aasta ja piirkond)
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Tabel 3. Soontaimeliikide funktsionaalsete tunnuste loetelu ja väärtuste skaala seletus
VäärtusTunnus
Seletus
skaala
sõltuvus inimtegevusest (0 – pelgab inimtegevust, 0,5 –
Hemerofiilsus
0…1
neutraalne, 1 – väga inimlemb)
Oportunistlikku kiirekasvulist taimede elustrateegiat
Ruderaalsus
0…1
väljendav indeks J.P. Grime'i järgi, mis viitab teatavale
umbrohustiilis kasvustrateegiale
Erinevates andmebaasides umbrohtudena defineeritud
Umbrohud
liigirikkus
liikide arv
Eesti Keskkonnaministeeriumi kunagise võõrliikide
andmebaasi järgi defineeritud võõrliikide osakaal
üldisest taimeliikide arvust, st, arvestatud on kõiki
naturaliseerinud võõrliike
Võõrliik
osakaal (%)
(https://www.nobanis.org/search-alien-species/),
mitte ainult „Looduslikku tasakaalu ohustavate
võõrliikide nimekirja“ liike (Keskkonnaministri määrus
nr 126, viimane redaktsioon 14 mai 2007; RTL 2004,
134, 2076)
Taimede keskmine potentsiaalne kõrgus kirjanduse
Kõrgus
cm
põhjal
Lehistunud
varrega
Püstise lehistunud varrega või vaid varre alusel oleva
osakaal (%)
kasvuvorm
leherosetiga kasvuvorm
Õitsemise algus
kuu
Kirjanduse põhjal määratud liikide õitsemise algus
Kirjanduse põhjal määratud liikide õitsemisperioodi
Õitsemise kestvus
kuudes
pikkus
Liigid, kelle õied eristuvad lehestiku värvist, mis peaks
Erksad õied
osakaal (%)
viitama kas putuktolmlemisele või esteetilise väärtuse
loomisele
Erinevatest allikates putuktolmlejateks määratletud
Putuktolmleja
osakaal (%)
liikide osakaal
Liblikõielised
osakaal (%)
Liblikõielised liigid
Liigi seemnete keskmine mass, info on kogutud
erinevatest allikatest. Analüüsides on väärtus
Seemne kaal
Mg
logaritmitud, et vähendada jääkide jaotuse erinevust
normaaljaotusest
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LISA 1. EESTIS ESINEVATE PÄRIS- JA KÄGUKIMALASTE LIIKIDE LOEND
Kägu- või
päriskimalane
päriskimalane
päriskimalane
päriskimalane
päriskimalane
päriskimalane
päriskimalane
päriskimalane
päriskimalane
päriskimalane
päriskimalane
päriskimalane
päriskimalane
päriskimalane
päriskimalane
päriskimalane
päriskimalane
päriskimalane
päriskimalane
päriskimalane
päriskimalane
päriskimalane
päriskimalane
päriskimalane
päriskimalane
kägukimalane
kägukimalane
kägukimalane
kägukimalane
kägukimalane
kägukimalane
kägukimalane
kägukimalane

Liik ladina keeles
Bombus pascuorum
Bombus hypnorum
Bombus distinguendus
Bombus subterraneus
Bombus schrencki
Bombus muscorum
Bombus humilis
Bombus laesus
Bombus lapidarius
Bombus ruderarius
Bombus confusus
Bombus lucorum
Bombus terrestris
Bombus pratorum
Bombus cryptarum
Bombus hortorum
Bombus jonellus
Bombus semenoviellus
Bombus soroeensis
Bombus veteranus
Bombus sylvarum
Bombus sporadicus
Bombus magnus
Bombus consobrinus
Psithyrus rupestris
Psithyrus campestris
Psithyrus bohemicus
Psithyrus barbutellus
Psithyrus norvegicus
Psithyrus sylvestris
Psithyrus quadricolor
Psithyrus vestalis

Liik eesti keeles
põdkimalane
talukimalane
ristikukimalane
urukimalane
Schrencki kimalane
samblakimalane
jaanikimalane
stepikimalane
kivikimalane
tumekimalane
sametkimalane
maakimalane
karukimalane
niidukimalane
triipkimalane
aedkimalane
nõmmekimalane
arukimalane
sorokimalane
hallkimalane
metsakimalane
pikktiib-kimalane
kanarbikukimalane
käokingakimalane
kivi-kägukimalane
põld-kägukimalane
maa-kägukimalane
aed-kägukimalane
talu-kägukimalane
niidu-kägukimalane
soro-kägukimalane
karu-kägukimalane

Märkus: halli taustaga märgitud päriskimalasi on kunagi vaid üksikuid kohatud, seega ei ole kindel, kas neid Eestis ikka
esineb
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LISA 2. LINDUDE PESITSUSAEGNE JAOTUMINE TOITUMISTÜÜBI (PEAMISE TOIDUVALIKU) JÄRGI
Loom- /putuktoidulised

Segatoidulised

Aed-põõsalind

Metsvint

Aed-roolind

Kaelustuvi

Hallrästas

Nurmkana

Hallõgija

Ohakalind

Harakas

Põldvarblane

Jõgi-ritsiklind

Põldvutt

Kadakatäks

Rohevint

Kiivitaja

Talvike

Taimtoidulised
Karmiinleevike

Kivitäks
Kuldnokk
Kõrkja-roolind
Kägu
Laulurästas
Linavästrik
Metskiur
Musträstas
Nõmmelõoke
Pasknäär
Pruunselg-põõsalind
Punarind
Punaselg-õgija
Põhjatihane
Põldlõoke
Rasvatihane
Rukkirääk
Salu-lehelind
Sinitihane
Sookiur
Soo-roolind
Sooräts
Suitsupääsuke
Suurkoovitaja
Tikutaja
Vihitaja
Võsa-ritsiklind
Väike-käosulane
Väike-lehelind
Väike-põõsalind
Väiketüll
Ööbik
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LISA 3. PMK POOLT PRIA MAAKASUTUSE TABELILE LISATUD KULTUURIGRUPID
PRIA, 22.01.2020 ANDMETEL
"Kultuurigrupp on lisatud kasutades PRIAst saadud maakasutuse tabeli veerge ’Taotletud maakasutus’ ja ’Taotletud
põllukultuur’.
• Taotletud maakasutus ’Püsirohumaa’ ja ’Keskkonnatundlik püsirohumaa’ → PMK kultuurigrupp ’püsirohumaa’
• Taotletud maakasutus ’Mustkesa’ → PMK kultuurigrupp ’mustkesa’
• Taotletud maakasutus ’Püsikultuurid’ → PMK kultuurigrupp ’püsikultuurid’
• Taotletud maakasutus ’Karjatamine väljaspool põllumaj. maad’ → PMK kultuurigrupp ’karjatamine väljaspool
põllumajandusmaad’
• Taotletud maakasutus „Tagasirajatud rohumaa“ → PMK kultuurigrupp „TAR“"

"• Taotletud maakasutus ’Põllukultuurid’ → PMK kultuurigrupp:
o kaunvili kui taotletud põllukultuur on: põldhernes, põlduba, suvivikk, põld-hiirehernes (talivikk), lääts, kikerhernes, N
siduvate kaunviljade segu (N siduvaid kaunvilju segus üle 50%), muu kaunvili, sojauba, aedhernes, aeduba, lupiin,
maguslupiin, segavili/segatis N siduvate kaunviljadega (N siduvaid kaunvilju segus üle 50%).
o köögivili kui taotletud põllukultuur on: PRIA põllumajanduskultuuride loetelus märgitud köögiviljaks v.a. aeduba ja hernes (http://www.pria.ee/docs/resources/12222.pdf); lilled ja ehistaimed (dekoratiivtaimed) avamaal või madala
katte all; aed- ja kuumaasikad avamaal või madala katte all.
o liblikõieline, v.a. kaunvili kui taotletud põllukultuur on: valge ristik; punane ristik; roosa ristik; harilik lutsern;
humallutsern; valge mesikas; kollane mesikas; harilik nõiahammas; harilik esparsett; ida-kitsehernes; muud
liblikõielised; liblikõieliste ja kõrreliste segu; liblikõieliste ja muude põllumajanduskulturide segu, N siduv heint. ja
kõrreliste segu (N siduvaid heintaimi üle 50%, kõrrelisi heintaimi alla 50%), N siduv heint. ja muu põllumaj. kult. segu (N
siduvaid heint. üle 50%, muid kultuure alla 50%), N siduv heint. ja N siduv põllumaj. kult. segu (N siduvaid kult. üle 50%,
segus valdavalt heint.), N siduv heint. segu (N siduvaid heintaimi üle 50%, teisi liblikõielisi heintaimi alla 50%), keerispea
liblikõieliste allakülviga."

"o lühiajaline rohumaa, v.a. liblikõieline kui taotletud põllukultuur on: kõrreliste rohumaa; üheaastane raihein jm
üheaastased heintaimed; muu heintaimede segu; keerispea (allakülvita ja allakülviga v.a liblikõieliste allakülviga); harilik
ussikeel; valkjas mesiohakas.
o muud tehnilised kultuurid kui taotletud põllukultuur on: muu tehniline kultuur, moon (magun), köömen, humal.
o ravim- ja maitsetaimed kui taotletud põllukultuur on: PRIA põllumajanduskultuuride loetelus märgitud ravim- ja
maitsetaimeks. http://www.pria.ee/docs/resources/12222.pdf
o rühvelkultuurid kui taotletud põllukultuur on: varajane kartul, kartul ’Ando’, kartul v.a ’Ando’, suhkrupeet,
poolsuhkrupeet, söödapeet, söödakapsas, muu rühvelkultuur.
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o sööti jäetud maa kui taotletud põllukultuur on: sööti jäetud maa.
o teravili (allakülvita) kui taotletud põllukultuur on: suvi-, tali- ja speltanisu; rukis; Sangaste rukis; suvi- ja talioder; kaer;
tatar; suvi- ja talitritikale; mais; segavili/segatis; teraviljade segu; muu teravili."

"o teravili allakülviga, v.a. liblikõieliste allakülviga kui taotletud põllukultuur on: grupis teravili nimetatud kultuur
allakülviga, v.a. liblikõielise allakülviga.
o teravili liblikõieliste allakülviga kui taotletud põllukultuur on: grupis teravili nimetatud kultuur liblikõieliste allakülviga.
o õli- ja kiukultuurid kui taotletud põllukultuur on: suvi- ja taliraps (allakülvita ja allakülviga v.a liblikõieliste allakülviga);
suvi- ja talirüps (allakülvita ja allakülviga v.a liblikõieliste allakülviga); õlilina; päevalill; õlirõigas; valge sinep; valge sinep
(allakülviga, v.a liblikõieliste allakülviga); tuder; kiulina; harilik kanep; kanep, Fibror 79; kanep, Finola; kanep, Futura 75;
kanep, Santhica 27; kanep, Uso-31; kanep, Secuieni Jubileu; muu õli- ja kiukultuur.
o õli- ja kiukultuurid liblikõieliste allakülviga kui taotletud põllukultuur on: grupis õli- ja kiukultuurid nimetatud kultuur
liblikõieliste allakülviga."
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Valdkond majanduslikud näitajad ja muu
Indikaatori “ettevõtjatulu” (sh. põllumajandustootjate jätkusuutlikkus) analüüsi metoodika

Analüüsiks on kasutatud FADNi (Farm Accountancy Data Network, põllumajanduslik raamatupidamise andmebaas)
andmeid 2018. aasta kohta. Eestile on alates 2010. aruandeaastast kehtestatud plaaniliseks valimi suuruseks 658
ettevõtet. Kuna eesmärgiks on analüüsida põllumajandusliku tootmisega tegelevate ettevõtete majandustulemusi, siis
on FADNi põllumajandustootjate üldkogumisse kuulumiseks kehtestatud ettevõtte majandusliku suuruse alampiir. Eestis
on majandusliku suuruse alampiiriks kehtestatud 4000 eurot. See tähendab, et FADNi üldkogumisse kuuluva ettevõtte
standardkogutoodangu väärtus aruandeaastal peab olema suurem kui 4000 eurot. Alampiiri seadmisel on põhimõte, et
üldkogumiga saaks kaetud ligikaudu 90% riigi põllumajanduslikust tootmisest (kogutoodangust, maakasutusest,
loomühikutest).
Statistikaameti poolt 2016. aastal läbiviidud põllumajandusliku struktuuriuuringu andmetel oli Eestis 16 696
põllumajanduslikku majapidamist. Majandusliku suuruse alampiiri 4000 eurot ületas neist 7610 põllumajandustootjat ja
nemad moodustavadki põllumajandustootjate üldkogumi FADNi mõistes. Põllumajandustootjate üldkogumiga on Eestis
kaetud 46% põllumajanduslike majapidamiste koguarvust, 99% põllumajandusliku tootmise standardkogutoodangust,
94% kasutatavast põllumajandusmaast ning 99% loomühikutest. Põllumajandustootjate üldkogumist jääb küll välja veidi
rohkem kui 9000 väga väikest majapidamist, kuid samas on kaetud valdav osa põllumajanduslikust tootmisest.
Kasutades standardtoodangu koefitsiente ning ettevõtte andmeid maakasutuse ja loomade arvu kohta määratakse
ettevõtte standardkogutoodangu väärtus eurodes e. majanduslik suurus. Ettevõtte majanduslik suurus määrab tema
kuulumise vastavasse majandusliku suuruse klassi. Ettevõtte tootmistüüp ehk peamine tootmissuund määratakse
olenevalt ühe või teise tootmisharu osatähtsusest ettevõtte standardkogutoodangus. Ettevõtteid saab grupeerida
tootmistüüpide lõikes üldisel, peamisel või detailsel tasandil. Üldtasandil on Eestis enamlevinud tootmistüüpideks
taimekasvatus (A), piimatootmine (E), loomakasvatus (F) ja segatootmine (H). Majandusliku suuruse ja tootmistüübi
kalkulaator on avaldatud Põllumajandusuuringute Keskuse kodulehel: http://www.maainfo.ee/data/so_calc.
Kõik indikaatori "ettevõtjatulu" näitajad on arvutatud kaalutud keskmistena. FADNi 2018. aasta valimis olnud ettevõtete
tulemuste üldistamisel MAK 2014–2020 keskkonnatoetusi saanud põllumajandustootjate üldkogumile on kasutatud PRIA
toetuste registri andmeid 2018. aasta kohta. Andmed kaaluti eraldi iga MAK 2014–2020 keskkonnatoetuse lõikes,
kasutades PRIA loomade ja põldude registri andmeid 2017. aasta kohta ning standardtoodangu koefitsiente "ST 2013"
(aastate 2011-2015 keskmine). Igale PRIA loomade ja/või põldude registris olevale tootjale (kellel oli maad ja/või
põllumajandusloomi 2017. a seisuga) määrati tootmistüüp ja majanduslik suurus vastavalt FADNi tüpoloogiale.
Indikaatori "ettevõtjatulu" peamisteks analüüsiobjektideks on netolisandväärtus, ettevõtjatulu ning arvestuslik
netokasum, mis on arvutatud keskmiselt tootja kohta (Joonis 5).
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Joonis 5. Peamiste majandusnäitajate arvutamise skeem.

Netolisandväärtus (Net Value Added) näitab ettevõttes loodud lisandväärtust, mis arvutatakse kogutoodangust
vahetarbimise ja kulumi mahaarvamisel ning toetuste (va investeeringutoetused) ja maksude lisamisel.
Netolisandväärtus on summa, mis jääb tootmistegurite kasutamise kulude katmiseks (nt palk, rent, intressid,
omanikutulu). Ettevõtjatulu (Family Farm Income) erineb netolisandväärtusest selle poolest, et arvesse võetakse ka
kulutused tööjõu- rendi- ja finantskulude maksmiseks ning sissetulekud investeeringutoetustest. Ettevõtjatuluks
nimetataksegi summat, millest on maha arvatud kulud tööjõule, intressidele, rendile jne. Arvestuslik netokasum
(Conditional Profit) võtab arvesse ka tasustamata tööjõudu (palgata töötavad omanikud ja nende pereliikmed), mille
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väljatoomisel lahutatakse ettevõtjatulust tasustamata tööjõukulu. Tööjõu aastaühik (TJÜ) võrdub arvestuslikult 2200
töötunniga aastas.
Kogutoodangu moodustavad ettevõttes toodetud taime- ja loomakasvatustoodang ning sissetulekud kõrvaltegevusest
(näiteks tulu lepingulistest töödest, taluturismist, metsandusest, taime- ja loomakasvatustoodangu töötlemisest,
vahendustegevusest, taastuvenergia tootmisest jne). Toodang võib olla toodetud müügiks, kasutamiseks ettevõtte
sisesel tarbimisel (nt loomadele söödaks, seemneks jne) või jääda varudeks. Sissetuleku moodustavad taime- ja
loomakasvatustoodangu realiseerimine, sissetulek muudest põllumajandusega otseselt seotud kõrvaltegevustest ning
toetused (v.a investeeringutoetused).
Kogutoodangu väärtuse ja struktuuri analüüsimisel on kogutoodangule lisatud ka toetused (v.a investeeringutoetused),
mis on antud analüüsis jagatud tinglikult kolmeks: antud meetme toetus, keskkonnatoetused (v.a meetme toetuse all
kajastatu) ja muud toetused. FADNi metoodika kohaselt kajastatakse otse- ja üleminekutoetused vastavalt toetuse
määramise aastale ning maaelu arengukava (MAK) jm. toetused vastavalt toetuse väljamaksmise aastale.
Investeeringutoetused kajastatakse eraldi ja samuti vastavalt väljamakse tegemise aastale.
Võttes arvesse, et põllumajandustootjad on nii tootmise struktuuri kui ka majandusliku suuruse poolest väga erinevad,
on eelpool nimetatud näitajaid analüüsitud väljendatuna ettevõttes hõivatud tööjõu aastaühiku ning kasutatud
põllumajandusmaa hektari kohta.
Brutolisandväärtuse (BLV) arvutamiseks lisatakse kogutoodangu väärtusele toetuste (v.a investeeringutoetused) ja
ettevõtlusega seotud maksude bilanss ning lahutatakse eri- ja üldkulud.
Indikaatori "ettevõtjatulu" (sh. põllumajandustootjate jätkusuutlikkus) analüüsimiseks on 2018. aastal MAK 2014–2020
keskkonnatoetust saanud ettevõtetest eraldi analüüsitud:















meede 10 – põllumajanduse keskkonna- ja kliimatoetust taotlenud tootjad (edaspidi M10);
meede 10.1.1 – keskkonnasõbraliku majandamise toetust taotlenud tootjad (edaspidi KSM);
meede 10.1.3 –piirkondliku mullakaitse toetust taotlenud tootjad (edaspidi MULD);
meede 10.1.4 – keskkonnasõbraliku aianduse toetust taotlenud tootjad (edaspidi KSA+KSK);
meede 10.1.5 – kohalikku sorti taimede kasvatamise toetust taotlenud tootjad (edaspidi SORT);
meede 10.1.6 – ohustatud tõugu looma pidamise toetust taotlenud tootjad (edaspidi OTL);
meede 10.1.7 – poollooduslike koosluste hooldamise toetust taotlenud tootjad (edaspidi PLK);
meede 11 – mahepõllumajandusele ülemineku ja mahepõllumajandusega jätkamise toetust taotlenud tootjad
(edaspidi MAHE 2014+);
meede 12.1 – Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antavat toetust taotlenud tootjad (edaspidi NAT);
meede 12.2 – Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antavat toetust taotlenud tootjad (edaspidi NAM);
meede 14.1 – loomade heaolu toetust saanud tootjad (edaspidi LHT);
keskkonnatoetusi taotlenud tootjad (edaspidi MAK kkt);
keskkonnatoetusi mittetaotlenud tootjad (edaspidi tavatootjad);
FADNi põllumajandustootjate üldkogumisse kuuluvad tootjad (edaspidi Eesti keskmine).

Piirkondlikku veekaitse toetust (VESI, meede 10.1.2) saanud ettevõtteid ei ole aruandes analüüsitud. FADN metoodika
kohaselt kajastatakse maaelu arengukava (MAK) toetused vastavalt toetuse väljamaksmise aastale, seega 2018. aastal
taotletud VESI toetus makstakse välja 2019. aastal ning siis saab hinnata selle mõju sissetulekutele.
Eesti keskmine põllumajandustootja on kaalutud keskmine näitaja, mis on saadud FADN valimis olnud ettevõtete
tulemuste üldistamisel põllumajandustootjate üldkogumile. Andmete laiendamiseks on kasutatud Statistikaameti poolt
läbiviidud struktuuriuuringu andmeid põllumajanduslike majapidamiste arvu ja nende liigituse kohta majandusliku
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suuruse ja tootmistüüpide lõikes. FADN metoodika järgi peetakse professionaalseteks põllumajandustootjateks neid
tootjaid kelle standardkogutoodangu väärtus ületab 4000 eurot.
MAK 2014–2020 keskkonnatoetuste mõju hindamiseks peamistele majandustulemustele, on toetused (v.a
investeeringutoetused) jagatud tinglikult kolmeks osaks:
 Vastava tootjate grupi sihttoetus ehk nn meetme toetus:
- M10 tootjate puhul põllumajanduse keskkonna- ja kliimatoetus (meede 10);
- KSM tootjate puhul keskkonnasõbralik majandamise toetus (meede 10.1.1);
- MULD tootjate puhul piirkondliku mullakaitse toetus (meede 10.1.3);
- KSA+KSK tootjate puhul keskkonnasõbraliku aianduse toetus (meede 10.1.4);
- SORT tootjate puhul kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (meede 10.1.5);
- OTL tootjate puhul ohustatud tõugu looma pidamise toetus (meede 10.1.6);
- PLK tootjate puhul poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (meede 10.1.7);
- MAHE 2014+ tootjate puhul mahepõllumajandusele ülemineku ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus
(meede 11);
o MAHE üle – mahepõllumajandusele ülemineku toetus (meede 11.1);
o MAHE jätk – mahepõllumajandusega jätkamise toetus (meede 11.2);
- NAT tootjate puhul Natura 2000 toetus põllumajandusmaale (meede 12.1);
- NAM tootjate puhul Natura 2000 toetus erametsamaale (meede 12.2);
- LHT tootjate puhul loomade heaolu toetus (meede 14.1);
- MAK kkt keskkonnatoetusi taotlenud tootjad (MAK 2014–2020 meetmed 10, 11, 12, 14)
 Keskkonnatoetused (v.a meetme toetuse all kajastatu);
 Muud toetused7.
Põllumajandustootja jätkusuutlikkuse hindamise aluseks on antud analüüsis võetud jätkusuutlikku arengut tagav
brutolisandväärtus (BLV) tase tööjõu aastaühiku (TJÜ) kohta. Jätkusuutlikkuse hindamiseks võrreldi iga ettevõtte tegelikku
BLV taset TJÜ kohta arvestusliku jätkusuutlikkuse tasemega. Jätkusuutlikku arengut tagava BLV TJÜ hindamiskriteeriumid
olid järgmised:



kui BLV tööjõu aastaühiku kohta üle 80% jätkusuutlikkuse tasemest, siis on põllumajandusettevõte jätkusuutlik;
kui BLV jääb alla 80% jätkusuutlikkuse tasemest, siis antud ettevõtte BLV tootmise tase TJÜ kohta ei taga
jätkusuutlikku arengut.

Jätkusuutlikku arengut tagava BLV arvestamisel on eeldatud, et põllumajandusettevõtte BLV peab katma
konkurentsivõimelise palgataseme töötajatele (k.a omaniku ja tema pereliikmete tasustamata tööjõule) ja 5% ettevõtte
põhivarade keskmisest väärtusest (v.a maa), mis on vajalik normaalseks taastootmiseks. Palgataseme baasiks on võetud
80% maakonna kõigi tegevusalade keskmisest tööjõukulust töötaja kohta aastas.

7

Ühtne pindalatoetus, kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus, noore põllumajandustootja toetus,
väikepõllumajandustootjate toetus, piima üleminekutoetus, veise üleminekutoetus, ute üleminekutoetus, põllumajanduskultuuri
üleminekutoetus, heinaseemne üleminekutoetus, väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus, piimalehma kasvatamise
otsetoetus, ammlehma kasvatamise üleminekutoetus, ute kasvatamise üleminekutoetus, erakorraline toetus kartuli- ja
avamaaköögivilja kasvatajatele, erakorraline toetus talivilja kasvatajatele, praktikatoetus ja põllumajanduskindlustustoetus.
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Jätkusuutlikkuse hindamiseks määrati igale taotlejale standardkogutoodangu väärtus 8 (SKT) eurodes ehk majanduslik
suurus, kasutades standardtoodangu koefitsiente "ST 20139" ning andmeid maakasutuse ja loomade arvu kohta (PRIA
loomade ja põldude registri andmeid 2019. aasta kohta). Majandusliku suuruse järgi jagatakse FADNi metoodika kohaselt
põllumajandusettevõtteid 14 majandusliku suuruse klassi (Tabel 4).
Tabel 4. Majandusliku suuruse klassid FADNi metoodika kohaselt

Suurusklass

Miinimum,
euro

1

Maksimum, euro
2 000

2

2 000

4 000

3

4 000

8 000

4

8 000

15 000

5

15 000

25 000

6

25 000

50 000

7

50 000

100 000

8

100 000

250 000

9

250 000

500 000

10

500 000

750 000

11

750 000

1 000 000

12

1 000 000

1 500 000

13

1 500 000

3 000 000

14

3 000 000

Analüüsi tulemuste kirjeldamise lihtsustamiseks on suurusklassid kokku pandud. Jätkusuutlikke tootjate osakaalu
hindamisel on MAK 2014–2020 keskkonnatoetusi taotlenud tootjad jagatud majandusliku suuruse alusel kolme gruppi:




väiketootjad – SKT 4 000€ - 25 000€ (klassid 3-5)
keskmise suurusega tootjad – SKT 25 000€-100 000€ (klassid 6-7)
suurtootjad – SKT üle 100 000€ (8-14).

8

SKT – standardkogutoodangu väärtus eurodes ehk ettevõtte majanduslik suurus, mis arvutatakse
standardtoodangu koefitsientide ning ettevõtte põllumajandusliku maakasutuse ja kasvatatavate loomade arvu
alusel

9

Arvutatakse viie aasta keskmisena vastavalt vaatlusaluste aastate saagikus- ja produktiivsusnäitajatele ning
hindadele. Toetused standardtoodangu koefitsientides ei kajastu.
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Valdkond kompleksuuring
Kompleksuuringu metoodika

Uuringu eesmärgiks on selgitada MAHE ja KSM toetuse nõuetele vastavates mahe- ja tavaviljeluse külvikordades
mullaviljakuse, umbrohtumuse ja kultuuride saaginäitajate muutusi pikema aja jooksul, kasutades erinevaid
agrotehnoloogilisi lahendusi.
Uuringuala paikneb keskmise liivsavilõimisega rähkmullal PMK Kuusiku katsekeskuses. Rähkmuld on üks enam levinud
mullatüüp Põhja–Eesti ja Saaremaa põllumajandusettevõtetes, ülejäänud piirkondades leidub seda vähem. Künnikihi
omastatava fosfori ning kaaliumi sisaldus (Mehlich-3 järgi) oli katse algusperioodil kogu katsealal keskmine.
Mikroelementide sisaldus on madal, pH valdavalt neutraalne (ühel külvikorraväljal nõrgalt happeline). Huumusesisaldus
(Tjurini järgi) on keskmine või üle keskmise.
2019. aastaga lõpetati uuringuperiood kõige vanemas 2003. aastal rajatud söödakülvikorras. Selles külvikorras paiknesid
kõik kultuurid igaüks eraldi väljadel, mille vahel nad aastate lõikes vaheldusid (Lisa 71). Kultuuride viljavaheldus oli seal
järgmine: punase ristiku rohke põldhein 1. a – punase ristiku rohke põldhein 2. a – suvinisu – segavili (põldhernes +kaer)
– suvioder põldheina allakülviga.
Ülejäänud katsetes vahelduvad kultuurid ühel ja samal põllul aastate lõikes, kusjuures ühel aastal on põllul ainult üks
kindel kultuur. Käesoleval aastal neid katseid aruandes ei analüüsita.
Uuritavad katsevariandid on katselappidel neljas korduses. Katselapi suurused on vastavalt katsele ja metoodikale
erinevad (vahemikus 12-75 m2).
5-väljalises söödakülvikorras maheviljeluses üht katsevarianti ei väetatud üldse. Teises variandis väetati allapanuga
tahesõnnikuga suvinisu kevadel enne külvi ja suviotra eelneva aasta sügisel normiga 30 t/ha. Maheviljeluse kolmandas
variandis väetati põldheina maheviljeluses kasutada lubatud kaaliumi-väävlirikka väetisega (Kalisop või Patentkali) 60
kg/ha ja suvinisu, segavilja ning suviotra allakülviga K 30 kg/ha. Neljandas variandis väetati põldheina ja terakultuuri nii
maheväetise (vastavalt K 60 ja 30 kg/ha) kui allapanuga tahesõnnikuga (suvinisule ja suviodrale allakülviga 30 t/ha).
Tavaviljeluses väetati esimeses variandis põldheina madala N sisaldusega NPK mineraalväetisega, mille norm arvutati
väetise K kontsentratsiooni järgi, arvestatuna K 60 kg/ha. Suvinisu, segavilja ja suviotra allakülviga väetati aga kõrgema N
kontsentratsiooniga NPK mineraalväetisega. Kasutati mõõdukaid NPK mineraalväetiste norme, kuna praktilises tootmises
söödaks kasvatatavate terakultuuride põldudel sageli ei väetata kõrgete mineraalväetiste NPK (eriti N) normidega. Teiselt
poolt ei soovitata liblikõielist terakultuuri sisaldavat segavilja ja allakülviga teravilja väetada kõrge lämmastiku normiga
(üle 50-60 kg/ha). Suvinisu väetamisel arvutati NPK väetise norm arvestusega N 90 kg/ha, segaviljal ja suviodral allakülviga
ligikaudu N 50 kg/ha. Olenevalt NPK väetisest PK norm aastate lõikes mõnevõrra muutus. Tavaviljeluse teises variandis
väetati suvinisu NPK väetise (N 90 kg/ha) ja allapanuga tahesõnnikuga (30 t/ha) ning suviotra allakülviga NPK väetisega
(N 50 kg/ha) ja allapanuga tahesõnnikuga (30 t/ha).
Põldheinale ja segaviljale sõnnikut mahe- ja tavaviljeluses otse ei antud. Nende puhul arvestati sõnniku järelmõju
saagikusele.
Tavaviljeluses pritsiti suvinisu, segavilja ja suviotra umbrohutõrjeks üks kord terakultuuride võrsumisfaasis. Haiguste ja
kahjurite tõrjet tehti vastavalt vajadusele, sõltuvalt aastast. Oraste äestamist umbrohutõrjeks tehti katselal 1-2 korda
neil aastatel mil tingimused olid äestamiseks sobivad.
Suvinisu külvieelselt künti 2. aasta põldhein kevadel kogu katsealal mulda. Suvinisu ja segavilja koristusjärgselt tehti
sügisel ühel kolmandikul katsealast tüükoorimist randaali, tüükultivaatori või adraga 1-2 korda (5-10 cm) sügavuselt.
Harimiste vahe oli vähemalt kaks nädalat, et võimaldada umbrohtudel nende välja kurnamiseks uuesti tärgata.
30

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 4. ja 5. prioriteedi hindamiseks 2018. aastal läbiviidud uuringute aruanne

Tüükoorimisele järgnes oktoobris künd (18-24 cm). Teisel kolmandikul katsealast ainult künti üks kord oktoobris (18-24
cm). Kolmandal kolmandikul katsealast tehti pindmist mullaharimist randaali, tüükultivaatori või adraga 1-2 korda (5-10
cm).
Mullaproovid koguti katsealalt valdavalt kevadel enne külvitööde algust, osades katsetes ka sügisel või muul ajal.
Umbrohu proovid koguti katsepõldudelt juuni lõpus või juuli alguses 50x50 cm raami abil neljas korduses. Umbrohtude
liigid või perekonnad loendati ning määrati umbrohtude toor- ja kuivmass. Põldheinast koristati käesolevas
külvikorrarotatsioonis kaks niidet. Teise niite järgne ädal jäeti haljasväetisena põllule. Terakultuurid koristati
katsekombainiga, kuivatati ja puhastati katsesorteeriga. Katselt kogutud mulla- ja taimsed analüüsid tehti põhiliselt PMK
laborites. Teatud mullaanalüüse tehti ka Eesti Maaülikooli, Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledži poolt.
Aruandes väljendati terakultuuride saagikus 13% teraniiskuse juures.
Kultuuride kattetulude arvestamisel korrutati nende terasaak (väljaarvatud oma tarbeks jäetud seeme), närbsilo ja põhu
kogus müügihindadega ja liideti võimalikud toetussummad (ÜPT, nn. rohestamise, MAHE ja KSM toetus,
põllumajanduskultuuri üleminekutoetus), millest lahutati muutuv– ning masintöökulud. Masintöökulude leidmisel võeti
aluseks Eesti Taimekasvatuse Instituudi teadurite R. Vesiku ja K. Tamme tehtud mahe- ja tavaviljeluse kuluarvutused 400
ha suurusele loomakasvatusettevõttele. Arvutustes lähtuti Lääne-Euroopa päritolu masinatest. Teraviljade kattetulus
võeti arvestuse aluseks Eesti Konjunktuuriinstituudi poolt avaldatud keskmised novembri kokkuostuhinnad.
Teraviljapõhk koguti põllult ruloonidesse ning sellele arvestati müügihinnaks 15 euro/t. Kultuuride kattetulu ja NPK
üldbilanss arvestati tava– ja maheviljeluses künnipõhiste variantide kohta, kus tehti tüükoorimist ja põldu väetati
mineraalväetiste ning sõnnikuga, või ei väetatud üldse.
NPK-üldbilansis võeti väljundiks saagiga ja leostumisega eemaldatud NPK kogused ja sisendiks sõnniku ja
mineraalväetistega ning külviseemnega tagastatud NPK kogused ja liblikõieliste maapealse biomassi, juurte, sademete
ning azotobakterite poolt tagastatud õhulämmastiku kogused ühe hektari kohta aastas ja iga külvikorravälja kohta eraldi.
Arvestamiseks määrati kultuuride terasaagist, puhastusjääkidest, põhust või põldheina maapealsest biomassist NPK
sisaldused PMK laboris. Nende alusel arvutati põllult eemaldatud või tagastatud NPK kogused. Liblikõieliste juurtel
olevate mügarbakterite poolt seotud õhulämmastiku koguseks arvestati üldlevinud uuringute alusel 80% seotud N-st.
Lisaks arvestati, et juured moodustavad 40% maapealsest biomassist. Ristiku maapealse massi ja juurte osakaaluks
esimese aasta põldheinas arvestati 80% ja teise aasta põldheinas 70%.
Sõnnikuga tagastatud toiteelementide kogused arvestati PMK laboris tehtud sõnnikuanalüüside põhjal iga kasutatud
sõnnikupartii kohta eraldi. Leostunud toiteelementide koguste määramiseks bilansis võeti aluseks Eestis tehtud vastavate
uuringute tulemused, väetamine, mullatüüp ja viljavaheldus külvikorras. Selle alusel arvestati bilansis leostumist vaid
liikuvamate elementide N ja K puhul 3-8 kg/ha aastas. Sademete ja azotobakteritega mulda juurdetoodava N hulga
määramisel võeti samuti aluseks varem tehtud uuringute tulemusi ja arvestati, et nendest igaühega lisandub aastas N 5
kg/ha aastas.
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