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Kokkuvõte 
Käesoleva küsitluse eesmärgiks oli saada ülevaade põllumajandustootjate teadlikkusest ja 
informeeritusest keskkonda puudutavatest küsimustest ning suhtumisest keskkonnasõbralikku 
majandamisse enne liitumist Euroopa Liiduga.  

Ülevaate saamiseks viidi põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasi (FADN) kõigis 500 
testettevõttes läbi küsitlus, et leida vastus järgmistele küsimustele: 

� põllumajandustootjate hinnang erinevate agrotehniliste võtete mõjust keskkonnale; 

� põllumajandustootjate suhtumine keskkonnasõbralikku majandamisse; 

� põllumajandustootjate informeeritus Heast Põllumajandustavast; 

� põllumajandustootjate informeeritus põllumajanduslikust keskkonnatoetusest; 

� põllumajandustootjate suhtumine põllumajandusliku keskkonnatoetuse taotlemisse 

Küsimuste koostamisel on aluseks võetud EL Phare twinning projekti “Põllumajandusliku 
keskkonnatoetuse seire ja hindamissüsteemi väljatöötamine” raames väljatöötatud metoodika. 

Küsitlus viidi läbi iga-aastase testettevõtetest andmete kogumise käigus, kusjuures tavapärasele 
andmete kogumise vormile lisati täiendavad küsimused vajaliku informatsiooni saamiseks. Kui 
raamatupidamisandmete kogumise lihtsustamiseks on igale testettevõttele määratud tugiisik-
konsulent, siis nendele küsimustele pidid tootjad vastama iseseisvalt. 

Kuna testettevõtted valitakse välja valimiplaani alusel, mis on koostatud vastavalt 
põllumajandustootjate üldkogumi struktuurile, arvestades sellega, et kõik tootmistüübid ja 
suurusgrupid oleksid esindatud, võib küsitluse tulemusi üldistada kogu põllumajandustootjate 
üldkogumile. Valimis on põllumajandustootjate üldkogumist esindatud ca 6%. 

 
Põllumajandustootjate teadlikkus põllumajandusmeetodite mõjust keskkonnale on väga erinev. 
Enamik vastajaist teadis, kuidas mõjutab ühe või teise põllumajandusmeetodi kasutuselevõtt 
mullaviljakust, veekvaliteeti, bioloogilist mitmekesisust ja maastikku. Suhteliselt palju oli siiski 
ka neid, kellel ei olnud kindlat seisukohta.  
 
Kõige olulisem, mis motiveerib põllumajandustootjaid keskkonnasõbralikult majandama, on 
tootja enda huvi ning seejärel peetakse tähtsaks ka rahalist toetust. 
 
Pooled põllumajandustootjatest on tutvunud "Hea põllumajandustavaga" ja järgib selle nõudeid. 
Kolmandik tootjatest on sellest kuulnud, aga pole lugenud. 
 
59% põllumajandustootjaist on põllumajanduslikust keskkonnatoetusest hästi informeeritud ning 
28,6% on mingil määral kursis. 
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87,3% põllumajandustootjatest on huvitatud põllumajandusliku keskkonnatoetuse taotlemisest. 
7,2% vastas, et neil ei ole veel kindlat seisukohta kujunenud ning 5,6% oli neid kes ei ole üldse 
keskkonnatoetuse taotlemisest huvitatud.    
 


