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Põllumajandusmaastikud lihtsustuvad

Foto: P:Veromann

• Maastikuelementide vähenemine põllumajandus-

maastikus toob kaasa kahjurite arvukuse 

suurenemise

• Koos sellega suureneb ka pestitsiidide kasutamine 

• Koos sellega väheneb elurikkus – nii liikide arvukus 

kui ka liigirikkus 

• Suuremad masinad = suuremad ja kandilisemad 

põllud

• Monokultuurid (monoculture) – ühe kultuuri 

kasvatamine ühel põllul. Halb on siis, kui põllud on 

liiga suured

• Monoviljelus (monocropping) – sama kultuur mitmel 

järjestikulisel aastal (viljavahelduse puudumine)

Foto: P. Veromann



• Nii kahjurite looduslikud vaenlased kui tolmeldajad 

sõltuvad maastikuelementide olemasolust, mis 

pakuvad toiduressursse, elu-, varje-, sigimis-, 

talvitumise paiku 

• Bioloogilise tõrje efektiivsus on positiivses 

korrelatsioonis maastikuelementide osatähtsuse 

suurusega põllumajandusmaastikul (näit. Martin et al. 

2019; Rusch et al. 2016; Dainese et al. 2019; 

Gonzales et al. 2021)

Foto: P:Veromann

Maastikuelemendid kui 
loodusehüvede allikad



Mida mitmekesisem on 
maastik, seda 
rohkematele liikidele ta 
pakub elupaiku
Mida elurikkam on 
kooslus, seda kiiremini 
toimub häiringutest 
taastumine ning seda 
paindlikum ja tugevam 
on ökosüsteem. 

Kaartide on viirutatud 
alad on 
maastikuelementide 
mõjualade katvused, 
kus potentsiaalselt on 
tagatud kahjuritõrje.  

Kaartide ja pindalade 
andmed: T. Kikas
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• Maastiku lihtsustumine 

vähendas liigirikkust

• Suurendas üksikute liikide 

dominantsust

• Liigirikkus suurendas 

tolmeldamist ja seeläbi ka 

saaki 

• Liigirikkus suurendas 

kahjuritõrjet ja seeläbi ka 

saaki

Modifitseeritud: Matteo Dainese et al. Sci Adv 2019;5:eaax0121

Maastiku lihtsustumise otsene ja astmeline mõju saagile liikide mitmekesisuse, 
ühtlustumise ja looduse hüvede muutuste kaudu (Dainese et al. 2019)



Mis?

• Looduslikud alad – alad, kus 

domineerivad looduslikud liigid, 

mille kooslus ja kompositsioon 

on sarnased (pool)looduslikele 

elupaikadele

Kus?

• Working landscapes – alad, 

mida kasutatakse 

põllumajanduses, metsanduses

• Suurus >10ha

Loodusehüvede tagamiseks peab looduslike alade osatähtsus 
põllumajandusmaastikul olema vähemalt 20% 

Garibaldi et al. 2021, Conservation letters. Working landscapes need at least 20% native habitat

Miks vähemalt 20%?

• Massiivselt teaduslikult tõestatud

• Vähemalt 20% on miinimum, mitte 

optimum

• Mudelid näitavad, et ruumilise 

heterogeensuse tingimustes ja/või 

seal kus loodusehüved otseselt 

panustavad tootmisesse, on sellise 

osakaalu saavutamine väga 

väikese või ilma lõivsuhteta saagi 

suurusesse 



Mis skaalal?

• Sihitav 20% peaks olema 

saavutatav nii põllu kui 

maastikutasemel

Kuidas?

• Näiteks suurendada 

olemasolevaid põllusaari, 

maastikuelemente,  

• Jätta tootmisest välja 

väheviljakad alad (liiga 

madalad, liiga kuivad alad jne)

Loodusehüvede tagamiseks peab looduslike alade osatähtsus 
põllumajandusmaastikul olema vähemalt 20% 

Garibaldi et al. 2021, Conservation letters. Working landscapes need at least 20% native habitat

• Keskkonnatundlikud alad: jõgede 

kaldad, järsud nõlvad

• Kujundus peaks soodustama alade 

sidusust

Millisel ajaskaalal?

• Alustama peaks järkjärgult aladest 

kus on ekstreemselt vähe 

looduslikke alasid

• Peaks laskma mulla viljakusel ja 

mulla seemnepangal taastuda



• Artikkel põhineb 529 (kokku 868 katsepõldu) põllul 

läbi viidud uuringutel (Eesti andmed sealhulgas)

• Kahjuritõrje suurenes 16% põldudel, mis piirnesid 

rohtsete põlluservadega

• Kahjuritõrje vähenes eksponentsiaalselt

kaugusega põlluservast keskosa suunas 

• Taimede liigirikkus rohtselt põlluribal suurendas 

tolmeldamist (tolmeldamine suurenes 52% võrra 

kui taimeliikide arv suurenes 1–25ni)

• Tolmeldamine suurenes 27% kui rohtne põlluserv 

oli vanem kui 2 aastat võrreldes umbes 3 kuu 

vanustega

Rohtsed põlluservad suurendavad kahjuritõrjet põldudel 
Albrecht et al. 2020, Ecology Letters The effectiveness of flower strips and hedgerows on pest control, pollination 

services and crop yield: a quantitative synthesis

Foto: P:Veromann



Maastikuelementide kooseis ja servatihedus mõjutavad 
tolmeldamist ja kahjuritõrjet põldudel
Martin et al. 2019, Ecology Letters, The interplay of landscape composition and configuration: new pathways to manage functional biodiversity and
agroecosystem services across Europe

• 1515 maastikuanalüüsi EL põllumajandus-maal

• Kokku 494 120 lülijalgset, kellest 50% olid 

kahjurite looduslikud vaenlased, 10% 

tolmeldajad ja 37% kahjurid

• Servatiheduse efekt sõltus maastiku-elementide 

osatähtsusest ja suurenes 2 korda suure 

osatähtsuse korral (>20%)

• Kahjuritõrje suurenes 1,4 korda kui põldude 

osatähtsus maastikus oli <40% ja servatihedus 

suur

• Tolmeldamine suurenes 1,7 korda suure 

servatihedusega maastikes

• Saagid olid suurimad maastikes SNH 

osatähtsusega 20% ja suure servatihedusega

Martin et al. 2019 Ecology Letters



• Rohumaaribad põlluservades on 

olulised elupaigad ja panustavad 

maastikutasemel elurikkuse 

suurenemisesse

• Taimede liigirikkus oli suurem 

ajaloolistel teeservadel (rajatud enne 

1901 aastat)

• Ligiduses asuvad liigirikkad niidud 

mõjuvad positiivselt rohumaaribade 

liigirikkusele

Põlluservad on olulised elupaigad rohumaa taimeliikidele  
Auffret & Lindgren 2020, Ecological Solutions and Evidence Roadside diversity in relation to age and surrounding source 

habitat: evidence for long time lags in valuable green infrastructure

Auffret AG, Lindgren E. Roadside diversity in relation to age and surrounding 
source habitat: evidence for long time lags in valuable green infrastructure.
Ecol Solut Evid. 2020;1:e12005. https://doi.org/10.1002/2688-8319.12005

Low source: <5% seminatural grassland

High source: >15% seminatural grasslands



Maastikuelementide tähtsus tolmeldajatele 
ja röövtoidulistele lülijalgsetele

• Kahjuritõrje ja tolmeldajate allikad (Grashof-

Bokdam ja Langevelde 2005; Holzschuh jt 2011; Tscharntke jt 2012; 

Bartual jt 2019, Albrecht jt 2020; Bommarco et al. 2021)

• Toidu-, peidu-, elu- ja talvitumispaigad 
(Tscharntke ja Kruess 1999; Aviron jt 2005; Billeter jt 2008; Fahrig jt 

2011; Tscharntke jt 2005, 2012, Holland jt 2016)

• Kevaditi oli ämblike arvukus suurim 

poollooduslikel aladel, isegi vaid 50 m2 

suurused alad erinesid jooksiklaste ja 

ämblike liigilise koosseisu poolest 

tootmispõldudest (Schmidt ja Tscharntke 2005; Drapela jt 

2008; Knapp ja Řezáč 2015)



Maastikuelementide kvaliteet ja sidusus on olulised

• Väga väikeste elementide 

suutlikus pakkuda 

tolmeldajatele ja rööv-

toidulistele lülijalgstele

vajalikke ressursse on 

ebatõenäoline

• Kitsad ja väikesed 

elemendid on tugevasti 

mõjutatud maaharimise 

praktikast – taimekaitse-

vahendite ja väetiste triivist
Foto: P. Veromann



Metsad ja rohtsed põlluservad suurendasid 
hiilamardikate parasiteerituse määra

Foto: Riina Kaasik

Rohtsete põlluservade (heleroheline) ja metsa (tumeroheline) prognoositav efekt hiilamardika

vastsete parasiteerituse tasemele. Heat map: mida punasem, seda suurem parasiteerituse %

Prof. Eve Veromann



Parasiteerituse tase:

Rohtsed põlluservad

Rohumaad

Rapsipõllu ligiduses (200 m)

14

Kahjustuse tase:

• Heinamaad, talinisu (eelmise aasta rapsipõld) ja rohumaad –1 km 
raadiuse ulatuses

Rohtsed põlluservad suurendasid kõdra-peitkärsaka 
parasiteerituse taset



Röövtoiduliste talvitumine
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Rohtsed põlluservad:

Assoc. Prof. Eve Veromann

Parasitoidid: 
206 isendit/m2

Röövtoidulised: 
373 isendit/m2

Röövtoidulised lülijalgsed talvituvad rohtsetel 
põlluservadel



Kõige rohkem m2 kohta oli röövtoidulisi 
rohtsetel põlluservadel

Rohtsed
põlluservad

Hekid, puude
ribad

Heinamaad Vahekultuuride
ga põllud

Metsaservad

Röövtoidulised
isendit/m2

373 289 215 145 142

Parasitoidid 
isendit/m2

206 133 220 153 65



Kahjurite allasurumine
Haan et al 2020, Trends in Ecology and Evolution. Predicting
landscape Configuration Effects on Agricultural Pest Suppression

• Heterogeenne, suure servatihedusega 

maastik toetab looduslike vaenlasi, olulise 

tähtsusega on maastikuelementide 

osatähtsus

• Mida keerulisema kujuga on põllud ja 

maastikuelemendid, seda rohkem leiti 

lepatriinusid põllult ja lehetäide 

parasiteerituse tase suurenes

• Maastikuelementide sidusus mõjutab 

positiivselt looduslike vaenlase arvukust 

põllul

• Multitroofiliste vastastikuliste suhete 

keeruline komplekt
Haan et al 2020, Trends in Ecology and Evolution



Kahjurite allasurumine

• Saaki mõjutab palju tegureid: sort, muld, väetamine, ilmastik jne

• Maastiku struktuur mõjutab kahjurite survet põllul 

• Põldude suur osatähtsus maastikus suurendab kahjurite populatsiooni 

suurust ja pestitsiidide kasutamist (Zamberletti et al. 2021)

• Samas maastikuelementide osatähtsuse suurenemine mõjutab positiivselt 

röövtoiduliste esinemist (Zamberletti et al. 2021; Tscharntke et al. 2005, 2016; Rand et al. 

2006) 

• Kasurite liikumist põllule mõjutab ka maastikuelementide sidusus(Zamberletti et al. 

2021; Tscharntke et al. 2005, 2016; Rand et al. 2006) 

• Erinevad tulemused:
• Maastikuelemendid ei mõjutanud saagi suurust (Albrecht et al 2020)

• Saak suurenes koos heterogeense maastiku ja elurikkuse suurenemisega (suurenes tolmeldamine ja 

kahjuritõrje (Dainese et al 2019))

•



Rohtsete põlluservade kvaliteet

• Mitmekesine taimestik – eelistatult kohalikud 

looduslikud liigid vastavalt mullatüübile

• Peaksid sisaldama nii õitsevaid kui ka puhmikuid 

moodustavaid taimi 

• Mitmekesise õitseva taimestikuga põlluservadel on 

oluliselt rohkem tolmeldajaid ja röövtoidulisi putukaid 

kui madalakvaliteedilistel põlluservadel (Ashby 2017)

• Piisavalt laiad (läbivalt on soovitatud umbes 6m 

laiuseid ribasid, miinimum 3m) – peavad paremini 

vastu agrokeemia häiringutele

• Vanemad ribad on püsivama kooslusega

• Hoiduma peaks väetiste ja pestitsiidide triivist 

põlluservale 



Kasu põllumehele

• Tolmeldamine suureneb = saak, saagi kvaliteet suureneb

• Looduslik kahjuritõrje suureneb = vähem agrokeemiat = vähem kulutusi

ASSIST projekt: 6 aastane eksperiment, 900ha, loodi 6m laiused mitmekesised 

põlluservad ja põllusaared, kokku eemaldati tootmisest 3% ja 8% maast

• Külvikorras nisu, raps, uba

• Nisu ja rapsi saak põllu kohta jäi samaks kuigi pindala oli väiksem

• Oa saak suurenes kõige rohkem: 25–30%

• Põlluservade mõju lehetäide tõrjele langes 50m kaugusel põlluservast

• Samas on leitud ka, et lendavad röövtoidulised vähendasid lehetäide arvukust 

teraviljal kuni 93% (John Holland’i andmed; kättesaadavad ka Bayer Crop

Science kodulehelt)

• Syngenta soovitused: heterogeensed sidusad tiheda võrgustikuga 

maastikuelemendid suurendavad kahjurite looduslike vaenlaste arvukust ja 

kahjuritõrje suureneb 5-10 korda võrreldes maastikega kus need puuduvad



Tänan tähelepanu eest!


