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Eesmärk:

 keskkonnaalaste näitajate kogumine ja analüüsimine ning 
seeläbi arengukava tulemuste ja mõjude jälgimine

 toimub pidevalt, et tagada aegrea olemasolu

 hindamisvaldkonnad: mullastik, vesi, elurikkus ja majandus

 uuringute tulemusi kasutatakse hindamisküsimustele 
vastamisel 2017. ja 2019. aasta põhjalikemates 
hindamisaruannetes, samuti järelhindamisel

 meetmete mõju leidmisel arvestatakse tegevustele seatud 
eesmärke - hinnatakse, kas neid on võimalik saavutada 
kehtestatud nõuete agronoomilisest või keskkonna 
mõjususest lähtuvalt. 



Elurikkusega seotud 

hindamisvaldkonna uuringud

2017. a jätkati 2 uuringuga

 „Kimalaste mitmekesisuse ja arvukuse uuring“ 

(alates 2006. a)

 „Põllulindude arvukuse ja liigirikkuse uuring“ (alates 

2006. a)

Uuringuid teostatakse 66 põllumajandusettevõtte 

maadel kahes piirkonnas: Kesk-Eestis ja Lõuna-Eestis



Elurikkuse uuringud (2)

 Kimalaste keskmine arvukus oli läbi aastate (v.a 2009. a) kõigi 

toetustüüpidega ettevõtetes Lõuna-Eestis kõrgem kui Kesk-

Eestis. 

Lõuna-Eestis leidub kimalastele rohkem sobivaid elupaiku ja toitu, 

kuna seal on mitmekesisem maastik, rohkem 

kompensatsioonialasid, väiksemad põllumassiivid ja 

põllumajandusettevõtted ning suurem rohumaade osakaal. 

 Läbiva trendina olid seireaastate 2009-2017 jooksul kimalaste 

keskmised näitajad ÜPT ettevõtetes madalamad kui MAHE ja 

KSM ettevõtetes.

 MAHE ja KSM ettevõtetes olid keskmised kimalasenäitajad 

enamasti küllaltki sarnasel tasemel, mõnedel juhtudel KSM 

ettevõtetes isegi oluliselt kõrgemad



Elurikkuse uuringud (3)

 2010.-2017. a põllulinnunäitajad olid kõigil kaheksal aastal 

Lõuna-Eesti seirepiirkonnas statistiliselt oluliselt kõrgemad kui 

Kesk-Eesti seirepiirkonnas 

 Keskmised pesitsevate lindude näitajad olid 2010.-2013. a 

paari erandiga nii piirkonniti eraldi kui ka piirkondi koos 

analüüsides MAHE ettevõtetes kõrgemad kui KSM ja ÜPT 

ettevõtetes.

2014. a toimus Kesk-Eesti ja 2015. a Lõuna-Eesti MAHE 

ettevõtete keskmistes linnunäitajates transekti kohta järsk langus, 

mis jäi püsima ka järgnevatel aastatel, v.a Kesk-Eestis 

pesitsevate paaride arv, mis kasvas 2017. a seire algaastate 

(2009-2010) tasemele. 



Elurikkuse uuringud (4)

 Kui kõrvutada põllulinnuseire arvukamaid põllulinnuliigi 

populatsiooniindekseid haudelinnustiku punktloendusega, 

selgub, et see oli kadakatäksil, sookiurul ja pruunselg-

põõsalinnul 2015.-2017. a samuti palju madalam kui 

eelnevatel aastatel. 

See viitab, et viimased aastad on põllulindudele olnud 

ebasoodsad ja MAK meetmed ei ole olnud piisavad nende 

negatiivsete muutuste ärahoidmiseks.



Vee keskkonnaga seotud 

hindamisvaldkonna uuringud

2017. a jätkati 3 uuringuga

 „Taimetoiteelementide kontsentratsioon 

dreenivees“ (alates 2005. a) 

 „Taluvärava toiteelementide bilansi ja kasutuse 

uuring“(alates 2004. a) 

 „Pestitsiidide kasutuskoormuse uuring“(alates 

2007. a) 



Vee keskkond (2)

 N leostus 2017.a. kõige vähem mahepõllult (7,0 kg/ha), KSM 

põldudelt leostus keskmiselt 20,0 ja ÜPT põllult 30,8 kg/ha.

 Võrreldes perioodiga 2006-2013 jäi 2017.a P leostumine 

toetustüüpide lõikes madalamaks, loodusliku fooni (0,1-0,3 

kg/ha/a) piiresse. Vaid ühel seirepõllul ulatus fosfori aastane 

leostumine 0,42 kg/ha, millest pool leostus sademeterikkal 

kevadsuvisel perioodil.

Vaatamata sellele, et filtratsioon jätkus rohkete sademete tõttu ka 

suvel, leostus suur osa N (44-80%) sügistalvisel perioodil 

(november-jaanuar).

Seega tuleks enim tähelepanu pöörata leostumise 

vähendamisele vegetatsioonivälisel ajal.



Vee keskkond (3)

 Eesti keskmine N bilanss oli 2016. aastal 39 kg/ha, P bilanss 

1 kg/ha ja K bilanss 11 kg/ha. Võrreldes 2015. aastaga 

suurenes N bilanss 6 kg/ha (kasv 18%), P bilanss 1 kg/ha 

(kasv 50%) ja K bilanss 3 kg/ha (kasv 38%) 

 Langes toiteelementide kasutamise efektiivsus (hea >70%). N 

ja K kasutamise efektiivsus jäi 2016. aastal madalaks (56% ja 

61%), P kasutamise efektiivsus (91%) vastas tasakaalustatud 

tootmise tasemele 

Esmakordselt analüüsiti ka NTA alal ja sellest väljaspool 

paiknevate ettevõtete NPK bilansinäitajaid 

 Intensiivsemalt majandati NTA alal paiknevates ettevõtetes. 

2016. aastal oli NTA ala seireettevõtte keskmine N bilanss 51 

kg/ha, väljaspool NTA’d 37 kg/ha. 



Vee keskkond (4)

 2016. aastal suurenes pestitsiidide kasutamine seireettevõtete 

keskmisena, võrreldes referentsperioodiga (2010-2013) 

 Seireettevõtete keskmisena pritsiti 70% seirealusest 

põllumajandusmaast (pritsitud pind suurenes 7%). 

 Pestitsiidide toimeaine kogus pritsitud pinna kohta oli 0,758 

kg/ha (suurenemine 11%)

 Põllumajandusmaa kohta kasutati keskmisena pestitsiidide 

toimeainet 0,527 kg/ha (suurenemine 23%) 

Pestitsiidide kasutamise trend on seireettevõtetes vahepealsete 

aastate langusperioodi järel taas tõusev.



Mullastikuga seotud 

hindamisvaldkonna uuringud
2017. a  3 uuringut:

 „Mullaviljakuse ja orgaanilise aine uuring“ (5 a perioodiga 3 

ring)

 „Mulla NO3 ja SO4 sisalduse muutus ja dünaamika NTA 

põllumuldades aastatel 2007-2017 erineva maakasutuse 

(põllukultuurid, rohumaa) korral ning mullas leiduvate 

taimetoiteelementide (P, K, Ca, Mg, Cu, Mn, B, Nüld), 

happesuse ja orgaanilise aine fooni ja pikaajalisemate 

muutuste selgitamine. Põllumaade taimekaitsevahendite 

jääkide sisalduse selgitamine NTA põllumuldades“ (alates 

2007.a.)

 „Minimeeritud harimise mõju muldade omadustele ja 

keskkonnaseisundile“ (alates 2010.a.)



Mullastiku uuringud (2)

 Happeliste muldade osatähtsus suurenes viimase viie aasta 

jooksul kogu valimi ulatuses 3% võrra ja muldade keskmine 

happesus jäi praktiliselt samale tasemele võrreldes eelmise 

seireringiga. Happeliste muldade osatähtsus suurenes kõikide 

toetustüüpide tootjatel 

 Madala P-sisaldusega muldade osatähtsus vähenes 5% võrra 

ja suurenes liikuva P keskmine sisaldus muldades. Kõige 

enam vähenes madala P-sisaldusega muldade osatähtsus 

KSM tootjate muldades

 Madala K-sisaldusega muldade osatähtsus vähenes 2% võrra 

ja suurenes liikuva K keskmine sisaldus muldades. ÜPT 

toetustüübi tootjate muldadel suurenes madala K-sisaldusega 

muldade osatähtsus oluliselt



Mullastiku uuringud (3)

 Esimese aasta ristik tarbib mullast suhteliselt palju Nmin ja 

hilissügisel lisandub ristiku taimejäänuste lagunemisel mulda 

märkimisväärselt mineraalset N, mis soodsatel tingimustel võib 

alluda leostumisele

 Suhteliselt väikese koguse N normide kasutamise korral 

(keskmiselt 70 kg/ha) ning talvise taimkatte olemasolul ei toimu 

olulist Nmin leostumist

 Suhteliselt suurte N normide kasutamisel põldude väetamisel 

(ca 120 kg/ha/a) jääb suvirapsil oluline osa mineraalsest N

tarbimata ja see liigub alumistesse mullakihtidesse. Suurema 

vegetatiivse massiga mais suudab peaaegu kogu Nmin tarbida 

ja mullaprofiilis allapoole liigub seda suhteliselt vähe 

 Digestaadi varasügisesel kasutamisel leostub suur osa sellest 

pärit mineraalsest N sügise ja talve jooksul alumistesse 

mullakihtidesse

 Madala PK sisaldusega muldades (sisaldus alla keskmise) 

toimub PK toitainete liikumine mulla vertikaalprofiilis vähesel 

määral 



Mullastiku uuringud (4)

 Erinevate pestitsiidide toimeainete sisaldus muldades oli 2016. 

a võrreldes praktiliselt sama (vastavalt 0,14 ja 0,13 mg/kg), 

kuid veidi vähenes erinevate toimeainete arvukus (vastavalt 

3,74 ja 4,36 erinevat toimeaine jääki) 

 Võrreldes eelmise aastaga vähenes fungitsiidide (8%) ja 

suurenes herbitsiidide (12%) osatähtsus. Valdavalt oli 

mullaproovides TKV jääkide summa alla 0,05 mg/kg ja alla 

meetodi  määramispiiri oli üle poole (56%) kõikidest leitud 

toimeainete jääkide juhtudest

 Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse ning 

köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning 

maasikakasvatuse toetus tootjate TKV jääkide summaarne 

keskmine sisaldus oli oluliselt suurem kui NTA tootjate 

põllumuldades. Ootamatult leiti suhteliselt kõrge 

kontsentratsiooniga DDT ja trifluraliini jääke puuviljaaiast ja 

kaalikapõllult



Mullastiku uuringud (5)

 Otsekülvi puhul toimub Corg-i kuhjumine ülemisse 0-5 cm 
mullakihti ning seega statistiliselt usutav kihistumine. 

 Corg varu väheneb uuritud 25 cm tüseduses mullakihis 
tervikuna, mis tähendab vähem toitu mulla elustikule ning 
laiemalt mõjutab muldade viljakust pikas perspektiivis pigem 
negatiivselt. Kliimamuutuste kontekstis ei mõju sel juhul 
otsekülvi rakendamine positiivselt kuna süsinik akumuleerub 
mulda väiksemas mahus kui künnipõhisel harimisel.

 Muldade tallatuse ja tihenemise peamine indikaator, mulla 
lasuvustihedus on tehnoloogiate omavahelisel võrdlusel 
kõikide kihtides suurem otsekülvi põldudel.

 Aastate keskmisena on otsekülvi muldades ja multšis TKV 
toimeainete jääkide keskmine arv proovis ca 15% kõrgem 
võrreldes tavaharimisaladega. TKV toimeainete jääkide 
summaarne sisaldus on samuti 14,8% madalam 
tavaharimisega aladel ning multšis on keskmiselt 32,7 korda 
rohkem jääke kui otsekülvi mullas.



Majandusega seotud 

hindamisvaldkonna uuringud

2017. a  3 uuringut:

 „Ettevõtjatulu uuring” 

 „MAK 2014-2020 perioodi keskkonnatoetuste saajate 

majanduslik jätkusuutlikkus“ 

 „ÜPP toetuste jagunemine“ 



Majandusvaldkonna uuringud (2)

 Eesti keskmine põllumajandustootja sai 2016. aastal 

sissetulekuid (k.a toetused) 783 € põllumajandusmaa hektari 

kohta. Sissetulek põllumajandusmaa hektari kohta oli 

vahemikus 380 euro (MAHE 2007+ tootjad) kuni 2550 eurot 

(KSA tootjad). MAK’i keskkonnatoetusi taotlenud ettevõtetel oli 

sõltuvus toetustest väga erinev ning toetuste (v.a 

investeeringutoetused) osatähtsus sissetulekutes varieerus 

vahemikus 11–53%. 

 Eesti keskmisel põllumajandustootjal oli NLV 2016. aastal 18 

488 €/ettevõtte ja 10 887 €/tööjõu aastaühiku kohta. NLV 

tootsid 2016. aastal kõige rohkem KSA, MULD ja 

Mahepõllumajandusele üleminekul tootjad (vastavalt 21 814 

euro/TJÜ, 18 377 euro/TJÜ ja 18 295 euro/TJÜ).

 Eesti keskmisel põllumajandustootjal jäi 2016. aastal 

arvestuslik netokasum (koos toetustega v.a 

investeeringutoetused) negatiivseks, moodustades -5229 

€/tööjõu aastaühiku kohta (2015. a. -1324 euro/TJÜ) ja -72 

€/põllumajandusmaa hektari kohta.



Põllumajandustootjate e-küsitlus

Analüüsiti kokku 2560 põllumajandustootja vastuseid

Ettevõtete jagunemine suurusgrupiti:



Põllumajandustootjate e-küsitlus (2)

Põllumajandustootjate soov harida üles püsirohumaad: 



Põllumajandustootjate e-küsitlus (3)

Väetustarbekaardi või mullaproovide analüüsitulemuste kasutamine 

väetamise planeerimisel 



Põllumajandustootjate e-küsitlus (4)

Tootjate keskkonnasõbraliku majandamise motivaatorid



Põllumajandustootjate e-küsitlus (5)

Tootjate hinnang täiendavatele keskkonnaalastele piirangutele ja 

nõuetele, mida oldaks valmis täitma, kui selle eest toetust makstakse



Maakasutus
 ÜPT taotlusalune pind suurenes võrreldes 2016. aastaga 

0,7% võrra, taotlusaluse pinna suurenemine toimus 

vähemviljakate alade arvelt.

 67,7% ÜPT pinnast on kaetud PKT, MAHE või NAT 

toetusega. Seega on jätkuvalt 1/3 ulatuses potentsiaali 

keskkonnameetmete pindalal suureneda.

 Mahetoetuse alune pind suureneb aasta aastalt, 

võrreldes 2016. aastaga 16%

 Taotleja suurusgruppide järgi on väiksematel taotlejatel 

(<10 ha taotlusalust maad) >79% maafondist 

püsirohumaad ning suurematel (>100 ha) >70% maadest 

põllumaad.

 Kasutusõiguse alusel domineerivad ÜPT, KSM ja MAHE 

taotlusalusel maal rendimaad, MAHE puhul enim (71%). 

Seega taotletakse pindalatoetusi kõigest 1/3 juhul 

omandis olevatele maadele.



Maakasutus (2)

Põllumaa (põllukultuurid, sh mustkesa + lühiajalised rohumaad) ja 

püsirohumaa (sh mittetoetusõiguslik maa KSM-il) suhe erinevatel 

toetustüüpidel ja ESA aladel aastatel 2009-2017:



Maakasutus (3)

Põllumaa ja püsirohumaa jagunemine Eestis tootja suurusgruppide 

järgi 2017 a:



Maakasutus (4)

Põllumaa peamiste kultuurigruppide struktuur toetustüüpide lõikes 

2009-2017. a:



Maakasutus (5)

Liblikõieliste (sh allakülvid ja kaunviljad) kultuuride pindala ja pinna 

osatähtsus põllukultuuride kogupindalast toetustüüpide lõikes aastatel 

2009-2017 (liblikõieliste pindalast suurenesid kaunviljade pindalad) : 



Maakasutus (6)

Mustkesa ja sööti jäetud maa pind ja osatähtsus põllumaast 

toetustüüpide lõikes perioodil 2009-2017 :



Maakasutus (7)

Muutused alamvesikondade ja NTA pindalatoetuste taotlemises 

võrreldes 2017 ja 2016 a:

KSM pinnast moodustas talvine taimkate keskmisena 47% (211 930 

ha), 60% sellest pinnast liblikõielised ja nende segud ning 40% 

taliviljad, suviteraviljad allakülvidega ja kõrrelised heintaimed.



Tänan teid tähelepanu eest!

Aruanded ja uuringud valdkonniti

http://pmk.agri.ee/mak/avaleht/


