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Mullaseire andmete kaardistamine  

Maaelu arengukava kehtestab põllumuldadelt mullaproovide kogumise kohustuse kõikidele KSM- ja MAHE toetust 

taotlevatele põllumajandustootjatele (Taotleja korraldab eelmiste mullaproovide võtmise aastale järgneva viienda aasta 

1. detsembriks mullaproovide võtmise ja proovide saatmise akrediteeritud laboratooriumisse mulla happesuse ning 

taimedele omastatava fosfori ja kaaliumi sisalduse määramiseks arvestusega, et kogu ettevõtte toetusõigusliku maa iga 

kuni 5 hektari kohta oleks võetud vähemalt üks proov). Lisaks mullaproovide kohustusele on tootjatel kohustus koostada 

ka väetamisplaan kogu enda kasutuses oleva põllumajandusmaa kohta. Digitaalkujul mullaseire andmestik on määrava 

tähtsusega, kogu väetustarbe ja lubjatarbe arvutamise, ning soovituste andmise protsessis. Kohtpõhised koordinaatidega 

seotud seireandmed võimaldavad anda ka kohtpõhiseid soovitusi. See omakorda võmaldab soovituste andmeid esitada 

tootjale ruumiliselt ja digitaalkujul, mis loob eeldused täpisviljelusega tegelemiseks. 

Digitaalne mullaseire andmete hoidmine ja väetistarbe GIS andmebaasi koostamine algas 2002. aastal. Kõikidele 

tootjatele, kelle mullaproovid koguti  Põllumajandusuuringute Keskuse mullaproovide võtmise  koolituse läbinud 

proovivõtjate poolt, on sellest ajast alates koostatud ka väetistarbe kaardid ja tulemusi soovikorral väljastatud ka 

digitaalkujul. 

Ruumiandmete loomine ja haldus on tänaseni valdavalt desktop GIS tarkvarade põhine. Alates 2002. aastast on 

baastarkvarana kasutusel Mapinfo Professional, millele on arendatud erinevaid lisatöövahendeid igapäevatöö 

hõlbustamiseks. 

Mullaseire andmete kogumine ja digitaalkujule viimine on väga ajamahukas. Siiani puudus proovivõtjatel tehniline ja 

tsentraalne lahendus andmete sisestamiseks ja esitamiseks online keskkonnas, andmeid esitatakse valdavas enamuses 

paberkujul (Joonis 1). 

 

Joonis 1. Seireandmete esitamise välitöökaardi näide 
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Mullaseire ja väetistarbe kaardistamise kliendipõhise lahenduse arendamine  

2018. aastal alustati ettevalmistava tööga väetistarbekaartide kliendipõhise lahenduse loomiseks internetikeskkonnas, 

kasutades Spectrum servertarkvara. Pikemas vaates on võetud suund kliendipoolsete rakenduste arendamise kaudu 

järjest suurendada tootjatele kasutusmugavust ja süsteemi paindlikkust väetamissoovituste andmetega töötamiseks. 

Internetipõhise kasutajaliidese kaudu saab tulevikus tootja ise koostada enda põldude väetistarbekaardid, tuginedes 

mullaseire ja kasvatatavate kultuuride andmetele.  

Mullaseire andmete online kaardirakenduse arendamist alustati 2019. aastal. 2020 aasta jooksul jõudis arendus 

publitseerimisfaasi ja mullaseire kaardirakenduse esimest versiooni said kasutada nii Põllumajandusuuringite Keskuse 

töötajad, kui ka koolituse läbinud proovivõtjate testgrupp (Joonis 2).  

 
Joonis 2. Mullaseire välitööde kaardirakenduse avakuva 

Hooaja jooksul saadud välitööde ja andmesisestuse kogemustele tuginedes täiendati kaardirakendust 2020 aasta jooksul 

mitmel korral. Parandused ja täiendused olid seotud otseselt kasutajamugavuse, töö stabiilsuse ja 

andmesisestusloogikaga.  

Aasta lõpuks oli kaardirakendus täisfunktsionaalne ja selle kaudu sisestati ja esitati kokku ca 30 000 välitöö seirepunkti, 

lisaks sisestati proovidega seotud proovikogumisalad ja teekonnad. Oodatav mullaseire proovide koguarv 2020. aastal 

on ca 42 000 mullaproovi, seega rakenduse kaudu sisestati süsteemi ca 70% kõikidest prooviandmetest. 

Kaardirakenduse kasutusjuhend on leitav:  

https://pmk.agri.ee/sites/default/files/2020-

11/Mullseire%20v%C3%A4lit%C3%B6%C3%B6rakenduse%20juhend_06.11.pdf 

Jätkuarendus  

2020. aastal publitseeritud täisfunktisonaalne mullaproovide kogumise ja sisestamise kaardirakendus on vastava 

arenduse esimene versioon. 2020. aasta lõpuks oli platvormi edasine täiendamine tehniliselt muutunud ebaotstarbekaks 

ja toetudes jooksva aasta kasutuskogemusele kirjutati kogu rakendus uuele lähtekoodile ringi. 

 

 

https://pmk.agri.ee/sites/default/files/2020-11/Mullseire%20v%C3%A4lit%C3%B6%C3%B6rakenduse%20juhend_06.11.pdf
https://pmk.agri.ee/sites/default/files/2020-11/Mullseire%20v%C3%A4lit%C3%B6%C3%B6rakenduse%20juhend_06.11.pdf


 
 

 
Eesti maaelu arengukava 2014-2020 4. ja 5. prioriteedi hindamine 

Valdkond mullastik 

Uusim versioon rakendusest on testmisfaasiks valmis 2021. aasta veebruarist. Uues versioonis on muudetud 

funktsionaalsemaks ja käepärasemaks kogu kasutjaliidest. Toetudes kasutajate senisele kogemusele on muudetud nii 

tööprotsesside loogilist järjekorda kui töövahendite paigutust. Oluliselt muudeti rakenduse sisemiste protsesside loogikat 

ja suhtlemist andmebaasiga, mis on muutnud rakenduse töökiirust märgatavalt paremaks. Uuema versiooni üldine 

loogika sarnaneb esimesele versioonile ja on kasutajatele intuitiivselt lihtsalt hoomatav, lisatud on baaasfunktsionaalsuse 

töövahendid, mis on läbivalt saadaval kõikides töövaadetes, mis suurendab töö efektiivsust (Joonis 3). 

 
Joonis 3. Mullaseire välitööde kaardirakenduse teise versiooni avakuva näide 

 

2020. aasta arenduse tulemused  

 Spectrumi serverisse loodi PMK mullaseire ja uuringute  büroo poolt koostatud lähteülesandele ja 

kasutusloogikale vastav mullaseire online kaardirakendus. 

Kaardirakendust testiti ja kasutati 2020. aasta lõpuks reaalses 

igapäevatöös, selle kaudu sisestati üle 70% kogu jooskva aasta 

mullaseire välitöö ruumiandmetest. 

 Kaardirakendus on oluline samm täisdigitaalsele seireandmete 

kogumise, salvestamise ja kasutusele üleminekuks, olles üks 

oluline lähtearendus väetustarbe kaardirakenduste edasistele 

arendustele. 2020. aasta testimise tulemina alustati ka mullaseire 

online kaardirakenduse versioon 2 arendamist, mis jõudis 2021. 

aasta veebruariks testimisfaasi. 

Internetipõhise onlie mullaseire 

kaardirakenduse kaudu toimub 

edaspidi kogu välitööde andmete 

kogumine, mis on eelduseks, et vastava 

kasutajaliidese kaudu saab tulevikus 

tootja ise koostada enda põldude 

väetistarbekaardid. 


