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KASUTATUD LÜHENDID
ANK

Arvestuslik netokasum

BLV

Brutolisandväärtus

EELIS

Eesti Looduse Infosüsteem - Keskkonnaregister

F

Fungitsiidid

FADN

Põllumajanduslik raamatupidamise andmebaas (Farm Accountancy Data Network)

H

Herbitsiidid

I

Insektitsiidid

K

Kaalium

KIA

Kiviaia rajamise ja taastamise toetus

KSA

Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus

KSK

Keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus

KR

Kasvuregulaatorid

KSM

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus

LÜ

Loomühik

MAHE

Mahepõllumajanduse toetused

MAK

Maaelu arengukava

N

Lämmastik

NAM

Natura 2000 toetus erametsamaale

NAT

Natura 2000 toetus põllumajandusmaale

NLV

Netolisandväärtus

NTA

Nitraaditundlik ala

OECD

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (The Organisation for Economic Co-operation and
Development)

OTL

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus

P

Fosfor

PKT

Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameede (artikkel 28, M10)

PLK

Poollooduslik kooslus, Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus

PMK

Põllumajandusuuringute Keskus

PRIA

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

S

Segatootmise tootmistüüp

SKT

Standardkogutoodang

SRT

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (rukkisordi „Sangaste“ kasvatamise eest)
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ST

Standardkogutoodangu koefitsient

T

Taimekasvatuse tootmistüüp

TJÜ

Tööjõu aastaühik

TKV

Taimekaitsevahend

vp NTA

väljaspool NTA ala

ÜPP

Ühtne põllumajanduspoliitika

ÜPT

Ühtne pindalatoetus
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SISSEJUHATUS
Käesolev aruanne annab ülevaate Eesti maaelu arengukava 2014-2020 4. ja 5. prioriteedi hindamisega seotud
uuringutest, mis on Põllumajandusuuringute Keskuse poolt korraldatud ja läbi viidud 2021. aastal.
Hindamisega seotud uuringute eesmärgiks on eelkõige keskkonnaalaste näitajate kogumine ja analüüsimine ning
seeläbi arengukava tulemuste ja mõjude jälgimine ning väljaselgitamine. Uuringud on läbi viidud meetmete
hindamiseks vajaliku info kogumiseks, meetmete kvaliteetseks analüüsiks ja samuti taustaandmete kogumiseks
meetmete kujundamisel tulevikus.
Seire ja hindamine programmperioodi jooksul toimub pidevalt ja püsivalt, et tagada andmete aegrea olemasolu.
Samuti lähtuvad iga-aastased hindamistegevused konkreetsetest vajadustest ning on kokkulepitud
Maaeluministeeriumi ja Põllumajandusuuringute Keskuse vahel eelneval aastal järgnevaks aastaks.
Uuringute eesmärgid ja tulemused on esitatud valdkondade kaupa konkreetsete uuringute juures ning analüüsist
tulenevaid järeldusi on kasutatud sünteesivalt Eesti maaelu arengukava 2014-2020 4. ja 5. prioriteedi meetmete
hindamisel, samuti ühistele hindamisküsimustele vastamisel 2017. ja 2019. aasta püsihindamisaruannetes. Uuringuid
on tehtud järgmistes valdkondades: mullastik, vesi, elurikkus ja majandus.
Lisaks on esitletud kompleksuuringu tulemused, millega selgitatakse mitmete maaviljeluslike võtete ja viljelusviiside
mõju põllumajanduslike keskkonnatoetuste seisukohast. Uuringu tulemusi kasutatakse põllumajanduslike
keskkonnatoetuste hindamise ja seire taustinformatsioonina ning seireindikaatorite valiku täpsustamiseks.
Aruanne koosneb tervikuna 5 peatükist 61 lisast.
Täiendavat informatsiooni Põllumajandusuuringute Keskuse poolt teostatud maaelu arengukava hindamistegevuste
kohta, lühikokkuvõtted ning kõikide uuringute detailsed metoodikad on võimalik leida Põllumajandusuuringute
Keskuse kodulehelt.
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LÜHIKOKKUVÕTTED HINDAMISEGA SEOTUD UURINGUTEST
Mulla NO3 (nitraatlämmastiku) ja SO4 sisalduse muutus ja dünaamika nitraaditundliku ala põllumuldades aastatel 2012-2021
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

Uuringu eesmärgiks on jälgida kergestiliikuvate lämmastikuvormide (nitraatlämmastik ja ammooniumlämmastik) ehk
mineraalse lämmastiku (Nmin) sisalduse muutust nitraaditundlikul alal ja võrdlusena Tartumaa põllumuldades,
selgitamaks võimalikku nitraatide leostumise ohtu erineva maakasutuse, mullastiku ja ilmastikutingimuste korral.
Teise olulise eesmärgina selgitatakse väävli kui suhteliselt liikuva toiteelemendi sisalduse muutust mullas.
Kolmandaks eesmärgiks on jälgida ka ülejäänud olulisemate taimetoiteelementide sisalduse dünaamikat mulla
vertikaalprofiilis ning selgitada seaduspärasused, mille alusel saab parandada väetamise planeerimist.
2011. aastal alustati ning 2021. aastal jätkati Nmin sisalduse muutuste uuringutega sügavamates mullakihtides
erinevatel tootmispõldudel selgitamaks toitainete liikuvust ja potentsiaalse leostumise võimalikkust, koguseid ja
seaduspärasid. 2021. aastal jätkati uurimisaladega nitraaditundliku ala (NTA) piirkonna kolmel (Adavere 2, 4, 5), Tartu
piirkonna kahel (Tartu 1, 2) ja Harjumaa ühel (Haljava) põllumassiivil. 2021. aasta uuring hõlmas Adavere alalt 3 põldu
ning saagile kasutati NTA alal paiknevate seirepõldude väetamiseks keskmiselt 102 kg/ha lämmastikku (70 kg 2017.
aastal, 121 kg/ha 2018. aastal, 127 kg/ha 2019. aastal ja 121 kg/ha 2020. aastal), 17 kg/ha väävlit (1,4, 0, 4,7 ja 0
kg/ha), fosforit sügisel 10 kg/ha (4, 3,4, 7 ja 12,6 kg/ha) ja kaaliumi sügisel 27 kg/ha (32, 13,6, 96 ja 72 kg/ha). Seega
kasutati 2021. aastal lämmastikuga väetamisel veidi väiksemat normi kui eelmistel aastatel, väävlit kasutati rohkem
kui eelnevatel aastatel ning fosforit veidi üle nelja aasta keskmise normi ja kaaliumi keskmisest normist vähem kui
eelnevate aastate keskmine.
Tartu põlde väetati samuti oluliselt madalamate normidega kui eelnevatel aastatel, kahe ala keskmine NPKS vastavalt
60 kg/ha, 6 kg/ha, 31 kg/ha ja 16 kg/ha (2020. aastalaastal 166 kg/ha, 35 kg/ha, 78 kg/ha ja 6,5 kg/ha; 2019, aastal
245 kg/ha, 27 kg/ha, 106 kg/ha ja 13,5 kg/ha ning 2018. aastal 280 kg/ha, 45 kg/ha, 156 kg/ha ja 28 kg/ha). Seega oli
põldudel N, P ja K kasutamine oluliselt vähenenud võrreldes eelmiste aastatega ning S kasutamine suurem kui
eelneval kahel aastal.
Aastate keskmisena suurenes Nmin sisaldus nii Adavere kui Tartu alade alumises mullakihis sügisperioodil 1,6 korda.
Käesoleval aastal vastav näitaja Tartu aladel hoopis vähenes, sest kasutati oluliselt väiksemat N väetamise normi.
Sügisperioodil vähenes Adavere aladel mineraalse lämmastiku kogus ülemises mullakihis peamiselt leostumise
tulemusena 25 kg/ha, mille tagajärjel suurenes keskmise kihi Nmin kogus 8 kg/ha võrra ja alumises mullakihis 8 kg/ha
võrra. Nelja aasta keskmisena oli detsembriks Tartu aladel kogunenud keskmisesse ja alumisse mullakihti kokku 123
kg/ha mineraalset lämmastikku. Tartu alade alumises kihis suureneb liikuva P sisaldus sügisperioodil keskmisena 2,1
korda, vegatatsiooni jooksul väheneb ca 1,5 korda. Peamiselt toimub liikuva K liikumine allapoole kõrge K-sisaldusega
muldades sügisperioodil. Raskema lõimise ja kõrge väetusfooniga on alumistes mullakihtidest Nmin sisaldus suurem
kui ülemises mullakihis. Perioodil september-november suurenes keskmises kihis S sisaldus 1,6 korda sügisel lisatud
väävli liikumise tulemusena ja seega liigub sügisperioodil väävel mullaprofiilis allapoole väga kiiresti. Madala Ksisaldusega muldades ei toimu märkimisväärset muutust sügavamates mullakihtides ning peamiselt toimub K
leostumine kõrge K-sisaldusega muldades suhteliselt kõrgel väetusfoonil. Leostumine toimub peamiselt
talveperioodil, vähemal määral ka sügisperioodil. Väävlisisaldus on oluliselt kõrgem orgaanikarikkas mullas ning seal
toimub ka selle leostumine suuremal määral. Soodsate lagunemistingimuste korral perioodil november-jaanuar
mineraliseerub septembris mulda lisatud kompost osaliselt ning selle tulemusena suurenes P-sisaldus 30-60 sm
sügaval mullakihis ca 1,8 korda.
Mulla viljakuse ja orgaanilise aine uuring

Mullaviljakuse uuringu tulemuste põhjal saab öelda, et MAK keskkonnameetmete rakendamine on mõjunud muldade
agrokeemilistele omadustele üldiselt positiivselt. 2020.-2021. aasta mullaviljakuse uuringu käigus koguti 1 024
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mullaproovi kordusproovidena, millega olid esindatud 53% kogu algaasta viljakuse uuringu proovide arvust ning 75%
viis aastat tagasi kogutud proovidest.
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 fosforisisaldusega muldade osatähtsus vähenes 3% võrra ja
suurenes liikuva fosfori keskmine sisaldus muldades. Kõige enam vähenes madala fosforisisaldusega muldade
osatähtsus KSM tootjate muldades, kuid mahetootjatel näitaja suurenes. Madala kaaliumisisaldusega muldade
osatähtsus suurenes viimase viie aasta jooksul 2% võrra ja liikuva kaaliumi keskmine sisaldus muldades jäi praktiliselt
samaks. ÜPT ja MAHE toetustüübi tootjate muldadel suurenes madala kaaliumisisaldusega muldade osatähtsus
oluliselt, võrreldes nii eelmise ringi kui ka esimese seireringiga, mis on kahtlemata negatiivne trend.
Lubjatarbe määramise täpsustamine ja erinevate lubiväetiste mõju selgitamine erinevatele mullaomadustele ja taimede
toitumistingimustele

Uuringu jaoks rajati seirealad tootmispõldudele selliselt, et oleks esindatud peamised lupjamist vajavad mullaliigid ja
erinevad lubiväetised. Kuna eraldi eksperimenti selleks ei olnud võimalik luua, siis kasutati uurimiseks vaatlusi
tootmispõldudel ning kogu vajalik taustainfo saadi põllumajandustootjatelt. Peamine happeliste muldade levikuala
asub karbonaadivaese Lõuna-Eesti punakaspruuni moreeni levikualal, sellest lähtuvalt paikneb valdav enamus
seirealadest Lõuna-Eesti erinevatel muldadel.
Lubiväetistest avaldab mullareaktsioonile nii lühiajaliselt kui pikema aja jooksul positiivsemat mõju tuha ja sõelmete
segu, suurim lühiajaline mõju on Enefixi tuhal monoväetisena. Ühelgi seirealal ei saavutatud lupjamisega aasta jooksul
olukorda, kus mulla liikuva kaltsiumi sisaldus oleks saavutanud optimumi lähedase taseme, va ühel turvasmullal.
Järelikult olid põllud juba lupjamise ajaks liiga happelised, et ühekordse lupjamisega saavutada mullareaktsiooni
optimaalne tase. Enefixi tuha kasutamisel suurenes väävlisisaldus mullas keskmisena viis korda. Mulla liikuva fosfori
ja kaaliumi sisalduse muutused lupjamise järgselt olid pigem väikesed. Sügavamal mullas suureneb oluliselt
kaltsiumisisaldus Enefixi tuhka kasutades ja see on kordades suurem kui ülemises, nö aktiivses mullakihis. Mulla
alumise kihi väävlisisaldused suurenevad kõikide erinevate lubiväetiste gruppide kasutamisel. Enamusel põldudel olid
mullad liiga happelised ning ühekordne väetamine ei suutnud neid viia pH osas heasse seisundisse. Parimaks
lubiväetiseks tuleb pidada põlevkivituha ja sõelmete segu, mis omab nii lühiajalist kui ka pikaajalist mõju mullale.
Taimekaitsevahendite jääkide sisaldus ja erinevate toimeainete püsimine mullas erineva agrotehnoloogia rakendamisel

2021. aastal analüüsiti kokku 36 mullaproovi ja kokku leiti taimekaitsevahendi (TKV) toimeainete jääke 224 korral,
millest 33% oli tegemist jälgedega ehk toimeaine sisaldus oli alla määramispiiri. Kõige enam leidus toimeainete jääke
Valgamaa äsja külvatud talirapsi põllul, kus tuvastati 12 erinevat toimeainet, mille summaarne sisaldus oli 0,34 mg/kg.
Kõige suurem summaarne toimeainete sisaldus oli samuti Valgamaal, kus toimeainete jääkide summaarne sisaldus
oli 1,34 mg/kg. Põllumaadel olid TKV toimeainetest nii sisalduse kui ka esinemise sageduse poolest domineerivamad
glüfosaat ja AMPA, mis viitab toimeaine intensiivsele kasutamisele. Fungitsiididest oli teraviljapõldudel rohkem
levinud Boscalid, mille sisaldused olid fungitsiididest suurimad. Võrreldes 2019. ja 2021. aastate nitraaditundliku ala
ja Tartumaa alade tulemusi, suurenes nii tuvastatud TKV toimeainete jääkide arv kui ka summaarne sisaldus. Kui 2019.
aasta proovidest tuvastati 71 jääki ehk 3,38 toimeainet proovi kohta, siis 2021. aasta proovides oli see arv suurem:
97 erinevat toimeaine jääki, mis oli keskmiselt proovi kohta 4,62 toimeainet. Lisaks tõusis keskmine toimeaine
summaarne sisaldus, mis 2019. aastal oli 0,21 ±0,18 mg/kg ja 2021. aastal 0,30 ±0,21 mg/kg.
Uurimisalade omavahelises võrdluses esines kõige enam taimekaitsevahendi jääke nitraaditundliku ala muldades, kus
tuvastasime ühest proovist keskmiselt 4,9 erinevat toimeainet. Suurim keskmine taimekaitsevahendi toimeainete
summaarne sisaldus oli Valgamaa ja Jõgevamaa uurimisalade grupis (0,32 mg/kg). 2021. aastal olid kõige enam
levinud fungitsiidide toimeainete jäägid, mis moodustasid kõikidest taimekaitsevahendi jääkide leidudest 49,6%.
Põllumaadelt kogutud proovidest leiti G2 põllul suurim AMPA kontsentratsioon (0,40 mg/kg), millest väike kogus oli
10

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 4. ja 5. prioriteedi hindamiseks 2021. aastal läbiviidud uuringute aruanne

leostunud ka alumisse 30-40 cm kihti. Põldkatse tulemused näitasid, et aja jooksul glüfosaadi sisaldus künnikihis (010 cm) vähenes nii loodusliku lagunemise kui ka leostumise tulemusel alumisse 30-40 cm kihti. Maa-alal, kus kasutati
suuremas koguses glüfosaati (6 l/ha), oli märgatav osa glüfosaadist ja AMPA-st kuu aja jooksul pärast pritsimist ka 3040 cm sügavusele kandunud. Kuna põldu septembris ei küntud, olid glüfosaat ja tema laguprodukt AMPA allapoole
leostunud sügiseste vihmahoogudega.
Väetamiskaardi serveripõhise lahenduse arendamise jätkamine

Spectrumi serverisse loodi PMK mullaseire ja uuringute büroo poolt koostatud lähteülesandele ja kasutusloogikale
vastav mullaseire online kaardirakendus. 2020. aasta lõpuks oli platvormi edasine täiendamine tehniliselt muutunud
ebaotstarbekaks ja toetudes jooksva aasta kasutuskogemusele kirjutati 2021. aastal kogu rakendus uuele
lähtekoodile ringi. 2020. aastal sisestati rakenduse kaudu süsteemi ca 70% välitöö andmetest. 2021 välitööde käigus
sisestati kaardirakenduse kaudu otse süsteemi kogu hooaja mullaseire välitööde andmestik.
Kaardirakendus on oluline samm täisdigitaalsele seireandmete kogumisele, salvestamisele ja kasutusele üleminekuks.
Järgnevad arendused peavad tagama, et internetipõhise kasutajaliidese kaudu saab tulevikus tootja ise koostada
enda põldude väetistarbekaardid, tuginedes mullaseire ja e-põlluraamatu andmetele.
Erodeeritud ja turvasmuldade omaduste muutumine

Erodeeritud muldadega uurimisalasid oli 2021. a kokku 18 ja turvasmuldadega uurimisalasid 21 ehk kokku analüüsiti
tulemusi 39 uurimisalal. Mullaparameetreid analüüsiti eraldi kolmes maakasutuse grupis: alal jätkus maakasutus
püsirohumaana (ER alad), alale rajatati põllumaa asemele püsirohumaa (EP alad) ja võrduseks EP aladele alad, kus
maakasutus jätkus põllumaana (EP referentsalad). Erodeeritud mullaga ER alasid oli kaheksa, EP alasid viis ja
referentsalasid viis ning turvasmullaga ER alasid 10, EP alasid kuus ja referentsalasid viis. Omavahel võrreldi
2015/2016 aasta tulemusi 2021. a tulemustega.
Erodeeritud mullad.
Erodeeritud muldadel toimus kuue aasta jooksul huumushorisondi tüseduse vähenemine keskmiselt EP ja nende
referentsaladel 13% (4 cm võrra), sealjuures kõrgem oli huumushorisondi tüsedus EP aladel (27 cm 2021. a). ER aladel
jäi huumushorisondi tüsedus alade keskmiselt mõlema alg- kui kordusaastal 26 cm juurde. Ilmselt põhjustas
huumushorisondi tüseduse vähenemist kuiv ja kuum suvi, mil mulla pind kuivas nö kokku. Erodeeritud muldade
süsinikunäitajad Corg sisaldus ja Corg varu suurenesid kuue aasta jooksul märkimisväärselt uurimisalade keskmiselt
kõigi maakasutuste juures. Sealjuures enam suurenes Corg sisaldus EP aladel 67% (1,13% -lt 1,80%-ni) ja ER aladel
50% (1,29%-lt 1,94%-ni) ning vähem EP referentsaladel 25% (1,34%-lt 1,62%-ni). Corg varu suurenes kuue aasta
jooksul enam ER aladel keskmiselt 25% (59 t/ha-lt 74 t/ha-ni), EP aladel 24% (56 t/ha-lt 70 t/ha- ni) ja vähem EP
referentsaladel 12% (55 t/ha 62 t/ha-ni). Erodeeritud muldade süsiniku näitajate Corg sisalduse ja varu suurenemine
erinevatel maakasutustel näitab, et muldade seisund selles vaatepunktist paraneb. Sealjuures olid endistele
põllumaadele rajatud püsirohumaal mulla süsinikuga seotud parameetrite tulemused paremad kui nende
referentsaladel. Seega erodeeritud muldadega alade viimine püsirohumaaks omab mulla seisundile positiivsemat
mõju, kui seal põllukultuuride kasvatamine. Veelgi kõrgemad olid süsinikunäitajad jätkuvatel püsirohumaadel.
Taimetoiteelementide omastatavus mullas oleneb suuresti mulla reaktsioonist (pH). Kui ER uurimisaladel jäi 2021. a
mulla pH tulemus keskmiselt nõrgalt happeline (5,6-6,5) klassi ja EP aladel mõõdukalt happeline (4,6 - 5,5) klassi, siis
EP referentsaladel oli keskmiselt mulla pH neutraalne (7,0-lt 6,7-ni). Enamuse taimetoiteelementide (kõige
olulisemad fosfor, kaalium) omastatavus on kõige parem pH 5,6-7 juures ning seetõttu erodeeritud muldadel pH
suuresti taimetoiteelementide omastatavust ei mõjuta. Taimetoitelementidest olid uurimisaladel P-, Mg- ja Mnsisaldused optimaalsed ning K-, Ca-, Cu- ja B-sisaldused oli valdavalt alla optimaalse ehk limiteerivaks teguriks
saagikusele. EP referentsaladel oli 2021. a suurem P-, K-, Ca-, Cu- ja B-sisaldus võrreldes EP aladega. Suurem P-, K- ja
Ca-sisaldus võib olla põllumaade väetamise tulemus. ER aladel olid taimetoitainete P-, Mg-, Mn-, Cu- ja B-sisaldused
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suhteliselt sarnased EP referentsaladel samade elementide sisaldustega. Seega pikaajalisel püsirohumaade
kasutamisel võiks eeldada taimetoitelementide sisalduse kasvu mullas.
Lasuvustihedus suurenes EP referentsaladel keskmiselt mõlemas kihis (ülemises 6% ja alumises 9%) ja ER alade
alumises kihis keskmiselt (6%) ning langes EP alade keskmiselt ja ER alade keskmiselt ülemises kihis. Üldpoorsus
vähenes vaid ER referentsaladel keskmiselt mõlemas kihis (ülemises 9% ja alumises 11%), mis on loogiline, sest
lasuvustihedus enamikel EP referentsaladel suurenes. Valdavalt üldpoorsus uurimisaladel suurenes.
Turvasmullad.
Turvasmuldades toimus kuue aasta jooksul turbahorisondi tüseduse vähenemine EP aladel keskmiselt 5% (4 cm
võrra), nende referentsaladel 9% (4 cm võrra) ja ER aladel 3% (2 cm võrra). Seejuures EP referentsalade suurem
muutus võrreldes EP aladega näitab põllumuldade suuremat turba „kulumise“ astet, mis on tagasihoidlik muutus.
Turbahorisondi kahanemine püsirohumaadel võib olla mõjutatud pindmise turbakihi kuivamisest ja seeläbi
väiksemast tüsedusest just 2021. a suvel võrreldes tavapärase sademehulga ja temperatuuridega suvega. See asjaolu
mõjutab eeskätt ka turba lagunemist – kui veetase langeb väga madalale, siis on ka mineraliseerumine suurem ning
turbakiht muutub õhemaks. Turvasmuldade Corg sisaldus vähenes EP ja ER aladel ning pisut suurenes EP
referentsaladel. Nii EP aladel kui nende referentsaladel olid üksikuid uurimisalasid, kus alg- ja kordusaasta vahel
toimusid anormaalsed muutused Corg sisalduses (kokku neljal alal, Corg sisaldus suurenes 1,7-2,6 korda ja vähenes
1,8-2 korda), mis mõjutasid ka nende maakasutuse keskmisi tulemusi. Kõige suurem oli Corg sisaldus siiski 2021. a
sarnaselt algaastale püsirohumaadel ER aladel keskmiselt 33% ja EP aladel 30% ning väiksem EP referentsaladel
keskmiselt 23%. Turvasmuldade keskmine Corg varu oli 2021. a kõige suurem EP referentsaladel 597 t/ha ning
märgatavalt väiksem EP aladel keskmiselt 465 t/ha ja ER aladel 400 t/ha. Turvasmuldade Corg varu keskmine tulemus
maakasutuse kohta oli suuresti mõjutatud lasuvustihedusest, mis referentsaladel oli märgatavalt suurem võrreldes
EP aladega (samuti ER aladega), ülemises kihis 1,2 korda ja alumises kihis 2 korda kõrgem.
Turvasmuldade mulla reaktsioon oli turvasmuldadele iseloomulikult valdavalt happeline. EP aladel oli 2021. a pH 5,9
ja nende referentsaladel keskmiselt 6,2 ehk nõrgalt happeline (5,6-6,5). ER aladel oli pH keskmiselt mõõdukalt
happelise (4,6-5,5) ja nõrgalt happelise (5,6-6,5) piiril, vastavalt algaastal 5,5 ja kordusaastal 5,6 ehk muutus oli
minimaalne. Uurimisala turvasmullad ei olnud nii happelised, et seda pidada limiteerivaks teguriks
taimetoiteelementide omastatavusele. Taimetoitelementidest olid turvasmuldadega uurimisaladel Ca-, Mg- ja Bsisaldused optimaalsed ning P-, K-, Mn- ja Cu-sisaldused oli valdavalt alla optimaalse ehk limiteerivaks teguriks
saagikusele. EP referentsaladel oli 2021. a suurem P-, K-, Mn- ja Cu-sisaldus võrreldes EP aladega. Suurem P- ja Ksisaldus võib olla väetamise tulemus.
Turvasmuldade lasuvustihedus pole kõigile kolme maakasutuse juures märkmisväärselt kuue aastal jooksul
muutunud (va EP referentsalade alumine kiht) – muutused jäid maakasutustel keskmiselt 1,2- 4% vahele. Suuremad
muutused toimusid EP referentsalade alumises kihis, kus lasuvustihedus suurenes 21% võrra, sealjuures ülemises
kihis oli lasuvutiheduse suurenemine tagasihoidlik 4,5%. Lasuvustihedus oli 2021. a kõige kõrgem EP referentsaladel
keskmiselt ülemises kihis 0,47 g/cm3 ja alumises kihis 0,77 g/cm3, mis näitab suuremat turba lagunemist võrreldes
EP ja ER aladega, kus lasuvustihedused olid vastavalt mõlemas kihis keskmiselt alla 0,39 g/cm3.
Põllumajandusliku keskkonnatoetuse veeseire hindamise raames veekvaliteediga seotud uurimistööd (taimetoiteelementide
kontsentratsioon dreenivees) 2021. aastal

Dreenivee seiret viidi läbi viiel KSM, ühel MAHE ja ühel ÜPT toetust saanud põllul. Nitraatiooni aasta keskmine
kontsentratsioon dreenivees jäi 0,9 mg/l mahepõllul, kuni 46,9 mg/l ÜPT ja 45,5 mg/l KSM põldudel. Nitraatiooni
keskmine kontsentratsioon toetusperioodi (2014-2021) keskmisena jäi KSM toetustüübi puhul alla piirnormi, ÜPT
toetustüübi puhul ületas seda. Võrreldes referentsperioodiga (2007-2013) suurenes keskmine kontsentratsioon nii
KSM kui ÜPT toetustüübiga põldudel. Hinnates dreenivee kvaliteeti nitraatlämmastiku sisalduse järgi, kuulusid kõik
perioodil 2020. septembrist kuni 2021.a. septembrini KSM põldudelt T1, J28, KH ja ÜPT põllult K1 kogutud
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dreeniveeproovid halba (>5,6 mg/l) kvaliteediklassi. Kõik mahepõllult kogutud dreenivee proovid kuulusid heasse
kvaliteediklassi. Nitraatiooni keskmise kontsentratsiooni muutuse trend langeb kokku filtratsiooni trendiga. Seetõttu
kontsentratsiooni tõus kõrge filtratsiooniga perioodidel võimendab lämmastiku leostumist. Nii kontsentratsiooni kui
filtratsiooni maksimumid jäävad vegetatsioonivälisesse perioodi.
Seirepõldude dreenivee keskmine fosforisisaldus oli aruandeperioodil (2020-2021) 0,06-0,14 mg/l, mis jäi
referentsperioodiga (2007-2013) samale tasemele.
Aruandeaastal, mis hõlmas perioodi septembrist 2020 kuni septembrini 2021, leostus 82% lämmastikust
vegetatsioonivälisel perioodil oktoobrist märtsini. Selle perioodi ilmastikku iseloomustas normist väiksem sademete
hulk. Seevastu 2021. aasta augustis oli sademeid palju - 150% pikaajalisest keskmisest, mistõttu suurenes ka
filtratsioon ja lämmastiku leostumine.
KSM põldudelt ja ÜPT põllult leostus lämmastikku vastavalt 17,6 ja 21,8 kg/ha. Toetusperioodide võrdluses suurenes
lämmastiku leostumine nii KSM kui ÜPT toetustüübiga põldudel. Uuelt nitraaditundliku ala seirepõllult AD leostus
lämmastiku küllaltki palju - 25,8 kg/ha ja seda vaatamata sellele, et kasvatati kõrrelisi heintaimi, mida seireperioodil
ei väetatud. Kuna tegemist on turvasmullal paikneva põlluga, siis ilmselt on mullastiku eripära peamiseks põhjuseks
lämmastiku suurenenud leostumisele, sest turvasmuldade orgaaniline osa on aldis mineraliseerumisele.
2021. aasta kevad oli taimekasvuks soodne, suvi aga kahe põuaperioodiga. Seetõttu jäid suviviljade saagid suhteliselt
madalaks. Neil teraviljapõldudel, kus kasutati orgaanilisi väetisi oli lämmastiku ja ka fosfori üldbilanss suure
ülejäägiga. Kuigi Raplamaa seirepõllu K1 lämmastiku üldbilanss oli võrreldes Läänemaa seirepõldudega tunduvalt
väiksem (55 kg/ha), leostus sellelt põllult lämmastikku suhteliselt palju (21,8 kg/ha). Seda tingis nii maakasutus (must
kesa) kui ka rohked sademed augustis peale talirapsi külvi ja väetamist.
Taluvärava toiteelementide bilanss ja kasutus

2021. aastal arvutati PMK „Taluvärava toiteelementide bilansi ja kasutuse uuringu“ tulemused kuuendat aastat FADNi andmetel. Kõik lämmastiku (N), fosfori (P) ja kaaliumi (K) bilansinäitajad (sisend, väljund, bilanss, efektiivsus) arvutati
2020. aasta andmete põhjal kaalutud keskmistena põllumajandustootja kohta, mis võimaldab üldistada saadud
tulemusi gruppi kuuluvate tootjate üldkogumile. Eesti keskmisena arvutatud bilansinäitajaid saab üldistada
põllumajandussektorile tervikuna.
2020. aasta uuringu tulemustel võib keskkonnasäästlikkuse ja veekeskkonna seisukohalt olukorda hinnata
keskpäraseks. 2020. aasta tasemel lämmastiku bilansiga majandamine ei ohusta otseselt keskkonda, samas püsib
lämmasiku võimaliku leostumise oht veekeskkonda. Mullaviljakuse säilitamise ja paranemise seisukohalt tuleb
suuremat tähelepanu pöörata fosfori ja kaaliumi tasakaalustatud kasutamisele. Probleemiks on, et mitte alati ei kata
sisendina antavad fosfori ja kaaliumi kogused tegelikku toiteelementide vajadust.
Taluvärava bilansi tulemustel oli Eesti keskmine lämmastiku bilanss 2020. aastal 34,7 kg/ha, fosfori bilanss 1,8 kg/ha
ja kaaliumi bilanss 11,0 kg/ha (2015. a N bilanss 33,0 kg/ha; P (-0,1) kg/ha ja K 8,5 kg/ha). Võrreldes referentsaastaga
(2015) suurenes 2020. aastal lämmastiku bilanss 1,3 kg/ha (kasv 4%), fosfori bilanss 1,8 kg/ha ja kaaliumi bilanss 2,6
kg/ha. Keskkonnale peaks 2020. aasta tasemel NPK bilansiga majandamine olema ohutu, kuna toiteelementide
leostumise oht pinna- ja põhjavette oli väike.
2020. aastal moodustasid peamise osa NPK sisendist Eesti keskmises ettevõttes mineraalväetised 56 - 63% (2015.
aasta NPK sisendist 57 - 67%). Võrreldes 2015. aastaga mineraalväetiste kasutamine 2020. aastal vähenes.
Liblikõieliste poolt seotud lämmastiku osakaal oli 2020. aastal 13%, mis oli 3% madalam kui 2015. aastal. Olulisema
osakaalu
taimekasvatustoodangu
müügist
moodustasid
teraviljad,
õlikultuurid
ja
kaunviljad,
loomakasvatustoodangust piim ja piimasaadused.
Kuna sisse ostetud tootmisvahendite ja müüdud toodangu toiteelementide kogus Eesti keskmisena suurenes 2020.
aastal võrreldes 2015. aastaga, toodangu müük aga suurenes väiksemas mahus kui sisend, suurenes kokkuvõttes
13

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 4. ja 5. prioriteedi hindamiseks 2021. aastal läbiviidud uuringute aruanne

vähesel määral NPK bilanss ja paranes lämmastiku ning fosfori kasutamise efektiivsus, kaaliumi kasutamise efektiivsus
vähenes. Toiteelementide kasutamise efektiivsus iseloomustab otseselt ettevõtete majandamise tõhusust ja mõju
keskkonnale.
Lämmastiku ja kaaliumi kasutamise efektiivsus jäi 2020. aastal Eesti keskmises ettevõttes madalaks (N efektiivsus
64%; K efektiivsus 65%), fosfori kasutamine oli tasakaalus tootmise tasemel (P efektiivsus 86%) (2015. a NPK
efektiivsus 62%; 101%; 69%). Võrreldes 2015. aastaga paranes 2020. aastal lämmastiku ja fosfori kasutamise
efektiivsus, vastavalt 2% ja 15%, kaaliumi kasutamise efektiivsus vähenes 4%. Keskkonna seisukohalt võivad madala
efektiivsusega majandamisel suureneda toiteelementide kaod vette, mulda ja õhku.
2020. aastal analüüsiti ka nitraaditundlikul alal (NTA) ja väljaspool nitraaditundlikku ala (vpNTA) paiknevate
ettevõtete NPK bilansinäitajaid.
2020. aastal oli NTA seireettevõtte keskmine N bilanss 39,0 kg/ha, fosfori bilanss 1,6 kg/ha ja kaaliumi bilanss 10,4
kg/ha (2015. a NPK bilanss vastavalt 34, 8 kg/ha; 0,5 kg/ha ja 13,7 kg/ha). Väljaspool NTA-d tegutsevate ettevõtete N
bilanss oli 2020. aastal 39,0 kg/ha; P bilanss 1,8 kg/ha ja K bilanss 11,1 kg/ha (2015. a NPK bilanss vastavalt 33,2 kg/ha;
(-0,1) kg/ha ja 7,7 kg/ha). Sellisel NPK bilansi tasemel majandamine peaks keskkonnale olema ohutu, enam
tähelepanu tuleks pöörata P ja K bilansi tasakaalus hoidmisele.
Sisseostetud tootmisvahendite kogused ja müüdud toodangu kogused olid 2020. aaastal suuremad NTA ettevõtetes.
Lämmastiku kasutamise efektiivsus oli 2020. aastal NTA ettevõtetes madal (N 68%), P efektiivsus tasakaalus tootmise
tasemel (P 90%) ja K efektiivsus keskmine (K 74%) (2015. a NTA N efektiivsus 68%; P 96%; K 63%). Väljaspool NTA-d
majandati madala N ja K efektiivsusega (mõlemal juhul 63%), fosfori kasutamine oli säästva tootmise tasemel (P 85%)
(2015. a vpNTA N efektiivsus 61%; P 101% ja K 70%).
Pestitsiidide kasutuskoormus

„Pestitsiidide kasutuskoormuse uuringu“ tulemuste analüüs annab ülevaate seireettevõtete pestitsiidide
kasutamisest, võimaldab hinnata survet vee- ja mullakeskkonnale ning kaudselt erinevate toetusnõuete täitmise
mõju. Pestitsiidide kasutamisega võib kaasneda loodusliku mitmekesisuse vähenemine, välja võivad kujuneda
taimekaitsevahendite suhtes resistentsed kahjurid, pestitsiidide jäägid võivad kahjustada keskkonda. Mullas ja vees
võivad jäägid mõjutada erinevate organismide elutegevust, liikuda taimedesse ja talletuda saagis.
Andmeid pestitsiidide kasutamise kohta kogutakse alates 2007. aastast igal aastal, aasta varasema perioodi kohta,
seirevalimis on ca 120 ettevõtet, seireala pindala ca 13 000 ha. Iga ettevõtte kohta arvutatakse nn pestitsiidide
kasutuskoormus: pestitsiididega pritsitud pinna osatähtsus põllumajandusmaast (%), kasutatud pestitsiidide
toimeaine kogus põllumajandusmaa kohta (kg/ha) ja kasutatud pestitsiidide toimeaine kogus pritsitud pinna kohta
(kg/ha).
Iga pestitsiid sisaldab erinevas koguses toimeainet nn pestitsiidi koostisainet, mis on mõeldud üldise või eriomase
mõju avaldamiseks taimekahjustajale, taimele või taimsele saadusele. Toimeainest tuleneb otsene koormus
keskkonnale ja tervisele. Erinevad on ka kasutatavad taimekaitsevahendite kogused, mida olenevalt preparaadist
kasutatakse kas grammides või suuremates kogustes.
Uuringu andmetel suurenes 2020. aastal pestitsiidide kasutamine seireettevõtete keskmisena, võrreldes
referentsperioodiga (2010-2013). Aastal 2020 pritsiti seireettevõtete keskmisena 67% seirealusest
põllumajandusmaast. Referentsperioodi (2010-2013) keskmisega võrreldes suurenes pritsitud pind 4%. Kasutatud
pestitsiidide toimeaine kogus pritsitud pinna kohta oli referentsperioodil 0,686 kg/ha ja 2020. aastal 0,788 kg/ha
(suurenemine 13%). Põllumajandusmaa kohta kasutati referentsperioodi keskmisena pestitsiidide toimeainet 0,430
kg/ha ja 2020. aastal 0,520 kg/ha (suurenemine 0,090 kg/ha, 21%).
Pestitsiidide kasutamise suurenemine tulenes osaliselt põllumajanduskultuuride kasvupinna suurenemisest,
erinevate aastate ilmastikust, erinevast taimekahjustajate survest, kasutatud preparaatidest, viljelusviisist jne.
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Kuna pestitsiide kasutatakse kõige suuremal pinnal ja suuremas mahus suvi- ja taliteraviljadel, sõltus ettevõtete
konkreetse aasta pestitsiidide kasutuskoormus suuremas osas suvi- ja taliteraviljdel kasvupinnast ja seal kasutatud
pestitsiidide kogusest. Rapsi, põldherne ja põldoa kasvupinna ja kasutatud pestitsiidide koguste muutumisel oli
seireettevõtete kasutuskoormuse muutumisele tunduvalt väiksem mõju.
Võrreldes 2019. aastaga suurenes pestitsiidide kasutuskoormus seireettevõtete keskmisena ka 2020. aastal, suurenes
nii pritsitud pind kui kasutatatud pestitsiidide kogus pritsitud pinna ja põllumajandusmaa kohta.
Pestitsiidide kasutamist analüüsiti ka nitraaditundlikul alal (NTA) ja väljaspool nitraaditundlikku ala (vp NTA)
paiknevates seireettevõtetes. Pritsitud pind moodustas 2020. aastal NTA ettevõtetes 75% ja vpNTA-d 64%
põllumajandusmaast. Pestitsiidide toimeainet pritsitud pinna kohta kasutati NTA-l 0,747 kg/ha, vpNTA-d 0,790 kg/ha
ning põllumajandusmaa kohta vastavalt NTA-l 0,562 kg/ha ja vpNTA-d 0,506 kg/ha.
2015. aastal moodustas NTA seireettevõtete pestitsiididega pritsitud pind 70% põllumajandusmaast. Võrreldes
referentsaastaga (2015) suurenes 2020. aastal pritsitud pind 5%, ning pritsitud pinna ja põllumajandusmaa kohta
kasutati toimeainet 38% ja 36% rohkem. Väljaspool NTA-d pritsiti 2020. aastal 1% väiksemat pinda kui 2015. aastal
(65%), kasutatud toimeaine kogus pritsitud pinnale suurenes 2% ja põllumajandusmaale 3%.
Aastate 2015-2020 trendi põhjal oli pestitsiidide kasutuskoormus kasvav NTA ja kahanev vpNTA paiknevates
ettevõtetes.
Tootmistüübiti moodustas pestitsiididega pritsitud pind põllumajandusmaast 2020. aastal taimekasvatusega
tegelevates ettevõtetes 78% ja segatootmises 51%. Toimeainet pritsitud pinnale kasutati taimekasvatuses 0,780
kg/ha, segatootmises 0,773 kg/ha ja põllumajandusmaale vastavalt 0,604 ja 0,391 kg/ha. Kuna segatootmisega
tegelevates ettevõtetes on suurem pind rohumaade all, on nendes ettevõtetes ka pritsitud pind ja kasutatud
toimeaine kogus põllumajandusmaa kohta madalamad.
Suurusgrupiti moodustas pritsitud pind põllumajandusmaast 2020. aastal <40 ha seireettevõtetes 48%, 40-100 ha
suurustes 63% ja >100 ha suurustes 70%. Pestitsiidide toimeainet pritsitud pinnale ja põllumajandusmaale kasutati
samuti suuremas koguses 40-100 ha ja >100 ha suurustes ettevõtetes.
Piirkonniti moodustas pritsitud pind põllumajandusmaast 2020. aastal Kesk-Eesti ettevõtetes 66%, toimeainet
pritsitud pinnale kasutati 0,789 kg/ha ja põllumajandusmaale 0,517 kg/ha. Lõuna-Eestis pritsiti 69% pinda
põllumajandusmaast ja toimeainet kasutati pritsitud pinnale 0,759 kg/ha ja põllumajandusmaale 0,526 kg/ha.
Kõige suurema kulunormiga preparaadid, mida ettevõtetes kasutati, olid glüfosaadi toimeainet sisaldavad herbitsiidid
(umbrohutõrjevahendid). Seireettevõtete keskmisena kasutati 2020. aastal glüfosaati pritsitud pinnale 1,231 l/ha.
Võrreldes 2015 aastaga suurenes glüfosaadi kasutamine 13%.
Kokkuvõttes seireperioodil 2007-2020 pestitsiidide kasutuskoormus suurenes ja sellega seoses püsib oht, et pinna- ja
põhjavee saastumine võib suureneda, mullakeskkond halveneda ja elurikkus väheneda.
Kimalaste mitmekesisuse ja arvukuse uuring

Kimalaste seirevalim koosnes igal aastal 66 alast, sh 33 Kesk-Eesti (Lääne-Viru, Jõgeva ja Järva maakond) ja 33 LõunaEesti (Põlva, Võru ja Valga maakond) seirepiirkonnas. Aladest 1/3 on MAHE, 1/3 KSM ja 1/3 vaid ÜPT toetusega.
Seireperioodil 2009–2021 loendati kokku 41 861 kimalast, kellest Kesk Eestis 31% ja Lõuna-Eestis 69%. Loendatud
isenditest olid aastatel 2009-2021 suurima osakaaluga kivi , maa-, põld-, aed-, tume-, soro- ja metsakimalased.
Piirkonniti olid seireperioodil 2009–2021 keskmised kimalasenäitajad loendusraja kohta enamasti Lõuna-Eestis
kõrgemad kui Kesk-Eestis. Lõuna-Eestis on mitmekesisem maastik, väiksemad põllumajandusettevõtted ja
põllumassiivid, suurem püsirohumaade, MAHE alade, ristikute ja liblikõieliste (v.a. kaunvili) osakaal ning
loendusradade keskmine kimalaste külastatud taimeliikide arv ja õite tihedus – seetõttu pakub see piirkond
kimalastele rohkem sobivaid elupaiku ja toitu.

15

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 4. ja 5. prioriteedi hindamiseks 2021. aastal läbiviidud uuringute aruanne

Aastati oli Kesk-Eestis keskmine kimalaste arvukus loendusraja kohta 2015.–2021. a püsivalt natuke kõrgem kui
2009.–2014. a, keskmine liikide arv oli perioodil 2011–2021 stabiilne ja Shannoni indeks veidi langev. Lõuna-Eesti
keskmised kimalasenäitajad olid alates 2015. a kõrgemad kui varasematel aastatel, kuid langesid 2021. aastaks 2015.
a eelsele tasemele.
Toetustüübiti olid kimalaste keskmised näitajad loendusraja kohta seireaastate 2009–2019 jooksul ÜPT ettevõtetes
enamasti madalamad kui MAHE ja KSM ettevõtetes. 2020. ja 2021. a jätkus Kesk Eestis sama trend, samas LõunaEestis olid 2020. ja 2021. a kõik kimalasenäitajaid madalaimad hoopis KSM aladel. Üheks põhjuseks, miks näitajad olid
enamasti MAHE ja KSM aladel kõrgemad on ilmselt nende toetuste kimalasi kaudselt soodustavad nõuded.
MAHE ja KSM ettevõtete võrdluses olid keskmised kimalasenäitajad seireperioodi jooksul loendusraja kohta KeskEestis KSM aladel enamasti kõrgemad kui MAHE aladel, Lõuna-Eestis alates 2016. aastast aga MAHE aladel kõrgemad
kui KSM aladel (varasemalt küllaltki samal tasemel või KSM aladel kõrgemad). Kesk-Eestis olid seega kimalastele
soodsaimad KSM alad, mis tulenes ilmselt suures osas põlluservade rohumaaribadest. Viimased olid Kesk-Eesti KSM
aladel kõige laiemad, harvemini niidetud, kõrge õite tiheduse ja keskmise kimalaste külastatud taimeliikide arvuga.
Lõuna-Eesti KSM alad ei olnud nende omaduste poolest MAHE aladest niivõrd paremad – seega olid seal
kimalasenäitajad kõige kõrgemad MAHE aladel, kus oli ka kõrgeim õite tihedus. Siiski olid alates 2015. aastast ka
Lõuna-Eesti KSM aladel kimalasenäitajad väga kõrged, kuid langesid 2021. aastaks seireperioodi ühe madalaima
tasemeni. Lõuna-Eesti KSM aladel oli viimasel neljal aastal õite tihedus väga madal ning viimasel paaril aastal oli
langenud ka kimalaste külastatud keskmine taimeliikide arv ning 2021. a info põhjal olid rohumaaribadel paiknevad
loendusrajad sagedamini niidetud kui MAHE ja ÜPT aladel.
Läbi aastate leiti kõige madalamad kimalasenäitajad Kesk-Eesti ÜPT aladel ehk seal olid järelikult kimalastele kõige
ebasoodsamad tingimused, sh kõige madalam õite tihedus. Lõuna-Eestis olid viimastel aastatel ÜPT kimalasenäitajad
kasvanud. Vaid oletusena võib ühe põhjusena välja tuua, et III LIDAR mõõdistusringiks (2017–2018) oli Lõuna-Eesti
ÜPT kimalaseseire aladest 500 m raadiuses toimunud ≥2 m kõrguse taimkattega alade pinnas märgatav langus
(võrreldes II mõõdistusringiga koguni 14% võrra) ning IV mõõdistusringil (2019–2020) oli see erinevalt teiste
toetustüüpidega aladest jäänud pea samale tasemele (teiste toetustüüpidega aladel kasvas) – on võimalik, et selline
puittaimede eemaldamine on loonud palju raiesmikke, mis on kimalasekooslusi toetanud.
Kuna kimalased külastavad õisi, et nektarit ja õietolmu koguda, sõltuvad kimalasenäitajad õite tihedusest – mida
rohkem õisi, seda kõrgemad kimalasenäitajad. Seetõttu on oluline tagada õitsemiskonveieri olemasolu. Keskmine
õite tihedus loendusraja kohta oli enamasti Lõuna-Eestis kõrgem kui Kesk-Eestis ning ÜPT aladel madalam kui MAHE
ja KSM aladel.
2014. ning 2017.–2021. a pandi kirja taimeliigid, millel kimalasi kohati. Olenevalt aastast kohati kimalasi piirkondades
kokku 70–88 taimeliigil, sh Kesk-Eestis 39–52 ja Lõuna-Eestis 58–69 liigil ning mõlemas piirkonnas suurimal arvul
taimeliikidel ühe erandiga KSM aladel. Keskmine kimalaste külastatud taimeliikide arv loendusraja kohta oli KeskEestis kõigil uuritud aastatel madalaim ÜPT ja kõrgeim ühe erandiga KSM aladel. Ka Lõuna-Eestis oli see näitaja KSM
aladel väga kõrge, kuni 2020. ja 2021. a langes ning oli kõrgeim hoopis ÜPT aladel. Tulemused viitavad, et KSM alad
pakuvad kimalastele mitmekesisemat toiduvalikut kui ÜPT ja MAHE alad, v.a paaril viimasel aastal Lõuna-Eesti
seirealadel. Kimalasenäitajad olid sageli taimeliikide arvuga olulises positiivses seoses.
Ülekaalukalt kõige rohkem kimalasi loendati aasristikul (olenevalt aastast 13–22% isenditest), millele järgnesid harilik
hiirehernes, valge ristik, ussikeel, keskmine ristik, põldjumikas, arujumikas, põldohakas, villtakjas, ahtalehine
põdrakanep ja aas-seahernes. Nii põllu- kui ka servatransektidel olid kimalastele suurimad toidupakkujad ristikud
(eriti aasristik) ning harilik hiirehernes.
Varasemad kimalaste uurimused Eestis on viidanud, et metsa läheduses on kimalasenäitajad kõrgemad.
Kimalaseseire aladest 500 m raadiuses oli ≥2 m kõrguse taimkattega ala pindala (sisaldab suures osas metsaala)
Lõuna-Eestis oluliselt kõrgem kui Kesk-Eestis, toetustüüpide vahel aga olulisi erinevusi ei leitud. Ajalises skaalas oli ≥2
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m kõrguse taimkattega ala pindala enamasti madalaim III LIDAR mõõdistusringil (2017–2018) ning IV ringiks (2019–
2020) jälle kasvanud – seejuures oli kasv Kesk-Eestis suurem kui Lõuna-Eestis. III ja IV mõõdistusringi andmeid
analüüsiti koos kimalasenäitajatega ning leiti mõlemal juhul kimalaseliikide arvuga nõrk positiivne seos. Ilmselt võib
puittaimede eemaldamine olla kimalastele siiski nii kasulik kui ka kahjulik. Kasulikuks võivad osutuda nt head toitumisja elupaika pakkuvad raiesmikud, negatiivseks aga kimalastele oluliste toidutaimede, nt pajude, eemaldamine. Metsa
puhul on kimalastele ilmselt kõige olulisem selle servaala pikkus – mets ise juhul, kui seal leidub toidutaimi.
Enamus kimalaseseire loendusrajast asub haritava põllu servas rohumaaribal ning väiksem osa tolmeldamist vajava
kultuuriga põllul. Rohumaaribadest, millel loendusrajad asusid, oli perioodil 2016–2021 Kesk-Eestis võrreldes LõunaEestiga rohkem kuni 1 m laiuseid rohumaaribasid, kuid samas rohkem ka üle 3 m laiuseid ribasid. Toetustüübiti
analüüsil selgus, et kõige rohkem üle 3 m laiuseid ribasid oli Kesk-Eesti KSM aladel ning kõige vähem mõlema
piirkonna MAHE aladel. Tulemustest ilmneb, et KSM rohumaaribade nõue on ilmselt tõesti panustanud rohkemate
laiemate rohumaaribade olemasolule KSM aladel – seda kõige enam Kesk-Eestis, kus ilmselt on ka rohkem üle 20 ha
suuruseid põllualasid, mille puhul 2–5 m laiune rohumaariba või muu maastikuelement on nõutud. Laiuse osas on
rohumaaribade olukord kõige kehvem MAHE aladel ning ÜPT aladel vaid veidi kehvem kui KSM aladel. Kimalasi
loendatakse 2 m laiuselt alalt ning paistab, et MAHE alad on ka kitsastel ribadel suutnud kimalastele toitu pakkuda,
kuna näitajad on üsna kõrged – lisaks asub osa loendusrajast võimalusel tolmeldamist vajava kultuuriga põllul. Siiski
on teada, et mida laiemad rohumaaribad on, seda rohkem need ka elurikkust toetavad – seega võiks kogu
põllumajandusmaastikul laiemaid ribasid soosida.
2014., 2016., 2018. ja 2020. a andmetel oli kogu rohumaaribal asuvast kimalaste loendusraja pikkusest Lõuna-Eestis
niidetud palju väiksem osa kui Kesk-Eestis ning toetustüübiti oli kõige suurem osa niidetud ÜPT aladel ja kõige väiksem
osa KSM aladel. Niitmise info ei olnud neil aastail siiski täielik. 2021. a pandi aga kõigi rohumaaribade kohta niitmise
info kirja. Selgus, et kõige harvem olid seire ajaks niitmata Kesk-Eesti KSM ja kõige sagedamini Kesk-Eesti ÜPT alad.
Lõuna-Eestis oli 2021. aastal kõige vähem niitmata ribasid hoopis KSM aladel. Kimalaste ja muu elurikkuse aspektist
on vaja nii teeserva hooldajate kui ka põllumajandustootjate seas rohkem teavitustööd, et niitmata ja õitsevad
rohumaaribad on elustikule palju kasulikumad kui pidevalt madalaks niidetud alad.
2021. aastal PMK läbiviidud e-küsitlusest ilmnes samuti, et rohumaaribade teemal on vaja veel palju teavitustööd
teha. Muuhulgas arvas 36% vastajatest, et ühiskond väärtustab pigem niidetud kui niitmata rohumaaribasid. KSM
tootjad on rohumaaribade suhtes kõige skeptilisemad: 16% arvab, et rohumaaribad ei ole elurikkuse toetamiseks
oluline maastikuelement ning koguni 33% arvab, et põldude kõrval ei pea üldse rohumaaribasid olema, sest Eestis on
väga palju metsa ja loodus on niigi mitmekesine. E-küsitluse vastuste põhjal võib oletada, et rohumaaribade
säilitamise/rajamise nõude kadumisel võidakse päris suur osa praegustest kohustusalustest rohumaaribadest üles
harida.
Põllulindude arvukuse ja liigirikkuse uuring

Põllulindude seirevalim koosnes igal aastal 66 alast, sh 33 Kesk-Eesti (Lääne-Viru, Jõgeva ja Järva maakond) ja 33
Lõuna-Eesti (Põlva, Võru ja Valga maakond) seirepiirkonnas. Aladest 1/3 on MAHE, 1/3 KSM ja 1/3 vaid ÜPT toetusega.
Seireperioodil 2010-2021 kohatud 6214 pesitsevast põllulinnupaarist loendati 43% Kesk-Eestis ja 57% Lõuna-Eestis.
Kokku kohati 53 pesitsevat linnuliiki, sh piirkonniti Kesk Eestis 18 ja Lõuna-Eestis 51 liiki ning toetustüübiti MAHE
aladel 45, KSM aladel 26 ja ÜPT aladel 32 liiki.
Dominantseimaks linnuliigiks Eesti põllumajandusmaastikul oli ülekaalukalt avamaastikku eelistav põldlõoke, kellele
järgnesid kadakatäks, kiivitaja, sookiur, pruunselg-põõsalind ja talvike. Põldlõokeste osakaal oli Lõuna-Eestis madalam
kui Kesk-Eestis ning MAHE aladel madalam kui KSM ja ÜPT aladel, kuigi viimastel aastatel on ka MAHE aladel
põldlõokeste osakaal kasvanud. Kolmest arvukamast liigist on põldlõokese osakaal mõlemas piirkonnas kasvava ning
kadakatäksi ja pruunselg-põõsalinnu osakaal langeva trendiga.
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Piirkonniti olid 2010.–2021. a keskmised pesitsevate lindude näitajad loendusraja kohta enamasti Lõuna-Eesti
seirepiirkonnas statistiliselt oluliselt kõrgemad kui Kesk-Eesti seirepiirkonnas. See tuleneb piirkondlikest eripäradest,
mistõttu leidub Lõuna-Eestis lindudele rohkem sobivaid elupaiku. Nt on Lõuna-Eestis keskmine
põllumajandusettevõtte ja põllumassiivide pindala väiksem, püsirohumaade ja MAHE alade osakaal kõrgem ning
linnuseire transektidest 300 m raadiuses ≥2 m taimkattega alade pindala kõrgem kui Kesk-Eestis.
Aastati olid Kesk-Eesti kõigi toetustüüpidega aladel kõik pesitsevate lindude näitajad peale pesitsevate paaride arvu
2014.–2021. a ühtlaselt madalamad kui 2010.–2013. aastal. Pesitsevate paaride arv oli madalseisus 2014.–2016. a,
kuid seejärel tõusis peaaegu madalseisu eelsele tasemele. Lõuna-Eestis langesid kõik pesitsevate lindude näitajad
pärast 2014. a kõigi toetustüüpidega aladel ja jäidki edaspidi madalamaks kui varem.
Toetustüübiti olid esimesel neljal-viiel aastal näitajad MAHE aladel märgatavalt kõrgemad kui KSM ja ÜPT aladel.
Järgnevatel aastatel olid enamasti jätkuvalt Kesk-Eestis pesitsevate paaride arv ning Lõuna-Eestis kõik näitajad MAHE
aladel veidi kõrgemad kui KSM ja ÜPT aladel, kuid vahe ei olnud enam nii suur. Madalaimad olid linnunäitajad KeskEestis enamasti KSM aladel, Lõuna-Eestis enamasti ÜPT aladel.
Tulemused viitasid (eriti ilmekalt perioodil 2010–2014), et MAHE ettevõtted on põllulindudele sobivam elupaik. Ühelt
poolt olid MAHE alade mõnevõrra kõrgemad linnunäitajad ilmselt seotud meetme nõuetega: MAHE ettevõtetes on
keelatud kasutada enamust mineraalväetisi ja sünteetilisi pestitsiide. MAHE aladel kohati lisaks pesitsusajal
loomtoidulistele lindudele rohkem ka segatoidulisi ja seemnetoidulisi linde kui KSM ja ÜPT aladel – ilmselt leidus neile
MAHE aladel rohkem toitu. Lisaks oli MAHE ettevõtete kõrgemate linnunäitajate põhjuseks ilmselt väiksem põllumaa
ja suurem lühiajaliste rohumaade (sh liblikõieliste) osakaal loenduspuhvris (1 km x 100 m). Analüüsil leiti, et mida
rohkem oli linnuseire loendusraja puhvrites teravilja-, õlikultuuri- jm haritavaid põlde peale rohumaa, seda madalam
oli seal lindude arvukus ja liikide arv. Oluline on siiski ka kultuuride mitmekesisus, sest linnud kasutavad pesitsustsükli
jooksul erinevate kultuuridega põlde. Vaatamata neile argumentidele toimus MAHE alade pesitsevate lindude
näitajates Kesk-Eestis alates 2014. ja Lõuna-Eestis alates 2015. a suur langus. TÜ 2020.–2021. a põllulindude
pesitsusuuringus leiti, et MAHE alad on lindudele atraktiivsemad (neilt leiti rohkem kurni) kui KSM ja ÜPT alad, mille
põhjuseks võib olla elupaiga kõrgem kvaliteet (nt toidurohkus või maastiku suurem heterogeensus). Samas oli MAHE
haritavatel põldudel (v.a lühiajalised rohumaad) koorumisedukus oluliselt väiksem kui KSM ja ÜPT põldudel, mida
põhjustas ilmselt suurem rüüste, kuid samas ei välistatud ka põllutööde teostamise sageduse ja aja mõju. Võimalike
põhjustena pakuti välja ka MAHE alade paiknemine kiskjarohkemates piirkondades ning nende lihtsam avastamine
kiskjate poolt, sest seal väetatakse vähem ja teravili on hõredam.
Maakasutuse võimaliku mõju uurimiseks PMK linnuseire näitajatele analüüsiti 2013., 2017. ja 2021. a linnuseire
loendusraja puhvrite (1 km x 100 m) põhilisi kultuurigruppe: suvivili, talivili, rohumaa. Selgus, et Kesk-Eestis toimus
kõige enam loendusi üleni suviviljas asuvatel loendusradadel, Lõuna Eestis oli rohkem ka muude kultuurigruppidega
loendusradasid. MAHE loendusradade hulgas oli kõige rohkem vaid rohumaadel ja kõige vähem vaid suviviljas asuvaid
loendusradasid. Seejuures leiti, et linnunäitajad olid kõige madalamad vaid suviviljas asuvatel ning kõrgemad vaid
rohumaadel või rohkem kui ühe kulguurigrupiga loendusradadel. Samas on Eestis perioodil 2009–2020 lühiajalisi ja
püsirohumaid vähemaks jäänud. Siiski sõltus maakasutuse uuringu järgi rohumaade mõju lindudele toetustüübist:
need olid lindudele soodsad MAHE ja ÜPT aladel, KSM aladel aga mitte. Selle põhjuseks on ilmselt, et KSM tootjad
majandavad rohumaid intensiivsemalt (niidavad sagedamini ja väetavad rohkem) nagu selgus PMK läbiviidud eküsitlusest.
Analüüsimaks muutusi maastikus, et selgitada, kas olukord on lindudele ebasoodsamaks muutnud ja seetõttu
näitajad langenud, analüüsiti loendusraja puhvriga (1 km x 100 m) lõikuvate põldude keskmisi suurusi 2013. ja 2021.
aastal. 2013. aastal olid linnunäitajad veel palju kõrgemad kui viimastel aastatel ning ei olnud toimunud veel MAK
2014–2020 raames 1/3 seirealade väljavahetamist. Linnuseire loendusradadega lõikuvate põldude keskmine pindala
2013. ja 2021. a toetustüüpide ega aastate vahel oluliselt ei erinenud, kuid oli 2013. a Lõuna-Eestis oluliselt väiksem
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kui Kesk-Eestis, 2021. a enam mitte. Linnunäitajate ja keskmise põllu pindala seosed olid pigem tagasihoidlikud –
2013. a leiti mõned nõrgad seosed. Loendusraja keskmise põllu pinna analüüsist võib järeldada, et seirealad olid
toetustüübiti nii 2013. kui ka 2021. a selle näitaja poolest võrreldavad ehk kui toimusid mingid muutused
linnunäitajates, siis olid need tingitud pigem muudest teguritest.
Tuvastamaks linnuseire alade ümbruses toimunud võimalikke suuremaid muutusi seoses puittaimede
eemaldamisega ja selle mõju linnunäitajatele, analüüsiti 2019. a linnuseire transektidest 300 m raadiuses alasid, kus
taimkate oli vähemalt 2 m kõrgune. Taimkatte infona kasutati LIDAR nelja mõõdistusringi andmeid: 2008–2011 (I
ring), 2012–2015 (II ring), 2017–2018 (III ring) ja 2019–2020 (IV ring). Leiti, et ≥2 m kõrguse taimestikuga alade pindala
oli Lõuna-Eesti transektidest 300 m raadiuses kõrgem kui Kesk-Eestis, toetustüübiti aga ühtegi olulist erinevust ei
leitud. ≥2 m kõrguse taimestikuga alade pindala oli madalaim III LIDAR mõõdistusringil – võrreldes I mõõdistusringiga
oli see Kesk-Eestis langenud 14% ja Lõuna-Eestis 9% võrra. Linnunäitajad (v.a pesitsevate paaride arv) olid transektist
300 m raadiuses ≥2 m kõrguse taimestikuga alade pindalaga aga keskmise tugevusega positiivses seoses. Seega võib
linnunäitajate langus alates 2014.–2015. aastast olla osaliselt seotud ≥2 m taimkattega ala pindala vähenemisega.
TÜ põllulindude pesitsusuuringu järgi olid kraavid põllulindudele rohumaadel positiivse mõjuga ning põllusaared
haritaval maal (v.a lühiajalised rohumaad) negatiivse mõjuga. PMK linnuseire loendusradadel kraavide ega ka
põllusaarte pindala 2021. a eri toetustüübiga aladel oluliselt ei erinenud. Samas leiti, et kraave esines Lõuna-Eesti
linnutransektidel 300 m raadiuses oluliselt rohkem ja põllusaari oluliselt vähem kui Kesk-Eestis ehk tingimused peaks
lindudele olema soodsamad Lõuna-Eestis.
TÜ pesitsusuuringus leiti, et kõige sagedasem linnupesade hukkumise põhjus 2020. ja 2021. a oli pesarüüste lindude
ja imetajate poolt – haritavatel põldudel (v.a lühiajalised rohumaad) hukkus rüüste käigus 42% ja rohumaadel (nii
lühiajalised kui ka püsirohumaad) 23% pesadest. KAUR-i andmetel olid rebase, kährikkoera ja metssea kütitud
isendite arvud Eestis kõrgeimad vahemikus 2010–2015 ning 2014. ja 2015. aastast alates kui linnunäitajad on
madalamad olnud, oli ka kütitud rebaste, kährikkoerte ja metssigade arv madal. KAUR-i sõnul korreleerub nende
imetajate kütitud isendite arv päris hästi nende tegeliku arvukusega ehk järelikult oli kiskluse surve imetajate poolt
viimastel aastatel põllulindudele tegelikult väiksem kui ajal, mil linnunäitajad olid veel kõrgemad. Seega ei tohiks
nende imetajate rüüste mõju linnunäitajatele üle tähtsustada ning tegelikud linnunäitajate languse põhjused on
ikkagi mujal – muidu oleks nüüdseks kiskjate madala arvukuse tõttu linnupopulatsioonid juba taastunud.
Põllulindude arvu vähenemisele Eestis viitab ka riikliku keskkonnaseire programmi raames läbiviidav haudelinnustiku
punktloendus. Seireaastate 2010–2021 jooksul MAK meetmete põllulinnuseires kohatud 53-st pesitsevast liigist
kuulusid arvukamad enamasti haudelinnustiku punktloenduse järgi mõõdukalt langeva trendiga liikide hulka – seega,
kui Eesti kohta laiemalt esinevad sellised trendid, on arusaadav, et see kajastub ka MAK põllulindude seires.
Põllulindude olukord Eestis on murettekitav ja MAK meetmed ei ole olnud piisavad nende negatiivsete muutuste
ärahoidmiseks. Kuna langevad trendid ilmnevad kõigi toetustüüpidega aladel ning ka riikliku seire raames tehtavas
haudelinnustiku punktloenduses, ei ole languse põhjuseks ilmselt eri toetustüübiga ettevõtete lokaalsed omapärad,
vaid muud laiemalt negatiivset mõju avaldavad tegurid (nt üleüldine põllumajanduse intensiivistumine ja
põllumajandusmaastiku homogeensemaks muutumine). Lisaks mõjutavad põllulinde ka mitmed Eesti
põllumajanduse välised tegurid: sh näiteks kisklus, puittaimedega ala pindala vähenemine ning mõjud rändeteedel ja
talvitumispaikades, kuna paljud Eestis pesitsevad põllulinnuliigid on rändlinnud. Euroopa põllulinnustiku
kompleksindeks oli perioodil 1980–2018 koguni -57%, Eestis perioodil 1983–2020 aga -50%.
PMK läbiviidud e-küsitluse põhjal hindavad MAHE ja KSM tootjad oma teadmisi põllulindudest kõrgemaks ning ka
huvi nendest rohkem teada on suurem kui ÜPT tootjatel. Põllulinde soosivate praktikate rakendamise
suurendamiseks (nt niitmisaja edasilükkamine pesitsemise soodustamiseks ja keskelt lahku niitmine) on vaja
täiendavat teavitustööd.
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Ettevõtjatulu ja põllumajandustootjate majanduslik jätkusuutlikus

Sotsiaalmajanduse hindamisvaldkonnas jätkati pikaajalist uuringut „Ettevõtjatulu“, mille eesmärgiks on välja tuua,
mil määral on MAK keskkonnatoetused mõjutanud maaelanikkonna tulutaset. Analüüsiks on kasutatud FADN
andmeid 2020. aasta kohta. Alates 2010. aastast on Eestis FADN valimi plaaniliseks suuruseks 658 ettevõtet, kes
esindavad 7610 põllumajandustootjat. Andmed koguti ja analüüsiti 2021. aastal ning kajastavad 2020. aasta
majandusseisu (2020. aastal maksti välja 2019. aastal taotletud MAK toetused). FADN andmetel oli Eesti
põllumajandustootja kasutuses 2020. aastal keskmiselt 127 ha põllumajanduslikku maad. Keskmiselt 35%
kasutatavast põllumajanduslikust maast oli omandis ja 65% renditud või muudel tingimustel kasutusele võetud.
Kogutoodangu väärtus ulatus 2020. aastal keskmiselt 157 379 euroni ettevõtte kohta. Võrreldes 2019. aastaga on
kogutoodangu väärtus (k.a toetused v.a investeeringutoetused) vähenenud 1%, sealhulgas taimekasvatustoodangu
väärtus suurenes 2%, loomakasvatustoodangu väärtus vähenes 4% ja toetused suurenesid 7%. Sissetulekud
põllumajandusega seotud kõrvaltegevustest vähenesid 20%. Põllumajandusmaa hektari kohta arvestatuna oli
kogutoodangu väärtus (k.a toetused v.a investeeringutoetused) 2020. aastal keskmiselt 1238 eurot, mis on võrreldes
aasta varasemaga praktiliselt samal tasemel (2019. a. 1228 eurot/ha). Kogutoodangu väärtus koos toetustega (v. a
investeeringutoetused) oli 2020. aastal põllumajandusmaa hektari kohta arvestatuna kõige suurem KSA+KSK (2866
eurot/ha) ja LHT (1640 eurot/ha) tootjatel, kõige väiksem MAHE ja PLK tootjatel (vastavalt 725 eurot/ha ja 818
eurot/ha).
Eesti keskmine põllumajandustootja sai 2020. aastal sissetulekuid (k.a toetused v.a investeeringutoetused) 1118
eurot põllumajandusmaa hektari kohta (2019. a. 1106 eurot). MAK keskkonnatoetusi taotlenud tootja sissetulek
põllumajandusmaa hektari kohta oli 1073 eurot ning tavatootjal 1435 eurot. Toetused moodustasid keskmiselt 21%
sissetulekust, toodangu müük 69% ja kõrvaltegevusest laekus 2020. aastal 10% kogu sissetulekust. MAK
keskkonnatoetuste saajatel oli toetuste osatähtsus sissetulekutest keskmiselt 21%, sh kõige suurem MAHE tootjatel
(43%).
Eesti keskmisel põllumajandustootjal oli netolisandväärtus (NLV) 2020. aastal keskmiselt 43 232 eurot ettevõtte ja 26
259 eurot tööjõu aastaühiku kohta, mis on viimase viie aasta võrdluses kõrgeim tulemus. NLV tööjõu aastaühiku kohta
tootsid 2020. aastal kõige rohkem MULD ja KSM tootjad (vastavalt 42 990 eurot/tjü ja 40 772 eurot/tjü), kõige vähem
aga KSA+KSK ja OTL tootjad (vastavalt 11 653 eurot/tjü ja 14 996 eurot/tjü).
Eesti keskmisel põllumajandustootjal oli ettevõtjatulu 2020. aastal keskmiselt 151 eurot, tavatootjatel 189 eurot ja
MAK keskkonnatoetusi taotlenud tootjatel 147 eurot põllumajandusmaa hektari kohta. Tööjõu aastaühiku kohta
teeniti ettevõtjatulu 2020. aastal keskmiselt 11 627 eurot. Tööjõu aastaühiku kohta arvestatuna tootsid 2020. aastal
kõige rohkem (koos meetme toetusega) ettevõtjatulu MULD (17 672 eurot) ja MAHE (17 227 eurot) tootjad ning kõige
vähem KSA (343 eurot), OTL (4707 eurot) ja LHT tootjad (5177 eurot).
Arvestuslik netokasum (ANK) on eriti oluline just väiketootjate majandustulemuste hindamisel, et väärtustada ka
palgata töötavate omanike ja pereliikmete tööaega, mille eest tasu ei makstud. 2020. aastal oli Eesti keskmisel
põllumajandustootjal arvestuslik netokasum keskmiselt 4555 eurot ettevõtte, 36 eurot põllumajandusmaa hektari
kohta ja 2767 eurot tööjõu aastaühiku kohta. Tööjõu aastaühiku kohta arvestatuna oli ANK koos vastava meetme
toetusega 2020. aastal kõrgeim MULD (15 791 eurot/tjü) ja ja KSM tootjatel (12 428 eurot/tjü), kõige madalam OTL
(-7291 eurot/tjü) ja LHT tootjatel (-937 eurot/tjü). Kõige suurem tasustamata tööjõu osatähtsus oli püsikultuuride ja
loomakasvatuse (v.a piimatootmine) tootmistüübis, kus tasustamata oli koguni 76% kasutatud tööjõukulust.
Tasustatud tööjõu osatähtsus kogu tööjõukulus erines oluliselt MAK keskkonnatoetusi taotlenud tootjate gruppide
lõikes, nt oli MAHE grupis 60% kogu tööjõukulust tasustamata, samas KSM tootjate grupis ainult 16%.
Keskmiselt kasutati 2020. aastal investeeringuteks 27 937 eurot ettevõtte kohta. Põllumajandusmaa hektari kohta
arvestatuna tehti 2020. aastal 220 euro eest brutoinvesteeringuid, investeeringutoetusi saadi 22 eurot/ha (10%
investeeringu summast). Brutoinvesteeringute maht ületas 2020. aastal keskmiselt 55% võrra (2019. aastal 20%)
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põhivara kulumit. Sarnaselt 2019. aastaga ei ole pooled (51%) põllumajandustootjatest 2020. aastal investeeringuid
teinud. MAK keskkonnatoetuste saajatest tegid investeeringuid 59%. Üle 10 000 eurot tööjõu aastaühiku kohta
investeeringuid teinud ettevõtteid oli kõige rohkem MULD ja KSM tootjate hulgas (vastavalt 70% ja 53%).
Meetme toetuse osakaal sissetulekutes oli kõige suurem MAHE tootjatel, moodustades 50% tootjatel (mediaan)
vastavalt 17% sissetulekutest. Ka kõige suurem erinevus vastava meetme toetuse osakaalu osas oli MAHE tootjatel.
10% MAHE tootjatel moodustas mahepõllumajandusliku tootmise toetus sissetulekutest kuni 7%, samas 10% ulatus
see üle 36%. Kõige väiksem erinevus meetme toetuse osakaalu osas oli NAT tootjate hulgas.
2020. aastal oli jätkusuutlike tootjate osakaal võrreldes 2019. aastaga peaaegu kõigis meetmegruppides suurenenud,
tugevasti vähenenud aga KSA+KSK (59%lt 8%ni) ning veidi ka MULD tootjate hulgas. MAK keskkonnatoetusi saanud
jätkusuutlike tootjate osakaal tootjate koguarvust oli meetmete toetustega 7,6% suurem kui ilma meetmete
toetusteta (vastavalt 49% ja 42%). Tavatootjate (keskkonnatoetusi mittetaotlenud tootjad) hulgas oli jätkusuutlike
tootjate osakaal 40%. 2020. aastal avaldas meetme toetus tootjate jätkusuutlikkusele suuremat mõju MAHE (12%) ja
SORT (9%) tootjatel. Nagu ka eelmistel aastatel oli 2020. aastal jätkusuutlike tootjate osakaal kõige suurem (61–100%)
suurtootjate hulgas.
ÜPP ja MAK 2014 – 2020 keskkonnatoetuste jaotumine 2021. aastal

2021. aastal väljamakstud toetussumma oli 335 miljonit eurot: I samba toetusi 193 mln, II samba toetusi 124 mln ja
siseriiklikke toetusi 18 mln. Sarnaselt eelmiste aastatega läks I samba toetusi kõige enam Lääne-Viru, Pärnu ja Tartu
maakonda (10–11% I samba kogusummast; 20–21,5 mln eurot maakonna kohta). II samba toetussummast said
suurema osa Viljandi (19%), Tartu (12%) ja Pärnu (9,3%) maakonna tootjad. Siseriiklike toetuste kogusumma (18 mln)
oli võrreldes 2020. aastaga märkimisväärselt suurenenud (12,1 mln ehk 205% võrra; 2020. aastal maksti siseriiklikke
toetusi 5,9 mln eurot). Neist 20% maksti Tartumaa ning 15% Harjumaa tootjatele (vastavalt 3,6 mln ja 2,7 mln eurot).
On ilmne, et suurtootjad saavad toetustest järjest suurema osa. 2021. aastal läks suurtootjatele toetuste
kogusummast 59%, keskmise suurusega tootjad said 14%, väiketootjad 8,1% ja hobitalud 3,7% ning FADN tüpoloogia
järgi määratlemata suurusega tootjad 15% toetuste kogusummast. Tootmistüübiti analüüsides, maksti 2021. aastal
ligi pool (45%) toetuste kogusummast taimekasvatajatele. Piimatootjad ning FADN-i järgi määramata tootmistüübi
tootjad said 15%, loomakasvatajad 13% ja segatootmise tüübi ettevõtted 8,5% toetuste kogusummast. Aiandus,
püsikultuurid ning sea- ja linnukasvatus kokku said alla 4% toetuste kogusummast.
MAK keskkonnatoetuste kogusumma moodustas II samba toetustest 49%. MAK keskkonnatoetustest omakorda
poole (50%) moodustas põllumajanduse keskkonna- ja kliimameede (M10), sealhulgas suurim oli KSM toetuse osa
(38%). Järgnesid MAHE (33%), LHT (8,4%) ja NAM (7,3%). Maakonniti oli MAK keskkonnatoetustel II samba toetuste
summast suurem osakaal Lääne (70%), Hiiu (68%), Saare ja Rapla (62%) maakonnas. Kõige madalam osakaal oli
Viljandi maakonnas – 25%. MAK keskkonnatoetustest oli sarnaselt eelmiste aastatega populaarseim KSM toetus, mis
oli eriti ülekaalukas Jõgeva, Põlva, Järva ja Lääne-Viru maakonnas (üle 60% keskkonnatoetuste summast). MAHE
toetus moodustas keskkonnatoetustest Võru maakonnas 59%; Hiiu, Tartu ja Ida-Viru maakonnas aga napilt alla poole.
2021. aastal väljamakstud MAK keskkonnatoetustest 66% läks suurtootjatele, 16% keskmise suurusega tootjatele,
7,7% FADN tüpoloogia järgi määratlemata majandusliku suurusega tootjatele, 7,0% väiketootjatele ning 2,7%
hobitaludele. Võttes võrdluse aluseks tootmistüübi, selgus, et 45% said taimekasvatajad, 19% loomakasvatajad, 13%
piimatootjad, 10% segatootmisega tegelevad tootjad ja 7,8% määratlemata tootmistüübiga tootjad. Erinevatest
keskkonnatoetustest suurim osa maksti samuti taimekasvatustüübi tootjatele – 63% KSM, 49% MULD ja NAT, 48%
MAHE ning 35% SORT toetusest. Aiandusele maksti suurim osa (44%) KSA+KSK toetusest, püsikultuuridele 35% SORT
toetusest, piimatootmisele 59% VESI ja 29% OTL toetusest, loomakasvatusele 62% PLK toetusest ning sea- ja
linnukasvatusele 38% LHT toetusest.
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Keskkonnateadlikkuse e-küsitlus põllumajandustootjatele

2021. aasta lõpus PMK poolt MAK 2014–2020 hindamise raames läbi viidud põllumajandustootjate e-küsitluse
eesmärk oli välja selgitada põllumajandustootjate üldine teadlikkus ja informeeritus keskkonda puudutavates
küsimustes, levinumad tegevuspraktikad, põllumajandustootjate hinnang oma keskkonnaalaste teadmiste kohta ja
põllumajandustootjate arvamused MAK toetuste (nõuete) kohta.
Küsimustik saadeti kõikidele tootjatele, kes olid 2020. aastal taotlenud pindala- ja/või loomatoetusi ning kel oli PRIA
andmebaasis e-maili aadress. Lisaks saadeti NAM toetuse taotlejatele, kel deklareeritud põllumajandusmaad ei
olnud, lühike ankeet ainult selle toetuse teemaliste küsimustega. NAM taotlejad, kelle kasutuses oli
põllumajandusmaad ja kes olid taotlenud ka teisi pindala- ja/või loomatoetusi, said vastamiseks pika põhiankeedi.
Küsitluskutsed saadeti kokku 15 741 e-mailile (90% taotlejate koguarvust), sh 8200 eraisikule ja 7541 äriühingule.
Põhiküsimustikule laekus 3474 vastust (vastamisaktiivsus 28%) ning NAM küsimustikule 1233 vastust
(vastamisaktiivsus 38%), lõpuni vastatud ankeete oli vastavalt 2712 ja 1061 ning osaliselt vastatud ankeete vastavalt
762 ja 172. Analüüsi kaasati ainult lõpuni vastatud ankeedid. Vastajad jagati suurusgruppidesse PMK maamajanduse
analüüsi osakonnas vastaja 2020. aastal deklareeritud põllumajandusmaa alusel.
Uuringu tulemused on jaotatud teemaplokkidesse. Küsimustik koosnes 128 küsimusest ja sarnaselt 2017. aasta
küsimustikuga oli üles ehitatud nii, et vastavalt valikutele üldküsimuste plokis (tegevusvaldkond, toetused), tulid
järgmised küsimused. Edasised küsimused hõlmasid rohumaaviljelust, mulda ja agrotehnoloogiat, elurikkust,
keskkonnateadlikkust ning maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõudeid ning kliimat ja
keskkonda säästvaid põllumajandustavasid.
Ankeedi II osas keskenduti MAK keskkonnatoetustele – uuriti tootjate hoiakuid ja tegevuspraktikaid seoses
keskkonnasõbraliku majandamise, piirkondliku mullakaitse, keskkonnasõbraliku aianduse, kohalikku sorti taimede
kasvatamise, ohustatud tõugu looma pidamise, poollooduslike koosluste hooldamise, mahepõllumajanduse, Natura
2000 põllumajandusmaa ja erametsamaa ning loomade heaolu toetuste taotlemisega.
Lõpetuseks paluti tootjatel kommenteerida maaelu arengukava toetusi vabas vormis ning teha omapoolseid
ettepanekuid. Kommentaare ja soovitusi laekus 476 vastajalt (13% lõpuni vastatud ankeetide koguarvust). Sageli
ettepanekud kordusid osaliselt, teemade osas joonistusid olulisematest välja väikeettevõtete ja noorte
põllumajandustootjate toetamine, mahetootjate toetamine, tehnika soetamise toetamine, toetuste suurendamine,
paindlikumad ja hõlpsamini mõistetavad toetustingimused, põllumeeste jt maapiirkondade elanike tunnustamine
ühiskonnas, loomapidamisega seonduv, sh loomade heaolu ja ohustatud tõugu loomade pidamine, mesindus,
rohumaade hooldamine, hekseldamine, glüfosaadi kasutamine, Natura 2000 erametsamaaga ja vastava toetusega
seonduv ja ettepanekud uute toetusmeetmete väljatöötamiseks. Lisaks tehti muid ettepanekuid ja üldisi
tähelepanekuid maaelu kohta.
Kompleksuuring mahe- ja tavaviljeluses

PMK Kuusiku katsekeskuses jätkati 2021. aastal kompleksuuringus uuringutega 2020. a rajatud uues külvikordade
võrdluskatses. Katset teostatakse varasema pikaajalise agrotehnoloogilise külvikorrauuringu alal, mis lõppes 2019. a.
Uuringu eesmärgiks on MAHE ja KSM toetuse nõuetele vastava viljavahelduse mõjude selgitamine, mida
põllumajanduse keskkonnatoetuste (PKT) hindamise raames pole veel uuritud. Uuringu jaoks viidi sisse kaks MAHE ja
KSM nõuetele vastavat (teravilja-ristiku ja teravilja-vahekultuuride) külvikorda ja võrdluseks üks nõuetele
mittevastav, üksnes teraviljade viljavaheldusega külvikord (teravilja-mono). Kõik külvikorrad on 4-väljalised ja
taimekasvatussuunitlusega.
Külvikorra rotatsiooni jooksul selgitatakse uurimisfaktorite mõju kultuuride umbrohtumuse, saagi, selle kvaliteedi,
kattetulu, mulla toiteelementide ja orgaanilise aine sisaldusele, mulla NPK üldbilansile, mullaorganismide tegevusele
jm.
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Uurimisfaktoritest rakendus 2021. aastal teist aastat viljelusviis (MAHE väetamata, MAHE väetisega, TAVA väetisega).
Osaliselt sai jälgida ka sobivama ja ebasobivama eelkultuuri mõju talinisule erinevates viljavaheldustes ning
mullaharimise (tüükoorimine koos künniga, pindmine mullaharimine) mõju kaera umbrohtumisele. Uurimisfaktorite
täielikku mõju saab hinnata siiski külvikorrarotatsiooni läbimise järel.
Kultuuridest kasvatati 2021. aastal katses tali- ja suvinisu, kaera, suviotra, põldhernest ja punast ristikut
haljasväetiseks. Teravilja-vahekultuuride külvikorras kasvatati sügisperioodil ka vahekultuure (põldrõika ja valge
sinepi segu).
Kõigi kultuuride saagikust ja väetiste tõhusust vähendas 2021. a tugevasti sademete vaegus ja kõrged
õhutemperatuurid juunist kuni juuli 3. dekaadi keskpaigani. Teraviljad valmisid 2–3 nädalat varem kui 2020. aastal.
Maheviljeluses saadi talinisu kasvatamisel suurim terasaak (2712 kg/ha) teravilja-ristiku külvikorras, kus
haljasväetiseks kasvatatud punast ristikut oli 2020. a väetatud maheväetise Patentkaliga (K-31; S- 21; Mg-7 kg/ha).
See ületas teiste mahevariantide talinisu saagikust 14-31% (341-635 kg/ha). Suvinisul ja kaeral, mida väetati
orgaanilise maheväetise Monterra Bio 10-7-1-ga (suvinisule N-75; P- 23; K-6; S-13 ja kaerale N-40, P-12, K-3, S-7
kg/ha), jäi terasaagitõus pigem tagasihoidlikuks (vastavalt 10% ja 19%). Haljasväetiseks kasvatatavat punast ristikut
väetati 2021. a maheväetise Ecoplant Humiga (P-4, K-23, S-3, Mg-8), mis suurendas selle haljasmassi 51% ja kuivmassi
63% ning koos sellega ka oluliselt biomassiga seotud toiteelementide sisaldust. Punase ristiku ädala kasv kannatas
aga tugevasti põua käes.
Talinisu terade toorproteiini ja kleepvalgusisaldus oli mahetalinisul madal ega vastanud toidunisu nõuetele.
Mahesuvinisul vastasid mõlemad näitajad nõuetele, kusjuures väetamine Monterra Bio-ga suurendas terade proteiini
ja kleepvalgusisaldust.
Tavaviljeluses, kus väetamisel anti ka rohkesti lämmastikku ning muid toiteelemente, saadi küll oluliselt suuremad
terasaagid kui maheviljeluses, kuid põuast tingituna oli toiteelementide omastamine mullast tugevasti pärsitud ja
saagikus jäi oodatust palju väiksemaks. Tali- ja suvinisu terade toorproteiini ja kleepvalgu sisaldus olid väga kõrged.
Talinisul jäi aga terade mahumass pigem madalaks, kuna tera oli põua tõttu väga väike.
Talinisul lipulehe ja suvinisul, kaeral ning suviodral viienda kõrresõlme staadiumis määratud NDVI (Normalized
difference vegetation index) väärtuste ja terasaagi vahel avaldus väga tugev positiivne seos, kus
korrelatsioonikoefitsiendid olid suuremad kui 0,90. Maheviljeluses mitteväetamisel olid NDVI väärtused üldiselt
oluliselt väiksemad kui otseväetamisel mahe- ja tavaviljeluses.
Põua tõttu jäi ka kultuuride umbrohtumus 2021. a märgatavalt väiksemaks kui tavaliselt. Siiski oli pindmisel
mullaharimisel kaerapõllul umbrohtude maapealne toormass märgatavalt suurem kui sügisel kooritud ja seejärel
küntud põllul.
Tavaviljeluses moodustus suvinisu järele külvatud vahekultuuridel sügisel väga suur biomass (haljasmass 40 250 ja
kuivmass 10 098 kg/ha) ja sellega seoti suur hulk toiteelemente, mida oli kordades rohkem kui ülejäänud mahe- ja
tavaviljeluse variantides. Enne vahekultuuride massi sissekündi 40–50 cm sügavuselt võetud mullaproovid näitasid,
et nitraatioonide (NO3-) sisaldus oli vahekultuuridega põlluosal minimaalne, kuid vahekultuurideta põlluosal, mida oli
eelnevalt haritud rullrandaaliga, oluliselt suurem. Ilmselt sidusid vahekultuurid mullast suure osa suvinisu väetamisel
põua tõttu kasutamata jäänud toiteelementidest (eriti lämmastikust), mis ilma vahekultuure kasvatamata oleks
leostunud.
2020. aastast oluliselt kõrgemad teravilja kokkuostuhinnad ja põuast tingitud väiksemad teraviljade kuivatuskulud
2021. aastal kompenseerisid teraviljade madalama saagikuse ja suurenenud masintöökulud. Tänu sellele oli
kultuuride keskmine kattetulu isegi märgatavalt suurem kui 2020. a. Talinisul saadi suurim kattetulu tavaviljeluses,
suviteraviljade puhul aga väetamata maheviljeluses ja väikseim tavaviljeluses. Põua tingimustes polnud väetiste
tõhusus suviteraviljade terasaagi suurendamisel tavaviljeluses piisav, et oleks kompenseerinud väetamisele ja
taimekaitsele tehtud kulutused.
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1.1. Mulla NO3 (nitraatlämmastiku) ja SO4 sisalduse muutus ja dünaamika nitraaditundliku ala
põllumuldades aastatel 2011 -2020 erineva maakasutuse (põllukultuurid, ro humaa) korral ning mullas
leiduvate taimetoiteelementide (P, K, Ca, Mg, Cu, Mn, B, Nmin) happesuse ja orgaanilise aine fooni ja
pikaajalisemate muutuste selgitamine

1.1.1. Uuringu eesmärk

Uuringu eesmärgiks on jälgida kergestiliikuvate lämmastikuvormide (nitraatlämmastik ja ammooniumlämmastik) ehk
mineraalse lämmastiku (Nmin) sisalduse muutust nitraaditundlikul alal ja võrdlusena Tartumaa põllumuldades,
selgitamaks võimalikku nitraatide leostumise ohtu erineva maakasutuse, mullastiku ja ilmastikutingimuste korral. Teise
olulise eesmärgina selgitatakse väävli kui suhteliselt liikuva toiteelemendi sisalduse muutust mullas. Kolmandaks
eesmärgiks on jälgida ka ülejäänud olulisemate taimetoiteelementide sisalduse dünaamikat mulla vertikaalprofiilis ning
selgitada seaduspärasused, mille alusel saab parandada väetamise planeerimist.
Uuring on otseselt seotud MAK 2014-2020 prioriteetide 4 ja 5 ettenähtud eesmärkide täitmisega ja nende prioriteetidega
seotud meetmete arendamisega. Eeskätt on uuring suunatud küsimuste lahendamiseks, mis puudutavad veekeskkonna
kaitset mineraalse lämmastiku võimaliku leostumise suhtes ning teiste olulisemate toiteelementide liikuvust mulla
vertikaalprofiilis ja laiemas plaanis aitab väetamise optimeerimisega kaasa mulla- ja veekaitsele.
Prognoosimaks võimalikku leostumise ohtu on oluline teada, kuidas muutuvad sellega seotud erinevad
mullaparameetrid. Sellest lähtudes on võimalik hinnata potentsiaalset mineraalse lämmastiku, taimedele omastatava
väävli ja teiste toiteelementide võimalikku liikumist mulla vertikaalprofiilis ning potentsiaalset leostumist sõltuvalt
maakasutusest, agrotehnoloogiast, ilmastikust ja mullastikust.

1.1.2. Tulemused ja arutelu

2011. aastal alustati ning 2021. aastal jätkati Nmin sisalduse muutuste uuringutega sügavamates mullakihtides erinevatel
tootmispõldudel selgitamaks toitainete liikuvust ja potentsiaalse leostumise võimalikkust, koguseid ja seaduspärasid.
2021. aastal aastal jätkati uurimisaladega NTA piirkonna kolmel (Adavere 2, 4, 5), Tartu piirkonna kahel (Tartu 1, 2) ja
Harjumaa ühel (Haljava) põllumassiivil. Proovide kogumise ajad ja erinevused alade vahel on kirjeldatud metoodika osas.
Põldude maakasutuse ning väetamise andmed on esitatud tabelis (Lisa 1). 2021. aasta uuring hõlmas Adavere alalt 3
põldu ning saagile kasutati NTA alal paiknevate seirepõldude väetamiseks keskmiselt 102 kg/ha lämmastikku (70 kg 2017.
aastal, 121 kg/ha 2018. aastal, 127 kg/ha 2019. aastal ja 121 kg/ha 2020. aastal), 17 kg/ha väävlit (1,4, 0, 4,7 ja 0 kg/ha),
fosforit sügisel 10 kg/ha (4, 3,4, 7 ja 12,6 kg/ha) ja kaaliumi sügisel 27 kg/ha (32, 13,6, 96 ja 72 kg/ha). Seega kasutati
2021. aastal lämmastikuga väetamisel veidi väiksemat normi kui eelmistel aastatel, väävlit kasutati rohkem kui eelnevatel
aastatel ning fosforit veidi üle nelja aasta keskmise normi ja kaaliumi keskmisest normist vähem kui eelnevate aastate
keskmine.
Tartu põlde väetati samuti oluliselt madalamate normidega kui eelnevatel aastatel, kahe ala keskmine NPKS vastavalt 60
kg/ha, 6 kg/ha, 31 kg/ha ja 16 kg/ha (2020. aastalaastal 166 kg/ha, 35 kg/ha, 78 kg/ha ja 6,5 kg/ha; 2019, aastal 245
kg/ha, 27 kg/ha, 106 kg/ha ja 13,5 kg/ha ning 2018. aastal 280 kg/ha, 45 kg/ha, 156 kg/ha ja 28 kg/ha). Seega oli põldudel
N, P ja K kasutamine oluliselt vähenenud võrreldes eelmiste aastatega ning S kasutamine suurem kui eelneval kahel
aastal. Võrreldes eelmiste aastatega ei kasutatud kummalgi põllul digestaati ning kultuurina kasvatati lühiajalise
rohumaana timutit.
Haljava põldu väetatid NPKS normidega 179, 6, 0, 24 kg/ha (2020 aastal vastavalt 71, 14,6, 123 ja 9 kg/ha) ning väetisi
kasutati valdavalt vahemikus 14-20. aprill ning 30. juunil lisati veel 34 kg/ha lämmastikku. Sügisel enne talivilja külvi
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kasutati normiga 10 tonni/ha orgaanilise väetisena komposteeritud sööda ja kuivatusjäätmete segu. Kahjuks ei ole teada
selle väetise toitainete sisaldus.
Toiteelementide liikumine mullaprofiilis sõltub lisaks väetamisele ja kultuurile eeskätt sademete hulgast ja jaotumisest
ning vastavatest andmetest selgub (Lisa 2), et uurimisaastate suurim sademete hulk oli 2017. aastal ja kõige kuivem oli
2018. aasta. Leostumise suhtes kõige kriitilisemal ajal ehk sügisperioodil oli kõige sademetevaesem 2014. aastal ja enim
oli sademeid 2017. aasta sügisel. Käesoleva perioodi eripäraks oli asjaolu, et 2020/21 talv oli suhteliselt soe ja püsivat
lumikatet ei tekkinud, maapind oli külmunud lühikest aega ning seega toimus pidev mulla läbiuhtumine. 2021. aasta
sügistalvel tuli küll lumi püsivalt juba detsembris, kuid maapind oli valdavalt sula. Adavere ja Tartu sademete näitajate
võrdluses oli Tartumaal sademeid 2021. aastal ca 30 mm rohkem, kuid sügisperioodil oli mõlema piirkonna sademete
summa praktiliselt võrdne. Seega oli sademete poolest leostumistingimused sarnased. Adavere alal olid väga
sademetevaesed aprill ja juuni ning Tartus juulikuu.
Adavere alade erinevate mullakihtide Nmin sisaldus erinevatel aegadel aastate
keskmisena näitas (Joonis 1), et 2021. aastal oli ülemises mullakihis Nmin sisaldus
kõikidel proovivõtu aegadel aastate keskmisest kõrgem ning eriti kõrge oli sisaldus
septembris. Sellel oli konkreetne põhjus, sest 2 päeva enne proovide kogumist
väetati kahte põldu kompleksväetisega, mis vähemalt ülemises kihis mõjutas ka
Nmin sisaldust. Sügisperioodil langes näitaja oluliselt nii talivilja poolt tarbitud kui ka allapoole leostunud Nmin arvelt.
Keskmises mullakihis oli sügisel Nmin sisaldus kõrgem kui aastate keskmine, mis viitab suurema Nmin koguse jõudmisele
antud kihti. See viitab Nmin ülejäägile mulla ülemises kihis ja sellest tulenevale liikumisele allpoole. Kuigi kaks päeva enne
proovide kogumist toimus ka väetamine, siis nii lühikese ajaga siiski ei saanud toimuda leostumist ja see oli seotud
eelnevalt kasutamata lämmastiku liikumisega sademeterikkal augustikuul. Käesolevas aruandes käsitleme edaspidi ka
Nmin liikumist mullakihtides põldude kaupa ja sealt nähtub, et Nmin kõrge sisaldus oli eeskätt turvasmullaga rohumaal.
Sügisperioodil keskmises kihis sisaldus vähenes ja seega Nmin liikumist allapoole ei toimunud, kuid vörreldes eelmise
aastaga oli sisaldus kõrgem. Alumises kihis oli kõrgeim Nmin sisaldus sügisperioodi lõpul ning kõrgem ka aastate
keskmisest ja suurenes sügisperioodil ca 1,7 korda. Aastate keskmine vastav näitaja oli 1,6.
Alumise kihi Nmin sisaldus
suurenes Adavere aladel
sügisperioodil 1,7 korda.
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Joonis 1. Adavere uurimisalade mineraalse lämmastiku (Nmin, ülemine joonis), liikuva fosfori (keskmine joonis) ja liikuva kaaliumi
(alumine joonis) keskmine sisaldus ja dünaamika mulla erinevates kihtides perioodil 2017-2021
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Liikuva P sisaldus ülemises mullakihis oli aastate keskmisega võrreldes 2021. aastal suhteliselt sarnane, kuigi kevadel P
väetistega mulda ei lisatud ja seda tehti kahel alal sügisel taliviljale.Seda näitab P sisalduse tõus septembris, kuid ilmselt
selleks ajaks ei olnud veel mineraalväetisest pärit P täielikult veel mullalahusesse läinud, sest tõus oli suhteliselt väike.
Sügisperioodil P sisaldus vähenes veidi. Keskmises mullakihis oli P sisaldus nii sel aastal kui aastate keskmisena madalaim
peale kultuuride koristamist ning suurenes 2021. aasta sügisperioodil enam kui aastate keskmisena ehk sel perioodil liikus
allapoole enam P kui aastate keskmisena -2,2 korda, keskmine vastav näitaja oli 1,3. Samas on see ka loogiline, sest P
lisati sel aastal väetistega samuti keskmisest rohkem ja seda just talivilja alla. Järelikult toimub suhteliselt kõrge liikuva P
fooniga mullal taliviljale antud P liikumine osaliselt ka allapoole. Alumises kihis toimub sügisperioodil P sisalduse
suurenemine ja 2021 oli ka see keskmisest suurem. Seega vähemalt osaliselt jõuab sügisel mulda lisatud P liikuda
sügavamasse mullakihti.
Aastate keskmisena oli ülemise mullakihi liikuva K sisaldus suhteliselt stabiilne ja alla optimaalse sisalduse (130 mg/kg).
Sügisperioodil jäi K sisaldus praktiliselt muutumatuks. Keskmises mullakihis oli kõrgeim sisaldus peale kultuuride
koristamist septembris ja sügisperioodil langes oluliselt ning selle poolest erines käesolev aasta aastate keskmisest
trendist. Samasugune loogika kehtis ka alumises kihis toimunud muutuste kohta. Seega vastupidiselt fosforile toimus K
sisalduse vähenemine alumistes mullakihtides ja seega leostumisohtu ei tekkinud. Ilmselt on see põhjustatud liikuva K
suhteliselt madalast sisaldusest nende põldude muldades.
Tartu aladel on uuringut läbi viidud viiel aastal ja Tartu alad erinevad Adavere aladest eeskätt seetõttu, et neil põldudel
on tegemist lõimiselt raskemate ning reaktsioonilt veidi happelisemate muldadega, kus kasvatatakse valdavalt
põllukultuure suhteliselt kõrgel väetusfoonil. Lisaks kasutati neil aladel eelnevatel aastatel orgaanilisi väetisi digestaati ja
vedelsõnnikut. Käesoleval aastal oli neil põldudel lühiajalised rohumaad ja kultuurina kasutuses timut.
Tartu alade keskmine N väetamise norm oli käesoleval aastal oluliselt madalam kui
eelnevatel aastatel ning seda näitab ka ülemise kihi Nmin väiksem sisaldus kui
aastate keskmine ning sügisperioodil ülemises kihis näitaja praktiliselt ei muutunud
(Joonis 2). Keskmises mullakihis toimub aastate keskmisena sügiseprioodil Nmin
sisalduse tõus, mis oli sel aastal väiksem kui aastate keskmine. Suurenemine toimus
sarnaselt keskmisele ka suveperioodil ning järelikult jäi mingi osa Nmin mullas kasutamata ilmselt põua tõttu, mille
tagajärjel augustikuu sademetega uhuti Nmin allapoole. Keskmises kihis oli kõikidel aegadel Nmin sisaldus kõrgem kui
ülemises kihis, sest aktiivne Nmin tarbimine toimub ülemises kihis ja mingil määral liigub Nmin alati ka allapoole. Alumises
kihis vähenes Nmin sisaldus sügisperioodil oluliselt ning järelikult sellise väetamise taseme juures kõrreliste heintaimede
korral Nmin leostumise risk praktiliselt puudub.
Nmin sisaldus vähenes sel
aastal Tartu aladel alumises
kihis sügisperioodil 2,8 korda.
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Joonis 2. Tartu uurimisalade mineraalse lämmastiku (Nmin, ülemine joonis), liikuva fosfori (keskmine joonis) ja liikuva kaaliumi
(alumine joonis) keskmine sisaldus ja dünaamika mulla erinevates kihtides perioodil 2017-2021
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Liikuva fosfori sisaldus ülemises kihis oli aastate keskmisena suhteliselt stabiilne,
Tartu alade alumises kihis
kuid 2021. aasta suveperioodil vähenes näitaja oluliselt. Selline suundumus on igati
suureneb liikuva P sisaldus
loogiline, sest suveperioodil P väetistega mulda ei lisatud ja tegelikult pole ka
sügisperioodil keskmisena 2,1
vajadust, sest liikuva P tase mullas oli taimede jaoks küllaldane. Keskmises
korda, vegetatsiooni jooksul
mullakihis oli septembriks P sisaldus langenud madalaimale tasemele, kuid
väheneb ca 1,5 korda.
sügisperioodil suurenes 3,4 korda, mis viitab kõrge P sisaldusega muldades
toimuvale P liikumisele ka juhul, kui P lisatakse taliviljale sügisel madala normiga. Alumise kihi P sisaldused olid igal
ajahetkel madalamad võrreldes eelnevate aastate keskmisega ning sisaldus suurenes sügisperioodil veidi, kuid näitaja jäi
oluliselt madalamaks kui eelnevatel aastatel.
Liikuva kaaliumi sisaldus ülemises kihis langes suveperioodil järsult ning see näitab selgelt kui head K tarbijad on
kõrrelised heintaimed, sest K väetistega juurde ei lisatud. Sügisperioodil K sisaldus tõusis, sest ühel põllul lisati peale
sügisest proovide võtmist mulda täiendavalt K ning samal ajal vähenes ka tarbimine ja pigem toimus orgaanilise aina
lagunemine. 2021. aastal oli K sisalduse näitajad ülemises kihis oluliselt madalamad kui eelnevate aastate keskmine.
Keskmises mullakihis suurenes K sisaldus sügisperioodil käesoleval aastal enam kui eelnevatel aastatel keskmiselt ja
detsembriks oli sisaldus aastate kõrgeim. Septembris lisati ühele põllule oluline kogus K siis järelikult liigub päris suur osa
sellest mullaprofiilis allapoole juba sügise jooksul ning põhimõtteliselt sama kordub ka alumises mullakihis.
Tartu aladel toimus kõrgemal väetusfoonil oluliselt suurem toiteelementide liikumine mullaprofiilis allapoole, kusjuures
Nmin liikumine toimus kiiremini ning sooja ja niiske sügise tingimustes peamiselt juba sügisperioodi lõpuks oli enamus
Nmin liikunud sügavamale meie uurimissügavusest. Tartu alade kõrgel P väetusfoonil ei suuda taimed lisatud
toiteelemendi koguseid tarbida ja tekib potentsiaalne leostumise oht.
Aastate keskmistest mineraalse lämmastiku kogustest ja muutustest
erinevates mullakihtides selgub (Joonis 3), et mullas on igal ajahetkel
märkimisväärne kogus mineraalset lämmastikku. Sügisperioodil vähenes
Adavere aladel keskmisena mineraalse lämmastiku kogus ülemises
mullakihis peamiselt leostumise ning omastamise tulemusena 27 kg/ha,
mille tagajärjel suurenes järgmises kihis Nmin kogus 8 kg/ha võrra ja
alumises mullakihis 7 kg/ha võrra ning osa liikus kiiremini mullaprofiilist allapoole. 2021. aastal kasutati väetamiseks
lämmastikku keskmiselt põllu kohta 102 kg/ha (eelmistel aastatell vastavalt 121 ja 127 kg/ha) ja jooniselt selgub, et
ligikaudu 1/3 sellest mineraalse lämmastiku kogusest leidus detsembris alumistes mullakihtides ja need on taimede
toitumise seisukohast juba mitte kasutatavad. Tartu aladel on ülemises mullakihis üldiselt Nmin kogus väiksem, kuid
alumistes kihtides kordades suurem kui Adavere alade aastate keskmine, mis viitab oluliselt suuremale toitainete
liikumisele mulla vertikaalprofiilis allapoole ning mulla ülemise kihi väiksemale Nmin sidumise võimele. Viimane
omakorda tähendab antud uurimisaladel peamiselt N väetamist ebaõigel ajal (digestaat sügisel eelnevatel aastatel) ja
kultuuride reaalsest tarbimisest suuremates kogustes. Sügisperioodil suurenes keskmise ja alumise kihi Nmin kogus kokku
25 kg/ha võrra. Tähelepanuväärne on olukord, kus detsembris oli alumises mullakihis mineraalset lämmastikku poole
rohkem kui ülemises mullakihis. Detsembriks oli kogunenud keskmisesse ja alumisse mullakihti kokku 123 kg/ha
mineraalset lämmastikku, millest muld suudab siduda ainult ca 30% ning ülejäänu liigub veelgi allapoole ja pole kindlasti
enam edaspidi taimedele kättesaadav.
Tartu aladel oli alumistesse
mullakihtidesse kogunenud
sügisperioodi lõpuks 123 kg/ha Nmin,
mida taimed ei saa enam kasutada.
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Joonis 3. Mineraalse lämmastiku (ülemine joonis), liikuva fosfori (keskmine joonis) ja liikuva kaaliumi (alumine joonis) kogused kg/ha
ja muutus erinevates mullakihtides Adavere alade keskmisena 2011-2021 ja Tartu alade keskmisena 2017-2021 perioodil

Liikuva PK kogused mullas on oluliselt suuremad kui Nmin ja mõlema elemendi puhul on alade võrdluses ülemises kihis
PK kogused suuremad Tartu aladel ja eriti suur on vahe kaaliumi kogustes. Erinevus liikuva PK ja Nmin koguste muutustes
ülemises kihis seisneb eeskätt selles, et kui Nmin vähenes sügisperioodil, siis ülemise kihi PK olid stabiilsed või isegi
suurenevad. Alumistes kihtides olid erinevused piirkondade vahel väiksemad või P puhul kohati ka puudusid. Fosfori
puhul toimub suurem liikumine sügisperioodil, kus P sisaldus suureneb kõikides kihtides nii Adavere kui ka Tartu aladel.
Oluline erinevus piirkondade vahel oli PK liikumisel kevadtalvisel perioodil detsembrist kuni aprillini, kus Tartu alade
keskmisena mõlema toiteelemendi sisaldus suurenes (va P puhul alumises kihis) ja Adavere aladel vähenes (va K puhul
keskmises mullakihis). Eriti selge oli selline trend K puhul keskmises mullakihis ning seega kõrge K sisalduse ja väetamise
foonil jätkub K liikumine allapoole ka kevadtalvisel perioodil ja jõuab keskmisesse mullakihti. Huvitav on see, et kuigi
kaaliumi sisaldus ülemises kihis on ca 2 korda suurem Tartu aladel, siis alumistes kihtides on Tartu ja Adavere K kogused
suhteliselt sarnased. Ilmselt viitab see Tartu alade oluliselt kõrgemale väetamise tasemele ja nende elementide
aeglasemale liikuvusele mullas ehk mulla paremale sidumisvõimele.
Oluline on jälgida ka võimalikke erinevusi Nmin ja teiste oluliste toiteelementide liikuvuses sõltuvalt konkreetse põllu
maakasutusest ja väetamisest. Joonis 4 on esitatud kõikide põldude erinevate mullakihtide Nmin sisaldused perioodil
detsember 2020 kuni jaanuar 2022 ja lämmastikuga väetamine 2021. aastal (väetamise aeg ja kogused vt Lisa 1).
Perioodi jooksul Adavere aladel orgaaniliste väetistega toitaineid mulda ei lisatud ning kõige enam mineraalset
lämmastikku lisati Adavere 2 ja Adavere 5 alade talirapsile. Adavere 4 rohumaad 2021. aastal ei väetatud.
Kõrge Nmin sisaldusega turbamullal
toimub ka ilma väetamata ja
puuduliku PK varustatusega Nmin
liikumine alumistesse kihtidesse.

Jooniselt selgub, et kõrreliste heintaimede põllul Adavere 4 alal ilma
väetamata turvasmullal toimus sügisperioodil küllalt märkimisväärne
leostumine alumistesse kihtidesse. Kõrgem Nmin tase Adavere 4 alal on
seletatav turbamulla esinemisega sellel põllul ning isegi N väetist kasutamata
tekib teatud liikumine alumistesse mullakihtidesse. Turvas on teatavasti
mineraliseerudes hea lämmastiku allikas. Ilmselt oli põua tõttu Nmin vajadus
35

Valdkond mullastik

väiksem (väga kõrge Nmin sisaldus augusti lõpus) ja teisalt on selle põhjuseks põllu väga madal PK tase, mille tagajärjel
on raskendatud ka Nmin omastamine ning seetõttu liigub osa Nmin mullaprofiilis allapoole. Võrreldes 2020. aasta
detsembriga oli Nmin sisaldus Adavere 4 alal ülemises kihis detsembriks veidi langenud ja alumistes kihtides oluliselt
tõusnud. Seega võib ka väetamata turvasmullal toimuda oluline Nmin liikumine ülemistest kihtidest allapoole ja olla
potentsiaalne leostumise allikas. Teistel aladel kasutati väetamiseks oluliselt suuremas koguses mineraalset lämmastikku,
kuid selle tulemusena ei toimunud märkimsiväärset Nmin liikumist allapoole. Vähesel määral suurenes Nmin sisaldus
perioodil september-november mõlema põllu alumises mullakihis ja ilmselt on see seotud taliviljale kasutatud N
väetistest tuleneva liikumisega. Siiski jäi kõikides kihtides Nmin tase väga madalaks ehk taliraps suutis suevperioodil ning
talinisu sügisperioodil väetistega lisatud Nmin ära tarbida antud väetamise juures.
Tartu aladel oli Nmin väetamise tase 2021. aastal oluliselt väiksem kui eelnevatel
Raskema lõimise ja kõrge
aastatel, sest mõlemal alal oli kultuuriks timut. Väetamise erinevus seisnes selles,
väetusfooniga on alumistes
et Tartu 1 alal väetati põldu ka sügisel, Tartu 2 alal oli viimane väetamine 08.06.
mullakihtidest Nmin sisaldus
Erinevus tuleb hästi välja ka ülemise kihi Nmin sisaldusest, kus Tartu 1 alal näitaja
suurem kui ülemises
suureneb sügisperioodil ning Tartu 2 alal jaanuariks langeb. Kummalgi alal ei ületa
mullakihis.
siiski terve perioodi jooksul ülemise kihi Nmin sisaldus 10 mg/kg piiri. Oluline
erinevus kahe ala vahel ilmneb alumiste kihtide Nmin sisalduses ja seda kirjeldasime juba eelnevalt - Tartu 1 alal on neis
kihtides Nmin sisaldus kõrgem kui kui Tartu 2 alal. Oluline on siinjuures märkida, et alumiste kihtide Nmin sisaldus on
kõrgem kui ülemises mullakihis ning kõrgeim oli sisaldus augusti lõpus. Keskmises kihis oli Nmin sisaldus lausa 3 korda
kõrgem kui ülemises mullakihis ja see viitab mullaprofiilis allpool olevale raskema lõimisega kihile, mis suudab
lämmastikku paremini siduda. Selline kõrge sisaldus viitab vähemalt osaliselt mullas oleva Nmin kasutamata jätmisele
taimede poolt ning seetõttu liikumisele allapoole. Keskmises kihis jäi Nmin sisaldus kõrgeks kuni jaanuari alguseni, kuid
alumises kihis sügisperioodil vähenes oluliselt. Tartu 2 alal oli Nmin sisaldus alumistes kihtides väga madal ja
märkimisväärset liikumist ei toimunud, kuid Tartu 1 alal oli alumiste kihtide Nmin sisaldus sügisel oluliselt suurem kui
ülemises kihis ja seega liikus suur hulk mineraalset lämmastikku taimede toitumise piirkonnast välja.
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Joonis 4. Lämmastikuga väetamine (kg/ha) ja mineraalse lämmastiku keskmine sisaldus ja dünaamika mulla erinevates kihtides
Adavere (ülemine joonis) ja Tartu proovialadel (alumine joonis) perioodil 2020 2021

Lisaks mineraalsele lämmastikule analüüsiti ka teiste toiteelementide
sisalduse muutust erinevates mulla kihtides ning selgus, et sõltuvalt põllust
võib teatud kogus liikuvat fosforit leostumise tulemusena jõuda mulla
alumistesse kihtidesse (Joonis 5). Samas erinesid liikuva P ja Nmin sisalduse
dünaamikad oluliselt. Adavere 4 alal pole P-väetisi kasutatud juba mitu
aastat ja seetõttu on P sisaldus ülemises kihis ja kogu profiili ulatuses
minimaalne ning kindlasti on fosfor sellel põllul taimede toitumist limiteerivaks teguriks, mille tagajärjel on raskendatud
ka teiste toiteelementide omastamine. Madala sisalduse tõttu puuduvad ka märkimisväärsed muutused liikuva P
sisalduses. Teistel Adavere aladel on mullas P sisaldus optimaalsest kõrgem ning aastase perioodi jooksul lisati mulda
kogu fosfor talivilja eelselt 25.08 ning seda peegeldab ka augusti lõpus kogutud proovide ülemise kihi kõrge P sisaldus.
Mõlemal alal toimus sügisperioodil oluline P sisalduse tõus alumistes kihtides hoolimata sellest, et sügisel külvati talivili.
Seega ei ole mingit vajadust väetada kõrge P sisaldusega mulda täiendavalt, sest isegi talivilja puhul liigub lisatud P
Mulla kõrge P sisalduse korral toimub
fosfori liikumine talvise taimkattega
põllul alumistesse kihtidesse ka
tagasihoidliku väetamise korral.
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mullaprofiilis allapoole ja ei ole enam kunagi taimedele kättesaadav. Mida kõrgem on P sisaldus mulla ülemises kihis,
seda suurem on ka P liikumine allapoole.
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Joonis 5. Fosforiga väetamine ja liikuva fosfori keskmine sisaldus ning dünaamika mulla erinevates kihtides Adavere (ülemine joonis)
ja Tartu proovialadel (alumine joonis) perioodil 2020-2021

Tartu alad erinevad nii liikuva P sisalduse kui ka selle muutustega erinevates mullakihtides. Tartu 1 ala mulda lisati fosforit
mineraalväetisega alles sügisel (11 kg/ha) ja Tartu 2 alal väetisi ei kasutatud. Kuigi Tartu 1 alal P kevadel ei lisatud, siis ei
toimunud ka P sisalduse langust kogu perioodi jooksul ning P sisaldus püsis samal tasemel ka kogu sügisperioodi. Seega
timuti poolt ei tarvitatud suuremas koguses fosforit. Tartu 2 alal toimus aga P sisalduse pidev langus kuni augusti lõpuni
ja sügisperioodil näitaja tõusis veidi. Alumistes kihtides oli Tartu 1 alal kõrgeim sisaldus augusti lõpuks, mis viitab teatud
osa P liikumisest allapoole, ilmselt augusti suhteliselt kõrge sademete hulga foonil, kuid Tartu 1 alal on alumiste kihtide
P sisaldus väga väike ja leostumise risk seega minimaalne. Seevastu Tartu 2 alal tõusis liikuva P sisaldus sügisperioodil
oluliselt nii keskmises kui ka alumises kihis. Järelikult toimub kõrge P sisaldusega mullas timuti kasvatamisel P liikumine
mullaprofiilis allapoole ka ilma väetamata mullal.
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Joonis 6. Kaaliumiga väetamine ja liikuva kaaliumi keskmine sisaldus ning dünaamika mulla erinevates kihtides Adavere (ülemine
joonis) ja Tartu proovialadel (alumine joonis) perioodil 2020-2021

Liikuva K sisaldus (Joonis 6) ja liikuvus mullas oli kõikides kihtides madalaim väetamata rohumaal Adavere 4 alal.
Vaatamata väetamise puudumisele ei toimunud ka olulist K sisalduse langust ülemises mullakihis, kuid selle tase oli ca 2
korda madalam kui optimaalne. Adavere teistel aladel lisati K väetisega 25.08 ja augusti lõpus kogutud proovides ongi K
sisaldus suurenenud oluliselt, kuid juba novembriks sisaldus langes, sest talivili omastas kaaliumi. Seejärel vegetatsiooni
lõppedes suureneb K sisaldus mullas taas, sest enam talivilja vegetatsiooni lõppedes omastamist ei toimu. Keskmises
mullakihis langes mõlemal alal K sisaldus kogu sügisperioodi jooksul ehk valdavalt liikus kaalium allapoole augusti lõpuks
ning sügisperioodil allapoole K kuhjumist ei toimunud. Suhteliselt kõrge K sisaldus alumistes kihtides on seotud peamiselt
savisisalduse tõusuga mullas. Kaaliumväetise kasutamine normiga 40 kg/ha taliviljale keskmise K sisaldusega mullas ei
põhjusta üldiselt K täiendavat liikumist mullaprofiilis allapoole.
Tartu aladel oli K sisaldus optimaalne ja Tartu 1 ala väetati septembri algul kaaliumiga normiga 63 kg/ha ja Tartu 2 ala ei
väetatud. Mõlemal alal oli madalaim K sisaldus augusti lõpus ning suurenes sügisperioodil. Kuna Tartu 1 alal toimus ka
väetamine, siis sellel alal oli K sisalduse tõus suurem. Tartu 1 ala keskmises ja alumises kihis oli K sisaldus stabiilne ja
sügisperioodil mingit kuhjumist märgata polnud ehk K leostumist praktiliselt ei toimunud. Seevastu Tartu 2 alal toimus
mõlemas kihis K sisalduse oluline suurenemine, kusjuures keskmises kihis oli jaanuariks näitaja isegi suurem kui ülemises
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kihis. Kuna ülemises kihis K sisalduse langust ei olnud, siis on olemasoleva info põhjal sellist suundumust keeruline
seletada.
Peamiselt toimub liikuva kaaliumi
liikumine allapoole kõrge K
sisaldusega muldades sügisperioodil.

Liikuva kaaliumi sisaldus mulla erinevates sügavuskihtides näitas, et madala
K sisaldusega muldades ei toimu märkimisväärset muutust sügavamates
mullakihtides ka juhul kui sügisel mulda K lisada ning peamiselt toimub K
leostumine kõrgema K sisaldusega muldades sügisperioodil.

Mullas kergesti liikuvatest toiteelementidest on mineraalse lämmastiku kõrval kindlasti üks olulisemaid väävel. Kuna
põllumajanduskultuuride väävli tarbimine ja väetamine on erinev, siis käsitletakse mulla väävlisisalduse dünaamikat
põldude lõikes sarnaselt teistele toiteelementidele (Joonis 7). Adavere 2 ja 5 alade mulda väetati väävliga aprillis normiga
27 kg/ha ja Adavere 4 ala väävliga ei väetatud. Kõrgeima S sisaldusega oli turvasmullal paiknev Adavere 4 ala ning kõige
rohkem sisaldus väävlit mullas ülemises kihis novembris. Ülejäänud aladel oli S sisaldus ülemises kihis madalam ja
sügisperioodil näitaja vähenes veelgi. Keskmises kihis oli kõikidel aladel kõrgeim sisaldus novembris, kuid perioodil
september-november suurenes sisaldus neil aladel, kuhu oli lisatid väävlit väetisega. Seega jäi mingi osa väävlist
kultuuride poolt kasutamata ja liikus allapoole. Alumises kihis oli ühel alal kõrgeim sisaldus taas novembris, kuid kahel
alal detsembris. Võrreldes 2020. aasta detsembriga oli kõikidel aladel väävli sisaldus oluliselt tõusnud ja järelikult
omastasid käesoleval aastal taimed seda elementi vähem ja toimus liikumine alumistesse mullakihtidesse.
Tartu alasid väetati väävliga erinevalt ja sellest lähtuvalt liikus element mullas erinevalt. Tartu 1 ala väetati nii kevadel kui
1. septembril kokku 23 kg/ha ja Tartu 2 ala märtsis ja juunis kokku 10 kg/ha. Ülemise kihi S sisaldus oli mõlemal alal kogu
perioodi jooksul suhteliselt madal ning kõrgeim oli näitaja novembris. Kuigi Tartu 1 ala väetati väävliga ka sügisel, siis
ülemises kihis sisalduse oluliselt ei tõusnud. Keskmises kihis on Tartu 1 ala S sisaldus oluliselt kõrgem nii ülemise kihi kui
ka Tartu 2 ala sisaldusest. Alumises kihis on S sisaldus Tartu 1 alal veel kõrgem ja vahe Tartu 2 alaga väga suur. Eriti suur
hüpe (1,6 korda) toimus vahemikus september-november ja selle põhjuseks oli ilmselt 1. septembril mulda lisatud väävel
ning seega liigub sügisperioodil väävel mullaprofiilis allapoole väga kiiresti
Sügisel mulda lisatud väävel liigub
ning seega on küsitav tema positiivne mõju taimedele ning ilmselt ei ole ka
kiiresti alumistesse mullakihtidesse.
timut kõige parem väävli omastaja. Tartu 2 alal ei lisatud sügisel väävlit ja
seal on alumistes kihtides sisaldus väga madal.

40

Valdkond mullastik

30
25

27

27

mg/kg

20
15
10
5
0
Adavere 2

Adavere 4

Adavere 5

Adavere 2

0-30 cm
dets.20

Adavere 4

Adavere 5

Adavere 2

30-60 cm
01.04.

28.06

27.08

17.11

Adavere 4
60-90 cm

4.01

S väetamine

70

25
23
20

mg/kg

50
15

40
30

10

10

20

Väetamine, kg/ha

60

Adavere 5

5

10
0

0
Tartu 1

Tartu 2

Tartu 1

0-30 cm
dets.20

Tartu 2

Tartu 1

30-60 cm
01.04.

28.06

27.08

Tartu 2
60-90 cm

17.11

4.01

väetamine

Joonis 7. Väävliga väetamine, sisaldus ja dünaamika Adavere (ülemine joonis) ja Tartu proovialadel (alumine joonis) perioodil 20202021

2018. aastal alustasime mullaomaduste muutuste detailsemat hindamist ka mulla ülemises kihis 10 cm tüseduste lõikes,
et selgitada taimede jaoks aktiivses mullakihis toimuvaid muutusi ja toiteelementide dünaamikat. Detailsema uuringu
eesmärgiks on jälgida, kuidas toimub erinevate kultuuride toitainete omastamine ja liikumine taimekasvatuse
seisukohast kõige aktiivsemas mullakihis vegetatsiooniperioodil ja selle väliselt. Käesolevas aruandes käsitleme erinevate
toiteelementide sisalduste võrdlusi ülemises mullakihis kahe aasta lõikes.
Nmin sisaldus juunis sõltub kindlasti paljudest asjadest, kuid olulisemad on kultuur ja väetamine. Võrreldes kahte aastat,
siis selgub (Joonis 8), et Tartu aladel oli 2020. aastal Nmin sisaldus oluliselt kõrgem, mis oli seotud oluliselt suuremate
väetamise normidega ja Tartu 1 ala väga kõrge Nmin sisalduse põhjustas kevadel mulda lisatud digestaat ja lisaks
mineraalväetised. Vähene Nmin sisaldus käesoleval aastal näitab, et tegelikult oleks timut vajanud rohkem lämmastikku
ja kevadel antud 40 kg/ha on praktiliselt kõik ära kulutatud. Kuigi Adavere 2 ja 5 alad olid väetatud sarnaselt, siis alal 2 oli
Nmin sisaldus ülemises kihis oluliselt kõrgem. Turvasmullaga Adavere 4 alal oli Nmin sisaldus kõige kõrgem ja mõlemal
võrdlusaastal oli tase enamvähem sarnane. Valdavalt on kõrgeim Nmin sisaldus ülemises kihis. Liikuva P sisaldus oli Tartu
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aladel samuti veidi suurem 2020. aastal, sest käesoleval aastal kevadel P mulda ei lisatud. Adavere 2 ja 5 aladel oli P
sisaldus 2021. aastal veidi suurem kui eelmisel aastal ning väga väike sisaldus oli Adavere 4 ala turvasmullal. Liikuva K
sisaldus oli üldiselt sarnane eelmise aasta tasemele, vaid Tartu 2 alal oli sisaldus vähenenud peamiselt ülemises ja
keskmises kihis.
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Joonis 8. Aktiivse mullakihi Nmin (ülemine joonis), liikuva P (keskmine joonis) ja liikuva K sisaldus (alumine joonis) Adavere ja Tartu
seirealadel 2020-2021. a juunis

Aktiivse mullakihi happesuse muutustest selgub (Joonis 9), et enamusel aladel (va
Tartu 1) olid mullad veidi neutraalsemad kui aasta tagasi ja ilmselt on see seotud
väetamise taseme vähenemisega ja ka ilmastikuga. Kihtidevahelised erinevused on
väga väiksed, trendina oli keskmises kihis ehk 10-20 sm sügavusel muld veidi
happelisem kui ülemises ja alumises kihis.
Kõrgema väetustaseme korral
on ka muld aktiivses kihis
happelisem.

Sageli arvatakse, et mulla happesus ja Ca sisaldus on omavahel tihedas seoses ja üldjuhul nii ongi, kuid see ei pruugi siiski
alati olla reegliks ja eriti põhjaveest toituvatel turvasmuldadel. Kuigi Adavere 4 turvasmulla pH oli sarnane teiste aladega,
siis Ca sisaldus antud mullas on oluliselt kõrgem. Valdavalt on 2021. aastal Ca sisaldus mullas suurem kui eelmisel aastal
ja kuna proovivõtule eelnes suhteliselt kuiv periood, siis seegi soodustas kapillaarveega Ca liikumist alumistest
mullakihtidest mulla pinnale ja suurendab Ca sisaldust ülemises mullakihis.
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Joonis 9. Aktiivse mullakihi pHKCl (ülemine joonis), liikuva kaltsiumi (keskmine joonis) ja väävli sisaldus (alumine joonis) Adavere ja
Tartu seirealadel 2020-2021. aasta juunis
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Tartu aladele lisati väävlit varakevadel suhteliselt väikese normiga ja Tartu 1 alal on S sisaldus sarnane eelmise aastaga,
kui S üldse ei lisatud. Siiski on ka selle väikese koguse mõju ülemise kihi kõrgemas S sisalduses. Tartu 2 alal lisati eelmisel
aastal mai lõpul 13 kg/ha ja seetõttu oli väävli sisaldus eelmisel aastal ülemistes kihtides oluliselt kõrgem. Väävel kui
kergesti mullas liikuv element liikus eelmisel aastal suhteliselt kiiresti keskmisesse mullakihti. Adavere aladel oli 2021.
aastal S sisaldus mullas oluliselt suurem kevadel lisatud väävlist tingituna (Adavere 2 ja 5) ning Adavere 4 alal ilmselt
ilmastiku mõjul, mis soodustas orgaanilise aine lagunemist ja väävli vabanemist.
2019. aastal alustasime ja käesoleval aastal jätkasime sarnast uuringut Harjumaal Haljava uurimisalal. 2021.a saagiks lisati
mulda mineraalset lämmastikku mineraalväetistega peamiselt kevadel ja juuni lõpus normiga 179 kg/ha ning väävlit
aprillis normiga 24 kg/ha. Septembri alguses lisati mulda orgaanilise väetisena kuivatusjäätmeid 10 t/ha, kuid kahjuks
puuduvad andmed selle komposti toitainete sisalduse kohta. Väävli sisaldus mulla ülemises kihis suurenes pidevalt kuni
novembrini (Joonis 10) ja järelikult selline väetamise norm oli piisav talinisule ja kultuur ei jõudnud väävlit nii palju tarbida.
Alumiste kihtide tulemused näitavad, et sügisperioodil liikus ka väävlit allapoole, mille tulemusena septembrist kuni
novembrini väävlisisaldus suurenes. Jaanuari alguseks oli kõikides kihtides S sisaldus veidi kõrgem kui eelmisel aastal.
Aprillis väetati talivilja kokku Nmin normiga 145 kg/ha ja lisaks juuni lõpus 30 kg/ha ning ülemises kihis oli peale
varakevadet kõrgeim sisaldus augusti lõpus ja järelikult üsna suur osa lämmastikust on jäänud kasutamata. Sügisel kuni
novembrini sisaldus vähenes talivilja omastamise tõttu ning jaanuariks veidi taas tõusis. Ilmselt oli see tõus seotud
komposti mineraliseerumisel vabanenud Nmin tulekuga mulda. Keskmises kihis oli kõrgeim sisaldus detsembris ning selle
tingis lisatud orgaanilisest väetisest pärit Nmin liikumine. Alumisse kihti liikus enam Nmin juurde vahemikus septembernovember ja see kajastab augustis ülemises kihis olnud lämmastiku liikumist allapoole. Alumiste kihtide sügisperioodi
Nmin sisalduse tõus annab tunnistust sellest, et N väetist jäi käesoleval aastal osaliselt kasutamata ja ilmselt ei olnud
vajalik juuni lõpu lisaväetamine. Osa allapoole liikunud Nmin oli pärit ka sooja sügise tingimustes orgaanilise väetise
mineraliseerumisest.
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Joonis 10. Haljava seireala väetamine ja erinevate mullakihtide mineraalse lämmastiku ning väävli (ülemine joonis), liikuva fosfori ja
kaaliumi (alumine joonis) sisaldus ja dünaamika perioodil 2020-2021

Väetistega lisati mulda fosforit varakevadel ca 6 kg/ha ning liikuva P sisaldus mulla ülemises kihis oli üldiselt kõrge ja
mulla varustatus fosforiga seega väga hea. Augusti lõpuks suurenes P sisaldus ülemises kihis, kuid novembriks vähenes
oluliselt. Selle põhjuseks oli talivilja poolt fosfori tarbimine, kuid perioodil november-jaanuar suurenes P sisaldus ca 1,8
korda ja selle põhjuseks oli kasutatud orgaanilise väetise mineraliseerumine tänu soodsatele lagunemistingimustele.
Keskmises kihis toimus suurim muutus samuti novembrist kuni jaanuarini ning kuna sisaldus oluliselt suurenes, siis
järelikult liikus nii ülemises kihis olnud tarbimata fosfori kui ka komposti lagunemisel vabanenud P sellesse mullakihti.
Alumises mullakihis suurenes näitaja juba alates augusti lõpust ja püsis stabiilsena ning järelikult sellesse sügavusse
mineraliseerunud P veel ei jõudnud. Mullas oleva liikuva K dünaamika oli sarnane fosforile ja perioodi lõpuks suurenes K
sisaldus oluliselt tänu komposti lagunemisele. Kuna ülemise mullakihi K sisaldus oli suhteliselt madal, siis kaaliumi liikus
alumistesse kihtidesse vähem kui P. Siiski suurenes veidi perioodil november-jaanuar liikuva K sisaldus nii keskmises kui
alumises kihis.
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Joonis 11. Haljava seireala väetamine ja erinevate mullakihtide mineraalse lämmastiku (ülemine joonis), liikuva fosfori (keskmine
joonis) ja liikuva kaaliumi (alumine joonis) sisaldus ja dünaamika perioodil 2020-2021

Haljava ala mulla Cu sisaldus ülemises kihis oli võrreldes Eesti põllumuldade keskmisega kõrge, kuid vähenes perioodi
jooksul 0,4 mg/kg võrra ja peamiselt toimus vähenemine sügistalvisel perioodil. Samal perioodil näitaja suurenes
keskmises kihis ja seega toimus Cu liikumine ülemisest kihist keskmisesse. Alumises kihis perioodil september-november
Cu sisaldus vähenes ja stabiliseerus perioodi lõpuni. Sarnaselt Cu sisaldusele oli B sisaldus ülemises kihis kõrge ja kogu
perioodi jooksul võrdlemisi stabiilne, suurenedes veidi sügisperioodil. Ilmselt oli see seotud lisatud kompostist pärit B
mineraliseerumisega. Samale trendile viitab ka sügistalvisel perioodil keskmises kihis B sisalduse 2,4 kordne tõus.
Alumises kihis oli sisaldus kogu perioodi jooksul stabiilne.

1.1.3. Kokkuvõte

2021. aasta saagile kasutati NTA alal paiknevate seirepõldude väetamiseks keskmiselt 102 kg/ha, Tartu ala
põldudele 60 kg/ha lämmastikku. Väetamise tase oli madalam kui aastate keskmine
Aastate keskmisena suurenes Nmin sisaldus nii Adavere kui Tartu alade alumises mullakihis sügisperioodil 1,6
korda. Käesoleval aastal vastav näitaja Tartu aladel hoopis vähenes
Sügisperioodil vähenes Adavere aladel mineraalse lämmastiku kogus ülemises mullakihis peamiselt leostumise
tulemusena 25 kg/ha, mille tagajärjel suurenes keskmise kihi Nmin kogus 8 kg/ha võrra ja alumises mullakihis 8
kg/ha võrra.
Nelja aasta keskmisena oli detsembriks Tartu aladel kogunenud keskmisesse ja alumisse mullakihti kokku 123
kg/ha mineraalset lämmastikku.
Tartu alade alumises kihis suureneb liikuva P sisaldus sügisperioodil keskmisena 2,1 korda, vegatatsiooni jooksul
väheneb ca 1,5 korda.
Peamiselt toimub liikuva K liikumine allapoole kõrge K sisaldusega muldades sügisperioodil.
Raskema lõimise ja kõrge väetusfooniga on alumistes mullakihtidest Nmin sisaldus suurem kui ülemises
mullakihis.
Perioodil september-november suurenes keskmises kihis S sisaldus 1,6 korda sügisel lisatud väävli liikumise
tulemusena ja seega liigub sügisperioodil väävel mullaprofiilis allapoole väga kiiresti.
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Madala K sisaldusega muldades ei toimu märkimisväärset muutust sügavamates mullakihtides ning peamiselt
toimub K leostumine kõrge K sisaldusega muldades suhteliselt kõrgel väetusfoonil. Leostumine toimub peamiselt
talveperioodil, vähemal määral ka sügisperioodil.
Väävli sisaldus on oluliselt kõrgem orgaanikarikkas mullas ning seal toimub ka selle leostumine suuremal määral.
Soodsate lagunemistingimuste korral perioodil november-jaanuar mineraliseerub septembris mulda lisatud
kompost osaliselt ning selle tulemusena suurenes P sisaldus 30-60 sm sügaval mullakihis ca 1,8 korda.
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1.2. Mulla viljakuse ja orgaanilise aine uuring

1.2.1. Eesmärk

MAK 2007-2013 2. telje ja MAK 2014-2020 4. prioriteedi tegevuste eesmärkideks oli muu hulgas taimetoitainetest
põhjustatud veereostuse riski vähendamine ja mullaviljakuse säilitamine, keskkonnasõbralike tootmisviiside juurutamise
soodustamine (et kaitsta ja suurendada bioloogilist ja maastiku mitmekesisust), mulla- ja veeressursside kaitse jne.
Kasutades indikaatoritena mulla viljakust ja orgaanilise aine sisaldust, on uuringu eesmärgiks mullastiku seisukohalt
hinnata keskkonnasõbralikku majandamist ja mahepõllumajanduslikku tootmist seatud eesmärkide täitmisel. Uuringu
tulemustega soovitame näidata, kuidas on erinevate toetuste rakendamise tulemusena põllumuldade viljakus muutunud
ja sellest lähtuvalt hinnata MAK erinevate meetmete mõju.
Töö teostaja: Põllumajandusuuringute Keskuse Mullaseire ja uuringute büroo

1.2.2. Tulemused ja arutelu

2020.-2021. aasta mullaviljakuse uuringu käigus koguti 1 024 mullaproovi kordusproovidena, mis moodustasid ca 75%
eelmise seireringi proovidest ja ca 53% esimese seireringi proovidest (Joonis 12).
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Joonis 12. 2020-21 aastatel kogutud kordusproovide arv (joonisel vastavalt 15) võrreldes eelmiste seireringide proovidega (joonisel
vastavalt 0, 5, 10) toetustüüpide lõikes

Mullaviljakuse uuringu tulemusi illustreerivatel joonistel on esitatud mullaviljakuse parameetrite väärtused esimesel
uuringu aastal (joonistel esitatud 0-na), 5 a hiljem ehk 5. aastal (joonistel esitatud 5-na), 10 a hiljem ehk 10. aastal (joonisel
esitatud 10-na) ning käesolev seirering ehk 15 a hiljem (joonisel esitatud 15-na). Vastavalt maakasutuse suurusele oli
enim proove kogutud KSM ning kõige vähem ÜPT tootjate põldudelt.
Valimi moodustamise tegi keerulisemaks aastate jooksul toimunud muutused toetustüüpide vahel, kus tootjad on
liikunud toetustüübi kõikide gruppide vahel mõlemasuunaliselt. Tagamaks valimis proportsionaalsuse tuli seetõttu teha
valik ning sellised muutused toovad kaasa ka üldise valimi vähenemise, kuid üldised proportsioonid säilivad ning valimi
suurus on piisav selgitamaks uuringu eesmärgiks olnud parameetrid. Üldiselt oli kõige keerulisem koostada ÜPT tootjate
valimit ning selle toetustüübi tootjate muutused on olnud kõige suuremad ning valim kõige ebastabiilsem ja
heterogeensem. ÜPT tootjate hulgas leidub nii intensiivsemat tootmist kasutavaid tootjaid kui ka mingil põhjusel
keskkonnameetmeid mitte taotlenud, kuid selgelt ekstensiivsemad tootjad.
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Mullaviljakuse muutust võib analüüsida erinevalt, käesolevas uuringus tehakse seda vastavalt varasemates aruannetes
kirjeldatud metoodikale mulla erinevate parameetrite keskmise sisalduse ja optimaalsest halvemate mullaomaduste
osatähtsuse muutuse kaudu - vastavalt MAK meetmete seire ja hindamise metoodika siseriiklikule hindamiskriteeriumile.
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Joonis 13. Mullaviljakuse uuringu mullaproovide keskmise pH (ülemine joonis) ning happeliste (pH<5,6) muldade osatähtsuse (%)
muutus erinevatel seireringidel (vastavalt 0, 5, 10 ja 15) toetustüüpide lõikes (alumine joonis)

Uuritud muldade keskmine happesus on kogu valimi proovides jäänud väikeste muudatustega praktiliselt samaks, kuigi
on täheldatav kerge hapestumine (Joonis 13), kuid suuremad erinevused on toetustüüpide osas. Kõige suuremad
muutused viimase seireringi jooksul oli ÜPT ja MAHE tootjate põldudel, kuid muutuse suund oli vastupidine. MAHE
tootjatel keskmine happesus suurenes ning ÜPT tootjatel langes märkimisväärselt võrreldes eelmise ringiga. Jälgides aga
seireringide üldist loogikat, siis pigem oli MAHE tootjate puhul tegemist eelmise seireringi metoodilise anomaaliaga ning
esimeste seireringidega oli muutus väike. ÜPT tootjate tulemusi mõjutab nende valimi äärmiselt suur dünaamilisus ja
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heterogeensus ja selline suhteliselt suur hüpe võis tuleneda ka valimi eripärast. KSM tootjate mullad on muutunud veidi
happelisemaks.
Happeliste muldade osatähtsus oli kõikide toetustüüpide tootjatel
15-aastase perioodi jooksul on happeliste
suurenenud ja eriti drastiliselt ÜPT tootjatel. Seire ja hindamise
muldade osatähtsus suurenenud kogu
seisukohalt on oluline teada, et happeliste muldade osatähtsus on
valimis koguni 6% võrra.
eranditult kõikide toetusgruppide osas suurenenud. See mõjub
kindlasti negatiivselt muldade üldisele viljakusele ja viitab
vajadusele tegeleda enam muldade neutraliseerimisega. 15-aastase perioodi jooksul on happeliste muldade osatähtsus
suurenenud kogu valimis koguni 6% võrra ja suurimas ehk KSM tootjate grupis 5% võrra. MAHE tootjatel oli juba esimesel
ringil oluliselt suurem happeliste muldade osatähtsus kui KSM tootjatel ja seetõttu happeliste muldade kasv on olnud
väiksem kui KSM tootjatel. Mulla happesuse suurenedes halvenevad meie kultuurtaimede toitumistingimused ning see
omakorda võib mõjutada negatiivselt nii saaki kui selle kvaliteeti.
Muldade liikuva fosfori keskmine sisaldus oli kogu valimi lõikes suurenenud
suhteliselt palju - 1,31 korda kogu perioodi ja 1,08 korda viimase viie aasta
jooksul (Joonis 14). Seega saab kogu perioodi muutust lugeda küllalt oluliseks
ning selge trend on fosforisisalduse suurenemisele meie valimis olevates
põllumuldades. Suurim muutus kahe viimase seireringi vahel oli toimunud
KSM toetustüübi tootjatel, kus suurenemine oli koguni 17%. MAHE tootjate
muldades oli viimase perioodi jooksul toimunud aga hoopis keskmise
fosforisisalduse vähenemine. Osaliselt viitab see kindlasti väetamise puudulikkusele, kuid teisalt ka valimi muutustele.
Üldine keskmine fosfori sisaldus on mahetootjatel madalam kui teistel toetustüüpidel.
Muldade liikuva fosfori keskmine
sisaldus oli kogu valimi lõikes
suurenenud suhteliselt palju - 1,31
korda kogu perioodi ja 1,08 korda
viimase viie aasta jooksul.
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Joonis 14. Mullaviljakuse uuringu mullaproovide liikuva fosfori keskmine sisaldus (ülemine joonis) ning madala liikuva P sisaldusega
(25 mg/kg) muldade osatähtsus (%) erinevatel seireringidel (vastavalt 0, 5 ja 10) toetustüüpide lõikes (alumine joonis)

Madala liikuva fosfori sisaldusega muldade osatähtsus vähenes kogu valimi proovides viimase 5 aasta jooksul 3% võrra,
suurim oli vähenemine KSM toetustüübi põldudelt kogutud proovidest - koguni 8%. MAHE toetustüübi tootjate muldadel
vastav näitaja aga hoopis suurenes ja sellel toetustüübil on fosforivaeste muldade osatähtsus oluliselt suurem kui
ülejäänud kahe toetustüübi muldades. Võrreldes esimeste ringidega oli selliste muldade osatähtsuse suurenemine
oluliselt väiksem. Seega toimub MAHE tootjate muldades nii P sisalduse langus kui ka nende maade osatähtsuse
suurenemine, kus mulla omastatav P on defitsiidis - järelikult ei ole ka väetamine suunatud alati kriitilisematele
põldudele.
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Mulla liikuva K sisaldus uurimisaladel on kogu valimi ulatuses jäänud
praktiliselt samaks võrreldes viie aasta taguse tulemusega, statistiliselt
väike vähenemine jääb vea piiresse. Samal perioodil on KSM tootjate
keskmine liikuva K sisaldus suurenenud ca 6%, kuid samal ajal vähenes nii
ÜPT kui ka MAHE tootjate muldade liikuva K keskmine sisaldus (Joonis 15).
Madalaim liikuva K keskmine sisaldus on endiselt MAHE tootjate
muldadel.

Mulla liikuva K sisaldus uurimisaladel on
kogu valimi ulatuses jäänud praktiliselt
samaks võrreldes viie aasta taguse
tulemusega.
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Joonis 15. Mullaviljakuse uuringu mullaproovide liikuva kaaliumi keskmine sisaldus (ülemine joonis) ning madala liikuva K sisaldusega
(130 mg/kg) muldade osatähtsus (%) erinevatel seireringidel (vastavalt 0, 5 ja 10) toetustüüpide lõikes (alumine joonis)

Madala liikuva K sisaldusega muldade osatähtsus suurenes kogu valimi osas viimasel viiel aastal 4%, kuid KSM tootjatel
vähenes 6% ja seega antud tootjad suunasid väetamist pigem just neile muldadele ja mullaviljakus antud näitaja osas
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KSM tootjatel paranes. Kogu perioodi jooksul vähenes KSM tootjatel selliste muldade osatähtsus koguni 14%. MAHE ja
ÜPT tootjatel vastupidiselt tõusis K defitsiidis muldade osatähtsus viimasel perioodil oluliselt, kuid vaadates kõikide
perioodide tulemusi kogumina, siis selgub, et eelmisel ringil olid tulemused teistest ringidest oluliselt erinevad. Võrreldes
muutusi kogu perioodi jooksul näeme, et viimasel ringil oli sarnaseid muldi enim ÜPT tootjatel, kuid MAHE tootjatel oli
näitaja pigem stabiilne ja võrreldes teise ringiga on selliste muldade osatähtsus veidi vähenenud. MAHE tootjate suurem
K defitsiit on muu hulgas seotud suure liblikõieliste kultuuride osatähtsusega külvikorddaes, kes on head K tarbijad. ÜPT
ja MAHE tootjatel on K defitsiidis muldade osatähtsus tunduvalt kõrgem kui KSM tootjate muldadel ehk neil
toetustüüpidel oli tasakaalustatud ja väetustarbepõhine väetamine väiksem kui KSM tootjatel. Seega on antud tendents
seotud kindlasti rakendatud külvikordade positiivse mõjuga mulla liikuva K sisaldusele ja teiselt poolt ka suurenenud
väetamine peamiselt KSM tootjatel. Näiteks suurenes K väetiste kasutamine 2020. aasal 1,2 korda võrreldes 2016.
aastaga ning võrreldes 2010. aastaga lausa 1,4 korda (Statistikaamet, 2021)

1.2.3. Kokkuvõte

Mullaviljakuse uuringu tulemuste põhjal saab öelda, et MAK 4. prioriteedi meetmete rakendamine on mõjunud
muldade agrokeemilistele omadustele üldiselt positiivselt.
Mullaviljakuse uuringus oli aastatel 2020-2021 esindatud 53% kogu algaasta viljakuse uuringu proovide arvust
ning 75% viis aastat tagasi kogutud proovidest.
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 3% võrra ja suurenes liikuva P keskmine sisaldus muldades.
Kõige enam vähenes madala P-sisaldusega muldade osatähtsus KSM tootjate muldades, kuid MAHE tootjatel
näitaja suurenes.
Madala K-sisaldusega muldade osatähtsus suurenes viimase viie aasta jooksul 2% võrra ja liikuva K keskmine
sisaldus muldades jäi praktiliselt samaks. ÜPT ja MAHE toetustüübi tootjate muldadel suurenes madala Ksisaldusega muldade osatähtsus oluliselt võrreldes nii eelmise ringi kui ka esimese seireringiga võrreldes, mis on
kahtlemata negatiivne trend.
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1.3. Lubjatarbe määramise täpsustamine ja erinevate lubiväetiste mõju selgitamine erinevatele
mullaomadustele ja taimede toitumistingimustele

1.3.1. Uuringu eesmärk

Uuringu peamiseks eesmärgiks on täpsustada erineva mullaliigi, lõimise, happesuse ja veereziimiga muldade lubjatarbe
määramist, erinevate lubiväetiste mõju mullaomaduste parendamisel ning taimede toitumistingimustele ning lubiainete
võimaliku leostumise uurimine erinevate lubiväetiste ja annuste korral.
Uuringu tulemusena saame kirjeldada enimkasutatavate lubiväetiste mõju mullaomadustele erinevatel muldadel, mis
võimaldab parendada lubjatarbe määramise algoritmi ning hinnata erinevate lubiväetiste kasutamise lühi- ja pikaajalist
mõju.
Uuring on otseselt seotud MAK 2014-2020 prioriteetide 4 ja 5 ettenähtud eesmärkide täitmisega ning nende
prioriteetidega seotud meetmete arendamisega. Eeskätt on uuring suunatud küsimuste lahendamiseks, mis puudutavad
veekeskkonna kaitset toiteelementide võimaliku leostumise suhtes seoses lupjamise tagajärjel toimuva toiteelementide
vabanemisega mulda. Laiemas plaanis aitab uuring lubiväetiste kasutamise optimeerimisega kaasa mulla- ja veekaitsele.
Uuringu pikaajaliseks eesmärgiks on ette valmistada võimaliku lupjamise meetmega seotud probleemide lahendmist ja
aidata kaasa meetme väljatöötamisele. Esialgu viidi uuring läbi aastatel 2020-2021 ning korratakse 2023 aastal pikaajalise
mõju hindamiseks.

1.3.2. Tulemused ja arutelu

Uuringu jaoks rajati seirealad tootmispõldudele selliselt, et oleks esindatud peamised lupjamist vajavad mullaliigid ja
erinevad lubiväetised. Kuna eraldi eksperimenti selleks ei olnud võimalik luua, siis kasutati uurimiseks vaatlusi
tootmispõldudel ning kogu vajalik taustainfo saadi põllumajandustootjatelt. Peamine happeliste muldade levikuala asub
karbonaadivaese Lõuna-Eesti punakaspruuni moreeni levikualal, sellest lähtuvalt paikneb valdav enamus seirealadest
Lõuna-Eesti erinevatel muldadel (Joonis 16). Kolm ala asuvad Saaremaal, kus saame jälgida lupjamise mõju peamiselt
turvasmuldadel, mille lupjamine annab sageli olulist efekti, kuid mis keskkonnakaitseliselt ei pruugi sageli olla
põhjendatud, sest võib suureneda orgaanilise süsiniku (Corg) kadu mullast ning põhjuastada erinevate toiteelementide
leostumist.
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Joonis 16. Lupjamise uuringu alade paiknemine

Uurimisalade mullatüüpidest ja muldadest määratud agrokeemilistest omadustest (Tabel 1) selgub, et kolmel uurimisalal
on levinud turvasmullad (M), viiel alal leetjad mullad (KI, GI), 11 alal Lõuna-Eesti põldudele tüüpilised kahkjad ehk
näivleetunud mullad (LP), neljal alal erodeeritud mullad (E, LPe, Ke) ning ühel alal deluviaalmuld (Dg). Veerežiimilt on
väga märgi ehk soomuldi 3, parasniiskeid muldi 12, gleistunud muldi 7 ning kaks gleimulda. Uurimisalade muldade
lõimistest oli 12,5% turbad, 58% saviliivad, 16% kerged liivsavid, 4% keskmine liivsavi ja 8% liivsavid. Seega on
mullaomaduste poolest uurimisaladel esindatud enamus enamlevinud põllumuldadest erinevate lõimiste, veereziimide
ja geneetiliste mullatüüpidega.
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Tabel 1. Lupjamise uuringu alade algsed mullakarakteristikud ja agrokeemilised omadused
Proovi nr

Siffer

Lõimis

pH

P

K

Ca

Mg

Corg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

%

Lubi 1

M'

hästi lagunenud turvas

6,2

9

53

12620

489

33

Lubi 2

M'''

hästi lagunenud turvas

4,7

25

126

8715

698

37

Lubi 3

M'

hästi lagunenud turvas

4,5

17

72

5956

345

22,9

Lubi 4

KIg

saviliiv

4,1

149

97

298

60

1,3

Lubi 5

LPg

saviliiv

4,2

74

104

332

60

1,8

Lubi 6

KI(g)

kerge liivsavi

4,1

132

83

134

22

2,1

Lubi 7

KI

saviliiv

4,9

43

130

885

81

1,7

Lubi 8

GI

keskmine liivsavi

4,4

119

131

373

52

1,9

Lubi 9

LP(g)

saviliiv

5,3

169

133

1014

63

1,2

Lubi 10

LP

saviliiv

5,8

163

200

1374

75

1,5

Lubi 11

E2I

kerge liivsavi

5,3

82

101

982

156

1,2

Lubi 12

LPg

saviliiv

4,3

71

123

541

86

1,5

Lubi 13

LPg

saviliiv

4,9

106

123

815

68

1,6

Lubi 14

LP

saviliiv

6,8

51

170

2054

152

1,5

Lubi 15

Ke

kerge liivsavi

6,2

110

201

1368

107

1,4

Lubi 16

LP(g)

saviliiv

5,9

87

220

1393

109

1,3

Lubi 17

LP

saviliiv

5,7

196

195

1257

111

1,3

Lubi 18

LPg

saviliiv

5,2

65

130

1018

88

1,4

Lubi 19

LPe

saviliiv

4,9

32

140

864

97

1,1

Lubi 20

GI

kerge liivsavi

4

58

114

98

28

2

Lubi 21

LPe(2)

liivsavi

4,8

34

107

706

115

1,3

Lubi 22

Dg

liivsavi

6,9

115

107

2073

149

2

Lubi 23

LPg

saviliiv

5,8

70

101

838

71

1,1

Lubi 24

LP

saviliiv

5,9

109

232

1343

112

1,4
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Uurimisalade maakasustusest ja kasutatud lubiväetistest ning lubiväetise kogustest annab ülevaate Tabel 2.
Tabel 2. Uurimisalade maakasutus ja kasutatud lubiväetised ning kogused
Ala

Kultuur 2020

Kultuur 2021

Lubiväetis

kogus t/ha

Lubi 1

kanep

kanep

sõelmed+puutuhk

4.5

Lubi 2

kanep

kaer liblikõieliste allakülviga

sõelmed+puutuhk

5

Lubi 3

kanep

suvinisu allakülvita

sõelmed+puutuhk

5

Lubi 4

suvioder liblikõieliste allakülviga

põlduba

sõelmed

5

Lubi 5

suvioder allakülvita

suvioder allakülvita

sõelmed

5

Lubi 6

suvioder liblikõieliste allakülviga

taliraps allakülvita

segu

4

Lubi 7

talinisu allakülvita

taliraps allakülvita

segu

4

Lubi 8

põlduba

talinisu allakülvita

sõelmed

4

Lubi 9

talinisu allakülvita

taliraps allakülvita

enefix tuhk

3

Lubi 10

talinisu allakülvita

taliraps allakülvita

enefix tuhk

3

Lubi 11

talinisu allakülvita

taliraps allakülvita

enefix tuhk

3

Lubi 12

talinisu allakülvita

taliraps allakülvita

enefix tuhk

3

Lubi 13

talinisu allakülvita

talinisu allakülvita

enefix tuhk

3

Lubi 14

talinisu allakülvita

taliraps allakülvita

enefix tuhk

3

Lubi 15

talinisu allakülvita

taliraps allakülvita

enefix tuhk

3

Lubi 16

talinisu allakülvita

taliraps allakülvita

enefix tuhk

3

Lubi 17

talinisu allakülvita

taliraps allakülvita

enefix tuhk

3

Lubi 18

talinisu allakülvita

rukis

enefix tuhk

3

Lubi 19

talinisu allakülvita

rukis

enefix tuhk

3

Lubi 20

suvioder allakülvita

rukis

enefix tuhk

3

Lubi 21

punane ristik

punane ristik

sõelmed

5

Lubi 22

punane ristik

punane ristik

sõelmed

5

Lubi 23

mais

suvioder liblikõieliste allakülviga

sõelmed

5

Lubi 24

talinisu allakülvita

kaer liblikõieliste allakülviga

puutuhk

6

2020. aasta aruandes esitasime detailse ülevaate uurimisalade happesusest, liikuva Ca sisaldusest ning lubjatarbest (PMK,
2021u). Käesoleva uuringu raames kirjeldame peamiste mullakarakteristikute muutusi lühema perioodi jooksul (ca kuu
peale lupjamist) ning pikema perioodi jooksul (ca 1 aasta peale lupjamist). Aladel Lubi 21 ja Lubi 22 ei saanud lupjamist
teostada 2020 aasta sügisel ilmastikuolude tõttu ning seal toimus lupjamine varakevadel ning pikemaaegse mõju
hindamiseks võeti mullaproovid 7 kuu möödudes. Parema jälgitavuse huvides siin ja edaspidi uurimisala nimetuse asemel
on graafikul ala number ja kasutatud lubiväetis.
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Hindamaks lupjamisega seoses toimunud muutusi mullareaktsioonis on joonisel 2
näidatud iga ala kohta pH muutus ühe kuu ja ca aasta möödumisel võrreldes
lupjamiseelse tasemega. Muutused on olnud suhteliselt erinevad ja mõnedel
juhtudel on mullareaktsioon muutunud ka happelisemaks. Kahjuks ei ole meil
kasutada täpseid andmeid alade mullaharimistööde ja tehnoloogiate kohta, kuid
ilmselt on paljud muutused otseselt seotud ka agrotehnoloogiaga ning kasvatatavate kultuuridega. Üldise trendina on
Enefixi tuha kasutamisel oluline lühiajaline mõju, mis enamikel aladel on tunduvalt suurem pikaajalisest mõjust ehk
mullarektsiooni muutus on kiire ja pigem lühiajaline. Kuigi puutuhal oli väike lühiajaline mõju, siis pikaajalsem mõju oli
hoopis tugevalt negatiivne, ehk aasta mööddues oli muld oluliselt happelisem kui enne lupjamist. Selle üheks põhjuseks
võib olla ka asjaolu, et põld künti vahetult enne proovi kogumist. Alad 21 ja 22 asusid samal põllumassiivil, kuid oluliselt
erinevas reljeefi osas - ala 21 asus künkal ja ala 22 küngaste vahel orus. Nagu tabelist 1 selgus, erinesid need alad oluliselt
pH väärtuse poolest - ala 21 pH oli 2,1 ühikut happelisem kui alal 22. Andmetest selgus, et künkal oleval happelisemall
mullal oli minimaalne lühiajaline mõju mulla happesuse parandamisele, kuid pikemaajaline mõju puudus. Orus olevale
neutraalsele mullale oli pikemaajaline mõju isegi kergelt negatiivne. Arvestada tuleb siinjuures, et lubjati ristikupõldu,
mis künti üles enne pikemaajalise mõju proovide kogumist ja künni käigus viidi lubiväetis mullaprofiilis allapoole ning
ilmselt avaldub pikema perioodi jooksul. Turavasmuldadel (alad 1, 2 ja 3) oli lupjamise mõju suhteliselt vähene, vaid 3dal alal suurenes aastaga mulla pH 0,4 ühikut.
Enefixi tuha kasutamisel on
oluline lühiajaline mõju ehk
mullareaktsiooni muutus on
kiire ja pigem lühiajaline.

1.1
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0.8

0.6
0.4
0
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0.6

0.5 0.5
0.3

0.3
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0.1
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0

-0.2
-0.4
-0.6
-0.8

0

0

0
-0.1

-0.2
-0.4

kuu

24 puutuhk

23 söelmed

22 söelmed

21 söelmed

20 enefix tuhk

19 enefix tuhk

18 enefix tuhk

17 enefix tuhk

16 enefix tuhk

15 enefix tuhk

14 enefix tuhk

13 enefix tuhk

12 enefix tuhk

10 enefix tuhk

9 enefix tuhk

8 söelmed

7 segu

6 segu

5 söelmed

4 söelmed

3 söelmed+puutuhk

2 söelmed+puutuhk

1 söelmed+puutuhk

-0.6

11 enefix tuhk

1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

aasta

Joonis 17. Lupjamise uuringu alade muldade aktiivkihi (0…20 cm) happesuse (pH KCL) muutus lühema (kuu) ja pikema (aasta) perioodi
jooksul

Teine oluline parameeter muldade lupjamise hindamisel on mulla liikuva Ca sisaldus (Joonis 35). Liikuva Ca sisalduse
muutused mullas korreleeruvad sageli pH muutustega ja seda ka meie uuringus, kuid on ka olulisi erinevusi. Näiteks kui
turvasmuldadel aladel 1-3 muutus pH suhteliselt vähe, siis Ca sisaldus suurenes aasta möödudes oluliselt. Samal ajal
Enefixi tuha mõjul oli aastase perioodi jooksul liikuva Ca sisalduse suurenemine vähene ja 5-dal alal lausa langes võrreldes
algtasemega. Seega ei ole mulla Ca seisundi parendamiseks Enefixi tuhk pikaajalise mõjuga lubiväetis. Sama kehtib ka
puutuha kohta. Ka sõelmete mõju oli aasta möödumisel suhteliselt vähene, va uurimsialal 23, kus Ca sisaldus on tõusnud
oluliselt.
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1105

1065

780

900
505

408
138 88

289

244

1

-100

374
104 150

29
-4

-51

148 92
27 14

-151 -130
-359

-600

kuu

23 söelmed

22 söelmed

21 söelmed

20 enefix tuhk

19 enefix tuhk

18 enefix tuhk

17 enefix tuhk

16 enefix tuhk

15 enefix tuhk

14 enefix tuhk

13 enefix tuhk

12 enefix tuhk

11 enefix tuhk

10 enefix tuhk

9 enefix tuhk

8 söelmed

7 segu

6 segu

5 söelmed

4 söelmed

3 söelmed+puutuhk

2 söelmed+puutuhk

1 söelmed+puutuhk

-1100

-1010

24 puutuhk

mg/kg

400

aasta

Joonis 18. Lupjamise uuringu alade muldade aktiivkihi (0…20 cm) liikuva Ca sisalduse muutus lühema (kuu) ja pikema (aasta) perioodi
jooksul

Arvestades osade lubiväetiste iseärasusi, siis oluline näitaja lupjamise mõju
Kõige rohkem tõusis Enefixi
hindamisel on mulla väävlisisaldus ja selle muutus lupjamise mõjul (Joonis 19).
tuhaga lupjamise tagajärjel
Ainult kolmel alal toimus aasta jooksul minimaalne S sisalduse vähenemine mullas,
mulla väävli sisaldus.
kuid mõnedel aladel suurenes eriti lühiajaliselt näitaja oluliselt. Valdavalt tõusis
mulla väävli sisaldus kõige rohkem kuu möödudes Enefixi tuhaga lupjamise tagajärjel. Erandina suurenes pikaajaliselt S
sisaldus uurimisalal 1 ning sõelmetega väetamisel üldiselt väävli sisaldus ei muutunud nii lühikese kui ka pika perioodi
jooksul.
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11 enefix tuhk

10 enefix tuhk

8 söelmed
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6 segu

5 söelmed

-1

4 söelmed

-3
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2 söelmed+puutuhk
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-10

5

-3
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11

9 enefix tuhk

10

11

23 söelmed
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Joonis 19. Lupjamise uuringu alade muldade aktiivkihi (0…20 cm) väävlisisalduse muutus lühema (kuu) ja pikema (aasta) perioodi
jooksul

Järgnevalt vaatleme lupjamise mõju erinevate lubiväetiste kasutamisel ja
Lubiväetistest avaldab
selleks grupeerisime lubiväetised ja leidsime grupi keskmised muutused.
mullareaktsioonile nii lühiajaliselt
Kahjuks on gruppides erinev uurimisalade (korduste) arv, kuid üldise
kui pikema aja jooksul positiivsemat
võrdluspildi saame siiski esitada. Jooniselt 5 selgub, et lubiväetiste segu
mõju tuha ja sõelmete segu, suurim
(sõelmed+enefix tuhk) suurendab mulla pH suhteliselt sarnaselt nii lühikese
lühiajaline mõju on Enefixi tuhal
kui pikema aja jooksul ehk on suhteliselt hea mõju nii pikema kui lühema aja
monoväetisena.
jooksul. Enefix tuha kasutamisel oli oluline lühaiajline mõju, kuid
pikemaajaline mõju oli juba tunduvalt väiksem ning sama kehtib ka puutuha
korral, kuid siin toimus pikaajaliselt juba oluline mulla hapestumine - seega mõju oluliselt lühemaajaline kui Enefixi tuha
puhul. Sõelmetel vastupidi lühiajaline mõju praktiliselt puudus, kuid aastane mõju oli arvestatav. Sõelmete ja puutuha
segul lühiajaline mõju puudus ja ka pikaajaline mõju oli suhteliselt väike. Siinjuures tuleb arvestada, et kõigil kolmel juhul
oli tegemist spetsiifilise turvasmullaga. Lubiväetistest avaldab mullareaktsioonile nii lühiajaliselt kui pikema aja jooksul
positiivsemat mõju tuha ja sõelmete segu, suurim lühaiajline mõju on Enefixi tuhal monoväetisena. Ainult sõelmetel on
lühiajaline mõju minimaalne, kuid ajas mõju kasvab oluliselt.
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Joonis 20. Mulla happesuse (pHKCl) muutus lühema (kuu) ja pikema (aasta) perioodi jooksul erinevate lubiväetiste korral

Erinevate lubiväetiste kasutamise mõju mulla liikuva Ca sisaldusele näitab (Joonis 21), et kuigi Ca sisaldus mullas suureneb
praktiliselt kõikide lubiväetiste kasutamisel (va puutuhk), siis postiivne mõju on vähemalt antud uuringule tuginedes
pigem madal ja tegelikult ainult vähestel aladel saavutati lupjamisega optimaalne Ca sisaldus mullas (1500 mg/kg).
Pikaajaline mõju oli olulisem sõelmete kasutamisel, kuid juba sõelmete segamisel tuhaga pikaajaline mõju pigem
vähenes. Samas oli ka Ca sisalduse muutus sõelmete+tuhk kasutamisel väike ning ühekordse lupjamisega pole võimalik
mulla Ca seisundit oluliselt parandada. Lupjamise positiivne efekt mulla Ca sisaldusele ilmnes turvasmuldade lupjamisel
sõelmete ja puutuha seguga aastase perioodi jooksul. Ühelgi seirealal ei saavutatud lupjamisega aasta jooksul olukorda,
kus mulla liikuva Ca sisaldus oleks saavutanud optimumi lähedase taseme, va ühel turvasmullal. Kahjuks viitab see
olukorrale, kus enamuse põldude lupjamine on juba hilinenud, ning ühekordne lupjamine ei anna soovitud efekti ning
soovitavat mullaomaduste muutumist ei toimu vajalikul määral.
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Joonis 21. Mulla liikuva Ca algsisaldus ja muutus lühema (kuu) ja pikema (aasta) perioodi jooksul erinevate lubiväetiste korral
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Mulla väävlisisalduse muutused on olulised, sest mõnedes
lubiväetistes (n. Enefixi tuhk) on S sisaldus väga kõrge ja võib
põhjustada mulla väävlisisalduse järsu tõusu ja osutuda seeläbi isegi
taimedele toksiliseks. Andmetest selgus (Joonis 22), et kuu aega peale
Enefixi tuha kasutamist oli suurenenud S sisaldus mullas keskmisena
5 korda, kuid aasta möödudes langes väävlisisaldus märkimisväärselt
nii taimede poolt omastamise kui leostumise tagajärjel. Suhteliselt
suur oli väävilisisalduse suurenemine sõelmete ja puutuha segu kasutamisel, kuid neil turvasmuldadel oli ka looduslik
väävlisisaldus kõrge ja ilmselt harimisega kaasnev mineralisatsioon suurendas seda ka loomulikul teel lagunemise kaudu.
Puutuhaga väetamisel langes S sisaldus mullas nii lühema kui ka pikema perioodi jooksul. Sõelmetega variantides
suurenes S sisaldus enam pikema perioodi jooksul, kuid muutused olid suhteliset väikesed.
Kuu aega peale Enefixi tuha kasutamist oli
suurenenud S sisaldus mullas keskmisena 5
korda, kuid aasta möödudes langes
väävlisisaldus märkimisväärselt nii taimede
poolt omastamise kui leostumise tagajärjel.
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Joonis 22. Mulla väävli (S) algsisaldus ja muutus lühema (kuu) ja pikema (aasta) perioodi jooksul erinevate lubiväetiste korral

Teatud muutused toimusid lupjamisega ka mulla toiteelementide sisalduses, kuid pikaajalise muutuse hindamisel tuleks
kindlasti arvestada ka väetamisega. Üldiselt oli P sisalduse lühiajalised muutused väikesed (Joonis 23), va sõelmete+
puutuhk variandis turvasmuldadel, kus algne P sisaldus oli turvasmullale omaselt väga madal ja seetõttu ka suurenemine
loogiline. Pikaajaliselt toimus aga ulatuslik P sisalduse langus puutuha kasutamisel mida siiski tuleb lugeda pigem
juhuslikuks. Samas oli antud põllul P sisaldus mullas suhteliselt kõrge ja tegelikult mullaviljakus sellest oluliselt ei
muutunud.
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Joonis 23. Mulla liikuva fosfori (P) algsisaldus ja muutus lühema (kuu) ja pikema (aasta) perioodi jooksul erinevate lubiväetiste korral

Mulla kaaliumisisalduse muutused olid peale lupjamist samuti pigem vähesed ja valdavalt K sisaldus mullas veidi suurenes
(Joonis 24), kuid puutuha kasutamisel, sarnaselt P sisaldusele, vähenes märgatavalt aasta lõikes. Sarnased olid muutused
ka turvastel, kus madala K sisalduse foonil lühiajaliselt K sisaldus suurenes, kuid aastase perioodi jooksul oli suurenemine
marginaalne.
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Joonis 24. Mulla liikuva kaaliumi (K) algsisaldus ja muutus lühema (kuu) ja pikema (aasta) perioodi jooksul erinevate lubiväetiste korral

Lupjamise oluline roll on ka mulla Mg sisalduse parendamine, kuid antud uuringu põldudel jäid muutused väikeseteks ja
sarnanevad PK muutustele (Joonis 25). Oluliselt suurenes mõlema perioodi lõikes Mg sisaldus turvastel, mida
neutraliseeriti sõelmete ja puutuha seguga ning Mg sisaldus vähenes oluliselt aasta möödudes puutuhaga lubjates.
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Joonis 25. Mulla liikuva magneesiumi (Mg) algsisaldus ja muutus lühema (kuu) ja pikema (aasta) perioodi jooksul erinevate
lubiväetiste korral

Oluline on jälgida ka lubiväetises olevate toiteelementide liikumist
Enefixi tuhka kasutades suureneb
mullaprofiilis allapoole ning selleks võtsime mullaproovid sügavamast
oluliselt Ca sisaldus sügavamal
mullakihist (30-40 cm) enne lupjamist ja aasta möödudes (Joonis 26). Selgub,
mullas.
et sügavamal mullas suureneb oluliselt Ca sisaldus Enefixi tuhka kasutades ja
see on kordades suurem kui ülemises, nö aktiivses mullakihis. Seega liigub
antud lubiväetises olev Ca suhteliselt kiiresti ja suurtes kogustes mullaprofiilis allapoole ja sellega seonduvalt tema
neutraliseerimisvõime ülemises, taimede kasvu aktiivkihis väheneb oluliselt. Sõelmete kasutamisel suurenes samuti
sügavama kihi Ca sisaldus, kuid oluliselt vähem, puutuha kasutamisel jäi näitaja samaks ja sõelmete ja Enefixi segu
kasutamisel hoopis vähenes oluliselt.
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Joonis 26. Haritava mullakihi all oleva mullakihi (30-40 cm) liikuva Ca sisalduse muutus pikema (aasta) perioodi jooksul erinevate
lubiväetiste kasutamisel
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Mulla alumise kihi väävlisisaldused suurenevad kõikide erinevate lubiväetiste gruppide kasutamisel (Joonis 27). Suurim on
tõus Enefix tuha kasutamisel ja seega on selles lubiväetises piisavalt palju väävlit, mida ei suudeta tarbida ja liigub
seetõttu mullaprofiilis allapoole. Suhteliselt sarnane muutus toimub sõelmete ja segu kasutamisel ning kõige väiksem on
see muutus puutuhal.
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Joonis 27. Haritava mullakihi all oleva mullakihi (30-40 cm) väävlisisalduse muutus pikema (aasta) perioodi jooksul erinevate
lubiväetiste kasutamisel

1.3.3. Kokkuvõte

Lubiväetistest avaldab mullareaktsioonile nii lühiajaliselt kui pikema aja jooksul positiivsemat mõju tuha ja
sõelmete segu, suurim lühaiajline mõju on Enefixi tuhal monoväetisena.
Ühelgi seirealal ei saavutatud lupjamisega aasta jooksul olukorda, kus mulla liikuva Ca sisaldus oleks saavutanud
optimumi lähedase taseme, va ühel turvasmullal.
Enefixi tuha kasutamisel suurenenud S sisaldus mullas keskmisena 5 korda.
Mulla liikuva P ja K sisalduse muutused lupjamise järgselt olid pigem väikesed.
Sügavamal mullas suureneb oluliselt Ca sisaldus Enefixi tuhka kasutades ja see on kordades suurem kui ülemises,
nö aktiivses mullakihis.
Mulla alumise kihi väävlisisaldused suurenevad kõikide erinevate lubiväetiste gruppide kasutamisel.
Enamusel põldudel olid mullad liiga happelised ning ühekordne väetamine ei suutnud neid viia pH osas heasse
seisundisse.
Parimaks lubiväetiseks tuleb pidada põlevkivituha ja sõelmete segu, mis omab nii lühiajalist kui ka pikaajalist mõju
mullale.
Lubiväetistest avaldab mullareaktsioonile nii lühiajaliselt kui pikema aja jooksul positiivsemat mõju tuha ja
sõelmete segu, suurim lühaiajline mõju on Enefixi tuhal monoväetisena.
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1.4. Taimekaitsevahendite jääkide sisaldus ja erinevate toimeainete püsimine mullas erineva
agrotehnoloogia rakendamisel

1.4.1. Uuringu eesmärk

Mullatervise ja mulla talitluse seisukohalt on oluline mullaelustiku piisav toimimine ja selle eelduseks on
mikroorganismide vajadustele vastavad mullatingimused. Mullaelustikule ja mulla ökosüsteemi talitlusele avaldavad
mõju põllumajanduses kasutatavate taimekaitsevahendite (TKV) jäägid ja seetõttu on nende kasutamisele seatud
piirangud erinevate toetusmeetmetega liitunud tootjatele. Käesoleva uuringu peamiseks eesmärgiks on selgitada
erinevate TKV toimeainete jääkide sisaldust erinevate piirkondade põllumuldades ning aianduskultuuride all olevates
muldades. Lisaks olemasoleva uuringu andmetele kasutame võrdlusena ka varasemate uuringute käigus kogutud TKV
jääkide sisalduse andmeid, et selgitada võimalikke muutusi ajas.
Töö teostaja on Põllumajandusuuringute Keskuse mullaseire ja uuringute büroo, kontaktisik Evelin Pihlap,
evelin.pihlap@pmk.agri.ee

1.4.2. Uuringualade kirjeldus

2021. aastal võeti kokku 36 mullaproovi taimekaitsevahendi (TKV) toimeainete jääkide määramiseks. Sellel aastal võeti
taaskord uurimise alla 2019. aastal külastatud Tartumaa ja NTA uuringualad ning maasikapõld, mis võimaldab pöörata
tähelepanu TKV toimeainete ajalisele dünaamikale ja püsivusele mullas. Lisaks võtsime võrdlusena proove ka Valga- ning
Jõgevamaalt ja lisasime valimisse ka 4 uut köögiviljanduse ja aianduse
muldasid. TKV uuringualad võib maakasutuse ja regiooni põhjal jagada 4
2021. aastal analüüsiti TKV jääke 36
gruppi: köögiviljanduse ja aianduse mullad (kokku 5 proovi), NTA (10
mullaproovist, lisaks võeti proove TKV
proovi), Tartumaa (10 proovi), Jõgevamaa (1 proov) ning Valgamaa (10
toimeainete leostumise ja püsivuse
proovi) mullad. Köögiviljanduse ja aianduse aladel kuulusid porru ja
hindamiseks.
maasikas KSK toetustüübi alla, kartul KSM, õunapuu mahetootmise alla
ning kapsas kuulus tavapõllumajandusse. Uuringualad NTA piirkonnas ning Tartu-, Jõgeva- ja Valgamaal kuulusid
peamiselt KSM tootjatele (30 uuringuala), ainult üks Valgamaa uuringuala ei taotle KSM toetust. 2021. aasta oli
erakordselt soe ja kultuurid valmisid varakult, mistõttu hariti põllud suve lõpus kiirelt ülesse ja proovivõtul olid 15
külastatavat põllumaad värskelt külvatud talivilja alla (Lisa 3). Teistel aladel olid põllukultuuridest esindatud talioder,
suvinisu, taliraps, mais, talinisu, kaer, suvioder, talitritikale, kõrreliste rohumaa, kanep, kartul, õunapuu, porru ja
maasikas.
2021. aastal uurisime ka TKV toimeainete liikumist alumisse mullakihti ning ajalist lagunemist. TKV toimeainete
leostumise hindamiseks võtsime kolmelt põllumaalt (tähistusega G1, G2 ja G3) mullaproove nii künnikihist (0-10 cm) kui
ka künnikihi alt (30-40 cm). Glüfosaadi leostumise ja ajalise lagunemise hindamiseks viisime läbi põldkatse Kuusiku
katsekeskuses. Põldkatseks valisime 1200 m2 põllu, kus pole varasemalt glüfosaati kasutatud. Mullaliik uuritaval alal on
rähkmuld, mille künnikihi lõimis on keskmine liivsavi ja orgaanilise süsiniku sisaldus 22 mgC/kg. Põllumaa jagasime 31.
augustil kaheks 600 m2 maa-alaks, millest esimesele maa-alale (tähistusega 1xG) pritsiti glüfosaati Roundup Flex koguses
3 l/ha ja teisele maa-alale (tähistusega 2xG) pritsiti glüfosaati topelt koguses ehk 6 l/ha. Mullaproove koguti nelja
nädalase sammuga ning proovid võeti kahest sügavusest: 0-10 cm ja 30-40 cm. Esimene mullaproov võeti 29. septembril
vahetult enne kündi, mis kirjeldab toimeaine looduslikku liikumist ja lagunemist. Glüfosaadiga pritsitud taimne materjal
künti mulda 5. oktoobril (künnisügavus 20-22 cm) ja sellele järgnevalt võeti teine mullaproov 22. oktoobril. Kolmas
mullaproov koguti uurimisaladelt 24. novembril enne talve saabumist ja maapinna külmumist.
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1.4.3. Tulemused ja arutelu

2021. aasta TKV jääkide tulemustest (Joonis 28, Lisa 3) selgub, et TKV jääke või jälgi (sisaldus alla määramispiiri) leiti
kõikidelt aladelt (36 uurimisalalt). Analüüsitud proovidest leiti TKV toimeaineid 224 korral, millest TKV toimeinete jälgi
tuvastati 74 korral (33%). Mitte ühtegi TKV jääki ei tuvastatud õunapuu
aias, kuid tuvastati kahe fungitsiidi jälgesid (<0,005 mg/kg). Kõige enam
TKV toimeaineid leiti 224 korral, millest
leidus toimeainete jääke Valgamaa äsja külvatud talirapsi põllul (Proov
33% oli tegemist jälgedega ehk TKV
24), kus tuvastati 12 erinevat toimeainet, mille summaarne sisaldus oli
toimeainete sisaldus oli alla
0,34 mg/kg. Kõige suurem summaarne toimeainete sisaldus oli Valgamaa
määramispiiri.
koristatud talirapsi põllul (Proov 26), kus toimeainete summaarne
sisaldus küündis 1,34 mg/kg. Suurt TKV summaarset sisaldust saab selgitada äsja teostatud glüfosaadi pritsimisega, mida
kinnitavad nii glüfosaadi kui ka tema laguprodukti AMPA kõrged kontsentratsioonid. Üleüldise trendina on näha, et ka
teistel teraviljapõldudel oli TKV toimeainetest nii sisalduse (Joonis 28) kui ka esinemise sageduse (Joonis 29) poolest
domineerivamad glüfosaat ja AMPA, mis viitab toimeaine intensiivsele kasutamisele põllumaadel. Herbitsiididest oli
põllumaadel suurema kontsentratsiooniga ka Metazachlor, mille sisaldus oli värskelt külvatud talirapsi põldudel 0,09
mg/kg (Proov 24), 0,24 mg/kg (Proov 10) ja 0,25 mg/kg (Proov 3). Fungitsiididest oli teraviljapõldudel rohkem levinud
Boscalid, mille nii sisaldused (Joonis 28) kui ka esinemise sagedused (Joonis 29) olid fungitsiididest suurimad.
Köögiviljanduse ja aianduse aladel tuvastati suuremas osas fungitsiidide jääke, millest suurima sisaldusega olid
kartulipõllul Fluopicolide 0,22 mg/kg, maasikapõllul Fludioxonil 0,26 mg/kg ja porru põllul Boscalid 0,25 mg/kg. Kõige
rohkem leidus erinevaid toimeainete jääke maasika- ja kartulipõllul, kus mõlemal tuvastati 8 erinevat toimeaine jääki.
Maasikapõllul oli ka suurim summaarne toimeainete jääkide sisaldus (0,64 mg/kg). Köögiviljanduse ja aianduse alal leiti
insektitsiididest toimeained, mis kuuluvad tänaseks Euroopa Liidus keelustatud toimeainete hulka. Kapsa põllumaal
tuvastati keelatud insektitsiidi toimeaine Thiamethoxam (0,02 mg/kg) ja Cypermethrin, alpha- (Alphamethrin) (0,06
mg/kg) jääke. Teiste seas tuvastati 2021. aasta uurimisaladel keelatud toimeainetest jäägina ka Epoxiconazole,
Quizalofop ja Trifularini (Joonis 29). Jälgedena tuvastati 8 erinevat keelatud toimeainet, mille sisaldus mullas oli väga väike
ehk sisaldus oli alla määramispiiri. Kuuel korral tuvastati ka DDT metaboliitide DDD ja DDE jälgesid, mille olemasolu mullas
ja toimeaine pikaaegne kasutamiskeeld viitavad insektitsiidi väga aeglasele lagunemisele mullas. 2021. aastal määratud
TKV jääkide ja jälgede detailsed tulemused koos toimeainete nimistuga on esitatud Lisas 3.
Kui võrdleme 2019. ja 2021. aastatel NTA ja Tartumaa aladelt võetud proove
2019. aastal tuvastati keskmiselt
(Joonis 28), siis 2019. aasta proovidest tuvastati 71 jääki ehk 3,38 toimeainet
3,38 erinevat toimeainet proovi
proovi kohta. 2021. aasta proovides oli see arv suurem, kuna tuvastasime 97
kohta, 2021. aastal 4,62 toimeainet.
erineva toimeaineaine jääki, kus keskmiselt proovi kohta oli 4,62 toimeainet.
Lisaks tõusis keskmine toimeaine summaarne sisaldus, mis 2019. aastal oli
0,21 ±0,18 mg/kg ja 2021. aastal 0,30 ±0,21 mg/kg. Toimeainetest oli suurenenud nii herbitsiidide kui ka fungitsiidide
osakaal, millest domineerivana paistavad silma glüfosaat, AMPA, Metazachlor, Pendimethalin, Tebuconazole, Boscalid ja
Fluopyram. 2019. aastal tuvastati Proovis 17 keelatud toimeainete Epoxiconazole ja Propiconazole jääke, millest tänaseks
oli jäägina alles veel Epoxiconazole. Sarnaselt leiti Tartumaal (Proov 7) 2019. aastal Epoxiconazole toimeaine jääki, mis
tänaseks on alles jäljena (sisaldus alla määramispiiri) ehk tegemist on veel lagunemata jäänud kogusega. Maasikapõllul
oli märgata nii TKV toimeainete jääkide arvu kui ka toimeainete summaarse sisalduse tõusu. Maasikapõllul leiti TKV
toimeainetest valdavalt fungitsiide, millest kõige rohkem oli aastate võrdluses tõusnud fungitsiidi Fludioxonil sisaldus
(2019- 0,07 mg/kg, 2021- 0,26 mg/kg).
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Joonis 28. TKV toimeainete jäägid, toimeainete jääkide summaarne sisaldus (mg/kg) ja jääkide arv mullaproovides (tk) 2021. aasta
uurimisaladel. Võrdlusena on esitatud ka 2019. aasta tulemused samadel uurimisaladel (2019. aasta proovi numbrid vastavad 2021.
aasta proovide numbritele). Toimeained on grupeeritud värvi alusel: sinised toonid- herbitsiidid, rohelised ja kollased toonidfungitsiidid, hall- kasvuregulaator, punased ja roosad toonid- keelatud toimeained. Numbritega on esitatud mullaproovides
tuvastatud TKV toimeainete jääkide arv (tk).
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Joonis 29. 2021. aastal tuvastatud TKV toimeainete jääkide ja jälgede esinemise sagedus ehk koguarv (tk). Punase värviga on
tähistatud toimeained, mis kuuluvad EU nimekirja alusel keelustatud toimeainete hulka.
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Joonis 30. Keskmine TKV toimeainete jääkide arv (tk) ja keskmine TKV toimeainete jääkide summaarne sisaldus (mg/kg) 2021. Aasta
uurimisaladel. Joonisel on vurrudena esitatud keskmise TKV summaarse sisalduse standardhälve.

Uurimisalade TKV toimeainete jääkide võrdluses (Joonis 30) selgus, et
proovi kohta esines keskmiselt kõige enam erinevaid toimeaineid NTA
muldades, kus keskmiselt tuvastati proovi kohta 4,9 toimeaine jääki, ja
kõige vähem Valgamaa ja Jõgevamaa muldades, kus oli keskmiselt 3,5
toimeaine jääki proovi kohta. Oluline on märkida, et suurima
toimeainete arvu tuvastamine ei kajasta alati suurimat summaarse
toimeaine sisaldust. Vaatamata väikseimale toimeainete jääkide
arvule, oli Valgamaa ja Jõgevamaa muldades keskmiselt suurim summaarne toimeainete sisaldus (0,32 mg/kg). Kuna ühel
Valgamaa uurimisalal (Proov 26) mõõdeti suurim toimeainete summaarne sisaldus, põhjustas see ka suurt
standardhälvet.
Kõige enam esines erinevaid toimeainete
jääke NTA aladel, kuid suurim keskmine
TKV toimeainete summaarne sisaldus oli
Valgamaa ja Jõgevamaa uurimisaladel
(0,32 mg/kg).
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Joonis 31. TKV toimeainete liikide ja nende metaboliitide osakaal 2021. aasta uurimisaladel.

2021. aastal olid TKV toimeainetest kõige enam levinud fungitsiidid (Joonis 31), mis
moodustasid kõikidest TKV jääkide leidudest 49,6%. Uurimisalade võrdluses oli TKV
Enamlevinud TKV toimeainete
toimeainete liikide jaotus erinev köögiviljanduse ja aianduse uurimisaladel, kus
jääkide liigiks 2021. aastal olid
võrreldes teiste uurimisaladega olid nii insektitsiidide (6,1%) kui ka fungitsiidide
fungitsiidid (49,6%).
(60,6%) osakaal suurim. NTA uurimisaladelt ei tuvastatud mitte ühtegi insektitsiidi
toimeainet ning Valgamaal tuvastati ühes proovis toimeaine Paclobutrazol, mis klassifitseerub kasvuregulaatori
toimeaine klassi. Sarnaselt eelmisele aastale grupeerisime ka käesoleval uuringuaastal TKV jääkide nimistust eraldi
metaboliidid ehk laguühendid, kuna metaboliidid annavad hinnangu TKV toimeaine lagukomponentide olemasolu kohta
mullas. Andmetest selgus, et metaboliitidel oli väike, kuid siiski märgatav osakaal, moodustades kõikidest leidudest
20,1%. Kokku leiti metaboliite 45 korral, millest kõige suurema osakaaluga oli glüfosaadi metaboliit AMPA (68,9%
kõikidest metaboliitide leidudest).
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Joonis 32. Keskmine TKV toimeainete jääkide ja jälgede arv proovides ja jäägita proovide arv perioodil 2015-2021. Sulgudes on
esitatud erinevate uuringute raames kokku kogutud proovide arv.

Koondasime kokku 2015-2021 aastatel erinevate uuringute käigus
analüüsitud mullaproovid ja neist tuvastatud TKV toimeainete jääkide ja
jälgede esinemise sageduse (Joonis 32). Võrreldes 2020. aasta andmetega
tuvastati sellel aastal proovi kohta keskmiselt rohkem erinevaid TKV
toimeainete jääke ja jälgi. Kui 2020. aastal määrati proovi kohta keskmiselt
5,4 erinevat toimeainet, siis 2021. aastal oli see 6,0. Käesoleval uuringuaastal ei tuvastatud ühtegi proovi, millel polnud
TKV toimeaine jälge.
2021. aastal tuvastati proovi kohta
keskmiselt 6,0 erinevat TKV
toimeainet.
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Joonis 33. TKV toimeainete liikide osakaal perioodil 2015-2020. Sulgudes on esitatud erinevate uuringute raames kokku kogutud
proovide arv.

Kuna ajalises võrdluses pole TKV toimeainete liikidest varasemalt metaboliite
TKV toimeainete liikidest on
eraldatud, siis võrdväärse andmevõrdluse eesmärgil (Joonis 33) on metaboliidid
fungitsiididel suurim
arvatud kindla TKV toimeaine grupi hulka, mis vastab eelnevate aastate
osatähtsus, moodustades üle
grupeeringutele. Kui 2015-2020 aastate andmete võrdlusest selgub, et aastate
50% leidudest.
lõikes oli suurenenud fungitsiidide osakaal ning neljandat aastat järjest oli
vähenenud insektitsiidide osakaalu tähtsus, siis 2021. aastal oli märgata väikeseid
muutusi. Käesoleval uuringuaastal oli vähenenud fungitsiidide osakaal ning väikesel määral olid suurenenud nii
insektitsiidide kui ka herbitsiidide kogused. Vaatamata väikesele insektitsiidide osatähtsuse tõusule 2021. aastal, jääb see
ajalises võrdluses siiski alla 2017. aasta tulemusele, kui insektitsiide tuvastati 32% kõikidest TKV toimeainete leidudest.
Käesoleval uuringuaastal võtsime vaatluse alla ka TKV toimeainete leostumise ja toimeaine sisalduse ajalise muutuse.
Selleks võtsime kolmelt teravilja põllumaalt mullaproove kahest sügavusest (0-10 cm ja 30-40 cm) ning Kuusiku
katsekeskuses viisime läbi ka põldkatse. Uuringute detailsed tulemused koos toimeainete nimistuga on esitatud Lisas 4.
Põllumaadelt kogutud proovidest on näha, et künnikihis (0-10 cm) oli TKV toimeainetest suurima sisaldusega glüfosaadi
laguprodukt AMPA ja seda igal uurimisalal (Joonis 34). Suurim AMPA kontsentratsioon tuvastati G2 põllul (0,40 mg/kg),
millest väike kogus oli leostunud ka alumisse 30-40 cm kihti. Uurimisalal G1 tuvastati kõige suurem TKV toimeainete
jääkide arv (9 erinevat toimeainet) ja ka summaarne sisaldus (0,60 mg/kg). Toimeainetest tuvastasime G1 30-40 cm kihis
ainult fungitsiidi Fluopyram toimeaine jälge (sisaldus alla määramispiiri), mis viitab, et ülemisest 0-10 cm kihist oli
fungitsiid vähesel määral siiski ka allapoole liikunud (Lisa 4).
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Joonis 34. TKV toimeainete jääkide sisaldused 0-10 cm ja 30-40 cm sügavusel. Toimeained on grupeeritud värvi alusel: sinised toonidherbitsiidid, rohelised, pruunikad ja oranžikad toonid- fungitsiidid, punane- keelatud toimeaine.

Kuusiku põldkatsel pritsiti glüfosaadi toimeainet kahes koguses, millest 1xG
alale pritsiti glüfosaadi toimeainet 3 l/ha ja 2xG alale 6 l/ha. Tulemustest
selgub (Joonis 35), et mõlema kontsentratsiooni juures olid esimesel kuul
pärast pritimist tuvastatavad nii glüfosaadi kui ka AMPA sisaldused. Suurem
AMPA osatähtsus viitab, et toimunud oli glüfosaadi lagunemine. Põllule pritsitud koguste tõttu olid 1xG alal glüfosaadi
ja AMPA sisaldused üle viie korra väiksemad. Maa-alal 2xG, kuhu kanti suuremas koguses glüfosaati, oli märgatav osa
leostunud ka 30-40 cm sügavusele. Kuna põldu septembris ei küntud, olid glüfosaat ja tema laguprodukt AMPA allapoole
leostunud sügiseste vihmahoogudega. Oktoobrikuu proovides oli märgata põllu kündmise mõju, mis soodustab TKV
toimeaine segunemist mullakihis ja suurenenud aeratsioon intensiivistab ka toimeaine lagunemist. See tuleb esile
eelkõige 1xG uurimisalal, kus oktoobrikuus glüfosaadi ja AMPA sisaldust enam ei tuvastatud. Oktoobris olid langenud
glüfosaadi ja AMPA sisaldused ka 2xG uurimisalal. Novembrikuus tuvastati 1xG uurimisalal glüfosaadi sisaldust ainult
sügavamas künnikihis ning 2xG uurimisalal tuvastasime AMPA-t ainult künnikihis. Läbi viidud põldkatse tulemused
näitavad, et aja jooksul glüfosaadi sisaldus künnikihis (0-10 cm) väheneb nii loodusliku lagunemise kui ka leostumise
tulemusel. Selgitamine, kumma protsessi osatähtsus glüfosaadi sisalduse vähenemisel suuremat rolli mängib, nõuab
täiendavaid uuringuid.
Põldkatses tuvastasime nii
glüfosaadi kui ka AMPA leostumist
alumisse kihti.
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Joonis 35. Glüfosaadi ja AMPA leostumine ning ajaline muutus Kuusiku põldkatses. Kuusiku põldkatsel pritsiti glüfosaadi toimeainet
kahes koguses, millest 1xG alale pritsiti glüfosaadi toimeainet 3 l/ha ja 2xG alale 6 l/ha.
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1.4.4. Kokkuvõte

2021. aastal määrati TKV toimeainete jääke ja jälgi kokku 36 mullaproovist ja lisaks uuriti TKV toimeainete
liikumist alumisse mullakihti ning glüfosaadi ajalist lagunemist.
Analüüsitud proovidest leiti TKV jääke kokku 224 korral, millest 33% oli tegemist TKV jälgedega ehk toimeaine
sisaldus oli alla määramispiiri.
Kõige suurem TKV toimeainete arv tuvastati Valgamaal, kus ühest proovist leiti kokku 12 erinevat TKV toimeaine
jääki.
Erinevate uurimisalade võrdluses esines keskmiselt kõige enam TKV toimeaine jääke NTA muldades (keskmiselt
4,9 toimeaine jääki proovi kohta).
Toimeainete keskmine summaarne sisaldus oli suurim Valgamaa ja Jõgevamaa uurimisaladel (keskmine
summaarne sisaldus 0,32 mg/kg proovi kohta), kuna ühel Valgamaa uurimisalal mõõdeti suurim toimeainete
summaarne sisaldus (1,34 mg/kg).
Taimekaitsevahenditest leiti 2021. aastal kõige enam fungitsiide (49,6%), mille osakaalu tähtsus oli suur ka
eelnevatel aastatel.
Uurimisalade võrdluses kasutati 2021. aastal fungitsiide kõige enam köögiviljanduse ja aianduse aladel,
moodustades 60,6% kasutatavatest TKV-st.
Põllumaadelt kogutud proovidest leiti ühelt põllult AMPA jäägi sisaldust ka alumises 30-40 cm kihis.
Põldkatse tulemused näitasid, et aja jooksul glüfosaadi sisaldus künnikihis (0-10 cm) vähenes nii loodusliku
lagunemise kui ka leostumise tulemusel alumisse 30-40 cm kihti.
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1.5. Väetamiskaardi serveripõhise lahenduse arendamine

1.5.1. Eesmärk

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).
Digitaalne mullaseire andmete hoidmine ja väetistarbe GIS andmebaasi koostamine algas 2002. aastal. Mullaseire
andmete kogumine ja digitaalkujule viimine on olnud väga ajamahukas ja ka suure ajalise nihkega. 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.
Serveripõhise seireandmete lahenduse arendamisega väheneb oluliselt andmesisestusele kuluv aeg ja paraneb andmete
kvaliteet. Esmane eesmärk oli jõuda välitööde andmete kogumisel 100% online rakendusteni, mis 2021 aasta arenduste
tulemusena ka realiseerus. Järgnevad arendused peavad jõudma selleni, et internetipõhise kasutajaliidese kaudu saab
tulevikus tootja ise koostada enda põldude väetistarbekaardid, tuginedes mullaseire ja e-põlluraamatu andmetele.

1.5.2. Arenduse tulemus

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.
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.
Alates 2020. aastast on toimunud järk-järguline üleminek online välitöö andmete kogumisele. Koolituse läbinud
proovivõtjatele on tagatud juurdepääs kaardirakendusele, mille kaudu välitöö andmed (proovipunktide asukohad,
trajektoorid, alad) sisestatakse otse andmebaasi. 2020. aastal sisestati rakenduse kaudu süsteemi ca 70% välitöö
andmetest. 2021. aasta välitööde käigus sisestati kaardirakenduse kaudu otse süsteemi kogu hooaja mullaseire välitööde
andmestik.
2020. aasta lõpuks oli platvormi edasine täiendamine tehniliselt
muutunud
ebaotstarbekaks
ja
toetudes
jooksva
aasta
kasutuskogemusele kirjutati 2021. aastal kogu rakendus uuele
lähtekoodile ringi. 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
Internetipõhise online mullaseire
kaardirakenduse kaudu toimub edaspidi
kogu välitööde andmete kogumine, mis on
eelduseks, et vastava kasutajaliidese
kaudu saab tulevikus tootja ise koostada
enda põldude väetistarbekaardid.
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kasutajatele intuitiivselt lihtsalt hoomatav, lisatud on baaasfunktsionaalsuse töövahendid, mis on läbivalt saadaval
kõikides töövaadetes, mis suurendab töö efektiivsust (Joonis 36).

Joonis 36. Mullaseire välitööde kaardirakenduse teise versiooni avakuva näide

Kaardirakenduse kasutusjuhend on leitav otse rakenduse menüüst, klikkides küsimärgiga ikoonil avaneb eraldi aken kus
teemavaldkondade kaupa on leitavad vastused peamistele küsimustele. Samuti on kirjeldatud töövõtted tööetappide
kaupa (Joonis 37).

Joonis 37. Kaardirakenduse teise versiooni kasutusjuhend on leitav menüüst

79

Valdkond mullastik
1.5.3. 2021. aasta arenduse kokkuvõte

Spectrumi serverisse loodi PMK mullaseire ja uuringute büroo poolt koostatud lähteülesandele ja
kasutusloogikale vastav mullaseire online kaardirakendus. 2020. aasta lõpuks oli platvormi edasine täiendamine
tehniliselt muutunud ebaotstarbekaks ja toetudes jooksva aasta kasutuskogemusele kirjutati 2021. aastal kogu
rakendus uuele lähtekoodile ringi.
2020. aastal sisestati rakenduse kaudu süsteemi ca 70% välitöö andmetest. 2021 välitööde käigus sisestati
kaardirakenduse kaudu otse süsteemi kogu hooaja mullaseire välitööde andmestik.
Kaardirakendus on oluline samm täisdigitaalsele seireandmete kogumisele, salvestamisele ja kasutusele
üleminekuks. Järgnevad arendused peavad tagama, et internetipõhise kasutajaliidese kaudu saab tulevikus
tootja ise koostada enda põldude väetistarbekaardid, tuginedes mullaseire ja e-põlluraamatu andmetele.
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1.6. Erodeeritud- ja turvasmuldade omaduste muutumine

1.6.1. Uuringu eesmärk

Erodeeritud- ja turvasmullad on tundulikumad maaharimisele. Kui turvasmuldi ohustab harimisel peamiselt orgaanilise
aine vähenemine mullas ja suurem kasvuhoonegaasi heidete emiteerimine, siis erodeeritud muldadel on peamiseks
ohuks tuule- ja vee-erosioon, mille tõttu kantakse minema taimede toiteelemendid. Eestis maaelu arengukava raames
on välja töötatud piirkondlik mullakaitse meede, hoidmaks erodeeritud- ja turvasmuldi püsiva taimkatte all. Samuti on
mullastiku valdkonnaga seotud poliitilised dokumendid rõhutanud vajadust akumuleerida eelkõige turvasmuldadesse
mulla orgaanilist süsinikku. Käesoleva uuringu eesmärgiks on selgitada erinevate mullaparameetrite muutused
erodeeritud- ja turvasmuldadel nii jätkuval kasutamisel püsirohumaana kui ka maakasutuse muutumisel põllumaast
püsirohumaaks. Uuringu tulemusi kasutatakse põllumajanduslike keskkonnatoetuste hindamiseks ja mullaseire
taustaandmetena.
Töö teostaja on Põllumajandusuuringute Keskuse mullaseire ja uuringute büroo, kontaktisik Kadri Allik,
kadri.allik@pmk.agri.ee

1.6.2. Tulemused ja arutelu
Erodeeritud muldade omaduste muutmine

Erodeeritud muldade maakasutusele tuleb pöörata tähelepanu, sest neid muldi ohustab viljakuse vähenemine.
Erodeeritud muldade pindmine kiht kantakse tuule või vee mõjul põldudelt minema ning mullad vaesuvad seeläbi
väiksematest mullaosakestest, taimetoitainetest ja kaotavad mulla orgaanilist süsinikku. Pidevalt talitleval rohelisel
taimkattel on mullale positiivne mõju. Eestis on erosiooni probleem lokaalne, tuuleerosioonist on enim mõjutatud LääneEesti saared ja rannikualad ning vee-erosioonist kallakulised piirkonnad Lõuna-Eestis. Uurimisalade erodeeritud mullad
paiknevad Lõuna-Eesti kallakulistel aladel ning on mõjutatud eelkõige vee-erosioonist.
Aastatel 2015 ja 2016 teostati välitöid 30-l erodeeritud mullaga uurimisalal. Aastal 2021 sobisid endiselt maakasutuse ja
mullaliigi poolest analüüsimiseks 18 uurimisala tulemused, mida võrreldakse 2015 ja 2016 a kogutud samade uurimisala
tulemustega (Lisa 5, Lisa 6, Lisa 7). Täpsemalt on uurimisalade 2021. a valimist väljajäämise põhjuseid kirjeldatud
metoodikas. Alasid võrreldakse paaridena, kus erodeeritud mullaga aladele rajati põllumaa asemele püsirohumaa (EP enne põllumaa) nendega, kus maakasutus jätkus põllumaana ehk referentsalad (EP ref - referentsalad). Kolmanda
maakasutuse grupi moodustavad alad, mille maakasutus on jätkuvalt püsirohumaa (ER - enne rohumaa). Analüüsitakse
mullaparameetrite muutumist erinevate maakasutuste korral. Joonistel tähistatakse „0a“ esialgsete mullaproovide
kogumist (2015 ja 2016 a) ja „6a“ kordusproovide kogumist (2021 a). Väetamise ABC-l (tabel 4) põhinevad aruandes
läbivalt joonistel ja tekstides kasutatud määratlused (keskmine, väike, väga väike sisaldus) taimetoiteelementide
sisalduste kohta.
Huumushorisondi tüsedus erodeeritud mullaga
endistel ja praegustel põllumaadel vähenes
2021. a keskmiselt 13%. Jätkuvatel
püsirohumaadega alade keskmine
huumushorisondi tüsedus vaadeldud perioodi
jooksul ei muutunud jäädes 26 cm juurde.

Huumushorisondi tüsedus jäi erodeeritud mullaga uurimisaladel
2021. a ala vahemikku 17-37 cm. Uurimisaladel oli 2021. a
keskmine huumushorisondi tüsedus kõige suurem EP aladel 27
cm, järgnesid EP ref 25 cm ning ER aladel 26 cm (Joonis 38).
Huumushorisondi tüsedus oli seega kõigil erineva
maakasutusega aladel suhteliselt sarnane. Kui EP aladel ja nende
referentsaladel huumushorisondi tüsedus kahanes keskmiselt
13% (4 cm) võrra, siis ER aladel on keskmine näitaja püsinud
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samal tasemel (26 cm). Huumushorisondi vähenemine võib olla pikalt kuiva ja kuuma suve tulem, kus mulla pealmine
kiht kuivades ahtamaks jäi. EP aladel oli algselt huumushorisondi tüsedus suurem ka ilmselt seetõttu, et rohumaa oli äsja
rajatud ning mullaharimise mõjul oli muld kobedam ja seega ka tüsedam.
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Joonis 38. Huumushorisondi tüsedus ja standardhälve erodeeritud muldadel erinevate maakasutuste korral algaastal (0a) ja
kordusaastal (6a).

Kui orgaanilise süsiniku (Corg) sisaldus näitab süsiniku kontsentratsiooni huumushorisondis, siis orgaanilise süsiniku varu
(Corg varu) on oluline muldade huumusseisundit iseloomustav näitaja, mis peegeldab mulla orgaanilise süsiniku seisundit
baseerudes turba- või huumushorisondi tüsedusel, lasuvustihedusel ja Corg sisaldusel. Nõrgalt erodeeritud mulla Corg
sisaldus ja varu on vastavate erodeerumata mullaliikidega võrreldes väiksem kuni neljandiku võrra (Astover, A., Kõlli, R.,
Roostalu, H., Reintam, E., Leedu, E., 2012). Sealjuures on erisusi ka Corg sisalduses ja varus erodeeritud muldadel
omavahel, näitajad on suuremad nt erodeeritud rähksetes muldades kui erodeeritud leetunud muldades ning nõrgalt
erodeeritud muldades suuremad kui tugevalt erodeeritud muldades (Lisa 5).
Mulla Corg sisaldus jäi 2021. a vahemikku 0,80-2,40%. Uurimisaladel oli kõrgeim Corg sisaldus ER aladel keskmiselt 1,94%,
järgnesid EP alad 1,80% ja EP ref 1,62% (Joonis 39). Jätkuvatel püsirohumaadel on seega suurem Corg sisaldus, kui võrrelda
neid endiste või praeguste põllumaadega, järelikult on pikaajaline püsiv taimkate erodeeritud muldadel end õigustanud.
Kõigi kolme maakasutuse puhul Corg sisaldus alade keskmisena kuue aasta jooksul tõusis. Corg sisaldus suurenes kõige
enam EP aladel keskmiselt 60% (0,67%) võrra, ER aladel 50% (0,65%) võrra ja EP referentsaladel 21% (0,28%) võrra. Corg
sisalduse suurenemine huumushorisondis on selgelt positiivne näitaja mullaviljakuse seisukohast.
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Joonis 39. Mulla orgaanilise süsiniku sisaldus (Corg, %) erodeeritud muldadel erinevate maakasutuste korral algaastal (0a) ja
kordusaastal (6a).

Mulla Corg varud jäid 2021. a aladel vahemikku 29-101 t/ha.
Keskmiselt oli 2021. a ER aladel Corg varu suurim 74 t/ha, järgmisena
EP aladel 70 t/ha ja EP ref aladel väikseim 62 t/ha (Joonis 40).
Sealjuures kasvas Corg varu kuue aasta jooksul kõigi erinevate
maakasutuste korral ning ER aladel suurenes Corg varu enim 25% (15
t/ha) võrra ja veidi vähem EP aladel 24% (14 t/ha) võrra ja EP
referentsaladel 13% (7 t/ha) võrra. Seega sarnaselt mulla Corg
sisaldusega samuti Corg varu uurimisaladel keskmiselt oluliselt
kasvanud.

Erodeeritud mulla Corg sisaldus on tõusnud
kõige enam ehk 60% võrra endistel
põllumaadel ja Corg varu jätkuvatel
püsirohumaadel 25% võrra. Samuti on
näitajad tõusnud nii jätkuvatel
püsirohumaadel kui põllumaadel.
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Joonis 40. Mulla orgaanilise süsiniku varu (Corg varu, t/ha) erodeeritud muldadel erinevate maakasutuste korral algaastal (0a) ja
kordusaastal (6a).
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Mulla reaktsioon (pH) on tähtis taimede toitumise seisukohalt. Mulla
reaktsioon jäi 2021. a uurimisaladel vahemikku 4,4-7,4. Suurem osa
uurimisalade muldadest 61% (11-l alal 18-st) olid happelise
reaktsiooniga (pH <6,5). Valdav osa taimetoiteelemente omastatakse
taimede poolt hästi mulla pH 5,6-7,0 juures. Neutraalsed olid
erodeeritud mullad keskmiselt EP referentsaladel, kus pH oli 6,7
(Joonis 41). Kultuuristatud põldude kõrgem pH annab tunnistust
sellest, et need alad sobivad paremini põllukultuuride kasvatamiseks
ning neil aladel on teostatud lupjamist muldade neutraliserimiseks. Mulla reaktsioon oli 2021. a madalaim EP aladel
(pH 5,4) jäädes vastavalt muldade happesuse määramise skaala järgi (Mulla ABC III osa) mõõdukalt happelisse (4,6-5,5)
klassi. Keskmiselt ER aladel, kus pH oli 6,0 ehk vastav nõrgalt happelisele (5,6-6,5) klassile, pole sisulisi muutusi kuue aasta
jooksul toimunud. Endistele põllumaadele rajatud püsirohumaadel kahanes mulla pH 5,6-lt 5,4-ni ehk jääb allapoole
taimekasvatuseks optimaalset piiri. Siinkohal annavad EP aladel tooni (Lisa 5) leetunud erodeeritud mullad (viiest alast
kahel), mille huumushorisont on happelisem (pH 5,5), kui teistel erodeeritud muldadel (rähksetel ja leostunud
erodeeritud muldadel). Teiste maakasutuste puhul (EP ref, ER) oleks põllumajanduskultuuride kasvatamine mulla pH-st
lähtudes mõeldav.
Erodeeritud muldadel jäi endistele
põllumaadele rajatud püsirohumaadel 2021.
a mulla happesus mõõdukalt happeline (4,65,5) klassi, nende referentsaladel oli mulla
reaktsioon neutraalne (6,7) ja jätkuvatel
püsirohumaadel nõrgalt happeline (5,6-6,5).
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Joonis 41. Mulla reaktsioon (pH) erodeeritud muldadel erinevate maakasutuste korral algaastal (0a) ja kordusaastal (6a).

Makroelementide fosfori (P) ja kaaliumi (K) sisaldus huumushorisondis võimaldab selgitada erodeeritud muldade
sobivust põllumajanduskultuuride kasvatamiseks. Fosfori sisaldus jäi 2021. a uurimisaladel vahemikku 10-172 mg/kg.
Liikuva fosfori sisaldust alla 20 mg/kg loetakse (esines 2021. a kahel alal) Eesti tingimustele seatud gradatsioonide
kohaselt väga väikeseks ning P-sisaldust 46-90 mg/kg keskmiseks. Sealjuures P-sisaldus vähemalt 46 mg/kg oli peaaegu
kolmveerandil 72% aladest (13-l alal 18-st alast) ning väiksemal osal ehk 28% aladest (viiel alal 18-st) alla optimaalse.
Märkimisväärselt madal oli P-sisaldus keskmiselt EP aladel 25 mg/kg, kõige suurem EP ref aladel keskmiselt 62 mg/kg,
järgnesid ER alad 54 mg/kg (Joonis 42). Referentsaladel on EP aladega võrreldes keskmine P-sisaldus 2,4 korda kõrgem.
Liikuva P-sisaldus tõusis kuue aasta jooksul enim EP aladel, 83% (11 mg/kg) võrra ning jäi sisuliselt samale tasemele
ER aladel (+2 mg/kg) ja EP ref aladel (+1,6 mg/kg). Uurimisalade keskmiselt võib madal P-sisaldus olla saagikust piirav
tegur.
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Joonis 42. Liikuva fosfori (P, mg/kg) sisaldus erodeeritud muldadel erinevate maakasutuste korral algaastal (0a) ja kordusaastal (6a).

Erodeeritud mullaga uurimisaladel on Psisaldus alla optimaalse 28% aladest.
Fosforiga varustatus oli põllumaadel
keskmiselt 2,4 korda kõrgem kui läheduses
asuvatel püsirohumaadel.

K, mg/kg

Kaaliumisisaldus oli 89% aladest defitsiidis.
Kaaliumiga varustatus oli põllumaadel
kõrgem keskmiselt 4,8% võrreldes
läheduses asuvatel püsirohumaadega.
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Liikuva kaaliumi (K) sisaldus jäi 2021. a vahemikku 47-172 mg/kg.
K- sisaldust 131-240 mg/kg loetakse Eesti tingimustele seatud
gradatsioonide kohaselt keskmiseks. Lausa 89% aladest (16-l alal 18-st)
jäi 2021. a K-sisaldus alla 131 mg/kg ehk on madal. Kaaliumisisaldus
kindlasti saagikust limiteerivaks teguriks. Kõige kõrgem oli 2021. a Ksisaldus ER aladel keskmiselt 108 mg/kg (Joonis 43). Kõigi maakasutuse
gruppide puhul K-sisaldus kuue aasta jooksul kasvas. ER ja EP aladel
suurenes K-sisaldus vastavalt keskmisele 15% (14 mg/kg) võrra ja 20%
(13 mg/kg) võrra, EP ref aladel vähenes 10% (9 mg/kg) võrra.
EP referentsaladel oli 2021. a K-sisaldus keskmiselt 4,8% (4 mg/kg )
suurem kui EP aladel.
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Joonis 43. Liikuva kaaliumi (K, mg/kg) sisaldus erodeeritud muldadel erinevate maakasutuste korral algaastal (0a) ja kordusaastal (6a).

Makroelementide liikuva kaltsiumi (Ca) ja magneesiumi (Mg) sisaldused on kujutatud Joonis 44, joontega on märgitud Ca
lupjamisvajaduse piir mineraalmuldades 1500 mg/kg (Mulla ABC III osa) ja keskmise Mg-sisalduse alumine piir 101 mg/kg
(keskmine sisaldus mineraalmuldades 101-150 mg/kg). Alla 1500 mg/kg oli 2021. a Ca-sisaldus 56% (10-l alal 18-st)
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uurimisaladest, seega veidi üle pooltel aladel pole Ca-sisaldus piisav ning vajavad lupjamist. Kõige madalamate
Ca- sisaldusega aladel: EP e5, EP e7, ER e5 ja ER e9 (Joonis 44) on ka erodeeritud muld happelisem (Joonis 41) ning
lupjamisvajadus kõige aktuaalsem. Mg-sisaldus alla keskmise ehk 101 mg/kg oli 2021. a 22% (neljal alal 18-st alast) aladest
ja piisav 78% aladest. Seega liikuva Mg-sisaldus enamusel aladest ei ole limiteerivaks teguriks. Liikuva Ca-sisaldus jäi
uurimisaladel 2021. a vahemikku 411-5299 mg/kg ja liikuva Mg sisaldus 80-285 mg/kg.
Ca puhul mullas on tegemist üldiselt suhteliselt stabiilse näitajaga.
Märkimisväärsem muutus on toimunud vaid alal EP e4 ref (Joonis 44),
Erodeeritud mullaga uurimisaladest üle
kus Ca-sisaldus langes kuue aasta jooksul 48%. See muutus võib olla
poolte (56%) polnud Ca-sisaldus piisav.
tingitud leostumisest, mille käigus Ca liikus mullaprofiilis allapoole.
Seevastu Mg-sisaldus oli enamasti piisav Liikuva Ca sisaldus (2734 mg/kg) oli 2021. a referentsaladel keskmiselt
78% aladest.
kõrgem võrreldes EP alade keskmisega 1130 mg/kg ning ER aladel
1795 mg/kg. Referentsaladel oli 2021. a võrreldes EP aladega Ca-sisaldus 2,4 korda suurem, kuigi alad asuvad üksteisest
maksimaalselt 800 m raadiuses. Põlluraamatu andmeid uuringu tarbeks tootjatelt ei kogutud, kuid kindlasti oli põldudena
kasutatud referentsalasid lubjatud Ca sisaldavate lubiväetistega. Samas tuleb arvestada ka asjaoluga, et mida suurem on
erosioon, seda rohkem tuleb altpoolt huumuskihti karbonaatset materjali. Kuueaastase perioodi jooksul muutus Casisaldus enim EP ref aladel vähenedes keskmiselt 31% (1210 mg/kg võrra), ER rohumaadel tõusis 19% (288 mg/kg) võrra
ja EP aladel vähenes näitaja 1,7% (19 mg/kg) võrra. Liikuva Mg sisaldus oli uurimisaladel samuti üsna stabiilne. Aastal
2021 oli Mg-sisaldus kõige suurem EP aladel keskmiselt 158 mg/kg ning üsna võrdselt ER aladel 153 mg/kg ja EP ref aladel
152 mg/kg. Kui ER ja EP aladel Mg-sisaldus kuue aasta jooksul tõusis, vastavalt 15% (19 mg/kg) võrra ja 6% (9 mg/kg)
võrra, siis referentsaladel langes 10% (17 mg/kg).
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Joonis 44. Liikuva kaltsiumi (Ca) ja magneesiumi (Mg) sisaldus erodeeritud muldadel erinevate maakasutuste korral algaastal (0a) ja kordusaastal (6a).

ER
kesk

Mg, mg/kg

Ca, mg/kg

Valdkond mullastik

Valdkond mullastik

Erodeeritud mulla mangaani (Mn) sisaldus jäi 2021. a vahemikku 58-162
mg/kg. Mn-sisaldus (75 mg/kg) jäi üle keskmise 83% (15-l alal 18-st alast)
uurimisaladest. Aladel on tulemused üsna erinevad, kuid suuri kõikumisi
erinevate aastate vahel ei esine. EP aladel ja nende referentsaladel on Mnsisaldused üsna sarnased, vastavalt 106 mg/kg ja 104 mg/kg ning
jätkuvatel rohumaadel ehk ER aladel oli Mn-sisaldus 2021. a kõige suurem 110 mg/kg (Joonis 45). Vase (Cu) sisaldus jäi
2021. a vahemikku 0,6-1,8 mg/kg ja boori (B) sisaldus vahemikku 0,25-0,69 mg/kg (Joonis 46). Vase sisaldus oli alla
optimaalse (1,5 mg/kg) 89% uurimisaladest (16-l alal 18-st alast) ja B-sisaldus jäi alla optimaalse (1,6 mg/kg) 2021. a kõigil
uurimisaladel. EP aladel, nende referentsaladel ja ER aladel tõusid 2021. a kõigi kolme elemendi sisaldused. Kokkuvõttes
on suurel osal uurimisaladel tegemist mikroelementide Cu ja B puudusega, samas Mn sisaldus on enamikel aladel piisav.

Mn, mg/kg

Erodeeritud mullaga aladest oli 89%-l Cu
ja 100%-l B puudus, 83% aladest oli Mn
sisaldus piisav.
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Joonis 45. Mangaani (Mn, mg/kg) sisaldus erodeeritud muldadel erinevate maakasutuste korral algaastal (0a) ja kordusaastal (6a).
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Joonis 46. Vase (Cu) ja boori (B) sisaldus erodeeritud muldadel erinevate maakasutuste korral algaastal (algne) ja kordusaastal
(kordus).
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Mulla lasuvustihedus erodeeritud mullaga
uurimisaladest EP mõlemas kihis ja ER
ülemises kihis kuue aasta jooksul vähenes ning
EP referentsaladel mõlemas kihis ja ER
alumises kihis suurenes.

Mulla füüsikalisi omadusi kirjeldavad uuringus lasuvustihedus ja
üldpoorsus. Mulla lasuvustihedus on üks põhilisi näitajaid, mille
abil selgitada mulla seisundit tallamise seisukohast ja selle abil saab
arvutada poorsused. Mulla lasuvustihedust uuriti kahes eri
sügavuses, ülemine mullakiht (5-10 cm) on tähistatud „a“ ja
alumine „b“ (20- 25 cm).

Üldpoorsused uurimisalade ülemistes ja
alumistes mullakihtides EP ja ER aladel
suurenesid ning EP referentsaaldel vähenesid.

Mulla lasuvustihedus jäi 2021. a mõlemas kihis vahemikku
1,22- 1,89 g/cm3. Referentsaladel nii ülemises kui alumises
mullakihis lasuvustihedus suurenes, ülemises kihis 6% (0,09 g/cm3)
ja alumises kihis 9% (0,12 g/cm3) ning ER alade alumises kihis 6%
(0,08 g/cm3) (Joonis 47). Referentsalade mulla suurem tihenemine on tõenäoliselt seotud mullaharimisega läbi tallamise
ühelt poolt ja teisalt on üldteada rohumaade positiivne mõju mulla lasuvustiheduse vähenemisele. Lisaks on
referentsaladel enam levinud leetunud erodeeritud mullad, mille lasuvutihedus võib olla suurem võrreldes teiste
erodeeritud muldadega oma väiksema Corg ja Ca-sisalduse tõttu. EP alade ülemises kihis langes lasuvustihedus 12% (0,18
g/cm3) ja alumises 11% (0,17 g/cm3) ning ER alade ülemises kihis 15% (0,26 g/cm3). Sealjuures on lasuvustiheduste
erinevus alade ülemiste ja alumiste kihtide vahel väga väike, mis võib tuleneda muldade läbikuivamisest 2021. aastal.
Samuti ei esinenud märkimisväärseid erinevusi maakasutuste vahel.
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Joonis 47. Lasuvustihedus (Dm) erodeeritud muldade uurimisaladel erinevate maakasutuste korral algaastal (algne) ja kordusaastal
(kordus) ülemises (a) ja alumises (b) mullakihis.

Poorsustest analüüsitakse 2021. a ainult üldpoorsust, sest kuigi 2015. a olid aeratsioonipoorsused arvutatud, puuduvad
tulemused 2016. a kohta. Lasuvustihedused määrati 2015 ja 2016 a erinevates laborites ning 2016. a ei näinud laboris
kasutatud metoodika ette proovide absoluutset märgamist, mistõttu ei olnud võimalik ka aeratsioonipoorsusi arvutada.
Aastast 2021 on välja arvutatud kõigi alade aeratsioonipoorsused, mis jäävad kasutamiseks võimaliku jätku-uuringu
tarbeks. Erodeeritud mulla üldpoorsused EP uurimisaladel suurenesid mõlemas kihis 16%, EP ülemises kihis 6,4% võrra
ja alumises kihis 5,9% võrra (Joonis 48). Sama trend oli iseloomulik ER uurimisaladele, kus üldpoorsused suurenesid alade
keskmiselt ülemises kihis 31% (11%) võrra ja alumises 34% (10%) võrra. Ainult EP ref aladel üldpoorsus ülemises ja
alumises kihis vähenes vastavalt 8,7% (3,8%) võrra ja 17% (5,1%) võrra. Kuna ka lasuvustihedus enamikel
EP referentsaladel suurenes, siis on samadel aladel üldpoorsuse vähenemine loogiline.
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Joonis 48. Üldpoorsused (Püld) erodeeritud muldade uurimisaladel erinevate maakasutuste korral algaastal (algne) ja kordusaastal
(kordus) ülemises (a) kui alumises (b) mullakihis.

Turvasmuldade omaduste muutumine

Keskkonna seisukohalt on turvasmuldade puhul oluline, et maaharimisel orgaanilise aine rikas turvas laguneb ja
mineraliseerub ning õhku eraldub märkimisväärselt CO2. Eelkõige tuleks vältida aega, mil muld on ilma taimkatteta, sest
orgaanilise aine lagunemise kiirus mullas on sel ajal intensiivsem kui taimkattega kaetud mullal. Taimekasvatuses
seisnevad nende muldade puudused nt sügiseses ja kevadises liigvees ja kesksuvises põuakartlikkuses, väheses fosfori
sidumisvõimes ja ebasoodsas soojusrežiimis – turvasmullad soojenevad aeglaselt.
Turvasmuldasid eristatakse turbahorisondi esinemise ja selle tüseduse alusel. Laboris tehtavatest analüüsidest annab
sellekohast infot Corg sisaldus mullas. Aastatel 2015 ja 2016 teostati välitöid 29-l turvasmullaga uurimisalal. Aastal 2021
sobisid endiselt maakasutuse ja mullaliigi poolest analüüsimiseks 21 uurimisala tulemused, mida võrreldakse 2015 ja
2016 a kogutud samade 21-ne uurimisala tulemustega. Täpsemalt saab 2021. uurimisala valikust alade väljajäämise
kohta lugeda metoodika peatükist. Alasid, kus turvasmullaga aladele rajatakse põllumaa asemele püsirohumaa (EP - enne
põllumaa) ja neid, kus maakasutus jätkus põllumaana ehk referentsalad (EP ref - referentsalad), võrreldakse paari kaupa.
Kolmanda maakasutuse grupi moodustavad turvasmullaga alad, kus maakasutus jätkub püsirohumaana (ER – enne
rohumaa). Esialgsed mõõtmised ja analüüsid tehti uurimisaladel 2015 ja 2016 a kogutud mullaproovidest fikseerimaks
algseisu. Kordusproovid koguti kõigilt aladelt 2021. a (Lisa 5, Lisa 6, Lisa 7). Uurimisaladel levisid erineva tüsedusega
madalsoomullad (Lisa 5). Eesti muldade klassifikatsiooni järgi loetakse turvasmuldadeks muldi, mille turbahorisondi
tüsedus on >30 cm. Rahvusvahelise muldade klassifitseerimise WRB1 järgi peab turvasmulla (Histosols) Corg sisaldus
olema vähemalt 20% (World reference base for soil resources 2014).
Uurimisalade muldasid loeti turvasmuldadeks, kui turbahorisondi tüsedus >30 cm ja Corg sisaldus mullas >20% ning leiti
mullastikukaardi abil. Kuigi alal EP t9 ref oli 2021. a Corg sisaldus mullas (12%), selgelt alla 20%, siis turbahorisondi tüsedus
(29 cm) jäi napilt vaid 1 cm võrra alla 30 cm (Joonis 49), siis loeti ala mööndustega turvasmuldade hulka kuuluvaks ning
tulemused kaasatakse analüüsidesse. Uurimisala EP t9 ref on referentsiks nii EP t8-le kui EP t9-le, sest asus mõlemast
endisest põllumaast sobivas kauguses. Lisaks oli jätkuvatel püsirohumaadel ER t3 (25 cm) ja ER t8 (28 cm) turbahorisondi
tüsedus alla 30 cm, kuid mulla Corg sisaldus oli vastavalt 39% ja 20% (Joonis 50), mis vastab turvasmullaks
klassifitseerimise kriteeriumile.

1

WRB - World Reference Base for Soil Resources
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Turbahorisondi tüsedus oli 2021 a. EP alade keskmisena
vähenenud 5% võrra (2 cm võrra) ning nende referentsaladel
Turbahorisondi tüsedus vähenes kõigi
vähenenud 8% (4 cm võrra) (Joonis 49), mis on mõlemad
maakasutuste puhul. Endistele põllumaadele
tagasihoidlikud muutused, kuid referentsalade suurem muutus
rajatud püsirohumaadel oli turbahorisondi
näitab siiski põllumuldade suuremat turba „kulumise“ astet.
tüsedus alade keskmisena 9,3% suurem kui
Uurimisalade võrdlusena saab 2021. a välja tuua, et turvasmuldade
nende referentsaladel. Lisaks vähenes
pideval majandamisel põllumaana oli turbahorisondi tüsedus
referentsaladel turbahorisondi tüsedus enam
keskmiselt 9,3% (erinevus 4 cm) madalam võrreldes aladega, kus
(8%) võrreldes endistele põllumaadele rajatud
endisi põllumaid hakati majandama püsirohumaadena. Jätkuvatel
püsirohumaadega (5%).
püsirohumaadel (ER) on turbahorisondi tüsedus kahanenud 3%
(1,5 cm) võrra. Turvasmuldadele on omane kesksuvine veepuudus ülemises mullakihis, mis 2021. a pikalt kuival ja kuumal
suvel (juuni-juuli) oli kindlasti aktuaalne. Turbahorisondi kahanemine püsirohumaadel võib olla mõjutatud pindmise
turbakihi kuivamisest ja seeläbi väiksemast tüsedusest just 2021. a suvel võrreldes tavapärase sademetehulga ja
temperatuuridega suvega. See asjaolu mõjutab eeskätt ka turba lagunemist – kui veetase langeb väga madalale, siis on
ka mineraliseerumine suurem ning turbakiht muutub õhemaks. Kolmel endisele põllumaale rajatud püsirohumaal EP t6,
EP t8 ja EP t10 ning kuuel jätkuval püsirohumaal ER t1, ER t2, ER t5, ER t6, ER t7, ER t9 (kokku üheksal alal – 43% aladest)
mõõdeti turbahorisondi tüseduseks vähemalt 50 cm (kaeve maksimaalne sügavus) mõlemal proovivõtmise aastal.

Turbahorisondi tüsedus, cm

60
45

50

43
39

45 43

40
4…

30
20
10
0

0a 6a 0a 6a 0a 6a 0a 6a 0a 6a 0a 6a 0a 6a 0a 6a 0a 6a 0a 6a 0a 6a 0a 6a 0a 6a 0a 6a 0a 6a 0a 6a 0a 6a 0a 6a
EP
t4

EP
t6

EP
t7

EP
t8

EP
t9

EP
t10

EP
kesk

ER
t1

ER
t2

ER
t3

ER
t4

Põllumaad
Põllumaad

ER
t5

ER
t6

ER
t7

ER
t8

ER
t9

ER
t10

ER
kesk

Püsirohumaad
Referentspõllud

Püsirohumaad

Turbahorisondi min tüsedus

Joonis 49. Turbahorisondi tüsedus ja standardhälve turvasmuldadel erinevate maakasutuste korral algaastal (0a) ja kordusaastal (6a).
Joonega on tähistatud minimaalne turbahorisondi tüsedus 30 cm.

Mulla Corg sisaldus oli 2021. a kõige suurem ER aladel keskmiselt 33%, EP aladel 30% ja EP ref aladel 23%. Mulla Corg
sisaldus EP alade keskmisena langes 8% (2,5% võrra) ja nende referentsaladel tõusis 13% (2,7% võrra) (Joonis 50).
Uurimisalade võrdlusena oli jätkuvatel põllumaadel ehk referentsaladel Corg sisaldus (23%) märgatavalt madalam
võrreldes läheduses asuvate uurimisaladega, mida viimased kuus kuni seitse aastat on majandatud püsirohumaana, kuid
enne seda olid kasutusel põllumaana. Jätkuvatel püsirohumaadel on samuti toimunud Corg sisalduse vähenemine 7%
(2,5%) võrra. Kui vaatame uurimisalasid eraldi, siis anormaalsed muutused on Corg sisalduses toimunud alal EP t7 ja selle
referentsalal, kus mõlemal juhul on Corg sisaldus kasvanud märkimisväärselt, vastavalt 1,6 korda (12% võrra) ja 2,2 korda
(16% võrra). Märkimisväärselt on langenud Corg sisaldus EP t8 alal, lausa 2,6 korda (42%-lt 16%-ni). Alal EP t8 puhul on
märgata taimetoiteelemendi K tõusu (Joonis 54), mis võib viidata turba mineraliseerumisele sellel alal. Nendel kolmel alal
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Corg, %

on märgatav mõju EP aladel keskmiselt Corg sisalduse vähenemisele ja EP referentsaladel Corg sisalduse tõusule. Seitsmel
uurimisalal EP t4, EP t4 ref, EP t7 ref, EP t8, EP t8 ref/EP t9 ref (sama ala), ER t4, ER t8 oli Corg sisaldus alla 20%, aga
turbahorisondi tüsedus oli neil kõigil (va EP t8 ref/EP t9 ref mööndustega) üle 30 cm (Joonis 49) ehk loeti turvasmuldadeks.
Valdavalt oli uurimisaladel Corg sisaldus >20%, küündides maksimaalselt kuni 43%-ni alal ER t1 (2015. a).
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Joonis 50. Mulla Corg sisaldus turvasmuldadel erinevate maakasutuste korral algaastal (0a) ja kordusaastal (6a). Joonega on
tähistatud minimaalne Corg sisaldus 20%.

Corg varu arvutati 30 cm tüseduse turbahorisondi kohta. Mulla süsinikunäitaja põhineb turbahorisondi tüsedusel,
lasuvustihedusel ja Corg sisaldusel. Keskmine turbakihi Corg varu (Joonis 51) oli 2021. a kõige suurem EP referentsaladel
492 t/ha, võrdluseks EP aladega, kus Corg keskmine varu oli 328 t/ha ja ER aladel 378 t/ha. Corg varu puhul jäävad silma
alad EP t4, EP t7, EPt7 ref ja EP t8, kus on toimunud märkimisväärsemad muutused kuue aasta jooksul. EP t7 Corg varu
suurenemine 1,6 korda (296 t/ha võrra) ja samas EP t4 ja EP t8 alade märgatav Corg varu vähenemine, vastavalt 1,7 korda
(189 t/ha võrra) ja 1,8 korda (114 t/ha võrra) tasandab ära suurema Corg varu muutuse EP aladel keskmiselt. EP t7 ref
alal kasvas Corg varu 2,8 korda (405 t/ha võrra) kuue aastaga, tõstes märkimisväärselt keskmist EP referentsalade
tulemust. Lisaks oli alal EP t7 ref lasuvustihedus üks suurematest EP referentsaladel (0,75-0,96 g/cm3) (Joonis 58). Seetõttu
oli Corg varu tõus EP referentsaladel keskmiselt 50% (142
t/ha) võrra suurem, aga EP aladel hoopiski langus 2,5% (8
Turbahorisondi Corg sisaldus oli 2021. a märgatavalt
t/ha) võrra (Joonis 51). Veelgi enam vähenes Corg varu ER
kõrgem püsirohumaadel ehk EP aladel 30% ja ER
aladel 7,8% (31 t/ha) võrra. Vaadeldes ER uurimisalasid
aladel 33% võrreldes referentsaladega 23%, samas
eraldi, vähenes Corg varu neist enamusel (kuuel alal 10- st).
püsirohumaadel Corg sisaldus pisut vähenes ja
Samas oli ER alade turvasmuldadel Corg varu algseis 410
referentsaladel tõusis.
t/ha suurem võrreldes EP alade (336 t/ha) ja
Corg varu tõusis nii EP kui referentsaladel ja vähenes
referentsaladega (350 t/ha). Kõige rohkem mõjutas Corg
ER aladel. Sealjuures Corg varu suurenes
varu arvutusi 2021. a lasuvustihedus, mis referentsaladel oli
referentsaladel 50% ning langes EP aladel kõigest
märkimisväärselt kõrgem võrreldes EP aladega (samuti ER
2,5% ja ER aladel langes 7,8% võrra.
aladega), ülemises kihis 1,2 korda (0,09 g/cm3) ja alumises
kihis 2 korda (0,39 g/cm3) kõrgem.
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Joonis 51. Mulla orgaanilise süsiniku (Corg) varu turvasmuldadel erinevate maakasutuste korral algaastal (0a) ja kordusaastal (6a).

Mulla reaktsioon (pH) on tähtis taimede toitumise seisukohalt. Taimetoiteelementide liikuvus ja omastatavus on seotud
mulla reaktsiooniga, mis tugevasti happelises mullas väheneb. Turvasmuldasid iseloomustab üldiselt just turba happeline
reaktsioon. Uurimisalade turbahorisondi mullareaktsiooni analüüsides lähtutakse üldisest muldade happesuse
määramise skaalast (Mulla ABC III osa). Uurimisalade pH varieerus suhteliselt suures ulatuses 4,6- 7,1 (Joonis 52). Kõige
suuremal hulgal aladest (seitsmel alal) jäi 2021. a pH vahemikku 5,6-6,5 ehk turbahorisont oli nõrgalt happeline. Erineva
maakasutuse korral jäid pH väärtused muldade happesuse määramise skaala erinevasse klassi. Endistele põllumaadele
rajatud püsirohumaadel oli pH 5,9 ja nende referentsaladel alade keskmisena 6,2 ehk nõrgalt happeline (5,6-6,5). Kui
vaadata toimunud muutusi mullareaktsioonis kuue aasta jooksul,
siis EP aladel (6,2-lt 5,9-ni) ja nende referentsaladel (6,6-lt 6,2-ni)
Turbahorisondi mullareaktsioon jäi 2021. a
muutus mullareaktsioon vastavalt 4,1% (0,3 ühikut) ja 5,7% (0,4
kõigil maakasutusel nõrgalt happelisse (5,6-6,5)
ühikut) võrra happelisemaks. EP referentsaladel oli 2021. a pH 0,3
klassi. Kui EP aladel muutus muld 4,1% võrra ja
ühikut kõrgem EP aladega võrreldes. ER aladel oli mullareaktsioon
referentsaladel 5,7% võrra happelisemaks
alade keskmisena mõõdukalt happelise (4,6-5,5) ja nõrgalt
kuue aasta jooksul, siis ER rohumaadel oli pH
happelise (5,6-6,5) piiril, vastavalt algseisu fikseerimisel 5,5 ja
sisuliselt stabiilne.
kordusmõõtmistel 5,6 ehk muutus oli minimaalne.
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Joonis 52. Mulla reaktsioon (pH) turvasmuldadel erinevate maakasutuste korral algaastal (0a) ja kordusaastal (6a)).

Makroelementide fosfori (P) ja kaaliumi (K) sisaldus
Turbahorisondi P- ja K-sisaldused kuue aasta
turbahorisondis aitab samuti selgitada turvasmuldade sobivust
jooksul EP aladel tõusid, vastavalt 63% ja 12%.
põllumajanduskultuuride kasutamiseks. Lisaks annavad nende
EP referentsaladel P- sisaldus tõusis 38% ja Ktaimekasvatuseks oluliste elementide sisaldused väärtuslikku
sisaldus langes 2% ning ER aladel oli P- sisaldus
informatsiooni muldade seisundi kohta. Fosforisisaldus jäi
stabiilne ja K-sisaldus langes 38%.
uurimisaladel vahemikku 6-60 mg/kg. Liikuva fosfori sisaldust alla
20 mg/kg loetakse Eesti tingimustele seatud gradatsioonide
kohaselt väga väikeseks. Selliseid alasid oli 2021. a 71% (15-alal 21-st). Alade keskmine P-sisaldus oli 2021. a põllumaadele
rajatud püsirohumaadel 15 mg/kg ja referentsaladel 24 mg/kg ning jätkuvatel rohumaadel 19 mg/kg (Joonis 53). EP
püsirohumaadel oli seega P-sisaldus väga väike. Ainult 4,7%-l (ühel alal 21-st) uurimisaladest oli P-sisaldus
turbahorisondis 20 mg/kg. Siiski leidub ER aladel kaks ala ER t4 ja ER t8, kus ühel proovivõtuaastatest on P-sisaldus üle
46 mg/kg, mida saab lugeda keskmiseks P-sisalduseks (46-95 mg/kg). Taimetoiteelementide ilmumine turbahorisonti võib
tähendada ka mineraliseerumise intensiivistumist (ER t8), kus toitaineid turba lagunemisel lisandub. Fosforiga varustatus
on uurimisalade turbahorisondis reeglina limiteerivaks teguriks. EP referentsalade (24 mg/kg) 1,6 korda suurem Psisaldus võrreldes EP aladega (15 mg/kg) tuleneb tõenäoliselt asjaolust, et P antakse põllumaadele väetistega juurde.
Kordusmõõtmiste tulemused näitavad kõigil aladel liikuva P sisalduse tõusu. EP aladel ja nende referentsaladel on
muutused märkimisväärsemad. Liikuva P sisaldus on tõusnud 2021. a EP aladel keskmiselt 63% (6 mg/kg) võrra ja
referentsaladel 38% (7 mg/kg) võrra võrreldes algseisuga.
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P - väga väike sisaldus

Joonis 53. Liikuva fosfori (P) sisaldus turvasmuldadel erinevate maakasutuste korral algaastal (0a) ja kordusaastal (6a).

Kaaliumisisaldus jäi uurimisaladel vahemikku 34-230 mg/kg (Joonis 54). Valdavas osas 86% uurimisaladest, jäävad
tulemused kordades alla 141 mg/kg, mis on väga väike sisaldus. Seetõttu on K-sisaldus turbahorisondis kindlasti limiteeriv
tegur põllumajanduskultuuride kasvatamiseks. Kaaliumipuudus tuleneb turbahorisondis sellest, et mineraalosa sisaldus
on väike ning kaaliumit mullas seetõttu ei seota. Taimede poolt omastamata jäänud kaalium leostub aga mullaprofiilis
allapoole. EP keskmisena oli 2021. a K-sisaldus 93 mg/kg ja nende referentsaladel 106 mg/kg ning sealjuures näitasid
kordusmõõtmiste tulemused K-sisalduse tõusu EP aladel keskmisena 12% (10 mg/kg) võrra ja referentsaladel väikest
langust 2% (2 mg/kg) võrra. Jätkuvatel püsirohumaadel oli seevastu toimunud K-sisalduse märkimisväärne langus 38%
(56 mg/kg) võrra, mis viitab asjaolule, et pikaajalistel püsirohumaadel kasutatakse biomassi kasvatamiseks rohkem
kaaliumit kui seda mulda juurde tuleb.
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Joonis 54. Liikuva kaaliumi (K) sisaldus turvasmuldadel erinevate maakasutuste korral algaastal (0a) ja kordusaastal (6a).
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Turbahorisondi kaltsiumisisaldus (Ca) jäi 2021. a vahemikku
5611-12 370 mg/kg. Endistele põllumaadele rajatud
Turbahorisondi Ca-sisaldus oli kõigil uurimisaladel
püsirohumaadel on Ca-sisaldus langenud aastate võrdluses
üle 5500 mg/kg, ehk ei vaja lupjamist. Samas on
aladel keskmiselt 20% (2437 mg/kg võrra), nende
Ca-sisaldus langustrendis.
referentsaladel 2,4% (213 mg/kg võrra) ja püsirohumaadel 24%
Mg-sisaldused oli 2021. a vähemalt optimaalsed
(2538 mg/kg võrra) (Joonis 55). Turvasmullad, mille Ca- sisaldus
86% uurimisaladest. Keskmiselt EP aladel Mgon üle 5500 mg/kg (Mulla ABC III osa) ei vaja mulla happesuse
sisaldus tõusis 30% ja referentsaladel 38%, langes
5,0…5,5 juures lupjamist. Kõigil uurimisaladel oli Ca-sisaldus üle
elemendi sisaldus ER aladel 35%.
5500 mg/kg. Magneesiumi (Mg) sisaldus turbahorisondis jäi
2021. a vahemikku 184-1 200 mg/kg. Mg-sisaldust alla 190
mg/kg loetakse turvasmuldades väikeseks ning 191-300 mg/kg keskmiseks sisalduseks. Vähemalt keskmise Mgsisaldusega olid 2021. a 86% (18-l alal 21-st) uurimisalade turbahorisondid. Endistele põllumaadele rajatud
püsirohumaadel tõusis Mg-sisaldus kuue aasta jooksul keskmiselt 30% (90 mg/kg) võrra ja referentsaladel keskmiselt 38%
(106 mg/kg) võrra. Mg-sisalduse langus turbahorisondis oli jätkuvatel rohumaadel 35% (244 mg/kg võrra). Ca- ja Mgsisaldused uurimisalade turbahorisontides on jätkuvalt korralikud. Sealjuures nende toiteelementide valdavad
langustrendid näitavad, et pikas perspektiivis võib sarnaste trendide jätkudes tekkida probleem.
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Joonis 55. Kaltsiumi (Ca) ja magneesiumi (Mg) sisaldus turvasmuldadel erinevate maakasutuste korral algaastal (0a) ja kordusaastal (6a).
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Turbahorisontide taimetoiteelementide mangaani (Mn), vase (Cu) ja boori (B) sisaldust näitlikustavad joonised 20 ja
21. Uurimisalade Mn-sisaldus jäi 2021. a vahemikku 3-37 mg/kg, Cu-sisaldus vahemikku 0,1-8,7 mg/kg ja B-sisaldus
vahemikku 1,8-13 mg/kg (Lisa 7). Mn-sisaldus oli uurimisalade turbahorisontides ootuspäraselt väga madal kõigil
uurimisaladel (<75 mg/kg) (Joonis 56). Cu-sisaldus oli väike (≤1,5 mg/kg) 67% (14-l alal 21-st) aladest ning B-sisaldus
oli uurimisalade turbahorisontides vähemalt keskmine (1,3-2,7 mg/kg) (Joonis 57), aga enamasti kordades kõrgem. B
sisaldus turvasmuldades on kõrgem, sest B leidub piisavalt orgaanilises aines, mille mineraliseerumisel täienevad
mulla B varud. Seega on analüüsitud taimetoiteelementidest Mn ja Cu taimede kasvu limiteerivad faktorid ning
turbahorisontide booriga varustatust saab lugeda heaks.

Mn, mg/kg

Endistele põllumaadele rajatud rohumaadel langes MnTurbahorisondi Mn-sisaldus langes viie aasta
sisaldus perioodi jooksul keskmiselt 23% (2 mg/kg) võrra,
jooksul EP aladel 23%, EP referentsaladel 1,6% ja
referentsaladel vähenes Mn-sisaldus keskmiselt 1,6% (0,2
suurenes ER aladel 3,7%.
mg/kg) võrra. Jätkuvaid püsirohumaasid iseloomustas Mnsisalduse tõus 3,7% (0,4 mg/kg) võrra (Joonis 56). Cu-sisaldus
Cu-sisaldus EP aladel langes 17% ja
endistele põllumaadele rajatud püsirohumaadel oli 2021. a
referentsaladel 6,7% ning tõusis ER aladel 57%.
keskmiselt langenud 17% võrra (0,5 mg/kg) ja nende
B-sisaldus EP aladel tõusis 58% ja referentsaladel
referentsaladel 6,7% võrra (0,2 mg/kg) ning jätkuvatel
60% ning langes ER aladel 4%.
püsirohumaadel tõusnud – lausa 57% (0,40 mg/kg) võrra. Bsisaldus oli 2021. a keskmiselt tõusnud nii endistele
põllumaadele rajatud püsirohumaadel 58% (2,1 mg/kg) võrra kui nende referentsaladel 60% (1,5 mg/kg) võrra ning
langenud jätkuvatel püsirohumaadel 5% (0,3 mg/kg) võrra (Joonis 57).
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Joonis 56. Mangaani (Mn) sisaldus turvasmuldadel erinevate maakasutuste korral algaastal (0a) ja kordusaastal (6a).
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Lasuvustihedus
pole
turvasmuldadega
endistele
põllumaadele rajatud püsirohumaadel ja jätkuvatel
Turbahorisondi lasuvustihedused olid kõigil
püsirohumaadel kuue aasta jooksul eriti muutunud. EP
uurimisaladel suhteliselt stabiilsed. EP aladel
referentsaladel on samuti lasuvustihedus ülemises kihis
veidi näitaja tõusis ja ER aladel langes. Suuremad
olnud stabiilne, kuid suurenenud alumises kihis
muutused toimusid EP referentsalade alumises
märkimisväärselt. Kui EP aladel oli keskmine
kihis, kus lasuvustihedus suurenes 21% võrra,
lasuvustiheduse tõus ülemises kihis 3,1% (0,01 g/cm3 võrra)
sealjuures ülemises kihis oli lasuvutiheduse
ja alumises 4% (0,01 g/cm3 võrra), siis nende referentsaladel
suurenemine tagasihoidlik 4,5%.
on muutused olnud tunduvalt märkimisväärsemad –
ülemises kihis on lasuvustihedus kasvanud keskmiselt 4,5%
3
(0,02 g/cm võrra) (Joonis 58) ja alumises kihis 21% (0,02 g/cm3 võrra). See trend toob selgelt esile, et püsirohumaadel
on võrreldes samades tingimustes olevate põllumaadega suurem oht turba tihenemiseks. Keskmiselt on ER alade
turbahorisondi ülemises (5-10 cm) ja alumises kihis (20-25 cm) toimunud lasuvustiheduse vähenemine, vastavalt
1,2% (0,005 g/cm3 võrra) ja 1,6% (0,005 g/cm3 võrra).
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Joonis 58. Lasuvustihedused (Dm) turvasmuldade uurimisaladel erinevate maakasutuste korral algaastal (algne) ja kordusaastal
(kordus) ülemises (a) ja alumises (b) mullakihis.

1.6.3. Kokkuvõte

Erodeeritud muldade huumushorisondi tüsedus vähenes kuue aasta jooksul keskmiselt EP ja nende
referentsaladel 13% (4 cm võrra), sealjuures kõrgem oli huumushorisondi tüsedus EP aladel (27 cm 2021. a).
ER aladel jäi huumushorisondi tüsedus alade keskmiselt mõlema alg- kui kordusaastal 26 cm juurde.
Erodeeritud muldade Corg sisaldus ja Corg varu suurenesid kuue aasta jooksul märkimisväärselt uurimisalade
keskmiselt kõigi maakasutuste juures. Corg sisaldus oli 2021. a uurimisalade keskmiselt kõigeim ER aladel
1,94%, järgnesid EP alad 1,80% ja EP referentsalad 1,62%. Sealjuures Corg sisaldus suurenes keskmiselt
EP aladel kõige enam - 67% (0,67% võrra), ER aladel 50% (0,65% võrra) ja EP referentsaladel 25%
(0,28% võrra). Corg varu oli kuue aasta jooksul keskmiselt kõrgeim ER aladel 74 t/ha, järgmisena EP aladel
70 t/ha ja EP referentsaladel vähem 62 t/ha. Sealjuures Corg varu suurenes keskmiselt ER aladel enim 25%
(15 t/ha võrra), EP aladel 24% (14 t/ha võrra) ja vähem EP referentsaladel 12% (7 t/ha võrra).
Erodeeritud muldadega uurimisalade mulla reaktsioon oli valdalt happeline 61% (11-l alal 18-st) ning trend
oli kõigil maakasutustel pH vähenemisele. EP aladel kahanes mulla pH keskmiselt 5,6-lt 5,4-ni jäädes nõrgalt
happelise (5,6-6,5) ja mõõdukalt happelise (4,6-5,5) klassi piirile. ER aladel kahanes mulla pH keskmiselt 6,299
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lt 6,0-ni ehk tulemused vastasid nõrgalt happelisele (5,6-6,5) klassile. Neutraalsed olid erodeeritud mullad
keskmiselt EP referentsaladel, kus pH kahanes 7,0-lt 6,7-ni.
Erodeeritud muldadega uurimisaladest oli P-sisaldus 28% (viiel alal 18-st) alla 46 mg/kg ja K-sisaldus 89% (16l alal 18-st) alla 131 mg/kg ehk alla optimaalse ning seab piiranguid saagikusele. Referentsaladel on EP aladega
võrreldes keskmine P-sisaldus 2,4 korda kõrgem. Liikuva P sisaldus tõusis kuue aasta jooksul enim EP aladel
83% (11 mg/kg võrra) ning jäi sisuliselt samale tasemele ER aladel 4,1% (2 mg/kg võrra) ja EP referentsaladel
2,6% (2 mg/kg võrra). Liikuva K sisaldus suurenes kuue aasta jooksul ER aladel 15% (14 mg/kg võrra) ja EP
aladel 20% (13 mg/kg võrra), siis EP referentsaladel vähenes 10% (9 mg/kg võrra). EP referentsaladel oli
võrreldes EP aladega K-sisaldus 4,8% (4 mg/kg võrra) suurem.
Erodeeritud muldadel oli Ca-sisaldus 56% uurimisaladest (10-l alal 18-st) allpool lupjamisvajaduse piiri
(1500 mg/kg) ja Mg-sisaldus 22% (neljal alal 18-st) uurimisaladest oli alla keskmise 101 mg/kg. Seega veidi üle
pooltel aladel pole Ca-sisaldus piisav ning vajavad lupjamist. Samas Mg sisaldus ei ole enamusel (78%) aladest
limiteerivaks teguriks. Ca- ja Mg-sisaldus erodeeritud mullas olid suhteliselt stabiilsed näitajad. Samas tuleb
arvestada ka asjaoluga, et mida suurem on erosioon, seda rohkem tuleb altpoolt huumuskihti ka
karbonaatset materjali. Kuueaastase perioodi jooksul muutus Ca-sisaldus enim EP referentsaladel vähenedes
keskmiselt 31% (1210 mg/kg võrra), ER rohumaadel tõusis 16% (288 mg/kg võrra) ja EP aladel tõusis näitaja
vaid 1,7% (19 mg/kg võrra). Kui ER ja EP aladel Mg-sisaldus kuue aasta jooksul tõusis, vastavalt 15% (19 mg/kg)
ja 6% (9 mg/kg), siis referentsaladel langes 10% (17 mg/kg). Sealjuures kõrgem oli Ca-sisaldus 2021. a EP
referentsaladel keskmiselt 2734 mg/kg ja Mg-sisaldus EP aladel keskmiselt 158 mg/kg.
Erodeeritud muldadel oli 2021. a Mn-sisaldus 83% (15-l alal 18-st alast) uurimisaladest piisav (üle keskmise
sisalduse 75 mg/kg). Cu-sisaldus oli 89% uurimisaladest (16-l alal 18-st alast) alla optimaalse (1,5 mg/kg) ja Bsisaldus jäi kõigil 100% uurimisaladel (18 ala) alla optimaalse (1,6 mg/kg). Kõigi kolme maakasutuse juures EP
alad, referentsalad ja ER alad tõusis kuueaastase perioodi jookul Mn-, Cu- ja B-sisaldus. Kokkuvõttes on suurel
osal uurimisaladest mikroelementide Cu ja B puudus, samas Mn-sisaldus on enamusel aladest piisav.
Erodeeritud muldade lasuvustihedus erines vähe erinevate maakasutuste juures. Sealjuures on
lasuvustiheduste erinevus alade ülemiste ja alumiste kihtide vahel väga väike, mis võib tuleneda muldade
läbikuivamisest 2021. aastal. Referentsaladel nii ülemises kui alumises mullakihis on toimunud
lasuvustiheduse tõus, vastavalt 6% (0,09 g/cm3) ja 9% (0,12 g/cm3). Samuti on lasuvustihedus suurenenud
kuueaastase perioodi jooksul ER alade alumises kihis 6% (0,08 g/cm3). Lasuvustihedus vaadeldud perioodi
jooksul langenud EP alade mõlemas kihis 11-12% ja ER alade ülemises kihis 15%.
Erodeeritud muldade üldpoorsus 2021. a suurenes EP ja ER alade nii ülemises (vastavalt 16% ja 31%) kui
alumises kihis (vastavalt 14% ja 33%) võrreldes proovivõtmise algaastaga. Üldpoorsus EP referentsalade
mõlemas kihis vähenes (vastavalt 9% ja 11%), mis on ka loogiline tulemus, sest lasuvustihedus enamikel EP
referentsaladel suurenes.
Turvasmuldades turbahorisondi tüsedus kõigil maakasutustel keskmiselt vähenes. Turbahorisondi tüsedus
EP alade keskmisena vähenes 5% võrra (muutus 4 cm), kui samas referentsaladel oli vähenemine 9% (4 cm
võrra). Mõlemad on tagasihoidlikud muutused, kuid referentsalade suurem muutus näitab siiski
põllumuldade suuremat turba „kulumise“ astet. ER aladel oli turbahorisondi tüsedus kahanenud 3% (2 cm)
võrra, mis on tagasihoidlik muutus. Turbahorisondi kahanemine püsirohumaadel võib olla mõjutatud
pindmise turbakihi kuivamisest ja seeläbi väiksemast tüsedusest just 2021. a suvel võrreldes tavapärase
sademehulga ja temperatuuridega suvega. See asjaolu mõjutab eeskätt ka turba lagunemist-kui veetase
langeb väga madalale, siis on ka mineraliseerumine suurem ning turbakiht muutub õhemaks.
Turvasmuldade Corg sisaldus vähenes EP ja ER aladel ning pisut suurenes EP referentsaladel. Nii EP aladel kui
nende referentsaladel on üksikuid uurimisalasid, kus on aset leidnud anormaalsed muutused Corg sisalduses.
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Kõige suurem oli Corg sisaldus siiski 2021. a sarnaselt algaastale püsirohumaadel ER aladel keskmiselt 33% ja
EP aladel 30% ning väiksem EP referentsaladel keskmiselt 23%. Sealjuures mulla Corg sisaldus EP alade
keskmisena langes 8% (2,5% ) võrra ja nende referentsaladel tõusis 13% (2,7%) võrra.
Turvasmuldade keskmine Corg varu turbahorisondi kohta oli 2021. a kõige suurem EP referentsaladel 492
t/ha ning märgatavalt väiksem EP aladel keskmiselt 328 t/ha ja ER aladel 378 t/ha. Seejuures kasvas Corg
varu keskmiselt EP referentsaladel 50% (164 t/ha võrra), aga EP aladel palju tagasihoidlikumalt 2,5% (8 t/ha
võrra). ER aladel Corg varu hoopis vähenes 7,8% (32 t/ha võrra). ER uurimisalasid eraldi vaadeldes on enam
neid alasid, kus Corg varu on kuue aasta jooksul vähenenud (kuuel alal 10-st), mis mõjutas maakasutuse Corg
varu keskmist tulemust. Kõige rohkem mõjutas erinevate maakasutuste puhul Corg varu arvutusi
lasuvustihedus, mis referentsaladel oli märkimisväärselt kõrgem võrreldes EP aladega (samuti ER aladega),
ülemises kihis 1,2 korda ja alumises kihis 2 korda kõrgem.
Turvasmuldade mulla reaktsioon oli turvasmuldadele iseloomulikult valdavalt happeline. EP aladel oli 2021. a
pH 5,9 ja nende referentsaladel keskmiselt 6,2 ehk nõrgalt happeline (5,6-6,5). Kui vaadata toimunud muutusi
mullareaktsioonis kuue aasta aasta jooksul, siis EP aladel (6,2-lt 5,9-ni) ja nende referentsaladel (6,7-lt 6,4-ni)
muutus mullareaktsioon 4% võrra happelisemaks. EP referentsaladel oli 2021. a pH 8% kõrgem EP aladega
võrreldes. ER aladel oli pH keskmiselt mõõdukalt happelise (4,6-5,5) ja nõrgalt happelise (5,6-6,5) piiril,
vastavalt algaastal 5,5 ja kordusaastal 5,6 ehk muutus oli minimaalne.
Turvasmuldade P-sisaldus ja K-sisaldus olid 2021. a uurimisaladest 95% alla optimaalse (P 46- 95 mg/kg ja K
291-580 mg/kg) ja väga sageli isegi alla väga väikese sisalduse, mis turvasmuldadel P-sisalduse puhul on 20
mg/kg (71% uurimisaladest) ja K-sisalduse puhul 141 mg/kg (86% uurimisaladest). Seega on nii P- kui Ksisaldus turvasmuldadega uurimisaladel limiteerivaks teguriks. Turbahorisondi P- ja K-sisaldused kuue aasta
jooksul EP aladel tõusid, vastavalt 62% ja 12%. EP referentsaladel P- sisaldus tõusis 38% ja K-sisaldus langes
2% ning ER aladel oli P-sisaldus stabiilne ja K-sisaldus langes 38%. Sealjuures kõige suurem oli P-sisaldus 2021.
a EP referentsaladel 24 mg/kg, ER aladel 19 mg/kg ja EP aladel 15 mg/kg ning K-sisaldus samuti suurim EP
referentsaladel 106 mg/kg ja võrdne ER ja EP aladel 93 mg/kg.
Turvasmuldade Ca-sisaldus oli 2021. a kõigil uurimisaladel üle 5500 mg/kg, ehk ei vaja lupjamist ja Mg-sisaldus
olid vähemalt optimaalsed 86% uurimisaladest. Samas on Ca-sisaldus alg- ja kordusaasta võrdluses
langustrendis. EP aladel langes Ca-sisaldus keskmiselt 20%, nende referentsaladel 2,4% ja ER aladel 24%. Mgsisaldus tõusis 2021. a EP aladel keskmiselt 23% ja referentsaladel 37%, langes elemendi sisaldus ER aladel
35%.
Turvasmuldadega alade turbahorisondis oli 2021. a Mn-sisaldus väga madal kõigil uurimisaladel (<75 mg/kg),
Cu-sisaldus oli 67% uurimisaladest väike (≤1,5 mg/kg) ning B-sisaldus oli kõigi uurimisalade turbahorisontides
vähemalt keskmine (1,3-2,7 mg/kg). Turbahorisondi Mn-sisaldused langes kuue aasta jooksul EP aladel 23%
ning tõusis EP referentsaladel 53% ja ER aladel 3,6%. Cu-sisaldus EP aladel langes 17% ja referentsaladel 6,6%
ning tõusis ER aladel 50%. B-sisaldus EP aladel tõusis 59% ja referentsaladel 14% ning langes ER aladel 4%.
Turvasmuldade lasuvustihedus pole kõigi kolme maakasutuse juures märkimisväärselt kuue aastal jooksul
muutunud. EP aladel lasuvustihedus tõusis (ülemises kihis 3% ja alumises kihis 4%) ja ER aladel langes
(ülemises kihis 1,2% ja alumises kihis 1,6%). Suuremad muutused toimusid EP referentsalade alumises kihis,
kus lasuvustihedus suurenes 21% võrra, sealjuures ülemises kihis oli lasuvustiheduse suurenemine
tagasihoidlik 4,5%.
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2.1. Põllumajandusliku keskkonnatoetuse veeseire hindamise raames veekvaliteediga seotud
uurimistööd (taimetoiteelementide kontsentratsioon dreenivees) 2021. a

2.1.1. Seirealad

Uuringu eesmärgiks on hinnata MAK PKT keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) ja mahepõllumajandusliku
tootmise (MAHE) meetme rakendumist ja mõju veekeskkonnale. 2021. aastal kasvatati seirepõldudel järgmisi
põllumajanduskultuure:
T1 (Tartumaa), toetustüüp – KSM, põldtimut Tika.
Väetamine: 2021 vegetatsiooniperioodil mineraalväetis NS 27-4 150 kg/ha.
Saak: 645 kg/ha;
J28 (Läänemaa), toetustüüp – KSM, suviraps Fenja
Väetamine: 2020 sügisel vedelsõnnik 32 t/ha, 2021 vegetatsiooniperioodil mineraalväetis NS 30-7 150 kg/ha.
Saak: 1190 kg/ha;
Plin1 (Läänemaa), toetustüüp – KSM, suvioder Evergreen.
Väetamine: 2020 sügisel vedelsõnnik 32 t/ha, 2021 vegetatsiooniperioodil mineraalväetis NPK 18-6-18 250 kg/ha,
ASN 26-15 100 kg/ha.
Saak: 2560 kg/ha;
K1 (Raplamaa), toetustüüp – ÜPT (nn tavatootmine, ei ole liitunud PKT kohustusega), mustkesa.
Väetamine: 2021 sügisel taliviljale mineraalväetis NPK 9-12-25 250 kg/ha, CAN 27 100 kg/ha;
KH (Raplamaa), toetustüüp – KSM, suvioder Katniss.
Väetamine: 2021 vegetatsiooniperioodil mineraalväetis NPK 15-15-15 301 kg/ha, NS 27-4 152 kg/ha.
Saak: 3540 kg/ha;
LA (Läänemaa), toetustüüp – MAHE, põldhein (liblikõielisi 50%, kõrrelisi 50%).
Ei väetatud.
Saak: 7200 kg/ha (silo);
AD (Jõgevamaa, NTA), toetustüüp – KSM, kõrrelised heintaimed.
Ei väetatud.
Saak: 4000 kg/ha (silo).
2020. aasta sügisel valiti Jõgevamaa NTA alal uus seirepõld, kuna eelmise seirepõllu drenaaž amortiseerus.
Dreenivee seire metoodika on esitatud vee valdkonna uuringute metoodikate dokumendis.

2.1.2. Taimetoiteelementide sisaldus dreenivees ja nende leostumine seirepõldudelt

Nitraatiooni kontsentratsioon dreenivees kõigub suurtes piirides. Alljärgnevatel joonistel on toodud nitraatiooni
dünaamika seirepõldudel aruandeperioodi (september 2014 - september 2021) kohta (Joonis 59, Joonis 60, Joonis 61,
Joonis 62, Joonis 63). Tartumaa seirepõllul kasvas 2020. aasta kevadel allakülvina külvatud timut. Seega oli põld talvise
taimkattega. Nitraatiooni kontsentratsioon ületas paljudel juhtudel piirnormi, kuid jäi madalamaks kui eelnevatel
aastatel kui põldu väetati digestaadiga. Läänemaa seirepõldudele J28 ja Plin1 anti sügisel mullaharimise alla
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orgaanilist väetist - sea vedelsõnnikut. Ilmselt seetõttu suurenes sügisperioodil lühiajaliselt ka nitraatiooni
kontsentratsioon nende põldude dreenivees. Raplamaa seirepõldudel oli nitraatiooni kontsentratsioon kogu
seireperioodi vältel ühtlaselt kõrge, jäädes seirepõllul K1 napilt alla ja seirepõllul KH napilt üle piirnormi. Mahepõllul
LA, kus kasvas kõrrelisterohke põldhein oli nitraatiooni kontsentratsioon dreenivees väga madal. NTA uuel seirepõllul
AD kõikus nitraatiooni kontsentratsioon sügistalvisel perioodil piirnormi lähedal. Kevadisel sulaperioodil tõusis aga
väga kõrgele ja langes seejärel suveperioodil allapoole piirnormi.
140
120
100

NO3_, mg/l

80
60
40
20

29.08.2014
27.11.2014
11.02.2015
27.04.2015
13.07.2015
06.01.2016
16.03.2016
30.05.2016
25.07.2016
23.11.2016
31.01.2017
10.04.2017
19.06.2017
29.08.2017
06.11.2017
18.01.2018
13.03.2018
21.05.2018
24.08.2018
01.11.2018
10.01.2019
21.03.2019
30.05.2019
30.07.2019
28.11.2019
23.01.2020
07.04.2020
16.06.2020
24.08.2020
02.11.2020
11.01.2021
22.03.2021
01.06.2021

0

T1

Piirnorm

Sihtarv

Joonis 59. Nitraatiooni sisaldus Tartumaa KSM seirepõllu (T1) dreenivees perioodil 2014-2021
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Joonis 60. Nitraatiooni sisaldus Läänemaa KSM seirepõlludude (J28, Plin1) dreenivees perioodil 2014-2021
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Joonis 61. Nitraatiooni sisaldus Raplamaa KSM (KH) ja ÜPT (K1) seirepõlludude dreenivees perioodil 2014-2021
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Joonis 62. Nitraatiooni sisaldus Läänemaa MAHE seirepõllu (LA) dreenivees perioodil 2014-2021
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Joonis 63. Nitraatiooni sisaldus NTA seirepõllu (AD) dreenivees perioodil 2020-2021

Nitraatiooni keskmiste kontsentratsioonide võrdlemisel selgub, et kahe seirepunkti dreenivee nitraatiooni sisaldus
ületas seireperioodil 2020/2021 piirnormi. Mõlemad olid KSM toetustüübiga põllud, kus vee nitraatide sisaldus ulatus
56,1 mg/l (Tabel 3). ÜPT põllul, mis oli mustkesa all, tõusis nitraatiooni kontsentratsioon küllalt kõrgele (46,9 mg/l).
Mahepõllul, mida pole väetatud juba 4 aastat, oli dreenivees ka nitraate väga vähe – 0,9 mg/l. Kahe toetusperioodi
(2007-2013 ja 2014-2021) keskmiste võrdlemisel selgub, et suurim on erinevus nitraatiooni kontsentratsioonis ÜPT
põllul. Viimasel toetusperioodil on keskmine kontsentratsioon tõusnud 61,9 mg/l-ni. Osaliselt on see seletatav
sellega, et toetusperioodil 2007-2013 kasvatati seal kahel järjestikusel aastal liblikõielisterohket põldheina, mida ei
väetatud ning ka järgneval aastal oli mineraalväetiste kasutamine põldheina järelmõju tõttu madal. Seetõttu oli ka
neil aastatel nitraatiooni keskmine kontsentratsioon madal ja see avaldus ka selle toetusperioodi keskmises, mis jäi
tasemele 20,1 mg/l.
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Tabel 3. Nitraatiooni keskmised kontsentratsioonid seirepõldudel referentperioodil 2007-2013 ja aastatel 2014-2021
Seirepunkt

NO3 keskmine sisaldus, mg/l
2007-2013 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

2019-2020

2020-2021 2014-2021

T1 (KSM)

42,3

55,6

61,6

52,8

53,8

58,3

60,3

47,6

55,7

Plin1 (KSM)

38,0

26,5

8,8

10,1

15,0

17,2

46,2

34,5

22,6

J28 (KSM)

20,1

12,4

10,1

24,3

13,0

36,0

25,7

K1 (ÜPT)

20,1

51,1

103,3

98,6

57,3

44,5

31,5

46,9

61,9

88,4

107,3

56,0

50,9

54,6

56,1

68,9

3,1

20,8

37,1

20,5

2,7

1,2

0,9

12.3

17,8

6,5

25,5

25,7

34,9

66,8

56,0

29,5*

KH (KSM)
LA (MAHE)

18,7

AD (KSM)

33,2

22,1

Piirnorm

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Sihtarv

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,5

25,5

* perioodi keskmine on arvutatud aastate 2014-2020 järgi, kuna 2021. aastal valiti uus seireala

Kui võrrelda nitraatiooni seireperioodi (sept 2020 - sept 2021) keskmisi
kontsentratsioone toetustüübiti, siis on näha, et kõikide toetustüüpide puhul jäi
nitraatiooni keskmine kontsentratsioon piirnormist madalamaks. Võrreldes
kontsentratsiooni muutusi aastati, on näha, et KSM toetustüübiga põldudel on
selle näitaja varieeruvus väiksem kui ÜPT ja MAHE toetustüübiga põldudel.
Referentsperioodiga (2007-2013) võrreldes suurenes sel perioodil keskmine
kontsentratsioon nii ÜPT kui KSM toetustüübiga põldudel. Kui võrrelda kahe toetusperioodi keskmisi näitajaid (20072013 ja 2014-2021), siis KSM ja MAHE põldude nitraatiooni keskmine kontsentratsioon on jäänud sarnasele tasemele.
Kuna ÜPT seirepõlde on võrdluses ainult üks, siis selle näitaja keskmise tõus on tingitud kahe toetusperioodi
maakasutuse erinevustest nagu eespool mainitud (Tabel 4).
Toetusperioodi keskmisena
oli nitraatiooni sisalduselt
halvima kvaliteediga ÜPT
põllult pärinev dreenivesi.

Tabel 4. Nitraatiooni keskmised kontsentratsioonid toetustüübiti referentsperioodil 2007-2013 ja aastatel 2014-2021
NO3 keskmine sisaldus, mg/l
Toetustüüp

2007-2013 2014-2015

2019-2020 2020-2021
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

20142021

KSM

33,5

28,1

35,1

44,0

32,7

39,5

50,7

45,5

39,4

MAHE

18,7

3,1

20,8

37,1

20,5

2,7

1,2

0,9

12,3

ÜPT

20,1

51,1

103,3

98,6

57,3

44,5

31,5

46,9

61,9

Dreenivee kvaliteeti hinnatakse nitraatlämmastiku sisalduse alusel. MAK 2014-2020 pinnavee nitraatlämmastiku
kvaliteediklasse on kolm: hea <2; mõõdukas 2-5,6 ja halb >5,6 mg/l. Seda skaalat kasutades jäävad põldudelt T1, J28,
K1, ja KH kogutud kõik dreenivee proovid halba seisundiklassi. Mahepõllu dreenivee kvaliteet oli läbi terve
seireperioodi hea. NTA uuel seirealal, kus püsirohumaal kasvatati heintaimi, jäi 91% kogutud veeproovidest halba ja
ainult 9% keskmisesse seisundiklassi (Joonis 64).
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T1 (KSM) 2015-2016
T1 (KSM) 2016-2017
T1 (KSM) 2017-2018
T1 (KSM) 2018-2019
T1 (KSM) 2019-2020
T1 (KSM) 2020-2021

100
96
96
100
100
100

4
4

Plin1 (KSM) 2015-2016
Plin1 (KSM) 2016-2017
Plin1 (KSM) 2017-2018
Plin1 (KSM) 2018-2019
Plin1 (KSM) 2019-2020
Plin1 (KSM) 2020-2021

35

65

29

71
50

50

41

47

17
9

J28 (KSM) 2015-2016
J28 (KSM) 2016-2017
J28 (KSM) 2017-2018
J28 (KSM) 2018-2019
J28 (KSM) 2019-2020
J28 (KSM) 2020-2021

12

83
91
61

28

14
31
11
8

11

57

29
31

38

63

26

25

67
100

LA (MAHE) 2015-2016
LA (MAHE) 2016-2017
LA (MAHE) 2017-2018
LA (MAHE) 2018-2019
LA (MAHE) 2019-2020
LA (MAHE) 2020-2021

16

69

7

15
93

78

Hea

22
100

Keskmine

80

20

Halb

100

KH (KSM) 2015-2016
KH (KSM) 2016-2017
KH (KSM) 2017-2018
KH (KSM) 2018-2019
KH (KSM) 2019-2020
KH (KSM) 2020-2021

100
100
93
100
100
100

7

K1 (ÜPT) 2015-2016
K1 (ÜPT) 2016-2017
K1 (ÜPT) 2017-2018
K1 (ÜPT) 2018-2019
K1 (ÜPT) 2019-2020
K1 (ÜPT) 2020-2021

100
100
100
100
100
100

AD (KSM) 2015-2016
AD (KSM) 2016-2017
AD (KSM) 2017-2018
AD (KSM) 2018-2019
AD (KSM) 2019-2020
AD (KSM) 2020-2021

78

22

60
60
60

40
40
100

9
0%

91
10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Joonis 64. Perioodil 09.2015-09.2021 kogutud dreeniveeproovide jagunemine seisundiklassidesse nitraatlämmastiku (N-NO3)
sisalduse alusel

Nitraatiooni kontsentratsioon kõigub aasta jooksul tugevasti. Kontsentratsiooni trendi iseloomustamiseks grupeeriti
kõikidelt seirepõldudelt toetusperioodi (2014-2021) jooksul kogutud proovide tulemused kuude kaupa. Nitraatiooni
keskmise kontsentratsiooni trend langeb kokku filtratsiooni trendiga. Seetõttu võimendab kontsentratsiooni muutus
lämmastiku leostumist. Nii kontsentratsiooni kui filtratsiooni maksimumid jäävad vegetatsioonivälisesse perioodi
(Joonis 65).
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Joonis 65. Nitraatiooni keskmine kontsentratsioon ja filtratsioon kuude kaupa perioodil 2014-2021 kõikide seirekohtade lõikes

Dreenivee fosfori sisalduse muutus perioodil 2014-2021 on toodud järgnevatel joonistel (Joonis 66, Joonis 67, Joonis
68, Joonis 69, Joonis 70). Joonistel on toodud kaks piirnormi, mis eristavad pinnaveekogumite seisundiklasside piire:
piirnorm 1 (0,08 mg/l) on piiriks hea ja kesise klassi ning piirnorm 2 (0,10 mg/l) kesise ja halva klassi vahel. Joonistelt
on näha, et Tartumaa ja Läänemaa seirepõllul J28 jäi dreenivee kvaliteet valdavalt kesiseks või halvaks. Raplamaal oli
dreenivee kvaliteet sügistalvisel perioodil enamasti halb või väga halb, kuid paranes kevadtalvise perioodil, kus
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Joonis 66. Fosfori sisaldus Tartumaa KSM seirepõllu (T1) dreenivees perioodil 2014-2021
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kogutud veeproovide kvaliteet jäi valdavalt heasse klassi. Ka NTA seirepõllu dreenivee kvaliteet fosforisisalduse järgi
oli valdavalt halb (Joonis 70).
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Joonis 67. Fosfori sisaldus Läänemaa KSM seirepõldude (Plin1, J28) dreenivees perioodil 2014-2021
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Joonis 68. Fosfori sisaldus Raplamaa ÜPT seirepõllu K1 ja KSM seirepõllu KH dreenivees perioodil 2014-2021
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Joonis 69. Fosfori sisaldus Läänemaa MAHE seirepõllu (LA) dreenivees perioodil 2014-2021
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Joonis 70. Fosfori sisaldus NTA KSM seirepõllu (AD) dreenivees perioodil 2020-2021

Seirepõldude dreenivee keskmine fosforisisaldus sellel toetusperioodil (2014-2021) eelmise perioodiga (2007-2013)
võrreldes oluliselt ei muutunud (Tabel 5).
Tabel 5. Fosfori keskmised kontsentratsioonid seirepõldudel referentsperioodil 2007-2013 ja aastatel 2014-2021
Seirepunkt

P keskmine sisaldus, mg/l
2007-2013 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2014-2021

T1 (KSM)

0,13

0,07

0,13

0,13

0,14

0,13

0,14

0,14

0,13

Plin1 (KSM)

0,13

0,10

0,09

0,08

0,13

0,08

0,08

0,09

0,09

J28 (KSM)

0,13

0,08

0,09

0,12

0,12

0,10

0,13

0,12

0,11

K1 (ÜPT)

0,08

0,06

0,08

0,09

0,07

0,08

0,07

0,09

0,08

0,07

0,09

0,06

0,07

0,08

0,07

0,07

0,17

0,17

0,13

0,21

0,13

0,16

0,14

0,14

0,03

0,07

0,08

0,05

0,06

0,07

0,16

0,06*

KH (KSM)
LA (MAHE)
AD (KSM)

0,18

* perioodi keskmine on arvutatud aastate 2014-2020 järgi, kuna 2021. aastal valiti uus seireala

Vooluveekogude pinnaveekogumite seisundiklasside piirid fosfori sisalduse järgi on järgmised: väga hea
kvaliteediklass <0,05; hea 0,05-0,08; kesine >0,08-0,1; halb >0,1-0,12 ja väga halb >0,12 mg/l.
Seireperioodil 2020-2021 paranes dreenivee kvaliteet fosforisisalduse põhjal vaid MAHE seirepõllul LA. Põldudel K1,
Plin ja J28 suurenes väga halba ja halba kvaliteediklassi jäävate proovide osakaal ning vastavalt vähenes proovide hulk
kesises ja heas klassis. Uuel NTA-le jääval seirepõllul jäi dreenivee kvaliteet kesisesse, halba ja väga halba
seisundiklassi (Joonis 72).
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T1 (KSM) 2015-2016
T1 (KSM) 2016-2017
T1 (KSM) 2017-2018
T1 (KSM) 2018-2019
T1 (KSM) 2019-2020
T1 (KSM) 2020-2021

33

22

4 4

32
4

22
18
4

60
74
82

26
9

Plin1 (KSM) 2015-2016
Plin1 (KSM) 2016-2017
Plin1 (KSM) 2017-2018
Plin1 (KSM) 2018-2019
Plin1 (KSM) 2019-2020
Plin1 (KSM) 2020-2021

45

70
27

64

50

25
19

25
13
12
8

25
19
44

44

12

76

12

33

33

25

89

J28 (KSM) 2015-2016
J28 (KSM) 2016-2017
J28 (KSM) 2017-2018
J28 (KSM) 2018-2019
J28 (KSM) 2019-2020
J28 (KSM) 2020-2021

23

11

47
6

12

6

18

63

31

69

21

53

8

21

33

58
67

LA (MAHE) 2015-2016
LA (MAHE) 2016-2017
LA (MAHE) 2017-2018
LA (MAHE) 2018-2019
LA (MAHE) 2019-2020
LA (MAHE) 2020-2021

33
100

Väga hea

33

9

KH (KSM) 2015-2016
KH (KSM) 2016-2017
KH (KSM) 2017-2018
KH (KSM) 2018-2019
KH (KSM) 2019-2020
KH (KSM) 2020-2021

8

K1 (ÜPT) 2015-2016
K1 (ÜPT) 2016-2017
K1 (ÜPT) 2017-2018
K1 (ÜPT) 2018-2019
K1 (ÜPT) 2019-2020
K1 (ÜPT) 2020-2021

7

67

30

Kesine
Halb

43

Väga halb

92
39

46
7

60
15

15
7

38
40
36

20

20
29

7

20

13
21

43

7

43

7

46

39

56
18
14
23

7
8

38
7

15

AD (KSM) 2015-2016
AD (KSM) 2016-2017
AD (KSM) 2017-2018
AD (KSM) 2018-2019
AD (KSM) 2019-2020
AD (KSM) 2020-2021

Hea

100
100
100
17

31

9

13
9
14

64
50
31

21
8

8

31

78
78
75

22
22
12.5

12.5

100
86
23
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Joonis 71. Dreenivee proovide protsentuaalne jaotus pinnavee seisundiklassidesse fosforisisalduse järgi
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Kui nitraatiooni kontsentratsiooni muutus kuude lõikes järgis filtratsiooni, siis fosfori kontsentratsioonikõvera
maksimum jäi kevadsuvisesse perioodi (Joonis 72).
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Joonis 72. Fosfori keskmine kontsentratsioon ja filtratsioon kuude kaupa perioodil 2014-2021 kõikide seirekohtade lõikes
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Toiteelementide leostumine arvutatakse vastava toiteelemendi sisalduse ja vooluhulga põhjal. Proovivõtu vahelised
tulemused saadakse interpoleerimise teel ning vastavalt dreenide pindalale arvutatakse toiteelemendi leostumine
hektari kohta. Lämmastiku leostumine kuude lõikes KSM, ÜPT ja MAHE seirepõldudel on toodud järgnevatel joonistel
(Joonis 73, Joonis 74, Joonis 75, Joonis 76).
7
6

N, kg/ha

5
4
3
2
1
0
sept.20

okt.20

nov.20

dets.20 jaan.21 veebr.21 märts.21 apr.21

mai.21 juuni.21 juuli.21

aug.21

Joonis 73. Lämmastiku leostumine Tartumaa KSM seirepõllult (T1) perioodil 2020-2021

Seireperioodil kasvas Tartumaa seirepõllul T1 põldtimut „Tika“, mida koristati seemneks. Seega oli selle põllul talvine
taimkate. Kevadel väetati põldu mineraalse lämmastikväetisega (40 kg/ha) ning peale seemne koristamist veel
kompleksväetisega. Sügisel tehti hooldusniide st et heksel jäi põllule ja seega toitaineid ei eemaldatud. Tagasihoidlik
väetamine ja talvine taimkate tagasid selle, et lämmastiku leostumine jäi sellelt seirepõllul rohkem kui kaks korda
väiksemaks kui möödunud seireperioodil (september 2019 kuni august 2020) kui põllule anti suures koguses
orgaanilist väetist – digestaati ja puudus talvine taimkate. Perioodil september 2020 kuni august 2021 leostus
lämmastikku sellelt põllult 18,5 kg/ha (Joonis 74).
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Joonis 74. Lämmastiku leostumine Läänemaa KSM seirepõldudelt (Plin1, J28) perioodil 2020-2021
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Läänemaa KSM seirepõldude proovivõttu segasid kopratammide poolt tekitatud üleujutused, mistõttu selle perioodi
tulemused on suure ebatäpsusega. Läänemaa seirepõldudel Plin1 kasvatati suviotra ja J28 suvirapsi.2020. aasta
oktoobri lõpus anti mõlemale põllule sea vedelsõnnikut 32,5 t/ha. Lämmastiku leostus neil põldudel sügisperioodil
vastavalt 15,6 ja 10,0 kg/ha (Joonis 74).
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Joonis 75. Lämmastiku leostumine Raplamaa ÜPT seirepõllult K1ja KSM seirepõllult KH perioodil 2020-2021

Raplamaa seirepõld K1 oli mustkesa all. Sügisel külvati põllule taliraps, mis sai külvi eel 18.08.21 NPK väetist (N 22,5
kg/ha) ja 21.09.21 pealtväetisena lämmastikväetist CAN 27 (N 27 kg/ha). KSM seirepõllul KH kasvatati samuti suviotra,
mida väetati mineraalväetistega kahes osas – koos külviga 45 ja kasvuaegselt 41 kg N hektarile. Põldudelt leostus
lämmastikku vastavalt 21,8 ja 18,3 kg/ha (Joonis 75). Nendel kahel põllul oli suurim erinevus lämmastiku leostumises
augustis. Terve kuu oli väga sademeterohke – sademete hulk moodustas 150% normist. Lisaks tabas seda piirkonda
peale seda kui põllule K1 oli taliraps külvatud ja väetatud, 25. augustil paduvihm (27 mm). Seetõttu, et seda põldu oli
värskelt haritud ja ka suvel korduva harimisega mustkesas hoitud, suurenes augustis sellel põllul filtratsioon ja ka
lämmastiku leostumine oluliselt võrreldes samas lähedal asuva seirepõlluga KH.
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Joonis 76. Lämmastiku leostumine NTA KSM seirepõllult (AD) perioodil 2020-2021

NTA alale valiti uus seireala, mis asub turvastunud mullal paikneval püsirohumaal. Sellel KSM seirepõllul AD kasvatati
kõrrelisi heintaimi, mida seireperioodil ei väetatud. Turvasmuldade orgaaniline osa on aldis mineraliseerumisele.
Ilmselt seetõttu leostus sellelt seirepõllult lämmastiku küllaltki palju - 25,8 kg/ha. Sellest ligikaudu pool leostus märtsis
maksimaalse filtratsiooni aga ka kõrge nitraatiooni kontsentratsiooni tõttu dreenivees (Joonis 76).
Lämmastiku leostumise dünaamika uurimiseks arvutati kõikide seirepõldude andmetel leostumise osakaal kuude
lõikes aastasest leostumisest. Aruandeaastal, mis hõlmas perioodi septembrist 2020 kuni septembrini 2021, leostus
82% lämmastikust vegetatsioonivälisel perioodil oktoobrist märtsini (Joonis 77). Kõige enam leostus lämmastikku
märtsis – 27% aasta kogusest. Riigi Ilmateenistuse andmeil oli sel perioodil Eestis sademeid vähem (615 mm) kui
pikaajaline keskmine (670 mm). Aasta keskmine temperatuur ületas pikaajalist keskmist 6,2°C ning suve
iseloomustasid kaks kuumalainet juunis ja juulis kui päevased õhutemperatuuri maksimumid ületasid 27°C kraadi
kolmel ja enamal järjestikusel päeval. Sademeid oli enim augustis, mil see moodustas 150% pikaajalisest keskmisest,
mistõttu suurenes ka filtratsioon augustis.
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Joonis 77. Lämmastiku leostumise jagunemine kuude lõikes seireperioodil september 2020 - september 2021 kõikide
seirepõldude andmetel

Võrreldes lämmastiku leostumist eelmise vegetatsiooniperioodi ja perioodi 2007-2013 keskmisega näeme, et
aruandeaastal leostus enim lämmastikku NTA alal asuvalt seirepõllult AD (Joonis 78).
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Joonis 78. Lämmastiku aastane leostumine seirepõldudelt (T1, Plin, J28, K1,KH, LA, AD) referentsperioodil 2007-2013 ja aastatel
2014-2021

Toetustüüpide võrdluses leostus käesoleval seireaastal lämmastikku enam ÜPT seirepõllult võrreldes KSM põldudega.
Ka toetusperioodide võrdluses leostus lämmastikku rohkem ÜPT põllult, kuid võrreldes eelmise perioodiga (20072013) suurenes lämmastiku leostumine mõlema toetustüübiga põldudel. MAHE toetusega põllul jäi lämmastiku
leostumine madalaks kogu toetusperioodi jooksul ning ei erinenud ka eelmise toetusperioodi keskmisest (Tabel 6).
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Tabel 6. Lämmastiku leostumine toetustüübiti referentsperioodil 2007-2013 ja aastatel 2014-2021
N leostumine, kg/ha/a
Toetustüüp

20072013

20142015

2015-2016

2016-2017

20172018

20182019

20192020

2020-2021 2014-2021

KSM

15,6

15,6

18,3

20,0

24,1

17,7

30,7

17,6

20,6

ÜPT

22,4

32,3

53,4

30,8

40,4

19,7

19,9

21,8

31,2

MAHE

3,1

0,5

4,1

7,0

1,3

0,9

0,4

2,4

P leostumine, kg/ha/a

Kõige rohkem leostus fosforit seirepõllult T1 (0,23 kg/ha) ja NTA seirepõllult AD (0,22 kg/ha) (Joonis 79).
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Joonis 79. Fosfori aastane leostumine seirepõldudelt (Plin1, J28, T1, K1, KH, AD, LA) referentsperioodil 2007-2013 ja aastatel
2014-2021

Toetusperioodi 2014-2021 keskmisena ei ole olulist erinevust fosfori leostumises KSM ja ÜPT toetusega põldudel.
Kõige vähem leostus fosforit MAHE toetustüübiga põllult, mida väetati vaid korra perioodi jooksul (Tabel 7).
Tabel 7. Fosfori leostumine toetustüübiti aastatel referentsperioodil 2007-2013 ja aastatel 2014-2021
P leostumine, kg/ha/a
Toetustüüp
2007-2013 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

20192020

2020-2021

2014-2021

KSM

0,21

0,21

0,18

0,20

0,20

0,20

0,24

0,18

0,20

ÜPT

0,42

0,14

0,18

0,13

0,22

0,16

0,21

0,19

0,17

MAHE

0,21

0,11

0,12

0,10

0,06

0,02

0,16

0,09

2.1.3. Taimetoiteelementide üldbilanss veeseirepõldudel

2021. aasta kevad oli taimekasvuks soodne – aprillis, mais oli piisavalt niiskust. Suvel tabasid Eestit kaks kuumalainet.
Esimene kuumalaine kestis 18.–23. juuni, teine ja pikem oli 30. juunist 18.
juulini. Lisaks oli juunis vähe sademeid – 67% normist. Seetõttu jäid
Üldbilansis oli lämmastiku ülejääk
suviviljade saagid seirepõldudel suhteliselt madalaks. Suvirapsi saak oli vaid
väga suur neil põldudel, kus
1,19 t/ha ning suviodral 2,56-3,54 t/ha. Orgaanilisi väetisi kasutati
kasutati orgaanilisi väetisi.
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Läänemaa seirepõldudel Plin1 ja J28. Põllupõhise taimetotiteelementide üldbilansi arvutamisel arvestatakse nende
üldsisaldusega. Kuna orgaaniliste väetiste annus on suur, viiakse nendega mulda suur kogus taimetoitaineid. See
kajastus taimetoiteelementide bilansis põldudel, kus sõnnikut kasutati – lämmastiku ülejääk neil põldudel ulatus 188218 ja fosfori ülejääk 35-37 kg/ha (Joonis 80). Kuigi Raplamaa seirepõllu K1 lämmastiku üldbilanss oli võrreldes
Läänemaa seirepõldudega tunduvalt väiksem (55 kg/ha), siis just sellelt põllult leostus rohkelt lämmastikku. Seda
tingis nii maakasutus (must kesa) kui ka rohked sademed augustis peale talirapsi külvi ja väetamist.
Uuel seirepõllul NTA alal kasvatati kõrrelisi heintaimi. Seda põldu ei väetatud, mistõttu kõikide põhielementide
üldbilanss jäi negatiivseks. Ka mahepõllul LA väetisi ei kasutatud (kasvatati liblikõieliste-kõrreliste segu) ning sealgi jäi
kõikide toiteelelementide bilanss negatiivseks.
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Joonis 80. Taimetoiteelementide üldbilanss seirepõldudel (T1, J28, Plin1, K1, KH, LA, AD) 2021. aastal

Kui toiteelementide üldbilansi konkreetse aasta tulemused võimaldavad hinnata riski toiteelementide leostumisele,
siis pikemaajaline keskmine hindab olukorda mullaviljakuse seisukohalt. Positiivne bilanss säilitab või suurendab
mulla viljakust, negatiivse bilansi puhul muldade toiteelementide sisaldus pikemas perspektiivis väheneb. Kui
perioodil 2007-2013 MAHE toetustüübiga seirepõllul orgaanilisi väetisi ei kasutatud, siis jäi ka kõikide toiteelementide
bilanss negatiivseks. Perioodil 2014-2021 kasutati orgaanilisi väetisi vaid ühe korra, mis teeb keskmiseks annuseks
aasta kohta ligikaudu 10 t/ha. Seetõttu lämmastiku negatiivne bilanss küll vähenes -25 kg/ha, kuid ei taganud bilansi
tasakaalu. (Joonis 81).
Kui orgaanilisi väetisi kasutatakse tihedamini kui kord perioodi jooksul, siis on ka toiteelementide üldbilanss suurema
ülejäägiga, ulatudes seirepõldudel T1, J28, ja Plin1 perioodi 2014-2021 keskmisena lämmastiku puhul 94-114 kg/ha
(Joonis 81). See tagab mullaviljakuse – nii taimetoiteelementide kui orgaanilise süsiniku sisalduse suurenemise, kuid
viitab ka riskile taimetoiteelementide leostumiseks.
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Joonis 81. Taimetoiteelementide üldbilanss seirepõldudel (T1, J28, Plin1, K1, KH, LA, AD) perioodide 2007-2013 ja 2014-2021
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Joonis 82. Taimetoiteelementide üldbilanss toetustüübiti perioodide 2007-2013 ja 2014-2021 keskmisena

Võrreldes taimetoiteelementide üldbilanssi kahe toetusperioodi jooksul toetustüüpide lõikes näeme, et KSM põldude
NPK üldbilanss oli kõikide toiteelementide lõikes viimase toetusperioodil tõusnud (Joonis 82). Selle põhjuseks oli
orgaaniliste väetiste suurenenud kasutamine kõikidel (välja arvatud KH) KSM toetustüübiga põldudel. Kuna
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orgaaniliste väetistena kasutati suure otsemõjuga vedelsõnnikut ja digestaati, siis oli see ka üheks põhjuseks, miks
suurenes neilt põldudelt leostunud lämmastiku hulk. ÜPT põllul vähenes toiteelementide üldbilanss viimasel
toetusperioodil oluliselt. See oli tingitud sellest, et selle perioodi jooksul hoiti põldu kahel korral mustkesas. See aga
omakorda soodustas mulla orgaanilise aine lagunemist ja mullas sisalduvate toiteelementide leostumist, mistõttu oli
lämmastiku leostumine toetusperioodi keskmisena suurem just perioodil 2014-2021.

2.1.4. Kokkuvõte

Nitraatiooni aasta keskmine kontsentratsioon dreenivees oli 2021. aastal väetamata mahepõllul 0,9 mg/l,
KSM põldudel 45,5 mg/l ja ÜPT põllul 46,9 mg/l.
Nitraatiooni keskmine kontsentratsioon toetusperioodi (2014-2021) keskmisena jäi KSM toetustüübi puhul
alla piirnormi, ÜPT toetustüübi puhul ületas seda. Võrreldes referentsperioodiga (2007-2013) suurenes
keskmine kontsentratsioon nii KSM kui ÜPT toetustüübiga põldudel.
Nitraatlämmastiku sisalduse järgi jäid kõik perioodil 09.2020-09.2021 põldudelt T1, J28, K1, ja KH kogutud
dreenivee proovid halba seisundiklassi. Mahepõllu dreenivee kvaliteet oli läbi terve seireperioodi hea. NTA
uuel seirealal, kus püsirohumaal kasvatati heintaimi, jäi 91% kogutud veeproovidest halba ja ainult 9%
keskmisesse seisundiklassi.
Nitraatiooni keskmise kontsentratsiooni muutuse trend langeb kokku filtratsiooni trendiga. Seetõttu
kontsentratsiooni tõus kõrge filtratsiooniga perioodidel võimendab lämmastiku leostumist. Nii
kontsentratsiooni kui filtratsiooni maksimumid jäävad vegetatsioonivälisesse perioodi.
Kõige enam leostus lämmastikku (25,8 kg/ha) uuelt NTA alal asuvalt seirepõllult, kus kasvasid kõrrelised
heintaimed, mida ei väetatud.
KSM põldudelt ja ÜPT põllult leostus lämmastiku vastavalt 17,6 ja 21,8 kg/ha. Toetusperioodide võrdluses
suurenes lämmastiku leostumine nii KSM kui ÜPT toetustüübiga põldudel.
2021. aasta kevad oli taimekasvuks soodne, suvi aga kahe põuaperioodiga. Seetõttu jäid suviviljade saagid
suhteliselt madalaks). Neil teraviljapõldudel, kus kasutati orgaanilisi väetisi oli lämmastiku ja ka fosfori
üldbilanss suure ülejäägiga. Kuigi Raplamaa seirepõllu K1 lämmastiku üldbilanss oli võrreldes Läänemaa
seirepõldudega tunduvalt väiksem (55 kg/ha), siis sellelt põllult leostus lämmastikku suhteliselt palju (21,8
kg/ha). Seda tingis nii maakasutus (must kesa) kui ka rohked sademed augustis peale talirapsi külvi ja
väetamist.
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2.2. Taluvärava toiteelementide bilansi ja kasutuse uuring

2.2.1. Sissejuhatus ja uuringu eesmärk

Uuringu eesmärgiks on hinnata maaelu arengukava keskkonnasõbraliku majandamise
mahepõllumajandusliku tootmise (MAHE) meetme rakendumise mõju veekeskkonnale.

(KSM)

ja

Andmeid kogus Põllumajandusuuringute Keskuse maamajanduse analüüsi osakond, aruande koostas
Põllumajandusuuringute Keskuse põllumajanduskeskkonna seire ja uuringute büroo, kontaktisik Marje Särekanno,
marje.sarekanno@pmk.agri.ee.
Taluvärava toiteelementide bilansi tulemused annavad üldist
informatsiooni põllumajandusettevõtte majandamise kohta. Bilansi
põhjal saab hinnata, mil määral võib erinevate nõuete täitmine
vähendada leostumise riski pinna- ja põhjavette, kuivõrd efektiivselt
ettevõtte tasandil toiteelemente kasutatakse, kui suure üle- või
puudujäägiga majandatakse. Bilansi tulemused kajastavad kaudselt
ka võimalikke muutusi (positiivseid või negatiivseid) mullaviljakuses.
2015.
aastast
alates
arvutatakse
lämmastiku
(K) bilanssi FADNi andmete põhjal (NPK kg/ha aastas).

Bilansi tulemused annavad üldist
informatsiooni põllumajandusettevõtte
majandamise kohta, kaudselt on selle
põhjal võimalik hinnata survet vee- ja
mullakeskkonnale.

(N),

fosfori

(P)

ja

kaaliumi

Kõik bilansinäitajad arvutatakse kaalutud keskmistena põllumajandustootja kohta, mis annab võimaluse üldistada
saadud tulemusi gruppi kuuluvate tootjate üldkogumile ja Eesti keskmisena arvutatud bilansinäitajaid
põllumajandussektorile tervikuna. Uuringu tulemused esitatakse aruandes laiendatud andmetena.
Põhjalikumalt analüüsitakse aruande teises peatükis põllumajandusettevõtete NPK bilansinäitajaid (sisend, väljund,
bilanss, efektiivsus) toetustüübiti (KSM2, ÜPT3, MAHE4) ja Eesti keskmisena5 ning kolmandas peatükis nitraaditundlikul
alal6 (NTA) ning väljaspool nitraaditundlikku ala7 (vp NTA) paiknevates ettevõtetes.
Täiendavalt esitatakse aruande lisadena põllumajandusettevõtete NPK taluvärava toiteelementide bilansi
koondtulemused aastate 2004-2020 kohta ja bilansinäitajate jagunemine detailsemalt aastate 2015-2020 kohta
tootmistüübiti (taimekasvatus, loomakasvatus, segatootmine) (Lisa 14; Lisa 15).
Taluvärava toiteelementide bilansi uuringu metoodika esitatakse vee valdkonna uuringute metoodikate dokumendis.

2

KSM - keskkonnasõbraliku majandamise toetust taotlenud tootjad (FADN-i põllumajandustootjate üldkogumis esindatud 1330 tootjat)

3

ÜPT - ühtset pindalatoetust taotlenud tootjad (FADN-i põllumajandustootjate üldkogumis esindatud 2166 tootjat)

4

MAHE - mahepõllumajandusele ülemineku ja mahepõllumajandusega jätkamise toetust taotlenud tootjad (FADNI-i põllumajandustootjate
üldkogumis esindatud 1593 tootjat)
5

Eesti keskmine - FADN-i põllumajandustootjate üldkogumisse kuuluvad tootjad (7610 tootjat).

6

NTA – nitraaditundlikul alal paiknevad ettevõtted (FADN-i põllumajandustootjate üldkogumis esindatud 560 tootjat)

7

vpNTA – väljaspool nitraaditundlikku ala paiknevad ettevõtted (FADN-i põllumajandustootjate üldkogumis esindatud 7050 tootjat)
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2.2.2. Taluvärava toiteelementide bilanss KSM, MAHE, ÜPT toetustüübi ettevõtetes ja Eesti
keskmisena

Keskmiselt oli KSM ettevõtte kasutuses 2020. aastal 385 ha, MAHE ettevõttel 121 ha, ÜPT kasutuses 60 ha
põllumajandusmaad. Eesti keskmine ettevõte kasutas 127 ha põllumajandusmaad.
NPK bilansi tulemused varieerusid toetustüüpide lõikes. Erinevus tulenes seireettevõtete erinevast tootmistasemest
ja spetsiifikast, põllumajandusmaa kasutusest, tootmistüübist, mullastikust, suurusklassist, piirkondlikust eripärast,
aastast, üldisest majandusolukorrast, toetuse saamiseks seatud nõuete täitmisest jne.
Lämmastiku bilanss varieerus 2020. aastal toetustüübiti ja Eesti keskmisena vahemikus 7,4-37,5 kg/ha
(2015. a 13,3-37,4 kg/ha), fosfori bilanss 1,8-(-1,9) kg/ha (2015. a (-0,8)-(-1,6) kg/ha), kaaliumi bilanss vahemikus
11,0-(-5,1) kg/ha (2015. a 9,3-(-2,7)) (Joonis 83).
Ühe aasta bilansiandmed annavad aimu toiteelementide võimaliku leostumise riski kohta. Lämmastiku bilanss oli
2020. aastal madal MAHE (7,6 kg/ha) ja ÜPT (7,4 kg/ha) ettevõttes. Keskkonda vähe ohustavaks võib antud aasta
tulemustel pidada ka KSM (37,5 kg/ha) ja Eesti keskmise ettevõtte N bilanssi (34,7 kg/ha).
Mulla normaalseks toimimiseks peetakse igati kohaseks, et lämmastiku bilanss on mõõdukalt positiivne, kuna lisaks
kultuurtaimedele vajab ka mulla väga mitmekesine makro- ja mikrofauna oma elutegevuseks lämmastikku ning
eluslooduses on võimatu saavutada olukorda, kus lämmastiku leostumine või lendumine täielikult puuduks (Astover,
A., 2015).
Fosfori ja kaaliumi vajadus taime- ja loomakasvatussaaduste tootmiseks on lämmastikust väiksem, madalam on ka
toiteelementide bilanss.
2020.aastal oli fosfori bilanss positiivne KSM-s (1,2 kg/ha) ja Eesti keskmisena (1,8 kg/ha), ÜPT-s ja MAHE-s, aga
negatiivne (ÜPT (-0,6 kg/ha), MAHE (-1,9 kg/ha)). Kaaliumi bilanss oli positiivne KSM-s (9,8 kg/ha), ÜPT-s (4,3 kg/ha)
ja
Eesti keskmisena (11,0 kg/ha) ning negatiivne MAHE-s ((-5,1) kg/ha).
Pikemaajalisel fosfori ja kaaliumi puudujäägiga majandamisel võib
kaasneda mullaviljakuse langus, samuti väheneda taimede kasvuks
vajalike teiste toiteelementide omastamine.
Võrreldes referentsaasta (2015) tulemustega on probleemiks, et
MAHE ettevõtetes süvenes P ja K puudujäägiga majandamine. ÜPT-s,
KSM-s ja Eesti keskmisena P ja K kasutamine pigem paranes.

Lämmastiku bilanss varieerus 2020.
aastal toetustüübiti ja Eesti keskmisena
vahemikus 7,4 37,5 kg/ha, fosfori
bilanss 1,8 (-1,9) kg/ha, kaaliumi bilanss
vahemikus 11,0 (-5,1) kg/ha.

Võrreldes 2015. aastaga püsis N bilanss 2020. aastal KSM-s samal tasemel, P bilanss paranes 2,1 kg/ha ja K bilanss
suurenes 0,6 kg/ha kohta. MAHE ettevõtete NPK bilanss vähenes 2020. aastal (vähenemine N 5,6 kg/ha, P 0,5 kg/ha,
K 2,4 kg/ha). ÜPT-s vähenes N bilanss 2015. aastaga võrreldes 9,9 kg/ha, negatiivne P bilanss vähenes 1 kg/ha ja K
bilanss suurenes 3,8 kg/ha. Eesti keskmisena suurenes NPK bilanss kõikide toiteelementide arvestuses (suurenemine
N 1,3 kg/ha, P 1,8 kg/ha, K 2,6 kg/ha).
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Joonis 83. Lämmastiku, fosfori, kaaliumi taluvärava bilanss toetustüübiti ja Eesti keskmisena perioodil 2015-2020

Võrreldes 2019. aastaga suurenes NPK bilanss 2020. aastal KSM-s kõikide elementide arvestuses (N 1,9 kg/ha, P 1,7
kg/ha, K 6,2 kg/ha). MAHE-s püsis N ja P bilanss aasta varasema perioodiga samal tasemel, K negatiivne bilanss
vähenes
0,9 kg/ha. Enim muutus 2020. aastal ÜPT bilanss võrreldes 2019. aastaga, N bilanss vähenes 7,8 kg/ha, P bilansi
puudujääk vähenes 0,6 kg/ha ja K bilanss suurenes 5,1 kg/ha. Eesti keskmisena püsis N bilanss 2020. aastaga
enamvähem samal tasemel, P K bilanss suurenesid vastavalt 0,9 kg/ha ja 1,6 kg/ha kohta.
NPK sisend ja väljund KSM, MAHE, ÜPT toetustüübi ettevõtetes ja Eesti keskmisena

Aastatel 2015-2020 osteti taime- ja loomakasvatussaaduste tootmiseks mineraalväetiseid, sööta, seemet jt vajalikke
tootmisvahendeid ning müüdi erinevat toodangut suuremas koguses KSM, ÜPT ja Eesti keskmises ettevõttes kui
MAHE-s, kus ost ja müük toiteelementideks ümberarvutatuna oli kõikidel aastatel väiksem.
Lämmastiku sisend varieerus 2020. aastal toetustüübiti ja Eesti keskmisena vahemikus 33,3-123,3 kg/ha
(2015. a N sisend 31,4-110,5 kg/ha), P sisend 2,1-15,9 kg/ha (2015. a P sisend 1,7-11,8 kg/ha) ja K sisend 7,3-37,4
kg/ha (2015.a K sisend 5,5-32,4 kg/ha). Lämmastiku väljund jäi vahemikku 25,7-85,9 kg/ha (2015. a N väljund
18,2-73,1 kg/ha), P väljund 4,1-14,7 kg/ha (2015. a P väljund 3,1-12,6 kg/ha) ja K väljund 12,4-28,6 kg/ha (2015.a K
väljund 8,2-23,1 kg/ha). (Joonis 84).
Võrreldes referentsaastaga (2015) suurenes 2020. aastal NPK sisend ja väljund kõikide toetustüüpide ja Eesti
keskmise ettevõtte arvestuses. Enim suurenes tootmisvahendite sisseost ja toodangu müük sel perioodil ÜPT
ettevõtetes, MAHE ettevõtete NPK sisend ja väljund suurenesid väiksemas mahus.
Statistikaameti andmetel oli 2020. aasta taimekasvatajatele hea aasta, ilmastikuolud soosisid enamike kultuuride
arengut ja saagikust. 2020. aastal toodeti rohkem teravilja kui 2015. aastal, kartuli ja köögivilja saagikus oli 2020.
aastal madalam.
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NPK sisendi ja väljundi jagunemine KSM, MAHE, ÜPT toetustüübi ettevõtetes ja Eesti keskmisena

Taluvärava toiteelementide bilansi toiteelementideks ümberarvutamise koefitsiendid ja koondtulemused
toetustüübiti ning bilansinäitajate jagunemine detailsemalt perioodil 2015-2020, esitatakse aruande lisades (Lisa 8;
Lisa 9; Lisa 10).
KSM, MAHE, ÜPT ja Eesti keskmisena ettevõtetesse sisseostetud tootmisvahendite ja väljamüüdud toodangu
toiteelementideks ümberarvutatud koguste jagunemine protsentides NPK toiteelementide sisendist ja väljundist
perioodi 2015-2020 kohta esitatakse kolmel joonisel (Joonis 85, Joonis 86, Joonis 87) ja ühes lisas (Lisa 10).
Bilansi müügi poole (väljundi) jagunemist analüüsiti detailsemalt esimest korda 2016. aastal, sellepärast erineb
2015. aasta NPK väljundi jagunemine aastate 2016-2020 andmetest.
Alljärgnevalt analüüsitakse bilansi sisendi ja väljundi poole jagunemist põhjalikumalt KSM ja MAHE ettevõtte näitel.
KSM-ga sarnaselt jagunes NPK toiteelementide sisend ja väljund ÜPT-s ja Eesti keskmisena.
KSM ettevõtetesse osteti 2020. aastal tootmisvahendeid koguses, mis toiteelementideks ümberarvutamisel ja
summeerimisel andsid KSM-i lämmastiku sisendiks kokku 123,3 kg/ha, fosfori sisendiks 15,9 kg/ha ja kaaliumi
sisendiks 37,4 kg/ha (2015. a N sisend 110,5 kg/ha; P 11,8 kg/ha; K 32,4 kg/ha). Nii nagu varasematel aastatel, nii
moodustasid ka 2020. aastal suurima osa ostetud mineraalväetised (N 86,1 kg/ha, P 12,4 kg/a ja K 30,2 kg/ha), mille
osakaal oli kogu lämmastiku sisendist 70%, fosfori sisendist 78% ja kaaliumi sisendist 81% (2015. a NPK sisendist
68-83%).
Sisseostetud loomasööda arvelt lisandus 16,3 kg/ha lämmastikku, 3,1 kg/ha fosforit ja 6,3 kg/ha kaaliumit, mis
moodustas vastavalt 13% kogu lämmastiku-, 19% fosfori- ja 17% kogu kaaliumi sisendist (2015. a NPK sisendist
12-22%).
Liblikõieliste poolt seotud lämmastik (N 13,7 kg/ha) moodustas 11% (2015. a 14%) ning orgaanilise väetise, seemne
ja loomade ost kokku 2-3% (2015. a 2-3%).
Referentsaasta (2015) tulemustega võrreldes suurenes 2020.
2020. aastal suurenes 2015. a tulemustega
aastal NPK sisendis mineraalväetiste osakaal KSM-s 2-3% ja ÜPT-s
võrreldes mineraalväetiste osakaal NPK
3-13%, Eesti keskmisena kasutati mineraalväetiseid 2015. aastaga
sisendist KSM-s ja ÜPT-s 2-3%, Eesti
samal tasemel. Väetiste õiges koguses planeerimise ja efektiivse
keskmisena püsis 2015. aasta tasemel.
kasutamisega on võimalik vähendada toiteelementide leostumist
MAHE-s kasutati väetiseid minimaalselt.
ja mullaviljakuse langust. Liblikõieliste poolt seotud lämmastiku
osakaal vähenes 2020. aastal KSM-s, MAHE-s ja Eesti keskmisena
1-3%, ÜPT-s 11%. Loomasööda sisseost KSM-s, ÜPT-s ja Eesti keskmisena muutus vähe, erinevus NPK sisendis 1-2%.
Toiteelementideks ümberarvutatuna ja summeerituna müüdi või viidi KSM ettevõttest 2020. aastal toodanguga välja
kokku 85,9 kg/ha lämmastikku, 14,7 kg/ha fosforit ja 27,6 kg/ha kaaliumit (2015.a. N väljund 73,1 kg/ha; P väljund
12,6 kg/ha; K väljund 23,1 kg/ha).
Müüdud toodangust moodustasid 2020. aastal suurema osakaalu teraviljad (N 51,5 kg/ha, P 8,7 kg/ha ja K 11,6 kg/ha),
osakaal KSM-i kogu lämmastiku väljundist vastavalt 60%, P väljundist 59% ja K väljundist 42%. Kaunviljade,
põllumajandusloomade, orgaanilise väetise müügi osakaal kokku jäi KSM-s NPK toiteelementide jagunemisel <10%.
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Joonis 85. Lämmastiku sisendi ja väljundi jagunemine toetustüübiti ja Eesti keskmisena perioodil 2015-2020
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Joonis 86. Fosfori sisendi ja väljundi jagunemine toetustüübiti ja Eesti keskmisena perioodil 2015-2020
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Joonis 87. Kaaliumi sisendi ja väljundi jagunemine toetustüübiti ja Eesti keskmisena perioodil 2015-2020
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Kuna NPK bilansi müügi poole (väljund) detailsema jagunemise kohta andmed 2015. aasta kohta puuduvad, ei esitata
siinkohal aastate 2015 ja 2020 vahelist jagunemise võrdlust.
MAHE ettevõtetes ostetakse tootmisvahendeid ja müüakse toodangut vähem kui tavatootmises. 2020. aastal oli
MAHE ettevõtte N sisend 33,3 kg/ha, P sisend ainult 2,1 kg/ha ja K sisend 7,3 kg/ha (2015. a N sisend 31,4 kg/ha; P
1,7 kg/ha; K 5,5 kg/ha). Kuna MAHE-s on mineraalväetiste kasutamine praktiliselt olematu, jagunes NPK sisend KSMst, ÜPT-st ja Eesti keskmisest erinevalt.
Peamise osa MAHE lämmastiku sisendist moodustas 2020.aaastal liblikõieliste poolt sümbiootiliselt seotud
õhulämmastik (18,3 kg/ha), osakaal 55% (2015. a N sisendist 56%). Suuremal pinnal liblikõieliste kasvatamine
võimaldab osaliselt vähendada mineraalväetiste kasutamist. Mineraalväetiste kasutamine MAHE-s on valdavalt
keelatud, kasutamiseks lubatud väetised on aga tootjate jaoks liiga kallid. Saagiga eemaldatud NPK toiteelementide
tasakaalustamiseks kasutatakse MAHE-s lisaks liblikõieliste suuremal pinnal kasvatamisele sõnnikut jt orgaanilisi
väetisi. Orgaanilised väetised, seemned ja põllumajandusloomad moodustasid sisendist 21-78% ning nendega toodi
ettevõttesse 2020.a sisse 7,1 kg/ha lämmastikku, 1,7 kg/ha fosforit ja 5,3 kg/ha kaaliumit (2015. a NPK sisendist
10-42%). Loomasööt moodustas olenemata väiksest ostukogusest MAHE NPK sisendist 2020. aastal 9-27% (2015. a
18-62%).
Referentsaasta (2015) tulemustega võrreldes osteti 2020. aastal MAHE-s vähem loomasööta, NPK sisendis vähenes
loomasööda osakaal 9-35%. MAHE ettevõttesse sisse ostetud orgaanilise väetise kogus suurenes 2020.aastal,
võrreldes 2015. aastaga 11-35%.
Toiteelementideks ümberarvutatuna müüdi või viidi MAHE ettevõttest 2020. aastal toodanguga välja 25,7 kg/ha
lämmastikku, 4,1 kg/ha fosforit ja 12,4 kg/ha kaaliumit. (2015.a N väljund 18,2 kg/ha; P 3,1 kg/ha,K 8,2 kg/ha).
Teravilja müüdi MAHE-s väiksemas koguses kui KSM-s, ÜPT-s ja Eesti keskmises ettevõttes, osakaal kogu MAHE NPK
väljundist moodustas 2020. aastal siiski 25-57% (2016. a NPK väljundist 16-37%). 2020. aastal teraviljade müük MAHE
ettevõtetest suurenes. Arvestatava osakaalu müügist moodustasid veel muud taimekasvatussaadused (koresöödad,
kartul, köögivili, põhk kokku), mille osakaal NPK väljundist oli 2020. aastal 22-64%. Õlikultuuride ja
loomakasvatustoodangu müük oli väike.
FADN-i 2015. aasta põllumajandussaaduste tootmise vahendite hindade võrdlemisel 2020. aasta hindadega, ilmnes,
et tootjate kulutused suurenesid enam energiale, tööjõule, söödale ning taimekaitsevahenditele, väetiste hind
alanes.
Tootmise vahendite hinnatõusuga kaasneb majanduslikult keerulisematel aegadel bilansi sisendi vähenemine,
püütakse toota rohkem sisemiste reservide arvelt. Tootja- ja realiseerimishindade muutumisest sõltub toodangu
müük - kõrgemate kokkuostuhindadega aastatel toodangu müük kasvab, madalamatel väheneb. Kokkuvõttes toiteelementide bilansinäitajad sõltuvad erinevate mõjutajate koostoimest.
NPK kasutamise efektiivsus KSM, MAHE, ÜPT toetustüübi ettevõtetes ja Eesti keskmisena

Toiteelementide kasutamise efektiivsuse kõrvutamine NPK bilansiga annab ülevaate ettevõtete majandamise
tõhususest ja selle mõjust keskkonnale.
Lämmastiku kasutamise efektiivsus varieerus 2020. aastal toetustüübiti ja Eesti keskmisena vahemikus 64-91%
(2015. a N efektiivsus 58-70%), P efektiivsus 86-191% (2015.a 101-188%) ja K efektiivsus 65-170% (2015.a 69-148%)
(Joonis 88).
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Joonis 88. Lämmastiku, fosfori, kaaliumi kasutamise efektiivsus toetustüübiti ning Eesti keskmisena perioodil 2015-2020

KSM-is
oli
lämmastiku
ja
kaaliumi
kasutamise
(N 70%, K 74%), fosfori osas tasakaalus tootmise tasemel (P 92%).
MAHE ettevõtetes oli N efektiivsus keskmine (77 %), P ja K kasutati
ligikaudu kaks korda rohkem kui tootmisesse anti (P 191%, K 170%).
ÜPT ettevõtetes kasutati N ja K keskkonda säästvalt (N 91%, K 87%),
fosfori osas majandati väikse puudujäägiga (P 105%). Eesti
keskmisena jäi N ja K kasutamise efektiivus 2020. aastal samuti
madalaks (N 64%, K 65%), fosfori kasutamine oli optimaalne (P 86%).

efektiivsus

2020.

aastal

madal

Toiteelementide kasutamise efektiivsuse
kõrvutamine NPK bilansiga annab
ülevaate ettevõtete majandamise
tõhususest ja selle mõjust keskkonnale.

Keskkonna seisukohalt tähendab alla 70% efektiivsusega majandamine, et võivad suureneda toiteelementide kaod
vette, mulda ja õhku, >100% efektiivsuse korral majandatakse puudujäägiga, mille tulemusena võib aja jooksul
langeda mulla viljakus.
Võrreldes referentsaasta (2015) tulemustega paranes 2020. aastal NPK toiteelementide kasutamise efektiivsus KSMs ja ÜPT-s . Eesti keskmisena suurenes lämmastiku ja fosfori kasutamise efektiivsus ja vähenes K efektiivsus. MAHE
ettevõttes paranes N efektiivsus ja süvenes P ning K puudujäägiga majandamine.
MAK 2014-2020 perioodil kehtivad tootjatele toetuse nõuded, mille
Lämmastiku kasutamise
täitmine peaks suunama tootjaid loodushoidlikumale majandamisele.
efektiivsus varieerus 2020. aastal
Väetiste kasutamise kvaliteedi parandamisele aitavad kaasa viljavahelduse,
toetustüübiti ja Eesti keskmisena
väetusplaani koostamise, mullaproovide tulemuste arvesse võtmise ja
vahemikus 64 91%, P efektiivsus
koolitustel osalemise nõuete täitmine. KSM tootjatel 15% ja MAHE tootjatel
86 191% ja K efektiivsus 65-170%.
20% pinnal liblikõieliste kasvatamise nõude täitmine võimaldab mõnevõrra
vähendada
mineraalväeiste
kasutamist.
Sertifitseeritud
15%
teraviljaseemne kasutamine võimaldab tänu seemnete kõrgele elujõule, puhtusele ja idanevusele tagada taimede
kiirema tärkamise ja mullast parema toitainete omastamise.
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2.2.3. Taluvärava toiteelementide bilanss nitraaditundlikul alal ja väljaspool nitraaditundlikku ala
paiknevates ettevõtetes

2020. aastal analüüsiti ka nitraaditundlikul alal8 (NTA) ja väljaspool nitraaditundlikku ala (vpNTA) paiknevate
ettevõtete NPK bilansinäitajaid.
Taluvärava toiteelementide bilansi koondandmed ja bilansinäitajate jagunemise detailsed tulemused
nitraaditundlikul alal (ettevõtted, kellel vähemalt 70% kasutatavast põllumajandusmaast asub NTA alal) ning
väljaspool nitraaditundlikku ala tegutsevate ettevõtete kohta perioodil 2015-2020 esitatakse joonistel (Joonis 89,
Joonis 90) ja lisades (Lisa 11, Lisa 12).
NTA-l tegutseva ettevõtte kasutuses oli 2020. aastal keskmiselt 245
ha ja väljaspool NTA-d 118 ha põllumajandusmaad.

Aastatel 2015-2020 oli NPK bilanss
positiivne nii NTA-l kui väljaspool NTA-d
tegutsevates ettevõtetes ja kõikide
toiteelementide arvestuses kõrgem NTA-l.

Nitraaditundliku ala lämmastiku bilanss oli 2020. aastal 39,0 kg/ha
(2015. a 34,8 kg/ha), fosfori bilanss 1,6 kg/ha (2015. a 0,5 kg/ha) ja
kaaliumi bilanss 10,4 kg/ha (2015. a 13,7 kg/ha). Väljaspool NTA-d
oli N bilanss 33,9 kg/ha (2015. a 33,2 kg/ha), P bilanss 1,8 kg/ha
(2015. a (-0,1) kg/ha) ja K bilanss 11,1 kg/ha (2015. a 7,7 kg/ha) (Joonis 89). Sellisel tasemel NPK bilansiga majandamine
peaks keskkonnale olema ohutu, enam tähelepanu tuleks pöörata P ja K bilansi tasakaalus hoidmisele.
Võrreldes referentsaastaga (2015) suurenes N bilanss 2020. aastal NTA-l 4,3 kg/ha (12%) ja väljaspool NTA-d 0,8 kg/ha
(2%), fosfori ja kaaliumi bilanss paranes nii NTA-l kui vpNTA-d.
Sisseostetud tootmisvahendite kogused (NPK sisend) ja müüdud toodangu kogused (NPK väljund) olid 2020. aaastal
suuremad NTA ettevõttetes.
Võrreldes 2015. aastaga suurenes tootmiseks vajalike vahendite sisseost ja põllumajandustoodangu väljamüük 2020.
aastal suuremas mahus NTA ettevõttes.

8

Nitraaditundlikuks loetakse ala, kus põllumajanduslik tegevus on põhjustanud või võib põhjustada nitraatioonisisalduse põhjavees üle 50 mg/l või

mille pinnaveekogud on põllumajanduslikust tegevusest tingituna eutrofeerunud või eutrofeerumisohus.
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Joonis 89. Nitraaditundlikul alal ja väljaspool nitraaditundlikku ala paiknevate ettevõtete lämmastiku, fosfori, kaaliumi sisend,
väljund ja bilanss perioodil 2015-2020
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Nitraaditundlikul alal ja väljaspool nitraaditundlikku ala paiknevate ettevõtete NPK sisendi ja väljundi jagunemine

NTA ja vpNTA ettevõtetesse sisseostetud tootmisvahendite ja
väljamüüdud toodangu toiteelementideks ümberarvutatud koguste
jagunemine protsentides NPK sisendist ja väljundist perioodil 20152020 esitatakse aruande lisas kolmel joonisel ja kahes tabelis (Lisa 13).

Peamise osa NTA ja vpNTA ettevõtete
NPK sisendist moodustasid
mineraalväetised ja NPK väljundist
teraviljade müük.

2020. aastal moodustasid peamise osa NTA ja vpNTA ettevõtete kogu
NPK sisendist
mineraalväetised, NTA-l 56-61% ja vpNTA-d 56-64% (2015.a NPK sisendist
NTA-l 61-72%, vpNTA-d 56-66%). Ostetud loomasööda osakaal kogu NPK bilansi sisendist moodustas NTA-s 23-36%
ja vpNTA-d 22-32% (2015.a NTA-s 20-30%, vpNTA-d 19-33%). Liblikõieliste poolt seotud lämmastik moodustas NTA
lämmastiku sisendist 2020. aastal 12% (2015. a 13%) ja väljaspool NTA-d 14% (2015. a 17%).
Võrreldes 2015. aastaga vähenes mineraalväetiste kasutamine 2020. aastal NTA-l ja püsis 2015. aasta tasemel
väljaspool NTA-d asuvates ettevõtetes. Ostetud loomasööda kogus suurenes vähesel määral NTA-l ja püsis üsna samal
tasemel vpNTA-d. Liblikõieliste poolt seotud lämmastiku osakaal vähenes nii NTA-l kui vpNTA-d (vähenemine NTA-l
1%, vpNTA-d 3%).
Ettevõtete NPK väljundist ehk toodangu müügist moodustasid 2020. aastal peamise osa teraviljad NTA-l 31-53%
(2016. a 39-55%), vpNTA-d 41-58% (2016. a 37-56%). Ettevõttetest välja müüdud kartuli, koresööda, köögivilja ning
põhu kogused kokku moodustasid NPK väljundist NTA-l 14-49% (2016.a 2-31%), vpNTA-d 8-35% (2016.a 8-38%).
Müüdud põllumajandusloomade, orgaanilise väetise, kanamunade ja mee osakaal kokku moodustas NPK väljundist
NTA-l 0,5-4% ja vpNTA-d 2-6%.
Nitraaditundlikul alal ja väljaspool nitraaditundlikku ala paiknevate ettevõtete NPK kasutamise efektiivsus

Toiteelementide kasutamise efektiivsus annab ülevaate
ettevõtete majandamise tõhususest ja selle mõjust
keskkonnale.

Lämmastiku kasutamise efektiivsus oli 2020.
aastal NTA-l madal, fosfori kasutamine
tasakaalus tootmise tasemel ja K efektiivsus
keskmine. Väljaspool NTA-d majandati madala
N ja K efektiivsusega, fosfori osas säästva
tootmise tasemel.

Lämmastiku kasutamise efektiivsus oli 2020. aastal NTA
ettevõtetes madal (N efektiivsus 68%), P efektiivsus tasakaalus
tootmise
tasemel
(P
90%)
ja
K efektiivsus keskmine (K 74%). Väljaspool NTA-d majandati
madala N ja K efektiivsusega (mõlemal juhul 63%), fosfori kasutamine oli säästva tootmise tasemel (P 85%). ( Joonis
90).
Madala (<70%) efektiivsusega majandamisel võivad suureneda kaod keskkonda, pikaaegse puudujäägiga (efektiivsus
>100%) majandamisega võib kaasneda mullaviljakuse langus.
Võrreldes 2015. aastaga püsis NTA ettevõttes 2020. aastal lämmastiku kasutamise efektiivsus samal tasemel, fosfori
kasutamise efektiivsus paranes ja kaaliumi efektiivsus suurenes. Väljaspool NTA-d paranes N ja P kasutamise
efektiivsus ja halvenes K efektiivsus.
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Joonis 90. Nitraaditundlikul alal ja väljaspool nitraaditundlikku ala paiknevate ettevõtete lämmastiku, fosfori, kaaliumi kasutamise
efektiivsus perioodil 2015-2020

2.2.5. Kokkuvõte

2021. aastal arvutati PMK „Taluvärava toiteelementide bilansi ja kasutuse uuringu“ tulemused kuuendat
aastat FADNi andmetel. Kõik lämmastiku (N), fosfori (P), kaaliumi (K) bilansinäitajad (sisend, väljund, bilanss,
efektiivsus) arvutati 2020. aasta andmete põhjal kaalutud keskmistena põllumajandustootja kohta, mis
võimaldab üldistada saadud tulemusi gruppi kuuluvate tootjate üldkogumile. Eesti keskmisena arvutatud
bilansinäitajaid saab üldistada põllumajandussektorile tervikuna.
2020. aastal varieerus lämmastiku bilanss KSM, MAHE, ÜPT toetustüübi ja Eesti keskmises ettevõttes
vahemikus7,4-37,5 kg/ha, fosfori bilanss 1,8-(-1,9) kg/ha ja kaaliumi bilanss vahemikus 11,0-(-5,1) kg/ha.
Erinevus tulenes seireettevõtete erinevast tootmistasemest ja spetsiifikast, põllumajandusmaa kasutusest,
tootmistüübist, mullastikust, suurusklassist, piirkondlikust eripärast, aastast, üldisest majandusolukorrast,
toetuse saamiseks seatud nõuete täitmisest jne
Lämmastiku bilanss oli 2020. aastal madal MAHE (7,6 kg/ha) ja ÜPT (7,4 kg/ha) ettevõtetes. Keskkonda vähe
ohustavaks võib antud aasta tulemustel pidada ka KSM-i ja Eesti keskmist N bilanssi (37,5 kg/ha, 34,7 kg/ha).
Fosfori bilanss oli 2020. aastal positiivne Eesti keskmisena (1,8 kg/ha) ja KSM-s (1,2 kg/ha), ÜPT-s ja MAHE-s
oli P bilanss negatiivne (vastavalt (-0,6) kg/ha ja (-1,9) kg/ha. Kaaliumi bilanss oli positiivne KSM-s (9,8 kg/ha),
ÜPT-s
(4,3 kg/ha) ja Eesti keskmisena (11,0 kg/ha) ning negatiivne MAHE-s ((-5,1) kg/ha). Probleemiks on MAHE
ettevõtetes süvenev P ka K puudujääk.
Lämmastiku sisend varieerus 2020. aastal toetustüübiti ja Eesti keskmisena vahemikus 33,3-123,3 kg/ha, P
sisend 2,1-15,9 kg/ha ja K sisend 7,3-37,4 kg/ha. Lämmastiku väljund jäi vahemikku 25,7-85,9 kg/ha, P väljund
4,1-14,7 kg/ha ja K väljund 12,4-28,6 kg/ha .
Peamise osa kogu lämmastiku, fosfori, kaaliumi sisendist KSM-s, ÜPT-s ja Eesti keskmisena moodustasid 2020.
aastal mineraalväetised (56-92%), suurim oli väetiste osakaal NPK sisendist ÜPT ettevõtetes (78-92%).
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MAHE ettevõtetes reeglina mineraalväetiseid ei kasutata, suurima osa MAHE lämmastiku sisendist
moodustas 2020. aastal liblikõieliste poolt sümbiootiliselt seotud õhulämmastik (55%). KSM-s oli liblikõieliste
osakaal 11%, ÜPT-s 7% ja Eesti keskmisena 13%.
NPK toiteelementide väljundist ehk toodangu müügist moodustasid 2020. aastal peamise osa kõikide
toetustüüpide arvestuses ja Eesti keskmisena teraviljad (25-67%), teiste saaduste müügi osatähtsus oli
väiksem.
Lämmastiku kasutamise efektiivsus varieerus 2020. aastal toetustüübiti ja Eesti keskmisena vahemikus
64-91%, fosfori efektiivsus 86-191% ja kaaliumi efektiivsus jäi vahemikku 65-170%.
KSM-is oli lämmastiku ja kaaliumi kasutamise efektiivsus 2020. aastal madal (N 70%, K 74%), fosfori osas
tasakaalus tootmise tasemel (P 92%). MAHE ettevõtetes oli N efektiivsus keskmine (77 %), P ja K kasutati
ligikaudu kaks korda rohkem kui tootmisesse anti (P 191%, K 170%). ÜPT ettevõtetes kasutati N ja K
keskkonda säästvalt (N 91%, K 87%), fosfori osas majandati väikse puudujäägiga (P 105%). Eesti keskmisena
jäi N ja K kasutamise efektiivus 2020. aastal samuti madalaks (N 64%, K 65%), fosfori kasutamine oli
optimaalne (P86%).
Nitraaditundliku ala lämmastiku bilanss oli 2020. aastal 39,0 kg/ha, fosfori bilanss 1,6 kg/ha ja kaaliumi bilanss
10,4 kg/ha. Väljaspool NTA-d oli N bilanss 33,9 kg/ha, P bilanss 1,8 kg/ha ja K bilanss 11,1 kg/ha. Sellisel
tasemel NPK bilansiga majandamine peaks keskkonnale olema ohutu, enam tähelepanu tuleks pöörata P ja K
bilansi tasakaalus hoidmisle.
Sisseostetud tootmisvahendite kogused (NPK sisend) ja müüdud toodangu kogused (NPK väljund) olid 2020.
aaastal suuremad NTA ettevõtetes.
Lämmastiku kasutamise efektiivsus oli 2020. aastal NTA ettevõtetes madal (N efektiivsus 68%) P efektiivsus
tasakaalus tootmise tasemel (P 90%) ja K efektiivsus keskmine (K 74%). Väljaspool NTA-d majandati madala
N ja K efektiivsusega (mõlemal juhul 63%), fosfori kasutamine oli säästva tootmise tasemel (P 85%).
Kokkuvõttes võib 2020. aasta uuringu tulemustel keskkonnasäästlikkuse ja veekeskkonna seisukohalt
olukorda hinnata keskpäraseks. 2020. aasta tasemel lämmastiku bilansiga majandamine ei ohusta otseselt
keskkonda, samas püsib lämmasiku võimaliku leostumise oht veekeskonda. Mullaviljakuse säilitamise ja
paranemise seisukohalt tuleb suuremat tähelepanu pöörata fosfori ja kaaliumi tasakaalustatud kasutamisele.
Probleemiks on, et mitte alati ei kata sisendina antavad fosfori ja kaaliumi kogused tegelikku toiteelementide
vajadust.
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2.3. Pestitsiidide kasutuskoormuse uuring 2007 -2020 kohta

2.3.1. Sissejuhatus ja uuringu eesmärk

Uuringu eesmärgiks on jälgida pestitsiidide kasutamise muutumist seireettevõtetes. Hinnata kas erinevate nõuete
täitmine sellel maal, millel rakendatakse MAK 2014-2020 keskkonnasõbraliku majandamise toetust ja ühtset
pindalatoetust, võimaldab vähendada pestitsiidide kasutamisest tulenevat koormust veele, mullale, elurikkusele.
Uuringu teostaja on Põllumajandusuuringute Keskuse põllumajanduskeskkonna seire ja uuringute büroo, kontaktisik
Marje Särekanno, marje.sarekanno@pmk.agri.ee.
Käesolevas uuringus analüüsitakse 2021. aastal seireettevõtetest 2020. aasta ja aastate 2007-2020 kohta kogutud
andmeid.
Kogutud andmete põhjal arvutatakse iga seireettevõtte kohta nn pestitsiidide kasutuskoormus:
pestitsiididega pritsitud pinna osakaal põllumajandusmaast (%);
kasutatud pestitsiidide toimeaine kogus põllumajandusmaa kohta (kg/ha);
kasutatud pestitsiidide toimeaine kogus pritsitud pinna kohta (kg/ha).
Taustainfoks kasutatakse Eesti Statistikaameti avaliku andmebaasi
andmeid pestitsiidide kasutamise kohta.

Eesmärgiks on hinnata pestitsiidide
kasutamisega kaasneda võivat mõju
veele, mullale, elurikkusele.

Aruandes analüüsitakse põhjalikumalt pestitsiidide kasutamist
seireettevõtete keskmisena (KSM+ÜPT), toetustüübiti (KSM, ÜPT),
nitraaditundlikul alal (NTA) ja väljaspool NTA-d (vpNTA) paiknevates ettevõtetes. Lühiülevaade esitatakse
seireettevõtetes tootmistüübiti (taimekasvatus, segatootmine), suurusgrupiti (<40 ha; 40-100 ha ja >100 ha) ja
piirkonniti (Kesk- ja Lõuna-Eesti) pestitsiidide kasutuskoormuse kohta.
Pestitsiidide kasutuskoormuse uuringu metoodika esitatakse vee valdkonna uuringute metoodikate dokumendis.

2.3.2. Pestitsiidide kasutuskoormus seireettevõtete keskmisena, keskkonnasõbraliku majandamise
toetust ja ühtset pindalatoetust saavates ettevõtetes

Aastal 2020 pritsiti seireettevõtete keskmisena (111 ettevõtet, seireala 13 056 ha) 67% põllumajandusmaast,
pestitsiidide toimeainet pritsitud pinna kohta kasutati 0,788 kg/ha ja põllumajandusmaa kohta 0,520 kg/ha (Joonis 91,
Lisa 16).
Kuigi seireperioodil 2007-2020 varieerus pestitsiididega pritsitud pind ja taimekahjustajate tõrjeks kasutati erinevatel
aastatel suuremaid ja väiksemaid pestitsiidide koguseid pritsitud pinna ja põllumajandusmaa kohta, näitab
seireettevõtete keskmine trend pestitsiidide kasutuskoormuse suurenemist, seda nii pritsitud pinna kui kasutatud
koguste arvestuses.
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Joonis 91. Seireettevõtete keskmisena pritsitud pind põllumajandusmaast, kasutatud toimeainet pritsitud pinnale ja
põllumajandusmaale ning trend perioodil 2007-2020

Referentsperioodiga (2010-2013) võrreldes suurenes pestitsiididega pritsitud pind 2020. aastal 4%, toimeainet
pritsitud pinna kohta kasutati 0,090 kg/ha (13%) ja põllumajandusmaa kohta 0,090 kg/ha (21%) rohkem (Joonis 91,
Lisa 16).
Võrreldes 2019. aastaga suurenes pestitsiidide kasutuskoormus
seireettevõtetes ka 2020. aastal. Pritsitud pind suurenes 1%, kasutatud
pestitsiidide toimeaine kogus pritsitud pinnale 12% ja põllumajandusmaale
15%.

Võrreldes 2019. aastaga suurenes
pestitsiidide kasutuskoormus
seireettevõtetes 2020.

Osaliselt tulenes see arvatavasti 2020. aasta ilmastikuoludest. 2020. aastal oli haigustekitajate surve suurem ja
seireettevõtete keskmisena kasutati fungitsiidide 4% rohkem kui 2019. aastal (Lisa 23).
Statistilise andmetöötluse tulemusena selgus, et perioodi 2007-2020 keskmisena sõltus aasta mõjust statistiliselt
oluliselt (p<0,05) seireettevõtete pestitsiididega pritsitud pind, kuid ei sõltunud kasutatud toimeaine kogus pritsitud
pinnale ja põllumajandusmaale (>0,05).
2020. aastal kuulus seirevalimisse 53 KSM (seireala 8988 ha) ja 58 ÜPT (seireala 4068 ha) toetust taotlenud ettevõtet
(Lisa 24). KSM tootjate võrdlusgrupiks võeti ÜPT tootjad, kuna ÜPT tootjatele kehtivate pestitsiidide kasutamise
põhinõuete täitmisele lisaks pidid KSM toetuse saajad täitma ka täiendavaid keskkonda kaitsvaid lisanõudeid.
MAK 2014-2020 perioodil kehtis KSM toetust taotlenud tootjatele keeld kasutada üldhävitava toimega glüfosaati
põllukultuuridel ja köögiviljadel taimede tärkamisest kuni saagi koristuseni. Sama kehtis ka haljaskesal ja
haljasväetiseks kasvatatavate taimede kohta ning põldudel, millele taotleti toetust mesilaste korjealade rajamise
lisategevuse eest. ÜPT tootjatel selliseid piiranguid ei olnud. Aastast 2018 keelustati glüfosaadi kasutamine saagi
närvutmise või kuivatamise eesmärgil.
Alates 2015. aastast tuli KSM tootjatel enne pestitsiidide kasutamist korraldada oma põllumajandusmaal
taimekahjustajate seiret ja kanda andmed seire kohta põlluraamatusse. Taimekahjustajate seiret pidid oma põldudel
tegema ka ÜPT tootjad, kuid põlluraamatusse kandmise kohustust ÜPT nõuetes eraldi fikseeritud ei olnud.
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Taimekaitsevahendite kasutamise piiramise eesmärgil kehtisid MAK 2014-2020 perioodil tootjatele veel integreeritud
taimekaitse põhimõtete järgimise, viljavahelduse järgimise (piirab taimekahjustajate levikut), umbrohuseemnete ja
taimehaiguste osas kontrollitud teravilja seemne kasutamise ning põllu ja tee vahele rohumaaribade rajamise nõuded
(pakuvad alternatiivseid elu-, toidu- ja varjepaiku kahjurite looduslikele vaenlastele).
Pestitsiidide kasutamine toetustüübiti (KSM, ÜPT) varieerus 2020. aastal, nagu varasematelgi seireaastatel, suurtes
piirides. Osades ettevõtetes ei kasutatud pestitsiide üldse, osades kasutati mõnel põllul, osades kõikidel põldudel.
Üldse ei kasutatud 2020. aastal pestitsiide kahes KSM ja üheteistkümnes ÜPT ettevõttes.
Aastal 2020 pritsiti KSM seireettevõtetes 68% ja ÜPT-s 64% seirealusest põllumajandusmaast. Pestitsiidide toimeainet
kasutati KSM ja ÜPT toetustüübi ettevõtetes pritsitud pinnale vastavalt 0,848 ja 0,613 kg/ha ning
põllumajandusmaale KSM-s 0,579 ja ÜPT-s 0,392 kg/ha. (Joonis 92, Joonis 93, Lisa 17).
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Joonis 92. KSM ja ÜPT seireettevõtete pritsitud pind põllumajandusmaast, kasutatud toimeainet pritsitud pinnale ja trend
perioodil 2007-2020

Seireperioodi (2007-2020) KSM ettevõtteid iseloomustavate
trendide põhjal suurenes nii pritsitud pind kui ka kasutatud
toimeaine kogus põllumajandusmaa kohta, toimeaine kogus
pritsitud pinna kohta püsis enamvähem samal tasemel. ÜPT
ettevõtete trendide põhjal pritsitud pind vähenes, kuid kasutatud
toimeaine kogus suurenes nii pritsitud pinna kui
põllumajandusmaa kohta.

Võrreldes 2019. aastaga suurenes
pestitsiidide kasutuskoormus 2020. aastal
KSM seireettevõtetes, ÜPT-s pritsitud pind ja
kasutatud toimeaine kogus pritsitud pinna ja
põllumajandusmaa kohta vähenes.

Referentsperioodi (2010-2013) keskmisega võrreldes suurenes pestitsiididega pritsitud pind 2020. aastal KSM-s 18%
ja vähenes ÜPT-s 15%. Pestitsiidide toimeaine kogus pritsitud pinnale ja põllumajandusmaale suurenes KSM-s (13%
ja 56%) ja vähenes ÜPT-s 4% ja 22% (Joonis 92; Lisa 16, Lisa 17).
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Võrreldes 2019. aastaga suurenes pestitsiidide kasutuskoormus 2020. aastal KSM seireettevõtetes, ÜPT-s pritsitud
pind ja kasutatud toimeaine kogus pritsitud pinna ja põllumajandusmaa kohta vähenes.
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Joonis 93. KSM ja ÜPT seireettevõtetes kasutatud toimeaine kogus põllumajandusmaale ja trend perioodil 2007-2020

Statistilise andmetöötluse andmetel pritsiti perioodi 2007-2020 keskmisena põllumajandusmaast oluliselt suuremat
pinda ÜPT ettevõtetes (p<0,05). Kasutatud pestitsiidi toimeaine kogus pritsitud pinna ja põllumajandusmaa kohta ei
erinenud aastate keskmisena statistiliselt oluliselt toetustüüpide vahel (p>0,05).
Samas oli statistilise analüüsi kohaselt pritsitud pind põllumajandusmaast ja kasutatud toimeaine kogus pritsitud
pinna ja põllumajandusmaa kohta 2020. aastal oluliselt suurem KSM ettevõtetes, võrreldes ÜPT-ga.
ÜPT tootjate väiksem pestitsiidide kasutuskoormus 2020. aastal oli osaliselt tingitud sellest, et üheteistkümnes
seirevalmi ÜPT ettevõtettes sel aastal pestitsiide ei kasutatud.
Pestitsiidide kasutust seireettevõtetes analüüsiti ka kultuuriti (Lisa 21). Nagu varasematel aastatel nii ka 2020. aastal
kasutati kõige rohkem pestitsiide pinna ja koguse poolest suvi- ja taliteraviljadel, järgnesid raps, põldhernes ja
põlduba. Eelnimetatud kultuurid kokku moodustasid 2020. aastal kogu seirealusest põllumajandusmaast ~ 71% ja
pestitsiididega pritsitud pinnast ~99% ning kasutatud toimeainest ~99%. Suvi- ja teraviljade osakaal
põllumajandusmaast moodustas sealhulgas 54%, pritsitud pinnast 78% ja kasutatud toimeainest 79%. Peamiselt
sõltus ettevõtete pestitsiidide kasutuskoormus seega just suvi- ja taliteraviljade pestitsiidide kasutusest.
Kuivõrd KSM toetuse taotlejatel oli 2020. aastal terviljade kasvupinna osatähtsus põllumajandusmaast ÜPT-ga
võrreldes suurem, oli suurem ka KSM-s kultuuride keskmisena kasutatud pestitsiidide toimeaine kogus pritsitud
pinnale ja põllumajandusmaale. (Joonis 94).
Põldoal ja põldhernel kasutati 2020. aastal toimeainet hektari
kohta küll kultuuride lõikes teraviljadest rohkem aga kuna nende
kasvu- ja pritsitud pind oli teraviljade pinnast tunduvalt väiksem,
mõjutas see ettevõtte pestitsiidide kasutuskoormust
kokkuvõttes vähe. Sama kehtib ka seireettevõtetes kasvatatud
ülejäänud kultuuride kohta (Lisa 21).

Peamiselt sõltus seireettevõtete pestitsiidide
kasutuskoormus sellest kui suur oli suvi- ja
taliteraviljade kasvupinna osatähtsus
põllumajandusmaast.
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Võrreldes 2015. aastaga suurenes kasutatud pestitsiidi toimeaine kogus pritsitud pinna kohta kultuuride keskmisena
2020. aastal KSM-s ning vähenes ÜPT-s. Samasuuunalised muutused esinesid ka aastate 2019 ja 2020 kultuuride
keskmiste tulemuste võrdlemisel.
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Joonis 94. Seireettevõtete keskmisena, KSM ja ÜPT seireettevõtetes kultuuride keskmisena, suvi-, taliteraviljadel, rapsil,
põldhernel ja põldoal kasutatud toimeaine kogus pritsitud pinnale, perioodil 2015-2020
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Pestitsiidide liigiti kasutamine sõltub aasta ilmastikust, kasvatatavast kultuurist, mullastikust, külvi tihedusest, põllu
umbrohtumusest, erinevate taimekahjustajate survest, viljelustehnoloogiast jne.
Kuna vegetatsiooniperiood on Eestis lühike ja ilmastikuolud soojema kliimaga piirkondadega võrreldes
taimekahjustajate arenguks ebasoodsamad, kasutatakse siin vähem fungitsiide (seen- ja viirushaiguste
tõrjevahendid) ja insektitsiide (putukatõrjevahendid), rohkem aga herbitsiide (umbrohutõrjevahendeid).
Statistikaameti andmetel turustati Eestis 2020. aastal taimekaitsevahendite toimeainet kokku 784 tonni, mida oli 259
tonni (49%) rohkem kui referentsaastate (2010-2013) keskmisena (525 t) ja 32 tonni (4%) rohkem kui 2019. aastal
(KK2085: TURUSTATUD TAIMEKAITSEVAHENDID TOIMEAINE JÄRGI. Statistika andmebaas) (Joonis 95).
Eestis turustatud pestitsiidide toimeainest moodustasid herbitsiidid 2020. aastal 65%, fungitsiidid 18%, insektitsiidid
2% ja kõik muud taimekaitsevahendid 14%.
Aastatel 2011-2020 Eestis müüdud taimekaitsevahendite koguste trend iseloomustab müügi suurenemist,
herbitsiidide müük suurenes väiksemas mahus.
Paraku ei ole andmebaasis esitatud osade turustatud toimeaine koguste andmed aastate kaupa täielikud, andmete
avaldamist ei võimalda Statistikaameti andmekaitse põhimõte (KK2085: TURUSTATUD TAIMEKAITSEVAHENDID
TOIMEAINE JÄRGI. Statistika andmebaas). Puudub ülevaade mis toimeaineid ja kui suures koguses kasutatakse
väljaspool põllumajandust. Probleemiks on, et Statistikaameti poolt 2020. aasta kohta esitatud taimekaitsevahendite
kasutuse andmed toimeaine ja kultuuri järgi ei ole võrreldavad varasemate aastate andmetega metoodika muudatuse
tõttu (KK2081: KASUTATUD TAIMEKAITSEVAHENDITE KOGUS NING VÄHEMALT KORRA TOIMEAINEGA TÖÖDELDUD
PIND PÕLLUMAJANDUSLIKES MAJAPIDAMISTES TOIMEAINE JA KULTUURI JÄRGI. Statistika andmebaas).
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Joonis 95. Eestis turustatud taimekaitsevahendite ja herbitsiidide toimeaine kogus ja trend perioodil 2011-2020 (Statistikaameti
2022. andmed)

PMK uuringus moodustas 2020. aastal herbitsiididega pritsitud pind seireettevõtete kogu pritsitud pinnast 56%,
kasutati ~ 120 erinevat preparaati ning kõikide kasutatud pestitsiidide toimeainest moodustasid herbitsiidid 56%.
fungitsiide, insektitsiide ja kasvuregulaatoreid kasutati vähem (Lisa 23).
Võrreldes 2015. aastaga suurenes seireettevõtete keskmisena 2020. aastal fungitsiidide ja kasvuregulaatorite
kasutamine (vastavalt 15% ja 1%).
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Võrreldes 2019. aastaga suurenes ettevõtete keskmisena 2020. aastal fungitsiidide kasutamine 4%, vähenes
herbitsiidide kasutamine, insektitsiidide ja kasvuregulaatorite osakaal kõikide kasutatud pestitsiidide toimeainest ei
muutunud.
Analüüsiti ka glüfosaadi kasutamist. Statistikaameti andmetel
müüdi Eestis 2020. aastal glüfosaati 312 tonni, mis moodustas
antud aastal 40% kõikide müüdud pestitsiidide toimeainest
kokku ja 61% müüdud herbitsiidide toimeainest.

2020. aastal moodustas herbitsiididega
pritsitud pind seireettevõtete kogu pritsitud
pinnast ja kõikide kasutatud pestitsiidide
toimeainest 56%. Fungitsiide, insektitsiide ja
kasvuregulaatoreid kasutati vähem.

Võrreldes 2019. aastaga vähenes esmakordselt glüfosaadi müük
Eestis 2020. aastal 30 tonni (9%). Kahjuks ei kinnita glüfosaadi
kasutamise vähenemist antud uuringu 2015.-2020. aasta tulemused.

2020. aastal kasutati seireettevõtete keskmisena glüfosaati pritsitud pinnale 1,231 l/ha, KSM-s 1,230 l/ha ja ÜPT-s
1,233 l/ha (Joonis 96, Lisa 16).

Glüfosaati pritsitud pinnale, kg/ha

Kokku kasutati seireettevõtetes 2020. aastal kaheksat erinevat glüfosaati sisaldavat preparaati, enamasti
koristusjärgselt, mõnel juhul ka enne külvi.
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Joonis 96. Seireettevõtete keskmisena, KSM ja ÜPT seireettevõtetes kasutatud glüfosaadi kogus pritsitud pinnale ja trend
perioodil 2015-2020

Kasutatud glüfosaadi koguse trend perioodi 2015-2020 põhjal
iseloomustab vähest tõusu seireettevõtete keskmisena
(KSM+ÜPT), suuremat tõusu KSM-s ja kasutatud glüfosaadi koguste
vähenemise trendi ÜPT-s.

2020. aastal kasutati glüfosaati pritsitud
pinnale seireettevõtete keskmisena 1,231
l/ha, KSM-s 1,230 l/ha ja ÜPT-s 1,233 l/ha.

Võrreldes 2015. aastaga suurenes kasutatud glüfosaadi kogus
2020. aastal seireettevõtete keskmisena 13%, KSM-s 26%, ÜPT-s 0,3%.
Võrreldes 2019. aastaga suurenes kasutatud glüfosaadi kogus 2020. aastal ettevõtete keskmisena 3%, KSM-s 2% ja
ÜPT-s 5%.
Kuigi KSM ettevõtetes kasutati aastatel 2015-2020 viiel aastal kuuest mõnevõrra väiksemaid glüfosaadi koguseid kui
ÜPT-s, võib antud uuringu tulemustel väita, et KSM nõuetes kehtestatud glüfosaadi kasutamise piirangud ei olnud
piisavad glüfosaadi kasutamise vähendamiseks.
147

Valdkond vesi

2.3.3. Pestitsiidide kasutuskoormus nitraaditundlikul alal ja väljaspool nitraaditundlikku ala
paiknevates ettevõtetes

Nitraaditundlikul alal (NTA) on veeseaduse alusel taimekaitsevahendite kasutamine keelatud allikatel, karstivormidel
ja karstijärvikutel ning nende ümbruses viiekümne meetri ulatuses allika veepiirist, karstivormi servast või
karstijärviku kõrgeima veetaseme piirist, kuna on oht, et pestitsiidide jäägid võivad mõjutada veekogude
veekvaliteeti.
2020. aastal kuulus seirevalimisse 34 NTA-l (seireala 3299 ha) ja 77 väljaspool NTA-d (seireala 9757 ha) tegutsevat
ettevõtet (lisa 24).
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Pritsitud pind põllumajandusmaast moodustas 2020. aastal NTA ettevõtetes 75% ja vpNTA-d 64%. Pestitsiidide
toimeainet pritsitud pinna kohta kasutati NTA-l 0,747 kg/ha, vpNTA-d 0,790 kg/ha ning põllumajandusmaa kohta
vastavalt NTA-l 0,562 kg/ha ja vpNTA-d 0,506 kga/ha (Joonis 97, Joonis 98, Lisa 16, Lisa 25).
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Joonis 97. Nitraaditundlikul alal ja väljaspool nitraaditundlikku ala paiknevate seireettevõtete pritsitud pind põllumajandusmaast
ja kasutatud toimeaine kogus pritsitud pinnale ning trend perioodil 2015-2020
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Joonis 98. Nitraaditundlikul alal ja väljaspool nitraaditundlikku ala paiknevate seireettevõtete kasutatud toimeaine kogus
põllumajandusmaale ja ternd perioodil 2015-2020

Perioodi 2015-2020 trendi põhjal oli pestitsiidide kasutuskoormus kasvav NTA ja kahanev vpNTA paiknevates
ettevõtetes (Joonis 97, Joonis 98).
Võrreldes referentsaastaga (2015) suurenes 2020. aastal NTAl pestitsiididega pritsitud pind 5%, kasutatud toimeaine kogus
suurenes pritsitud pinnal 38% ja põllumajandusmaal 36%.
Väljaspool NTA-d pritsiti 2020. aastal 1% suuremat pinda,
kasutatud toimeaine kogus pritsitud pinnale suurenes 3% ja
põllumajandusmaale 2%.
Võrreldes 2019. aastaga suurenes 2020. aastal pritsitud pind
NTA-l 5% ja jäi samaks vpNTA-d. Pritsitud pinna ja
põllumajandusmaa kohta kasutatud toimeaine kogus vähenes
NTA-l ja suurnes vpNTA-d.

Pestitsiididega pritsitud pind
põllumajandusmaast moodustas 2020. aastal
NTA ettevõtetes 75% ja vpNTA-d 64%.
Pestitsiidide toimeainet pritsitud pinnale
kasutati NTA-l 0,747 kg/ha, vpNTA-d 0,790
kg/ha ning põllumajandusmaa kohta vastavalt
NTA-l 0,562 kg/ha ja vpNTA-d 0,506 kga/ha.

Kultuuride keskmisena kasutati 2020. aastal suuremas koguses pestitsiidide toimeainet pritsitud pinna kohta vpNTA
paiknevates ettevõtetes kui NTA-l (Joonis 99).
Nagu eespool aruandes välja toodi, määrab ettevõtte konkreetse aasta pestitsiidide kasutuskoormuse suuremas osas
suvi- ja taliteraviljade kasvupinna osatähtsus põllumajandusmaast.
2020. aastal moodustas seireettevõtetes suvi- ja taliteraviljade kasvupind kogu NTA põllumajandusmaast 60% ja
vpNTA-d 52%, teraviljade pritsitud pind moodustas kogu NTA pritsitud pinnast 80% ja vpNTA-d 79%, teraviljadel
kasutatud toimeaine kogus kogu toimeainest NTA-l 75% ja vpNTA-d 80%. Kuigi 2020. aastal kasvatati ja pritsiti NTA
ettevõtetes suvi- ja taliteravilju suuremal pinnal, kasutati teraviljadel erinevate pestitsiidide koguste summeerimisel
kokkuvõttes pindalaühikule suuremat pestitsiidide toimeaine kogust vpNTA-d, ja seetõttu oli suurem ka vp NTA
kultuuride keskmisena kasutatud toimeaine kogus pritsitud pinnale ja väiksem põllumajandusmaale.
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Joonis 99. Nitraaditundlikul alal ja väljaspool nitraaditundlikku ala paiknevate seireettevõtete kultuuride keskmisena, suvi- ja
taliteraviljadel, rapsil, põldhernel ja põldoal kasutatud toimeaine kogus pritsitud pinnale perioodil 2015-2020

Glüfosaati kasutati NTA-l 2020. aastal pritsitud pinnale 1,118 l/ha ja vpNTA-d 1,265 l/ha (Joonis 100, Lisa 16).
Perioodi 2015-2020 kohta joonistuv trend näitas glüfosaatide kasutamise vähenemist NTA ja suurenemist vpNTA
paiknevates seireettevõtetes.
Võrreldes 2015. aastaga vähenes kasutatud glüfosaadi kogus 2020. aastal NTA-l 20% ja suurenes vpNTA-d 18% .
Võrreldes 2019. aastaga vähenes 2020. aastal glüfosaadi kasutamine NTA ettevõtetes 6% ja suurenes vpNTA 6%.
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Joonis 100. Nitraaditundlikul alal ja väljaspool nitraaditundlikku ala paiknevate seireettevõtete kasutatud glüfosaadi kogus
pritsitud pinnale ja trend perioodil 2015-2020

2.3.4. Pestitsiidide kasutuskoormus tootmistüübiti

2020. aastal kuulus seirevalimisse 67 taimekasvatusega (seireala 7917 ha) ja 44 segatootmisega (seireala 5139 ha)
tegelevat ettevõtet (Lisa 24).
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Pritsitud pind põllumajandusmaast moodustas 2020. aastal taimekasvatusega tegelevates ettevõtetes 78% ja
segatootmises 51%. Pestitsiidide toimeainet pritsitud pinnale kasutati taimekasvatuses 0,780 kg/ha, segatootmises
0,773 kg/ha ja põllumajandusmaale vastavalt 0,604 ja 0,391 kg/ha (Joonis 101, Joonis 102, Lisa 18).

0.000
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

2016

2017

2018

2019

2020

Aasta
TAIM pritsitud pind

SEGA pritsitud pind

TAIM toimeainet pritsitud pinnale

SEGA toimeainet pritsitud pinnale

trend TAIM pritsitud pind põllumajandusmaast

trend SEGA pritsitud pind põllumajanusmaast

trend TAIM toimeainet pritsitud pinnale

trend SEGA toimeainet pritsitud pinnale

Joonis 101. Taimekasvatuse ja segatootmise seireettevõtetes pritsitud pind seirealusest põllumajandusmaast, kasutatud
pestitsiidide toimeaine kogus pritsitud pinnale ja trend aastatel 2007-2020
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Joonis 102. Taimekasvatuse ja segatootmise seireettevõtetes kasutatud pestitsiidide toimeaine kogus põllumajandusmaale ja
trend perioodil 2007-2020

Seireperioodi (2007-2020) iseloomustavate trendide põhjal püsis taimekasvatuse ettevõtete pritsitud pind üsna
samal tasemel, kasutatud toimeaine kogus pritsitud pinna ja põllumajandusmaa kohta samas suurenes. Segatootmise
ettevõtete pritsitud pind ja kasutatud toimeaine kogus põllumajndusmaa kohta suurenes, pritsitud pinna kohta
vähenes.
Kuna segatootmisega tegelevates ettevõtetes on suurem pind rohumaade all, on nendes ettevõtetes ka pritsitud pind
ja kasutatud pestitsiidide toimeaine kogus põllumajandusmaa kohta madalam.
Statistilise andmetöötluse andmetel pritsiti perioodi 2007-2020 keskmisena põllumajandusmaast oluliselt suuremat
pinda ja kasutati oluliselt suuremat toimeainekogust põllumajandusmaale taimekasvatusega tegelevates ettevõtetes
(p<0,05). Kasutatud pestitsiidi toimeaine kogused pritsitud pinna kohta ei erinenud statistiliselt oluliselt aastate
keskmisena taimekasvatuse ja segatootmisega tegelevates ettevõtetes (p>0,05).

2.3.5. Pestitsiidide kasutuskoormus suurusgrupiti

2020 aastal kuulus seirevalimisse 41 ettevõtet <40 ha (seireala 1044 ha), 27 ettevõtet 40-100 ha (seireala 11872 ha)
ja 43 ettevõtet suurusega >100 ha (seireala 10 140 ha) (Lisa 24).
Pritsitud pind põllumajandusmaast moodustas 2020.aastal <40 ha ettevõtetes 48%, 40-100 ha suurustes 63% ja >100
ha suurustes 70%. Pestitsiidide toimeainet pritsitud pinnale ja põllumajandusmaale kasutati suuremates kogustes 40100 ha ja >100 ha suurustes ettevõtetes (Joonis 103; Joonis 104, Lisa 19)
Kasutatud toimeaine kogus pritsitud pinnale perioodi 2007-2020 trendi põhjal vähenes <40 ha ja suurenes 40-100 ha
ja >100 suurustes ettevõtetes. Põllumajandusmaa kohta kasutatud toimeaine koguse trend püsis <40 ha suurustes
ettevõtetes seireperioodi algusega võrreldes üsna samal tasemel ja suurenes suuremate suurusgruppide arvestuses.
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Joonis 103. Suurusgrupiti seireettevõtete pritsitud pind seirealusest põllumajandusmaast, kasutatud pestitsiidide toimeaine
kogus pritsitud pinnale ja trend perioodil 2007-2020
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Joonis 104. Suurusgrupiti seireettevõte kasutatud pestitsiidide toimeaine kogus põllumajandusmaale ja trend perioodil 20072020

Statistilise andmetöötluse andmetel erines perioodi 2007-2020 keskmisena seireettevõtete pritsitud pind
põllumajandusmaast oluliselt kõigi suurusgruppide vahel (p<0,05). Kasutatud pestitsiidi toimeaine kogus pritsitud
pinna kohta ei erinenud aastate keskmisena statistiliselt oluliselt eri suurusgrupi ettevõtete vahel (p>0,05).
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Pestitsiidide toimeainet põllumajandusmaa kohta kasutati aastate keskmisena oluliselt suuremas koguses >100 ha
suurustes ettevõtetes, võrreldes <40 ja 40-100 ha suuruste ettevõtetega (p<0,05).

2.3.6 Pestitsiididee kasutuskoormus piirkonniti

2020 aastal kuulus seirevalimisse 61 Kesk-Eestis (seireala 8310 ha) ja 50 Lõuna-Eestis (seireala 4746 ha) paiknevat
ettevõtet (Lisa 24).
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Pritsitud pind põllumajandusmaast moodustas 2020. aastal Kesk-Eesti ettevõtetes 66%, toimeainet pritsitud pinnale
kasutati 0,789 kg/ha ja põllumajandusmaale 0,517 kg/ha. Lõuna-Eestis pritsiti 69% pinda ja toimeainet kasutati
pritsitud pinnale 0,759 kg/ha ja põllumajandusmaale 0,526 kg/ha (Joonis 105, Joonis 106, Lisa 20).
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Joonis 105. Piirkonniti seireettevõtete pritsitud pind seirealusest põllumajandusmaast, kasutatud pestitsiidide toimeaine kogus
pritsitud pinnale ja trend perioodil 2007-2020
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Joonis 106. Piirkonniti seireettevõtete kasutatud pestitsiidide toimeaine kogus põllumajandusmaale ja trend perioodil 2007-2020
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Seireperioodi (2007-2020) iseloomustavate trendide põhjal suurenes pestitsiidide kasutuskoormus suuremas mahus
Lõuna-Eesti ettevõtetes võrreldes Kesk-Eesti-ga.
Statistilise andmetöötluse andmetel kasutati perioodi 2007-2020 keskmisena oluliselt suuremat toimeainekogust
põllumajandusmaale Lõuna-Eesti ettevõtetes. Pritsitud pind ja kasutatud toimeaine kogus pritsitud pinnale ei
erinenud aastate keskmisena statistiliselt oluliselt Lõuna- ja Kesk-Eesti ettevõtete vahel.

2.3.7. Kokkuvõte

Aastal 2020 pritsiti seireettevõtete keskmisena 67% seirealusest põllumajandusmaast. Referentsperioodi
(2010-2013) keskmisega võrreldes suurenes pritsitud pind 4%. Kasutatud pestitsiidide toimeaine kogus
pritsitud pinna kohta oli referentsperioodil 0,686 kg/ha ja 2020. aastal 0,788 kg/ha (suurenemine 13%).
Põllumajandusmaa kohta kasutati referentsperioodi keskmisena pestitsiidide toimeainet 0,430 kg/ha ja 2020.
aastal 0,520 kg/ha (suurenemine 0,090 kg/ha, 21%).
Pestitsiidide kasutamise suurenemine tulenes osaliselt põllukultuuride kasvupinna suurenemisest, erinevate
aastate ilmastikust, erinevast taimekahjustajate survest, kasutatud preparaatidest, viljelusviisist jne. Kuna
pestitsiide kasutatkse kõige suuremal pinnal ja suuremas mahus suvi- ja taliteraviljadel, sõltub ettevõtete
konkreetse aasta pestitsiidide kasutuskoormus suuremas osas just suvi- ja taliteraviljdel kasutatud
pestitsiidide kogusest. Rapsi, põldherne ja põldoa kasvupinna ja neil kasutatud pestitsiidide koguste
muutumisel oli seireettevõtete kasutuskoormuse muutumisele tunduvalt väiksem mõju.
Toetustüübiti oli pestitsiidide kasutuskoormus 2020. aastal suurem KSM toetustüübi ettevõtetes võrreldes
ÜPT-ga.
KSM ettevõtete keskmisena pritsiti 2020. aastal 68% ja ÜPT keskmisena 64% seirealusest
põllumajandusmaast, Võrreldes referentsperioodi (2010-2013) keskmisega suurenes KSM ettevõtete
pritsitud pind 2020. aastal 18% ja vähenes ÜPT puhul 15%. KSM ja ÜPT ettevõtetes kasutati 2020. aastal
pestitsiidide toimeainet pritsitud pinnale vastavalt 0,848 ja 0,613 kg/ha ning põllumajandusmaale 0,579 ja
0,392 kg/ha. Aastate 2010-2013 keskmisega võrreldes suurenes 2020. aastal kasutatud pestitsiidide
toimeaine kogus pritsitud pinnale ja põllumajandusmaale KSM-s 13% ja 56% ning vähenes ÜPT-s vastavalt 4%
ja 22% .
Glüfosaadi kasutamine suurenes 2015-2020 seireperioodil. 2020. aastal kasutati seireettevõtete keskmisena
pritsitud pinnale 1,231 l/ha, KSM-s 1,230 l/ha ja ÜPT-s 1,233 l/ha. Võrreldes 2015. aastaga kasutati glüfosaati
2020. aastal seireettevõtete keskmisena 13%, KSM-s 26%, ÜPT-s 0,3% suuremas koguses.
Pestitsiidide kasutamist analüüsiti võrdlevalt ka nitraaditundlikul alal (NTA) ja väljaspool nitraaditundlikku ala
(vpNTA) paiknevates ettevõtetes. Pritsitud pind moodustas 2020. aastal NTA ettevõtetes 75% ja vpNTA-d 64%
põllumajandusmaast. Pestitsiidide toimeainet pritsitud pinna kohta kasutati NTA-l 0,747 kg/ha, vpNTA-d
0,790 kg/ha ning põllumajandusmaa kohta vastavalt NTA-l 0,562 kg/ha ja vpNTA-d 0,506 kg/ha.
Perioodi 2015-2020 trendi põhjal oli pestitsiidide kasutuskoormus kasvav NTA ja kahanev vpNTA paiknevates
ettevõtetes. 2015. aastal moodustas NTA seireettevõtete pestitsiididega pritsitud pind 70%
põllumajandusmaast. Võrreldes referentsaastaga (2015) suurenes 2020. aastal pritsitud pind 5%, ning
pritsitud pinna ja põllumajandusmaa kohta kohta kasutati toimeainet 38% ja 36% rohkem. Väljaspool NTA-d
pritsiti 2020. aastal 1% väiksemat pinda kui 2015. aastal (65%), kasutatud toimeaine kogus pritsitud pinnale
suurenes 2% ja põllumajandusmaale 3%.
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Glüfosaadi kasutamine NTA ettevõtetes vähenes 2015-2020 perioodil. Glüfosaati kasutati NTA-l 2020. aastal
pritsitud pinnale 1,118 l/ha ja vpNTA-d 1,265 l/ha. Võrreldes 2015. aastaga vähenes kasutatud kogus 2020.
aastal NTA-l 20% ja suurenes vpNTA-d 18% .
Tootmistüübiti moodustas pestitsiididega pritsitud pind põllumajandusmaast 2020. aastal taimekasvatusega
tegelevates seireettevõtetes 78% ja segatootmises 51%. Toimeainet pritsitud pinnale kasutati
taimekasvatuses 0,780 kg/ha, segatootmises 0,773 kg/ha ja põllumajandusmaale vastavalt 0,604 ja 0,391
kg/ha. Kuna segatootmisega tegelevates ettevõtetes on suurem pind rohumaade all, on nendes ettevõtetes
ka pritsitud pind ja kasutatud toimeaine kogused põllumajandusmaa kohta madalamad.
Suurusgrupiti moodustas 2020. aastal pritsitud pind põllumajandusmaast <40 ha ettevõtetes 48%, 40-100 ha
suurustes 63% ja >100 ha suurustes 70%. Pestitsiidide toimeainet pritsitud pinnale ja põllumajandusmaale
kasutati suuremates kogustes 40-100 ha ja >100 ha suurustes ettevõtetes.
Piirkonniti moodustas pritsitud pind põllumajandusmaast 2020. aastal Kesk-Eesti ettevõtetes 66%,
toimeainet pritsitud pinnale kasutati 0,789 kg/ha ja põllumajandusmaale 0,517 kg/ha. Lõuna-Eestis pritsiti
69% pinda põllumajandusmaast ja toimeainet kasutati pritsitud pinnalt 0,759 kg/ha ja põllumajandusmaale
0,526 kg/ha. Seireperioodi (2007-2020) iseloomustavate trendide põhjal suurenes pestitsiidide
kasutuskoormus suuremas mahus Lõuna-Eesti ettevõtetes võrreldes Kesk-Eesti-ga.
Kokkuvõttes seireperioodil 2007-2020 pestitsiidide kasutuskoormus suurenes ja sellega seoses püsib oht, et
pinna- ja põhjavee saastumine võib suureneda, mullakeskkond halveneda ja elurikkus väheneda.
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3.1. Kimalaste mitmekesisuse ja arvukuse uuring 2009.–2021. aasta kohta

3.1.1. Uuringu eesmärk

Uuringu eesmärk on elurikkuse seisukohast hinnata MAK keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) ja
mahepõllumajandusliku tootmise (MAHE) toetusele seatud eesmärkide täitmist. Pikaajalise uuringuga selgitatakse,
kas nende meetmete rakendamise tulemusena on kaitstud või parendatud selle maa, millel toetust rakendati,
elupaigalist funktsiooni.
Uuringu tellija on Põllumajandusuuringute Keskus, kontaktisik Eneli Viik, eneli.viik@pmk.agri.ee. Töö teostaja on
Põllumajandusuuringute Keskuse Põllumajanduskeskkonna seire ja uuringute büroo ning Eesti Maaülikool.

3.1.2. Tulemused ja arutelu

Kimalaste mitmekesisuse ja arvukuse uuring käsitleb 66 elurikkuse seireala 2009.–2021. a tulemusi nii piirkondades
kokku kui ka eraldi. Kimalaste uuringu metoodikaga saab tutvuda elurikkuse valdkonna uuringute metoodikate
dokumendis.
Kimalasenäitajate ja õite tiheduse hinnangu muutuste jälgimisel aastate jooksul tuleb meeles pidada, et tulenevalt
MAK 2014–2020 toetusperioodi avanemisest 2015. a vahetati sel aastal osad seirealad välja. Kesk- ja Lõuna-Eesti
seirevalim koosnes igal seireaastal kokku 66 seireettevõttest9, millest 22 MAHE, 22 KSM ja 22 ÜPT ettevõtet. 2015. a
vahetati välja 3 ÜPT, 1 KSM ja 13 MAHE ettevõtet. Kesk-Eesti ja Lõuna-Eesti valimid koosnesid mõlemad igal
seireaastal 33 ettevõttest10, millest 11 MAHE, 11 KSM ja 11 ÜPT ettevõtet. 2015. a vahetati Kesk-Eestis välja 1 ÜPT ja
8 MAHE ettevõtet – seega jäi valimisse endistest MAHE seirealadest alles vaid 3. Lõuna-Eestis vahetati 2015. a välja
2 ÜPT, 1 KSM ja 5 MAHE ettevõtet.
Loendatud kimalaste koguarv ja liikide arv piirkonniti ning toetustüübiti

Seireaastate 2009–2021 jooksul loendati kokku 41 861 kimalast11, sh MAHE aladel 15 191 (36%), KSM aladel 16 061
(38%) ja ÜPT aladel 10 609 isendit (25%). Kesk- ja Lõuna-Eesti kõigi toetustüüpidega loendusradadel kohati perioodil
2009–2021 olenevalt aastast 2242–4381 kimalast (Joonis 107; Lisa 26).
Kesk-Eestis loendati seireperioodil 2009–2021 kokku 13 107 ehk 31%
Seireperioodil 2009–2021 kohatud
ning Lõuna-Eestis 28 754 ehk 69% kõigist loendatud isenditest (41 861).
41 861 kimalasest loendati 31%
Olenevalt aastast kohati Kesk-Eestis 596–1334 ning Lõuna-Eestis 1073–
Kesk-Eestis ja 69% Lõuna-Eestis.
3425 kimalast (Joonis 108; Lisa 27; Lisa 28).

9

Erandiks oli 2014. a, mil seirevalimis oli 64 ettevõtet

10

Erandiks oli 2014. a, mil seirevalimis oli 32 ettevõtet

Siin ja edaspidi mõeldakse kimalaste all ainult päriskimalasi ehk nende hulka ei ole arvatud kägukimalasi. 2009.–2021. a loendati
piirkondades kokku 2318 kägukimalast, sh MAHE aladel 1031, KSM aladel 937 ja ÜPT aladel 350 isendit – seega kõige vähem
ÜPT aladel. Aastate jooksul kohati kõiki Eestis esinevat 8 kägukimalase liiki, kellest arvukaimad olid kivi-, põld-, maa- ja aedkägukimalased
11
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Kohatud kimalaseliikide arv piirkondades kokku suurenes perioodil
2009–2013 igal aastal ühe liigi võrra (17–21 liiki) – 2013. a kohati
kõiki Eestis esinevat 21 päriskimalase liiki. 2014.–2021. a kohati igal
aastal kokku 20 liiki kimalasi, v.a. 2018. a, mil kohati 19 liiki (Joonis
107). MAHE ettevõtetes kohati piirkondade peale kokku olenevalt
aastast 17–20, KSM ettevõtetes 14–21 ja ÜPT ettevõtetes 13–19
liiki kimalasi. Kesk-Eestis kohati olenevalt aastast 14–19 ja LõunaEestis 17–20 liiki kimalasi (Joonis 108).

Loendatud kimalaste koguarv oli
piirkondades kokku ja Lõuna-Eestis eraldi
2015.–2019. aastal palju kõrgem kui
eelnevatel seireaastatel, 2020. a aga
langes järsult ja jäi ka 2021. a madalamale
tasemele. Kesk-Eestis oli kimalaste
koguarv 2015.–2021. a püsivamalt veidi
kõrgem.
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Joonis 107. Kimalaste arvukus ja kimalaseliikide arv 2009.–2021. a
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Joonis 108. Kimalaste arvukus ja kimalaseliikide arv piirkonniti 2009.–2021. a

Kimalaste arvukus on aastati varieerunud, olles piirkondades kokku ja Lõuna-Eestis eraldi 2015.–2019. a palju kõrgem
kui eelnevatel seireaastatel, 2020. a aga langes järsult ja jäi ka 2021. a madalamale tasemele. Kesk-Eestis, kus seirel
on loendatud vähem kimalasi, on ka kõikumised kimalaste arvukuses olnud väiksemad kui Lõuna-Eestis. Kesk-Eestis

161

Valdkond elurikkus

püsis kimalaste koguarv aastatel 2015–2021 püsivamalt veidi kõrgemal tasemel kui enamikul varasematel
seireaastatel.
Kimalaste koguarvu varieerumine aastate jooksul on loomulik ning seletatav ilmastikust jm teguritest tulenevate
muutustega. Samas tekitab küsimusi järsk koguarvu kasv alates 2015. aastast. Kuna 2015. a seirevalim osaliselt
muutus, tekib kahtlus, kas uutel aladel olid soodsamad tingimused ja seega rohkem kimalasi. Selle kontrollimiseks
leiti kimalaste koguarv aastati vaid selliste seirealade kohta, mis olid valimis perioodil 2009–2021 kõigil aastatel –
Kesk-Eestis oli selliseid alasid 17, Lõuna-Eestis 20. Tulemused ei erinenud kõigi 66 seireala tulemustest, vaid järgisid
nii piirkondi koos kui ka eraldi analüüsides väga täpselt samu tõuse ja langusi – seejuures, lisaks 2015. a tõusule toimus
samamoodi 2020. aastal järsk langus. Seega on loendatud kimalaste koguarvu kasvul muu põhjus kui osade seirealade
vahetumine. Kimalaste koguarv aastati ei läinud kokku ka keskmise õite tiheduse muutusega loendusradadel ehk ei
olnud nii, et kimalaste koguarv oli kõrgeim siis kui keskmine õit tihedus oli kõrgeim.
Järgmise võimaliku põhjusena uuriti osade loendusradade seiraja vahetuse mõju: Lõuna-Eesti algsest neljast seirajast
loobus sellest tööst üks alates 2014. ja teine alates 2016. aastast ning teised kaks seirajat võtsid ka nende alad üle.
Leiti, et kimalaste koguarv tõusis tõesti peamiselt neil aladel, kus seiraja 2016. aastal vahetus. Samas toimus tõus juba
2015. a, mil neil aladel ei olnud seiraja veel vahetunud ning 2020. ja 2021. a oli kimalaste koguarv jälle palju madalam,
kuigi seiraja enam ei vahetunud – seega peab sellistel muutustel ka muu põhjus olema. Kesk-Eestis on seirajate
muutused olnud minimaalsed (seirajad on alati samad olnud, aga omavahel on mõned seirealad ära vahetatud) ning
ka seal oli kimalaste koguarv perioodil 2015–2021 püsivamalt veidi kõrgem kui varem (Joonis 108) (sh ka juhul kui
arvestada vaid 17 ala, mis kõigil aastatel valimis olid), kuigi 2009. ja 2012. a oli see ka väga kõrge.
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Kui vaadata kimalaste koguarvu muutusi piirkonniti eristades ka toetustüüpe, on näha, et Kesk-Eestis tõusis kimalaste
koguarv alates 2015. a eelkõige KSM aladel (Joonis 109) – seejuures oli perioodil 2009–2021 KSM alades ainuke muutus
ühe ala väljavahetamine 2021. aastal ning ka muutused seirajates on olnud minimaalsed. Lõuna-Eestis toimus
kimalaste koguarvus 2015. aastast alates võrreldes eelnevate aastatega suurim tõus MAHE aladel, seejärel ÜPT aladel
ning vähemal määral KSM aladel – viimastel olid näitajad juba varasemalt kõrgemad (Joonis 110). Lisaks ilmneb, et
eelnevalt juba väljatoodud 2020. ja 2021. a Lõuna-Eesti kimalaste koguarvu järsk langus toimus eelkõige MAHE ja
KSM aladel ning 2021. a ka ÜPT aladel.

MAHE
Kimalaseliikide arv

Joonis 109. Kimalaste arvukus ja kimalaseliikide arv toetustüübiti Kesk-Eesti piirkonnas 2009.–2021. a
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MAHE
Kimalaseliikide arv

Joonis 110. Kimalaste arvukus ja kimalaseliikide arv toetustüübiti Lõuna-Eesti piirkonnas 2009.–2021. a

Kimalaste liigiline koosseis

Loendatud isenditest olid aastatel 2009–2021 suurima osakaaluga
Loendatud isenditest olid aastatel 2009–
kivi-, maa-, põld-, aed-, tume-, soro- ja metsakimalased – olenevalt
2021 suurima osakaaluga kivi-, maa-, põld-,
aastast moodustasid need piirkondades kokku 75–82% (Joonis 111;
aed-, tume-, soro- ja metsakimalased.
Lisa 26). Kesk-Eestis jäi see osakaal vahemikku 80-89% ning LõunaEestis 72–82% – seega kohati viimases rohkem ka teiste liikide
isendeid (Joonis 112; Lisa 27; Lisa 28). Lõuna-Eestis kohati seireaastate jooksul kõiki 21 Eestis esinevat päriskimalase
liiki, Kesk-Eestis aga 19. Kesk-Eestis ei kohatud 2009.–2021. a seire käigus kordagi sambla- ja stepikimalasi ning
jaanikimalasi kohati vaid kuuel korral. Stepikimalast on seirel registreeritud üldse vaid ühe korra (2013. a LõunaEestis). 2018. a liikide ohustatuse hindamisel Eestis paigutati stepikimalane riikliku punase nimestiku kategooriasse
„1. Piirkonnas välja surnud“, mis tähendab, et liiki ei ole enama kui 50 aasta jooksul Eestis leitud (Soon, V., 2020).
Kuna stepikimalane on väga sarnane samblakimalasele, võib olla stepikimalaseks määratud isend ka samblakimalane.
Kesk-Eesti ja Lõuna-Eesti piirkondade arvukamate kimalaseliikide
osakaalude kohta aastate jooksul võib välja tuua mõned selgemad
trendid. Mõlemas piirkonnas on langeva trendiga hallkimalase osakaal
(Joonis 112; Lisa 27; Lisa 28). Lisaks on Kesk-Eestis langeva trendiga veel
aedkimalase ning kasvava trendiga sorokimalase osakaalud. LõunaEestis on lisaks hallkimalasele langeva trendiga ristikukimalase osakaal
ning kasvava trendiga uru- ja Schrencki kimalase osakaalud. Eestis esinevatest kimalaseliikidest võib pikasuiselisteks
pidada aed-, ristiku- ja urukimalast, kellest esimene on kõige
arvukam. Nagu eespool välja toodud, oli kasvava trendiga
Osakaal on kasvava trendiga Kesk-Eestis
urukimalase osakaal Lõuna-Eestis, langevaga aga aedkimalase
soro- ja arukimalasel ning Lõuna-Eestis
osakaal Kesk-Eestis ning ristikukimalase osakaal Lõuna-Eestis. Keskuru- ja Schrencki kimalasel.
Eestis on ristikukimalasi kohatud vaid kuuel aastal 13-st ja
osakaalud on olnud väikesed.
Osakaal on langeva trendiga mõlemas
piirkonnas hallkimalasel, Kesk-Eestis
lisaks aed- ja Lõuna-Eestis
ristikukimalasel.
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Näitajate keskmised väärtused loendusraja kohta piirkonniti ja toetustüübiti

Esmalt jälgiti näitajate keskmiste väärtuste muutusi loendusraja kohta lähtuvalt piirkondadest toetustüüpe
eristamata. Kesk-Eesti keskmine kimalaste arvukus loendusraja kohta püsis aastatel 2015–2021 erinevalt
varasematest aastatest püsivamalt natuke kõrgemal (2009. ja
2012. a oli keskmine väärtus samuti väga kõrge) (Joonis 113).
Kesk-Eestis oli keskmine kimalaste arvukus
Keskmine kimalaseliikide arv ja Shannoni mitmekesisuse indeks
2015.–2021. a püsivalt natuke kõrgem kui
olid Kesk-Eestis 2009. ja 2010. a madalamad kui järgnevatel
2009.–2014. a, keskmine liikide arv oli
aastatel12. Perioodil 2011–2021 kõikus keskmine kimalaseliikide
perioodil 2011–2021 stabiilne ja Shannoni
arv üles-alla, aga võib stabiilseks lugeda, samas kui Shannoni
indeks veidi langev.
mitmekesisuse indeksis võib sel perioodil väikest langust
täheldada. Shannoni mitmekesisuse indeks arvutatakse
kimalaste arvu ja liikide põhjal ning on seda kõrgem, mida suurem on kohatud kimalaste arv ja mida ühtlasemalt need
on liikide vahel jagunenud. Seega, kuigi kimalaste keskmine arvukus on suurenenud, on järelikult isendite jaotus liikide
vahel ebaühtlasemaks muutunud.

Joonis 113. Keskmised (± standardviga) kimalasenäitajad ja õite tiheduse hinnang loendusraja kohta piirkonniti koos ja eraldi
2009.–2021. a

Lõuna-Eesti keskmine kimalaste arvukus loendusraja kohta oli perioodil 2015–2019 märgatavalt kõrgem kui 2009.–
2014. a. Seejärel langes keskmine kimalaste arv 2020. aastal järsult ning väike langes toimus ka 2021. aastal.

2009. a loendati kimalasi kolme korra asemel vaid kahel korral – põhjuseks maaelu arengukava 2007–2014 rakendumine ja
väljavahetamist vajavate seirealade asemele uute alade valimine. Sellest tulenevalt jäi ära esimene loenduskord juuni lõpus
12
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Keskmine kimalaseliikide arv ja Shannoni indeks olid Lõuna-Eestis
alates 2015. aastast kõrgemad kui varasematel aastatel, kuid
2021. aastaks langesid 2015. a eelsele tasemele (Joonis 113).
Kesk- ja Lõuna-Eesti koondnäitajad jäävad piirkondade näitajate
vahepeale13. Lisaks ilmneb piirkondade keskmiste võrdlemisel
selgelt, et kõik keskmised kimalasenäitajad loendusraja kohta olid
enamasti Lõuna-Eestis kõrgemad kui Kesk-Eestis.

Lõuna-Eesti keskmised kimalasenäitajad
olid alates 2015. a kõrgemad kui
varasematel aastatel, kuid langesid
2021. aastaks 2015. a eelsele tasemele.

Keskmine õite tiheduse hinnang oli mõlemas piirkonnas toetustüüpe eristamata aastati väga varieeruv ning kui
2013. a välja arvata, siis Lõuna-Eestis alati kõrgem kui Kesk-Eestis (Joonis 113). Suurim oli keskmine õite tihedus 2016.
ja 2017. a Lõuna-Eestis.
Järgnevalt jälgiti keskmisi näitajaid loendusraja kohta toetustüübiti. Piirkondade koosanalüüsil tõusis kimalaste
keskmine arvukus loendusraja kohta MAHE ja KSM ettevõtetes 2015. a ning ÜPT ettevõtetes 2016. a hüppeliselt,
jäädes võrreldes varasemate aastatega kõrgeks ÜPT ettevõtetes 2021. aastani ning MAHE ja KSM ettevõtetes
2019. aastani. 2020. a toimus MAHE ja KSM ettevõtete keskmises kimalaste arvukuses järsk langus ning näitaja jäi
madalamaks ka 2021. a (Joonis 114). Kui jätta tähelepanuta 2009. a näitajad, mil seire toimus erandlikult kahel mitte
kolmel korral, siis võib piirkondade koosanalüüsil keskmise kimalaseliikide arvu ja Shannoni indeksi loendusraja kohta
aastatel 2010–2021 kõigi toetustüüpidega ettevõtetes stabiilseks lugeda.
Keskmine õite tiheduse hinnang loendusraja kohta oli piirkondade koosanalüüsil eri toetustüüpidega ettevõtetes
muutlik ning mingit selget pikaajalist tõusu või langust ei esinenud. Siiski võib välja tuua, et KSM ettevõtetes oli näitaja
2016. ja 2017. a võrreldes teiste aastatega märgatavalt kõrgem. Lisaks oli keskmine õite tiheduse hinnang 2013. a
kõigi toetustüüpidega ettevõtetes väga sarnane (Joonis 114).

Kesk- ja Lõuna-Eesti piirkondade Shannoni mitmekesisuse indeksi keskmised väärtused alates aastast 2010 on aluseks
Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030 mõõdiku „Kimalaste Shannoni mitmekesisuse indeks
(SHDI)“ arvutamisel. Indeksi väärtus oli 2021. a 1,53
13
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Joonis 114. Keskmised (± standardviga) kimalasenäitajad ja õite tiheduse hinnang loendusraja kohta toetustüübiti 2009.–2021. a

Järgnevalt jälgiti keskmisi näitajaid loendusraja kohta jätkuvalt
toetustüübiti, kuid seekord piirkondade kohta eraldi. Kesk-Eestis
Kesk-Eesti KSM aladel oli keskmine
kõikus kimalaste keskmine arvukus loendusraja kohta kõigi
kimalaste arvukus alates 2015. aastast
toetustüüpidega ettevõtetes seireaastatel 2009–2021 üles-alla,
püsivalt kõrgem ja saavutas 2021. a
kuid kõikumised ei olnud aastatel 2016–2021 nii järsud kui aastatel
maksimumi. Kimalaseliikide arv on MAHE
2009–2015 – seejuures jäi KSM ettevõtetes kimalaste arvukus
aladel ning Shannoni indeks MAHE ja KSM
alates 2015. aastast püsivalt kõrgeks ning saavutas 2021. a
aladel väikese langustrendiga.
maksimumi (Joonis 115). 2016.–2021. a oli Kesk-Eesti KSM aladel ka
keskmine õite tihedus loendusraja kohta püsivalt väga kõrge (2015. a siiski veel mitte), kuigi nende aastate jooksul
veidi langes. Shannoni mitmekesisuse indeks on Kesk-Eesti KSM aladel viimaste aastate jooksul väikeste sammudena
natuke langenud. MAHE aladel olid keskmine kimalaseliikide arv ja Shannoni indeks 2017. ja 2018. a väga madalad,
seejärel 2019. a tõusid, misjärel viimasel paaril aastal jälle langesid – seega on need kaks näitajat MAHE aladel langeva
trendiga. Kõige stabiilsemad olid kimalasenäitajad ÜPT aladel, kuid samas ka kõige madalamad.
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Lõuna-Eestis kõikus kimalaste keskmine arvukus loendusraja
Lõuna-Eesti keskmistes kimalasenäitajates
kohta sarnaselt Kesk-Eestiga esimesel kuuel seireaastal (2009–
loendusraja kohta toimus MAHE ja KSM aladel
2014) üles-alla, seejärel toimus aga MAHE ja KSM ettevõtetes
ning arvukuse puhul ka ÜPT aladel 2015.–
alates 2015. a ja ÜPT ettevõtetes alates 2016. a järsk tõus
2016. aastast järsk tõus. 2021. aastaks langesid
(Joonis 115). ÜPT ettevõtetes jäigi see näitaja püsivalt
näitajad enamasti jälle 2015.–2016. a tõusu
kõrgemaks kui varasematel aastatel kuigi 2021. a langes
eelsele tasemele, v.a ÜPT aladel, kus kõigi
perioodi 2016–2021 madalaima tasemeni. MAHE ja KSM
näitajate puhul esines pigem väike kasvutrend.
ettevõtete keskmine kimalaste arvukus langes 2020. a järsult
ning jäi ka 2021. a sellele madalamale tasemele. Seejuures oli
näitaja 2020. ja 2021. a MAHE aladel endiselt kõrgem kui perioodil 2009–2014, KSM aladel langes aga perioodi 2010–
2021 madalaima tasemeni. Kimalaseliikide arv ja Shannoni mitmekesisuse indeks olid aastatel 2009–2014 väikeste
kõikumistega pigem stabiilsed, sarnaselt kimalaste arvukusega ilmnes aga ka nendes näitajates alates aastatest 2015–
2016 märgatav tõus, eelkõige MAHE ja KSM ettevõtetes. Seejärel need kaks näitajat nii MAHE kui ka KSM aladel aastaaastalt langesid jõudes 2021. aastaks MAHE aladel peaaegu seire algaastate ehk 2015.–2016. a tõusu eelsele
tasemele ning KSM aladel kogu seireperioodi peaaegu madalaima tasemeni. ÜPT aladel võis seevastu keskmises
kimalaseliikide arvus ja Shannoni mitmekesisuse indeksis täheldada väikest kasvutrendi.
Kuna Lõuna-Eestis hakkasid keskmistes kimalasenäitajates suuremad muutused toimuma alates 2015. a, tekib
kahtlus, kas põhjuseks oli seirevalimi muutus. Nagu eespool juba öeldud, kontrolliti selle väite testimiseks kimalaste
koguarvu seirealadel, mida seirati perioodil 2009–2021 kõigil aastatel (Lõuna-Eestis oli selliseid alasid 20) ning leiti,
et kimalaste koguarvu muutused aastati jäid samaks ehk põhjus ei olnud seirevalimi muutuses. Nüüd kontrolliti sama
kõigi loendusraja keskmiste näitajate kohta eri toetustüübiga ettevõtetes, mis 2009.–2021. a igal aastal Lõuna-Eestis
valimis olid (4 MAHE, 10 KSM ja 6 ÜPT ala) ning leiti, et ka sel juhul toimus alates 2015.–2016. a järsk tõus ning
viimastel aastatel langus – seega ei ole järskude muutuste põhjuseks osade seirealade vahetumine. Eespool toodi
välja ka kahe seiraja väljalangemine Lõuna-Eesti aladel. Selliste alade keskmisi näitajaid loendusraja kohta analüüsides
ja võrreldes aladega, kus seiraja ei vahetunud, saab järeldada, et keskmiste väärtuste kasv 2015.–2016. aastast on
mõningal määral põhjustatud seiraja vahetusest. Samas toimus ka neil aladel viimastel aastatel langus, kuigi seiraja
enam ei muutunud – seega ei ole seiraja vahetus kõnesolevate muutuste peamine põhjus.
Keskmine õite tiheduse hinnang loendusraja kohta oli mõlema piirkonna kõigi toetustüüpidega ettevõtetes väga
varieeruv (Joonis 115). Kesk-Eestis võis 2013. a täheldada kõigi toetustüüpidega ettevõtetes väga sarnast õite tiheduse
väärtust ning väga kõrget väärtust MAHE ettevõtetes 2009. a. Lisaks oli keskmine õite tihedus Kesk-Eesti KSM aladel
2016.–2021. a püsivamalt kõrgem. Lõuna-Eestis oli õite tihedus 2016. a MAHE ning 2016. ja 2017. a KSM aladel
võrreldes sama toetustüübi teiste seireaastatega eriti kõrge.
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Kesk-Eesti

Lõuna-Eesti

Joonis 115. Keskmised (± standardviga) kimalasenäitajad ja õite tiheduse hinnang loendusraja kohta piirkonniti ja toetustüübiti
2009.–2021. a
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Olulised erinevused aastate kaupa piirkonniti ja toetustüübiti

23 juhul 39-st olid
kimalasenäitajad Lõuna-Eestis
statistiliselt oluliselt kõrgemad
kui Kesk-Eestis.

Kõigi seireaastate kohta viidi läbi statistilised analüüsid, et tuvastada
võimalikke olulisi erinevusi kimalasenäitajates sõltuvalt loendusala
toetustüübist (analüüsides võeti lisanäitajatena arvesse õite tihedus ning
piirkondade koosanalüüsil ka piirkond). Piirkonna oluline mõju
kimalasenäitajatele leiti 24 juhul 39-st, mis seisnes 23 juhul selles, et näitaja oli
Lõuna-Eestis oluliselt kõrgem kui Kesk-Eestis (Lisa 29).

Piirkondade koosanalüüsil leiti 30 juhul 39-st kimalasenäitajates eri toetustüübiga ettevõtete vahel oluline erinevus,
kusjuures 25 juhul olid kimalasenäitajad KSM ettevõtetes ja 13 juhul MAHE ettevõtetes oluliselt kõrgemad kui ÜPT
ettevõtetes (Lisa 29). KSM ettevõtetes olid kimalasenäitajad 13 juhul ka oluliselt kõrgemad kui MAHE ettevõtetes.
Ühel juhul oli kimalasenäitaja MAHE ettevõtetes oluliselt kõrgem kui KSM ettevõtetes, kahel juhul aga oluliselt
madalam kui ÜPT ettevõtetes. Kimalaste arvukuses leiti eri toetustüübiga ettevõtete vahel oluline erinevus kõigil
seireaastatel, kimalaseliikide arvu puhul 12 ning Shannoni mitmekesisuse indeksi puhul 5 aastal 13-st.
Kesk-Eestis leiti 24 juhul 39-st kimalasenäitajates eri toetustüübiga
Kimalasenäitajad olid sageli KSM
ettevõtete vahel oluline erinevus: kimalasenäitajad olid 22 juhul KSM
ettevõtetes, aga ka MAHE ettevõtetes
ja 14 juhul MAHE ettevõtetes oluliselt kõrgemad kui ÜPT ettevõtetes
oluliselt kõrgemad kui ÜPT ettevõtetes.
(Lisa 30). Kaheksal juhul olid kimalasenäitajad KSM ettevõtetes
oluliselt kõrgemad kui MAHE ettevõtetes, vastupidi aga mitte kordagi.
Kahel korral olid kimalasenäitajad ÜPT ettevõtetes oluliselt kõrgemad kui MAHE ettevõtetes. Toetustüübiti leiti enim
olulisi erinevusi kimalaste arvukuses, seejärel liikide arvus ja Shannoni mitmekesisuse indeksis (vastavalt 12, 7 ja 5
juhul 13-st).
Lõuna-Eestis leiti 22 juhul 39-st kimalasenäitajates eri toetustüübiga ettevõtete
vahel oluline erinevus: kimalasenäitajad olid 12 juhul KSM ja 13 juhul MAHE
ettevõtetes oluliselt kõrgemad kui ÜPT ettevõtetes (Lisa 31). Lisaks olid
kimalasenäitajad 8 juhul KSM ettevõtetes oluliselt kõrgemad kui MAHE
ettevõtetes ning neljal juhul vastupidi. Ühel juhul oli näitaja aga ÜPT ettevõtetes
oluliselt kõrgem kui KSM ettevõtetes. Nagu Kesk-Eestigi puhul leiti toetustüübiti enim olulisi erinevusi kimalaste
arvukuses, seejärel liikide arvus ja Shannoni mitmekesisuse indeksis (vastavalt 12, 7 ja 3 juhul 13-st).
Kimalasenäitajad olid sageli
loendusraja õite tihedusega
olulises positiivses seoses.

Õite tiheduse hinnang oli 11 juhul 13-st Lõuna-Eestis oluliselt kõrgem
kui Kesk-Eestis. Lisaks leiti piirkondade koosanalüüsil 34 juhul, KeskEestis 25 juhul ja Lõuna-Eestis 23 juhul 39-st kimalasenäitajate ja õite
tiheduse vahel oluline positiivne seos (Lisa 29, Lisa 30, Lisa 31). Õite
tihedus erines toetustüübiti oluliselt piirkondade koosanalüüsil
12 aastal, Kesk-Eestis 10 aastal ja Lõuna-Eestis 9 aastal 13-st: 25 juhul
oli õite tihedus MAHE aladel ja 13 juhul KSM aladel oluliselt kõrgem kui
ÜPT aladel ning 5 juhul MAHE aladel ka oluliselt kõrgem kui KSM aladel.

Olenevalt aastast kohati kimalasi
piirkondades kokku 70–88 taimeliigil,
sh Kesk-Eestis 39–52 ja Lõuna-Eestis
58–69 liigil ning mõlemas piirkonnas
suurimal arvul taimeliikidel KSM
aladel (ühe erandiga).

Taimeliigid, millel 2014. ning 2017.–2021. a kimalasi kohati

2014. ning 2017.–2021. a pandi kimalaseseire välitöödel kirja taimeliigid, millel kimalasi kohati. Eesmärk on saada
ülevaade kimalastele meie põllumajandusmaastikus enim toitu pakkuvate ja enimkülastatavate taimeliikide kohta
ning lisainfot kimalaseseire tulemuste tõlgendamiseks toetustüübiti ja piirkonniti. Hundi- ja koeratubakat kumbagi
liigini ei määratud, samuti ei ole eristatud aas- ja punast ristikut (siin tekstis edaspidi aasristik).
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Olenevalt aastast kohati kimalasi piirkondades kokku 70–88 taimeliigil, sh Kesk-Eestis 39–52 ja Lõuna-Eestis 58–69
taimeliigil (Joonis 116). Suurimal arvul taimeliikidel kohati kimalasi ühe erandiga alati KSM ettevõtetes, kõige vähem
kord MAHE, kord ÜPT ettevõtetes. Seega pakuvad KSM alad mitmekesisemat toiduvalikut.

Kimalaste külastatud taimeliikide koguarv
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Joonis 116. Kimalaste külastatud taimeliikide koguarv piirkonniti ja toetustüübiti 2014. ning 2017.–2021. a

Lisaks analüüsiti kimalaste külastatud keskmist taimeliikide arvu
loendusraja kohta. Kesk-Eestis oli see näitaja kõigil aastatel madalaim
Kesk-Eestis oli keskmine kimalaste
ÜPT ettevõtetes ja kõrgeim ühe erandiga KSM ettevõtetes (Joonis 117).
külastatud taimeliikide arv
Tulemused viitavad, et KSM alad pakuvad Kesk-Eestis kimalastele
loendusraja kohta kõigil uuritud
mitmekesisemat toiduvalikut kui ÜPT ja MAHE alad. Oma panus on siin
aastatel madalaim ÜPT ja kõrgeim
ilmselt KSM rohumaaribade nõudel. Allpool esitatud kimalaste
ühe erandiga KSM aladel.
loendusradade rohumaaribade laiuste analüüsist selgub, et Kesk-Eestis
Ka Lõuna-Eestis oli see näitaja KSM
oli KSM ribade seas palju rohkem üle 3 m laiuseid ribasid, samas kui MAHE ribad olid kõige kitsamad. Lisaks selgub,
aladel väga kõrge, kuni 2020. ja 2021.
et KSM ribad olid Kesk-Eestis kõige harvemini ning ÜPT ribad kõige sagedamini seire toimumise ajaks niidetud.
a langes ning oli kõrgeim hoopis ÜPT
Lõuna-Eestis loendusraja
aladel. keskmises külastatud taimeliikide arvus toetustüüpide vahel nii selget erinevuste ei
ilmnenud (Joonis 117). Siiski oli ka Lõuna-Eestis esimesel neljal taimede uurimisaastal (2014, 2017–2019) keskmine
taimeliikide arv KSM ettevõtete väga kõrge, seejärel aga langes ning oli 2020. ja 2021. a kõrgeim hoopis ÜPT
ettevõtetes.
63-st taimeliikide arvu ja kimalasenäitajate (arvukus, liikide arv ja Shannoni indeks) vahelisest seosest (testiti
Spearmani korrelatsioonanalüüsiga14) nii piirkonniti koos kui ka eraldi ning aastati koos kui ka eraldi olid 55
statistiliselt olulised: kõigil juhtudel ilmnes, et mida suurem külastatud taimeliikide arv, seda kõrgem kimalasenäitaja.

14

Spearmani korrelatsioonanalüüs võimaldab testida kahe pideva tunnuse omavahelist seost (ei eelda tunnuste normaaljaotust)
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Joonis 117. Keskmine kimalaste külastatud taimeliikide arv loendusraja kohta piirkonniti ja toetustüübiti 2014. ning 2017.–2021. a

Kõigi kuue aasta (2014, 2017–2021) jooksul kokku loendati kimalasi 132
erinevalt taimeliigilt, millest 20-nel kohati vaid ühte kimalast (Lisa 32).
Läbi aastate loendati kõige rohkem kimalasi aasristikul (olenevalt aastast
13–22%), millele järgnesid palju väiksemate osakaaludega harilik
hiirehernes ja valge ristik (olenevalt aastast mõlema osakaalud 5–9%)
ning seejärel veel väiksemate loendatud kimalaste osakaaludega liigid:
ussikeel, keskmine ristik, põldjumikas, arujumikas, põldohakas, villtakjas,
ahtalehine põdrakanep, aas-seahernes jt (Joonis 118; Lisa 32). Võõrliik
ida-kitsehernes oli aastate jooksul loendatud kimalaste osakaalult
19-ndal, põllukultuur raps aga 29-ndal kohal.

Ülekaalukalt kõige rohkem kimalasi
loendati aasristikul, millele järgnesid
harilik hiirehernes, valge ristik,
ussikeel, keskmine ristik,
põldjumikas, arujumikas, põldohakas,
villtakjas, ahtalehine põdrakanep ja
aas-seahernes.

Taimeliikidel loendatud kimalaste osakaalusid analüüsiti ka
lähtuvalt sellest, kas loendusrada asus põllul või põllu servas
Nii põllu- kui ka servatransektidel olid
rohumaaribal. Selgus, et mõlemal juhul oli kõige rohkem
kimalastele suurimad toidupakkujad ristikud
kimalasi
loendatud
aasristikul:
olenevalt
aastast
(eriti aasristik) ning harilik hiirehernes.
põllutransektidel 21–66% ja servatransektidel 9–17% (Joonis 119;
Lisa 33; Lisa 34). Seega on mõlemal juhul aasristik kimalastele väga oluline toidutaim. Põllutransektidel olid loendatud
kimalaste osakaalult järgmised valge ristik ja keskmine ristik (olenevalt aastast vastavalt 8–35% ja 1–15%) ning harilik
hiirehernes (1–7%). Servatransektidel järgnes aasristikule harilik hiirehernes (olenevalt aastast 5–10%), ussikeel (4–
8%), põldjumikas (3–12%), arujumikas (2–7%), keskmine ristik (4–6%), valge ristik (3–8%), põldohakas (3–5%). Sellest
tulenevalt ilmneb, et nii põllu- kui ka servatransektidel olid kimalastele suurimad toidupakkujad erinevad ristikud ning
harilik hiirehernes. Lisaks oli oodatult külastatud taimede nimekiri servades asuvatel transektidel pikem kui põllul
asuvatel transektidel – aastate jooksul kohati kimalasi vastavalt 132 ja 64 taimeliigil.
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Joonis 118. Eri taimeliikidel loendatud kimalaste osakaalud (%) põllu- ja servatransektidel kokku 2014. ning 2017. –2021. a

174

Valdkond elurikkus
Põllutransektidel

Servatransektidel

100

70

90

60

80

50

70

40

60

30

50

20

40

10

30

0
2014

20
10
0
2014

2017

Aasristik

2018

Valge ristik

2019

2020

Keskmine ristik

2021

KOKKU

2017

2018

2019

2020

2021

Aasristik

Harilik hiirehernes

Ussikeel

Põldjumikas

Arujumikas

Keskmine ristik

Valge ristik

Põldohakas

Villtakjas

KOKKU

Harilik hiirehernes

50
40
30
20
10
0

50
40
30
20
10
0
2014

2017

2018

2019

2020

2021

KOKKU

2014

2017

2018

2019

2020

Valge iminõges

Põldohakas

Ahtalehine põdrakanep

Aas-seahernes

Ussikeel

Raps

Harilik äiatar

Valge iminõges

Aas-seahernes

Põlduba

Harilik piimohakas

Hunditubakas

Rukkilill

Ahtalehine põdrakanep

Harilik härghein

Rukkilill

Teised taimeliigid

2021

KOKKU

Teised taimeliigid

Joonis 119. Eri taimeliikidel loendatud kimalaste osakaalud (%) eraldi põllu- ja servatransektidel 2014. ja 2017.–2021. a
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2014. aasta kimalaseseire andmetel on tehtud põhjalikum analüüs (Marja, et al., 2021), kus uuriti kimalaste ja
taimede vahelisi toiduvõrgustikke. Toiduvõrgustik on toitumissuhete süsteem, mida on võimalik määrata kahe
erineva organismirühma vahel – näiteks kimalaste ja nende jaoks sobivate toidutaimede vahel. Leiti, et kimalaste ja
taimede toiduvõrkude keerukus oli seotud toetustüübi ja maastiku struktuuriga: kõige ühetaolisemad ja lihtsamad
olid toiduvõrgud Kesk-Eesti homogeenses maastikus ÜPT seirealadel. Tulemused viitasid, et nendes tingimustes on
kimalaste jaoks sobivate taimeliikide mitmekesisus madalam ning võib välja kujuneda toiduressursi nappus – või on
see juba välja kujunenud. Toiduvõrkude keerukus oli seotud ka toetustüübi ja sesoonsusega: kõige mitmekesisema
struktuuriga toiduvõrgud olid juulis KSM seirealadel ja augustis MAHE seirealadel. Saadud tulemus viitab, et kimalaste
ja taimede mitmekesisemate toiduvõrkude jaoks on olulised mõlemad Eestis laialt levinud keskkonnameetmed.
Kimalaste-taimede toiduvõrkude keerukust mõjutas lisaks maastiku struktuur ja sesoonsus: toiduvõrgud olid kõige
lihtsamad juunikuus Kesk-Eesti uurimisaladel, seevastu kõige mitmekesisemad juulis Lõuna-Eesti uurimisaladel.
Põlluserva rohumaaribade laius, millele kimalaseseire loendusrajad asuvad

Kimalaseseire metoodika järgi on loendusraja pikkus igal alal 500 m, millest ideaaljuhul peaks 400 m asuma põllu
servas rohumaaribal ning 100 m tolmeldamist vajava kultuuriga põllul – kui sellist õitsvat põldu seirealal seire hetkel
ei ole, peaks ka see 100 m asuma põllu servas rohumaaribal. Alates 2016. aastast on seirel kirja pandud
rohumaaribade laiused, millel kimalasi loendati. See võimaldab analüüsida, kas rohumaaribade laiused piirkonniti,
toetustüübiti ja aastati erinevad. Kimalaste seire toimub aastas kolmel korral, ribade laiuse analüüsi kaasati vaid
esimese loenduse andmed, sest teise ja kolmanda loenduse asukohad on enam-vähem samad (võivad esineda mõned
väikesed nihked). Järgnevalt leiti loendusradade pikkus, mis paiknes rohumaaribadel (jäi aastatel 2016–2021
vahemikku 29 800 – 31 200 m) ning leiti kui pikk osa (%) nendest jäi järgmistesse laiuse vahemike klassidesse <=1 m,
>1–2 m, >2–3 m, >3–4 m, >4–5 m, >5 m või ebaselge määratlusega. Kimalasi loendatakse küll 2 m laiuselt ribalt, kuid
mida laiemad rohumaaribad on, seda rohkem nad ka elurikkust toetavad. KSM rohumaaribade nõude järgi peavad
need olema 2–5 m laiad. Samas on leitud, et ribad võiks olla vähemalt 3–4 m laiad, et toetada loodusväärtuslikumaid
taimeliike (Aavik, et al., 2010). Põllumajandusmaa mitmekesisuse analüüsis (Veromann, et al., 2019) toodi välja, et
kasulike lülijalgsete esinemist põllumajandusmaastikus soodustavad eelkõige rohtsed põlluservad laiusega vähemalt
6 m.
Kimalaseseire rohumaaribade laiuseid piirkonniti võrreldes selgus, et
Kesk-Eestis oli ribade kogupikkusest rohkem kuni 1 m laiuseid ehk
kõige kitsamaid ribasid kui Lõuna-Eestis (olenevalt aastast vastavalt
13–25% ja 2–12%) (Joonis 120). Samas oli Kesk-Eestis rohkem ribasid,
mis olid laiemad kui 3 m – Kesk-Eestis oli olenevalt aastast selliste
ribade osakaal 20–34%, Lõuna-Eestis 7–22%.

Kesk-Eestis oli kimalaste loendusradadel
võrreldes Lõuna-Eestiga rohkem kuni
1 m laiuseid rohumaaribasid, kuid samas
rohkem ka üle 3 m laiuseid ribasid.
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Joonis 120. Põllu servas rohumaaribal asuva kimalaseseire loendusraja pikkuse osakaal ribal asuva loendusraja kogupikkusest
2016.–2021. a lähtuvalt riba laiusklassidest piirkonniti

Piirkondade koosanalüüsil toetustüübiti ilmneb, et MAHE ettevõtetes
oli loendusraja pikkusest suurem osa vaid kuni 3 m laiuseid ribasid kui
KSM ja ÜPT aladel (Joonis 121). Laiemate kui 3 m laiuste ribade osakaal
servas asuvate kimalaste loendusradade kogupikkusest olenevalt
aastast oli MAHE aladel 0–10%, KSM aladel 25–42% ning ÜPT aladel
10–26%. Seega oli kõige enam kolmest meetrist laiemaid ribasid KSM
aladel.

MAHE aladel oli kimalaste
loendusradadel kõige vähem ja KSM
aladel kõige rohkem üle 3 m laiuseid
rohumaaribasid.
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Joonis 121. Põllu servas rohumaaribal asuva kimalaseseire loendusraja pikkuse osakaal ribal asuva loendusraja kogupikkusest
2016.–2021. a lähtuvalt riba laiusklassidest toetustüübiti
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Rohumaaribade laiuse analüüsil piirkonniti ja toetustüübiti selgub, et
kõige enam kitsaid, vaid kuni 1 m laiuseid ribasid, esines Kesk-Eesti
MAHE aladel (olenevalt aastast 19–39%) ning üle 3 m laiuseid ribasid oli
olenevalt aastast 0–10% (seejuures üle 4 m laiused ribad puudusid)
(Joonis 122). Kõige rohkem üle 3 m laiusega rohumaaribasid esines KeskEesti KSM ja ÜPT aladel (olenevalt aastast vastavalt 31–74% ja 10–35%)
– 2020. ja 2021. a oli Kesk-Eesti KSM aladel üle 3 m laiuste ribade osakaal
Ka Lõuna-Eestis oli see näitaja KSM
eriti
kõrge
(vastavalt
65%).
Lõuna-Eestis oli samuti üle 3 m laiusega ribasid kõige rohkem KSM aladel, seejärel
aladel
väga
kõrge, 74%
kuni ja
2020.
ja 2021.
ÜPT
ning kõige
MAHEhoopis
aladel ÜPT
(olenevalt aastast vastavalt 10–35%, 10–20% ja 0–13%).
a langes
ningvähem
oli kõrgeim
aladel.
Tulemustest ilmneb,
et KSM rohumaaribade nõue on ilmselt tõesti panustanud rohkemate laiemate rohumaaribade
Kimalaste loendusradadel oli kõige
rohkem üle 3 m laiuseid
rohumaaribasid Kesk-Eesti KSM
aladel ning kõige vähem mõlema
piirkonna MAHE aladel.

olemasolule KSM aladel – seda eriti Kesk-Eestis, kus ilmselt on ka rohkem üle 20 ha suuruseid põllualasid, mille puhul
2–5 m laiune rohumaariba või muu maastikuelement on meetme raames nõutud. Laiuse osas oli rohumaaribade
olukord kõige kehvem MAHE aladel ning ÜPT aladel vaid veidi kehvem kui KSM aladel.
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Joonis 122. Põllu servas rohumaaribal asuva kimalaseseire loendusraja pikkuse osakaal ribal asuva loendusraja kogupikkusest
2016.–2021. a lähtuvalt riba laiusklassidest piirkonniti ja toetustüübiti
Põlluserva rohumaaribade niitmine, millel kimalaseseire loendusrajad asuvad

Kimalaseseire välitöödel pannakse iga transekti lõigu kohta märkuste lahtrisse kirja olulisemad tähelepanekud, sh
info niitmise kohta. Seirel toimitakse nii, et kui serv, millel varem paika pandud loendusrada asub, on niidetud, võib
loendusrada ka natuke nihutada, nt teisele poole teed sama tootja põllu äärde. Kui sellist nihutamist ei ole võimalik
teha, jääb transekt niidetud serva, mis tegelikult näitabki ka seda, kas kimalastel on sellel alal servas toitu. Niitmise
andmete põhjal on varasemalt analüüsitud 2014., 2016., 2018. ja 2020. a kohta kui pikk osa servas asuvate
kimalaseseire transektide kogupikkusest oli seire ajal niidetud (PMK, 2021u). Selleks leiti servas asuva loendusraja
kogupikkus (liites kõigi kolme loenduskorra radade pikkused) ning arvutati kui suur osa sellest pikkusest oli märgitud
niidetuks. Siiski tuleb rõhutada, et nende aastate kohta ei olnud ühtselt kokkulepitud suunist, et niitmise toimumisel
tuleks see kindlasti kirja panna – seega on võimalik, et niitmise info ei ole täielik, kuid kui niitmine on lõigu kohta
märgitud, võib olla kindel, et see toimus.
2021. a tuli kõigi seirealuste rohumaaribade kohta märkida üles info niitmistegevuse kohta, milleks oli neli varianti:
niitmata (kui hiljutist niitmist ei tuvastatud), niidetud (kui serv oli hiljuti niidetud), osaliselt niidetud (kui serv oli hiljuti
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osaliselt niidetud), muu (kui esines muu niitmisega seotud variant).
Selle põhjal leiti nagu varasemaski analüüsis kui pikk osa servas
Rohumaaribadest, millel kimalaseseire
asuvate kimalaseseire transektide kogupikkusest erineva
alad asusid, olid kõige harvem seire
niitmisvariandi alla kuulus. Selgus, et kõige rohkem niitmata
ajaks niitmata Kesk-Eesti KSM ja kõige
rohumaaribasid oli seires Kesk-Eesti KSM aladel (81%), millele
sagedamini Kesk-Eesti ÜPT alad. Lõunajärgnesid Lõuna-Eesti MAHE ja ÜPT alad (vastavalt 75% ja 74%
Eestis oli niitmata rohumaaribasid
niitmata) (Joonis 123). Kõige harvem olid seirealused rohumaaribad
2021. a kõige vähem hoopis KSM aladel.
niitmata Kesk-Eesti ÜPT aladel – ainult 40% rohumaaribal asuva
loendusraja kogupikkusest. Ka varasemas analüüsis 2014., 2016., 2018. ja 2020. a kohta leiti, et Kesk-Eestis olid kõige
sagedamini niitmata KSM ja kõige harvem ÜPT alad (PMK, 2021u). Lõuna-Eesti osas oli varasemate aastate kohta
niitmise infot vähe ning seega ei saanud teha väga adekvaatset analüüsi. 2021. a täpsest niitmise analüüsist ilmnes,
et Lõuna-Eestis olid eri toetustüübiga aladest erinevalt Kesk-Eestist kõige harvemini niitmata just KSM alad (65%).
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Joonis 123. Põllu servas rohumaaribal asuva kimalaseseire loendusraja pikkuse osakaal ribal asuva loendusraja kogupikkusest
lähtuvalt niitmisinfost 2021. aastal

Kimalastele on põldude servas asuvad rohumaaribad seda kasulikumad, mida rohkem toitu seal leidub – seega on
kimalaste toiduressursi aspektist sage rohumaaribade niitmine negatiivne. Kesk-Eesti seirepiirkonna andmekogujad
on välja toonud, et servasid on hakatud üha varem ja sagedamini niitma ning mõnes kohas on servad päris
madalmuruseks niidetud. Kimalaste ja muu elurikkuse aspektist on vaja nii teeserva hooldajate kui ka
põllumajandustootjate seas rohkem teavitustööd, et niitmata ja õitsevad rohumaaribad on elustikule palju
kasulikumad kui pidevalt madalaks niidetud alad – seega ei tasu nii agaralt ja nii madalalt niita.
Vähemalt 2 m kõrguse taimkattega alad kimalaseseire loendusradadest 500 m raadiuses

Varasemad kimalaste uurimused Eestis on viidanud, et metsa läheduses on kimalasenäitajad kõrgemad (Sõber, et al.,
2020) (Mänd, et al., 2021). Tuvastamaks kimalaseseire alade ümbruses toimunud võimalikke suuremaid muutusi
seoses puittaimede eemaldamisega ning selle mõju kimalasenäitajatele, analüüsiti iga kimalaseseire ala ümber
moodustatud puhvri ≥2 m kõrguse taimkatte pinda. Selleks moodustati 2019. aasta kimalaseseire loendustransektide
keskpunkti ümber ringikujulised 500 m raadiusega puhvrid. Taimkatte infona kasutati LIDAR nelja mõõdistusringi15
andmeid (Maa-amet, 09.01.2020 andmetel) (Maa-amet, 10.02.2022 andmetel), mille abil on võimalik saada ülevaade

15

Kogu Eestile LIDAR mõõdistuse tegemiseks kulub neli aastat, seega I mõõdistusring toimus aastatel 2008–2011 ja
II mõõdistusring aastatel 2012–2015. LIDAR III mõõdistusring toimus aastatel (2016) 2017–2020 ning antud analüüsis on need
jagatud kaheks mõõdistusringiks ehk III mõõdistusringina käsitletakse aastate 2017–2018 ning IV mõõdistusringina aastate 2019–
2020 andmeid
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maastikuobjektide vertikaalsetest profiilidest ja nende muutustest aja jooksul. Kõigi kimalaseseire 2019. a 500 m
raadiusega puhvrite kohta (pindala 78,33 ha) leiti nelja LIDAR mõõdistusringi info põhjal alade pindala, kus taimkate
oli vähemalt 2 m kõrgune.

Keskmine pindala, ha

Pindade võrdlusel ilmneb, et see oli Lõuna-Eestis kõigil
mõõdistusringidel kõrgem kui Kesk-Eestis (v.a KSM seirealade
Lõuna-Eesti kimalaseseire aladest
ümbruses, Joonis 124) ning I–III mõõdistusringil oli see erinevus kõigi
500 m raadiuses oli ≥2 m kõrguse
toetustüüpidega seirealade puhvreid koos analüüsides ka statistiliselt
taimkattega ala pindala oluliselt
16
oluline, IV ringil aga mitte (kasutati Mann-Whitney U testi ). Eri
suurem kui Kesk-Eestis, toetustüüpide
toetustüübiga seirealadest 500 m raadiuses ≥2 m kõrguse taimkatte
vahel aga olulist erinevust ei leitud.
pinnas ühelgi mõõdistusringil ei piirkonniti koos ega ka eraldi
analüüsides olulisi erinevusi ei leitud (kasutati Kruscal-Wallise testi17). Siiski võib nt täheldada, et Lõuna-Eestis oli ≥2 m
kõrguse taimkatte keskmine pind madalaim KSM seirealade ümbruses, Kesk-Eestis aga KSM seirealade ümbruses
hoopis kõrgeim.
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Joonis 124. Vähemalt 2 m kõrguse taimestikuga alade keskmine pindala kimalaseseire 2019. a loendustransektide ümber
paikneva 500 m raadiusega puhvris I–IV LIDAR mõõdistusringil

Ajalises skaalas selgus, et keskmine ≥2 m kõrguse taimkattega alade
pindala oli enamasti nii Kesk- kui ka Lõuna-Eestis kõigi toetustüüpidega
≥2 m kõrguse taimkattega ala pindala
loendusradade puhvrites madalaim III LIDAR mõõdistusringil ehk selleks
oli kimalaseseire aladest 500 m
ajaks oli enim ≥2 m taimkatet eemaldatud, sh võib olla mets, puuribad
raadiuses paari erandiga madalaim
jne. Erandiks oli Kesk-Eesti ÜPT seirealade ümbrus, kus ≥2 m kõrguse
III LIDAR mõõdistusringil ning
taimkatte keskmine pind iga mõõdistusringiga suurenes. IV
IV ringiks enamasti jälle kasvanud.
mõõdistusringil oli ≥2 m kõrguse taimkatte keskmine pind kõigil juhtudel
võrreldes III mõõdistusringiga jälle suurenenud, eriti Kesk-Eestis.
Ka Lõuna-Eestis oli see näitaja KSM
Erandiks
oli Lõuna-Eesti
seirealade
aladel väga
kõrge, kuniÜPT
2020.
ja 2021. ümbrus, kus III mõõdistusringil oli ≥2 m kõrguse taimkatte keskmine pind
võrreldes
ringiga
koguni
14% võrra ning jäi sellele tasemele püsima ka IV mõõdistusringil.
a langesIIning
oli vähenenud
kõrgeim hoopis
ÜPT
aladel.

16

Mann-Whitney U testi kasutatakse kui võrreldavaid rühmi on kaks (antud juhul piirkond) ning uuritav tunnus ei ole
normaaljaotusega
17

Kruscal-Wallise testi kasutatakse kui võrreldavaid rühmi on rohkem kui kaks (antud juhul toetustüüp) ning uuritav tunnus ei ole
normaaljaotusega
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Järgnevalt analüüsiti LIDAR III ja IV mõõdistusringi andmeid kimalaseseire andmetega – LIDAR III ringi tarvis kasutati
Lõuna-Eesti kohta kimalaste 2017. a ja Kesk-Eesti kohta 2018. a andmeid ning LIDAR IV mõõdistusringi tarvis LõunaEesti kohta 2019. a ning Kesk-Eesti kohta 2020. a kimalaseseire andmeid (vastavalt LIDAR mõõdistuste toimumisele).
III mõõdistusringi andmete analüüsil leiti ≥2 m kõrguse taimkatte pinnal oluline positiivne seos kimalaseliikide arvu ja
Shannoni mitmekesisuse indeksiga (Spearmani korrelatsioonikordajad vastavalt 0,35 ja 0,26) ning IV mõõdistusringil
kimalaseliikide arvuga (korrelatsioonikordaja 0,25) – seosed olid küllaltki nõrgad18, kuid siiski statistiliselt olulised.
Seega, kui ≥2 m kõrguse taimkatte pinnas toimusid aja jooksul muutused, siis see võis mõjutada mingil määral just
liigirikkust. Sarnane seos leiti ka ühes teises Eestis 2020. aasta suvel läbiviidud uuringus: põlluservades ilmnes
ümbritsevas maastikus paikneva metsa osakaalu oluline soodne mõju kimalaste liigirikkusele (Mänd, et al., 2021).
Teises uurimuses leidsid küll Sõber jt (Sõber, et al., 2020), et metsa osakaal seostus kimalaste arvukuse ja liikide
arvuga positiivselt, aga seos oli oluline metsa ääres asuvatel loendusradadel, avatud servades aga mitte. Meetmete
hindamiseks tehtava kimalaste seire loendusrajad asuvadki pigem avatud servades, kuid nõrgad seosed siiski leiti.
Rohkem kui 2 m kõrguse taimkatte pinna muutuste mõju kimalastele võib
siiski olla ilmselt nii kasulik kui ka kahjulik. Negatiivne mõju kimalastele
Kimalaseliikide arv oli ≥2 m kõrguse
ilmneks nt puittaimede eemaldamisel, mis neile toitu pakuvad – nt pajud,
taimkattega ala pindalaga nõrgas
mis on kevadel oluliseks toiduallikaks. Suurte metsaalade puhul on
positiivses seoses.
kimalastele olulisimaks ilmselt pigem metsa servaalad, metsad ise juhul kui
seal toidutaimi leidub. Kasulikuks võib puittaimede eemaldamine osutuda pärast metsa raiumist tekkinud raiesmikel,
kus esimestel aastatel leidub lisatoitu ja elupaiku kuni võsa uuesti peale kasvab. Raiesmike positiivset mõju Eestis on
näidatud nt liblikatele (Viljur, et al., 2019). Lõuna-Eestis on ÜPT aladel viimastel aastatel kimalaste näitajad kasvanud,
≥2 m kõrguse taimkatte pind oli aga IV LIDAR mõõdistusringil sama madal kui III mõõdistusringil. Selle põhjal võiks nt
oletada, et ehk on seal palju raiesmikke, mis kimalasekooslusi toetavad.
Kimalasenäitajate piirkondlike erinevuste põhjused

Seireperioodil 2009–2021 loendatud kimalastest kohati 69% Lõuna-Eestis ja 31% Kesk-Eestis. Lisaks olid 2009.–
2021. a keskmised kimalasenäitajad loendusraja kohta peaaegu kõigil juhtudel Lõuna-Eesti seirepiirkonnas kõrgemad
kui Kesk-Eesti seirepiirkonnas. Kimalaste arvukuse puhul olid erinevused (Lõuna-Eestis oluliselt kõrgemad
kimalasenäitajad kui Kesk-Eestis) 12 juhul 13-st, liikide arvu puhul 5 ning Shannoni indeksi puhul 6 juhul 13-st ka
statistiliselt olulised.
Kimalasenäitajate erinevused piirkonniti tulenevad piirkondlikest eripäradest, sh rohkemate kompensatsioonialade
olemasolust Lõuna-Eestis. 2009.–2014. a kimalaseseire alade ümber moodustatud 2 km raadiusega puhvrite ETAK
(Eesti Topograafia Andmekogu) näitajate põhjal leitud maastiku mitmekesisust iseloomustavad näitajad olid olulise
erinevuse esinemisel kõrgemad just Lõuna-Eestis (PMK, 2015a). 2015. a vahetus Kesk-Eestis 33 seirealast 9 ja
Lõuna-Eestis 33 seirealast 8, seega analüüsiti uuesti kõigi 2015. a seirealade ETAK näitajaid. Leiti, et rohkem kui
pooled uuritud näitajatest olid Lõuna-Eestis oluliselt kõrgemad kui Kesk-Eestis (PMK, 2016u). Nii varasemas kui ka
2015. a analüüsis olid nt Lõuna-Eestis oluliselt kõrgemad servaindeks, maastiku mitmekesisuse näitajad (nii Shannoni
mitmekesisuse kui ka Simpsoni indeks), pindobjektide arv kokku, erinevate pindobjektiklasside arv puhvris 100 ha
kohta ning rohumaade osakaal. 2016.–2021. a kimalaste loendusradade rohumaaribade laiuse analüüsist ilmnes, et
Lõuna-Eestis oli nende kogupikkusest vähem kuni 1 m laiuseid ribasid kui Kesk-Eestis (olenevalt aastast vastavalt 2–
12% ja 13–25% ribadel asuvate loendusradade kogupikkusest), kuid samas vähem ka üle 3 m laiuseid ribasid
(olenevalt aastast vastavalt 7–22% ja 20–34%). Vaatamata sellele olid Lõuna-Eestis kimalasnäitajad ja õite tihedus
ikkagi enamasti kõrgemad kui Kesk-Eestis, mille põhjuseks on ilmselt jällegi Lõuna-Eesti mitmekesine maastik ja

18

Mida suurem korrelatsioonikordaja (r), seda tugevam seos: r väärtus kuni ±0,3 tähendab nõrka seost, ±0,3 kuni ±0,6 keskmise
tugevusega seost ning ±0,6 kuni ±1 tugevat seost
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kompensatsioonialade olemasolu. Lisaks leiti rohumaaribade kohta, millel kimalaseseire loendusrajad asusid, et KeskEestis oli olenevalt aastast (2014, 2016, 2018 ja 2020) nende kogupikkusest niidetud 11–23%, Lõuna-Eestis
olemasolevatel andmetel vaid 3–7%. 2021. a täpsete andmete põhjal oli Kesk-Eestis ribadest niidetud 39%,
Lõuna-Eestis 28%. Seega, kuigi Lõuna-Eestis oli vähem laiemaid ribasid kui Kesk-Eestis, olid need ka harvemini niietud
ehk taimedel lasti seal sagedamini õitseda ja kimalastele toitu pakkuda.
2014. ning 2017.–2021. a märgiti kimalaseseirel üles taimeliigid, millel kimalasi kohati. Kesk-Eestis loendati kimalasi
olenevalt aastast 39–52, Lõuna-Eestis 58–69 taimeliigil. Keskmine kimalaste külastatud taimeliikide arv loendusraja
kohta oli Kesk-Eestis olenevalt aastast 5,1–6,5 liiki, Lõuna-Eestis 6,5–1,7 liiki. Seega olid mõlemad külastatavate
taimeliikide näitajad Lõuna-Eestis kõrgemad kui Kesk-Eestis. Ka loendusrajal hinnatud õite tihedus oli kõigil aastatel,
v.a. 2013, Lõuna-Eestis kõrgem kui Kesk-Eestis.
Lisaks oli näiteks 2020. a seirealustes maakondades keskmine ÜPT
taotletud pind taotleja kohta19 Kesk-Eestis olenevalt maakonnast 100–
115 ha, Lõuna-Eestis aga 36–61 ha (PRIA, 01.03.2021a andmetel).
Põllumassiivi keskmine pindala jäi 2021. a olenevalt seiremaakonnast
Kesk-Eestis vahemikku 7–9 ha, Lõuna-Eestis aga 3–5 ha (PRIA,
28.01.2022a andmetel). Püsirohumaade osakaal oli 2021. a Kesk-Eesti
seiremaakondades 16%, Lõuna-Eestis aga 26% ning MAHE alade osakaal
vastavalt 12% ja 25% (PRIA, 28.01.2022a andmetel). Kimalaste
seiremaakondade liblikõieliste põllukultuuride analüüsil leiti, et LõunaEestis oli ristikute osakaal 2013., 2016. ja 2019. a kõigi toetustüüpidega
alade koosanalüüsil olenevalt aastast 6–7%, Kesk-Eestis aga 3–4% (PMK,
2021a). Liblikõieliste (v.a. kaunvili) osakaalud põllukultuuridest olid aga
olenevalt aastast Kesk-Eestis 19–23% ja Lõuna-Eestis 21–25%. Järelikult
kasvatatakse Lõuna-Eestis põllukultuuride pinnast natuke suuremal osal
kimalastele olulisi toidutaimi. LIDAR andmetel oli kimalaseseire aladest
500 m raadiuses ≥2 m taimkattega ala pindala (mis sisaldab suures osas
Ka Lõuna-Eestis oli see näitaja KSM
metsa) Lõuna-Eestis oluliselt suurem kui Kesk-Eestis – Eestis läbiviidud
aladel väga kõrge, kuni 2020. ja
uurimuste põhjal on aga leitud metsa osakaalu positiivne mõju
2021. a langes ning oli kõrgeim
kimalastele (Sõber, et al., 2020) (Mänd, et al., 2021). Seega pakub Lõunahoopis ÜPT aladel.
Eesti oma väiksemate ettevõtete, mitmekesisema maastiku, suurema
püsirohumaade, MAHE alade ning ristikute ja liblikõieliste osakaaluga kimalastele rohkem sobivaid elupaiku ja
toiduressurssi, sh ka nõudlikumatele liikidele.
Lõuna-Eestis on mitmekesisem
maastik, väiksemad
põllumajandusettevõtted ja
põllumassiivid, suurem
püsirohumaade, MAHE alade,
ristikute ja liblikõieliste (v.a. kaunvili)
osakaal, ≥2 m taimkattega ala
pindala, keskmine kimalaste
külastatud taimeliikide arv ja õite
tihedus loendusradadel – seetõttu
pakub see piirkond kimalastele
rohkem sobivaid elupaiku ja toitu
ning kimalasenäitajad olid seal
kõrgemad kui Kesk-Eestis.

Kimalasenäitajate erinevuste võimalikud põhjused erineva toetustüübiga ettevõtetes

Läbiva trendina olid seireaastate 2009–2019 jooksul kimalaste keskmised näitajad loendusraja kohta ÜPT ettevõtetes
enamasti madalamad kui MAHE ja KSM ettevõtetes – suurimad olid need vahed Kesk-Eestis kimalaseliikide arvu ja
Shannoni mitmekesisuse indeksi puhul. 2020. ja 2021. a jätkus Kesk-Eestis sama trend, samas Lõuna-Eestis olid
2020. ja 2021. a kõik kimalasenäitajad madalaimad hoopis KSM aladel. MAHE ja KSM ettevõtete võrdluses olid
keskmised kimalasenäitajad seireperioodi jooksul loendusraja kohta Kesk-Eestis KSM aladel enamasti kõrgemad kui
MAHE aladel, Lõuna-Eestis alates 2016. aastast aga MAHE aladel kõrgemad kui KSM aladel (varasemalt küllaltki samal
tasemel või KSM aladel kõrgemad). Läbi aastate leiti kõige madalamad kimalasenäitajad Kesk-Eesti ÜPT aladel ehk
seal olid järelikult kimalastele kõige ebasoodsamad tingimused, sh kõige madalam õite tihedus.

Siin on arvestatud ÜPT toetust taotlevaid tootjaid, kelle tegevusmaakonnaks on märgitud üks seiremaakondadest ehk reaalselt
võivad osad põllud asuda ka väljaspool seiremaakonda – viimane on lihtsalt tootja poolt märgitud põhitegevusmaakonnaks
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Kimalasenäitajate olulisi erinevusi toetustüübiti testiti ka statistiliste
analüüsidega, kus lisanäitajana kaasati loendusradadel hinnatud õite
tihedus, kuna see mõjutab otseselt loendustulemusi. Kesk-Eestis leiti 24 ja
Lõuna-Eestis 22 juhul 39-st kimalasenäitajates toetustüüpide võrdluses
statistiliselt oluline erinevus, seejuures seisnes erinevus Kesk-Eestis kahe
erandiga ja Lõuna-Eestis ühe erandiga alati selles, et näitaja oli ÜPT aladel
oluliselt madalam kui MAHE ja/või KSM aladel. MAHE ja KSM alade
võrdluses olid kimalasenäitajad KSM aladel oluliselt kõrgemad kui MAHE
aladel mõlemas piirkonnas 8 juhul. Lisaks olid Lõuna-Eestis 4 juhul
kimalasenäitajad MAHE aladel oluliselt kõrgemad kui KSM aladel (erinevus
esines kimalaste arvukuses aastatel 2016–2020), Kesk-Eestis selliseid
olulisi erinevusi ei leitud.

Enamasti olid kimalasenäitajad ÜPT
aladel madalamad kui MAHE ja
KSM aladel. Üheks põhjuseks on
ilmselt MAHE ja KSM toetuste
kimalasi kaudselt soodustavad
nõuded. ÜPT loendusradadel oli ka
õite tihedus sageli madalam kui
MAHE ja KSM ettevõtetes – seega
pakkusid need vähem toitu.
Üllatavalt olid 2020. ja 2021. a
kimalasenäitajad Lõuna-Eestis
madalaimad hoopis KSM aladel ja
ÜPT aladel perioodi 2009–2021
kõrgeimad.

Üheks põhjuseks, miks kimalasenäitajad olid sageli keskkonnatoetustega
liitunud ehk MAHE ja KSM ettevõtetes kõrgemad kui ÜPT ettevõtetes,
võivad olla KSM ja MAHE toetuse nõuded. MAHE ettevõtetes on keelatud
kasutada sünteetilisi taimekaitsevahendeid ja enamust mineraalväetisi,
mis peaks kimalastele soodsalt mõjuma. KSM sisaldab endas samuti mitmeid elurikkusele kaudselt positiivselt
mõjuvaid nõudeid: 2–5 m laiused mitmeaastase taimestikuga rohumaaribad, viljavahelduse/külvikorra rakendamine,
nõue kasvatada kogu ettevõtte toetusõiguslikul maal vähemalt 15% puhaskülvina liblikõielisi põllumajanduskultuure
või liblikõieliste-kõrreliste heintaimede segu, keeld kasutada enamusel juhtudel glüfosaate ning KSM tootja peab
osalema koolitustel. Varem oli nõudeks ka pärandkultuuriobjektide ja muude väärtuslike maastikuelementide
säilitamine, MAK 2014–2020 perioodil tuleneb see nõue headest põllumajandus- ja keskkonnatingimustest. Kõik need
nõuded võivad kaudselt kimalastele kasulikud olla, vähendades taimekaitsevahendite kasutust, suurendades
kimalaste toiduressurssi ja pesitsuspaikade olemasolu (sh läbi maastiku mitmekesisuse säilimise/suurenemise).
ÜPT ettevõtete loendusradadel oli ka õite tihedus sageli oluliselt madalam kui MAHE ja/või KSM ettevõtetes – samas
võeti õite tihedus statistilistes analüüsides arvesse ning ikkagi leiti sageli, et kimalasenäitajad olid ÜPT ettevõtetes
oluliselt madalamad. 2014. ning 2017.–2021. a pandi kirja taimeliigid, millel kimalasi kohati. Kesk-Eestis oli kõigil kuuel
aastal kimalaste külastatud keskmine taimeliikide arv loendusraja kohta madalaim ÜPT aladel, kus on läbi aastate ka
kimalasenäitajad kõige madalamad olnud. Lõuna-Eestis oli seevastu kõigil aastatel, v.a 2021, keskmine külastatud
taimeliikide arv loendusraja kohta madalaim mitte ÜPT, vaid MAHE aladel, kuigi kimalasenäitajad olid seal enamasti
kõrgeimad – ju panustas sellesse MAHE loendusradade kõrge õite tihedus. Kui 2014. ja 2017.–2019. a oli Lõuna-Eestis
keskmine külastatud taimeliikide arv loendusraja kohta kõrgeim KSM aladel, siis 2020. ja 2021. oli see näitaja KSM
aladel langenud ja kõrgeim hoopis ÜPT aladel – ka kimalaseliikide arv ja Shannoni mitmekesisuse indeks olid neil
aastatel ÜPT aladel perioodi 2009–2021 kõrgeimad ning KSM aladel üks madalamaid. Õite tihedus oli neil aastail
Lõuna-Eesti ÜPT aladel aga sama madalal tasemel kui varem. Lõuna-Eesti KSM alade õite tihedus on viimasel neljal
aastal olnud seireperioodi madalaim. Seega on Lõuna-Eesti KSM loendusradadel langenud nii toiduressursi rohkus kui
ka külastatud taimeliikide mitmekesisus, mis omakorda peegeldub Lõuna-Eesti KSM kimalasenäitajate madalates
tulemustes. ÜPT alade viimaste aastate kõrgema kimalaseliikide arv ja Shannoni indeksi osas võib oletusena välja
tuua, et LIDAR andmetel toimus Lõuna-Eesti ÜPT aladest 500 m raadiuses ≥2 m taimkattega ala keskmises pindalas
III mõõdistusringil suurem langus ning IV mõõdistusringil oli ≥2 m taimkattega ala keskmine pinda pea samal tasemel
– võimalik, et selline puittaimede eemaldamine on loonud palju raiesmikke, mis on kimalasekooslusi toetanud.
2016.–2021. a kimalaste loendusradade rohumaaribade laiuse analüüsist ilmnes, et olenevalt aastast oli üle 3 m
laiuste rohumaaribade osakaal ribadel asuvate loendusradade kogupikkusest Kesk-Eesti KSM aladel 31–74%, ÜPT
aladel 10–35% ja MAHE aladel 0–10%, Lõuna-Eestis vastavalt 10–35%, 10–20% ja 0–13%. Seega oli mõlemas
piirkonnas ÜPT aladel üle 3 m laiuste ribade osakaal võrreldes MAHE aladega üllatavalt kõrge. Sellele vaatamata olid
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ÜPT aladel kimalasenäitajad enamasti kõige madalamad – ilmselt on peamiseks põhjuseks madalam õite tihedus, mis
Kesk-Eestis tulenes muuhulgas sellest, et ÜPT aladel olid rohumaaribad kõige sagedamini niidetud. Lõuna-Eestis
vähemalt 2021. a niitmisinfo põhjal ÜPT ribad MAHE ja KSM ribadest sel viisil ei erinenud nagu Kesk-Eestis –
varasemate aastate kohta on niitmisinfo puudulik. Mõjutada võivad ka teistsugused majandamisvõtted ja
maakasutus ÜPT aladel – nt ei ole ÜPT aladel pestitsiidide kasutamisele täiendavaid piiranguid ning külvikorras
kasvatatakse vähem liblikõielisi.
Lisaks võis KSM ettevõtete kõrgete tulemuste ja ÜPT ettevõtete madalate tulemuste üheks põhjuseks olla asjaolu, et
seirealade ümber moodustatud 2 km raadiusega puhvrites olid paljud ETAK maastiku ja maakasutuse näitajad KSM
seirealade ümbruses oluliselt kõrgemad kui ÜPT ja mõne näitaja osas ka oluliselt kõrgemad kui MAHE seirealade
ümbruses (PMK, 2015a); (PMK, 2016u).
Arvestades KSM ja MAHE toetuse nõudeid ning sageli kõrgemat õite tihedust MAHE ettevõtete loendusradadel, võiks
eeldada, et MAHE ettevõtetes on kimalasenäitajad kõrgemad kui KSM ettevõtetes. Tegelikkuses olid näitajad 2009.–
2015. a kõrgeimad kord MAHE, kord KSM aladel. Viimasel kuuel aastal olid keskmised kimalasenäitajad loendusraja
kohta Kesk-Eestis eranditult kõrgeimad KSM ja Lõuna-Eestis MAHE aladel.
Seega võib järeldada, et Kesk-Eestis on kimalastele soodsaimad olud KSM
Kesk-Eestis on kimalastele
aladel – eriti põlluservades. Alates 2016. aastast oli Kesk-Eestis keskmine
soodsaimad olud KSM aladel – eriti
õite tihedus KSM aladel kõrgem kui MAHE aladel, olenevalt aastast oli üle
põlluservades. Kesk-Eesti KSM
3 m laiuseid rohumaaribasid (millel kimalaste loendusrada asus) KSM
rohumaaribad on kõige laiemad,
aladel 31–74%, MAHE aladel ainult 0–10%, rohumaaribade kogupikkusest
harvemini niidetud, kõrge õite
oli niitmata KSM aladel 81–97%, MAHE aladel 37–96%. Lisaks oli Kesktiheduse ja keskmise kimalaste
Eestis kõigil uuritud aastatel (2014 ning 2017–2021) kimalaste külastatud
külatatud taimeliikide arvuga.
taimeliikide koguarv ja aastatel 2017–2021 keskmine külastatud
taimeliikide arv kõrgeim KSM aladel. Järelikult pakkusid need isegi
mitmekesisemat toiduvalikut kui MAHE alad. Seega: KSM rohumaaribad on Kesk-Eestis laiemad ning harvemini
niidetud kui MAHE põldude servas asuvad rohumaaribad, enamus kimalaste loendusrajast asubki aga rohumaaribadel
ning vaid väike osa võimaluse korral tolmeldamist vajava kultuuriga põllul.
Lõuna-Eestis olid alates 2016. aastast eranditult kõrgeimad näitajad
MAHE aladel ning kuigi 2015. aastast tõusid ka KSM alade näitajad väga
kõrgeks, langesid need 2020. ja 2021. aastaks seireperioodi madalaima
tasemeni. Seejuures oli ka õite tihedus KSM aladel viimastel aastatel
perioodi madalaim, mis võib seletada vähenenud kimalaste arvukust.
Langenud oli ka keskmine külastatud taimeliikide arv – seega olid LõunaEesti KSM alad nii toiduressursi kui ka kvaliteedi poolest kimalastele
ebasoodsamaks muutunud. MAHE aladel oli aga õite tihedus viimastel
aastatel jätkuvalt kõrge, kuid kimalasenäitajad 2021. aastaks langenud alates 2016. a kõrgseisust madalaima
tasemeni. 2021. aastal langes Lõuna-Eestis kimalaste arvukus ka ÜPT aladel, kuid jäi siiski kõrgemaks kui seire
algaastatel – õite tihedus oli samal tasemel kui varem. Võimalik, et kimalaste arvukuse tõusude ja languste tsüklis
ongi hetkel madalseis ning seega oli arvukus madalam kõigi toetustüüpidega aladel.
Lõuna-Eestis olid 2016. aastast
kimalasenäitajad kõrgeimad MAHE
aladel, kuigi väga kõrged olid ka KSM
alade näitajad – mõlemad on
2021. aastaks palju langenud ja ÜPT
alade näitajad veidi kasvanud.

Loendusradadel hinnatud õite tihedus

Kuna kimalased külastavad õisi, et nektarit ja õietolmu koguda, sõltuvad kimalasenäitajad ka õite tihedusest – mida
rohkem õisi, seda kõrgemad kimalasenäitajad. Seetõttu on väga oluline säilitada põllu äärtes liigirikkaid õitsvaid
taimeribasid, mis varustavad kimalasi nektari ja õietolmuga terve korjesesooni jooksul ning pakuvad lisaks ka vajalikke
pesitsus- ja talvitumispaiku. Samas on väga oluliseks toiduressursiks ka mitmed massiliselt õitsevad kultuurtaimed,
eelkõige liblikõielised, aga ka raps. Oluline on tagada õitsemiskonveieri olemasolu.
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Keskmine õite tiheduse hinnang oli mõlemas piirkonnas aastati väga varieeruv ning kui 2013. a välja arvata, siis
Lõuna-Eestis alati kõrgem kui Kesk-Eestis. See viitab, et Lõuna-Eestis leidub kimalastele rikkalikumalt toitu.
Toetustüübiti oli keskmine õite tihedus mõlemas piirkonnas peaaegu kõigil aastatel madalaim ÜPT ettevõtetes
(Kesk-Eestis ühe ja Lõuna-Eestis kolme erandiga). Kõrgeim oli keskmine õite tihedus loendusraja kohta Lõuna-Eestis
enamasti MAHE ettevõtetes, Kesk-Eestis 2009.–2015. a MAHE, 2016.–2020. a KSM ettevõtetes ning 2021. a samal
tasemel.
Suuremat õite tihedust MAHE ettevõtetes võib seletada keeluga kasutada
Enamasti oli õite tihedus Lõunasünteetilisi taimekaitsevahendeid ja enamust mineraalväetisi – see
Eestis kõrgem kui Kesk-Eestis ning
soodustab kimalastele sobivate taimede olemasolu ja rohkust. Ka 2009.–
ÜPT aladel madalam kui MAHE ja
2012. a kimalaseseirega seotud põldudel kasutatud taimekaitsevahendite
KSM aladel. Kõrgeim oli see näitaja
analüüsi järgi oli õite tihedus seda madalam, mida suurem oli
Lõuna-Eestis enamasti MAHE, Kesktaimekaitsevahendite kasutuskoormus (PMK, 2015a). Samas on huvitav, et
Eestis 2009.–2015. a MAHE, 2016.–
2016.–2021. a oli keskmine õite tihedus loendusraja kohta Kesk-Eestis
2020. a aga KSM aladel.
KSM ettevõtetes püsivalt kõrgem kui varasematel aastatel – isegi kõrgem
kui MAHE ettevõtetes. KSM alade õite tihedusele võib olla soodne 15%
liblikõieliste nõue, glüfosaatide kasutamise piirang ning 2–5 m laiuste rohumaaribade nõue. 2016.–2021. a on
kimalaseseire välitöödel kirja pandud ka rohumaaribade laius, kus kimalasi loendati ning kõige rohkem üle 3 m
laiuseid ribasid esines loendusradadel just Kesk-Eesti KSM aladel, samas kui MAHE alad olid mõlemas piirkonnas kõige
kitsamad. Ka ÜPT loendusradadel oli kogu rohumaaribal asuvast loendusraja kogupikkusest palju rohkem laiemaid
servasid kui MAHE aladel, samas selgus, et ÜPT aladel olid need servad Kesk-Eestis kõige sagedamini niidetud, mis on
järelikult üheks põhjuseks miks Kesk-Eesti ÜPT aladel on õite tihedus enamasti kõige madalam olnud. Samas tuleb
arvestada, et osa kimalaste loendusrajast asub tolmeldamist vajava kultuuriga põllul, mitte üleni haritava põllu servas
rohumaaribadel.
Põllumajandustootjate e-küsitluse tulemusi seoses kimalastega

2021. aastal viis PMK läbi põllumajandustootjate e-küsitluse (vt peatükk 4.3), kus vastajatel paluti hinnata oma
teadmiste taset ja huvi teemal „kasulikud putukad põllumajandusmaastikul, sh nende kasu ja seosed
põllumajandustegevusega“. Vastuste põhjal (kokku 2712) oli ÜPT tootjate hulgas võrreldes MAHE ja KSM tootjatega
rohkem neid, kes hindasid teadmiste taset kasulikest putukatest väheseks (vastavalt 42%, 29% ja 23%). Selge vahe oli
eri toetustüübiga tootjate vahel ka selles, kas on huvi kasulikest putukatest rohkem teada – ÜPT tootjate seas oli
huvitatuid 62%, MAHE ja KSM tootjate seas vastavalt 82% ja 81%. Seega on keskkonnatoetused aidanud kaasa
tootjate huvi tekitamisele kasulike putukate, sh kimalaste, vastu ning ilmselt ka teadmisi suurendanud. Tootjatelt
uuriti missuguste tegevuste läbi on oma ettevõttes säilitatud või suurendatud looduslikku mitmekesisust (kokku 2712
vastajat). Võimalike vastusevariantide hulgas oli „Kasulike putukate toiduressursi suurendamine (nt nektaririkaste
taimede olemasolu soodustamine)“, mille valis 12% ÜPT, 15% KSM ja 15% MAHE tootjatest, mis on küllaltki
tagasihoidlik tulemus. Võib oletada, et Eesti põllumajandusmaastikku peetakse piisavalt mitmekesiseks ning ei tunta
vajadust putukate toiduressurssi täiendavalt panustada ning seda piiravad ilmselt ka finantskaalutlused.
Eespool välja toodud aktuaalse rohumaaribade laiuse ja niitmise teemast tulenevalt uuriti e-küsitluses tootjate
arvamusi põllu servas asuvate rohumaaribade kohta. Selgus, et vastajatest (kokku 2712) 36% arvab, et ühiskond
väärtustab pigem niidetud kui niitmata rohumaaribasid ning vaid 6% arvates väärtustab ühiskond pigem niitmata kui
niidetud rohumaaribasid. Seejuures on KSM ja MAHE tootjate hulgas rohkem tootjaid, kelle arvates ühiskond
väärtustab pigem niidetud kui niitmata rohumaaribasid, kui ÜPT tootjate hulgas (vastavalt 47%, 45% ja 32%) ( Joonis
125). 43% KSM tootjatest arvab, et rohumaaribasid on vaja niita, et vältida umbrohtude levikut põllule, ÜPT ja MAHE
tootjatest on samal arvamusel vähem vastanuid – vastavalt 24% ja 23%. Vastupidise väite osas „rohumaaribad ei
levita põllule arvestataval määral umbrohtusid“ tõusevad esile MAHE tootjad, kellest arvab nii 28%, KSM ja ÜPT
tootjatest aga vähem – vastavalt 17% ja 14%. Seoses rohumaaribade kasuliku elustiku või kahjurite soodustamisega
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ollakse pigem arvamusel, et need toetavad kasulikku elustikku – ÜPT tootjatest valis selle variandi 39%, KSM
tootjatest 45% ja MAHE tootjatest koguni 59%. Varianti, et rohumaaribad soodustavad kahjurite levikut põllule valiti
väga vähe ning kõige enam KSM tootjate poolt – KSM 14%, ÜPT 6% ja MAHE 5%. Seega on rohumaaribade osas kõige
skeptilisemad KSM tootjad, mida näitab ka see, et 16% KSM tootjatest arvab, et rohumaaribad ei ole elurikkuse
toetamiseks oluline maastikuelement – MAHE tootjatest arvab nii 6% ja ÜPT tootjatest 4%. Lisaks arvab koguni 33%
KSM tootjatest, et Eesti põldude kõrval ei pea üldse rohumaaribasid olema, sest meil on väga palju metsa ja loodus
on niigi mitmekesine – MAHE tootjatest arvab nii 14% ja ÜPT tootjatest 13%.
Rohumaaribade elurikkust soosivatest aspektidest (laius, niitmisaeg, kõrgus ja -viis) on kõige teadlikumad MAHE tootjad ning kõige vähem
teadlikud enamasti ÜPT tootjad. Kõigi tootjate peale kokku on vaid 10%
kuulnud, et elurikkust, sh kasureid, soodustavad laiemad (vähemalt 3–6
m) rohumaaribad, 34% arvab, et rohumaaribasid ei tohiks liiga sageli ja
madalalt niita, 17%, et elurikkuse toetamisel on oluline rohumaaribasid niita osade kaupa ja erinevatel aegadel ning
15%, et elurikkuse toetamiseks peaks rohumaaribasid niitma, mitte hekseldama. Rohumaaribasid on rahalise toetuse
korral valmis rajama 23% MAHE, 14% KSM ja 10% ÜPT tootjatest. E-küsitluse tulemustest rohumaaribade kohta
ilmneb, et sel teemal on vaja teha veel palju teavitustööd – alustades ühiskonna vaatest niidetud/niitmata
rohumaaribadele ning lõpetades elurikkust soosivate serva omaduste ja majandamisvõtetega. Arvestades KSM
tootjate suurimat skeptilisust rohumaaribade osas on eriti märkimisväärne, et kimalaseseire rohumaaribad on olnud
just kõige laiemad ja harvemini niidetud. See viitab, et KSM rohumaaribade nõudest on kasu olnud – nagu Kesk-Eesti
kimalaseseire tulemusedki viitavad.
E-küsitluse tulemustest ilmneb, et
rohumaaribade teemal on vaja teha
veel palju teavitustööd.
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Ühiskond väärtustab pigem niidetud kui niitmata rohumaaribasid

70%

Ühiskond väärtustab pigem niitmata kui niidetud rohumaaribasid
Rohumaaribasid on vaja niita, et vältida umbrohtude levikut
põllule

60%

Rohumaaribad ei levita põllule arvestataval määral umbrohtusid
Rohumaaribad soodustavad kahjurite levikut põllule

50%

Rohumaaribad toetavad kasulikku elustikku
Rohumaaribad ei ole elurikkuse toetamiseks oluline
maastikuelement

40%

Olen kuulnud, et elurikkust, sh kasureid, soodustavad laiemad
(vähemalt 3-6 m) rohumaaribad
Rohumaaribasid ei tohiks liiga sageli ja madalalt niita
30%

Elurikkuse toetamiseks on oluline rohumaaribasid niita osade
kaupa ja erinevatel aegadel
Elurikkuse toetamiseks peaks rohumaaribasid niitma, mitte
hekseldama

20%

Kui mitmekesise taimestikuga rohumaariba loomist rahaliselt
toetatakse, siis olen valmis neid rajama
Ma ei rajaks rohumaaribasid ka siis, kui seda tegevust rahaliselt
toetatakse

10%

Eesti põldude kõrval ei pea üldse rohumaaribasid olema, sest meil
on väga palju metsa ja loodus on niigi mitmekesine
Ei oska öelda

0%
Kokku (2712)

ÜPT (1856)

KSM (405)

MAHE (345)

Muu

Joonis 125. Põllumajandustootjate e-küsitluse vastused küsimusele “Millised väited iseloomustavad kõige paremini teie arvamusi põllu servades asuvate rohumaaribade kohta?”
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E-küsitluse raames uuriti ka rohumaaribade majandamise levinumaid
Rohumaaribade suhtes on kõige
praktikaid (2712 vastajat). Rohumaaribasid niidab/hekseldab enamasti
skeptilisemad
KSM tootjad – seega
rohkem kui korra aastas vaid 6% ÜPT, 9% KSM ja 2% MAHE tootjatest. Seega
võib oletada, et kohustuse kadudes
niidetakse/hekseldatakse rohumaaribasid pigem korra aastas ja pärast 15.
küntakse neist paljud üles.
juulit – 27% ÜPT, 38% KSM ja 31% MAHE tootjatest (ühe korra ja enne 15. juulit
vastavalt 9%, 12% ja 6%) (Joonis 126). Tootjaid, kes jätavad vähemalt mõned
rohumaaribad mõnel aastal niitmata/hekseldamata või jätaks need niitmata/hekseldamata kui ei oleks sellist kohustust,
on enim MAHE tootjate seas (mõlema puhul 20%). Umbes viiendik kõigi kolme toetustüübiga tootjatest hooldab ribasid
niites, hekseldamise osakaalud on aga erinevad – enamasti hooldavad ribasid hekseldades 8% ÜPT, 26% KSM ja 10%
MAHE tootjatest. Kõigi vastajate (2712) hulgas puudusid rohumaaribad 33% ÜPT, 18% KSM ja 33% MAHE tootjatel. Seega
esineb rohumaaribasid tõesti kõige enam KSM tootjatel. E-küsitluse vastuste põhjal võib oletada, et KSM rohumaaribade
säilitamise/rajamise nõude kadumisel võidakse päris suur osa praegustest kohustusalustest rohumaaribadest üles harida.
40%

Niidan/hekseldan enamasti korra aastas ja
pigem enne 15. juulit

35%

Niidan/hekseldan enamasti korra aastas ja
pigem pärast 15. juulit

30%

Niidan/hekseldan enamasti rohkem kui
korra aastas

25%
Jätan vähemalt mõned rohumaaribad
mõnel aastal niitmata/hekseldamata

20%

Kui ei oleks kohustust rohumaaribasid
vähemalt korra aastas niita/hekseldada,
jätaksin selle mõnel aastal tegemata
Enamasti hooldan ribasid hekseldades

15%
10%

Enamasti hooldan ribasid niites
5%
0%
Kokku (2712)

ÜPT (1856)

KSM (405)

MAHE (345)

Minu rohumaaribasid hooldab enamasti
transpordiamet/kohalik omavalitsus vms

Joonis 126. Põllumajandustootjate e-küsitluse vastused küsimusele “Valige sobivaimad väited seoses oma põldude servades asuvate
rohumaaribade majandamisega”

3.1.3. Kokkuvõte

Seireperioodil 2009–2021 loendati kokku 41 861 kimalast, kellest Kesk-Eestis 31% ja Lõuna-Eestis 69%. Kokku on
kohatud 21 liiki kimalasi, sh piirkonniti Kesk-Eestis 19 ja Lõuna-Eestis 21 liiki ning toetustüübiti MAHE ja ÜPT
aladel 20 ning KSM aladel 21 liiki.
Loendatud isenditest olid aastatel 2009–2021 suurima osakaaluga kivi-, maa-, põld-, aed-, tume-, soro- ja
metsakimalased. Arvukamatest liikidest on osakaalud mõlemas piirkonnas langeva trendiga hallkimalasel,
Kesk-Eestis lisaks aed- ja Lõuna-Eestis ristikukimalasel. Viimased kaks liiki on pikasuiselised ning seega väga
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olulised, kuna suudavad tolmeldada ka pika õieputkega taimede õisi. Osakaal on kasvava trendiga Kesk-Eestis
soro- ning Lõuna-Eestis uru- ja Schrencki kimalasel. Ka urukimalane kuulub pikasuiseliste liikide hulka.
Piirkonniti olid seireperioodil 2009–2021 keskmised kimalasenäitajad loendusraja kohta peaaegu kõigil juhtudel
Lõuna-Eesti seirepiirkonnas kõrgemad kui Kesk-Eesti seirepiirkonnas. Lõuna-Eestis on mitmekesisem maastik,
väiksemad põllumajandusettevõtted ja põllumassiivid, suurem püsirohumaade, MAHE alade, ristikute ja
liblikõieliste (v.a. kaunvili) osakaal ning keskmine kimalaste külastatud taimeliikide arv ja õite tihedus
loendusradadel – seetõttu pakub see piirkond kimalastele rohkem sobivaid elupaiku ja toitu.
Aastati oli Kesk-Eestis keskmine kimalaste arvukus loendusraja kohta 2015.–2021. a püsivalt natuke kõrgem kui
2009.–2014. a, keskmine liikide arv oli perioodil 2011–2021 stabiilne ja Shannoni indeks veidi langev.
Toetustüübiti oli Kesk-Eesti KSM aladel keskmine kimalaste arvukus 2015. aastast püsivalt kõrgem ja saavutas
2021. a maksimumi. Kimalaseliikide arv on MAHE aladel ning Shannoni indeks MAHE ja KSM aladel väikese
langustrendiga.
Lõuna-Eesti keskmised kimalasenäitajad olid alates 2015. a kõrgemad kui varasematel aastatel, kuid langesid
2021. aastaks 2015. a eelsele tasemele. Toetustüübiti toimus Lõuna-Eesti keskmistes kimalasenäitajates
loendusraja kohta MAHE ja KSM aladel ning arvukuse puhul ka ÜPT aladel 2015.–2016. aastast järsk tõus.
2021. aastaks langesid näitajad enamasti jälle 2015.–2016. a tõusu eelsele tasemele, v.a ÜPT aladel, kus kõigi
näitajate puhul esines pigem väike kasvutrend.
Toetustüübiti olid kimalaste keskmised näitajad loendusraja kohta seireaastate 2009–2019 jooksul ÜPT
ettevõtetes enamasti madalamad kui MAHE ja KSM ettevõtetes. 2020. ja 2021. a jätkus Kesk-Eestis sama trend,
samas Lõuna-Eestis olid 2020. ja 2021. a kõik kimalasenäitajaid madalaimad hoopis KSM aladel. Üheks põhjuseks,
miks näitajad olid enamasti MAHE ja KSM aladel kõrgemad on ilmselt nende toetuste kimalasi kaudselt
soodustavad nõuded.
MAHE ja KSM ettevõtete võrdluses olid keskmised kimalasenäitajad seireperioodi jooksul loendusraja kohta
Kesk-Eestis KSM aladel enamasti kõrgemad kui MAHE aladel, Lõuna-Eestis alates 2016. aastast aga MAHE aladel
kõrgemad kui KSM aladel (varasemalt küllaltki samal tasemel või KSM aladel kõrgemad). Kesk-Eestis olid seega
kimalastele soodsaimad KSM alad, mis tulenes ilmselt suures osas põlluservade rohumaaribadest. Viimased olid
Kesk-Eesti KSM aladel kõige laiemad, harvemini niidetud, kõrge õite tiheduse ja keskmise kimalaste külastatud
taimeliikide arvuga. Lõuna-Eesti KSM alad ei olnud nende omaduste poolest MAHE aladest niivõrd paremad –
seega olid seal kimalasenäitajad kõige kõrgemad MAHE aladel, kus oli ka kõrgeim õite tihedus. Siiski olid alates
2015. aastast ka Lõuna-Eesti KSM aladel kimalasenäitajad väga kõrged, kuid langesid 2021. aastaks seireperioodi
ühe madalaima tasemeni. Lõuna-Eesti KSM aladel oli viimasel neljal aastal õite tihedus väga madal ning viimasel
paaril aastal oli langenud ka kimalaste külastatud keskmine taimeliikide arv ning 2021. a info põhjal olid
rohumaaribadel paiknevad loendusrajad sagedamini niidetud kui MAHE ja ÜPT aladel.
Läbi aastate leiti kõige madalamad kimalasenäitajad Kesk-Eesti ÜPT aladel ehk seal olid järelikult kimalastele
kõige ebasoodsamad tingimused, sh kõige madalam õite tihedus. Lõuna-Eestis olid viimastel aastatel ÜPT
kimalasenäitajad kasvanud. Vaid oletusena võib ühe põhjusena välja tuua, et III LIDAR mõõdistusringiks (2017–
2018) oli Lõuna-Eesti ÜPT kimalaseseire aladest 500 m raadiuses toimunud ≥2 m kõrguse taimkattega alade
pinnas märgatav langus (võrreldes II mõõdistusringiga koguni 14% võrra) ning IV mõõdistusringil (2019–2020) oli
see erinevalt teiste toetustüüpidega aladest jäänud pea samale tasemele (teiste toetustüüpidega aladel kasvas)
– on võimalik, et selline puittaimede eemaldamine on loonud palju raiesmikke, mis on kimalasekooslusi toetanud.
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Kuna kimalased külastavad õisi, et nektarit ja õietolmu koguda, sõltuvad kimalasenäitajad õite tihedusest – mida
rohkem õisi, seda kõrgemad kimalasenäitajad. Seetõttu on oluline tagada õitsemiskonveieri olemasolu. Keskmine
õite tihedus loendusraja kohta oli enamasti Lõuna-Eestis kõrgem kui Kesk-Eestis ning ÜPT aladel madalam kui
MAHE ja KSM aladel. Kõrgeim oli see näitaja Lõuna-Eestis enamasti MAHE, Kesk-Eestis 2009.–2015. a MAHE,
2016.–2020. a aga KSM aladel (2021. a MAHE ja KSM aladel samal tasemel). MAHE alade kõrgemat õite tihedust
võib seletada keeluga kasutada sünteetilisi taimekaitsevahendeid ja enamust mineraalväetisi. KSM alade õite
tihedusele võib olla soodne 15% liblikõieliste nõue, glüfosaatide kasutamise piirang ning 2–5 m laiuste
rohumaaribade nõue. Leiti, et KSM aladel oli loendusradadel kõige rohkem üle 3 m laiuseid rohumaaribasid ning
Kesk-Eestis olid need kõige harvemini niidetud.
2014. ning 2017.–2021. a pandi kirja taimeliigid, millel kimalasi kohati. Olenevalt aastast kohati kimalasi
piirkondades kokku 70–88 taimeliigil, sh Kesk-Eestis 39–52 ja Lõuna-Eestis 58–69 liigil ning mõlemas piirkonnas
suurimal arvul taimeliikidel ühe erandiga KSM aladel. Keskmine kimalaste külastatud taimeliikide arv loendusraja
kohta oli Kesk-Eestis kõigil uuritud aastatel madalaim ÜPT ja kõrgeim ühe erandiga KSM aladel. Ka Lõuna-Eestis
oli see näitaja KSM aladel väga kõrge, kuni 2020. ja 2021. a langes ning oli kõrgeim hoopis ÜPT aladel. Tulemused
viitavad, et KSM alad pakuvad kimalastele mitmekesisemat toiduvalikut kui ÜPT ja MAHE alad, v.a paaril viimasel
aastal Lõuna-Eesti seirealadel. Kimalasenäitajad olid sageli taimeliikide arvuga olulises positiivses seoses.
Ülekaalukalt kõige rohkem kimalasi loendati aasristikul (olenevalt aastast 13–22% isenditest), millele järgnesid
harilik hiirehernes, valge ristik, ussikeel, keskmine ristik, põldjumikas, arujumikas, põldohakas, villtakjas,
ahtalehine põdrakanep ja aas-seahernes. Nii põllu- kui ka servatransektidel olid kimalastele suurimad
toidupakkujad ristikud (eriti aasristik) ning harilik hiirehernes.
Varasemad kimalaste uurimused Eestis on viidanud, et metsa läheduses on kimalasenäitajad kõrgemad.
Tuvastamaks kimalaseseire alade ümbruses toimunud võimalikke suuremaid muutusi seoses puittaimede
eemaldamisega ning selle mõju kimalasenäitajatele, analüüsiti 500 m raadiuses igast kimalaseseire alast ≥2 m
kõrguse taimkatte ala pindala (sisaldab suures osas metsaala) ning selle muutusi neljal LIDAR mõõdistusringil
(2008–2011, 2012–2015, 2017–2018, 2019–2020). Lõuna-Eestis oli ≥2 m kõrguse taimkattega ala pindala oluliselt
suurem kui Kesk-Eestis, toetustüüpide vahel aga ühelgi seireringil ei piirkonniti koos ega eraldi olulist erinevust
ei leitud. Ajalises skaalas oli ≥2 m kõrguse taimkattega ala pindala enamasti madalaim III LIDAR mõõdistusringil
ning IV ringiks enamasti jälle kasvanud – seejuures oli kasv Kesk-Eestis suurem kui Lõuna-Eestis. III ja
IV mõõdistusringi andmeid analüüsiti koos kimalasenäitajatega ning leiti mõlemal juhul kimalaseliikide arvuga
nõrk positiivne seos.
Ilmselt võib puittaimede eemaldamine olla kimalastele siiski nii kasulik kui ka kahjulik. Kasulikuks võivad osutuda
nt head toitumis- ja elupaika pakkuvad raiesmikud, negatiivseks aga kimalastele oluliste toidutaimede, nt pajude,
eemaldamine. Metsa puhul on kimalastele ilmselt kõige olulisem selle servaala pikkus – mets ise juhul, kui seal
leidub toidutaimi.
Enamus kimalaseseire loendusrajast asub haritava põllu servas rohumaaribal ning väiksem osa tolmeldamist
vajava kultuuriga põllul. Alates 2016. a on seirel kirja pandud nende rohumaaribade laiused, mille analüüsil leiti,
et perioodil 2016–2021 oli Kesk-Eestis võrreldes Lõuna-Eestiga rohkem kuni 1 m laiuseid rohumaaribasid, kuid
sama rohkem ka üle 3 m laiuseid ribasid. Toetustüübiti analüüsil selgus, et kõige rohkem üle 3 m laiuseid ribasid
oli Kesk-Eesti KSM aladel ning kõige vähem mõlema piirkonna MAHE aladel. Tulemustest ilmneb, et KSM
rohumaaribade nõue on ilmselt tõesti panustanud rohkemate laiemate rohumaaribade olemasolule KSM aladel
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– seda kõige enam Kesk-Eestis, kus ilmselt on ka rohkem üle 20 ha suuruseid põllualasid, mille puhul 2–5 m laiune
rohumaariba või muu maastikuelement on nõutud. Laiuse osas on rohumaaribade olukord kõige kehvem MAHE
aladel ning ÜPT aladel vaid veidi kehvem kui KSM aladel. Kimalasi loendatakse 2 m laiuselt alalt ning paistab, et
MAHE alad on ka kitsastel ribadel suutnud kimalastele toitu pakkuda, kuna näitajad on üsna kõrged – lisaks asub
osa loendusrajast võimalusel tolmeldamist vajava kultuuriga põllul. Siiski on teada, et mida laiemad
rohumaaribad on, seda rohkem need elurikkust toetavad – seega võiks kogu põllumajandusmaastikul laiemaid
ribasid soosida.
Varasemalt on analüüsitud 2014., 2016., 2018. ja 2020. a kohta kui pikk osa servas asuvate kimalaseseire
loendusradade kogupikkusest oli seire ajal niidetud. Selgus, et kogu rohumaaribal asuvast loendusraja pikkusest
oli Lõuna-Eestis niidetud palju väiksem osa kui Kesk-Eestis ning toetustüübiti oli kõige suurem osa niidetud ÜPT
aladel ja kõige väiksem osa KSM aladel. Kuna niitmise info oli siiski puudulik, sest ei olnud kohustust seda infot
üles märkida, siis 2021. a seati kohustus kõigi seirealuste rohumaaribade kohta niitmise info kirja panna. Selgus,
et kõige harvem olid seire ajaks niitmata Kesk-Eesti KSM ja kõige sagedamini Kesk-Eesti ÜPT alad. Lõuna-Eestis
oli 2021. aastal kõige vähem niitmata ribasid hoopis KSM aladel. Kimalastele on põldude servas asuvad
rohumaaribad seda kasulikumad, mida rohkem toitu seal leidub – seega on kimalaste toiduressursi aspektist sage
rohumaaribade niitmine negatiivne. Kesk-Eesti seirepiirkonna andmekogujad on välja toonud, et servasid on
hakatud üha varem ja sagedamini niitma ning mõnes kohas on servad päris madalmuruseks niidetud. Kimalaste
ja muu elurikkuse aspektist on vaja nii teeserva hooldajate kui ka põllumajandustootjate seas rohkem
teavitustööd, et niitmata ja õitsevad rohumaaribad on elustikule palju kasulikumad kui pidevalt madalaks
niidetud alad.
2021. aastal PMK läbiviidud e-küsitlusest ilmnes samuti, et rohumaaribade teemal on vaja veel palju teavitustööd
teha. Muuhulgas arvas 36% vastajatest, et ühiskond väärtustab pigem niidetud kui niitmata rohumaaribasid. KSM
tootjad on rohumaaribade suhtes kõige skeptilisemad: 16% arvab, et rohumaaribad ei ole elurikkuse toetamiseks
oluline maastikuelement ning koguni 33% arvab, et põldude kõrval ei pea üldse rohumaaribasid olema, sest Eestis
on väga palju metsa ja loodus on niigi mitmekesine. E-küsitluse vastuste põhjal võib oletada, et KSM
rohumaaribade säilitamise/rajamise nõude kadumisel võidakse päris suur osa praegustest kohustusalustest
rohumaaribadest üles harida.
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3.2. Põllulindude arvukuse ja liigirikkuse uuring 2010. –2021. aasta kohta

3.2.1. Uuringu eesmärk

Uuringu eesmärk on elurikkuse seisukohast hinnata MAK keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) ja
mahepõllumajandusliku tootmise (MAHE) toetusele seatud eesmärkide täitmist. Pikaajalise uuringu eesmärk on
indikaatorite seirega näidata, kas põllumajanduslik tootmine on kaitsnud või parendanud selle maa elupaigalist
funktsiooni, samuti hinnata, kas mahepõllundus suurendab elurikkust ning kas keskkonnasõbaliku majandamise
tulemuseks on pesitsevate lindude mitmekesisuse ja arvukuse suurenemine.
Uuringu tellija on Põllumajandusuuringute Keskus. Kontaktisik Eneli Viik, eneli.viik@pmk.agri.ee.
Töö teostaja on Põllumajandusuuringute Keskuse Põllumajanduskeskkonna seire ja uuringute büroo ning Eesti
Ornitoloogiaühing.

3.2.2. Tulemused ja arutelu

Põllulindude arvukuse ja liigirikkuse uuring käsitleb 66 elurikkuse seireala 2010.–2021. a tulemusi nii piirkodade kohta
kokku kui ka eraldi. Põllulindude uuringu metoodikaga saab tutvuda elurikkuse valdkonna uuringute metoodikate
dokumendis.
Linnunäitajate muutuste jälgimisel aastate jooksul tuleb meeles pidada, et tulenevalt MAK 2014–2020 toetusperioodi
avanemisest 2015. a oli sel aastal valim väiksem ning 2016. a vahetati osad seirealad välja. Kesk- ja Lõuna-Eesti seirevalim
koosnes igal seireaastal, v.a 2015. a, 66 seireettevõttest, millest 22 MAHE, 22 KSM ja 22 ÜPT ettevõtet. 2016. a vahetati
välja 3 ÜPT, 1 KSM ja 13 MAHE ettevõtet – seega vahetati rohkem kui pooled MAHE seirealad välja. 2015. a analüüsitav
seirevalim koosnes aga 53 seirealast: 13 MAHE, 21 KSM ja 19 ÜPT ala (teiste seireettevõtete toetustüüp oli muutunud ja
need jäid seega analüüsist välja).
Kesk-Eesti ja Lõuna-Eesti seirevalim koosnesid kumbki igal seireaastal, v.a 2015. a, 33 seireettevõttest, millest 11 MAHE,
11 KSM ja 11 ÜPT ettevõtet. 2016. a vahetati Kesk-Eestis välja 1 ÜPT ja 8 MAHE ettevõtet (seega jäi valimisse endistest
MAHE seirealadest alles vaid 3) ning Lõuna-Eestis 2 ÜPT, 1 KSM ja 5 MAHE ettevõtet. 2015. a analüüsitav seirevalim
koosnes Kesk-Eestis aga 26 seirealast (5 MAHE, 11 KSM ja 10 ÜPT ala) ning Lõuna-Eestis 27 seirealast (8 MAHE, 10 KSM
ja 9 ÜPT ala), kuna teiste seireettevõtete toetustüüp oli muutunud ja need jäid seega analüüsist välja. 2020. a tegi
Lõuna-Eesti seirealadel välitöid uus inimene, kes on korra varasema seirajaga välitöödel kaasas käinud ning võrdluseks
samuti kohatud linnud kirja pannud – tulemused olid sarnased ehk mingeid suuri erinevusi ei esinenud. Uus seiraja tegi
osadel Lõuna-Eesti seirealadel välitöid ka 2021. aastal.
Loendatud põllulindude koguarv ja liikide arv piirkonniti ning toetustüübiti

Kesk- ja Lõuna-Eesti piirkondade transektidel loendati aastatel 2010–2021
kokku 6214 pesitsevat põllulinnupaari 53 liigist. Sõltuvalt aastast kohati 402–
627 pesitsevat paari ja 13–27 pesitsevat liiki (Joonis 127; Lisa 35). 2021. a
registreeriti potentsiaalsete pesitsejatena kokku 25 liiki ning 459 paari linde.
Pesitsevate paaride koguarv oli aastatel 2015–2021 madalam kui aastatel
2010–2014. Pesitsevate liikide arv oli aastatel 2015–2018 madalam kui

Seireperioodil 2010–2021 kohatud
6214 pesitsevast linnupaarist
loendati 43% Kesk-Eestis ja 57%
Lõuna-Eestis.
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aastatel 2010–2014, kuid 2019. a tõusis languseelsele tasemele ning 2020. ja 2021. a oli veel kõrgem. 2015. a väärtusi
mõjutab ka väiksem valim (66 seireala asemel 53).

Pesitsevate liikide arv

Joonis 127. Põllulindude pesitsevate paaride ja liikide arv 2010.–2021. a

Kesk-Eesti piirkonna transektidel loendati aastatel 2010–2021 kokku
2690 pesitsevat põllulinnupaari (43% mõlema piirkonna paaridest) 18 liigist.
Sõltuvalt aastast kohati 148–260 pesitsevat paari ja 2–14 pesitsevat liiki (Joonis
128; Lisa 36). 2021. a registreeriti potentsiaalsete pesitsejatena kokku 2 liiki ja
217 paari. Pesitsevate paaride arv oli Kesk-Eestis kõrgeim aastatel 2010–2013,
madalaim aastatel 2014–2016 ning aastatel 2017–2021 oli jälle peaaegu
perioodi algaastate tasemel. Pesitsevate liikide arv oli kõrgeim aastatel 2010–
2014, järgnevatel aastatel aga langes ja jäigi madalamaks kui esimestel
seireaastatel. 2021. a kohati vaid kahte pesitsevat linnuliiki. 2015. a väärtusi
mõjutab ka väiksem valim (33 seireala asemel 26).

Pesitsevate paaride arv oli
Kesk-Eestis 2014.–2016. a
madalseisus, kuid tõusis seejärel
peaaegu madalseisu eelsele
tasemele. Lõuna-Eestis oli
pesitsevate paaride arv 2015.–
2021. a madalam kui varasematel
aastatel.

Lõuna-Eesti piirkonna transektidel loendati aastatel 2010–2021 kokku
3524 pesitsevat põllulinnupaari (57% mõlema piirkonna paaridest) 51
Pesitsevate liikide arv oli Kesk-Eestis
liigist. Sõltuvalt aastast kohati 225–367 pesitsevat paari ja 13–25
2015.–2021. a püsivalt madalam kui
pesitsevat liiki (Joonis 128; Lisa 37). Aastal 2021 registreeriti
2010.–2014. a, Lõuna-Eestis aga esines
potentsiaalsete pesitsejatena kokku 25 liiki ja 242 paari linde. Pesitsevate
madalseis 2016. ja 2017. a, misjärel
paaride arv oli aastatel 2015–2021 madalam kui aastatel 2010–2014.
tõusis 2021. aastaks maksimumini.
Pesitsevate liikide arv oli madalseisus aastatel 2016 ja 2017, misjärel
tõusis 2021. aastaks 25 pesitseva liigini, mis on perioodi 2010–2021 maksimum. 2015. a väärtusi mõjutab ka väiksem
valim (33 seireala asemel 27).
Pesitsevate paaride koguarvu muutust aastate jooksul kontrolliti nii piirkonniti koos kui ka eraldi vaid alade kohta, mis
olid perioodil 2010–2021 igal aastal valimis ning leiti, et see järgis täpselt samu tõuse ja langusi nagu kõigi 66 ala analüüsil.
Seega ei tulene koguarvu muutused seirevalimi osalisest muutumisest.
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Joonis 128. Põllulindude pesitsevate paaride ja liikide arv piirkonniti 2010.–2021. a
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Kui vaadata Kesk-Eesti pesitsevate põllulindude koguarvu muutusi toetustüübiti, siis ilmnevad 2014.–2016. a madalamad
väärtused kõigi toetustüüpidega aladel. Seega tuleneb see muudest teguritest kui toetustüübi mõjust. Kohatud liikide
arvus ilmneb Kesk-Eestis suurim langus MAHE aladel ning vähemal määral ka ÜPT aladel (Joonis 129). MAHE aladel tundub
langus eriti suur, kuna 2010.–2013. a olid seal väärtused võrreldes ÜPT ja KSM aladega väga kõrged. KSM aladel oli kõigi
kohatud pesitsevate liikide arv läbi aastate väga madal.

MAHE
Pesitsevate liikide arv

Joonis 129. Põllulindude pesitsevate paaride ja liikide arv toetustüübiti Kesk-Eesti piirkonnas 2010.–2021. a

Lõuna-Eestis võib pesitsevate paaride koguarvus täheldada alates 2016. aastast (2015. a madalamad väärtused tulenevad
eelkõige väiksemast valimist) madalamaid väärtusi kõigi toetustüüpidega ettevõtetes (Joonis 130). 2020. a oli ÜPT aladel
pesitsevate paaride arv viimaste seireaastate kohta erandlikult kõrge, 2021. a enam mitte. Pesitsevaid liike kohati
seireperioodi teisel poolel kõigi toetustüüpidega aladel enamasti vähem kui perioodi esimesel poolel. Erandina oli MAHE
aladel kohatud liikide arv 2018., 2019. ja 2021. a sama kõrge kui seire algaastatel ning ÜPT aladel 2020. a väga kõrge.
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Joonis 130. Põllulindude pesitsevate paaride ja liikide arv toetustüübiti Lõuna-Eesti piirkonnas 2010.–2021. a

Toitekülaliste isendite koguarv kõikus seireperioodil 2010–2021 piirkondade peale kokku vahemikus 669–2025, liikide
arv aga 30–50 (Lisa 38). Toitekülalistena registreeriti piirkonnas 2021. a kokku vaid 669 toitekülalisest lindu ning vaid 30
liiki, mis on mõlema näitaja osas aastate 2010–2021 madalaim tulemus. Kesk-Eestis kõikus toitekülaliste isendite koguarv
vahemikus 373–1135, liikide arv aga 17–36. Toitekülalistena registreeriti Kesk-Eestis 2021. a 17 linnuliiki ja kokku aastate
2010–2021 üks madalamaid tulemusi – 388. Lõuna-Eestis kõikus toitekülaliste isendite koguarv vahemikus 202–890 ning
liikide arv 26–37. Toitekülalistena registreeriti Lõuna-Eestis 2021. a 26 linnuliiki ja kokku 281 toitekülalisest lindu, mis olid
väga madalad tulemused.
Pesitsevate põllulindude liigiline koosseis

Kesk- ja Lõuna-Eesti seirepiirkondades kohati aastatel 2010–2021 kokku
53 pesitsevat linnuliiki, kellest kõigil seireaastatel domineeris ülekaalukalt
avamaastikku eelistav põldlõoke (olenevalt aastast 60–79% paaridest) (Joonis
131; Lisa 35). Põldlõokeste osakaal oli seejuures Kesk-Eestis kõrgem kui LõunaEestis: olenevalt aastast kõigi ettevõtete peale kokku (toetustüüpe eristamata)
vastavalt 76–97% ja 45–60% pesitsevatest paaridest (Joonis 132; Lisa 36; Lisa
37). Osakaalult järgnevateks liikideks nii piirkonniti koos kui ka eraldi olid
kadakatäks ja kiivitaja. Väiksemate osakaaludega järgnesid sookiur, pruunselgpõõsalind ja talvike – nende ja kõigi ülejäänud väiksema arvukusega liikide
osakaal kokku oli aastatel 2015–2021 madalam kui aastatel 2010–2014 ehk siis
paljude vähem arvukate liikide osakaalud on vähenenud (Joonis 131; Joonis 132).

Lisaks Eesti arvukaimale
põllulinnuliigile, põldlõokesele,
olid suurema pesitsevate paaride
osakaaluga veel kadakatäks,
kiivitaja, sookiur, pruunselgpõõsalind ja talvike. Põldlõokese
osakaal oli Kesk-Eestis palju
kõrgem kui Lõuna-Eestis.

Toetustüübiti olid põldlõokese osakaalud Kesk- ja Lõuna-Eesti piirkondades kokku mõnevõrra erinevad: KSM ja ÜPT
ettevõtetes olenevalt aastast 62–85%, MAHE ettevõtetes aga 46–75% (Lisa 35). Seejuures jäi põldlõokeste osakaal
perioodil 2010–2015 MAHE aladel vahemikku 46–59%, 2016.–2021. a oli aga kõrgem jäädes vahemikku 66–75%. Aastate
2010–2021 jooksul kohati mõlemas piirkonnas kokku MAHE aladel 45, KSM aladel 26 ja ÜPT aladel 32 pesitsevat linnuliiki.
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Kesk-Eesti seirealadel oli põldlõokese osakaal kõrgeim KSM (olenevalt
aastast 85–99%), seejärel ÜPT (78–95%) ning madalaim MAHE
Enamasti oli Kesk-Eestis põldlõokese
ettevõtetes (67–100%) – viimastes kohati rohkem ja arvukamalt ka teisi
osakaal võrreldes KSM ja ÜPT aladega
liike (Lisa 36). Samas oli põldlõokeste osakaal MAHE seirealadel 2015.–
madalaim MAHE aladel – seal kohati
2021. a võrreldes aastatega 2010–2014 erakordselt kõrge (vastavalt 90–
rohkem ka teisi liike. Alates 2015. a oli
100% ja 67–81%). 2010.–2013. a kohati Kesk Eesti MAHE loendusradadel
aga ka MAHE aladel põldlõokeste
olenevalt aastast kokku 9–12 liiki, 2014. a 7 liiki. 2015. a kohati vaid kahte
osakaal väga kõrge ning kohati vähem
pesitsevat liiki, põldlõokest ja kadakatäksi, kuid siis sisaldas analüüs vaid
liike kui varasematel aastatel.
5 MAHE seireala tulemusi varasema 11 asemel. 2016.–2020. a oli MAHE
seirealade arv jälle 11, kuid pesitsevate liikide arv oli siiski madalam kui varem – olenevalt aastast 3–6 liiki. 2021. a kohati
Kesk-Eesti 11 MAHE alal vaid ühte pesitsevat linnuliiki – põldlõokest.
Järgnevateks levinumateks liikideks olid aastate 2010–2021 jooksul Kesk-Eesti seirealadel kiivitaja ja kadakatäks, keda
leidus samuti kõigi toetustüüpidega ettevõtetes. Ülejäänud liikidest oli arvukaim sookiur, keda alates 2015. aastast ei ole
enam kohatud. Peapõhjuseks on siin seirealade vahetus: kuuest Kesk-Eesti alast, kus sookiuru oli kohatud, jäi
2016. aastast valimisse vaid üks ala, kus nii 2010. kui ka 2013. a loendati üks paar. Veel loendati Kesk-Eesti seirealadel
14 pesitsevat linnuliiki, kuid väga harva ja nende paaride osakaal oli väga madal: peamiselt kohati neid MAHE ning vahel
ka ÜPT aladel, kuid mitte kordagi KSM aladel. Kokku on Kesk-Eestis seega kohatud 18 pesitsevat linnuliiki.
Kesk-Eesti ÜPT ettevõtetes on perioodil 2010–2021 kohatud kokku 11 ja
Kõige väiksema pesitsevate lindude
MAHE ettevõtetes 17 pesitsevat liiki. Kõige väiksema pesitsevate lindude
mitmekesisusega olid Kesk-Eesti KSM ettevõtted, kus kohati perioodi 2010– mitmekesisusega olid Kesk-Eesti KSM
ettevõtted, kus kohati 2010.–2021. a
2021 jooksul igal aastal ühe erandiga maksimaalselt vaid kolme pesitsevat
igal aastal ühe erandiga
linnuliiki: põldlõokest, kiivitajat ja kadakatäksi. 2020. a lisandus neljanda
maksimaalselt vaid kolme pesitsevat
liigina ühe pesitseva paariga kägu. Kesk-Eesti KSM loendusradade puhvrites
linnuliiki (2020. a neli liik) –
esines ka kõige vähem maastikuelemente. Laiemas plaanis vaadatuna oli
põhjuseks
on ilmselt vähene
Kesk-Eesti seiremaakondade põllumassiivide keskmine pindala, millel esines
maastiku mitmekesisus.
KSM toetusega põlde (aga ei esinenud MAHE toetusega põlde) palju kõrgem
kui selliste põllumassiivide keskmine pindala, millel leidus vaid ÜPT
toetusega põlde (KSM ja MAHE toetusega põlde ei olnud) või leidus MAHE toetusega põlde (aga ei olnud KSM toetusega
põlde) – keskmised vastavalt 15 ha, 6 ha ja 8 ha (28.01.2022a andmetel). Lõuna-Eesti vastavad keskmised pinnad olid 9
ha, 3 ha ja 4 ha. Seega on Kesk-Eesti KSM seirealade madalama linnustiku mitmekesisuse põhjuseks ilmselt vähene
maastiku mitmekesisus.
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Joonis 131. Eri liiki pesitsevate põllulindude loendatud paaride osakaalud (%) 2010.–2021. a
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Joonis 132. Eri liiki pesitsevate põllulindude loendatud paaride osakaalud (%) piirkonniti 2010.–2021. a
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Lõuna-Eesti seirealadel oli põldlõokese osakaal ÜPT ja KSM ettevõtetes kõrgem (olenevalt aastast 44–72%) kui MAHE
ettevõtetes (30–59%) (Lisa 37). Arvukamalt olid esindatud veel kadakatäks, kiivitaja, sookiur, pruunselg-põõsalind,
talvike ja soo-roolind – kõik need liigid olid kõigil aastatel esindatud ning neid kohati läbi aastate kõigi toetustüüpidega
ettevõtetes. Lisaks oli kõigi seirealade ja -aastate peale Lõuna-Eestis esindatud veel 44 linnuliiki, keda kohati harvem
– kokku on kohatud 51 pesitsevat linnuliiki. Aastate 2010–2021 jooksul kohati Lõuna-Eesti MAHE aladel kokku 42,
KSM aladel 25 ja ÜPT aladel 30 pesitsevat linnuliiki.
Lähemalt uuriti kuue suurema osakaaluga liigi (põldlõoke, kadakatäks, kiivitaja, sookiur, pruunselg-põõsalind, talvike)
loendatud paaride osakaalu muutuste trende aastate jooksul. Leiti, et mõlemas piirkonnas on osakaalud kasvava
trendiga põldlõokesel ning langeva trendiga kadakatäksil ja pruunselg-põõsalinnul (Joonis 131; Joonis 132). Kesk-Eestis
on langeva trendiga ka sookiur. Stabiilse trendiga on sookiur Lõuna-Eestis ning kiivitaja ja talvike mõlemas piirkonnas.
Näitajate keskmised väärtused loendusraja kohta piirkonniti ja toetustüübiti

Esmalt jälgiti näitajate keskmiste väärtuste muutusi loendusraja
Kõik keskmised pesitsevate lindude
kohta lähtuvalt piirkonnast toetustüüpe eristamata. Kesk-Eesti
näitajad peale pesitsevate paaride arvu
keskmine pesitsevate paaride arv loendusraja kohta oli madalaim
olid Kesk-Eestis 2014.–2021. a ühtlaselt
aastatel 2014–2016 ning pärast seda oli küll jälle kõrgem, kuid jäi
madalamad kui 2010.–2013. a.
veidi madalamaks kui 2010.–2013. aastal (Joonis 133). Keskmine
pesitsevate paaride arv põldlõokeseta, pesitsevate liikide arv ja
Shannoni mitmekesisuse indeks loendusraja kohta olid Kesk-Eestis 2014.–2021. a ühtlasemalt madalamad kui
varasematel aastatel.
Lõuna-Eestis langesid kõik keskmised
pesitsevate lindude näitajad pärast
2014. aastat ja jäidki edaspidi
madalamaks kui varem.

Lõuna-Eestis toimus pesitsevate paaride arvus (sh põldlõokeseta)
alates 2015. aastast sujuv langus, mis jäi pidama 2018.–2019. aastal
(Joonis 133). Pesitsevate liikide arvus ja Shannoni mitmekesisuse
indeksis toimus pärast 2014. a paari aasta jooksul järsk langus, misjärel
jäid keskmised näitajad loendusraja kohta 2021. aastani stabiilselt
madalaks.

Kesk- ja Lõuna-Eesti koondnäitajad jäävad kahe eelneva vahepeale. Lisaks ilmneb piirkondade keskmiste võrdlemisel
selgelt, et kõik keskmised linnunäitajad loendusraja kohta olid Lõuna-Eestis kõrgemad kui Kesk-Eestis – erandiks vaid
pesitsevate paaride arv 2018. ja 2019. a.
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Joonis 133. Keskmised (± standardviga) pesitsevate lindude näitajad loendusraja kohta piirkonniti koos ja eraldi 2010.–2021. a

Toetustüübiti langesid piirkondade koosanalüüsil MAHE alade kõik
keskmised pesitsevate lindude näitajad pärast 2014. a madalamale kui
varasematel aastatel – madalaimad oli näitajad 2021. a. ÜPT aladel toimus
kõigis keskmistes linnunäitajates alates 2014. aastast 2019. aastani sujuv
langus, misjärel olid näitajad paaril viimasel seireaastal jälle veidi kõrgemad
(Joonis 134). KSM aladel esines kõigis näitajates pärast 2012. aastat väike
langustrend, mis viimastel aastatel on stabiliseerunud ehk teatud tasemele
püsima jäänud. Suurimad muutused keskmistes näitajates toimusid MAHE
aladel, kus näis langus ka järsem, kuna seire algaastatel olid seal näitajad
palju kõrgemad kui KSM ja ÜPT aladel.

Pesitsevate lindude keskmisi
näitajaid loendusala kohta
iseloomustab alates 2014.–2015. a
langus, mis näib järsem MAHE
aladel, kuna KSM ja ÜPT aladel
olid näitajad juba varem
madalamad.
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Joonis 134. Keskmised (± standardviga) pesitsevate lindude näitajad loendusraja kohta toetustüübiti 2010.–2021. a

Kesk-Eestis toimus kõigi
toetustüüpidega aladel kõigis
keskmistes pesitsevate lindude
näitajates alates 2014. aastast langus,
misjärel jäidki näitajad väga madalale
tasemele – erandina toimus vaid
pesitsevate paaride arvus alates
2017. a väike tõus.

Kesk-Eestis toimus kõigi toetustüüpidega aladel kõigis keskmistes
pesitsevate lindude näitajates alates 2014. aastast langus, misjärel
jäidki näitajad väga madalale tasemele – erandina toimus vaid
pesitsevate paaride arvus alates 2017. aastast ka väike tõus (Joonis 135).
Eriti järsk näis see langus MAHE ettevõtetes, kuna esialgu olid seal
näitajad palju kõrgemad kui KSM ja ÜPT aladel. Kuna trendid on KeskEesti kõigi toetustüüpidega ettevõtetes sarnased, ei tulene need
muutused ettevõtete erinevusest lähtuvalt toetustüübist, vaid
mingitest muudest teguritest.
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Kesk-Eesti

Lõuna-Eesti

Joonis 135. Keskmised (± standardviga) pesitsevate lindude näitajad loendusraja kohta piirkonniti ja toetustüübiti 2010.–2021. a
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Lõuna-Eestis kõikusid keskmised pesitsevate lindude näitajad palju
suuremates piirides kui Kesk-Eestis (Joonis 135). MAHE aladel toimus
Lõuna-Eestis seireperioodil 2010–2021
linnunäitajates pärast 2014. a järsk langus ning näitajad jäidki
kõik linnunäitajad kõigi toetustüüpidega
seejärel madalamaks kui varasematel aastatel ning jõudsid 2021. a
aladel langesid.
seireperioodi miinimumini. Ka KSM ja ÜPT alade keskmised
linnunäitajad aastate jooksul langesid, kuid on viimastel aastatel teatud tasemele püsima jäänud. Kuna ka LõunaEestis on trendid kõigi toetustüüpidega ettevõtetes sarnased (v.a. mõnel juhul 2020. a), ei tulene need muutused
ettevõtete erinevusest lähtuvalt toetustüübist, vaid mingitest muudest teguritest.
Esimesel neljal-viiel aastal olid näitajad
MAHE aladel märgatavalt kõrgemad kui
KSM ja ÜPT aladel. Järgnevatel aastatel
olid enamasti jätkuvalt Kesk-Eestis
pesitsevate paaride arv ning LõunaEestis kõik näitajad MAHE aladel veidi
kõrgemad kui KSM ja ÜPT aladel, kuid
vahe ei olnud enam nii suur.

Madalaimad olid keskmised pesitsevate lindude näitajad Kesk-Eestis
enamasti KSM aladel, Lõuna-Eestis aga enamasti ÜPT aladel. Esimesel
neljal-viiel seireaastal olid keskmised linnunäitajad loendusala kohta
MAHE aladel märgatavalt kõrgemad kui KSM ja ÜPT aladel. Seejärel
toimus aga mõlemas piirkonnas kõigi toetustüüpide aladel
linnunäitajates langus (v.a Kesk-Eesti pesitsevate paaride arvus). Pärast
langust jäid kõik Lõuna-Eesti linnunäitajad mõne erandiga ning
Kesk-Eestis pesitsevate paaride arv endiselt enamasti MAHE aladel
veidi kõrgemaks kui KSM ja ÜPT aladel.

Kõikide liikide keskmine arv loendusraja kohta oli piirkondade koosanalüüsil kõigil aastatel kõrgeim MAHE aladel,
samas oli see aastate jooksul ka kõige muutlikum (Lisa 39). KSM ja ÜPT aladel oli näitaja stabiilsem, kuigi väikesed
tõusud ja langused esinesid sealgi. Kesk-Eestis olid perioodil 2010–2017 kõigi toetustüüpidega ettevõtetes sarnased
trendid – seejuures esines kõigis kõrgeim keskmine väärtus 2013. a. Viimasel neljal aastal esines KSM aladel väga
kõrge väärtus vaid 2019. a, MAHE ja ÜPT aladel 2018.–2020. a. Lõuna-Eestis oli antud näitaja kõige stabiilsem ning
silmapaistvamad muutused olid 2014. a kõrgem väärtus MAHE aladel ning 2019. a madalam väärtus KSM ja ÜPT
aladel.
Pesitsevate paaride arv toetustüübiti toitumisgruppide järgi

Pesitsusajal peamiselt loomtoiduliste lindude paare kohati piirkondades kokku
perioodil 2010–2021 MAHE ettevõtetes kõige rohkem (kokku 2194 paari) ja
ÜPT ettevõtetes kõige vähem (1851 paari) (Lisa 40). Jättes analüüsist välja
põldlõokese kui kõige arvukama loomtoidulise linnuliigi, kohati MAHE
ettevõtetes seireaastatel kokku pesitsevaid paare üle pooleteise korra rohkem
kui KSM ja ÜPT ettevõtetes. 2015. a oli MAHE seirealade arv väiksem kui KSM
ja ÜPT seirealade arv (MAHE 13, KSM 21 ja ÜPT 19 seireala) – seega oleks 2015.
a võrdse valimi korral MAHE näitajad ilmselt veel kõrgemad olnud.

Pesitsevate paaride arv
põldlõokeseta oli perioodil
2010–2021 MAHE aladel üle
pooleteise korra suurem kui
KSM ja ÜPT aladel – ilmelt
leidub neile seal rohkem toitu.

Piirkonniti eraldi analüüsides oli Kesk-Eestis pesitsevate paaride arv põldlõokeseta MAHE ettevõtetes aastatel 2010–
2021 kokku ligi 3 korda suurem kui KSM ja poolteist korda suurem kui ÜPT ettevõtetes ning Lõuna-Eestis umbes
poolteist korda suurem kui KSM ja ÜPT ettevõtetes.
Pesitsusajal peamiselt seemnetoiduliste ja segatoiduliste linnuliikide nimekiri on oluliselt lühem kui loomtoiduliste
liikide oma ja seega kohati neid ka palju harvem. Seemnetoidulist karmiinleevikest kohati seireaastate jooksul
Kesk-Eestis 4 ja Lõuna-Eestis 7 paari ehk siis kokku 11 paari, kellest 8 MAHE ettevõtetes. Segatoidulisi linnuliike kohati
seireaastate 2010–2021 jooksul kokku 156 paari (14 paari Kesk-Eestis ja 142 paari Lõuna-Eestis), sh Lõuna-Eestis ja
piirkondades kokku kõige rohkem MAHE ettevõtetes.
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Olulised erinevused aastate kaupa piirkonniti ja toetustüübiti

Kõigi seireaastate kohta viidi läbi statistilised analüüsid, et tuvastada
võimalikke olulisi erinevusi linnunäitajates sõltuvalt toetustüübist ja
50 juhul 60-st olid linnunäitajad Lõunapiirkonnast (analüüsides võeti lisanäitajatena arvesse ka
Eestis oluliselt kõrgemad kui Kesk-Eestis.
maastikuelementide ja põllukultuuride20 pindala ning piirkondade
koosanalüüsil ka piirkond). Piirkondade koosanalüüsil leiti 50 juhul 60-st piirkonna oluline mõju linnunäitajatele, mis
seisnes alati selles, et näitaja oli Lõuna-Eestis oluliselt kõrgem kui Kesk-Eestis (Lisa 41). Eri toetustüübiga ettevõtete
vahel leiti piirkondade koosanalüüsil linnunäitajates statistiliselt oluline erinevus 11 juhul 60-st: seejuures oli
linnunäitaja MAHE ettevõtetes üheksal juhul oluliselt kõrgem kui ÜPT ja kolmel juhul oluliselt kõrgem kui KSM
ettevõtetes. Ühel juhul oli linnunäitaja KSM ettevõtetes oluliselt kõrgem kui MAHE ning ühel juhul oluliselt kõrgem
kui ÜPT ettevõtetes.
Kesk-Eestis leiti vaid 7 juhul 60-st linnunäitajates eri toetustüübiga
ettevõtete vahel oluline erinevus: kolmel juhul pesitsevate paaride
arvus põldlõokeseta, kolmel juhul pesitsejate Shannoni mitmekesisuse
indeksis ning ühel juhul kõikide liikide arvus – viiel juhul oli näitaja KSM
aladel oluliselt madalam kui ÜPT aladel ning kahel juhul oluliselt
madalam kui MAHE aladel. Ühel juhul oli näitaja ÜPT aladel näitaja
oluliselt kõrgem kui MAHE aladel (Lisa 42). Lõuna-Eestis leiti 14 juhul 60-st linnunäitajates eri toetustüübiga
ettevõtete vahel oluline erinevus: seejuures oli linnunäitaja MAHE ettevõtetes 12 juhul oluliselt kõrgem kui ÜPT ja
kolmel juhul oluliselt kõrgem kui KSM ettevõtetes. Kahel juhul oli aga linnunäitaja Lõuna-Eesti KSM ettevõtetes
oluliselt kõrgem kui MAHE ja kahel juhul oluliselt kõrgem kui ÜPT ettevõtetes (Lisa 43).
Toetustüüpide vahelise olulise
erinevuse ilmnemisel olid linnunäitajad
sagedamini MAHE aladel oluliselt
kõrgemad kui KSM või ÜPT aladel.

Loendusrajal asuvate maastikuelementide pindala mõju
Olulise seose ilmnemisel olid
linnunäitajatele leiti piirkondade koosanalüüsil 26 juhul, Kesk-Eestis
linnunäitajad kõrgemad kui loendusrajal
7 juhul ja Lõuna-Eestis 23 juhul 60-st ning mõju oli sel juhul alati
esines rohkem maastikuelemente.
positiivne (v.a kaks erandit): mida rohkem maastikuelemente, seda
kõrgem linnunäitaja. Seirealade valikul üritati linnuseire transekt
paigutada põldude keskele ning vältida maastikuelementide sattumist loendusraja ümber paiknevasse
loenduspuhvrisse (1 km x 100 m), kuid alati ei olnud see võimalik – eriti Lõuna-Eestis. 2010.–2021. a analüüside
tulemusel leiti küll mitmetel juhtudel oluline positiivne maastikuelementide mõju linnunäitajatele, kuid sagedamini
mitte. Põhjuseks võis olla see, et maastikuelementide pindala loenduraja puhvrites oli tihti väga väike, et tuvastada
olulisi seoseid – analüüsis võtsid nad aga osa toetustüüpide vahelisest erinevusest enda peale, kuna piirkonniti ja
toetustüübiti nende pindala loendusradade puhvrites siiski mõnevõrra erines.
Mida rohkem oli linnuseire loendusraja
puhvrites teravilja-, õlikultuuri- jm
haritavaid põlde peale rohumaa, seda
madalam oli seal lindude arvukus ja
liikide arv. Oluline on siiski ka
kultuuride mitmekesisus, sest linnud
kasutavad pesitsustsükli jooksul
erinevate kultuuridega põlde.

20

Põllukultuuride pindala mõju linnunäitajatele leiti piirkondade
koosanalüüsil 28, Kesk-Eestis 9 ja Lõuna-Eestis 25 juhul 60-st ning mõju
oli alati negatiivne: mida suurem põllukultuuride pindala loendusraja
puhvris (1 km x 100 m), seda madalam linnunäitaja. Põllukultuuride
pindala kaasati analüüsi, kuna MAHE ettevõtetes oli sageli väiksem
pind loendusraja puhvrist põllukultuuride all ja seega suurem pind
rohumaade all kui KSM ja ÜPT ettevõtetes. Samas leiti analüüsides (nii
aastate kaupa eraldi kui ka koos) põllukultuuride pindalal tihti
linnunäitajatele oluline mõju, mis oli alati negatiivne. See viitab, et
mida rohkem oli linnuseire loendusraja puhvrites teravilja-, õlikultuuri-

Linnuseire analüüsil mõeldakse põllukultuuride all haritaval maal kasvatatavaid kultuure, v.a lühiajalised rohumaad
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jm haritavaid põlde peale rohumaa, seda madalam oli seal lindude arvukus ja liikide arv. Samas ei tähenda see, et
kogu ala peaks vaid rohumaa olema – oluline on kultuuride mitmekesisus, sest linnud kasutavad pesitsustsükli jooksul
erinevate kultuuridega põlde.
Põllukultuuride oluline mõju linnunäitajatele leiti sagedamini Lõuna-Eesti seirepiirkonnas. Põhjuseks võis olla asjaolu,
et Kesk-Eestis olid linnustiku näitajad väga madalad ning põllukultuuride pindala valitsevam kui Lõuna-Eestis, mistõttu
oli olulist seost raske tuvastada (näitajate varieeruvus oli selleks liiga väike).
Linnuseire loendusraja puhvrite maakasutuse analüüs

Maakasutuse võimaliku mõju uurimiseks linnunäitajatele analüüsiti
Kesk-Eestis toimus kõige enam loendusi
2013., 2017. ja 2021. a linnuseire loendusraja puhvrite
üleni suviviljas asuvatel loendusradadel,
(1 km x 100 m) põhilisi kultuurigruppe: suvivili, talivili, rohumaa.
Lõuna-Eestis oli rohkem ka muude
Mõnel juhul esines ka mustkesa, mis eelnimetatud kultuurigruppide
kultuurigruppidega loendusradasid.
alla ei kuulu. Kesk-Eestis toimus kõige enam loendusi üleni suviviljas
asuvatel loendusradadel, mille osakaal oli 2021. aastal vähenenud
ning üleni taliviljas asuvate loendusradade osakaal tõusnud (Joonis 136). 2013. ja 2017. aastal ainult taliviljas asuvad
loendusrajad Kesk-Eestis puudusid. Lõuna-Eestis on samuti ainult taliviljas asuvate loendusradade osakaal kasvanud.
Lõuna-Eestis leidus ainult ühel kultuurigrupil asuvaid loendusradasid vähem kui Kesk-Eestis – Lõuna-Eestis on põllud
väiksemad ning loendusrada asub sageli rohkemal kui ühel põllul. Lõuna-Eestit eristab Kesk-Eestist ka see, et suviviljas
ja rohumaadel asuvate loendusradade osakaalud on peaaegu võrdsed. Tulemuste põhjal võib oletada, et Lõuna-Eesti
kõrgemate linnunäitajate üheks põhjuseks on mitmekesisem maakasutus. Kesk-Eestis oli 2021. a koguni 88% radadest
vaid ühe kultuurigrupiga põllul – ka pesitsevate paaride arv põldlõokesta, pesitsevate liikide arv ja Shannoni
mitmekesisuse indeks olid perioodi 2010–2021 madalaimad.
Kultuurigruppide analüüsil piirkonniti ja toetustüübiti leiti, et rohumaadel
MAHE loendusradade hulgas oli
asus enim loendusradasid MAHE ettevõtetes ning aastate jooksul ei ole
kõige rohkem vaid rohumaadel ja
nende osakaal vähenenud (Joonis 137). Rohumaad on enamasti
kõige vähem vaid suviviljas
ekstensiivsemalt majandatud kui muud põllukultuurid, mistõttu võiks seal
asuvaid loendusradasid.
ka linnunäitajad kõrgemad olla. 2013. a olidki MAHE alade linnunäitajad
selgelt kõrgemad kui KSM ja ÜPT aladel, aja jooksul see erinevus kadus –
eelkõige Kesk-Eestis. Suvivilja esines MAHE alade loendusradadel kõige vähem ning Kesk-Eesti KSM loendusradadel
kõige rohkem. Huvitav on, et Kesk-Eesti ÜPT aladel ja Lõuna-Eesti KSM aladel puudusid loendusrajad, mis oleks üleni
rohumaadel asunud – sellele vaatamata olid neil aastatel Kesk-Eestis madalaimad linnunäitajad hoopis KSM aladel ja
Lõuna-Eestis enamasti ÜPT aladel. Lõuna-Eestis oli KSM loendusradade kultuurigruppide mitmekesisus kõrgem kui
ÜPT aladel.
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Joonis 136. Erinevate kultuurigruppidega linnuseire loendusradade osakaal piirkonniti 2013., 2017. ja 2021. aastal
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Joonis 137. Erinevate kultuurigruppidega linnuseire loendusradade osakaal piirkonniti ja toetustüübiti 2013., 2017. ja 2021. aastal
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Järgnevalt analüüsiti kas linnuseire näitajad erinesid seirealade
Linnunäitajaid olid kõige madalamad vaid
vahel sõltuvalt sellest, mis kultuurigrupiga põllul loendusrada asus.
suviviljas asuvatel ning kõrgemad vaid
Leiti, et pesitsevate paaride arv, pesitsevate paaride arv
rohumaadel või rohkem kui ühe
põldlõokeseta ning Shannoni mitmekesisuse indeks olid rohumaal ja
kulguurigrupiga loendusradadel.
rohkem kui ühe kultuurigrupiga (segagrupp) loendusradadel
oluliselt kõrgemad kui ainult suviviljaga loendusrajal. Pesitsevate
liikide arv oli aga segagrupiga loendusradadel oluliselt kõrgem kui suviviljaga loendusradadel (Joonis 138). Seega olid
linnunäitajad kõige madalamad suviviljas ning kõrgeimad rohumaadel ja rohkem kui ühe kultuurigrupiga
loendusradadel. Taliviljas asuvad linnunäitajad ühelgi juhul teistest kultuurigruppidest oluliselt ei erinenud. Talivilja
valim oli võrreldes teiste kultuurigruppidega ka üsna väike: 2013. a 2, 2017. a 1 ja 2021. a 12 loendusrada ehk kokku
15 loendusrada, samas suviviljas kokku 79, rohumaadel 42 ja segagrupis 62 loendusrada. Analüüsi tulemused
kinnitavad maakasutuse olulist mõju põllulindudele.

Joonis 138. Linnunäitajad sõltuvalt kultuurigrupist 2013., 2017. ja 2021. aastal
Segagrupp tähendab, et loendusrada läbis rohkem kui ühte kultuurigruppi. Tähed näitavad olulist erinevust tasemel p<0.05, mis on leitud
Kruscal-Wallise testiga. Oluline erinevus esineb gruppide vahel kus sama täht puudub

Linnunäitajate erinevusi kultuurigrupiti uuriti ka toetustüüpide kaupa eraldi – talivilja väikese valimi tõttu ei kaasatud.
Leiti, et MAHE aladel olid linnunäitajad küll rohumaade ja segagrupiga loendusradadel kõrgemad kui suviviljaga
loendusradadel, kuid erinevused ei olnud statistiliselt olulised. KSM aladel olid linnunäitajad segagrupiga
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loendusradadel kõrgemad kui suvivilja ja rohumaaga loendusradadel, ÜPT aladel rohumaadega loendusradadel
oluliselt kõrgemad kui segagrupi ja suviviljaga loendusradadel – kõigi pesitsevate lindude näitajate puhul peale
pesitsevate paaride arvu olid need erinevused statistiliselt olulised (Lisa 44). Seega oli nii MAHE, KSM kui ka ÜPT
aladele ühine, et linnunäitajad olid suviviljaga loendusradadel madalad. Lisaks selgus, et rohumaad on lindudele
soodsad MAHE ja ÜPT aladel, aga KSM aladel mitte – viimastel soosisid linde
Rohumaad olid lindudele
eelkõige rohkem kui ühe kultuurigrupiga (segagrupp) alad. Põhjus võib olla selles,
soodsad MAHE ja ÜPT aladel,
et KSM tootjad majandavad oma lühiajalisi rohumaid kõige intensiivsemalt –
KSM aladel aga mitte.
2021. a PMK läbiviidud e-küsitluse põhjal teeb KSM tootjatest lühiajalistel
rohumaadel aastas keskmiselt 3 ja enam niidet 19% vastanutest, MAHE
tootjatest aga 3% ja ÜPT tootjatest 7% (vt peatükk 4.3). Samuti väetatavad KSM tootjad e-küsitluse põhjal suuremat
osa lühiajalistest rohumaadest kui MAHE ja ÜPT tootjad.
Linnuseire loendusrajaga lõikuvate põldude keskmine pindala

Analüüsimaks muutusi maastikus, et selgitada, kas olukord on lindudele ebasoodsamaks muutnud ja seetõttu
näitajad langenud, analüüsiti loendusraja puhvriga (1 km x 100 m) lõikuvate põldude keskmisi suurusi 2013. ja 2021.
aastal. 2013. aastal olid linnunäitajad veel palju kõrgemad kui viimastel aastatel ning ei olnud toimunud veel MAK
2014–2020 raames 1/3 seirealade väljavahetamist. Linnustiku mitmekesisuse seisukohast võiks
põllumajandusmaastik olla mitmekesine ja seda tagavad muuhulgas väiksemad põllud. Siiski eelistavad mõned
linnuliigid nagu nt põldlõoke ja kiivitaja ka suuremaid põllualasid. Keskmise põllu suuruse leidmiseks leiti esmalt kõik
põllud mis iga konkreetse seireala puhvriga lõikusid. Seejärel kustutati põllud, millest jäi puhvri sisse alla 0,3 ha
suurune osa, et kõrvaldada põllud, millest vaid minimaalne osa puhvris asus (v.a ühe ala puhul, mis koosneski ka
puhvriga kattuvas osas paljudest väikestest põldudest) ja leiti allesjäänud põldude keskmine pindala.
Loendusradade keskmise põllu pindala erinevusi testiti toetustüübiti
Linnuseire loendusradadega lõikuvate
(Kruscal-Wallise testiga21), piirkonniti ja aastati (Mann-Whitney U
põldude keskmine pindala 2013. ja
testiga22). Keskmine põllu pindala eri toetustüübiga loendusradade
2021. a
vahel 2013. ega ka 2021. aastal oluliselt ei erinenud – seda nii piirkondi
koos kui ka eraldi analüüsides. Aastate võrdluses samuti loendusradade
keskmises põllu pindalas 2013. ja 2021. a vahel olulist erinevust ei leitud – analüüsid tehti nii piirkondade peale kokku
kui ka eraldi ning ka toetustüüpide kaupa eraldi. Kuigi olulist erinevust ei leitud, hakkab enim silma, et Lõuna-Eesti
MAHE alade keskmine põllu pindala on kasvanud – 2013. a oli mediaan23 10 ha, 2021. a 26 ha (Joonis 139).

21

Kruscal-Wallise testi kasutatakse kui võrreldavaid rühmi on rohkem kui kaks (antud juhul toetustüüp) ning uuritav tunnus ei ole
normaaljaotusega
22

Mann-Whitney U testi kasutatakse kui võrreldavaid rühmi on kaks (antud juhul aasta ja piirkond) ning uuritav tunnus ei ole
normaaljaotusega
23

Mediaan on uuritava muutuja väärtus, millest suuremaid ja väiksemaid väärtusi on võrdselt
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Joonis 139. Linnuseire loendusradade keskmine põllu pindala Lõuna-Eesti MAHE aladel 2013. ja 2021. aastal

Loendusradade keskmise põllu pindala võrdlemisel piirkonniti leiti, et 2013. aastal oli see Lõuna-Eestis oluliselt
madalam kui Kesk-Eestis, 2021. aasta aga enam mitte (Joonis 140).
Piirkondlike erinevuste analüüsil toetustüüpide kaupa leiti üks
Linnuseire loendusradadega lõikuvate
oluline erinevus – KSM aladel oli 2013. aastal keskmine põllu pindala
põldude keskmine pindala oli 2013. a
Lõuna-Eestis oluliselt väiksem kui Kesk-Eestis, 2021. aastal enam
Lõuna-Eestis oluliselt väiksem kui Keskmitte (Joonis 141). Seega on piirkondade vahel keskmise põllu
Eestis, 2021. a enam mitte.
suuruse vahelised erinevused vähenenud – Lõuna-Eestis on
keskmine põllu pindala veidi kasvanud, Kesk-Eestis veidi vähenenud.

Joonis 140. Linnuseire loendusradade keskmine põllu pindala piirkonniti 2013. (vasakul) ja 2021. aastal (paremal)
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Joonis 141. Linnuseire KSM loendusradade keskmine põllu pindala piirkonniti 2013. (vasakul) ja 2021. aastal (paremal)

Järgnevalt analüüsiti linnunäitajate (pesitsevate paaride arv, pesitsevate paaride arv põldlõokeseta, pesitsevate liikide
arv ja Shannoni indeks) ja loendusraja keskmise põllu pindala vahelisi seoseid. Andmeid analüüsiti eraldi 2013. ja
2021. a kohta nii piirkonniti koos kui ka eraldi kasutades Spearmani korrelatsioonanalüüsi24. Piirkondi eraldi
analüüsides linnunäitajate ja keskmise põllu pindala vahel statistiliselt olulist seost ei leitud. Piirkondade
koosanalüüsil leiti 2013. a nõrgad olulised seosed25: keskmise põllu pindala kasvades langesid oluliselt pesitsevate
paaride arv põldlõokeseta, pesitsevate liikide arv ja Shannoni indeks, kõigi pesitsevate paaride arv aga mitte. Viimase
puhul puudus seos ilmselt seetõttu, et selles näitajas lähevad arvesse ka põldlõokesed, kes eelistavad aga suuremaid
põlde. 2021. a piirkondade koosanalüüsil ühtegi olulist seost ei leitud. Tulemuste põhjal võib järeldada, et
linnunäitajate ja keskmise põllu pindala vahelised seosed olid pigem tagasihoidlikud. Ilmselt on selle üheks põhjuseks
see, et nagu eespool välja toodud, siis toetustüübiti ja aastati keskmine põllu pindala ühelgi juhul statistiliselt oluliselt
ei erinenud. Ainuke oluline põllu pindala erinevus leiti piirkondade vahel ja vaid 2013. aastal – samamoodi leiti põllu
pindalal linnunäitajatega olulised erinevused vaid 2013. aastal.
Loendusraja keskmise põllu pinna analüüsist võib järeldada, et seirealad olid toetustüübiti nii 2013. kui ka 2021. a
selle näitaja poolest võrreldavad ehk kui toimusid mingid muutused linnunäitajates, siis olid need tingitud pigem
muudest teguritest. Linnunäitajaid võib mõjutada küll see, et Lõuna-Eesti keskmine põllu pindala on suurenenud –
2013. a oli see oluliselt kõrgem kui Kesk-Eestis, 2021. a enam mitte. Samas on keskmine põllumassiivi pindala LõunaEesti seiremaakondades siiski väiksem kui Kesk-Eestis – 2021. a oli see olenevalt seiremaakonnast vastavalt 3–5 ha ja
7–9 ha (28.01.2022a andmetel).
Vähemalt 2 m kõrguse taimkattega ala pindala linnuseire loendusraja 300 m raadiusega puhvris

Tuvastamaks linnuseire alade ümbruses toimunud võimalikke suuremaid muutusi seoses puude eemaldamisega ja
selle mõju linnunäitajatele, analüüsiti linnuseire transektist 300 m raadiusega puhvris alasid, kus taimkate oli
vähemalt 2 m kõrgune. Puhvrid moodustati 2019. aasta linnuseire loendustransektide ümber. Taimkatte infona

24

Spearmani korrelatsioonanalüüs võimaldab testida kahe pideva tunnuse omavahelist seost (ei eelda tunnuste normaaljaotust)

25

Korrelatsioonikordajad jäid vahemikku -0,3 kuni -0,35. Mida suurem korrelatsioonikordaja (r), seda tugevam seos: r väärtus
kuni ±0,3 tähendab nõrka seost, ±0,3 kuni ±0,6 keskmise tugevusega seost ning ±0,6 kuni ±1 tugevat seost
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kasutati LIDAR nelja mõõdistusringi26 andmeid (Maa-amet, 09.01.2020 andmetel) (Maa-amet, 10.02.2022 andmetel),
mille abil on võimalik saada ülevaade maastikuobjektide vertikaalsetest profiilidest ja nende muutustest aja jooksul.
Kõigi linnuseire 2019. a 300 m raadiusega puhvrite kohta (pindala ~88 ha) leiti nelja LIDAR mõõdistusringi info põhjal
alade pindala, kus taimkate oli vähemalt 2 m kõrgune.
Pindade võrdlusel ilmneb selgelt, et see oli Lõuna-Eestis kõigil
≥2 m kõrguse taimestikuga alade pindala
mõõdistusringidel kõrgem kui Kesk-Eestis (Joonis 142) ning see
oli Lõuna-Eesti transektidest 300 m
erinevus oli igal mõõdistusringil kõigi toetustüüpidega alasid koos
raadiuses kõrgem kui Kesk-Eestis,
analüüsides ka statistiliselt oluline (kasutati Mann-Whitney U testi).
toetustüübiti aga ühtegi olulist erinevust
Eri toetustüübiga seirealade puhvrite vahel ≥2 m kõrguse taimkatte
ei leitud.
pinnas ühelgi mõõdistusringil ei piirkonniti koos ega ka eraldi
analüüsides olulisi erinevusi ei leitud (kasutati Kruscal-Wallise testi).
Siiski võib täheldada, et Lõuna-Eestis oli selle näitaja keskmine väärtus kõrgeim ÜPT ja madalaim KSM puhvrites, KeskEestis aga kõrgeim KSM ja madalaim MAHE puhvrites.
Ajalises skaalas selgus, et keskmine ≥2 m kõrguste taimedega alade pindala
oli üldise trendina nii Kesk- kui ka Lõuna-Eestis kõigi toetustüüpidega
≥2 m kõrguse taimestikuga alade
loendusradade puhvrites madalaim III LIDAR mõõdistusringil ehk selleks
pindala oli madalaim III LIDAR
ajaks oli enim ≥2 m taimkatet eemaldatud, sh võib olla mets, puuribad jne.
mõõdistusringil – võrreldes
Võrreldes I mõõdistusringiga oli näitaja III mõõdistusringiks Lõuna-Eestis
I mõõdistusringiga Kesk-Eestis
langenud 9% ja Kesk-Eestis 14% võrra. Toetustüüpe eraldi analüüsides oli
langenud 14% ja Lõuna-Eestis 9%
langus suurim Kesk-Eesti KSM puhvrites (pind vähenes 20% võrra), seejärel
võrra. Toetustüüpide ega aastate
MAHE ja kõige väiksem ÜPT puhvrites (langes vastavalt 11% ja 8% võrra).
vahel oluliselt ei erinenud.
Lõuna-Eestis langes näitaja kõige vähem MAHE puhvrites (7% võrra) ning
KSM ja ÜPT puhvrites veidi rohkem (vastavalt 10% ja 11% võrra). IV mõõdistusringil oli kõigi toetustüüpidega
puhvrites ≥2 m taimkattega ala pindala jälle kasvanud ning jõudnud osade toetustüüpidega puhvrites (Kesk-Eesti
MAHE ja ÜPT puhvrites ning Lõuna-Eesti MAHE puhvrites) jälle II mõõdistusringi tasemele. Kõige väiksem kasv oli
toimunud Lõuna-Eesti ÜPT puhvrites, kus IV mõõdistusringi pind oli 8% võrra madalam kui II mõõdistusringil.
Järgnevalt analüüsiti LIDAR IV mõõdistusringi andmeid linnuseire
andmetega – Lõuna-Eesti kohta 2019. a ning Kesk-Eesti kohta
Linnunäitajad (v.a pesitsevate paaride
2020. a linnuseire andmed (vastavalt LIDAR mõõdistuste arv) olid transektist 300 m raadiuses ≥2 m
toimumisele). Spearmani korrelatsioonanalüüsil leiti, et pesitsevate
kõrguse taimestikuga alade pindalaga
paaride arv põldlõokeseta, pesitsevate liikide arv ja Shannoni
keskmise tugevusega positiivses seoses.
mitmekesisuse indeks olid 300 m puhvri ≥2 m taimkattega ala
pindalaga
keskmise
tugevusega
positiivses
seoses:
27
korrelatsioonikordajad vastavalt 0,39, 0,45 ja 0,46. Seega võib linnunäitajate langus alates 2014.–2015. aastast olla
osaliselt seotud ≥2 m taimkattega ala pindala vähenemisega.

26

Kogu Eestile LIDAR mõõdistuse tegemiseks kulub neli aastat, seega I mõõdistusring toimus aastatel 2008–2011 ja
II mõõdistusring aastatel 2012–2015. LIDAR III mõõdistusring toimus aastatel (2016) 2017–2020 ning antud analüüsis on need
jagatud kaheks mõõdistusringiks ehk III mõõdistusringina käsitletakse aastate 2017–2018 ning IV mõõdistusringina aastate 2019–
2020 andmeid
27

Mida suurem korrelatsioonikordaja (r), seda tugevam seos: r väärtus kuni ±0,3 tähendab nõrka seost, ±0,3 kuni ±0,6 keskmise
tugevusega seost ning ±0,6 kuni ±1 tugevat seost.
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Joonis 142. Vähemalt 2 m kõrguse taimestikuga alade keskmine pindala linnuseire 2019. a loendustransektide 300 m raadiusega
puhvris I–IV LIDAR mõõdistusringil
Põllulindude näitajate piirkondlike erinevuste põhjused

Seireperioodil
2010–2021
loendatud
pesitsevatest
Lõuna-Eesti on mosaiiksem ja seal leidub
põllulinnupaaridest kohati 57% Lõuna-Eestis ja 43% Kesk-Eestis.
lindudele rohkem sobivaid elupaiku kui
2010.–2021. a keskmised pesitsevate lindude näitajad loendusraja
Kesk-Eestis. Nt on Lõuna-Eestis
kohta olid kõigil aastatel Lõuna-Eesti seirepiirkonnas statistiliselt
väiksemad
põllumajandusettevõtted ja
oluliselt kõrgemad kui Kesk-Eesti seirepiirkonnas, v.a pesitsevate
põllumassiivid, suurem püsirohumaade
paaride arv 2017.–2021. a. Sellise erinevuse põhjuseks on
osakaal ja ≥2 m kõrguse taimestikuga
piirkondlikud eripärad, sh rohkemate kompensatsioonialade
alade pindala.
olemasolu Lõuna-Eestis. 2020. a oli näiteks seirealustes
maakondades keskmine ÜPT taotletud pind taotleja kohta28 KeskEestis olenevalt maakonnast 100–115 ha, Lõuna-Eestis aga 36–61 ha (PRIA, 01.03.2021a andmetel). Põllumassiivi
keskmine pindala jäi 2021. a olenevalt seiremaakonnast Kesk-Eestis vahemikku 7–9 ha, Lõuna-Eestis aga 3–5 ha
(28.01.2022a andmetel). Lisaks asusid Lõuna-Eestis linnuseire loendusrajad sageli rohkem kui ühel põllul ja seega on
Lõuna-Eesti kõrgemate linnunäitajate üheks põhjuseks mitmekesisem maakasutus kui Kesk-Eestis. Püsirohumaade
osakaal oli 2021. a Kesk-Eesti seiremaakondades 16%, Lõuna-Eestis aga 26% ning MAHE alade osakaal vastavalt 12%
ja 25% (28.01.2022a andmetel). LIDAR andmetel oli linnutransektidest 300 m raadiusega puhvris ≥2 m taimkattega
ala pindala Lõuna-Eestis oluliselt suurem kui Kesk-Eestis – linnunäitajatega korreleerus see näitaja positiivselt. Sellest
kõigest ilmneb jätkuvalt, et Lõuna-Eesti on mosaiiksem ning rohkemate puhveraladega ja seal leidub lindudele
rohkem sobivaid elupaiku. Vaatamata sellele on kõik keskmised pesitsevate lindude näitajad Lõuna-Eestis pärast
2014. aastat langenud. Negatiivse suundumusena leiti, et kui 2013. aastal oli linnuseire loendusrajaga lõikuvate
põldude keskmine pindala Lõuna-Eestis oluliselt väiksem kui Kesk-Eestis, siis 2021 enam mitte – Lõuna-Eestis oli
keskmine põldude pindala veidi kasvanud ja Kesk-Eestis veidi langenud. Lisaks oli Lõuna-Eestis III LIDAR
mõõdistusringil võrreldes I mõõdistusringiga vähenenud 9% võrra ≥2 m taimkattega ala pindala, mis korreleerus
linnunäitajatega positiivselt.

Siin on arvestatud ÜPT toetust taotlevaid tootjaid, kelle tegevusmaakonnaks on märgitud üks seiremaakondadest ehk reaalselt
võivad osad põllud asuda ka väljaspool seiremaakonda – viimane on lihtsalt tootja poolt märgitud põhitegevus maakonnaks
28
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Põllulindude näitajate erinevuste võimalikud põhjused erineva toetustüübiga ettevõtetes ning üldised suundumused

Toetustüübiti olid Lõuna-Eestis kõik linnunäitajad enamasti MAHE aladel kõrgemad kui KSM ja ÜPT ettevõtetes – see
vahe oli küll suurem viiel esimesel seireaastal. Kesk-Eestis oli keskmine pesitsevate paaride arv loendusraja kohta
aastatel 2010-2020 MAHE aladel kõrgem kui KSM ja ÜPT aladel (2021. a enam mitte), teiste linnunäitajate puhul
kehtis see vaid esimesel neljal seireaastal (2010–2013). Seejärel, alates 2014. aastast, langesid pesitsejate keskmine
põldlõokeseta paaride arv, liikide arv ning Shannoni indeks Kesk-Eestis järsult ning jäidki edaspidi sama madalale
tasemel kui KSM ja ÜPT aladel. 2021. a olid pesitsevate paaride põldlõokeseta arvu ja Shannoni mitmekesisuse indeksi
keskmised väärtused Kesk-Eesti MAHE aladel 0, sest kohati vaid ühte liiki – põldlõokest. Madalaimad olid keskmised
pesitsevate lindude näitajad Kesk-Eestis enamasti KSM, Lõuna-Eestis aga sagedamini ÜPT ettevõtetes.
Lisaks keskmiste linnunäitajate võrdlemisele loendusraja kohta viidi põllulinnuseire andmetega läbi ka statistilised
analüüsid, et tuvastada statistiliselt olulisi erinevusi linnunäitajates lähtuvalt ettevõtte toetustüübist. Analüüsi kaasati
ka maastikuelementide ja põllukultuuride (haritaval maal kasvatatavad kultuurid, v.a lühiajalised rohumaad) pindala
loendusraja puhvris (1 km x 100 m). Seireaastate 2010–2021 andmeid aastate kaupa eraldi analüüsides leiti
statistiliselt olulisi erinevusi linnunäitajates eri toetustüübiga ettevõtete vahel siiski vaid üksikutel juhtudel (32 juhul
180-st). Seejuures leiti 24 juhul 32-st, et näitaja oli MAHE seirealadel oluliselt kõrgem kui KSM ja/või ÜPT aladel.
Tulemused viitasid (eriti ilmekalt perioodil 2010–2013/2014), et MAHE
ettevõtted on põllulindudele sobivam elupaik. Ühelt poolt olid MAHE
alade mõnevõrra kõrgemad linnunäitajad ilmselt seotud meetme
nõuetega: MAHE ettevõtetes on keelatud kasutada enamust
mineraalväetisi ja sünteetilisi pestitsiide. Pesitsevate paaride arvu
uurimisel lähtuvalt pesitsusaegsest toitumistüübist selgus, et
seireaastate peale kokku kohati MAHE aladel lisaks loomtoidulistele
lindudele rohkem ka segatoidulisi ja seemnetoidulisi linde kui KSM ja ÜPT
aladel – ilmselt leidus neile MAHE aladel rohkem toitu. Lisaks oli MAHE
seirealade kõrgemate linnunäitajate põhjuseks ilmselt asjaolu, et seireaastate 2010–2021 jooksul oli loendusraja
puhvri pinnast (1 km x 100 m; seega sirgjoonelise loendusraja puhul 10 ha) Kesk-Eestis ÜPT ettevõtetes
põllukultuuride (v.a. lühiajalised rohumaad) all keskmiselt 9,1 ha, KSM ettevõtetes 8,3 ha ning MAHE ettevõtetes vaid
3,9 ha; Lõuna-Eestis olid vastavad näitajad 7,1 ha, 7,4 ha ja 3,5 ha. Seega oli põllukultuuride alune pind, mis on
enamasti intensiivsemalt majandatud kui rohumaad, suurem KSM ja ÜPT ettevõtetes. MAHE ettevõtetes oli aga
loendusraja puhvrist keskmiselt üle 6 ha ehk 60% rohumaade all, mis on lindudele sobivam elupaik – ilmselt seetõttu
olid seal ka linnunäitajad kõrgemad. Lisaks leiti 2019. a maakasutuse tabeli andmete lisaanalüüsides (PMK, 2020u),
et 100–500 m raadiusega MAHE seirealade puhvrites oli alati oluliselt rohkem ka liblikõielisi kui ÜPT ja/või KSM
seirealade puhvrites. Eespool toodud linnuseire puhvrite maakasutuse analüüsist ilmnes, et kõigi seirealade peale
kokku olid linnunäitajad rohumaadel oluliselt kõrgemad kui vaid suviviljas paiknevatel loendusradadel – rohumaade
näol on siin enamasti tegemist lühiajaliste rohumaade, sh liblikõielistega.
Tulemused viitasid (eriti ilmekalt
perioodil 2010-2013/2014), et MAHE
ettevõtted on põllulindudele sobivam
elupaik. Põhjuseks ilmselt meetme
nõuded ning suurem lühiajaliste
rohumaade osakaal loendusraja
puhvris kui KSM ja ÜPT aladel.

Viimastel aastatel (Kesk-Eestis alates 2014. a ja Lõuna-Eestis alates 2015. a) pesitsevate lindude näitajad aga MAHE
aladel langesid märgatavalt – Lõuna-Eestis jäid pesitsevate lindude näitajad seejuures enamasti MAHE aladel ikka
kõrgemaks kui KSM ja ÜPT aladel, Kesk-Eestis aga kolme näitaja puhul neljast mitte. Nagu eespool välja toodud, kohati
2021. a Kesk-Eesti MAHE aladel vaid ühte liiki – põldlõokest. Miks toimus MAHE alade linnunäitajates selline langus?
Esimese põhjendusena võib oletada seirevalimi osalist muutust, millega seoses hõlmavad 2015. a analüüsitud
andmed Kesk-Eestis vaid 5 ja Lõuna-Eestis 8 MAHE seireala andmeid (teistel aastatel alati mõlemas piirkonnas 11 ala)
ning alates 2016. aastast Kesk-Eestis 3 vana ning 8 uue MAHE ala ja Lõuna-Eestis 6 vana ja 5 uue MAHE ala andmeid.
Samas toimus Kesk-Eesti MAHE aladel langus juba 2014. a, mil valim ei olnud veel muutunud ning langust täheldati
ka ÜPT aladel, millest vahetati välja vaid üks ala. Lõuna-Eestis toimus MAHE aladel linnunäitajate langus eelkõige
213

Valdkond elurikkus

viimasel seitsmel aastal, mil valim oli muutunud (5 uut MAHE ala),
TÜ põllulindude pesitsusuuringus leiti, et
samas täheldati langust ka ÜPT aladel (vaid 2 uut ala) ning mingil
MAHE alad on lindudele atraktiivsemad.
määral ka KSM alade näitajates, eriti pesitsevate paaride arvus, sh
Samas oli MAHE haritavatel põldudel (v.a
põldlõokeseta (vaid 1 uus ala). Lisaks analüüsiti keskmisi
lühiajalised rohumaad) koorumisedukus
linnunäitajaid loendusraja kohta vaid alade kohta, mis olid 2010.–
oluliselt väiksem kui KSM ja ÜPT põldudel,
2021. a igal aastal valimis (Kesk-Eestis oli selliseid alasid 18, Lõunamida põhjustas ilmselt suurem kisklus.
Eestis 20). Leiti, et ka vaid neid alasid arvesse võttes jäid KSM ja
Välistada ei saa ka põllutööde teostamise
ÜPT üldised trendid küllaltki sarnaseks. Lõuna-Eesti nelja MAHE
sageduse ja aja mõju. See võib osaliselt
ala, mis olid 2010.–2021. a igal aastal valimis, keskmistes
seletada PMK linnunäitajate viimaste
linnunäitajates toimus samuti 2015. aastal järsk langus nagu kõigi
aastate madalamaid väärtusi MAHE aladel.
11 Lõuna-Eesti MAHE ala puhul (Lisa 45). Järelikult ei ole languse
põhjus neil aladel seirevalimi muutus. Kesk-Eesti MAHE alade
kohta ei saanud siiski taolist analüüsi teha, kuna selliseid alasid, mis olid valimis 2010.–2021. a, on vaid üks. MAHE
alade esinduslikkust kinnitab siiski 2019. a maakasutuse andmete lisaanalüüs (PMK, 2020u), kus leiti, et MAHE
toetusega pinna osakaal puhvris asuvast põllumajandusmaast oli mõlemas seirepiirkonnas MAHE seirealade kõigi
raadiustega (100–500 m) puhvrites oluliselt kõrgem kui KSM ja ÜPT seirealade puhvrites, mis viitab, et seirealad
sobivad eri toetustüübiga gruppe esindama. Samuti ei erinenud eri toetustüübiga seirealade puhvrites kummaski
piirkonnas põllumajandusmaa osakaal, mis on samuti eri toetustüübiga gruppide võrdlemise seisukohast positiivne.
2020.–2021. a viis Tartu Ülikool Eestis läbi põllulindude pesitsusuuringu (Tilgar, et al., 2021), kus leiti, et MAHE alad
on lindudele atraktiivsemad (neilt leiti rohkem kurni) kui KSM ja ÜPT aladel, mille põhjuseks võib olla elupaiga kõrgem
kvaliteet (nt toidurohkus või maastiku suurem heterogeensus). Samas oli MAHE haritavatel põldudel (v.a lühiajalised
rohumaad) koorumisedukus oluliselt väiksem kui KSM ja ÜPT põldudel, mida põhjustas ilmselt suurem rüüste, kuid
samas ei välistatud ka põllutööde teostamise sageduse ja aja mõju. Võimalike põhjustena pakuti välja ka MAHE alade
paiknemine kiskjarohkemates piirkondades ning nende lihtsam avastamine kiskjate poolt, sest seal väetatakse vähem
ja teravili on hõredam.
Leiti, et koorumisedukust suurendas haritavatel põldudel (v.a lühiajalised rohumaad) kaugus põlluservast ja
puisturibade olemasolu, rohumaadel suurema pinnaga alad, mille servades on kitsad puisturibad ja kraavid. Leiti, et
põllusaarte esinemine haritavatel põldudel (v.a lühiajalised rohumaad) vähendab edukate pesade arvu pindalaühiku
kohta. Ilmselt on põllusaared kiskjatele sobivaks varjumis- või elupaigaks. Pesitsusuuringus leiti, et kõige sagedasem
pesade hukkumise põhjus oli pesarüüste lindude ja imetajate poolt – haritavatel põldudel (v.a lühiajalised rohumaad)
hukkus rüüste käigus 42% ja rohumaadel (nii lühiajalised kui ka püsirohumaad) 23% pesadest. Seejuures oli haritavatel
aladel (v.a lühiajalised rohumaad) rüüste MAHE põldudel oluliselt suurem kui KSM ja ÜPT põldudel. Rohumaade osas
(lühiajalised ja püsirohumaad) leiti, et rüüste oli oluliselt suurem lühiajalistel rohumaadel kui püsirohumaadel.
Põllutöödel hukkus haritavatel aladel (v.a lühiajalised rohumaad) 13% ja rohumaadel niitmise tõttu 23% pesadest –
seega on rohumaadel pesade hukkumine niitmise tõttu samal tasemel rüüste tõttu hukkumisega. Maakasutusega
seoses leiti, et kurnade esinemissagedus oli oluliselt kõrgem suvivilja kui talivilja põldudel ehk põllulinnud eelistavad
pesitseda suvivilja põldudel. Samas võib olla, et taliviljast oli pesi lihtsalt raskem leida. Pesitsusuuringus välja toodud
võimalikud põhjused võivad seletada miks MAHE alade näitajad toetuste hindamise seirevalimi aladel olid viimasel
7–8 aastal Kesk-Eestis KSM ja ÜPT aladega samal tasemel ning Lõuna-Eestis vaid veidi kõrgemad kui KSM ja ÜPT aladel.
Samas tekib küsimus miks see seireperioodi esimestel aastatel nii ei olnud – siis olid MAHE näitajad palju kõrgemad.
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Eespool toodud PMK linnuseire loendusradade puhvrite
maakasutuse 2013., 2017. ja 2021. a analüüsi põhjal
Talivili on Eestis üha populaarsemaks muutunud:
MAHE alade maakasutuses nende aastate jooksul olulisi
2012. a moodustas see kogu teravilja ning õli- ja
muutusi ei täheldatud. Küll ilmnes üldine suundumus, et
kiukultuuride pinnast 22%, 2021. a juba 50%. TÜ
taliteraviljaga loendusradade osakaal oli 2021. aastaks
pesitsusuuringus leiti rohkem pesi suviviljast ja
kasvanud – nii Kesk- kui ka Lõuna-Eestis.
järeldati, et talivili on pesitsemiseks vähem
Pesitsusuuringus aga leiti, et põllulinnud eelistavad
eelistatud. PMK linnunäitajad olid madalaimad aga
pesitseda suvivilja põldudel. Eestis on PRIA maakasutuse
hoopis suviviljas. Seega vajab talivilja osakaalu
andmetel hakatud viimastel aastatel üha enam talivilja
suurenemise mõju põllulindudele veel täiendavat
kasvatama ning suvivilja pind ja osakaal on vähenenud
uurimist.
(Joonis 143). 2012. a moodustas talivili Eestis kogu
Perioodil 2009–2020 on Eestis vähemaks jäänud
teravilja ning õli- ja kiukultuuride pinnast 22%,
lühiajalisi ja püsirohumaid – rohumaadel olid PMK
2021. aastal aga 50%. Samas toimus taliviljade pinnas ja
linnuseire näitajad enamasti aga oluliselt kõrgemad
osakaalus järsk hüpe 2019. aastast, põllulindude seire
kui suviviljas.
näitajad langesid aga järsult juba alates 2014.–
2015. aastast. Lisaks leiti eespool esitatud meetmete
hindamiseks tehtava põllulindude seire andmetel, et suviviljas olid linnunäitajad oluliselt madalamad kui rohumaadel
ja rohkem kui ühe kulguurigrupiga põllul, talivili aga ühestki kultuurigrupist oluliselt ei erinenud – talivilja valim oli
võrreldes teiste gruppidega aga küllaltki väike (taliviljas 15, suviviljas 79, rohumaal 42 ja rohkem kui ühe
kultuurigrupiga 62 loendusrada). Ilmselt vajab see teema veel uurimist ning kultuuride eelistus oleneb ka
konkreetsest linnuliigist nagu leiti 2011. aastal läbiviidud kultuuride eelistuste analüüsist (Elts, J., 2011). Sobivate
elupaikade osas on Eestis aga perioodil 2009–2020 vähenenud lühiajaliste rohumaade osakaal põllukultuuridest ning
püsirohumaade pindala (PMK, 2021a). Linnuseire loendusradade maakasutuse analüüsil leiti, et linnunäitajad olid
rohumaadel enamasti oluliselt kõrgemad kui suviviljas – seega on ka rohumaid kui ekstensiivsemalt majandatavaid
alasid, kus pesitseda, vähemaks jäänud.
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Joonis 143. Talivilja pind ja osakaal Eestis aastatel 2012–2021 PRIA maakasutuse andmetel
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Pesitsusuuringus leiti, et puisturibadel ja kraavidel oli
pesitsevatele põllulindudele positiivne, põllusaartel
TÜ pesitsusuuringu järgi olid kraavid põllulindudele
haritavatel aladel (v.a lühiajalised rohumaad) negatiivne
rohumaadel positiivse mõjuga ning põllusaared
mõju. Nende näitajate uurimiseks põllulindude seire
haritaval maal (v.a lühiajalised rohumaad) negatiivse
loendusradadel
kasutati
PRIA-s
deklareeritud
mõjuga.
maastikuelementide kihti (PRIA, 25.01.2022 andmetel)
PMK linnuseire loendusradadel kraavide ega ka
ning päriti maastikuelemendid 2021. a linnuseire
põllusaarte
pindala 2021. a eri toetustüübiga aladel
loendustransektist
300 m
raadiusega
puhvris.
oluliselt ei erinenud. Samas leiti, et kraave esines
Deklareeritud puude rida esines loendusradade
Lõuna-Eesti linnutransektidel 300 m raadiuses
puhvrites vaid neljal korral ning seetõttu seda ei
oluliselt rohkem ja põllusaari oluliselt vähem kui
analüüsitud. Kraave ja põllusaari asus loendusraja 300 m
Kesk-Eestis.
raadiusega puhvrites rohkem, mistõttu analüüsiti nende
võimalikke erinevusi piirkonniti, toetustüübiti ja seoseid
2021. a linnunäitajatega. Toetustüübiti kraavide ega ka põllusaarte pindala oluliselt ei erinenud. Samas leiti, et kraave
esines Lõuna-Eesti loendusradade puhvrites oluliselt rohkem ja põllusaari oluliselt vähem kui Kesk-Eestis.
Pesitsusuuringu järgi olid kraavid põllulindudele rohumaadel positiivse mõjuga ning põllusaared haritaval maal (v.a
lühiajalised rohumaad) negatiivse mõjuga – ilmselt kuna need on kiskjatele heaks varje- ja elupaigaks. Need
tulemused viitavad jällegi Lõuna-Eesti soodamatele oludele võrreldes Kesk-Eestiga. Samas põllusaarte pindala ja
linnuseire näitajate vahel ühtegi olulist seost ei leitud. Kraavide pindalal leiti pesitsevate paaride põldlõokeseta
arvuga, pesitsevate liikide arvuga ja Shannoni mitmekesisuse indeksiga statistiliselt oluline nõrk positiivne seos – mida
suurem kraavide pindala, seda kõrgemad linnunäitajad. Kraavide ja põllusaarte esinemise muutusi aja jooksul on
korralike andmete puudumise tõttu keeruline analüüsida. Maa-ameti Eesti topograafia andmekogus puudub tüüp
põllusaar ning 2014. a seisuga olid ka mõned muud vooluveekogud kraavideks märgitud, mida hiljem on
korrigeeritud, mistõttu ei saaks kraavide kohta ajaliselt õiget võrdlust.
Pesarüüste kui pesitsusuuringu tulemusel leitud peamise
pesade hukkumise põhjuse ning põllutööde ja nende sageduse
kohta meetme hindamiseks tehtava linnuseire aladel piisav info
puudub, mistõttu ei saa nende võimalikku mõju analüüsida.
Küll on aga Eestis varemgi välja toodud pesarüüste kui üks
kurnade hukkumise põhjus. Nt Keskkonnainvesteeringute
Keskuse rahastatavas suurkoovitajate efektiivsema kaitse
rakendusuuringu raames leiti 2014.–2015. a 9 pesa, mis kõik
rüüstati (peamiselt imetajate poolt) (Marja, et al., 2016).
KAUR-i andmetel oli rebase, kährikkoera ja
Samuti on välja toodud, et perioodi 1984–2017 põllulindude
metssea kütitud isendite arv Eestis kõrgeim
arvukus seostus negatiivselt kütitud kiskjate arvuga (Marja, et
vahemikus 2010–2015 ning 2014. ja
al., 2018). Uurimistöös kasutati küttimisandmeid, kuna kiskjate
2015. aastast alates kui linnunäitajad on
ja ulukite endi andmete aegrida on puudulik, aga samas need
madalamad olnud, oli ka loetletud imetajate
korreleeruvad omavahel. Eeltoodud allikad, kus põllulindude
kütitud arv madal. Kuna kütitud isendite arv
pesade rüüstet käsitleti, toovad peamiste rüüstajatena välja
korreleerub nende tegeliku arvuga, oli kiskluse
imetajad (rebane, kährikkoer, metssiga) ja linnud (vareslased ja
surve viimastel aastatel põllulindudele
röövlinnud). Keskkonnaagentuuri aruande „Ulukiasurkondade
tegelikult väiksem kui ajal, mil linnunäitajad
seisund ja küttimissoovitus 2021“ (KAUR, 2021) põhjal hakkas
olid kõrgemad. Seega ei tohi kiskluse mõju üle
metssea kütitud isendite arv eelmise sajandi lõpus kasvama
tähtsustada.
kuni saavutas 2015. aastal maksimumi, misjärel langes sigade
Aafrika katku tõttu järsult ning on siiani üsna madal, kuigi veidi juba taastub. Kütitud rebaste arv oli perioodil 1991–
TÜ pesitsusuuringus leiti, et kõige sagedasem
linnupesade hukkumise põhjus 2020. ja
2021. a oli pesarüüste lindude ja imetajate
poolt – haritavatel põldudel (v.a lühiajalised
rohumaad) hukkus rüüste käigus 42% ja
rohumaadel (nii lühiajalised kui ka
püsirohumaad) 23% pesadest.
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2020 kõrgeim aastatel 2008 ja 2010, misjärel langes kuni jõudis 2013.–2015. aastal madalseisu, seejärel on veidi
kasvanud, kuid võrreldes kõrgajaga siiski väga madal. Kährikkoera kütitud isendite arv oli perioodil 1991–2021
kõrgeim aastatel 2010–2012, misjärel hakkas langema ja on pärast 2016. aastat üsna madal olnud. Rebaste ja
kährikkoerte suurim kütitud isendite arv umbes 10 aastat tagasi viitab ilmselt nende kõrgele arvukusele, millele aitas
kaasa aastast 2005 kogu Eestis läbi viidud marutaudivastane vaktsineerimine. Järgnev langus tulenes ilmselt kärntõve
laialdasemast levikust – kuna arvukus oli marutaudivastase vaktsineerimise tõttu kasvanud, oli ka haigusel kergem
levida. Nende tulemuste põhjal selgub, et rebase, kährikkoera ja metssea kütitud isendite arv oli väga kõrge olenevalt
imetajaliigist vahemikus 2010–2015 ehk ajal, mil meetmete hindamiseks tehtava linnuseire näitajad olid samuti
kõrged. 2014. ja 2015. aastast alates kui linnunäitajad on palju madalamad olnud, oli ka kütitud rebaste, kährikkoerte
ja metssigade arv madal. KAUR sõnul (KAUR, 2022) korreleerub nende imetajate kütitud isendite arv päris hästi nende
tegeliku arvukusega ehk järelikult oli kiskluse surve viimastel aastatel põllulindudele tegelikult väiksem kui ajal, mil
linnunäitajad olid veel kõrgemad. Seega ei tohi nende imetajate rüüste mõju linnunäitajatele üle tähtsustada ning
tegelikud linnunäitajate languse põhjused on ikkagi mujal – muidu oleks nüüdseks kiskjate madala arvukuse tõttu
linnupopulatsioonid juba taastunud. Lisaks on maaspesitsevate põllulindude pesa rüüstajad ka mitmed linnud, mh
künnivares, kes oli perioodil 2000–2020 mõõdukalt kasvava trendiga (Nellis, R., 2021). Künnivaresed on aga pigem
lokaalse levikuga kuna elavad kolooniates ja ei ole kiskluse aspektis laiemas plaanis nii olulised.
Põllulindude arvu vähenemisele Eestis viitab ka riikliku
keskkonnaseire
programmi
raames
läbiviidav
Põllulindude arvu vähenemisele Eestis viitab ka
haudelinnustiku punktloendus (Nellis, R., 2021). Selle
riikliku keskkonnaseire programmi raames läbiviidav
põhjal arvutatakse Eesti kohta Euroopa põllulinnustiku
haudelinnustiku punktloendus.
kompleksindeksit (FBI), mille arvutamisse kaasati
2020. aastal 16 liigi andmed (põldlõoke, sookiur, kanepilind, valge-toonekurg, künnivares, talvike, suitsupääsuke,
punaselg-õgija, mustsaba-vigle, hänilane, põldvarblane, kadakatäks, turteltuvi, kuldnokk, pruunselg-põõsalind,
kiivitaja). Leiti, et FBI on pikemal perioodil ehk 1983–2020 mõõduka langusega (keskmiselt 1,3% aastas), lühema
perioodil ehk 2011–2020 trend on aga ebaselge (langus keskmiselt 3,4% aastas) (Joonis 144). 2021. a indekseid
käesoleva aruande kirjutamise ajal alles arvutatakse.
Lisaks on haudelinnustiku punktloenduse andmetel esitatud kõigile piisava andmestikuga liikidele arvukuse trendid29
pikema ja lühema ajaperioodi kohta: vastavalt 1983–2020 ja 2000–2020. Järgnevalt leiti, millised on MAK
põllulindude seires aastate 2010–2021 jooksul loendatud 53 pesitseva liigi trendid haudelinnustiku punktloenduse
põhjal. Selgus, et lühiajaline trend (2000–2020) on mõõduka kasvuga 6, stabiilne 14, mõõduka langusega 18, tugeva
langusega 2 ning ebaselge trendiga 7 liigil (kuue liigi kohta ei olnud piisavalt infot). MAK põllulindude seires perioodil
2010–2021 kohatud 15 arvukaimast pesitsevast liigist kuuluvad haudelinnustiku punktloenduse lühiajalise trendi järgi
mõõdukalt langeva trendiga liikide hulka üheksa (põldlõoke, kadakatäks, pruunselg-põõsalind, metskiur, rukkirääk,
metsvint, nõmmelõoke, kivitäks ja karmiinleevike) – seega, kui Eestis üldiselt on need liigid mõõdukalt langeva
trendiga, on arusaadav, et see kajastub ka MAK põllulindude seires.

Mõõdukas kasv – arvukuse kasv on suurem kui 1% aastas, kuid mitte üle 5% aastas; stabiilne – selge langus või tõus puudub,
arvukuse muutuse usaldusvahemik jääb piiresse –5% kuni +5% aastas; mõõdukas langus – arvukuse langus on suurem kui 1%
aastas, kuid mitte üle 5% aastas; tugev langus – arvukuse langus on suurem kui 5% aastas; ebaselge – kui selge langus või tõus
puudub ja arvukuse muutuse usaldusvahemik hõlmab suuremat vahemikku kui –5% kuni +5% aastas
29
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Joonis 144. Euroopa põllulinnustiku kompleksindeks (FBI – multi-species index ehk MSI) Eesti kohta
Pikk trend on perioodi 1983–2020 ja viimase 10 aasta trend 2011–2020 kohta. Hall ala joonisel tähistab 95% usalduspiire (Nellis, R., 2021).

Põllulindude
olukord
Eestis
on
jätkuvalt
murettekitav ja MAK meetmed ei ole olnud piisavad Kuna põllulindude langevad trendid ilmnevad Eestis kõigi
nende negatiivsete muutuste ärahoidmiseks. Kuna
toetustüüpidega aladel ning ka riikliku seire raames
langevad trendid ilmnevad kõigi toetustüüpidega
tehtavas haudelinnustiku punktloenduses, ei ole languse
aladel ning ka riikliku seire raames tehtavas
põhjuseks ilmselt eri toetustüübiga ettevõtete lokaalsed
haudelinnustiku punktloenduses, ei ole languse
omapärad, vaid muud laiemalt negatiivset mõju
põhjuseks ilmselt eri toetustüübiga ettevõtete
avaldavad tegurid.
lokaalsed omapärad, vaid muud laiemalt negatiivset
mõju avaldavad tegurid (nt üleüldine põllumajanduse intensiivistumine ja põllumajandusmaastiku homogeensemaks
muutumine). Lisaks mõjutavad põllulinde ka mitmed Eesti põllumajanduse välised tegurid. Lokaalselt nt kisklus ja
puittaimedega ala pindala vähenemine ning laiemas plaanis vaadatuna on paljud Eestis pesitsevad põllulinnuliigid
rändlinnud ning mõjutatud tingimustest rändeteedel ja talvitumispaigas. Euroopa põllulinnustiku kompleksindeks oli
perioodil 1980–2018 koguni -59% (PECPMS, 2022), Eestis perioodil 1983–2020 aga -50% (Nellis, R., 2021).
Põllumajandustootjate e-küsitluse tulemusi seoses põllulindudega

Vaatamata sellele, et põllulinde mõjutavad ka paljud Eesti põllumajanduse välised tegurid, on kahtlemata vajalik
põllulindude tugeva negatiivse trendi muutmiseks anda oma panus siinsetel põllumeestel läbi teadliku ja põllulinde
soosiva põllumajandustegevuse. 2021. aastal viis PMK läbi põllumajandustootjate e-küsitluse (vt peatükk 4.3), kus
vastajatel paluti hinnata oma teadmiste taset ja huvi teemal linnud põllumajandusmaastikul, sh nende kasu ja kahju
ning seosed põllumajandustegevusega. Vastuste põhjal (kokku 2712 vastajat) oli ÜPT tootjate hulgas võrreldes MAHE
ja KSM tootjatega rohkem neid, kes hindasid teadmiste taset lindudest väheseks (vastavalt 36%, 23% ja 22%). Selge
vahe oli eri toetustüübiga tootjate vastustes ka selles, kas on
huvi lindudest rohkem teada – ÜPT tootjate seas oli huvitatuid
MAHE ja KSM tootjad hindavad oma teadmisi
54%, MAHE ja KSM tootjate seas vastavalt 78% ja 70%. Seega
põllulindudest kõrgemaks ning ka huvi
on keskkonnatoetused aidanud kaasa tootjate huvi
nendest rohkem teada on suurem kui
tekitamisele põllulindude vastu ning ilmselt ka teadmisi
ÜPT tootjatel.
suurendanud.
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Tootjatelt uuriti missuguste tegevuste läbi on oma
ettevõttes säilitatud või suurendatud looduslikku
Põllulinde soosivate praktikate rakendamise
mitmekesisust (kokku 2712 vastajat). Võimalike
suurendamiseks (nt niitmisaja edasilükkamine
vastusevariantide
hulgas
oli
„niitmisaja
pesitsemise soodustamiseks ja keskelt lahku niitmine) on
edasilükkamine
pesitsevate
lindude
vaja täiendavat teavitustööd.
soodustamiseks“, mille valis 36% ÜPT, 40% KSM ja
42% MAHE tootjatest. Variandi „elurikkust soosivate
harimispraktikate kasutamine (nt keskelt lahku niitmine)“ valis 20% ÜPT, 40% KSM ja 41% MAHE tootjatest ehk siin
on keskkonnatoetustega mitteliitunute vastus lindude seisukohast ebasoodsam. Tulemustest on näha, et päris paljud
tootjad oma tegevust lindudest lähtuvalt juba suunanud, sh ÜPT tootjad, kuigi veidi vähemal määra – samas on näha,
et arenguruumi veel on.
KSM tootjatel on võimalik taotleda ka põllulindude
soodustamise lisategevust. E-küsitluse vastajate hulgas oli 17
lisategevuse taotlejat ning suurim ajend lisategevuse
taotlemiseks oli soov põllulindude elutingimusi parandada
(76% vastajatest), teisel kohal oli niite kasutusotstarbe
puudumine (65% vastajatest). E-küsitlusest selgus veel, et
lühiajalistel rohumaadel (kokku 835 vastajat) teeb
maksimaalselt ühe niite (variandid „söödaks ei korista, jätan põllule“, „hekseldan, jätan põllule“, „niidan, jätan
põllule“, „1 niide, ei karjata“, „1 niide ja karjatamine“) 74% ÜPT, 59% KSM ja 75% MAHE tootjatest – seega ei ole ÜPT
ja MAHE ettevõtetes umbes kolmveerand lühiajalistest rohumaadest väga intensiivselt majandatud. KSM ettevõtted
majandavad lühiajalisi rohumaid intensiivsemalt, sh teeb 19% KSM tootjatest vähemalt kolm niidet (sh võib ka
osaliselt karjatada), samas kui MAHE tootjatest 3% ja ÜPT tootjatest 7%. Nagu eespool välja toodud, on põllulindude
arvukus ja liigirikkus suuremad muuhulgas rohumaadel, kus neid mõjutab aga niitmissagedus ja –aeg. Mida harvem
rohumaid niidetakse ning rohumaadel maaspesitsevate lindude pesitsusvälisel ajal, seda paremad tingimused neile
luuakse. KSM lühiajalised rohumaad on ka väetamise mõttes intensiivsemalt majandatud: e-küsitluse põhjal on KSM
tootjate hulgas neid, kes lühiajalisi rohumaid üldse ei väeta (71%) vähem kui MAHE ja ÜPT tootjate hulgas (vastavalt
78% ja 87%). Lisaks väetab kogu lühiajaliste rohumaade pinda KSM tootjatest 5%, MAHE ja ÜPT tootjatest vastavalt
(1% ja 2%). Püsirohumaadel (kokku 2321 tootjat) teeb maksimaalselt ühe niite 92% ÜPT, 87% KSM ja 91% MAHE
tootjatest ning kolm ja enam niidet 1% ÜPT, 4% KSM ja 2% MAHE tootjatest. Seega on püsirohumaad suuremas osas
maksimaalselt vaid ühe korra niidetud/hekseldatud ning KSM ettevõtetes veidi intensiivsemalt kui ÜPT ja MAHE
ettevõtetes. Püsirohumaid ei väeta 95% ÜPT, 87% KSM ja 86% MAHE tootjatest – seega jäetakse väetamata suurem
osa kui lühiajaliste rohumaade puhul ning ÜPT tootjad väetavad püsirohumaid kõige harvemini.
E-küsitluse tulemustel majandavad KSM tootjad
lühiajalisi ja püsirohumaid intensiivsemalt kui
MAHE ja ÜPT tootjad – seda nii niitmiskordade
kui ka väetamise osas, mis mõjutab rohumaade
sobivust põllulindudele.

3.2.3. Kokkuvõte

Seireperioodil 2010–2021 kohatud 6214 pesitsevast põllulinnupaarist loendati 43% Kesk-Eestis ja 57%
Lõuna-Eestis. Kokku kohati 53 pesitsevat linnuliiki, sh piirkonniti Kesk-Eestis 18 ja Lõuna-Eestis 51 liiki ning
toetustüübiti MAHE aladel 45, KSM aladel 26 ja ÜPT aladel 32 liiki.
Dominantseimaks linnuliigiks Eesti põllumajandusmaastikul oli ülekaalukalt avamaastikku eelistav põldlõoke,
kellele järgnesid kadakatäks, kiivitaja, sookiur, pruunselg-põõsalind ja talvike. Põldlõokeste osakaal oli
Lõuna-Eestis madalam kui Kesk-Eestis ning MAHE aladel madalam kui KSM ja ÜPT aladel, kuigi viimastel
aastatel on ka MAHE aladel põldlõokeste osakaal kasvanud. Kolmest arvukamast liigist on põldlõokese
osakaal mõlemas piirkonnas kasvava ning kadakatäksi ja pruunselg-põõsalinnu osakaal langeva trendiga.
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Kõige väiksema pesitsevate lindude mitmekesisusega olid Kesk-Eesti KSM ettevõtted, kus kohati 2009.–
2021. a vaid kolme pesitsevat linnuliiki (põldlõoke, kiivitaja ja kadakatäks) – erandina lisandus 2020. a neljas
liik. Madala linnustiku mitmekesisuse põhjuseks on ilmselt vähene maastiku mitmekesisus (suured
põllumassiivid ja vähe maastikuelemente).
Piirkonniti olid 2010.–2021. a keskmised pesitsevate lindude näitajad loendusraja kohta enamasti Lõuna-Eesti
seirepiirkonnas statistiliselt oluliselt kõrgemad kui Kesk-Eesti seirepiirkonnas. See tuleneb piirkondlikest
eripäradest, mistõttu leidub Lõuna-Eestis lindudele rohkem sobivaid elupaiku. Nt on Lõuna-Eestis keskmine
põllumajandusettevõtte ja põllumassiivide pindala väiksem, püsirohumaade ja MAHE alade osakaal kõrgem
ning linnuseire transektidest 300 m raadiuses ≥2 m taimkattega alade pindala kõrgem kui Kesk-Eestis.
Aastati olid Kesk-Eesti kõigi toetustüüpidega aladel kõik pesitsevate lindude näitajad peale pesitsevate
paaride arvu 2014.–2021. a ühtlaselt madalamad kui 2010.–2013. aastal. Pesitsevate paaride arv oli
madalseisus 2014.–2016. a, kuid seejärel tõusis peaaegu madalseisu eelsele tasemele. Lõuna-Eestis langesid
kõik pesitsevate lindude näitajad pärast 2014. a kõigi toetustüüpidega aladel ja jäidki edaspidi madalamaks
kui varem.
Toetustüübiti olid esimesel neljal-viiel aastal näitajad MAHE aladel märgatavalt kõrgemad kui KSM ja ÜPT
aladel. Järgnevatel aastatel olid enamasti jätkuvalt Kesk-Eestis pesitsevate paaride arv ning Lõuna-Eestis kõik
näitajad MAHE aladel veidi kõrgemad kui KSM ja ÜPT aladel, kuid vahe ei olnud enam nii suur. Madalaimad
olid linnunäitajad Kesk-Eestis enamasti KSM aladel, Lõuna-Eestis enamasti ÜPT aladel.
Tulemused viitasid (eriti ilmekalt perioodil 2010–2014), et MAHE ettevõtted on põllulindudele sobivam
elupaik. Ühelt poolt olid MAHE alade mõnevõrra kõrgemad linnunäitajad ilmselt seotud meetme nõuetega:
MAHE ettevõtetes on keelatud kasutada enamust mineraalväetisi ja sünteetilisi pestitsiide. MAHE aladel
kohati lisaks pesitsusajal loomtoidulistele lindudele rohkem ka segatoidulisi ja seemnetoidulisi linde kui KSM
ja ÜPT aladel – ilmselt leidus neile MAHE aladel rohkem toitu. Lisaks oli MAHE ettevõtete kõrgemate
linnunäitajate põhjuseks ilmselt väiksem põllumaa ja suurem lühiajaliste rohumaade (sh liblikõieliste) osakaal
loenduspuhvris (1 km x 100 m). Analüüsil leiti, et mida rohkem oli linnuseire loendusraja puhvrites teravilja-,
õlikultuuri- jm haritavaid põlde peale rohumaa, seda madalam oli seal lindude arvukus ja liikide arv. Oluline
on siiski ka kultuuride mitmekesisus, sest linnud kasutavad pesitsustsükli jooksul erinevate kultuuridega
põlde. Vaatamata neile argumentidele toimus MAHE alade pesitsevate lindude näitajates Kesk-Eestis alates
2014. ja Lõuna-Eestis alates 2015. a suur langus.
TÜ põllulindude 2020.–2021. a pesitsusuuringus leiti, et MAHE alad on lindudele atraktiivsemad (neilt leiti
rohkem kurni) kui KSM ja ÜPT alad, mille põhjuseks võib olla elupaiga kõrgem kvaliteet (nt toidurohkus või
maastiku suurem heterogeensus). Samas oli MAHE haritavatel põldudel (v.a lühiajalised rohumaad)
koorumisedukus oluliselt väiksem kui KSM ja ÜPT põldudel, mida põhjustas ilmselt suurem rüüste, kuid samas
ei välistatud ka põllutööde teostamise sageduse ja aja mõju. Võimalike põhjustena pakuti välja ka MAHE alade
paiknemine kiskjarohkemates piirkondades ning nende lihtsam avastamine kiskjate poolt, sest seal
väetatakse vähem ja teravili on hõredam.
Maakasutuse võimaliku mõju uurimiseks linnunäitajatele analüüsiti 2013., 2017. ja 2021. a linnuseire
loendusraja puhvrite (1 km x 100 m) põhilisi kultuurigruppe: suvivili, talivili, rohumaa. Selgus, et Kesk-Eestis
toimus kõige enam loendusi üleni suviviljas asuvatel loendusradadel, Lõuna-Eestis oli rohkem ka muude
kultuurigruppidega loendusradasid. MAHE loendusradade hulgas oli kõige rohkem vaid rohumaadel ja kõige
vähem vaid suviviljas asuvaid loendusradasid. Seejuures leiti, et linnunäitajad olid kõige madalamad vaid
suviviljas asuvatel ning kõrgemad vaid rohumaadel või rohkem kui ühe kulguurigrupiga loendusradadel.
Samas on Eestis perioodil 2009–2020 vähemaks jäänud lühiajalisi ja püsirohumaid. Siiski sõltus maakasutuse
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uuringu järgi rohumaade mõju lindudele toetustüübist: need olid lindudele soodsad MAHE ja ÜPT aladel, KSM
aladel aga mitte. Selle põhjuseks on ilmselt, et KSM tootjad majandavad rohumaid intensiivsemalt (niidavad
sagedamini ja väetavad rohkem) nagu selgus PMK läbiviidud e-küsitlusest.
Analüüsimaks muutusi maastikus, et selgitada, kas olukord on lindudele ebasoodsamaks muutnud ja seetõttu
näitajad langenud, analüüsiti loendusraja puhvriga (1 km x 100 m) lõikuvate põldude keskmisi suurusi 2013.
ja 2021. aastal. 2013. aastal olid linnunäitajad veel palju kõrgemad kui viimastel aastatel ning ei olnud
toimunud veel MAK 2014–2020 raames 1/3 seirealade väljavahetamist. Linnuseire loendusradadega
lõikuvate põldude keskmine pindala 2013. ja 2021. a toetustüüpide ega aastate vahel oluliselt ei erinenud,
kuid oli 2013. a Lõuna-Eestis oluliselt väiksem kui Kesk-Eestis, 2021. a enam mitte. Linnunäitajate ja keskmise
põllu pindala seosed olid pigem tagasihoidlikud: piirkondade koosanalüüsil leiti vaid 2013. aastal nõrgad
olulised seosed, kus keskmise põllu pindala kasvades langesid oluliselt pesitsevate paaride arv põldlõokeseta,
pesitsevate liikide arv ja Shannoni indeks, kõigi pesitsevate paaride arv aga mitte. Viimase puhul puudus seos
ilmselt seetõttu, et selles näitajas lähevad arvesse ka põldlõokesed, kes eelistavad aga suuremaid põlde.
Loendusraja keskmise põllu pinna analüüsist võib järeldada, et seirealad olid toetustüübiti nii 2013. kui ka
2021. a selle näitaja poolest võrreldavad ehk kui toimusid mingid muutused linnunäitajates, siis olid need
tingitud pigem muudest teguritest.
Tuvastamaks linnuseire alade ümbruses toimunud võimalikke suuremaid muutusi seoses puittaimede
eemaldamisega ja selle mõju linnunäitajatele, analüüsiti 2019. a linnuseire transektidest 300 m raadiuses
alasid, kus taimkate oli vähemalt 2 m kõrgune. Taimkatte infona kasutati LIDAR nelja mõõdistusringi andmeid:
2008–2011 (I ring), 2012–2015 (II ring), 2017–2018 (III ring) ja 2019–2020 (IV ring). Leiti, et ≥2 m kõrguse
taimestikuga alade pindala oli Lõuna-Eesti transektidest 300 m raadiuses kõrgem kui Kesk-Eestis,
toetustüübiti aga ühtegi olulist erinevust ei leitud. ≥2 m kõrguse taimestikuga alade pindala oli madalaim
III LIDAR mõõdistusringil – võrreldes I mõõdistusringiga oli see Kesk-Eestis langenud 14% ja Lõuna-Eestis 9%
võrra. Linnunäitajad (v.a pesitsevate paaride arv) olid transektist 300 m raadiuses ≥2 m kõrguse taimestikuga
alade pindalaga aga keskmise tugevusega positiivses seoses. Seega võib linnunäitajate langus alates 2014.–
2015. aastast olla osaliselt seotud ≥2 m taimkattega ala pindala vähenemisega.
TÜ põllulindude pesitsusuuringu järgi olid kraavid põllulindudele rohumaadel positiivse mõjuga ning
põllusaared haritaval maal (v.a lühiajalised rohumaad) negatiivse mõjuga. PMK linnuseire loendusradadel
kraavide ega ka põllusaarte pindala 2021. a eri toetustüübiga aladel oluliselt ei erinenud. Samas leiti, et
kraave esines Lõuna-Eesti linnutransektidel 300 m raadiuses oluliselt rohkem ja põllusaari oluliselt vähem kui
Kesk-Eestis ehk tingimused peaks lindudele olema soodsamad Lõuna-Eestis.
TÜ pesitsusuuringus leiti, et kõige sagedasem linnupesade hukkumise põhjus 2020. ja 2021. a oli pesarüüste
lindude ja imetajate poolt – haritavatel põldudel (v.a lühiajalised rohumaad) hukkus rüüste käigus 42% ja
rohumaadel (nii lühiajalised kui ka püsirohumaad) 23% pesadest. KAUR-i andmetel olid rebase, kährikkoera
ja metssea kütitud isendite arvud Eestis kõrgeimad vahemikus 2010–2015 ning 2014. ja 2015. aastast alates
kui linnunäitajad on madalamad olnud, oli ka kütitud rebaste, kährikkoerte ja metssigade arv madal. KAUR-i
sõnul korreleerub nende imetajate kütitud isendite arv päris hästi nende tegeliku arvukusega ehk järelikult
oli kiskluse surve imetajate poolt viimastel aastatel põllulindudele tegelikult väiksem kui ajal, mil linnunäitajad
olid veel kõrgemad. Seega ei tohiks nende imetajate rüüste mõju linnunäitajatele üle tähtsustada ning
tegelikud linnunäitajate languse põhjused on ikkagi mujal – muidu oleks nüüdseks kiskjate madala arvukuse
tõttu linnupopulatsioonid juba taastunud.
Põllulindude arvu vähenemisele Eestis viitab ka riikliku keskkonnaseire programmi raames läbiviidav
haudelinnustiku punktloendus. Seireaastate 2010–2021 jooksul MAK meetmete põllulinnuseires kohatud
53-st pesitsevast liigist kuulusid arvukamad enamasti haudelinnustiku punktloenduse järgi mõõdukalt
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langeva trendiga liikide hulka – seega, kui Eesti kohta laiemalt esinevad sellised trendid, on arusaadav, et see
kajastub ka MAK põllulindude seires.
Põllulindude olukord Eestis on murettekitav ja MAK meetmed ei ole olnud piisavad nende negatiivsete
muutuste ärahoidmiseks. Kuna langevad trendid ilmnevad kõigi toetustüüpidega aladel ning ka riikliku seire
raames tehtavas haudelinnustiku punktloenduses, ei ole languse põhjuseks ilmselt eri toetustüübiga
ettevõtete lokaalsed omapärad, vaid muud laiemalt negatiivset mõju avaldavad tegurid (nt üleüldine
põllumajanduse intensiivistumine ja põllumajandusmaastiku homogeensemaks muutumine). Lisaks
mõjutavad põllulinde ka mitmed Eesti põllumajanduse välised tegurid: sh näiteks kisklus, puittaimedega ala
pindala vähenemine ning mõjud rändeteedel ja talvitumispaikades, kuna paljud Eestis pesitsevad
põllulinnuliigid on rändlinnud. Euroopa põllulinnustiku kompleksindeks oli perioodil 1980–2018 koguni -57%,
Eestis perioodil 1983–2020 aga -50%.
PMK läbiviidud e-küsitluse põhjal hindavad MAHE ja KSM tootjad oma teadmisi põllulindudest kõrgemaks
ning ka huvi nendest rohkem teada on suurem kui ÜPT tootjatel. Põllulinde soosivate praktikate rakendamise
suurendamiseks (nt niitmisaja edasilükkamine pesitsemise soodustamiseks ja keskelt lahku niitmine) on vaja
täiendavat teavitustööd.
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4.1. Indikaatori “ettevõtjatulu” (sh. teised majandusnäitajad) ja põllumajandustootjate
jätkusuutlikkuse uuring

4.1.1. Uuringu eesmärk

Indikaatori "ettevõtjatulu" ja teiste majandusnäitajate analüüsi peamiseks eesmärgiks oli välja selgitada, mil määral
on MAK 2014–2020 keskkonnatoetused kokku ning iga toetus eraldi mõjutanud põllumajandustootjate tulutaset.
Analüüsiti ka toetuste mõju ulatust põllumajandustootjate jätkusuutlikkusele, hinnates jätkusuutlike tootjate
osakaalu vastavat toetust saanud ettevõtete koguarvust. Põllumajandustootjate jätkusuutlikkust on hinnatud eraldi
iga keskkonnameetme kohta, keskkonnatoetusi taotlenud tootjate kohta kokku ja lisaks ka keskkonnatoetusi
mittetaotlenud tootjate ning põllumajandussektori kohta keskmiselt (FADNi põllumajandustootjate üldkogumisse
kuuluvad tootjad) aastal 2020.
Töö teostaja on Põllumajandusuuringute Keskuse maamajanduse analüüsi osakond, kontaktisik Maris Kruuse,
maris.kruuse@pmk.agri.ee, põllumajanduskeskkonna seire ja uuringute büroost.

4.1.2. Tulemused ja arutelu

Analüüsiks on kasutatud FADNi andmeid 2020. aasta kohta (FADN, 2021). Ettevõtjatulu jt majandusnäitajate ning
põllumajandustootjate jätkusuutlikkuse uuringu metoodika on esitatud majandusnäitajate valdkonna uuringute
metoodikate dokumendis. Üldkogumi esindatus on esitatud lisas (Lisa 46). Eesti põllumajandustootja kasutuses oli
2020. aastal keskmiselt 127 ha põllumajanduslikku maad. Keskmiselt 35% kasutatavast põllumajanduslikust maast oli
omandis ja 65% renditud või muudel tingimustel kasutusele võetud. Keskmiselt 39% põllumajandusmaast oli teravilja,
45% söödakultuuride ning 14% õli- ja muude põllukultuuride all. Tootmisest kõrvale jäetud maad oli keskmiselt 2%
kogu põllumajanduslikust maakasutusest. Pool tootmisest kõrvale jäetud maast oli toetusõiguslik püsirohumaa, mida
hoitakse heades põllumajandus- ja keskkonnatingimustes, kuid põllumajanduslikuks tootmiseks enam ei kasutata.
Ettevõtjatulu struktuur

Oluliseks majandustulemuste hindamise näitajaks on ettevõtjatulu, mis näitab ettevõtte kasumlikkust ja
jätkusuutlikkust.
Eesti keskmisel põllumajandustootjal oli ettevõtjatulu30 2020. aastal keskmiselt 151 eurot põllumajandusmaa hektari
kohta. Tavatootjate (k.a toetused v.a investeeringutoetused) ettevõtjatulu põllumajandusmaa hektari kohta oli 189
eurot, MAK keskkonnatoetusi (kkt) taotlenud tootjatel aga
MAK keskkonnatoetusi taotlenud tootjate
147 eurot. Põllumajandusmaa hektari kohta arvestatuna
ettevõtjatulu põllumajandusmaa hektari kohta
tootsid 2020. aastal kõige rohkem ettevõtjatulu (k.a toetused
2020. aastal oli 147 eurot,
v.a investeeringutoetused) MULD (173 eurot) ja MAHE (160
Eesti keskmisel põllumajandustootjal 189 eurot.
eurot) tootjad ning kõige vähem KSA+KSK tootjad (31 eurot;
ilma meetme toetuseta aga -29 eurot) (Joonis 145).

Ettevõtjatulu näitab ettevõtte kasumlikkust ja jätkusuutlikkust, saadakse lahutades netolisandväärtusest tööjõu-, rendi- ja
intressikulu ning lisades investeeringutoetuste ja maksude bilanss (majandusnäitajate valdkonna uuringute metoodikate dokument).
Ettevõtjatulu on raamatupidamisarvestuses võrreldav majandustegevuse kasumiga
30
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Joonis 145. Ettevõtjatulu eurodes põllumajandusmaa hektari kohta 2020. aastal (PMK, 2021c)

Tööjõu aastaühiku kohta teeniti ettevõtjatulu 2020. aastal keskmiselt 11 627 eurot, võrreldes 2019. aastaga oli see
10% kõrgem ning võrreldes 2018. aastaga enam kui kahekordistunud (2019. a. keskmiselt 10 603 eurot; 2018. a.
keskmiselt 5135 eurot). Tööjõu aastaühiku kohta arvestatuna tootsid 2020. aastal kõige rohkem (koos meetme
toetusega) ettevõtjatulu MULD (17 672 eurot) ja MAHE (17 227 eurot) tootjad ning kõige vähem KSA (343 eurot), OTL
(4707 eurot) ja LHT tootjad (5177 eurot) (Lisa 47). Üks ettevõtjatulu arvutamise tulemust mõjutav näitaja on
tööjõukulu ehk siis tasustatud tööjõule makstud tööjõukulud. Teisisõnu, mida väiksem tasustatud tööjõu osatähtsus
kogu tööjõukulus, seda suurem on ettevõtjatulu. Tavatootjate grupis oli 54% kogu tööjõukulust tasustamata, MAHE
ja OTL tootjatel koguni 60%, samas kui KSA+KSK tootjatel ainult 4% ja MULD tootjatel 9%.
Kogutoodangu struktuur

Kogutoodangu väärtus (k.a toetused v.a investeeringutoetused) ulatus 2020. aastal 157 379 euroni (2019. aastal
159 611 euroni) keskmiselt ettevõtte kohta. Kogutoodangu struktuuris moodustasid toetused 19% ehk keskmiselt 30
281 eurot tootja kohta. Võrreldes 2019. aastaga on kogutoodangu väärtus (k.a toetused v.a investeeringutoetused)
vähenenud 1%, sealhulgas taimekasvatustoodangu väärtus suurenes 2%, loomakasvatustoodangu väärtus vähenes
4% ja toetused suurenesid 7%. Sissetulekud põllumajandusega seotud kõrvaltegevustest vähenesid 20%.
Põllumajandusmaa hektari kohta arvestatuna oli kogutoodangu väärtus (k.a toetused v.a investeeringutoetused)
2020. aastal keskmiselt 1238 eurot, mis on võrreldes aasta varasemaga praktiliselt samal tasemel (2019. a. 1228
eurot/ha). Aastad 2019 ja 2020 on taimekasvatuses olnud üsna edukad, ilmastikuolud on soosinud kultuuride arengut
ja saagikust. 2020. aastal olid põllukultuuride saagikused üldiselt madalamad kui 2019. aastal, ent viimase viie aasta
võrdluses siiski pigem head. 2020. aastal olid soodsamad tingimused rapsikasvatuseks, võrreldes 2019. aastaga kasvas
saagikus 6%.
2020. aastal said põllumajandustootjad keskmiselt 7% rohkem toetusi (v.a investeeringutoetused) kui 2019. aastal.
Toetuste (v.a investeeringutoetused) kogusumma ilma keskkonnatoetusteta kasutatava põllumajandusmaa hektari
kohta oli 2020. aastal 180 eurot. Kogutoodangu väärtus koos toetustega (v. a investeeringutoetused) oli 2020. aastal
põllumajandusmaa hektari kohta arvestatuna kõige suurem KSA+KSK (2866 eurot/ha) ja LHT (1640 eurot/ha)
tootjatel, järgnesid tavatootjad (ÜPT – 1519 eurot/ha). Kogutoodangu väärtus koos toetustega (v. a
investeeringutoetused) oli 2020. aastal põllumajandusmaa hektari kohta arvestatuna kõige väiksem MAHE ja PLK
tootjatel (vastavalt 725 eurot/ha ja 818 eurot/ha). Kogutoodang põllumajandusmaa hektari kohta perioodil 2013–
2020 on esitatud lisas (Lisa 48).
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Toetusmeetmete lõikes oli ootuspäraselt kõige olulisem ühtne pindalatoetus, mis moodustas ligi poole (45%)
toetuste kogusummast; kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus moodustas 21%.
Sissetulekute struktuur

Eesti keskmine põllumajandustootja31 sai 2020. aastal sissetulekuid (k.a toetused) 1118 eurot põllumajandusmaa
hektari kohta (Joonis 146) (2019.a. 1106 eurot; 2018.a. 1002 eurot; 2017.a. 1011 eurot; 2016. a. 783 eurot).
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Joonis 146. Sissetulekud (k.a toetused, v.a investeeringutoetused) põllumajandusmaa hektari kohta 2020. aastal (PMK, 2021c)

2020. aastal moodustas põllumajanduslik müügitulu sissetulekust32 keskmiselt 98 152 eurot (2019.a. 98 636 eurot)
ettevõtte kohta, sh 52% saadi taimekasvatustoodangu ja 48% loomakasvatustoodangu müügist. Võrreldes 2019.
aastaga on põllumajanduslik müügitulu jäänud samale tasemele, kusjuures taimekasvatustoodangu müük on
suurenenud 6% ja loomakasvatustoodangu müük seevastu vähenenud 6%. Sissetulekuna kõrvaltegevusest laekus
2020. aastal keskmiselt 13 741 eurot ettevõtte kohta (10% kogu sissetulekust). Toetused moodustasid keskmiselt 21%
sissetulekust ja toodangu müük kokku 69%.

Eesti keskmine põllumajandustootja – 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 suuruse ja tootmistüüpide
lõikes. FADN metoodika järgi peetakse professionaalseteks põllumajandustootjateks neid tootjaid, kelle standardkogutoodangu
väärtus ületab 4000 eurot
31

Sissetuleku moodustavad taime- ja loomakasvatustoodangu realiseerimine, sissetulek muudest põllumajandusega otseselt seotud
kõrvaltegevustest (näiteks tulu lepingulistest töödest, taluturismist, metsandusest, taime- ja loomakasvatustoodangu töötlemisest,
vahendustegevusest, taastuvenergia tootmisest jne) ning toetused (v.a investeeringutoetused)
32
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MAK kkt taotlenud tootja sissetulek põllumajandusmaa
hektari kohta oli 1073 eurot, põllumajanduslikke
MAK keskkonnatoetusi taotlenud tootja
keskkonnatoetusi (M10) taotlenud tootjal 1189 eurot,
sissetulek põllumajandusmaa hektari kohta oli
tavatootjal (keskkonnatoetusi mitte taotlenud) 1435 eurot ja
1073 eurot,
Eesti keskmisel tootjal 1118 eurot. MAK kkt tootjatel oli
Eesti keskmisel tootjal 1118 eurot.
keskmiselt 184 ha põllumajanduslikku maad, M10 tootjatel
280 ha, Eesti keskmisel tootjal 127 ha, siis tulenevalt sellest,
et tavatootjal oli kasutusel põllumajanduslikku maad ainult 57 ha, avaldas see tõenäoliselt ka mõju sissetulekute
arvutamisel põllumajandusmaa hektari kohta. Madalaim sissetulek hektari kohta oli mahetootjatel 652 eurot/ha
(2019. a. 659 eurot/ha) ja kõrgeim 2858 eurot/ha (2019. a. 1999 eurot/ha) keskkonnasõbraliku aianduse toetuse
taotlejatel. MAK keskkonnatoetusi taotlenud tootjate koondtulemused 2020. aastal on esitatud lisas (Lisa 49).
Sõltuvus toetustest (v.a investeeringutoetused) oli MAK kkt meetmeti erinev (keskmiselt 21%, nagu ka 2019. aastal),
toetuste osatähtsus varieerus vahemikus 11–43%. Toetuste osatähtsus sissetulekutes, sarnaselt varasemate
aastatega, oli kõige suurem MAHE tootjatel (43%). Üle kolmandiku (vastavalt 38% ja 36%) sissetulekutest
moodustasid toetused OTL ja PLK tootjatel. KSA+KSK tootjatel moodustasid toetused 2020. aastal 11%
sissetulekutest. Tavatootjatel moodustasid toetused sissetulekust 12%.
Erinev oli ka meetme osatähtsus sissetulekutes MAK keskkonnatoetusi taotlenud tootjate grupis – kui MULD tootjatel
moodustas piirkondlik mullakaitse toetus vaid 0,4 % ja SORT, NAT ja NAM tootjatel meetmetoetus 0,5%, siis MAHE
tootjatel moodustas mahepõllumajandusliku tootmise toetus 15% sissetulekutest. MAK 2014–2020
keskkonnatoetusi saanud tootjate toetuste struktuur meetmete lõikes on esitatud lisas (Lisa 50).
Netolisandväärtuse struktuur

Mida suurem on netolisandväärtus33(NLV), seda rohkem jääb ettevõttele vahendeid töötasude maksmiseks,
investeeringute tegemiseks ja omanikutuluks. Eesti keskmisel põllumajandustootjal oli netolisandväärtus 2020. aastal
keskmiselt 43 232 eurot (2019.a. 42 235 eurot) ettevõtte ja 26 259 eurot (2019.a. 24 473 eurot) tööjõu aastaühiku
kohta, mis on viimase viie aasta võrdluses kõige kõrgem tulemus. Võrreldes 2019. aastaga on NLV tööjõu aastaühiku
kohta suurenenud 7%, aga võrreldes 2016. aastaga 141%. Nagu ka 2019. aastal, tootsid NLV tööjõu aastaühiku kohta
2020. aastal kõige rohkem MULD ja KSM tootjad (vastavalt 42 990 eurot/tjü ja 40 772 eurot/tjü), kõige vähem aga
KSA+KSK ja OTL tootjad (vastavalt 11 653 eurot/tjü ja 14 996 eurot/tjü) (Joonis 147). MAK 2007–2013 ja 2014–2020
põllumajanduse keskkonnameetmete raames makstud toetuste osatähtsus majandusnäitajate (NLV, EVT, ANK)
struktuuris aastatel 2007–2020 on toodud lisas (Lisa 51).

Netolisandväärtuse (NLV) leidmiseks lisatakse kogutoodangu väärtusele toetused (v.a investeeringutoetused) ja lahutatakse erija üldkulud ning põhivara kulum
33
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Joonis 147. Netolisandväärtus eurodes tööjõu aastaühiku kohta 2020. aastal (PMK, 2021c)
Arvestuslik netokasum

Arvestuslik netokasum34 (ANK) on eriti oluline just väiketootjate majandustulemuste hindamisel, et väärtustada ka
palgata töötavate omanike ja pereliikmete tööaega, mille eest tasu ei makstud. Eesti keskmisel põllumajandustootjal
oli 2020. aasta arvestuslik netokasum keskmiselt 4555 eurot ettevõtte ja 36 eurot põllumajandusmaa hektari kohta.
Põllumajandusmaa hektari kohta arvestatuna oli ANK koos vastava meetme toetusega 2020. aastal kõige kõrgem
MULD tootjatel (Joonis 148). 2020. aastal jäi ANK koos vastava meetme toetusega miinusesse OTL, KSA+KSK ja LHT
tootjatel.
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Joonis 148. Arvestuslik netokasum eurodes põllumajandusmaa hektari kohta 2020. aastal (PMK, 2021c)

Keskmisel Eesti põllumajandustootjal oli 2020. aastal arvestuslik netokasum 2767 eurot tööjõu aastaühiku kohta (Lisa
49). Tööjõu aastaühiku kohta arvestatuna oli ANK koos vastava meetme toetusega 2020. aastal kõrgeim MULD (15

34

Arvestusliku netokasumi (ANK) leidmiseks lahutatakse ettevõtjatulust (EVT) tööjõukulu tasustamata tööjõule (nt. omanike ja

pereliikmete tasustamata tööjõukulu), mis on arvestatud tasustatud tööjõu palgatasemel
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791 eurot/tjü) ja ja KSM tootjatel (12 428 eurot/tjü), kõige madalam OTL (-7291 eurot/tjü) ja LHT tootjatel (-937
eurot/tjü). Tööjõudu kasutati keskmiselt 1,6 tööjõu aastaühikut (tjü) ettevõtte kohta, millest veidi üle poole (56%) oli
tasustatud tööjõud. Tasustatud tööjõu osatähtsus kogu tööjõukulus erines oluliselt MAK keskkonnatoetusi taotlenud
tootjate gruppide lõikes. Näiteks MAHE grupis oli 60% kogu tööjõukulust tasustamata, samas KSM tootjate grupis
ainult 16% (Lisa 52).
Investeeringute tase

Jätkusuutlikkuse seisukohalt on väga oluline, et tootjatel oleks võimekus investeerida tootmise arendamiseks ja
brutoinvesteeringute maht võiks olla vähemalt põhivara kulumi ulatuses. Keskmiselt kasutati 2020. aastal
investeeringuteks 27 937 eurot ettevõtte kohta (2019. aastal 22 286 eurot, 2018. aastal 31 663 eurot).
Brutoinvesteeringud olid 2020. aastal keskmiselt 55% (2019. aastal 20%) suuremad kui põhivara kulum ( Joonis 149).
Brutoinvesteeringute maht ületas põhivara kulumit MAK kkt taotlenud tootjatel 62%, M10 tootjatel 52% ning
tavatootjatel 17% võrra. MAHE tootjatel ületas brutoinvesteeringute maht põhivara kulumit koguni 116% võrra, mida
võib selgitada asjaoluga, et kuna varasematel aastatel pole ulatuslikke investeeringuid tehtud, jäi ka põhivara kulum
tagasihoidlikuks.
Põllumajandusmaa hektari kohta arvestatuna tehti 2020. aastal 220 euro eest brutoinvesteeringuid,
investeeringutoetusi saadi 22 eurot/ha (10% investeeringu summast). Viimase viie aasta võrdluses investeeriti kõige
rohkem 2018. aastal (247 euro/ha), investeeringutoetusi saadi 32 euro/ha (13% investeeringu maksumusest).
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Joonis 149. Brutoinvesteeringu suhe põhivara kulumisse 2020. aastal (PMK, 2021c)

Sarnaselt 2019. aastaga ei ole pooled (51%) põllumajandustootjatest 2020. aastal investeeringuid teinud. Kõige
rohkem mitteinvesteerinud ettevõtteid oli 2020. aastal NAM, OTL ja tavatootjate hulgas (vastavalt 53%, 49% ja 68%)
ning kõige vähem KSA+KSK ja MULD tootjate hulgas (vastavalt 8% ja 9%) (Joonis 150). Üle 10 000 eurot tööjõu
aastaühiku kohta investeeringuid teinud ettevõtteid oli kõige
rohkem MULD ja KSM tootjate hulgas (vastavalt 70% ja 53%).
2020. aastal oli kõige rohkem
KSA+KSK tootjate hulgas oli kõige enam vahemikus 5000 – 10 000
investeeringute tegijaid KSA+KSK ja MULD
eurot/tjü (69%) investeeringuid teinud ettevõtteid. MAK kkt
tootjate hulgas (üle 90%).
saajatest tegid investeeringuid 59%.
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Joonis 150. Tootjate jagunemine investeeringu suuruse järgi TJÜ kohta meetmete lõikes 2020. aastal (PMK, 2021c)

Meetme toetuse osakaal sissetulekutes

Analüüsiti ka, milline on konkreetse meetme toetuse osakaal sissetulekutes erinevates tootjate gruppide lõikes.
Meetme toetuse osakaalu erinevuste hindamiseks on iga tootjate grupi juures kasutatud kolme indikaatorit:
mediaan35, alumine detsiil36 ja ülemine detsiil37.
Meetme toetuse osakaal sissetulekutes oli kõige suurem MAHE tootjatel, moodustades 50% tootjatel (mediaan)
vastavalt 17% sissetulekutest (Joonis 151) ning ka kõige suurem erinevus vastava meetme toetuse osakaalu osas oli
MAHE tootjatel. 10% MAHE tootjatel moodustas mahepõllumajandusliku tootmise toetus sissetulekutest kuni 7%,
samas 10% ulatus see üle 36%. Kõige väiksem erinevus meetme toetuse osakaalu osas oli NAT tootjate hulgas: 10%
tootjatel moodustas Natura 2000 toetus põllumajandusmaale (meede 12.1) kuni 0,1% ning 10% ulatus see üle 4,9%
sissetulekutest.

35

Mediaan jagab vastava grupi tootjate näitajad pooleks, st mediaanist suuremaid ja väiksemaid väärtusi on võrdselt, kusjuures
tootjad on järjestatud meetme toetuse osakaalu järgi sissetulekutes kõrgemast madalamani
36

Alumine detsiil kajastab konkreetse meetme osakaalu, millest väiksema osakaaluga tootjaid on 10%

37

Ülemine detsiil kajastab konkreetse meetme osakaalu, millest suurema osakaaluga tootjaid on 10%
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Joonis 151. Meetme toetuse osakaal sissetulekutes 2020. aastal (PMK, 2021c)
Põllumajandustootjate jätkusuutlikkus

Põllumajandustootja jätkusuutlikkuse hindamise aluseks on antud analüüsis võetud jätkusuutlikku arengut tagav
brutolisandväärtuse38 (BLV) tase tööjõu aastaühiku39 (TJÜ) kohta. 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. Jätkusuutlikkuse hindamiseks võrreldi iga ettevõtte tegelikku BLV taset TJÜ kohta
arvestusliku jätkusuutlikkuse tasemega. Kui BLV tööjõu aastaühiku kohta on üle 80% jätkusuutlikkuse tasemest, siis
on põllumajandusettevõte jätkusuutlik. Kui aga BLV jääb alla 80% jätkusuutlikkuse tasemest, siis antud ettevõtte BLV
tootmise tase TJÜ kohta ei taga jätkusuutlikku arengut. Analüüsi tulemuste kasutamisel tuleb kindlasti silmas pidada,
et analüüsi on kaasatud ainult need põllumajandustootjad, kelle majanduslik suurus ehk standardkogutoodangu
väärtus40 (SKT) oli üle 4000 euro. Seega väga väiksed majapidamised on analüüsist välja jäetud, kuid samas on
hõlmatud valdav osa põllumajanduslikust tootmisest ja makstud keskkonnatoetustest.
Jätkusuutlike tootjate osatähtsuse hindamisel on eeldatud, et põllumajandusettevõtte BLV peab katma
konkurentsivõimelise palgataseme kõikidele töötajatele (k.a omanikule endale ja tema pereliikmetele), kuid tavaliselt
omanik iseendale ega teistele pereliikmetele ametlikult palka ei maksa.
Keskkonnatoetuste saajate majanduslik jätkusuutlikkus meetmete lõikes

Eesti keskmine põllumajandustootja kasutas 2020. aastal keskmiselt 1,6 tööjõu aastaühikut ettevõtte kohta, millest
44% moodustas tasustamata tööjõud. Tasustatud tööjõu osatähtsus kogu tööjõukulus erines oluliselt MAK
keskkonnatoetusi taotlenud tootjate gruppide lõikes. 2020. aastal
oli jätkusuutlike tootjate osakaal võrreldes 2019. aastaga peaaegu
M10 taotlenud tootjatest olid
kõigis meetmegruppides suurenenud (Joonis 152), vähenenud vaid
jätkusuutlikud 64% ja tavatootjatest 40%.
KSA+KSK (59%lt kõigest 8%ni) ning veidi ka MULD tootjate hulgas.

38

Brutolisandväärtuse (BLV) arvutamiseks lisatakse kogutoodangu väärtusele toetuste (v.a investeeringutoetused) ja ettevõtlusega
seotud maksude bilanss ning lahutatakse eri- ja üldkulud

39

Tööjõu aastaühik (TJÜ) on ühe töötaja täistööaeg, mis võrdub arvestuslikult 2 200 töötunniga aastas

40Ettevõtte

standardkogutoodang arvutatakse standardtoodangu koefitsientide alusel lähtudes kasvatatavate põllumajanduskultuuride
kasvupinnast ja loomade keskmisest arvust aruandeaastal
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2020. aastal oli jätkusuutlike tootjate osatähtsus kõige suurem MULD ja SORT tootjate hulgas (vastavalt 92% ja 88%)
ning kõige väiksem (8% tootjate koguarvust) KSA+KSK tootjate hulgas. Põllumajanduslikke keskkonnatoetusi M10
taotlenud tootjate seas oli jätkusuutlike tootjate osakaal 64%, KSM 77% ja MAHE tootjatel 47%.
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Joonis 152. Jätkusuutlike põllumajandustootjate osakaal tootjate koguarvust keskkonnameetmete, tavatootjate ja FADNi
põllumajandustootjate üldkogumisse kuuluvate tootjate (Eesti keskmine) lõikes 2019.–2020. aastal (PMK, 2021c), (PMK, 2020c)

Võrreldes jätkusuutlike tootjate osakaalu tootjate koguarvust koos meetme toetusega ja ilma meetme toetuseta, siis
2020. aastal MULD ja KSA+KSK tootjatel meetme toetus mõju ei avaldanud. MAK kkt saanud jätkusuutlike tootjate
osakaal tootjate koguarvust oli meetmete toetustega 7,6%
Kõrgeimad jätkusuutlike tootjate osakaalud
suurem kui ilma meetmete toetusteta (vastavalt 49% ja 42%).
olid 2020. aastal MULD ja SORT tootjatel –
Tavatootjate (keskkonnatoetusi mittetaotlenud tootjad) hulgas oli
vastavalt 92% ja 88% tootjate koguarvust.
jätkusuutlike tootjate osakaal 40% (2019. a. 36%; 2018. a. 32%).
Jätkusuutlike tootjate osakaal tootjate koguarvust meetmeti on
aastate lõikes olnud varieeruv (Lisa 53). 2020. aastal avaldas meetme toetus jätkusuutlike tootjate osakaalule
suuremat mõju MAHE (12%), SORT (9%) ja PLK (7%) tootjatel.
Keskkonnatoetuste saajate majanduslik jätkusuutlikkus suurusgruppide lõikes

Põllumajandustootjad on nii tootmisstruktuuri kui ka suuruse
poolest erinevad, seega võib eeldada, et nii jätkusuutlike tootjate
osakaal kui ka meetme toetuse mõju ulatus tootjate
jätkusuutlikkusele on suurusgrupiti erinev. Jätkusuutlike tootjate
osakaalu hindamisel on MAK 2014–2020 keskkonnatoetusi
taotlenud tootjad jagatud majandusliku suuruse alusel kolme
gruppi:

Väiketootjatest olid jätkusuutlikud kuni
50%, suurtootjatest 61–100%.
Jätkusuutlike tootjate osatähtsus kasvab
koos ettevõtete suurenemisega.

o

väiketootjad – SKT 4 000€ – 25 000€ (FADN majandusliku suuruse klassid 3–5);

o

keskmise suurusega tootjad – SKT 25 000€ – 100 000€ (klassid 6–7);

o

suurtootjad – SKT üle 100 000€ (klassid 8–14);
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Kui grupis oli alla 5 ettevõtte, siis andmeid ei avalikustata (KSA+KSK kõik suurusgrupid; MULD ja SORT väike- ja
keskmise suurusega tootjate grupid). Sarnaselt varasemate aastatega oli ka 2020. aastal jätkusuutlike tootjate osakaal
kõige suurem (61–100%) suurtootjate hulgas, väiketootjate hulgas oli neid sõltuvalt meetmest 3–50% (Joonis 153).
Väiketootjate hulgas oli jätkusuutlikke tootjaid kõige rohkem PLK (50%) ja KSM (47%) tootjate seas. Keskmise
suurusega tootjate hulgas oli jätkusuutlikke tootjaid kõige rohkem KSM (65%) ja OTL (64%) tootjate hulgas.
Suurtootjatest oli jätkusuutlikke tootjaid kõige enam SORT (100%), MAHE ja MULD (mõlemal 96%) tootjate hulgas.
Andmete analüüsimisel, lisaks keskmiste tulemuste väljatoomisele, on oluline tähele panna, et meetmega liitunute
hulgas on tulemused suurusgrupiti oluliselt erinevad. Näiteks oli 2020. aastal MAHE toetust taotlenud tootjate hulgas
jätkusuutlikke tootjaid 47% (ilma meetme toetuseta 35%), samas kui vaadata neid eraldi suurusgruppide lõikes, siis
selgub, et suurtootjate hulgas oli neid 96%, keskmise suurusega tootjate hulgas – 58% ja väiketootjate hulgas – 25%.
Sarnane tendents ilmneb ka teiste meetmete puhul, erandiks vaid PLK, kus väiketootjate seas oli jätkusuutlikke
tootjaid rohkem kui keskmises suurusgrupis (vastavalt 50% vs 35%). Siiski on ilmne, et tootjate jätkusuutlikkus kasvab
valdavalt koos ettevõtete suurenemisega.
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Joonis 153. Jätkusuutlike põllumajandustootjate osakaal suurusgrupiti tootjate koguarvust keskkonnameetmete (koos meetme
toetusega), tavatootjate ja FADNi põllumajandustootjate üldkogumisse kuuluvate tootjate (Eesti keskmine) lõikes 2020. aastal
(PMK, 2021c)

Kui võrrelda jätkusuutlike tootjate osakaalu tootjate koguarvust koos meetme toetusega ja ilma meetme toetuseta,
selgus, et meetme toetuse mõju erines oluliselt nii erinevate meetmete kui ka suurusgruppide lõikes. Meetme
toetuse mõju tootjate jätkusuutlikkusele oli 2020. aastal kõige suurem MAHE (12%), SORT (9%) ning MAK kkt (8%)
tootjate puhul, olematu aga MULD ja KSA+KSK tootjate osas (Tabel 8). Analüüsides meetme toetuse mõju
suurusgruppide lõikes, oli väiketootjate grupis tootjate jätkusuutlikkusele suurim PLK meetme mõju (16%), keskmise
suurusega tootjate grupis MAHE (15%) ning suurtootjate grupis samuti MAHE (21%) meetme toetuse mõju.
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Tabel 8. Meetme toetuse mõju tootjate jätkusuutlikkusele (väljendatuna jätkusuutlike tootjate osakaaluna, %) suurusgruppide
lõikes 2020. aastal (PMK, 2021c)

Väiketootjad

Keskmise suurusega
tootjad

Suurtootjad

Kõik

M10

7.5

10.0

2.8

6.5

KSM

0.0

9.9

2.4

4.5

MULD

*

*

0.0

0.0

KSA+KSK

*

*

*

0.0

SORT

*

*

0.0

8.8

OTL

0.0

6.6

4.4

3.1

PLK

16.2

4.7

0.0

7.2

MAHE

7.8

14.6

21.0

12.1

NAT

3.6

0.0

0.0

1.8

NAM

6.1

0.0

0.0

4.0

LHT

0.0

1.0

1.7

0.6

MAK kkt

4.6

12.9

6.8

7.6

Meede

* - grupis on alla 5 ettevõtte, mistõttu andmeid ei avalikustata

4.1.3. Kokkuvõte

FADN andmetel oli Eesti keskmise põllumajandustootja kasutuses 2020. aastal keskmiselt 127 ha
põllumajanduslikku maad, millest 35% oli omandis ja ja 65% renditud või muudel tingimustel kasutusele
võetud.
Kogutoodangu väärtus ulatus keskmiselt 157 379 euroni ettevõtte kohta. Võrreldes 2019. aastaga on
kogutoodangu väärtus (k.a toetused v.a investeeringutoetused) vähenenud 1%, sealhulgas
taimekasvatustoodangu väärtus suurenes 2%, loomakasvatustoodangu väärtus vähenes 4% ja toetused
suurenesid 7%. Sissetulekud põllumajandusega seotud kõrvaltegevustest vähenesid 20%. Põllumajandusmaa
hektari kohta arvestatuna oli kogutoodangu väärtus (k.a toetused v.a investeeringutoetused) 2020. aastal
keskmiselt 1238 eurot, mis on võrreldes aasta varasemaga praktiliselt samal tasemel (2019. a. 1228 eurot/ha).
Eesti keskmine põllumajandustootja sai 2020. aastal sissetulekuid (k.a toetused v.a investeeringutoetused)
1118 eurot põllumajandusmaa hektari kohta (2019. a. 1106 eurot). MAK keskkonnatoetusi taotlenud tootja
sissetulek põllumajandusmaa hektari kohta oli 1073 eurot ning tavatootjal 1435 eurot.
Toetused moodustasid keskmiselt 21% sissetulekust, toodangu müük 69% ja kõrvaltegevusest laekus 2020.
aastal 10% kogu sissetulekust. 2020. aastal moodustas põllumajanduslik müügitulu sissetulekust keskmiselt
98 152 eurot (2019. a. 98 636 eurot) ettevõtte kohta, sellest 52% saadi taimekasvatustoodangu ja 48%
loomakasvatustoodangu müügist.
Eesti keskmisel põllumajandustootjal oli netolisandväärtus 2020. aastal keskmiselt 43 232 eurot ettevõtte ja
26 259 eurot tööjõu aastaühiku kohta, mis on viimase viie aasta võrdluses kõrgeim tulemus. Arvestuslik
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netokasum oli keskmisel põllumajandustootjal 4555 eurot ettevõtte ja 36 eurot põllumajandusmaa hektari
kohta.
Eesti keskmine põllumajandustootja kasutas 2020. aastal investeeringuteks 27 937 eurot ettevõtte kohta
(2019. a. 22 286 eurot ettevõtte kohta). Brutoinvesteeringud olid 2020. aastal keskmiselt 55% võrra (2019. a.
20%) suuremad kui põhivara kulum. Sarnaselt 2019. aastaga ei teinud Eesti põllumajandustootjatest pooled
(51%) 2020. aastal investeeringuid, MAK keskkonnatoetusi taotlenud tootjatest tegid investeeringuid 59%.
Meetme toetuse osakaal sissetulekutes oli kõige suurem MAHE tootjatel, moodustades 50% tootjatel
(mediaan) vastavalt 17% sissetulekutest. Ka kõige suurem erinevus vastava meetme toetuse osakaalu osas
oli MAHE tootjatel, kõige väiksem erinevus aga NAT tootjate hulgas.
Põllumajandusliku keskkonnatoetuse (M10) tootjate seas oli jätkusuutlike tootjate osakaal 64%, KSM 77% ja
MAHE tootjatel 47% tootjate koguarvust, mis oli võrreldes 2019. aastaga märgatavalt parem tulemus (2019.
a. vastavalt 58%, 69% ja 40%).
2020. aastal avaldas meetme toetus tootjate jätkusuutlikkusele suuremat mõju MAHE (12%) ja SORT (9%)
tootjatel. Sarnaselt varasemate aastatega oli ka 2020. aastal jätkusuutlike tootjate osakaal kõige suurem (61–
100%) suurtootjate hulgas.
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4.2. ÜPP ja MAK 2014–2020 keskkonnatoetuste jaotumine

4.2.1. ÜPP toetuste jaotumine

Põllumajanduse ja maaelu arengu toetamiseks on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) raames ette
nähtud erinevad toetusskeemid. Põllumajandustoetuste rakendamist Eestis reguleerib EL ühise
põllumajanduspoliitika (ÜPP) rakendamise seadus, mis on jõus alates 1. jaanuarist 2015. Toetuste analüüsimisel võeti
arvesse kõik PRIA poolt 2021. aastal väljamakstud otsetoetused, koolikava toetus, põllumajanduse turukorralduse
toetused ning siseriiklikud toetused (joonistel esitatud koos I samba toetustega). II samba maaelu arengukava
meetmetoetustest võeti analüüsimisel arvesse kõik väljamakstud maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 toetused (v.a
tehniline abi ja ettemaksed). 2021. aastal maksti välja MAK 2020. aasta taotlusvooru toetused.
Põllumajandustootjate esindatus, üldkogumi struktuur tootmistüübi ja majandusliku suuruse järgi 2021. aastal välja
makstud toetuste jaotumisel on esitatud lisas (Lisa 54). Lisas 55 on esitatud makstud toetuste koond
põllumajandustootjatele ja töötlejatele ning maaelu arenguks majanduslike suurusklasside lõikes. Toetuste
jaotumisel maakonniti (Lisa 56) on aluseks võetud PRIA kliendiregistris olev toetuse saaja tegevuskoha maakond
(maakond, kus asub suurem osa põllumajandusettevõtja põldudest/tootmisest ja/või on ettevõte registreeritud).
Põllumajandustootjate maad võivad paikneda mitmes maakonnas ja seetõttu tuleb arvestada, et antud maakondlik
jaotus ei pruugi näidata tegelikke toetuste kasutamise piirkondi (majandusnäitajate valdkonna uuringute
metoodikate dokument).
Analüüsi teostaja on Põllumajandusuuringute Keskuse maamajanduse analüüsi osakond. Kontaktisik on
põllumajanduskeskkonna seire ja uuringute büroost Maris Kruuse, maris.kruuse@pmk.agri.ee.
2021. aastal maksti I samba toetusi 193 mln, II samba toetusi 124 mln ja siseriiklikke toetusi 18 mln eurot (vastavalt
58%, 37% ja 5,4% toetuste kogusummast). Kokku (I, II sammas (tehnilise abi toetuseta ja ettemakseteta) ja
siseriiklikud toetused) maksti 2021. aastal välja 335,0 mln eurot, mis on 35,7 mln võrra rohkem kui 2020. aastal (299,3
mln eurot). Seoses jätkuva COVID-19 kriisiga maksti sarnaselt 2020. aastaga COVID-19 puhangust tingitud erakorralist
toetust põllumajandustootjale (siseriiklike toetuste osana; summad pole eraldi välja toodud).
Maakonnad, kuhu maksti ka 2021. aastal kõige enam I samba toetusi (10–11% I samba kogusummast, vahemikus ~20
kuni 21,5 mln eurot maakonna kohta), olid samad nagu varasematel aastatel – Lääne-Viru, Pärnu ja Tartu (Joonis 154).
Kuni 5% kogu I samba summast maakonna kohta läks Põlva (9,1 mln), Valga (7,7 mln), Lääne (7,2 mln), Ida-Viru (6,1
mln) ja Hiiu (2,9 mln) maakonna tootjatele. Ülejäänud, veidi üle poole (98,5 mln) I samba summast, jagunes pooltele
Eesti maakondadest (Saare, Võru, Rapla, Jõgeva, Järva, Harju ja Viljandi) vahemikus 11,6 kuni 17,3 mln eurot
maakonna kohta.
II samba väljamakstud toetuste kogusumma oli 2021. aastal 124 mln eurot (2020. aastal 116 mln), sellest Viljandi
maakonna tootjatele läks 19%, Tartu 12% ning Pärnu maakonna tootjatele 9,3% (summad vahemikus 11,6–23,6 mln).
Kuni 5% kogu II samba summast said Hiiu, Ida-Viru, Lääne, Põlva, Valga, Jõgeva ja Rapla maakonna tootjad (2,6–5,9
mln), ülejäänud maakondade tootjatele makstud summad jäi vahemikku 7,4–10,6 mln (5,9–8,5% kogusummast).
Siseriiklike toetuste kogusumma (18 mln) oli võrreldes 2020. aastaga märkimisväärselt suurenenud (12,1 mln ehk
205% võrra; 2020. aastal maksti siseriiklikke toetusi 5,9 mln eurot). Siseriiklikest toetustest 20,0% maksti Tartumaa
ning 15,2% Harjumaa tootjatele (vastavalt 3,6 mln ja 2,7 mln eurot). Üle miljoni euro said veel Rapla, Lääne-Viru,
Viljandi ja Pärnu maakonna tootjad. Kõigest 0,4% said Hiiu ja 1,2% Ida-Virumaa tootjad – neile maksti välja vastavalt
77 000 ja 212 000 eurot.
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Joonis 154. ÜPP I samba ja siseriiklike toetuste ning II samba väljamakstud toetuste jagunemine maakonniti 2021. aastal (PRIA,
02.02.2022 andmetel)
ÜPP toetuste jaotumine põllumajandustootjate suurusgrupiti

ÜPP toetuste analüüsil määrati igale PRIA põllumajandusloomade ja põllumassiivide registris olevale tootjale (kellel
oli maid ja/või loomi) tootmistüüp ja majanduslik suurus vastavalt Euroopa Liidu FADN tüpoloogiale. Majandusliku
suuruse alusel jaotatakse tootjad kolme gruppi: väiketootjad41,
keskmise suurusega tootjad42 ja suurtootjad43. Tootjaid, kelle SKT on
Üle poole 2021. aastal välja makstud
44
kuni 4000 eurot, võib tinglikult nimetada hobitaludeks . toetustest (59%; summas 196,6 mln eurot)
Majanduslikel suurusgruppidel põhinev toetuste täpsem
läks suurtootjatele.
jagunemine 2021. aastal on ära toodud lisas (Lisa 57).

41

väiketootjad – sisemajanduse kogutoodang (SKT) 4 000€ – 25 000€;

42

keskmise suurusega tootjad – SKT 25 000€ – 100 000€;

43

suurtootjad – SKT üle 100 000€;

44

hobitalud – SKT on kuni 4000 €.
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Suurtootjatele makstakse toetuste kogusummast järjest rohkem – 2021. aastal 59% (2020. a 55%; 2019. a 53%), sh I
samba toetustest 69%, II samba toetustest 42% ning siseriiklikest 63% (2020. a vastavalt 66%, 41%, 20%). Keskmise
suurusega tootjad said toetuste kogusummast 14%, I samba toetustest 16%, II samba toetustest 13% ja siseriiklikest
7,6%. Väiketootjad said toetustest 8,1% (2020. aastal 9,4%): siseriiklikest toetustest 16%, I samba toetustest 8,6% ja
II samba toetustest 6,2%. Toetuste kogusummast 15% said FADN tüpoloogia järgi määratlemata tootjad45, sh 37% II
samba, 1,6% I samba ja 12% riiklikest toetustest. Hobitalud said toetuste kogusummast 3,7%.
ÜPP toetuste jaotumine põllumajandustootjate tootmistüübiti

ÜPP I ja II samba väljamakstud toetuste jagunemist analüüsiti ka põllumajandustootjate tootmistüübi järgi. Eestis on
kasutusel üldisel tasandil seitse tootmistüüpi: taimekasvatus46, aiandus47, püsikultuurid48, piimatootmine,
loomakasvatus49,
sea- ja linnukasvatus50 ja segatootmine51.
Detailsemad andmed toetuste jagunemise kohta erinevate tootmistüüpidega ettevõtete vahel on ära toodud lisas
(Lisa 58). Tootmistüübiti analüüsides, läks 2021. aastal veidi alla poole (45%) toetuste kogusummast
taimekasvatajatele (2020. a 52%; 2019. a 38%). FADN-i järgi määratlemata tootmistüübi tootjad ning piimatootjad
said 15%, loomakasvatajad 13% ja segatootmise tüübi ettevõtted 8,5% toetuste kogusummast. Aiandus,
püsikultuurid ning sea- ja linnukasvatus kokku said alla 4% toetuste kogusummast. I samba väljamakstud toetuste
kogusummast moodustas taimekasvatajate osa 57% (2020. a 63%; 2019. a 48%), piimatootjate osa 18%,
loomakasvatajate osa 13% ja segatootjatel 9%. II samba toetustest läks 37% FADN-i järgi määratlemata
tootmistüübile, 30% taimekasvatusele, 14% loomakasvatusele, 9% piima- ja 7,4% segatootmisele. Siseriiklikke toetusi
maksti 2021. aastal tootmistüübiti mõnevõrra ühtlasemalt kui 2020. aastal – 28% sea- ja linnukasvatusele, 20%
piimatootmisele, 12% FADN-i järgi määratlemata tootmistüübile (võrdluseks – 2020. a 67%), 11% nii
loomakasvatusele kui segatootmisele, 8,6% aiandusele ja 8,3% taimekasvatusele. Püsikultuuride kasvatajad
siseriiklikke toetusi praktiliselt ei saanud – neile maksti 0,05% (2020. a 0,01%).

4.2.2. MAK 2014 –2020 keskkonnatoetuste jaotumine

II samba toetustest moodustasid MAK keskkonnatoetused (kkt) 49% (2020. a 51%; 2019. a 42%; 2018. a 39%). MAK
keskkonnatoetustest omakorda poole (50%; 2020. a 51%) moodustas põllumajanduse keskkonna- ja kliimameede
(M10), sealhulgas suurim oli KSM toetuse osa (38%). Järgnesid MAHE 33%, LHT 8,4% ning NAM 7,3%. NAT ja kiviaia
taastamise toetus (KIA) moodustasid MAK kkt-st vastavalt 0,9% ja 0,1.

Tootjad, kellele on 2021. aastal PRIA poolt välja makstud toetusi, kuid kelle kohta puuduvad majandusliku suuruse määramiseks
vajalikud algandmed (SKT väärtus eurodes, mis määratakse lähtudes hektarite ja loomade arvust selles majapidamises ning
vastavatest standardtoodangu koefitsientidest)
45

46

Taimekasvatus – teravilja, õli- ja valgukultuuride kasvatamine, üldine taimekasvatus

47

Aiandus – aiandus katmikalal, avamaal, muu aiandus (k.a puukoolid)

48

Püsikultuurid – puuviljakasvatus, erinevate püsikultuuride kasvatamine

49

Loomakasvatus – lihaveise-, piima- ja lihaveisekasvatus, lamba- ja kitsekasvatus, muud karjatatavad loomad

50

Sea- ja linnukasvatus ja erinevate teratoiduliste kasvatamine

Segatootmine – segataimekasvatus (põllukultuurid, aiandus, püsikultuurid), segaloomakasvatus – peamiselt karjatatavad loomad
või peamiselt karjatatavad loomad või peamiselt teratoidulised, segataimekasvatus, lisaks karjatatavad loomad, muud taime- ja
loomakasvatuse kombinatsioonid
51
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MAK kkt-l oli maakonniti II samba toetuste summast suurem osakaal Lääne (70%), Hiiu (68%), Saare ja Rapla (62%)
maakonnas. Kõige madalam osakaal oli Viljandi maakonnas – 25%.
Erinevate meetmete osakaal MAK keskkonnatoetuste
summast oli maakonniti üsna erinev (Joonis 155). Sarnaselt
2021. aastal välja makstud
varasemate aastatega moodustas Jõgeva, Põlva, Järva ja
II samba toetuste kogusummast ligi poole ehk
Lääne-Viru maakonnas üle 60% keskkonnatoetuste summast
49% moodustasid MAK keskkonnatoetused,
KSM toetus. Üle Eesti keskmise moodustas KSM toetus MAK
millest omakorda suurima osaga olid KSM
kkt summast ka Rapla ja Viljandi maakonnas. MAHE toetus
(38%) ja MAHE (33%) toetus.
moodustas MAK kkt-st Võru maakonnas 59%; Hiiu, Tartu ja IdaViru maakonnas aga napilt alla poole. OTL (4,6%) ja KIA (1%)
toetuse osakaal oli kõige suurem Saaremaal, PLK toetusel aga Hiiu- ja Saaremaal (vastavalt 40% ja 38%). LHT (18%) ja
NAT (3,2%) toetuse osakaal MAK kkt-st oli suurim Valgamaal.

Joonis 155. Väljamakstud MAK 2014–2020 keskkonnatoetuste jagunemise osatähtsus (%) maakonniti 2021. aastal (PRIA,
02.02.2022 andmetel)
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MAK 2014–2020 keskkonnatoetuste jaotumine suurusgrupiti

2021. aastal väljamakstud MAK kkt-st 66% läks suurtootjatele, 16% keskmise suurusega tootjatele, 7,0%
väiketootjatele ning 2,7% hobitaludele. FADN tüpoloogia järgi määratlemata majandusliku suurusega tootjatele
maksti 7,7%. KSA+KSK, MULD, KSM ja VESI toetussummadest läks suurtootjatele 81–97% (Joonis 156). LHT toetuse
väljamakstud summast läks suurtootjatele 74% ja MAHE-st 63%.
2021. aastal väljamakstud MAK kkt-st 66% NAM toetus, sarnaselt varasematele aastatele, jagunes valdavalt
FADN tüpoloogia järgi määratlemata tootjate (79%) ja hobitalunike
läks suurtootjatele, 16% keskmise
(15%) vahel. Kiviaia taastamise toetussummadest kõige suurema
suurusega tootjatele, 7% väiketootjatele
osa said määratlemata suurusega tootjad (35%) ning hobitalud
ja 2,7% hobitaludele.
(32%).
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Joonis 156. MAK 2014–2020 keskkonnatoetuste jaotumine tootjate suurusklassi alusel 2021. aastal (PRIA, 02.02.2022 andmetel);
(FADN, 2021)
MAK 2014–2020 keskkonnatoetuste jaotumine tootmistüübiti

Analüüsides 2021. aastal väljamakstud MAK kkt kogusummat, võttes aluseks tootmistüüpi, selgus, et 45% (2020. a
57%; 2019. a 45%) said taimekasvatajad, 19% loomakasvatajad, 13% piimatootjad, 10% segatootmisega tegelevad
tootjad ning 7,8% määratlemata tootmistüübiga tootjad. Ülejäänud tootmistüüpide tootjate osa oli oluliselt väiksem.
Mitmetest, sh suurematest keskkonnameetmete toetustest samuti valdav osa maksti taimekasvatustüübi tootjatele
– 63% KSM, 49% MULD ja NAT, 48% MAHE ning 35% SORT
toetusest. Aiandusele maksti suurim osa (44%) KSA+KSK
Erinevatest MAK keskkonnatoetustest suurima
toetusest,
püsikultuuridele
35%
SORT
toetusest,
osa (45%) said 2021. aastal sarnaselt
piimatootmisele 59% VESI ja 29% OTL toetusest,
varasemate aastatega taimekasvatuse
loomakasvatusele 62% PLK toetusest ning sea- ja
tootmistüübi tootjad.
linnukasvatusele 38% LHT toetusest (Joonis 157).
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Joonis 157. MAK 2014–2020 keskkonnatoetuste jaotumine ettevõtete tootmistüübi alusel 2021. aastal (PRIA, 02.02.2022
andmetel); (FADN, 2021)

4.2.3. Kokkuvõte

2021. aastal väljamakstud toetussumma oli 335 miljonit eurot (35,7 mln võrra rohkem kui 2020. aastal), mis
jagunes järgmiselt: I samba toetusi 193 mln, II samba toetusi 124 mln ja siseriiklikke toetusi 18 mln. Sarnaselt
eelmiste aastatega maksti I samba toetusi kõige enam Lääne-Viru, Pärnu ja Tartu maakonda (10–11% I samba
kogusummast; 20–21,5 mln eurot maakonna kohta). II samba toetussummast said suurema osa Viljandi
(19%), Tartu (12%) ja Pärnu (9,3%) maakonna tootjad. Siseriiklike toetuste kogusumma (18 mln) oli võrreldes
2020. aastaga märkimisväärselt suurenenud (12,1 mln ehk 205% võrra; 2020. aastal maksti siseriiklikke
toetusi 5,9 mln eurot). Neist 20% maksti Tartumaa ning 15% Harjumaa tootjatele (vastavalt 3,6 mln ja 2,7 mln
eurot).
Järjest suurem osa toetustest makstakse suurtootjatele. 2021. aastal läks suurtootjatele toetuste
kogusummast 59% (2020. a 55%; 2019. a 53%), sh I samba toetustest 69%, II samba toetustest 42% ning
siseriiklikest toetustest 63%. Keskmise suurusega tootjad said toetuste kogusummast 14%, väiketootjad 8,1%,
hobitalud 3,7% ja FADN tüpoloogia järgi määratlemata suurusega tootjad 15%.
Tootmistüübiti jagunes 2021. aastal makstud toetuste kogusumma järgnevalt: 45% taimekasvatajad, 15%
piimatootjad ning FADN-i järgi määratlemata tootmistüüp, 13% loomakasvatajad ja 8,5% segatootmine.
MAK keskkonnatoetused moodustasid II samba toetuste kogusummast 49% (2020. a 51%). MAK
keskkonnatoetustest omakorda poole (50%) moodustas põllumajanduse keskkonna- ja kliimameede (M10),
sh suurim oli KSM toetuse osa (38%). Järgnesid MAHE (33%), LHT (8,4%) ja NAM (7,3%). Maakonniti oli MAK
keskkonnatoetustel II samba toetuste summast suurem osakaal Lääne (70%), Hiiu (68%), Saare ja Rapla (62%)
maakonnas. Kõige madalam osakaal oli Viljandi maakonnas – 25%.
Sarnaselt eelmiste aastatega oli KSM toetus eriti ülekaalukas Jõgeva, Põlva, Järva ja Lääne-Viru maakonnas
(üle 60% keskkonnatoetuste summast). MAHE toetus moodustas keskkonnatoetustest Võru maakonnas 59%;
Hiiu, Tartu ja Ida-Viru maakonnas aga napilt alla poole.
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Erinevatest keskkonnatoetustest suurim osa maksti 2021. aastal taimekasvatustüübi tootjatele – 63% KSM,
49% MULD ja NAT, 48% MAHE ning 35% SORT toetusest.
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4.3. Keskkonnateadlikkuse e-küsitlus põllumajandustootjatele

4.3.1. Uuringu eesmärk

Põllumajandusuuringute Keskus viis läbi 2017. aastal Eesti Maaelu Arengukava (MAK) 2014–2020 hindamise raames
põllumajandustootjate e-küsitluse, mille eesmärgiks oli välja selgitada:
põllumajandustootjate üldine teadlikkus ja informeeritus keskkonda puudutavates küsimustes;
põllumajandustootjate levinumad tegevuspraktikad;
põllumajandustootjate hinnang oma keskkonnaalaste teadmiste kohta ja
põllumajandustootjate arvamused maaelu arengukava toetuste (nõuete) kohta.
2021. aasta lõpus viidi läbi kordusküsitlus, et hinnata, mil määral on tootjate teadlikkus, hinnangud ning
tegevuspraktikad käesoleva MAK perioodi jooksul muutunud. Oluline on märkida, et ehkki kasutatakse terminit
põllumajandustootja, ei hõlmanud küsitlus vaid tootjaid, kes tegelevad aktiivselt põllumajandusega ning oma põlluvõi aiasaaduste müügiga, vaid sooviti võimalikult paljude 2020. aastal PRIA pindala- ja/või loomatoetusi saanute
vastuseid.
Põllumajandusuuringute Keskus on varasematel aastatel maaelu arengukava püsihindamise raames
põllumajandustootjate seas korraldanud kaks keskkonnateadlikkuse postiküsitlust (2004. ja 2007. a) ja kaks eküsitlust (2009. ja 2014. a). Esimesed küsitlused keskendusid tootjate üldise keskkonnateadlikkuse taseme
teadasaamiseks. 2009. aastal lisandusid küsimused MAK 2. telje meetmete kohta ning 2014. aasta küsitluses lisandus
veelgi küsimusi ja/või täpsustusi põllumajandustootjate majandamistavad kohta.
Ülevaade vastajatest

Küsitlusele vastajaid oli kokku 2712, neist 66% mehed ja 34% naised.
Vastajatest olid 78% ettevõtte omanikud, 7% juhatuse liikmed ning 3% töötajad. 5% vastajatest oli valinud
vastusevariandi „Muu“, neist 15% oli tegu maaomanikuga. Vastajates tekitas ilmselt segadust termin „ettevõte“, kuna
41% vastusevariandi „teised“ valinutest pidas vajalikuks täpsustada, et ei oma ettevõtet, tegutseb FIE või eraisikuna.
Nii küsimustikus kui käesolevas aruandes on kasutatud mõistet „ettevõte“ tootjate põllumajanduslike majapidamiste
kohta, tegemata vahet, kas tegemist on eraisiku, füüsilisest isikust ettevõtja või äriühinguga.
Enim vastanuid (61%) kuulus vanusegruppi 41–65, vanusegruppides 66+ ja 18–40 oli vastavalt 28% ja 10% küsimusele
vastanutest.
Ainult praktiline põllumajanduslik kogemus (põllumajanduslik haridus puudub) oli 57% vastanutest. Põllumajanduslik
kutse- või keskeriharidus oli 24% ning põllumajanduslik kõrgharidus 13% vastajatel. 5% küsimusele vastanud tootjatel
oli nii põllumajanduslik kutse- või keskeriharidus kui ka kõrgharidus.
Tootjatest, kes põllumajandusmaad deklareerinud ei olnud, kuid kel oli metsamaad ning olid taotlenud Natura 2000
toetust erametsamaale (edaspidi NAM toetus), vastas küsimustikule 1061 tootjat. Neist 57% olid mehed ning 43%
naised. NAM vastajatest 74% olid ettevõtte omanikud, 20% vastajatest valis vastusevariandi „Teised“ ning neist 30%
tekitas segadust, millise ettevõttega neil seos peaks olema. 61% NAM küsitlusele vastanutest kuulus vanusegruppi
41–65, vanusegrupis 66 ja vanemad oli 34% ning vanusegrupis 18–44 5% vastajatest. Vastajatelt uuriti ka nende
metsamajandusliku ja/või põllumajandusliku väljaõppe kohta. Enamikul (79%) NAM vastajatest on ainult praktiline
metsamajanduslik ja/või põllumajanduslik kogemus (metsamajanduslik ja/või põllumajanduslik haridus puudub).
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4.3.2. Uuringu tulemused

Uuringu tulemused on jaotatud teemaplokkidesse. Küsimustik koosnes 128 küsimusest ja sarnaselt 2017. aasta
küsimustikuga oli üles ehitatud nii, et vastavalt valikutele üldküsimuste plokis (tegevusvaldkond, toetused), tulid
järgmised küsimused. Edasised küsimused hõlmasid rohumaaviljelust, mulda ja agrotehnoloogiat, elurikkust,
keskkonnateadlikkust ning maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõudeid ning kliimat ja
keskkonda säästvaid põllumajandustavasid. Ankeedi II osas keskenduti MAK keskkonnatoetustele – uuriti tootjate
hoiakuid ja tegevuspraktikaid seoses keskkonnasõbraliku majandamise, piirkondliku mullakaitse, keskkonnasõbraliku
aianduse, kohalikku sorti taimede kasvatamise, ohustatud tõugu looma pidamise, poollooduslike koosluste
hooldamise, mahepõllumajanduse, Natura 2000 põllumajandusmaa ja erametsamaa ning loomade heaolu toetuste
taotlemisega. Lõpetuseks paluti tootjatel kommenteerida maaelu arengukava toetusi vabas vormis ning teha
omapoolseid ettepanekuid.
Üldküsimused

Analüüsiti lõpuni täidetud ankeete ehk kokku 2712 põllumajandustootja vastuseid. Kõige enam oli e-küsitlusele
vastanute hulgas tootjaid, kelle ettevõtte suurus jäi vahemikku kuni 10 ha ja 11–100 ha – vastavalt 46% ja 40% (Joonis
158). Tootjaid suurusega 101–500 ha esindas 11% ning nii 501–1000 ha kui 1001–5000 ha vaid 1% vastanutest. 1% oli
ka neid, kel 2020. aastal põllumajandusmaad deklareeritud ei olnud. Üle 5000 ha suurused ettevõtted vastanute seas
esindatud ei olnud.
1% 1%
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40%
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Joonis 158. E-küsitluses osalenud põllumajandustootjate (n=2712) jagunemise suurusgrupiti

Lühiajalisi (kuni 5 a) rohumaid oli 31% ning püsirohumaid (sh poollooduslikke kooslusi) 86% vastanutel. Üheaastaseid
põllukultuure (sinna hulka loeti tera- ja kaunviljad ning õli-, kiu- ja rühvelkultuurid) kasvatas 35%, köögivilja, ravim- ja
maitsetaimi või maasikat kasvatas 19% ning marja- või puuviljakultuure 16% ettevõtteid. Loomi pidas 29%, linde 9%
ning mesilasi samuti 9% vastanutest.
Analüüsiti ka erinevate tegevusalade esinemist ettevõtetes suurusgrupiti (Joonis 159). Püsirohumaid oli igas
suurusgrupis valdaval hulgal (81–94%), lühiajalisi rohumaid, üheaastasi põllukultuure ning loomi oli sagedamini
suurematel tootjatel, seevastu köögivilja, ravim- ja maitsetaimi või maasikaid, marja- või puuviljakultuure kasvatasid
sagedamini väiksemad tootjad. Linde ja mesilasi peeti kõige sagedamini kuni 10 ha ja 11-100 ha suurusgruppi
kuuluvates ettevõtetes.
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Joonis 159. Erinevate tegevusalade esinemine ettevõtetes suurusgrupiti (vastaja võis valida mitu vastust)

Tootjatelt uuriti ka taotletud põllumajandustoetuste kohta. 2020. aastal oli taotletud kõiki toetusi, mille kohta
uuringus küsiti (Tabel 9).
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Tabel 9. Ülevaade 2021. aastal e-küsitlusele vastanute põllumajandustoetuste taotlemisest (üks vastaja võis valida mitu vastust,
olenevalt sellest, missuguseid toetusi ta 2020. aastal taotlenud oli)
Milliseid järgnevatest põllumajandustoetustest taotlesite aastal 2020?

Vastanute
Osakaal (%)
arv

1. Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate
põllumajandustavade toetus (ÜPT)

2594

96

2. Natura 2000 põllumajandusmaa toetus (NAT)

311

11

3. Natura 2000 erametsamaa toetus (NAM)52

246

9,1

4. Mahepõllumajandusega jätkamise toetus (MAHE J)

327

12

5. Mahepõllumajandusele ülemineku toetus (MAHE Ü)

18

0,7

6. Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (KSM)

405

15

7. Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning
sellega seotud tegevuste elluviimise eest (KSA)

18

0,7

8. Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja
maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse tegevuse elluviimise eest
(KSK)

16

0,6

9. Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (PLK)

250

9,2

10. Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (OTL)

135

5,0

11. Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (SORT)

13

0,5

12. Loomade heaolu toetus (LHT)

391

14

13. Piirkondlik mullakaitse toetus (MULD)

52

1,9

14. Täiendava veekaitse lisategevus (KSM lisategevus)

72

2,7

15. Mesilaste korjealade rajamise lisategevus (KSM lisategevus)

20

0,7

16. Põllulindude soodustamise lisategevus (KSM lisategevus)

17

0,6

Ootuspäraselt kõrge (96%) oli ühtse pindalatoetuse ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetuse
(ÜPT) taotlejate osakaal. Eesti Maaelu Arengukava (MAK) 2014–2020 toetustest taotleti kõige rohkem
keskkonnasõbraliku majandamise toetust (KSM, 15%), loomade heaolu toetust (LHT, 14%) ning
mahepõllumajandusega jätkamise toetust (MAHE J, 12%). Kõige vähem oli taotletud kohalikku sorti taimede
kasvatamise toetust (SORT, 0,5%), põllulindude soodustamise lisategevust (KSM lisategevus, 0,6%),

52

Tabelis 1 on toodud NAM taotlejate arv, kes olid 2020. aastal deklareerinud põllumajandusmaad ja taotlenud ka teisi pindala
ja/või loomatoetusi. Lisaks analüüsiti käesolevas uuringus 1061 NAM taotleja vastuseid, kel põllumajandusmaad deklareeritud ei
olnud ning kellele saadeti eraldi ankeet vaid NAM toetust puudutavate küsimustega.
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keskkonnasõbraliku aianduse toetust köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse
tegevuse elluviimise eest (KSK, 0,6%), mesilaste korjealade rajamise lisategevust, mis on KSM lisategevus (0,7%),
keskkonnasõbraliku aianduse toetust puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (KSA,
0,7%) ning mahepõllumajandusele ülemineku toetust (MAHE, 0,7%).
Vaadeldi ka erinevate toetuste taotlemist ettevõtetes suurusgrupiti (Joonis 160). ÜPT taotlejate hulk oli kõikides
suurusgruppides ühtlaselt kõrge – 0–10 ha suurustest ettevõtetest taotles antud toetust 92%, 101–500 ha ning üle
1001 ha suurustest ettevõtetest koguni 100%. KSM toetust taotleti sagedamini suuremates suurusgruppides – 0–10
ha suuruste ettevõtete puhul vaid 4,4%, 101–500 ha suurusgrupis 45% ning 1001–5000 ha suurusgrupis 82%. Ka
MULD toetust taotleti sagedamini suuremates ettevõtetes – 0–10 ha suurusgrupis taotles seda toetust 0,2%, 11–100
ha suurusgrupis 1,3%, 101–500 ha suurusgrupis 6,7%, 501–1000 ha suurusgrupis 11% ning 1001–5000 ha
suurusgrupis 32% tootjatest. LHT toetust taotleti enim 1001–5000 ha suurusgrupis (41%) ja 11–100 ha suurusgrupis
(21%). MAHE J toetus oli populaarseim keskmistes suurusgruppides – 101–500 ha grupis oli seda taotlenud 31%, 501–
1000 ha grupis 19% ning 11–100 ha suurusgrupis 16% vastanutest.
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Joonis 160. Põllumajandustoetuste taotlemine e-küsitlusele vastanute suurusgruppides (vastaja võis valida mitu vastust)
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Joonis 161. Põllumajandustoetuste taotlemine e-küsitlusele vastanute suurusgruppides (vastaja võis valida mitu vastust)
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MAK keskkonnameetmetega (Tabel 9, toetused nr 2–16) liitunud tootjatelt küsiti, kas antud toetuste taotlemine on
suurendanud nende huvi säästva keskkonnakasutuse vastu põllumajanduses. Tootjatest 30% vastas küsimusele
jaatavalt, 51% kinnitas, et huvi on suurenenud mingil määral ning 19% väitis, et MAK keskkonnatoetuste taotlemine
pole nende huvi säästva keskkonnakasutuse vastu suurendanud (Joonis 162). Üldiselt mida suurem ettevõte, seda
sagedamini kinnitati, et huvi säästva keskkonnakasutuse vastu on vähemalt mingil määral kasvanud. Positiivselt
eristusid 1001–5000 ha suurusgruppi jäävad tootjad, kellest vaid 6% ütles, et huvi säästva keskkonnakasutuse vastu
ei ole suurenenud. Kuni 10 ha suurusgrupis väitis huvikasvu puudumist lausa neljandik vastanutest.
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Joonis 162. Tootjate (n=1368) hinnang oma huvi kasvule säästva keskkonnakasutuse vastu põllumajanduses pärast MAK
keskkonnameetmetega liitumist

Samuti küsiti MAK keskkonnameetmetega liitunud tootjatelt, kas nende kui põllumajandustootjate majanduslik
elujõulisus ja investeerimisvõime on tänu maaelu arengukava raames makstavatele põllumajandustoetustele
suurenenud (Joonis 163). Küsimusele vastas jaatavalt 29% ning eitavalt 31% vastanutest, 40% hinnangul on nende
majanduslik elujõulisus ja investeerimisvõime paranenud mingil määral.
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Joonis 163. Tootjate (n=1438) hinnang oma majandusliku elujõulisuse ja investeerimisvõime suurenemisele tänu MAK raames
makstavatele põllumajandustoetustele
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Kõrgemalt on oma majandusliku elujõulisuse ja investeerimisvõime suurenemist tänu MAK raames makstavatele
põllumajandustoetustele hinnanud 1001–5000 ha, 101–500 ha ning 501–1000 ha suurusgruppidesse kuuluvad
tootjad, kellest vaid vastavalt 10%, 15% ja 18% sõnul pole antud toetustest abi olnud. Kõige vähem tunnetavad
majandusliku olukorra paranemist 0–10 ha suurusgruppi kuuluvad väiketootjad – neist 16% vastas küsimusele
„jah“ ning 37% „mingil määral“, samas ei ole MAK keskkonnatoetustest majanduslikus mõttes abi ligi poolte
väiketootjate väitel.
Vastanutel, kelle sõnul MAK keskkonnatoetused on nende kui põllumajandustootjate majanduslikku elujõulisust ja
investeerimisvõimet suurendanud või mingil määral suurendanud, paluti täpsustada, millised toetused neile abiks on
olnud (Joonis 164).
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Kuni 10 ha

11-100 ha
Pindalapõhised

101-500 ha
Loomapõhised

501-1000 ha
Investeeringutoetused

1001-5000 ha

Keskmine

Nõuandetoetused

Joonis 164. Tootjate (n=989) hinnang erinevatele MAK raames makstavatele keskkonnatoetustele oma majandusliku elujõulisuse
ja investeerimisvõime suurenemisele (vastaja võis valida mitu vastust)

Valdava osa (92%) tootjate sõnul on nende majanduslik elujõulisus ja investeerimisvõime suurenenud tänu
pindalapõhistele toetustele. Investeeringutoetused märkis ära 36% ning loomapõhised toetused 34% tootjatest,
nõuandetoetustest on abi olnud 12% vastanutest. Analüüsides erineva suurusega ettevõtete vastuseid on märgatav
pindalatoetuste stabiilselt sage (86–100%) nimetamine kõikides suurusgruppides. Loomapõhiseid toetusi on
majandusliku elujõulisuse ja investeerimisvõime suurendajana veidi sagedamini nimetatud väiksemates ettevõtetes
(0–10 ha ja 11–100 ha suurusgruppides, vastavalt 34% ja 39%) ning mõnevõrra üllatuslikult vaid 18% 501–1000 ha
suurusgrupis. Investeeringutoetused on abiks olnud pigem suuremates ettevõtetes (101–500 ha, 501–1000 ha ja
1001–5000 ha, vastavalt 59%, 64% ja 57%). Nõuandetoetusi on sagedamini märkinud keskmise või suurema pindalaga
tootjad, neist on kasu olnud ligi viiendikul 101–500 ha ning 501–1000 ha suurusgruppidesse kuuluval ettevõttel.
Rohumaaviljelus

Rohumaade majandamine tähendab inimtegevuse (näiteks niitmine, karjatamine, väetamine) tulemusena
heintaimekoosluste mõjutamist, mille eesmärgiks on tavaliselt nende tootlikkuse suurendamine. Rohumaade
väetamise eesmärk on saada suurem ja toitaineterikkam saak, kiirendada heintaimede juurdekasvu ning tõsta
vastupanuvõimet ebasoodsatele talvitumistingimustele. Elurikkuse seiskohast, mida vähem väetatakse, seda
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liigirikkamaks saab taimekooslus areneda (ei domineeri lämmastiku armastavad liigid) ja rohumaade hilisem niitmine
või võimalusel vahel ka niitmata jätmine omab samuti olulist rolli elurikkuse säilitamisel ja suurendamisel.
Lühiajalised rohumaad on alla 5 aasta vanused põllumaale rajatud rohumaad, mis on osa viljavaheldusest/külvikorrast
ning mida uuendatakse regulaarselt, et saada võimalikult palju rohumassi. Lühiajalised rohumaad on tavaliselt
intensiivses kasutuses ja väetatud ning sealne elustik on üpriski liigivaene. Püsirohumaadeks nimetatakse meil vägagi
erinevaid rohumaid, mille ühisosaks on, et nad on asunud sama koha peal vähemalt viis aastat. Osad püsirohumaad
võivad olla pigem liigivaesed küllaltki intensiivselt majandatavad rohumaad, teised aga pikema aja vältel kujunenud
liigirikkad ja väärtuslikud rohumaad või ekstensiivselt majandatavad poollooduslikud kooslused ehk pärandniidud.
Püsirohumaad ja poollooduslikud kooslused on olulised, kuna seal on tagatud tingimused kõrgeks elurikkuseks.
Püsirohumaade säilitamine aitab kaasa ka kliimaeesmärkide täitmisele säästva süsinikuringe tagamisel, samuti
vähendab toitainete leostumist ja erosiooni.
Lühiajalisi rohumaid (LR) oli ligi kolmandikul (31%, 835 vastajat) küsitlusele vastajatest ning püsirohumaid (PR), sh
poollooduslikke kooslusi valdaval osal vastajatest (86%, 2321 vastajat). Tootjatelt sooviti teada saada, milline on
nende rohumaade peamine kasutamise või hooldamise viis. Et võimalikud erinevused eri rohumaatüüpide
hooldamisviiside vahel esile tuleks, eristati antud küsimusele vastajate seast need, kel oli lühiajalisi rohumaid ent
polnud püsirohumaid (181 vastajat), ning vastupidi (1667 vastajat). Vastajad, kel oli oma sõnul nii lühiajalisi kui
püsirohumaid (654 vastajat), jäeti selle küsimuse analüüsist välja.
Lühiajalisi rohumaid kasutati pooltel juhtudel silo või heina tootmiseks (49%), kuid peaaegu sama levinud oli ka
hekseldamine ilma hekslit koristamata (48%) (Joonis 165). Lühiajalisi rohumaid karjatas 11% ning kasutas mesilaste
korjealana 8% vastanutest. Tootjatest 6% hekseldas ja koristas heksli, kuid ei leidnud sellele kasutusotstarvet.
Niitmata jättis oma sõnul 2% tootjatest. Vastusevariandi „muu“ valis 8%, võimalust tegevust kommentaaris
täpsustada kasutas 14 vastajat. Kommentaarides toodi välja heinaseemne kasvatamine, haljasväetiseks
hekseldamine, vahekultuuride sissekünd, komposti valmistamine (hekseldab ja koristab) ja niitmine niidet
koristamata.
Püsirohumaadel oli levinuim kasutusviis silo või heina tootmine (56%). Hekseldamist hekslit koristamata kasutas 42%
ning karjatamist 32% vastanutest. Püsirohumaid kasutas mesilaste korjealana 7% vastanutest; sama palju oli neid,
kes hekseldasid ja koristasid kasutusotstarbeta heksli. Niitmata jättis püsirohumaa 1% vastanutest. Vastusevariandi
„muu“ valis 3% vastanutest, kirjutati 48 täpsustavat kommentaari. Kommentaarides mainiti sageli samu tegevusi, mis
olid vastusevariantidena juba välja toodud, lisaks kuivatatud heina talvel metsloomadele viimine, naabri loomade
karjatamine, niidetud heina koristamine kellegi teise poolt, osaline käsitsiniitmine ning veekaitsevööndina hoidmine.
Juhiti tähelepanu, et niitmiskohustus häirib rukkirääkude pesitsemist.
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Joonis 165. Lühiajaliste (n=181) ja püsirohumaade (n=1667) peamised kasutamise või hooldamise viisid (vastaja võis valida mitu
vastust)

Analüüsides rohumaade kasutusviise eri toetustüüpide lõikes, tuleb esile MAHE ja PLK taotlenute
püsirohumaade/poollooduslike koosluste sagedasem karjatamine (vastavalt 78% ja 56%). Levinuim kasutusviis MAHE
grupi püsirohumaadel on aga silo või heina tootmine (81%). Hekseldamist hekslit koristamata praktiseeritakse enim
MAHE lühiajalistel rohumaadel (80%), ent kõige harvem MAHE püsirohumaadel (21%).
Edasi küsiti, mitu niidet koristatakse vastaja ettevõttes kasutatavatelt lühiajalistelt rohumaadelt aastas keskmiselt.
Vastanutest 27% hekseldab ning jätab heksli põllule; ühe niite teeb 19%, 2 niidet 16%, 3 niidet 8% ning 4 niidet 1%
tootjatest (Joonis 166). Ühe niite teeb ning samas ka karjatab oma rohumaid samuti 19% vastanutest. Heksli jätavad
põllule enim KSM tootjad (35%), samuti teevad nad teistest gruppidest oluliselt sagedamini 3 niidet (15%). MAHE
tootjad praktiseerivad teistest sagedamini 1 niidet koos karjatamisega (30%).
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Joonis 166. Hooldusviisid lühiajalistel rohumaadel (n=835) ning aastas keskmiselt tehtavate niidete arv

Vastanutest 6% väetab iga-aastaselt kogu oma lühiajaliste rohumaade pinda (Joonis 167). Rohkem kui poolt oma
kasutuses olevate lühiajaliste rohumaade pinnast väetab 3% ja vähem kui poolt pinnast 11% vastanud tootjatest.
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Lühiajalisi rohumaid ei väeta 80% vastanutest. Üldse ei väeta oma lühiajalisi rohumaid 87% ÜPT tootjatest, samas kui
KSM tootjatest vastas sama 71%. Kogu lühiajaliste rohumaade pinda väetab 13% KSM tootjatest; seda on oluliselt
rohkem kui ÜPT ja MAHE grupis (vastavalt 3% ja 2%).
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Joonis 167. Lühiajaliste rohumaade (n=835) iga-aastane väetamine

Tootjatelt, kes oma lühiajalisi rohumaid väetavad, küsiti, mis tüüpi väetist või väetisi nad selleks tavaliselt kasutavad.
Kõige sagedamini kasutatakse väetamiseks tahesõnnikut (41%), mineraalset lämmastikväetist (37%) ning NPK
kompleksväetist (34%) (Joonis 168). Mineraalset kaaliumväetist kasutab 12%, komposti 9% ning haljasväetist 7%, teisi
väetisi kasutatakse oluliselt vähem. Mitte ükski vastajatest ei kasuta digestaati. MAHE tootjate seas on lühiajaliste
rohumaade väetamisel ülekaalukalt populaarseim tahesõnnik (74%), järgnevad kompost (21%) ja haljasväetised
(14%).
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Joonis 168. Erinevat tüüpi väetiste kasutamine lühiajaliste rohumaade väetamisel (n=163; vastaja võis valida mitu vastust)

Ka püsirohumaid omavatelt või kasutavatelt tootjatelt küsiti, mitu niidet koristatakse vastaja ettevõttes
kasutatavatelt püsirohumaadelt aastas keskmiselt. Vastanutest 32% teeb ühe niite, 28% hekseldab ja jätab heksli
koristamata ning 24% teeb ühe niite ning samas ka karjatab (Joonis 169). Heksli jätavad koristamata kõige sagedamini
KSM tootjad (37%). Loomi karjatatakse kõige enam MAHE püsirohumaadel (50%).
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Joonis 169. Hooldusviisid püsirohumaadel (n=2321) ning aastas keskmiselt tehtavate niidete arv
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Joonis 170. Püsirohumaade (n=2321) iga-aastane väetamine

Vastanutest 93% ei väeta oma püsirohumaid üldse (Joonis 170), ÜPT tootjatest lausa 95%. Vähem kui poolt oma
püsirohumaade pinnast väetab 5% ning rohkem kui poolt vaid 0,9% tootjatest. Kogu oma püsirohumaade pinda
väetab 0,8% vastanutest.
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Joonis 171. Erinevat tüüpi väetiste kasutamine püsirohumaade väetamisel (n=165; vastaja võis valida mitu vastust)

Püsirohumaid väetavatelt tootjatelt küsiti, mis tüüpi väetist või väetisi nad selleks tavaliselt kasutavad. Kõige
sagedamini kasutatakse väetamiseks tahesõnnikut (48%) ja mineraalset lämmastikväetist (34%) (Joonis 171), aga ka
NPK kompleksväetist (20%), vedelsõnnikut (18%) ning komposti (13%). KSM tootjatest 2,4% kasutab oma
püsirohumaade väetamiseks digestaati, teistes gruppides pole digestaadiga väetamist mainitud. Granuleeritud
orgaanilisi väetisi MAHE ega KSM grupis ei kasutata, küll aga on selle välja toonud üks ÜPT tootja.
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Joonis 172. Põllumajandustootjate (n=2321) soov harida üles püsirohumaad

Euroopa Liidu liikmesriikidel on kohustus jälgida, et otsetoetuste taotlejate pindalatoetuste taotlustega hõlmatud
püsirohumaa all olev pind ei väheneks. Püsirohumaade säilitamine on vajalik elurikkuse, sh mulla elurikkuse hoidmise
ning orgaanilise aine (sh süsiniku) sidumise huvides.
Oma püsirohumaad sooviks täielikult üles harida ja põllukultuuride alla viia 8% ning osaliselt 21% vastanutest (Joonis
172). Tootjatest 72% ei soovi püsirohumaad üles harida. Enim soovitakse püsirohumaad säilitada ÜPT tootjate seas
(79%), samas kui KSM tootjatest on püsirohumaa säilitamisest huvitatud vaid 38%.
Tootjatelt, kes sooviksid oma püsirohumaad osaliselt või täiesti üles harida, küsiti, mis on selle põhjuseks. 57%
vastanutest leidis, et nad ei vaja ettevõttes nii suurt püsirohumaade pinda ning 19% sõnul ei tasu loomakasvatus ära,
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mistõttu on nad sunnitud muutma tootmissuunda (Joonis 173). 35% tootjatest on püsirohumaade üles harimise soovi
tekitanud mõni muu põhjus ning seda selgitati lähemalt 229 kommentaaris.
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Joonis 173. Püsirohumaade üles harimise soovi põhjused (n=660; vastaja võis valida mitu vastust)

ÜPT tootjad soovivad nt maa rendile anda, kasvatada oma tarbeks kartulit ja köögivilja ning loomasöödaks maisi,
kasvatada meetaimi/mesilaste korjeala suurendada, maa metsastada, tootmist mitmekesistada (sh tulu
suurendamiseks). Paljudes vastustes rõhutatakse, et püsirohumaad tuleks uuendada, et pinda tasandada ning
hõlbustada niitmist, tõrjuda võsa ja et ühtlasi hein seal paremini kasvaks. Mainitakse, et olukord, kus lühiajalised
rohumaad tuleb üles harida, enne kui need viie aasta möödudes muutuvad püsirohumaadeks (sest muidu enam ei
saa), on majanduslikult ebamõistlik, sest rohukamar kannataks veel mõned aastad seda maad viljaka rohumaana
pidada. KSM tootjate kommentaarides kordub mõte, et kui püsirohumaa on korralik põllumaa, siis oleks mõistlik seal
kasvatada põllukultuure; sageli mainitakse ka, et püsirohumaa alla jäi nö vale põld, mis oleks loogilisem põllumaaga
liita. Sarnaselt ÜPT tootjatega mainitakse püsirohumaade ebatasasust ning vähest heinasaaki, mida nende hinnangul
tuleks parandada rohumaa uuendamisega. Ka MAHE tootjad sooviksid püsirohumaad uuendada ja tasandada, mitmel
korral mainitakse metssigade tehtud kahjustusi. Lammaste karjatamisel probleemiks kujunenud karjamaa saastumist
parasiitidega soovitakse vähendada maa periooditi üles kündmisega. Ka soovitakse kasvatada teravilja (tulusam),
köögivilja ja kartulit.
Lühiajalistelt ja püsirohumaadelt kogutud heina ja/või silo koguste üle ei peeta valdavalt arvestust, nii vastas 61%
tootjatest (Joonis 174). Koguseid arvestab hinnanguliselt 38% ning kaalub 3% vastanutest. Teistest eristuvad MAHE
tootjad, kellest 8% kaalub ja 74% arvestab hinnanguliselt heina ja/või silo koguseid; arvestust ei pea vaid 22%.
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Joonis 174. Rohumaadelt kogutud heina ja/või silo koguste arvestamise meetod (n=2502; vastaja võis valida mitu vastust)
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Muld ja agrotehnoloogia

Jätkusuutlik tootmine sõltub mulla kvaliteedist ja viljakusest, mille teadlikuks säilitamiseks ja parandamiseks on vaja
tunda nii oma muldi kui selle hoidmiseks sobilikke võimalusi ja praktikaid.
Väetamine

Keskkonnasõbraliku majandamise juurde kuulub nii viljavaheldus- või külvikorraplaani kui ka väetusplaani
koostamine. MAHE ja KSM toetuse taotlejatel on määrusest tulenev nõue, et peavad olema kehtivad mullaproovid
põllumajandusliku majapidamise iga 5 hektari põllumaa kohta. Mullaproovi analüüsitulemuste või väetustarbekaardi
alusel saab tootja kavandada väetamist vastavalt põllu väetustarbele. Oma põldude kohta koostatud
väetistarbekaarti või mullaproovide analüüsitulemusi kasutab 11% ning mingil määral kasutab 12% vastanutest
(Joonis 175). Väetamise planeerimisel lähtub ainult planeeritavast saagist 3% tootjatest. Väetistarbekaarti ega
mullaproovide tulemusi ei kasuta rohkem kui pooled tootjad ehk 57%; 18% vastajate sõnul pole mullaproove võetud.
Teistest gruppidest eristuvad positiivselt KSM tootjad, kellest kasutab väetistarbekaarti või mullaproovide tulemusi
vähemalt mingil määral 69%. Samas 21% ÜPT tootjate sõnul pole nende maadelt mullaproove võetudki.
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Joonis 175. Vastanud tootjate (n=2712) maade kohta koostatud väetistarbekaardi või mullaproovide analüüsitulemuste
kasutamine
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Joonis 176. Tootjate (n=2712) väetamispraktikate lähtealused (vastaja võis valida mitu vastust)

Edasi küsiti tootjatelt, millest lähtuvalt nad oma ettevõttes väetisi kasutavad. Vastanutest 18% lähtub iseenda
koostatud väetusplaanist, 8% väetamise ABC süsteemist ning 7% konsulendi soovitustest (Joonis 176). Väetisefirma
soovitused võtab aluseks 2% tootjatest. Vastanutest 12% ei kasuta mineraalväetisi ning 4% ei kasuta orgaanilisi
väetisi. KSM tootjad kasutavad erinevaid allikaid teistest märkimisväärselt aktiivsemalt. Vastusevariandi “muu” valis
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3% tootjatest ning oma valikut selgitati 74 kommentaaris. ÜPT tootjad on oma kommentaarides osaliselt korranud
juba välja pakutud variante, lisaks on mainitud teiste (põllumajandustootjate) kogemusest, mõne täppisviljeluse
valdkonna ettevõtte soovitustest ning permapõllunduse põhimõtetest lähtumist. Mainitud on ka
haljasväetiskultuuride, vedelsõnniku ja pritsitavate leheväetiste kasutamist ning karjatamist (karjatatavate loomade
sõnnik väetab rohumaad). Ka KSM tootjad toovad kommentaarides välja teiste tootjate kogemused ja katsetuste
tulemused ning enda eelmiste aastate kogemused. Mitmel korral mainitakse Kevili väetusplaani ja/või Kevili
agronoomide soovituste arvestamist. Lisaks märgitakse olulise otsustuskohana ära väetise hind ning iseenda
majanduslikud võimalused. MAHE tootjad on muuhulgas eraldi välja toonud Albrechti mullanalüüsi tulemused,
erinevate katsetulemuste, nt maheklastri töö arvessevõtu ning põllu olukorra jälgimise.
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Joonis 177. Üheaastaste põllukultuuride (n=937) iga-aastane väetamine

Kõiki üheaastasi põllukultuure väetab iga-aastaselt 41% vastanutest (Joonis 177). Rohkem kui poolt põllukultuuride
pinnast väetab 18% ning vähem kui poolt 19% tootjatest. Ühtegi põllukultuuri ei väeta oma sõnul 22% tootjatest.
Enim väetavad oma põllumaad KSM tootjad (ühtegi põllukultuuri ei väeta neist vaid 3%) ning kõige tagasihoidlikumalt
MAHE tootjad, kellest 42% ei väeta ühtegi põllukultuuri ning 35% väetab vähem kui poolt põllukultuuride pinnast.
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Joonis 178. Erinevat tüüpi väetiste kasutamine üheaastaste põllukultuuride põldude väetamisel (n=729; vastaja võis valida mitu
vastust)

Üheaastaste põllukultuuride väetamisel kasutatakse kõige sagedamini NPK kompleksväetist (67%), mineraalset
lämmastikväetist (53%), tahesõnnikut (32%) ning haljasväetisi (26%) (Joonis 178). Teisi väetisi kasutatakse oluliselt
vähem. Ootuspäraselt eristub MAHE grupi väetiste valik teistest gruppidest – MAHE tootjad kasutavad keskmisest
sagedamini tahesõnnikut (66%) aga ka haljasväetisi (39%), granuleeritud orgaanilisi väetisi (29%) ning komposti
(23%).
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Joonis 179. Tootjate (n=2712) kasutatavate põllutöömasinate GPS seadmete ja rakenduste valmidus digitaalsete
väetistarbekaartide kasutamiseks

Kõikidelt vastajatelt küsiti, kas nende ettevõttes kasutatavatel põllutöömasinatel on olemas GPS seadmete ja
rakenduste valmidus digitaalsete väetistarbekaartide kasutamiseks. Valmidus on vaid 8% tootjatel (Joonis 179),
teistest mõnevõrra kõrgem on see KSM tootjatel (27%).
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Joonis 180. Väetamise ja maaharimise planeerimisel kasutatavad abivahendid (n=2712; vastaja võis valida mitu vastust)

Väetamise ja maaharimise planeerimiseks vabalt kättesaadavaid abivahendeid kasutatakse valdavalt harva.
Vastanutest 7% kasutab Eesti mullastikukaarti, 6% NPK põllupõhise bilansi kalkulaatorit, 4% muldade kasutussobivuse
kaardirakendust ning samuti 4% huumusbilansi kalkulaatorit, 2% muldade lõimiste kaardirakendust, 1%
mullaerosiooni kaardirakendust ning 0,2% NPK taluvärava bilansi kalkulaatorit (Joonis 180). Vastajatest 86% ei kasuta
ühtegi mainitud abivahenditest. Rakenduste aktiivsema kasutamisega eristuvad KSM tootjad, enim kasutavad nad
NPK põllupõhise bilansi kalkulaatorit (26%), Eesti mullastikukaarti (17%), huumusbilansi kalkulaatorit (16%) ja
muldade kasutussobivuse kaardirakendust (10%).
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Joonis 181. Tootjate (n=2712) valmidus mullaviljakuse taseme selgitamiseks võtta mullaproove ka juhul, kui see poleks
kohustuslik

Tootjatest 27% võtaks mullaproove, et selgitada oma ettevõtte põldude mullaviljakuse taset ka juhul, kui see poleks
kohustuslik (Joonis 181); seevastu 31% seda ei teeks ning 43% ei oska öelda, kuidas nad toimiks. Mullaproovide
võtmise valmidus on suurem KSM (60%) ja MAHE (43%) tootjate seas.
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Vahekultuurid

Tootjatelt, kes kasvatavad üheaastaseid põllukultuure (tera- ja kaunviljad ning õli-, kiu- ja rühvelkultuurid) küsiti, kui
suurel osal nad oma ettevõtte üheaastaste põllukultuuride põldude kogupinnast igal aastal vahekultuure kasvatavad.
Vahekultuure, st kultuure, mis külvatakse enne või pärast põhikultuuri koristamist ja katavad põldu sügisperioodil või
kuni järgneva aasta kevadeni toiteelementide sidumiseks ja mullaviljakuse parandamiseks, kasvatab iga-aastaselt
39% vastanutest (Joonis 182). Tootjatest 20% kasvatab vahekultuure vähem kui viiendikul üheaastaste põllukultuuride
kogupinnast ning 15% viiendikul kuni poolel põllukultuuride pinnast. Rohkem kui poolel põllukultuuride pinnast
kasvatab vahekultuure 4% tootjatest. Vahekultuure kasvatavad enim MAHE tootjad, kellest vähemalt mingil põlluosal
külvab neid 57%.
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Joonis 182. Vahekultuuride osakaal üheaastaste põllukultuuride põldude kogupinnast (n=937)

Vastanutest 57% peab vahekultuuride kasvatamist üheaastaste põllukultuuride vahel vajalikuks või pigem vajalikuks
(Joonis 183), samas kui 28% leiab, et ei oska vahekultuuride vajalikkust hinnata, kuna (vastajal) pole nende kohta
piisavalt teadmisi. 15% ei pea vahekultuuride kasvatamist vajalikuks. Vahekultuuride kasvatamist tähtsustavad pigem
MAHE tootjad, samas kui ÜPT tootjatest hindab seda vajalikuks või pigem vajalikuks alla poole (49%).
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Joonis 183. Tootjate (n=937) hinnang vahekultuuride kasvatamise vajalikkusele

Neilt, kes vastasid, et ei pea vahekultuuride kasvatamist vajalikuks, küsiti, mis on selle põhjuseks. Sagedasemad
põhjused on, et põllukultuuride koristamine jääb sügisperioodil sageli hiliseks ja seetõttu pole vahekultuure mõtet
enam külvata, samuti pole meie tingimustes vahekultuuride kasvatamine tasuv (mõlemad 45%) ( Joonis 184). 31%
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vastanutest pole kiirel koristusperioodil vahekultuuride külvamiseks aega ning 12% leiab, et väetised on saagikuse ja
mullaviljakuse suurendamisel tõhusamad kui vahekultuurid. Tootjatest 21% valis vastusevariandi “muu”, lisati 29
kommentaari. ÜPT tootjad tõid kommentaarides välja, et ei pea vahekultuuride kasvatamist vajalikuks, sest
kasvatavad vaheldumisi teravilja ja rohumaad (kuni 5 aastat), kasvatavad kartulit ja vahetavad maid
naaberettevõttega, kasutavad haljas- ja mustkesa, vahetavad erinevaid kultuure põllul, pind on nii väike, et ei näe
vajadust, kasvatavad hoopis haljasväetiskultuure või talivilja.
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Joonis 184. Põhjused, miks ei peeta vahekultuuride kasvatamist vajalikuks (n=139; vastaja võis valida mitu vastust)

KSM tootjad toovad põhjusteks, et ettevõttes on põhikultuurideks rohumaad, mullaviljakust parandatakse orgaanilise
väetisega, kasvatatakse talivilja või talirapsi, puudub vahekultuuri külvamiseks sobiv külvik. MAHE tootjad mainivad
haljaskesa ning liblikõieliste kasvatamist.
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Joonis 185. Tootjate (n=937) huvi vahekultuuride kasvatamise vastu, juhul kui seda põllumajanduse keskkonnameetmena
toetataks (vastaja võis valida mitu vastust)
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Kui vahekultuuride kasvatamist põllumajanduse keskkonnameetmena toetataks, alustaks 19% vastanutest kindlasti
nende kasvatamisega ning 16% suurendaks vahekultuuride kasvupinda (Joonis 185). Tootjatest 10% arvab, et ei
suurendaks oluliselt vahekultuuride kasvupinda, sest kasvatab neid juba piisavalt. 25% leiab, et kasvataks neid küll,
kuid külvipinna suurus sõltuks siiski konkreetse aasta tingimustest, mitte niivõrd toetusest. 37% hinnangul sõltuks
huvi vahekultuure kasvatada toetuse suurusest ning 14% ei kasvataks neid ka märkimisväärse toetusemäära korral.
Kõige vähem on vahekultuuride kasvatamisest huvitatud ÜPT tootjad, kellest 21% ei kasvataks vahekultuure ka
märkimisväärse toetusemäära korral, samas kui MAHE tootjatest vastas niimoodi vaid 5%.
Haljasväetiskultuurid

Samuti küsiti üheaastaste põllukultuuride kasvatajatelt, kui suurel osal oma ettevõtte üheaastaste põllukultuuride
põldude kogupinnast kasvatavad nad igal aastal haljasväetiskultuure. Haljasväetiskultuurid on kultuurid, mis
külvatakse viljavaheldusse põhikultuurina järgneva põhikultuuri väetistarbe vähendamiseks ja mullaviljakuse
parandamiseks, millelt saaki ei koristata ning mille biomass tagastatatakse tervikuna mulda.
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Joonis 186. Haljasväetiskultuuride osakaal üheaastaste põllukultuuride põldude kogupinnast (n=937)

27% tootjatest kasvatab haljasväetiskultuure vähem kui viiendikul oma põllukultuuride pinnast (Joonis 186). Viiendikul
kuni poolel põllupinnal kasvatab haljasväetiskultuure 16% ning rohkem kui poolel 3% vastajatest. Nagu ka
vahekultuure, kasvatavad haljasväetiskultuure enim MAHE tootjad (66%), samas kui ÜPT tootjatest kasvatab neid
vaid kolmandik. Samuti on MAHE tootjate seas võrreldes teiste gruppidega enim neid, kes kasvatavad
haljasväetiskultuure rohkem kui poolel oma põllukultuuride pinnast (9%).
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Joonis 187. Tootjate (n=937) hinnang haljasväetiskultuuride kasvatamise vajalikkusele viljavahelduses
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Vastanutest 70% peab haljasväetiskultuuride kasvatamist viljavahelduses igati vajalikuks või pigem vajalikuks (Joonis
187), samas kui 20% leiab, et ei oska haljasväetiskultuuride vajalikkust hinnata, kuna (vastajal) pole nende kohta
piisavalt teadmisi. 11% ei pea haljasväetiskultuuride kasvatamist vajalikuks. Haljasväetiskultuuride kasvatamist
viljavahelduses tähtsustavad teistest enam MAHE tootjad.
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Joonis 188. Põhjused, miks ei peeta haljasväetiskultuuride kasvatamist vajalikuks (n=101; vastaja võis valida mitu vastust)

Tootjailt, kes vastasid, et ei pea haljasväetiskultuuride kasvatamist vajalikuks, küsiti sellise hinnangu põhjuste kohta.
Vastanutest 55% leidsid, et haljasväetiskultuuri kasvatamisel ei saa sellelt põllult saagi müügitulu ja seetõttu võib
kogutulu põldude kohta väheneda; 33% hinnangul on väetised saagikuse ja mullaviljakuse suurendamisel tõhusamad
kui haljasväetiskultuurid (Joonis 188). Variandi „muu põhjus“ valis 26%, oma seisukohti kirjeldati 26 kommentaaris,
näiteks ei sobi haljasväetiskultuuride kasvatamine seemnekasvatuse külvikorda, seda peetakse kulukaks, samas tulu
pole kuidagi prognoositav, põllupind on liiga väike või peetakse rohumaid. Mõnel juhul haljaskultuure küll
kasvatatakse, ent mitte väetamiseks, vaid loomade jaoks.
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Joonis 189. Tootjate (n=937) huvi haljasväetiskultuuride kasvatamise vastu viljavahelduses, juhul kui seda põllumajanduse
keskkonnameetmena toetataks (vastaja võis valida mitu vastust)

Kui haljasväetiskultuuride kasvatamist põllumajanduse keskkonnameetmena toetataks, alustaks 16% vastanutest
kindlasti nende kasvatamisega ning 18% suurendaks haljasväetiskultuuride kasvupinda (Joonis 189). Tootjatest 18%
arvab, et ei suurendaks oluliselt haljasväetiskultuuride kasvupinda, sest kasvatab neid viljavahelduses juba piisavalt.
19% hinnangul võiks neid kasvatada küll, kuid külvipinna suurus sõltuks siiski konkreetse aasta tingimustest, mitte
niivõrd toetusest. 37% hinnangul sõltuks huvi haljasväetiskultuure kasvatada toetuse suurusest ning 12% ei kasvataks
neid ka märkimisväärse toetusemäära korral. Kõige vähem on haljasväetiskultuuride kasvatamisest huvitatud ÜPT
tootjad, kellest 18% ei kasvataks haljasväetiskultuure ka märkimisväärse toetusemäära korral, samas kui MAHE
tootjatest vastas niimoodi vaid 3%. Kõikides tootmistüüpides sõltuks huvi enim toetuse suurusest (ÜPT 34%, KSM
43%, MAHE 35%).
Agrotehnoloogia

Üheaastaste põllukultuuride kasvatajatel paluti vastata, millist mullaharimise tehnoloogiat kasutavad nad oma
ettevõtte üheaastaste põllukultuuride põldudel. Vastanutest 82% kasutab künnipõhist mullaharimist, 48% pindmist
mullaharimist ning 12% otsekülvi (Joonis 190). KSM tootjad praktiseerivad künnipõhist ja pindmist mullaharimisviisi
peaaegu võrdselt (vastavalt 76% ja 73%), samas kui MAHE tootjad kasutavad pindmist mullaharimist oluliselt vähem.
Otsekülvi kasutatakse üldiselt vähe; KSM tootjate seas siiski sagedamini kui teistes tootmistüüpides (19%).
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Joonis 190. Mullaharimise tehnoloogia üheaastaste põllukultuuride põldudel (n=937; vastaja võis valida mitu vastust)
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Joonis 191. Põhu kasutamine ettevõttes (n=937; vastaja võis valida mitu vastust)

Põhk tekib tera- ja kaunviljakasvatuses ning seemneheinakasvatuses kõrvalsaadusena. Tootjatest 74% hekseldab
tekkinud põhu ja jätab põllule, 27% kasutab loomadele allapanuks ning 6% viib ettevõttest välja; 9% teeb midagi
muud (Joonis 191). Hekseldatud põhu jätavad põllule sagedamini KSM tootjad (86%) ning loomade allapanuks
kasutavad põhku eelkõige MAHE tootjad (43%). Mõnel muul moel kasutavad põhku teistest tootmistüüpidest
sagedamini ÜPT tootjad (vastusevariandi „muu“ on valinud 15% ÜPT grupist).
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Joonis 192. Põhu saagi arvestamise meetod (n=937)
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Põhu saaki ettevõttes valdavalt ei arvestata (66%) (Joonis 192). Põhku kaalub vaid 2% vastanutest (KSM ja MAHE
tootjatest 3%); 32% arvestab kogust hinnanguliselt kas terade ja põhu massi suhte kaudu, põhurulooni ligikaudse
massi ja arvu põhjal vms.
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Joonis 193. ETKI taimekahjustajate monitooringu tulemuste arvestamine tootjate seas (n=937) taimekaitsetööde planeerimisel

Üheaastasi põllukultuure kasvatavatelt tootjatelt küsiti, kas nad kasutavad oma ettevõttes taimekaitsetööde
planeerimisel Eesti Taimekasvatuse Instituudi taimekahjustajate monitooringu tulemusi (teravilja, põldherne, põldoa,
rapsi, kartuli kohta). Monitooringu tulemusi kasutab 18% vastanutest; 26% ei ole monitooringust kuulnud (Joonis 193).
KSM tootjate seas on monitooringu tulemuste kasutajaid rohkem kui teistes toetustüüpides – 34%.
Elurikkus

Põllumajandusmaastikel on oluline seos loodusliku elurikkusega, sh linnu- ja taimeliikidega, mullaelustiku ja
putukatega. Elurikkuse säilitamine ja suurendamine on oluline, kuna mitmekesisemad kooslused on stabiilsemad ning
tulevad häiringute ja muutustega paremini toime. Liigirikas põllumajandusmaastik täidab ka mitmeid ökosüsteemi
teenuseid, nt aitavad looduslikud tolmeldajad muuhulgas kultuurtaimede tolmeldamist läbi viia, röövputukad ja
putuktoidulised linnud piiravad kahjurputukate arvukust, vihmaussid lagundavad mullas orgaanilist ainet ning
parandavad mulla struktuuri. Seetõttu on oluline, et põllumajandustootjad oleksid elurikkusest teadlikud ning
sooviksid seda säilitada ja suurendada.
Elurikkuse küsimustele vastasid kõik 2712 tootjat. Analüüsimaks võimalikke erinevusi ÜPT ja MAK keskkonnatoetuste
(KSM ja MAHE) taotlejate teadlikkuses ning suhtumises elurikkusesse, vaadeldi eelpoolmainitud toetuste taotlejate
vastuseid lisaks ka eraldi gruppides. ÜPT gruppi kuulus 1856 tootjat, kes taotlesid ÜPT toetust ning ei taotlenud KSM
ega MAHE toetust. KSM gruppi kuulusid kõik antud toetust taotlenud vastajad (405). MAHE grupi moodustasid 345
tootjat, kellest 327 taotles mahepõllumajandusega jätkamise toetust ning 18 mahepõllumajandusele ülemineku
toetust.
Tootjatel paluti anda hinnang kogu oma põllumajandusmaa elurikkusele (Joonis 194). 22% vastanutest peab elurikkust
kõrgeks ning ei näe vajadust selle suurendamiseks, 8% hindab elurikkust oma põllumajandusmaal kõrgeks, kuid leiab,
et võiks kõrgem olla. 20% vastanutest peab elurikkust keskmiseks ning ei näe vajadust suurendamiseks. Elurikkust
hindab keskmisel tasemel olevaks ning näeb vajadust suurendamiseks 15% vastanutest. Vaid 1% vastajate hinnangul
on elurikkuse tase nende põllumajandusmaal madal ning ei näe vajadust selle suurendamiseks. Erinevate
toetustüüpide taotlejate võrdlusest selgub, et MAHE tootjatest ligi 50% hindab elurikkuse taset põllumajandusmaal
kõrgeks, samas hindab taset kõrgeks 26% ÜPT ning 32% KSM tootjatest.

270

Majanduslikud näitajad ja muu

100%
90%
80%
Ei oska öelda

70%

Madal, kuid võiks kõrgem olla

60%

Madal ja ei näe vajadust suurendada

50%

Keskmine, kuid võiks kõrgem olla

40%

Keskmine ja ei näe vajadust suurendada

30%

Kõrge, kuid võiks kõrgem olla

20%

Kõrge ja ei näe vajadust enam suurendada

10%
0%
Kokku (2712)

ÜPT (1856)

KSM (405)

MAHE (345)

Joonis 194. Tootjate hinnang elurikkusele oma ettevõtte põllumajandusmaal

Järgnevalt uuriti tootjatelt, kuidas nad hindavad oma teadmiste taset ja huvi põllumajandusmaastiku lindude vastu,
sh nende kasu ja kahju ning seoseid põllumajandustegevusega (Joonis 195). Vastanutest 17% hindas oma teadmiste
taset heaks ning neist 9% on huvi veel rohkem teada saada. Kõige sagedamini (33%) vastati, et teadmised on
keskmisel tasemel ja on huvi rohkem teada. Võrdselt (17%) oli valitud vastusevariante “Keskmisel tasemel teadmised
ja ei ole huvi rohkem teada” ning “Vähesed teadmised, kuid huvi rohkem teada”. 16% vastanutest arvas, et neil on
vähe teadmisi ning ei ole ka huvi rohkem teada saada. KSM (43%) ja MAHE (46%) tootjate seas oli võrreldes ÜPT
tootjatega (29%) rohkem vastajaid, kes hindasid oma teadmisi keskmiseks, ent kel oli huvi teadmisi täiendada.
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Joonis 195. Tootjate hinnang oma teadmiste tasemele ja huvile põllumajandusmaastiku lindude vastu

Tootjatel paluti anda hinnang ka oma teadmistele ja huvile põllumajandusmaastiku taimede (v.a. kultuurtaimed)
vastu, sh nende kasu ja kahju ning seosed põllumajandustegevusega (Joonis 196). Enamik vastajatest (38%) hindas
oma teadmiste taset põllumajandusmaastiku taimede teemal keskmiseks ja tundis huvi rohkem teada. 30%
vastajatest on teadmised vähesed, kuid 19% neist vastajatest tahab teema kohta rohkem teada saada. Heal tasemel
olevaks hindas oma teadmisi 15% küsimusele vastanutest. KSM ja MAHE gruppides (vastavalt 54% ja 49%) oli
võrreldes ÜPT grupiga (33%) rohkem tootjaid, kelle teadmised põllumajandusmaastiku taimedest endi hinnangul olid
keskmisel tasemel, ent püsis soov rohkem teada. Tootjaid, kelle teadmised olid vähesed ning kel puudus ka huvi
rohkem teada, oli KSM ja MAHE taotlejate seas vastavalt 4% ja 3%, samas kui ÜPT grupis oli neid 14%.
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Joonis 196. Tootjate hinnang oma teadmiste tasemele ja huvile põllumajandusmaastiku taimede vastu

Elurikkuse küsimuste grupis paluti tootjatel hinnata ka oma teadmiste taset ja huvi teemal mullaelustik, sh nende
kasu ja kahju ning seosed põllumajandustegevusega (Joonis 197). Teadmiste taseme hindas heaks 11%, keskmiseks
48% ning väheseks 40% vastajatest ning kõigi tasemete puhul olid ülekaalus vastajad, kellel on huvi rohkem teada.
ÜPT tootjatest 18% hindas teadmiste taset väheseks ja puudus ka huvi rohkem teada, sama vastusevariandi valijaid
oli tunduvalt vähem KSM ja MAHE tootjate seas, vastavalt 4% ja 3%.
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Joonis 197. Tootjate hinnang oma teadmiste tasemele ja huvile mullaelustiku vastu

Tootjatel paluti anda hinnang ka oma teadmistele ja huvile põllumajandusmaastiku kasulike putukate vastu, sh nende
kasu ja kahju ning seosed põllumajandustegevusega (Joonis 198). 50% vastajatest hindas oma teadmise taset
keskmiseks ning neist 35% tundsid huvi rohkem teada. Heal tasemel olevaks hindas oma teadmisi 11% ning väheseks
38% vastajatest. ÜPT tootjatest olid enda hinnangul kasulikest putukatest head või keskmised teadmised 58%, KSM
tootjatest 77% ning MAHE tootjatest 71%. Tootjaid, kelle teadmised kasulike putukate osas olid oma hinnangul
vähesed ning kel polnud huvi ka rohkem teada, oli ÜPT grupis 16%, KSM grupis 2% ja MAHE grupis 4%.
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Joonis 198. Tootjate hinnang oma teadmiste tasemele ja huvile põllumajandusmaastiku kasulike putukate vastu

Järgmiseks küsiti tootjatelt, kas ja mil viisil on nad saanud teadmisi põllumajandusmaastikuga seotud loodusliku
mitmekesisuse kohta, üks vastaja võis valida mitu vastusevarianti (Joonis 199). Enamik vastajatest (37%) on saanud
teadmisi ajakirjandusest ja meediast, 36% on ise infot otsinud. 31% tootjatest on saanud infot koolitustelt, 29%
infomaterjalidest, 19% erialase hariduse omandamisel, 16% tuttavatelt, 11% põllumajandusnõustajalt ning 10%
endisel/praegusel töökohal. Vastajatest 15% ei ole elurikkuse kohta teadmisi saanud. Vastusevariandi „muu“ oli
valinud 2% vastajatest, neist 39% tõid välja, et on saanud teadmisi läbi elukogemuse, lisaks mainiti ka teadmiste
saamist hariduse omandamisel, vanematelt ja vanavanematelt, spetsialistidelt ja infopäevadelt. ÜPT tootjatest
enamik (38%) on saanud teadmisi ajakirjandusest ja meediast, 34% on ise infot otsinud ja 24% vastanutest on
kasutanud infomaterjale. KSM tootjate peamisteks teadmiste saamise allikateks on koolitused (63%) ning
infomaterjalid (47%). MAHE tootjatest 72% on teadmisi saanud koolitustelt ning 43% on elurikkuse kohta ise infot
otsinud. Abiks on olnud ka infomaterjalid (41%) ning ajakirjandus ja meedia (36%). Teadmisi ei ole saanud enda sõnul
19% ÜPT tootjatest, KSM grupi puhul ei ole infot saanud 5% ning MAHE tootjatest 4%.
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Joonis 199. Tootjate põllumajandusmaastikuga seotud elurikkuse kohta kogutud teadmiste allikad (üks vastaja võis valida mitu
vastust)
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Tootjatelt uuriti ka, missuguste tegevuste läbi on nad oma ettevõttes säilitanud või suurendanud elurikkust ( Joonis
200). 20% tootjatest ei ole enda sõnul selliseid tegevusi rakendanud, 49% ei kasuta üldse pestitsiide, 37% lükkab
niitmisaja edasi pesitsevate lindude soodustamiseks, 36% on säilitanud maastikulist mitmekesisust, 32% on pannud
üles lindude pesakasti, 25% kasutab elurikkust soosivaid harimispraktikaid, 19% on mitmekesistanud maakasutust,
19% jälgib põlluelustikku, et seda säästa, 18% väldib õitsvate taimede pritsimist pestitsiididega, 17% on rajanud
maastikuelemente, 13% on suurendanud kasulike putukate toiduressursse, 10% rajab väiksemaid põlde, 9% on
vähendanud pestitsiidide kasutamist, 7% kasvatab/peab geneetilise mitmekesisuse suurendamiseks erinevaid
sorte/tõuge, 2% on paigaldanud putukapesa ning 2% on rajanud röövlindudele istumiskoha. Vastanutest 3% valis
vastusevariandi „muu“ ning kirjeldas rakendatud tegevusi vabas vormis. Vastajad tõid välja näiteks mitmekesiste
kultuuride kasvatamise, pärandkoosluste ja poollooduslike koosluste säilitamise ning mesilaste pidamise. ÜPT
tootjatest ei ole elurikkust säilitavaid või suurendavaid tegevusi rakendanud 25% vastajatest, KSM ja MAHE tootjate
seas oli selliseid vastuseid vastavalt 6% ja 8%.
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Joonis 200. Tegevused, mille läbi tootjad on oma ettevõttes säilitanud või suurendanud elurikkust (üks vastaja võis valida mitu
vastust)
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Joonis 201. Tegevused, mille läbi tootjad on oma ettevõttes säilitanud või suurendanud elurikkust (üks vastaja võis valida mitu
vastust)

Järgmiseks uuriti vastajatelt, millised väited iseloomustavad kõige paremini tootjate arvamusi põllu servades asuvate
rohumaaribade kohta (Joonis 202). Enamik vastajatest (43%) arvas, et rohumaaribad toetavad kasulikku elustikku, 36%
vastajatest arvas, et ühiskond väärtustab pigem niidetud kui niitmata rohumaaribasid, 26% leidis, et rohumaaribasid
on vaja niita, et vältida umbrohtude levikut põllule, 4% tootjatest arvas, et ei rajaks rohumaaribasid ka siis, kui seda
tegevust rahaliselt toetataks. KSM tootjate hulgas oli kõige populaarsemateks vastusteks, et rohumaaribad toetavad
kasulikku elustikku (45%) ning et rohumaaribasid on vaja niita, et vältida umbrohtude levikut põllule (43%). Kusjuures
viimane valik oli ÜPT ja MAHE tootjate seas märgatavat vähem populaarne, vastavalt 24% ja 23%.
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Joonis 202. Väited, mis iseloomustavad kõige paremini tootjate arvamusi põllu servades asuvate rohumaaribade kohta (üks
vastaja võis valida mitu vastust)
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Joonis 203. Väited, mis iseloomustavad kõige paremini tootjate arvamusi põllu servades asuvate rohumaaribade kohta (üks
vastaja võis valida mitu vastust)

Seoses rohumaaribadega paluti tootjatel märkida ka millised väited sobivad nende põldude servades asuvate
rohumaaribade majandamisega (Joonis 204). 33% vastajatest märkis, et neil ei ole rohumaaribasid, 29%
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niidab/hekseldab rohumaaribasid enamasti korra aasta (pigem pärast 15. juulit), 20% hooldab ribasid enamasti niites
ning 11% hekseldades, 12% arvas, et kui ei oleks kohustust rohumaaribasid vähemalt korra aastas niita/hekseldada,
siis jätaksid nad selle mõnel aastal tegemata, 14% vastajatest jätab vähemalt mõned rohumaaribad mõnel aastal
niitmata/hekseldamata. Tootjatest 11% hooldab rohumaaribasid enamasti transpordiamet/kohalik omavalitsus vms,
9% niidab/hekseldab enamasti korra aastas (pigem enne 15. juulit) ning 6% vastanutest niidab/hekseldab enamasti
rohkem kui korra aastas. ÜPT ja MAHE tootjate seas oli kõige populaarsemaks vastusevariandiks „mul ei ole
rohumaaribasid“, mida valis vastavalt 35% ja 33% vastajatest. KSM tootjate seas oli enim (38%) tootjaid, kes
niidavad/hekseldavad enamasti korra aastas (pigem pärast 15. juulit).
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Joonis 204. Väited, mis sobivad tootjate põldude servades asuvate rohumaaribade majandamisega (üks vastaja võis valida mitu
vastust)
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Joonis 205. Väited, mis sobivad tootjate põldude servades asuvate rohumaaribade majandamisega (üks vastaja võis valida mitu
vastust)
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Keskkonnateadlikkus

Keskkonda säästev ja jätkusuutlik tegutsemine on oluline igas valdkonnas. Ka Eesti maaelu arengukava üheks
eesmärgiks on soodustada põllumajandusmaa kasutamist keskkonnasõbralikult. Keskkonnahoiu seisukohast on
olulise tähtsusega keskkonnateadlikkus, mistõttu küsiti tootjatelt, kas ja millisel määral on keskkonnakaitsele
tähelepanu pööramine nende ettevõtetes olulisel kohal ning kuivõrd on tootjad kursis kliimamuutustega.
Keskkonnateadlikkuse küsimustele vastasid kõik 2712 tootjat ning eraldi analüüsiti ÜPT, KSM ja MAHE taotlejate
vastuseid. Esmalt küsiti tootjatelt, kas keskkonnakaitsele tähelepanu pööramine on olnud nende ettevõtetes olulisel
kohal. Vastanutest 57% pidas seda oluliseks, 29% mingil määral oluliseks, 3% ebaoluliseks ning 10% ei omanud kindlat
seisukohta (Joonis 206).
Võrreldes ÜPT, KSM ja MAHE tootjate vastuseid, selgub, et KSM ja MAHE tootjad peavad keskkonnakaitsele
tähelepanu pööramist mõnevõrra olulisemaks (vastavalt 67% ja 71%), kui ÜPT taotlejad (53%). Keskkonnakaitset peab
mingil määral oluliseks 30% ÜPT, 28% KSM ja 25% MAHE tootjatest. Vastusevarianti „ei ole oluline“ valis 4% ÜPT, 2%
KSM ja 3% MAHE taotlejatest. 13% ÜPT tootjatest ei omanud kindlat seisukohta, sama vastusevariandi valisid 3% KSM
ja 1% MAHE vastajatest.
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Joonis 206. Tootjate hinnang keskkonnakaitse olulisusele ettevõttes

Vastajate sõnul motiveerib neid enim keskkonnasõbralikult majandama looduskeskkonna säilitamine tulevastele
põlvedele (67%) ja enda huvi (60%) (Joonis 207). Toetused motiveerivad 39%, seadusandlus 14% ning nõuanded
konsulendilt 5% vastajatest. Miski ei motiveeri 3% kõigist vastajatest ning nimetatud vastusevariant oli ÜPT (3%)
taotlejate seas veidi populaarsem kui KSM (1%) ja MAHE (1%) tootjate seas. Toetused motiveerivad ÜPT taotlejaid
(30%) vähem kui KSM (70%) ja MAHE (56%) tootjaid.
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Joonis 207. Tootjate keskkonnasõbraliku majandamise motivaatorid (üks vastaja võis valida mitu vastust)
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Tootjatelt uuriti, kas ettevõte järgib Hea Põllumajandustava reegleid. Jaatavalt vastas 67% kõigist vastajatest, 61%
ÜPT tootjatest ning võrdselt 84% KSM ja MAHE tootjatest (Joonis 208). Osaliselt järgib Hea Põllumajandustava reegleid
14% vastajatest. Tootjaid, kes on teadlikud Hea Põllumajandustava reeglitest, kuid ei järgi neid on kõigis gruppides
alla 1%. Mõistega ei ole kursus 9% vastajatest, ÜPT tootjatest 11%, KSM tootjatest 3% ning 3% MAHE tootjatest.
Vastusevarianti „Ei oska öelda“ valis 9% vastajatest, 12% ÜPT tootjatest ning võrdselt 2% KSM ja MAHE tootjatest.
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Joonis 208. Hea Põllumajandustava järgimine tootjate endi hinnangul

Järgmiseks küsiti tootjatelt, kas nad peavad oma tegutsemispiirkonnas probleemiks intensiivset põllumajandust.
Jaatavalt vastas 12% ning 29% leidis, et see on mingil määral probleem (Joonis 209). Intensiivset põllumajandust ei
pidanud oma piirkonnas probleemiks 42% vastanutest ja 16% ei omanud kindlat seisukohta. MAHE taotlejatest 61%
leiavad, et nende tegutsemispiirkonnas on intensiivne põllumajandus probleemiks või mingil määral probleemiks,
samal arvamusel on 39% ÜPT ning 41% KSM tootjatest.
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Joonis 209. Tootjate hinnang intensiivse põllumajanduse probleemsusele piirkonnas

Tootjatelt uuriti, milliseid täiendavaid keskkonnaalaseid piiranguid ja nõudeid oleksid nad nõus täitma, kui selle eest
makstaks toetust. Ligi pooled vastajatest (47%) leidsid, et nõudeid on praegugi piisavalt ning rohkem ei oleks vaja,
36% oleks valmis täitma elurikkust soodustavaid piiranguid, 29% maastiku mitmekesisust soodustavaid piiranguid,
28% keemiliste taimekaitsevahendite kasutamise piiranguid, 23% väetuspiiranguid ning 22% veekaitsealaseid
piiranguid (Joonis 210). 5% vastajatest valis vastusevariandi „Muu“, ning vastajad tõid näiteks välja, et nõudeid tuleks
täita ka toetusteta, väetiste/pestitsiidide kasutamise piiramine ja muud piirangud võiksid lähtuda
tegutsemispiirkonnast. MAHE tootjatest enamik „Muu“ valijatest täpsustas, et mahe tootjatel on juba piisavalt
piiranguid. KSM vastajate kommentaaridest kerkisid esile kommentaarid, et piirangute täitmine sõltub toetuse
suurusest.
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Joonis 210. Tootjate hinnang täiendavatele keskkonnaalastele piirangutele ja nõuetele, mida oldaks valmis täitma, kui selle eest
toetust makstakse (üks vastaja võis valida mitu vastust)

Küsitlusele vastajatelt uuriti, kuidas nad hindavad kliimamuutuste mõju põllumajandustootmisele Eestis. 28%
vastajatest ei osanud mõju hinnata ning 7% tundis, et kliimamuutused ei mõjuta põllumajandustootmist (Joonis 211).
Tootjatest 31% tõi välja, et saagikoristus on häiritud tihedamini esinevatest sademetest, võrdselt 27% tõi välja
taimede talvitumise halvenemise ning tootmiskulude suurenemise ja tulude vähenemise, 23% taimede kasvuperioodi
pikenemise, 21% niisutusvee vajaduse suurenemise, 15% pestitsiidide kasutamise suurenemise, 13% tunneb, et
kliima soojenemisel suureneb kultuuride saagikus ja mitmekesistub kasvatatavate kultuuride hulk, 11% hindab, et
kliimasoojenemine loob soodsamad tingimused erosiooniks ja toitainete väljauhtumiseks mullast, 2% leiab, et
tootmistulud suurenevad ja kulud vähenevad. Vastusevariandid “Taimede kasvuperiood pikeneb” ja “Kliima
soojenemisel suureneb kultuuride saagikus ja mitmekesistub kasvatatavate kultuuride hulk” olid populaarseimad
KSM taotlejate seas, vastavalt 36% ja 22%.
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Joonis 211. Kliimamuutuste mõju põllumajandustootmisele Eestis tootjate hinnangul (üks vastaja võis valida mitu vastust)
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Joonis 212. Kliimamuutuste mõju põllumajandustootmisele Eestis tootjate hinnangul (üks vastaja võis valida mitu vastust

Keskkonnateadlikkuse teema lõpetuseks küsiti põllumajandustootjatelt milliseid kliimamuutuste leevendamise ja
nendega kohanemise tegevusi nad kasutavad. Enamik tootjatest (53%) vastas, et selleks on muldade püsirohumaade
all hoidmine (Joonis 213). 37% märkis ära elurikkuse säilitamise (nt rohumaaribade kasutamine, pestitsiidide
kasutamise vältimine), 31% MAK toetuste nõuete järgimise ning seeläbi kliimamuutuste leevendamisele ja
kohanemisele kaasa aitamise, 21% tasakaalustatud väetamise, 7% biomassi kasutamise ja taastuvenergia tootmise
ning 4% sõnnikuhoidlate katmise. Kõigist vastajatest 7% leiab, et kliimamuutuste leevendamise ja nendega
kohanemise tegevusi ei ole oluline rakendada. Vastusevarianti „Muu“ valis 3% vastajatest ning kommentaaridest
kerkisid enim esile kliimamuutuste ja nende vastu võitlemise võimalikkuse suhtes kahtlevad seisukohad, pestitsiide
mitte kasutamine, arvamuse puudumine ning vastavate tegevuste puudumine. KSM tootjate seas oli
populaarseimaks tegevuseks tasakaalustatud väetamine (62%), ÜPT ja MAHE tootjad valisid nimetatud tegevust
võrdselt 14%. Vastusevarianti „Järgin MAK toetuste nõudeid ja seeläbi aitangi kaasa kliimamuutuste leevendamisele
ja nendega kohanemisele“ valisid KSM taotlejatest 57% ning MAHE taotlejatest 52%, ÜPT tootjate seas oli vastus
vähem populaarne (22%).
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Joonis 213. Tootjate tegevused kliimamuutuste leevendamiseks ja nendega kohanemiseks (üks vastaja võis valida mitu vastust)
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Joonis 214. Tootjate tegevused kliimamuutuste leevendamiseks ja nendega kohanemiseks (üks vastaja võis valida mitu vastust)
Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded (HPK) ning kliimat ja keskkonda säästvad
põllumajandustavad (rohestamine)

Põllumajandustoetuste saamiseks peavad tootjad täitma erinevaid nõudeid maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmiseks. Lisaks tuleb alates 2015. aastast ÜPT taotlemisel järgida kliimat ja keskkonda
säästvaid põllumajandustavasid ehk nn rohestamise nõudeid. Rohestamise eesmärk on aidata kaasa maastiku ja
elurikkuse säilimisele, säilitada mulla ja vee kvaliteeti ning leevendada kliimamuutustega kaasnevaid võimalikke
negatiivseid mõjusid.
HPK ja rohestamise küsimustele vastasid olenevalt küsimusest kas kõik 2712 tootjat või teatud tingimustel väiksem
arv tootjaid. Vastajate arv ning vastamise eeltingimused on iga küsimuse juures eraldi välja toodud.
Esmalt küsiti, kas ettevõttel on kohustus jätta rohestamise nõude raames igal aastal põllumaast vähemalt 5%
aktiivsest kasutusest kõrvale ehk ökoalaks. Küsimusele vastasid kõik tootjad. Ökoloogilise kasutuseesmärgiga maaalade (ökoalade) tava peavad järgima nii ühtse pindalatoetuse (ÜPT) kui MAK keskkonnatoetuste taotlejad. Ökoalade
nõudest on vabastatud põllumajandustootjad, kelle põllumajandusliku majapidamise toetusõiguslik põllumaa on alla
15 ha või üle 75% põllumaast kasvatatakse rohttaimi, kesa, liblikõielisi kultuure või nende kombinatsioone ja
ülejäänud põllumaa ei ole suurem kui 30 ha või üle 75% toetusõiguslikust põllumajandusmaast on püsirohumaa ja
ülejäänud põllumaa ei ole suurem kui 30 ha või põllumajandustootjad, kelle majapidamised asuvad metsasuse
erisusega hõlmatud kohalikes omavalitsusüksustes. Rohestamise tavade täitmisest on tootja vabastatud
mahepõllumajanduslikult tunnustatud maal.
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Joonis 215. Tootjate (n=2712) vastus ettevõtte kohustuse kohta jätta rohestamise nõude raames igal aastal põllumaast vähemalt
5% aktiivsest kasutusest kõrvale ehk ökoalaks

Vastanutest 12% kinnitas, et tema esindataval ettevõttel on kohustus jätta rohestamise nõude raames igal aastal
põllumaast vähemalt 5% aktiivsest kasutusest kõrvale (ökoalaks) (Joonis 215). Vastanud tootjatest 70% sõnul neil seda
kohustust pole ning 19% ei oska öelda, kas kohustus on või mitte. Ökoalade kohustust kinnitanud tootjatelt (n=314)
küsiti, kuidas nad sellesse nõudesse suhtuvad. Küsimuses oli välja toodud ka nõude eesmärk – eelkõige kaitsta ja
parandada elurikkust põllumajanduslikes majapidamistes.
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Joonis 216. Ökoalade säilitamise kohustusega tootjate (n=314) suhtumine antud nõudesse

Vastanutest 34% pooldab Eestis väljatöötatud kujul ökoalade nõuet, 18% pooldab ökoalade nõuet, kuid leiab, et
Eestis väljatöötatud kujul see oma eesmärki ei täida, 22% hinnangul pole ökoalade nõuet Eestis üldse vaja rakendada
ja 21% ei oma kindlat seisukohta (Joonis 216). Vastusevariandi “muu” on valinud 4% tootjatest ning lisatud on 13
kommentaari. Kommenteerijate hinnangul on Eestis rohealasid ja elurikkust niigi piisavalt ning rohestamise nõuded
võiksid kehtida alates 100 ha ettevõtetest. Märgitakse, et ökoalade säilitamisel levivad umbrohud, sh tuulekaer, mis
nõuab järgmistel aastatel rohkem taimekaitsevahendite kasutamist; ka on ökoalale kasvanud kõrge taimestiku (puju,
malts) koristamine kulukas ja lõhub tehnikat.
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Ei näe vajadust kõiki loetletud maastikuelemente põllumaal või põllumajandusmaal säilitada. Piisab vaid kaitse all olevate
looduse üksikobjektide, kinnismälestiste ja pärandkultuuriobjektide säilitamisest
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Joonis 217. ÜPT toetust taotlenud tootjate (n=2594) suhtumine HPK maastikuelementide säilitamise nõudesse (vastaja võis valida
mitu vastust)

Samuti sooviti teada ÜPT toetuse taotlejate (n=2594) suhtumist HPK nõudesse säilitada (olenevalt elemendist
põllumaal või põllumajandusmaal) põõsaste või puudega põllusaar, metsasiil, puude rida, puude või põõsastega hekk,
kuivenduskraav ja kiviaed. Enim toetatakse põllusaarte, kuivenduskraavide ja kiviaedade säilitamise nõudeid
(vastavalt 44%, 41% ja 37% vastanutest) (Joonis 217). Tootjatest 36% toetab metsasiilu säilitamise nõuet, 33% puude
rea säilitamise nõuet ja 30% puude või põõsastega heki säilitamise nõuet. Tootjatest 23% leiab, et
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maastikuelementide säilitamine on vajalik, kuid vastavat nõuet ei poolda – nende elementide säilitamine võiks jääda
tootja enda otsustada. 13% hinnangul teevad maastikuelemendid masinatöö keerulisemaks, raiskavad kütust ja seega
on loodust saastavad ja kulukad. Vastajatest 11% ei näe vajadust kõiki loetletud maastikuelemente põllumaal või
põllumajandusmaal säilitada, nende hinnangul piisab vaid kaitse all olevate looduse üksikobjektide, kinnismälestiste
ja pärandkultuuriobjektide säilitamisest. Tootjatest 16% ei võta küsimuses seisukohta. Vastusevariandi „muu“ valis
2%. Lisatud 59 kommentaaris märgiti, et maastikuelemendid võiksid olla kohustuslikud suurematel põldudel,
põhjustavad lisa kütusekulu ja seeläbi ka saastet, nõuded on liiga jäigad (ehkki maastikuelementide säilitamine
üldiselt on vajalik), põllumehele endale võiks jätta rohkem otsustusõigust, nõue võiks olla seatud regiooniti st
arvestada kohaliku eripäraga ning toetust tuleks suurendada.
Rohestamise nõude raames on põllumajanduskultuuride mitmekesistamise kohustus nii ühtse pindalatoetuse (ÜPT)
kui MAK keskkonnatoetuste taotlejatel, kelle põllumaa pindala on vähemalt 10 ha (püsirohumaa, tagasirajatud
püsirohumaa TAR ja püsikultuuride alune pind ei kuulu põllumaa arvestusse). Nõuete täitmiseks tuleb vastavalt
toetusaluste hektarite arvule kasvatada vähemalt kahte või kolme erinevat põllumajanduskultuuri. Kui taotlejal on
10–30 ha põllumaad, peab ta kasvatama vähemalt kahte põllumajanduskultuuri, kusjuures peamine kultuur ei tohi
olla enam kui 75% kogu põllumaast. Kui põllumaa suurus on üle 30 ha, siis peab põllumaal kasvatama vähemalt kolme
erinevat põllumajanduskultuuri. Põhikultuur ei tohi hõlmata enam kui 75% ja kaks peamist põllumajanduskultuuri
kokku ei tohi hõlmata enam kui 95% põllumaast. Kui rohi ja muud rohttaimed või kesa hõlmavad üle 75% põllumaast,
ei tohi ülejäänud põllumaal kasvav peamine põllumajanduskultuur hõlmata rohkem kui 75% kõnealusest ülejäävast
põllumaast, välja arvatud juhul, kui see ülejääv maa on kaetud rohu või muude rohttaimede või kesaga.
Põllumajanduskultuuride mitmekesistamise kohustusest on tootja vabastatud mahetunnustatud maal.
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Joonis 218. Tootjate (n=2712) põllumajanduskultuuride mitmekesistamise kohustus rohestamise nõude raames

Rohestamise nõude raames põllumajanduskultuuride mitmekesistamise kohustusest on teadlik 15% vastanutest
(Joonis 218). Kohustust pole enda sõnul 69% ning 16% tootjatest ei oska öelda, kas neil on see kohustus või mitte.
Põllumajanduskultuuride mitmekesistamise kohustust kinnitanud tootjatelt (n=406) küsiti hinnangut antud nõudele.
Küsimuses oli rõhutatud nõude eesmärk – soodustada keskkonnasäästlikumat tegutsemist põllumajanduses ning
maastiku mitmekesistamist.
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Joonis 219. Rohestamise nõude raames põllumajanduskultuuride mitmekesistamise kohustusega tootjate (n=406) suhtumine
antud kohustusse

Vastanud tootjatest 54% pooldab Eestis väljatöötatud kujul põllumajanduskultuuride mitmekesistamise nõuet, 20%
sõnul pooldavad nad mitmekesistamise nõuet, ent leiavad, et Eestis väljatöötatud kujul see oma eesmärki ei täida
ning 9% hinnangul ei ole antud nõuet vaja Eestis üldse rakendada (Joonis 219). 15% tootjatest ei oma kindlat
seisukohta. Vastusevariandi „muu“ on valinud 2% vastanutest, võimalust nõuet pikemalt kommenteerida kasutas 9
tootjat. Näiteks märgiti, et tootja isiklikust kogemusest lähtuvalt on puudujääke mitmekesisust hõlmavate kultuuride
arvestuses, nt võiks eraldi kultuuridena arvestada liblikõieliste/kõrreliste segukülve, milles liblikõieliste osakaal üle
50%, kuna praktikas sellised põllud ei vaja lämmastikväetist, seega loomasöötade tootmine on nii keskkonna- kui ka
kuluefektiivsem. Hetkel arvestatakse liblikõieliste/kõrreliste segud ühe kultuurina olenemata liblikõieliste kultuuride
osatähtsusest. Lisaks mainiti, et mõnel juhul ei arvestata osasid reaalseid mitmekesistamise alasid otsitud
põhjendustega. Mitmekesistamise nõue peaks kehtima 3–4 järjestikuse aasta peale kokku. Piimatootjatel võiks olla
erisus sõltuvalt rohumaade protsendist, tootja ei ole huvitatud teravilja ja rohumaade (50/50) puhul lisaks kolmanda
kultuurina herne kasvatamisest. Nõue on vajalik, ent tuleks üle vaadata majandusüksuse suurust arvesse võttes –
tootjad peavad ka majanduslikult välja tulema. Arvesse tuleks võtta ka vahekultuuride kasvatamist.
Maaelu arengukava keskkonnatoetused
Keskkonnasõbralik majandamine

Keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) toetuse eesmärgiks on soodustada keskkonnasõbralike majandamisviiside
kasutuselevõttu ja jätkuvat kasutamist põllumajanduses, et kaitsta mulda ja vett ning parandada nende seisundit,
samuti suurendada elurikkust ja maastiku mitmekesisust ning tõsta põllumajandustootjate keskkonnateadlikkust.
KSM toetuse taotlejaid oli küsitlusele vastajate seas 15% (n=405). Küsimusele, milline KSM toetuse nõue on kõige
raskemini täidetav, vastas 55% KSM taotlejatest, et kõik nõuded on jõukohased (Joonis 220). Raskemini täidetavateks
nõueteks osutusid glüfosaatide kasutamise piirang (18%), 2–5 m püsitaimestikuga riba jätmine (13%), sertifitseeritud
seemne kasutamine (10%), väetusplaani koostamine (9%) ja taimekahjustajate seire tegemine (9%). Vähem hinnati
raskesti täidetavaks mullaproovide võtmise (7%), väärtuslike maastikuelementide kaardile kandmise ja säilitamise
(6%), liblikõieliste kasvatamise (6%), viljavahelduse (5%) ja talvise taimkatte (4%) nõudeid.
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Joonis 220. Tootjate (n=405) hinnang, milline keskkonnasõbraliku majandamise toetuse nõue on kõige raskemini täidetav (üks
vastaja võis valida mitu vastust)

KSM tootjatel uuriti kui suurel osal teraviljade (va tatar ja mais) KSM toetusalusest külvipinnast kasutavad nad
sertifitseeritud seemet. Vastustest selgus, et 39% kasutab sertifitseeritud seemet 16–50% toetusalusest külvipinnast,
37% tootjaid kasutab kuni 15% toetusalusest külvipinnast ning 24% vastajatest kasutab sertifitseeritud seemet
rohkem kui 50% toetusalusest külvipinnast.
KSM toetuse üheks baasnõudeks on, et enne taimekaitsevahendi kasutamist korraldab taotleja põllumajandusmaal
taimekahjustajate seire ja kannab andmed seire kohta veeseaduse alusel peetavasse põlluraamatusse. Küsitluse
vastustest selgus, et KSM taotlejatest 82% teeb seiret ise, 24% kasutab konsulendi abi, 22% kasutab erinevatest
prognoosisüsteemidest (raadio, tv, internet) saadavat infot ja 8% teostab seiret ettevõtte vastava valdkonna
spetsialist (üks vastaja või valida mitu vastust).
Küsimusele, kas glüfosaadi kasvuaegse kasutamise piirang vähendab majapidamises taimekasvatusest saadavat tulu,
vastas 40% KSM taotlejatest eitavalt. 33% KSM taotlejatest tõdes, et glüfosaadi kasvuaegse kasutamise piirang
vähendab taimekasvatusest saadavat tulu, 27% KSM taotlejatest ei kasuta üldse glüfosaate.
ÜPT taotlejatelt, kes ei taotlenud KSM, KSA, MULD, MAHE ega KSM lisategvuste toetuseid, küsiti miks nad ei taotle
KSM toetust (üks vastaja võis valida mitu vastust). Vastajatest (n=1825) 38% ei ole KSM toetusõiguslikku maad, 37%
vastajatest ei ole toetuste kohta piisavalt informatsiooni saanud, 18% vastajate hinnangul ei kompenseeri
toetusumma nõuete täitmisega kaasnevaid kulutusi, 12% hinnangul piiravad toetuse nõuded tegevusi.
Vastusevariandi „Muu“ valis 6% vastajatest ning neist 21% lisas juurde kommentaari, et ei vasta nõuetele, 15 % „Muu“
valijatest ei soovi KSM toetust taotleda.
Kõigilt küsitlusele vastanutelt (n=2712) uuriti, millised väited iseloomustavad nende vaateid keskkonnasõbraliku
majandamise mesilaste korjealade rajamise lisategevuse kohta (üks vastaja võis valida mitu vastust). 31% vastajatel
ei ole toetuse kohta piisavalt informatsiooni, 30% vastajate hinnangul toetab nende piirkonna maastik mesilasi juba
piisavalt, 17% ei ole piirkonnas piisava mesitarude arvuga mesinikke, kellega koostööd teha, 12% hinnangul ei
kompenseeri toetuse summa piisavalt nõuete täitmisega kaasnevaid kulutusi, võrdselt 9% vastajatest valis
vastusevariante “Korjetaimede kasvatamine on liiga keeruline või ei sobi minu ettevõtte võimaluste ja
maakasutusega” ja “Ei ole usku meetme mõttekusse”, 4% vastajatest ei ole toetuse nõuded vastuvõetavad ning 1%
hinnangul ei ole korjetaimede seemet saada. Vastusevariandi „Muu“ valis 5% tootjatest ning kommentaarides toodi
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eelkõige välja, et ei osata öelda, ei peeta mesilasi ning nõudeid on keeruline täita. Nõuetest, mida on keeruline täita,
toodi välja korjetaimede ja –ala nõue ning lisaks, et läheduses pole piisavalt mesitarusid.
KSM toetust taotlevatelt tootjatelt, kes ei taotle täiendava veekaitse lisategevuse toetust (n=340), uuriti miks nad
vastava lisategevuse toetust ei taotle (üks vastaja võis valida mitu vastust). Vastajatest 44% ei ole toetuse kohta
piisavalt informatsiooni, 31% hinnangul ei kompenseeri toetuse summa nõuete täitmisega kaasnevaid kulutusi ning
24% ei ole piisavalt talvise taimkatte all olevat pinda. Vastusevariandi „Muu“ valijad (9%) said võimaluse vastust
kommenteerida ning enim (27%) toodi välja, et ei saa kindel olla, kas saab piisavalt talivilja külvata.
Põllulindude soodustamise lisategevuse toetuse taotlejaid (n=17) ajendab enim soov põllulindude elutingimusi
parandada (77%). Lisategevuse toetuse taotlemise ajendiks oli 65% niitele puuduv kasutusotstarve, 41% niitmise
ebaotstarbekus (nt halb asukoht, ebatasane pinnas), 24% niite madal söödaväärtus, 18% ei olnud ilmastiku tõttu
võimalik ala tähtajaks niita ning kasutas lisategevuse võimalust (üks vastaja võis valida mitu vastust).
KSM põllulindude soodustamise lisategevuse mittetaotlemise ajendeid uuriti tootjatelt, kellel on püsirohumaid, kuid
ei taotle KSM põllulindude soodustamise lisategevuse toetust (n=43). 53% vastajatel ei ole lisategevuse kohta
piisavalt informatsiooni, 35% märkis, et lisategevuse eest ei anta toetust, 16% on kõigi rohumaade toodang vajalik
loomasöödaks ning 7% ei näe vajadust sel viisil põllulinde soodustada (üks vastaja võis valida mitu vastust).
Piirkondlik mullakaitse

Piirkondliku mullakaitse toetuse (MULD) eesmärgiks on tagada erodeeritud ja turvasmuldade jätkusuutlik
kasutamine, piirata kasvuhoonegaaside emissiooni ja mullaerosiooni (sh deflatsiooni), vähendada toitainete
leostumist ning säilitada ja suurendada mulla orgaanilise aine sisaldust.
MULD tootjaid oli küsitlusele vastanute hulgas 2% (n=52). Esindatuim oli tootjate suurusgrupp 101–500 ha, n=20
(Joonis 221).
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Joonis 221. Küsitluses osalenud MULD tootjate (n=52) jagunemine suurusgrupiti

Mullakaitse toetusaluseid maid kasutavad silo või heina tootmiseks 54%, hekseldavad 50% ning niidavad 40% MULD
tootjatest (üks vastaja sai valida mitu vastust). 21% jätab üle aasta niitmata, hekseldamata või muul viisil hooldamata
seoses põllulindude soodustamise lisategevusega, 19% karjatab, 13% kasvatab püsikultuure, 6% kasutab mullakaitse
toetusalust maad mesilaste korjealaks ning samuti 6% kohalikku sorti taimede kasvatamiseks.
MULD toetuse saaja võib rohukamarat uuendada ainult otsekülvi või pealekülvi teel. Turvasmuldadel on rohumaa
uuendamine lubatud üks kord kohustuseperioodi jooksul randaalimise ja/või freesimise teel. Pooled MULD tootjatest
(50%) ei olnud rohumaid uuendanud. Toetusaluste rohumaade rajamisel või uuendamisel olid tootjatest 27%
kasutanud pealekülvi ja 23% otsekülvi ning 21% oli kasutanud randaalimist (üks vastaja võis valida mitu vastust).
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Piirkondliku mullakaitse toetuse taotlejatelt uuriti kas nad taotleksid MULD toetust, kui glüfosaadi kasutamine
rohumaade rajamisel ja uuendamisel keelustataks ja rohumaid lubataks rajada ja uuendada üksnes otsekülvi,
pealekülvi, randaalimise ja freesimisega (äestamisega). Ligi pooled (48%) arvasid, et sõltub rohumaast ja seal
valitsevatest tingimustest, 31% vastajatest taotleks ikka ning 10% ei taotleks üldse, 12% vastajatest ei osanud hinnata,
kuidas nad antud olukorras käituksid.
Keskkonnasõbralik puuvilja- ja marjakasvatus

Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetuse (KSA) eesmärgiks on vähendada aianduskultuuride
kasvatamisel taimekaitsevahendite kasutamist, tagada tarbijatele tervislikum toit, vähendada toitainete leostumist
mullast ning aidata kaasa bioloogilise mitmekesisuse säilimisele põllumajandusmaastikus. Toetust on võimalik
taotleda ka keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (KSK),
mis on keskkonnasõbraliku majandamise toetuse lisatoetus.
Alustuseks küsiti tootjatelt, kes 2020. aastal ei taotlenud KSA toetust puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud
tegevuste elluviimise eest, kuid kasvatavad marja- või puuviljakultuure (n=426), millised on nende KSA toetuse
mittetaotlemise peamised põhjused.
Enamik vastajatest (63%) ei saa KSA toetust taotleda, sest kasvatab viljapuid või marjapõõsaid alla 0,3 ha suurusel
pinnal (KSA toetust võib taotleda vähemalt 0,3 ha suuruse põllumajandusmaa kohta) (Joonis 222). Mittetaotlemise
põhjustena on välja toodud ka, et vastanu pole juriidiline isik (24%), toetuse kohta ei leia piisavalt informatsiooni
(16%), viieaastane kohustusperiood on liiga pikk (11%) ning toetuse nõuded ei ole jõukohased (7%). Vastusevariandi
„Muu“ valis ning valikut kommenteeris 12% vastanutest. MAHE tootjatest enamik kommenteeris, et ei taotle KSA
toetust, kuna on juba mahetootja. ÜPT toetuse taotlejad on peamiste KSA mittetaotlemise põhjustena välja toonud,
et saadav toetus ei ole nõuetega proportsioonis, ning et kasvatatakse oma tarbeks.
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Joonis 222. Põhjused, miks marja- või puuviljakultuure kasvatavad tootjad ei ole taotlenud keskkonnasõbraliku puuvilja- ja
marjakasvatuse (KSA) toetust (üks vastaja võis valida mitu vastust)

Tootjatelt, kes eelmise küsimuse juures vastasid, et toetuse nõuded ei ole jõukohased (n=31), küsiti, milliseid KSA
toetuse nõudeid peavad nad kõige raskemini täidetavateks. Vastajad võisid ära märkida kuni kaks vastusevarianti.
35% tootjate hinnangul on kõige raskemini täidetav nõue olemasoleva aia uuendamine nõutava istutustiheduse
saavutamiseks, võrdselt 26% vastajatest peab kõige raskemini täidetavaks bioloogilist mitmekesisust toetavate
elementide rajamise ja kaitseheki rajamise nõudeid ning võrdselt 23% vastajatest on kõige raskemini täidetavaks
taimekahjustajate seire ja toetusõiguslikul maal rohu 30 cm kõrgusena hoidmise nõuded, reavahede vähemalt kahe
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kolmandiku ulatuses rohukamaras hoidmise nõude tõi välja 13% ning mullaproovide võtmise samuti 13% vastajatest,
10% nimetas keskkonnasõbraliku aianduse koolitusel osalemist, 6% võrade hooldamist lõikuse teel ning 3% glüfosaadi
kasutamise keeldu.
Vastajatel, kes taotlesid 2020. aastal keskkonnasõbraliku aianduse toetust puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega
seotud tegevuste elluviimise eest (n=18), paluti hinnata, millised nõuded on kõige raskemini täidetavad (üks vastaja
sai valida kuni kaks vastusevarianti). 56% on kõik toetuse nõuded jõukohased, võrdselt 17% vastajatest hindasid kõige
raskemini täidetavaks olemasoleva aia uuendamise nõutava istutustiheduse saavutamiseks, taimekahjustajate seire,
bioloogilist mitmekesisust toetavate elementide rajamise ja kaitseheki rajamise nõudeid, 11% vastajatest on kõige
raskemini täidetav toetusõiguslikul maal rohu 30 cm kõrgusena hoidmise nõue.
Tootjatelt, kes kasvatavad köögivilja, ravim- ja maitsetaimi või maasikat, ent ei taotlenud 2020. aastal
keskkonnasõbraliku aianduse toetust köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse
tegevuse elluviimise eest (KSK), küsiti, millised on toetuse mittetaotlemise peamised põhjused (Joonis 223).
Vastajatest (n=492) enamik (67%) kasvatab väiksel pinnal (alla 0,3 ha), 23% ei soovi võtta 5-aastast KSM kohustust,
21% ei taotle KSK toetust kuna ei ole juriidiline isik ning 5% ei ole toetuse nõuded jõukohased (üks vastaja sai valida
mitu vastusevarianti). Vastajatest 5% valis vastusevariandi „Muu“ ning lisas vastusele kommentaari. 42% valiku
„Muu“ tegijatest lisas selgituseks, et on mahetootja, lisaks toodi välja ka, et nõuded ei ole proportsioonis toetusega
ning kasvatatakse vaid oma tarbeks.
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Joonis 223. Põhjused, miks köögivilja, ravim- ja maitsetaimi või maasikat kasvatavad tootjad ei ole taotlenud keskkonnasõbraliku
köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse (KSK) toetust (üks vastaja võis valida mitu vastust)

Tootjatelt, kes eelmise küsimuse juures vastasid, et toetuse nõuded ei ole jõukohased (n=24), paluti hinnata, milliseid
KSK toetuse nõudeid peavad nad kõige raskemini täidetavateks. Vastajad võisid ära märkida kuni kaks vastusevarianti.
Vastanutest 38% hindas kõige raskemini täidetavaks nõudeks toetusõiguslikul maal rohukamara 30 cm kõrgusena
hoidmise nõuet, taimekahjustajate seire ja keskkonnasõbraliku aianduse koolitusel osalemise nõudeid pidas kõige
raskemini täidetavaks võrdselt 29% vastajatest, 17% tõi välja mullaproovide võtmise, 13% glüfosaadi kasutamise
keelu kohustuseaasta jooksul, 8% olemasoleva maasikaistanduse uuendamise nõutava istutustiheduse
saavutamiseks ning samuti 8% maasikaistanduses multši kasutamise nõude.
Samu nõudeid paluti täidetavuse seisukohast hinnata ka KSK toetuse taotlejatel (n=16). Enamikule vastajatest (56%)
on kõik toetuse nõuded jõukohased, 19% (3 vastust) tõid välja taimekahjustajate seire, võrdselt 13% vastustest
hindasid kõige raskemini täidetavaks maasikaistanduses multši kasutamise ja toetusõiguslikul maal rohukamara 30
cm kõrgusena hoidmise nõuded, 6% (1 vastus) tõi välja olemasoleva maasikaistanduse uuendamise nõutava
istutustiheduse saavutamiseks (üks vastaja võis valida mitu vastusevarianti).
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Kohalikku sorti taimede kasvatamine

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse (SORT) eesmärk on tagada kultuuripärandi ja geneetilise mitmekesisuse
seisukohast oluliste kohalike taimesortide säilimine ning soodustada vanade kohalike puuvilja- ja marjasortidega uute
istandike rajamist. Kohalikku sorti taimede nimekirjas on 5 põllukultuuri ning 43 puuvilja- ja 12 marjakultuuri.
Kõikidelt küsitlusele vastajatelt (n=2712) sooviti teada, kas nende ettevõttes kasvatatakse kohalikku sorti taimede
kasvatamise toetuse raames toetatavaid sorte. Vastajatest 92% ei kasvata toetusaluseid sorte, 5% kasvatab ainult
põllukultuure, 1,4% kasvatab puuvilja- ja marjakultuure ja 1% marjakultuure. Vastusevariante „Jah, puuviljakultuure“
ja „Jah, põllu-, puuvilja- ja marjakultuure“ valis alla 1% vastanutest.
SORT toetuse taotlejad moodustasid väikse osa küsitlusele vastajatest, ainult 0,5% (13 vastajat). Toetusaluseid
põllukultuure kasvatasid, kuid SORT toetust ei taotlenud 153 vastajat (5,6% kõigist küsitlusele vastajatest). Neist 44%
tõi SORT toetuse mittetaotlemise põhjusena välja, et nad ei soovi siduda ettevõtet 5-aastase kohustusega. 34% ei ole
toetuse kohta piisavalt informatsiooni leidnud, 14% leidis, et sertifitseeritud seemet ei ole piisavas koguses saada
ning samuti 14% leidis, et toetuse nõuded piiravad liialt majandustegevust. Vastusevariandi „Muu“ valis ning lisas
kommentaari 5% vastajatest, kommentaarides toodi põhjustena välja vajaduse puudumine ning kasvatamine väiksel
pinnal.
Toetusaluseid puuvilja- ja/või marjakultuure kasvatasid SORT toetuseta 72 vastajat (2,7% kõigist küsitlusele
vastajatest). Toetuse mittetaotlemise peamiste põhjustena toodi välja, et olemasolevatel kultuuridel puuduvad
sordiehtsuse tõestamiseks vajalikud taimepassid või ostudokumendid (36%), puuduvad rahalised vahendid uue aia
rajamiseks (35%), ning et toetuse kohta ei ole leitud piisavalt informatsiooni (31%). Võrdselt 18% vastajatest tõi
mittetaotlemise põhjustena välja, et keeruline on täita kümnest erinevast sordist puuviljakultuuri kasvatamise nõuet
ning keeruline on täita viiest erinevast sordist marjakultuuri kasvatamise nõuet, 8% vastajatest nimetas põhjusena,
et toetusaluseid kultuure ei ole piisavalt saada. Vastusevariandi „Muu“ valis ning lisas kommentaari 11% vastajatest,
kommentaarides toodi põhjustena välja kasvatamine väiksel pinnal ning huvi puudus toetuse vastu.
Poollooduslike koosluste hooldamine (PLK)

Liigirikkad poollooduslikud kooslused (PLK-d), rahvakeeli ka pärandkooslused, on tekkinud inimtegevuse tulemusena.
Ühelt poolt iseloomustab neid rikkalik looduslik elustik, teiselt poolt on tegemist traditsiooniliste
põllumajandusmaastikega. Seetõttu on PLK-d olulised nii looduskaitse kui põllumajanduse seisukohast. PLK-dele
iseloomuliku suure elurikkuse säilitamiseks või tõstmiseks on vajalik nende järjepidev hooldamine – karjatamine ja
niitmine.
Poollooduslike koosluste ja nende hooldamisega seotud küsimustele vastasid olenevalt küsimusest kas kõik küsitlusse
kaasatud 2712 tootjat või teatud tingimustel väiksem arv tootjaid. Vastajate arv ning vastamise eeltingimused on iga
küsimuse juures eraldi välja toodud.
Esmalt küsiti, kas ettevõtte omandis või kasutuses on poollooduslikke kooslusi, sõltumata sellest, kas nendele mingit
toetust taotletakse. Küsimusele vastasid kõik tootjad.
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Joonis 224. Tootjate (n=2712) kinnitus ettevõtte omandis või kasutuses olevate poollooduslike koosluste kohta (olenemata
sellest, kas nendele mõnda toetust taotletakse)

Tootjatest 32% kinnitas, et nende omandis või kasutuses on poollooduslikke kooslusi (Joonis 224). MAHE ja ÜPT
tootjatel on poollooduslikke kooslusi sagedamini (vastavalt 35% ja 32%) kui KSM tootjatel (18%).
Tootjatest, kelle sõnul on nende omandis või kasutuses poollooduslikke kooslusi, kinnitasid ligi pooled (48%), et
hooldavad kogu oma poollooduslike koosluste pinda, 35% hooldab osaliselt ning 17% ei hoolda ( Joonis 225). MAHE
tootjate seas on võrreldes ÜPT ja KSM gruppidega enim neid, kes hooldavad poollooduslikke kooslusi vähemalt
osaliselt (88%).
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Joonis 225. Tootjate vastus ettevõtte omandis või kasutuses olevate poollooduslike koosluste (n=856) hooldamise kohta
(olenemata sellest, kas nendele mõnda toetust taotletakse)

Tootjatelt, kes kinnitasid, et nende omandis või kasutuses on poollooduslikke kooslusi ning nad hooldavad neid kogu
pinnal või osaliselt, küsiti, kas nad taotlevad poolloodusliku koosluse hooldamise toetust (PLK). Vastanutest 34%
taotleb PLK toetust kogu hooldatavale PLK pinnale ning 13% osale hooldatavale PLK pinnale, samas kui 28% toetust
ei taotle (Joonis 226). 10% tootjatest ei taotle PLK toetust, sest poollooduslik kooslus ei asu NATURA 2000 alal ning
16% toob mittetaotlemise põhjuseks, et taotleb sellele alale teisi pindalatoetusi. PLK toetust taotlevad sagedamini
MAHE ja KSM tootjad – neist vastavalt 62% ja 49% taotleb toetust vähemalt osale hooldatavast poollooduslike
koosluste pinnast.
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Joonis 226. Poollooduslikke kooslusi omavate või kasutavate ning osaliselt või täielikult hooldavate tootjate (n=710) kinnitus
poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse (PLK) taotlemise kohta (vastaja võis valida mitu vastust)
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Joonis 227. Hooldatavate PLK-de (>15 ha, välja arvatud puisniit) niitmise võtted (n=710)

Oma valduses olevaid poollooduslikke kooslusi vähemalt osalisel pinnal hooldavatel tootjatel paluti öelda, kuidas nad
niidavad hooldatavaid PLK-sid, mis on suuremad kui 15 ha (välja arvatud puisniit). Keskelt-lahku niitmist harrastab
22% ja servast-serva niitmist 14% tootjatest; (küsitud suurusega) niidetavat PLK-d ei ole 45%-l vastanutest. Muul viisil
niidab 19% vastanutest, lisati 114 selgitavat kommentaari. Valdavalt on tegu väiksemate põldudega kui 15 ha. Ka
märgitakse korduvalt, et niitmise asemel karjatatakse või tehakse mõlemat. Mitmel juhul rõhutatakse, et niitmistöid
tehakse aeglaselt ja ümbrust jälgides, et sealseid loomi-linde hoida, kui on näiteks rukkiräägu pesakonnad heinamaal,
jäetakse niitmine pooleli ja jätkatakse hiljem.
PLK toetust taotlenud tootjatelt küsiti, millised toetuse nõuded on kõige raskemini täidetavad (Joonis 228). Vastanute
hinnangul on kõige raskemini täidetavateks nõueteks PLK esinemisala niitmise keeld enne 10. juulit (22%),
hekseldamise keeld (20%) ning asjaolu, et alal, mille kohta toetust taotletakse, peab olema kohapeal visuaalselt
tuvastatav piir, sealjuures peab piir võimaldama eristada alasid taotletud toetuse ühikumäära järgi (18%).
Keeruliseks peetakse ka tingimusi, et niidetav PLK peab olema niidetud ja niide kokku kogutud 1. septembriks (15%);
et karjatamise tulemusena peab 1. oktoobriks kogu taotletaval alal olema visuaalselt tuvastatav, et loomad on alal
toitunud selliselt, et rohustu on vähemalt 50 protsendi ulatuses madalaks söödud ning ülejäänud alal on rohustu
valdavalt söödud; ning loomale lisasööda andmise keeld taotlusalusel poollooduslikul kooslusel (mõlemad 14%).
Kõige harvem märgiti raskesti täidetavana nõue niita suuremat kui 15 ha niidetavat poollooduslikku kooslust (v. a
puisniit) keskelt-lahku, servast-serva või mõnel muul Keskkonnaametiga eelnevalt kooskõlastatud meetodil.
Vastanutest ligi kolmandik (32%) leiab aga, et ükski toetuse nõue ei ole raskesti täidetav, MAHE tootjatest arvab nii
koguni 39%.
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Rannaniidul ja loopealsel on lubatud ainult karjatamine.
PLK esinemisala ei tohi hekseldada.
Taotleja või tema esindaja, kes tegeleb poolloodusliku koosluse hooldamisega, peab osalema Keskkonnaameti korraldatud
poolloodusliku koosluse hooldamise koolitusel, mis tutvustab arengukava nõudeid.
Keskkonnaameti poolt seatud lisatingimused ala hooldamiseks PLK heas seisundis hoidmise või parendamise eesmärgil.
PLK esinemisala ei tohi niita enne 10. juulit.
Niidetav PLK peab olema niidetud ja niide kokku kogutud 1. septembriks.
Niidetav PLK, mis on suurem kui 15 hektarit, (v. a puisniit), tuleb niita keskelt-lahku, servast-serva või muul meetodil, kui
Keskkonnaamet on andnud selleks nõusoleku. Tööde alustamisest tuleb teavitada Keskkonnaametit.
Karjatamisega PLK-l tuleb alustada kaitse-eeskirjas, kaitsekorralduskavas või liigi kaitse ja ohjamise tegevuskavas sätestatud tähtpäeval,
selle puudumisel Keskkonnaameti nõusolekul vabalt valitud ajal.
Rannaalal tuleb alustada karjatamisega hiljemalt 31. mail.
Karjatamise tulemusena peab 1. oktoobriks kogu taotletaval alal olema visuaalselt tuvastatav, et loomad on alal toitunud selliselt, et
rohustu on vähemalt 50 protsendi ulatuses madalaks söödud ning ülejäänud alal on rohustu valdavalt söödud.
Poollooduslikul kooslusel, mille kohta toetust taotletakse, on keelatud anda loomale lisasööta.
Põllumajandusmaal tehtud tegevuste kohta kantakse andmed põlluraamatusse.
PLK esinemisalal, mille kohta toetust taotletakse, peab olema kohapeal visuaalselt tuvastatav piir, sealjuures peab piir võimaldama
eristada alasid taotletud toetuse ühikumäära järgi.
Ükski toetuse nõue ei ole raskesti täidetav.

Joonis 228. Raskemini täidetavad PLK toetuse nõuded taotlejate (n=250) hinnangul (vastaja võis valida mitu vastust)
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PLK toetuse taotlejatelt paluti meetme nõuete kohta ka ettepanekuid ja kommentaare. Tähelepanekuid laekus 45
(18% vastanutest). Soovitakse vähem bürokraatiat ja rohkem paindlikkust nii tähtaegade, hooldusvõtete kui
kohustusperioodi osas. Märgitakse, et toetused peaksid olema suuremad ja väiksematel ning raskemini
ligipääsetavatel PLK aladel peaks olema kõrgem toetusmäär ha kohta, kui suurtel ja hästi ligipääsetavatel aladel.
Kuna üheks traditsiooniliseks PLK-de hooldamise viisiks on karjatamine ning toetuse üheks eesmärgiks on suurendada
põllumajandusloomade abil hooldatavate alade osa, siis küsiti PLK-sid hooldavatelt tootjatelt, kas nad karjatavad neil
aladel ka loomi. Selgus, et loomi karjatab 42% vastanutest, sealjuures teeb seda MAHE tootjatest lausa 78% ( Joonis
229).
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Ei
Jah

Kokku (710)

ÜPT (483)

KSM (57)

MAHE (106)

Joonis 229. Loomade karjatamine hooldatavatel PLK-del (n=710)

Loomade karjatajatelt küsiti omakorda, milliseid loomi hooldatavatel PLK-del karjatatakse. Veiseid karjatab 54%,
lambaid/kitsi 39% ning hobuseid 24% vastanutest (Joonis 230). Lambaid/kitsi ja hobuseid karjatavad oma
hooldatavatel PLK-del sagedamini ÜPT tootjad (vastavalt 45% ja 27%), veiseid aga MAHE ja KSM tootjad (vastavalt
73% ja 70%).
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Joonis 230. Hooldatavatel PLK-del karjatatavad loomad (n=298; vastaja võis valida mitu vastust)
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Joonis 231. PLK toetuse taotlejate (n=250) valmidus PLK-sid hooldada ka ilma selle eest toetust saamata

PLK toetuse taotlejatest 18% hooldaks oma valduses olevaid poollooduslikke kooslusi ka ilma selle eest toetust
saamata ning 26% hooldaks neid mingil määral (Joonis 231). Vastanutest 36% seda kindlasti ei teeks ning 19% ei oska
öelda, kuidas sellisel juhul toimiks. Tootmistüübiti märgatavat erinevust ei ole, vaid MAHE grupis on mõnevõrra
vähem neid, kes ei oma kindlat seisukohta (14%) ning selle võrra rohkem kindlaid keeldujaid (44%).
Vastajad, kes oleksid valmis või mingil määral valmis oma poollooduslikke kooslusi ka toetust saamata hooldama, said
oma vastust selgitada/kommenteerida. Laekus 89 kommentaari. Soovitakse oma PLK-sid võsastumise eest hoida (nii
tuleohutuse kaalutlustel, seal elavate looduslike liikide hoidmiseks kui ka kena vaate säilitamiseks), raiutavaid
kadakaid kasutatakse aia ehitamisel ja kütteks, nii säilitatakse oma loomadele vajalik karjamaa, hooldatakse
missioonitundest, et leevendada kaudselt oma ökoloogilist jalajälge ja olla parem inimene, oma maa korrashoidu
peetakse loomulikuks (ka ilma toetusteta), esivanemate traditsioonid – nii on ajast aega tehtud, soov säilitada
armastatud ja väärtuslikku keskkonda ka järeltulevatele põlvedele, selles nähakse ka põllumajandus- ja
talupojakultuuri ning traditsioonilise eluviisi hoidmist.
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Joonis 232. PLK toetuse taotlejate (n=250) hinnang toetuse nõuetest tulenevate lisakulutuste ja saamata jäänud tulu piisavale
kompenseerimisele PLK toetuse läbi
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Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus kompenseerib toetuse nõuetest tulenevad lisakulutused ja saamata
jäänud tulu taotlejatest 17% hinnangul; samas 14% vastajate meelest see nii ei ole ja 29% ei oska öelda (Joonis 232).
Vastanutest 29% leiab, et toetus kompenseerib lisakulu ja saamata jäänud tulu mingil määral. 10% hinnangul ei
põhjusta PLK toetuse nõuetest tulenevad piirangud täiendavaid kulutusi. Kõige rohkem tunnetavad vähemalt mingil
määral kompenseerimist MAHE tootjad ning kõige vähem ÜPT tootjad (vastavalt 58% ja 42%). Küsimuse kohta lisati
76 kommentaari. Tuuakse välja PLK-de hooldamisega seonduvad suured kulud – alad asuvad sageli logistiliselt raskesti
ligipääsetavates kohtades, on kivisuse ja ebatasasuse tõttu raskesti hooldatavad, samas on pinnas õrn ega võimalda
suurte masinatega ja igal ajal seal toimetamist, kulukad on ka aedade ehitamine ja loomade sage külastamine. Juhul
kui hooldatavad PLK alad asuvad väikesaarel, siis on veel lisapiiranguid peale seadusandlike õigusaktide, nt praktiliselt
puudub võimalus lisasööda ostmiseks ja hankimiseks ning kariloomade realiseerimiseks, samas kui kontrolli käigus
leitakse puudusi, vähendatakse olulisel määral toetust. Korduvalt märgitakse, et PLK-de taastamis- ja hooldustööde
kulu on suurem kui selle eest saadav toetus.
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Joonis 233. PLK-de hooldamisest saadava tulu osakaal vastanute (n=710) sissetulekust

Tootjatest, kes kinnitasid, et nende omandis või kasutuses on poollooduslikke kooslusi ning nad hooldavad neid kogu
pinnal või osaliselt, moodustab PLK-de hooldamisest saadav tulu põhisissetuleku (üle poole kogu sissetulekust) vaid
5%-l ning lisasissetuleku 46%-l (Joonis 233). Vastanutest ligi pooled (49%) ei oska öelda, kui suure osa nende
sissetulekust PLK-de hooldamisest saadav tulu moodustab. Põhisissetuleku saab PLK-de hooldamisest enda sõnul 4%
ÜPT, 6% MAHE ja 7% KSM tootjatest, lisasissetuleku 41% ÜPT, 53% KSM ja 64% MAHE tootjatest.
Kõigil küsimustikule vastanud tootjatel (olenemata sellest, kas nende omandis või kasutuses on PLK-sid) paluti öelda,
millised on nende arvates poollooduslike koosluste suurimad väärtused. Kõige sagedamini hinnati kaunist ja
mitmekesist maastikku (52%), suurt liigirikkust ja kaitseväärtusega liikide esinemist (50%), aga oluliseks peeti ka
kultuuripärandi säilitamist (35%), karjatatavate loomade heaolu, näiteks puhta ja mitmekesise loomasööda
olemasolu (33%), ning keskkonnasäästlikku maakasutust (samuti 33%) (Joonis 234).
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Joonis 234. Poollooduslike koosluste suurimad väärtused tootjate hinnangul olenemata sellest, kas nende omandis või kasutuses
on PLK-sid (n=2712; vastaja võis valida mitu vastust)

Kummatigi leidis 4% vastanutest, et poollooduslikel kooslustel suured väärtused puuduvad ning 23% valis
vastusevariandi „ei oska öelda“. Teistest gruppidest eristuvad MAHE tootjad, kes on olulisima väärtusena esikohale
seadnud suure liigirikkuse ja kaitseväärtusega liikide esinemise PLK-del (65%) ning peavad ka ülejäänud väärtusi teiste
gruppidega võrreldes olulisemaks.
Tootjatest, kes omavad või kasutavad püsirohumaid, sh PLK-sid, teab enamikke poollooduslike koosluste linnuliike
13% ja taimeliike 17% (Joonis 235). Üksikuid poollooduslike koosluste taime- ja/või linnuliike tunneb 56% vastanutest
ning üldse ei tea sealseid liike oma sõnul 23%. KSM ja MAHE tootjate teadmised on nii linnu- kui taimeliikide osas
veidi paremad kui ÜPT grupil. Lisati 30 kommentaari, kus valdavalt täpsustati, et teatakse paljusid liike, kuid kindlasti
mitte enamikke; lisaks linnu- ja taimeliikidele teatakse ka PLK-del tegutsevaid imetajaid ja putukaid.
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Joonis 235. Püsirohumaid, sh PLK-sid omavate või kasutavate tootjate (n=2321) hinnang oma teadmistele poollooduslikele
kooslustele iseloomulike liikide osas (vastaja võis valida mitu vastust)
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Joonis 236. Ilusa/heas seisus/hästi hooldatud poolloodusliku koosluse kriteeriumid püsirohumaid, sh PLK-sid omavate või
kasutavate tootjate hinnangul (n=2321; vastaja võis valida mitu vastust)

Ilusa, heas seisus oleva ja hästi hooldatud PLK tunnuseks peetakse ülekaalukalt mitmekesist taimestikku (65%) (Joonis
236). Järgmised levinumad kriteeriumid on ebasoovitava puittaimestiku (30%) ja vana kuluheina (27%) puudumine
ning valdavalt madalaks söödud taimestik (24%). Mätaste vähesust või puudumist peab oluliseks 18% vastanutest.
Enda sõnul ei tea 22%, mis kriteeriumitele PLK peab vastama ning seda ütleb Keskkonnaamet, millal on niit
nõuetekohaselt hooldatud. Küsimusele lisati 35 kommentaari. Näiteks märgitakse, et heas seisus PLK ei tohiks olla
puittaimestikust liiga lage (nagu praegu sageli on), madal kuluhein võiks olla vastuvõetav (niitmiskohustus üle aasta),
veerežiim peaks olema looduslik, st kraavideta ning ka mullaelustik on elupaigatüübile vastav, peaks olema säilinud
PLK-le omane liigiline kossseis – putukad, väikeloomad jne. On palju erinevaid koosluse tüüpe, kõiki ei saa ühe
tingimusega kirjeldada. Peamine, et koosluse hooldamine annaks loodusliku mitmekesisuse suurenemise ja antud
aladele sobivatele erinevatele liikidele head tingimused. Vältima peaks domineerivate liikide vohamist (pilliroog,
lepavõsa).
Poollooduslike koosluste väärtuste säilimist ohustavad vastanute hinnangul kõige enam üldine piirkonna
ääremaastumine, inimeste lahkumine maalt ja maade kasutusest välja jätmine (38%), üldine põllumajandustegevuse
intensiivistumine (31%), PLK-de ja nende hooldamise vähene tähtsustamine ühiskonnas (26%), aga ka ebasobivad
hooldusvõtted ja hoolduse ebapiisav kvaliteet (22%), ebapiisav loomade arv karjatamiseks (20%), ebapiisavad
toetused (18%), ülekarjatamine (16%) ja liigsed looduskaitselised piirangud (13%) (Joonis 237). Vastanutest 2% leiab,
et poollooduslike koosluste väärtuste säilimist ei ohusta miski ning 16% ei oska öelda (küsimus esitati kõigile, ka neile,
kel ei pruugi olla kokkupuudet PLK-dega).
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Joonis 237. Põhilised tegurid, mis ohustavad poollooduslike koosluste väärtuste säilimist tootjate hinnangul olenemata sellest,
kas nende omandis või kasutuses on PLK-sid (n=2712; vastaja võis valida mitu vastust)
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Joonis 238. Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse võimalik abi maapiirkonna elujõulisuse ja jätkusuutlikkuse kasvule PLK
toetuse taotlejate hinnangul (n=250)

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse taotlejatest 31% hinnangul aitab toetus kaasa maapiirkonna elujõulisuse
ja jätkusuutlikkuse kasvule (Joonis 238) ja 48% leiab, et toetusest on mingil määral abi. Vastanutest 12% arvab, et abi
tõenäoliselt ei ole ning 4% hinnangul abi kindlasti pole. Kindlat seisukohta ei oma 5% vastanutest. Kõige kindlamad
seisukohad ilmnevad KSM tootjate seas, kellest 42% arvab, et PLK toetus aitab kindlasti kaasa piirkonna elujõulisuse
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ja jätkusuutlikkuse kasvule ning 19% leiab vastupidist. Samas MAHE tootjatest 54% leiab, et toetusest on abi mingil
määral; 12% aga, et tõenäoliselt mitte.
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Joonis 239. Poollooduslikke kooslusi hooldavate tootjate (n=710) teadlikkus oma valduses olevatel PLK-del asuvatest
pärandkultuuri objektidest (vastaja võis valida mitu vastust)

Poollooduslikke kooslusi hooldavatest tootjatest 41% on oma valduses olevatel poollooduslikel kooslustel asuvatest
pärandkultuuri objektidest teadlikud, kuid 44% ei tea enda sõnul nendest objektidest (Joonis 239). Vastanutest 6% on
pärandkultuuri objekte teadlikult otsinud, kasutades näiteks Muinsuskaitseameti infot ning 4% on objektid juhuslikult
leidnud. 29% ei oska öelda, kas on oma valduses olevatel poollooduslikel kooslustel asuvatest pärandkultuuri
objektidest teadlikud. Pärandkultuuri objektidest on enim teadlikud MAHE tootjad (58%).
Poollooduslikke kooslusi hooldavate ja sealsetest pärandkultuuri objektidest teadlike tootjate seast 44% on huvitatud
nende objektide hooldamisest ja 68% säilitamisest (Joonis 240).
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Joonis 240. Poollooduslikke kooslusi hooldavate ja sealsetest pärandkultuuri objektidest teadlike tootjate (n=342) huvi objekte
hooldada ja säilitada (vastaja võis valida mitu vastust)

Vastanutest 7% pole huvitatud ei hooldamisest ega säilitamisest ning 9% valis vastusevariandi „ei oska öelda“.
Pärandkultuuriobjektide hooldamisest huvitatuid on enim MAHE tootjate seas (52%), objektide säilitamisest on
huvitatud sagedamini KSM tootjad (74%).
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Joonis 241. Poollooduslikke kooslusi hooldavate tootjate (n=710) valmidus PLK elupaikadel põhinevaid tooteid ja teenuseid
pakkuda

Valdav osa PLK-sid hooldavatest tootjatest (64%) ei soovi pakkuda PLK elupaikadel põhinevaid tooteid ega teenuseid
(Joonis 241). PLK-del karjatatud loomade liha on valmis pakkuma 21%, loodusharidust või koostöövõimalusi vastava
teenuse pakkujaga 18%, villa 9% ja nahku 7% vastanutest. Ootuspäraselt on liha, aga ka teisi loomseid saadusi valmis
pakkuma eelkõige MAHE tootjad, kelle seas on rohkem loomapidajaid. MAHE tootjad on ka rohkem avatud
loodushariduse pakkumisele ning koostööle teiste teenusepakkujatega.
Küsimuse kohta lisati 38 täpsustavat kommentaari, näiteks pakutakse ekskursioone, telkimisvõimalust (järve kaldal),
ratsamatku, hobuste karjatamise võimalust, kanamune, piima, heina ja ravimtaimi. Märgitakse, et PLK taastamine ja
hooldamine ongi kompleksteenus ühiskonnale.
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Joonis 242. Vajalik tugi poollooduslikke kooslusi hooldavate tootjate (n=710) hinnangul (vastaja võis valida mitu vastust)

Poollooduslike koosluste hooldajatest 57% hinnangul oleks vajalik saada rohkem infot erinevatest toetusvõimalustest
(Joonis 242). Koolitusi PLK-de hoolduskavade kohta peab vajalikuks 28%, rohkem PLK-dega seotud koolitusi erinevatel
teemadel 25% ja personaalset nõustamist PLK hooldamiseks 24%. Küsimuse kohta lisati 68 kommentaari. Soovitakse
pigem praktilist abi – bürokraatlike nõuete vähendamist ning riigipoolset abi teede ja vajalike rajatiste rajamisel,
väiketapamajade ehitamisel, hooldustehnika soetamisel või korraldamisel ning laidude hooldamisel; suuremat
rahalist toetust, hoolduse kvaliteetsust tõestanud hooldaja eelisõigust rentida riigi PLK-sid piirkonnas ja kindlust
rendilepingute jätkumisel ning kohalike eelistamist kaugemalt tulevate PLK hooldajate ees.
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Püsirohumaid, sh PLK-sid omavatelt või kasutavatelt tootjatelt küsiti, mis teemadel vajaksid nad nõustaja abi.
Vastused jagunesid küllaltki ühtlaselt (Joonis 243). Vastanutest 32% soovib nõustamist selles osas, millised nõudeid
peab täitma, et saada toetusi; 31% – kuidas peaks hooldama, et PLK oleks ilusam/paremas seisus; 28% – millised on
rahastamisvõimalused, 28% – millised on PLK-l olevad liigid/väärtused, 25% – millised on konkreetse PLK
hooldamiseks sobilikud loomatõud ja/või niidutehnika ja 22% – kuidas muuta majandamine ressursitõhusamaks ja
efektiivsemaks. Vastanutest 26% ei vaja nõustaja abi. Erinevatel teemadel nõustamisest on enim huvitatud MAHE
tootjad.
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Kuidas muuta majandamine ressursitõhusamaks ja efektiivsemaks
Millised on konkreetse PLK hooldamiseks sobilikud loomatõud ja/või niidutehnika
Millised on rahastamisvõimalused
Millised on PLKl olevad liigid/väärtused
Millised nõudeid peab täitma, et saada toetusi
Kuidas peaksin hooldama, et PLK oleks ilusam/paremas seisus
Ei vaja nõustaja abi

Joonis 243. Nõustamist vajavad teemad püsirohumaid, sh PLK-sid omavate või kasutavate tootjate (n=2321) hinnangul (vastaja
võis valida mitu vastust)

Lisati 70 täpsustavat kommentaari. Paljud leiavad, et see teema neid ei puuduta, kuna neil on küll püsirohumaad kuid
mitte PLK. Abi soovitakse PLK-de taastamisega, piiride märkimisega, karjaaedade rajamisega, niitmistehnikaga ja ka
rahalist abi. Märgitakse, et ei soovita nõuete täitmiseks linde-loomi tappa (silmas peetakse niitmist ja püsirohumaal
hekseldamist). Tarvilikud on teadmised, milliseid hooldusmeetodeid kasutades on võimalik taastada niidukoosluseid
ning milliste meetodite abil taastatakse karjamaakoosluseid. Nõustamine ning kontroll peab olema paindlik,
kohanduma konkreetsete oludega, kuid resoluutne elurikkust soosivate tulemuste maksimeerimise nõudmisel.
Püsirohumaid, sh PLK-sid omavatest või kasutavatest tootjatest oleks 23% nõus ja 33% pigem nõus ise oma
püsirohumaade/PLK-de seisukorda hindama ja hooldustulemuse eest vastutama, kui selle eest toetust makstaks
(Joonis 244). Kolmandik vastajatest ei oska öelda, kas nad oleksid valmis seda tegema. Pigem ei ole valmis ise oma
püsirohumaade/PLK-de seisukorda hindama 9% ja kindlasti mitte 2% vastanutest.
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Joonis 244. Püsirohumaid, sh PLK-sid omavate või kasutavate tootjate (n=2321) valmidus ise oma püsirohumaade/PLK-de
seisukorda hinnata ja hooldustulemuse eest vastutada, kui selle eest toetust makstaks

Vastusevariandi „muu“valis 1% tootjatest, lisati 32 kommentaari. Paljud selgitavad, et ei saa küsimusest aru, kuna
vastutavad praegugi oma püsirohumaa/PLK hooldustulemuse eest. Lisaks oldaks nõus ka piirkondlike PLK-de
kohustuste/nõuete kehtestamisega, sest praegused üldised nõuded on mõne tootja hinnangul halvendanud PLK-de
mitmekesisust.
Juhul, kui selle eest toetust makstaks, võtaks uusi püsirohumaid kasutusele kindlasti 16% ja pigem 24% püsirohumaid,
sh PLK-sid omavatest või kasutavatest tootjatest (Joonis 245). Pigem ei võtaks uusi püsirohumaid kasutusele 27% ja
kindlasti mitte 7% vastanutest. Vastajatest 23% ei oska öelda, kas nad oleksid valmis seda tegema. Vastusevariandi
„muu“valis 3% tootjatest, lisati 78 kommentaari. Märgitakse, et selliseid sobivaid maid pole saada, need peaksid
olema lähedal ja logistiliselt ligipääsetavas kohas, püsirohumaid tuleks rajada eelkõige väheviljakatele muldadele,
toetus peaks kompenseerima kogu saamata jäänud tulu, püsirohumaal ei nähta mõtet, kui loomi pole ning mitmetel
vastanutel on praegugi ainult või valdavalt püsirohumaa.
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Joonis 245. Püsirohumaid, sh PLK-sid omavate või kasutavate tootjate (n=2321) valmidus võtta kasutusele uusi püsirohumaid,
juhul kui selle eest toetust makstaks

304

Majanduslikud näitajad ja muu
Mahepõllumajandus

Mahepõllumajandustoetuste (mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus)
eesmärkideks on arendada mahepõllumajandust, suurendada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust, parandada
mullaviljakust, veekvaliteeti ning loomade heaolu.
Mahepõllumajandusega tegelevaid tootjaid (MAHE tootjad) oli küsitlusele vastajate seas 13% (n=345, neist
mahepõllumajandusega jätkajaid 327 ja mahepõllumajandusele ülemineku toetuse taotlejaid 18).
MAHE tootjatel paluti hinnata, millised MAHE toetuse nõuded või tegevused on kõige raskemini täidetavad (üks
vastaja võis valida mitu vastust). Enamikule vastajatele (64%) on kõik nõuded jõukohased. Rohumaadele
mahetoetuse saamise nõuet (tuleb pidada vähemalt 0,2 lü hektari kohta) nimetas raskeks 19%, mullaproovide
võtmist 11%, külvikorra ja viljavahelduse nõuet 10%, liblikõieliste kasvatamist vähemalt 20% põllumaa kultuuride
alusel pinnal 6% ning põldude hoidmist talvise taimkatte all 20% ulatuses pinnast 4% küsitlusele vastanud MAHE
tootjatest.
Kõigil MAHE tootjatel paluti vastata, kas nad kasutavad oma põldudel mahepõllumajanduslikult toodetud
sertifitseeritud teravilja- või kartuliseemet (üks vastaja võis valida mitu vastust). MAHE tootjatest 38% kasutab
mahepõllumajanduslikult toodetud sertifitseeritud teraviljaseemet, mahepõllumajanduslikult toodetud kartuli
seemet kasutab 8%. Vastajatest 18% kasutab tavapõllumajanduslikult toodetud sertifitseeritud seemet ning 9% ei
kasuta üldse sertifitseeritud seemet. 42% vastajatest ei kasvata teravilja ega kartulit.
MAHE tootjatelt, kes kasutavad mahepõllumajanduslikult toodetud sertifitseeritud teravilja- või kartuliseemet
(n=143), küsiti kas nad on saanud mahetoetuse suurendatud ühikumäära mahepõllumajanduslikult toodetud
sertifitseeritud teravilja- või kartuliseemne kasutamisel. Enamik vastajatest (57%) ei ole suurendatud ühikumäära
saanud, 43% on saanud teraviljaseemne kasutamisel ning 1% (2 tootjat) on saanud seemnekartuli kasutamisel.
Teravilja või kartulit kasvatavatel MAHE tootjatelt, kes mahepõllumajanduslikult sertifitseeritud seemet ei kasuta
(n=94) uuriti mahepõllumajanduslikult toodetud sertifitseeritutud teravilja või kartuli seemne mittekasutamise
põhjuseid (üks vastaja võis valida mitu vastust). 66% tõi põhjusena välja, et omatoodetud seeme on oluliselt odavam,
49% hinnangul ei ole saada soovitud sorte, mis oleks toodetud mahepõllumajanduslikult sertifitseeritud seemnest,
43% arvab, et praegune toetusmäär pole piisav kallima sertifitseeritud seemne ostmiseks. Vastajatest 26% hinnangul
ei ole sertifitseeritud seeme omatoodetud seemnest oluliselt parem. 7% valis vastusevariandi „Muu“ ning
kommenteeris vastust vabas vormis. Kommentaarides toodi välja, et mahepõllumajanduslikult toodetud
sertifitseeritud seemne kvaliteet ei ole piisav (näiteks leiti, et tavapõllumajanduslik sertifitseeritud seeme on ohutum,
kuna on töödeldud fungitsiidiga).
Natura 2000 toetus põllumajandusmaale (NAT)

NAT toetuse eesmärgiks on tagada Natura 2000 võrgustiku aladel looduskaitsenõudeid järgiv põllumajanduslik
tegevus ning hüvitada sealsetel aladel looduskaitseseadusest tulenevate kitsenduste ning linnu- ja loodusdirektiivist
tulenevate nõuete täitmiseks tehtud kulutusi ja saamata jäänud tulu. Tootjate kõrgem teadlikkus oma Natura 2000
aladel paiknevatest loodusväärtustest on oluline, kuna sellisel juhul väheneb eeldatavasti oht, et väärtusi
teadmatusest kuidagi kahjustatakse. Ka on teadlikud ja loodusväärtusi hindavad tootjad tõenäoliselt leplikumad
kaitsekohustusest tulenevate erinevate piirangute suhtes.
Natura 2000 võrgustikku kuuluva põllumajandusmaaga seotud küsimustele vastasid olenevalt küsimusest kas kõik
Natura 2000 põllumajandusmaa toetust (NAT) taotlenud tootjad (n=311) või teatud tingimustel väiksem arv tootjaid.
Vastajate arv ning vastamise eeltingimused on iga küsimuse juures eraldi välja toodud.
Alustuseks küsiti NAT taotlejatelt, kas ja missuguse allika kaudu on nad teadlikud oma põllumajandusmaal
paiknevatest Natura 2000 loodusväärtustest (näiteks liigid, elupaigad).
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Joonis 246. NAT toetuse taotlejate (n=311) teadlikkus oma põllumajandusmaal paiknevatest Natura 2000 loodusväärtustest ning
teadmiste allikad (vastaja võis valida mitu vastust)

Tootjatest 34% on oma põllumajandusmaal paiknevatest Natura 2000 loodusväärtustest teadlikud tänu PRIA
põllumassiivide veebikaardile, 32% tänu saadetud kaitsekohustuse teatisele, 17% on Natura 2000 loodusväärtuste
kohta uurinud Maa-ameti kaardirakendusest, 10% on infot saanud Keskkonnaametist ja 4% Keskkonnaregistri
avalikust teenusest (Joonis 246). 21% on infot saanud muust allikast ning 18% ei ole oma põllumajandusmaal
paiknevatest Natura 2000 loodusväärtustest enda sõnul teadlikud. Tootjaid, kes enda sõnul pole oma maadel
paiknevatest Natura 2000 väärtustest teadlikud, on kõige vähem KSM tootjate seas (11%).
Veidi alla poole NAT taotlejatest (48%) on sellega rahul, et nende põllumajandusmaa on Natura 2000 võrgustiku osa.
Mingil määral on rahul 29% NAT taotlejatest ning 8% ei ole antud olukorraga rahul. Vastanutest 15% ei oma kindlat
seisukohta (Joonis 247).
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Joonis 247. NAT toetuse taotlejate (n=311) hinnang oma rahulolule seoses põllumajandusmaa Natura 2000 võrgustiku osaks
olemisega

ÜPT tootjate seas on võrreldes teiste tootmistüüpidega rohkem neid, kes ei oska öelda, kuivõrd rahul nad antud
olukorraga on (17%). Teiste gruppidega võrreldes on vähem rahul KSM tootjad, kellest eitavalt vastas 14%. MAHE
tootjatest on oma põllumajandusmaa Natura 2000 võrgustiku osaks olemisega rahul või mingil määral rahul kokku
84%.
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Järgnevalt paluti NAT taotlejatel hinnata, kas antud toetus toetab nende tegevuse jätkamist praeguses asukohas.
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Joonis 248. NAT toetuse taotlejate (n=311) hinnang, kas toetus toetab tootja tegevuse jätkamist praeguses asukohas

Vastanutest 42% hinnangul toetab Natura 2000 põllumajandusmaa toetus tootja tegevuse jätkamist praeguses
asukohas (Joonis 248), 41% arvates toetab see mingil määral, 9% hinnangul ei toeta ning 8% ei oska öelda. ÜPT tootjad
vastasid kindlalt jaatavalt veidi sagedamini (44%) kui teiste tootmistüüpide esindajad, ent vähemalt mingil määral
tuntakse toetust enim MAHE tootjate seas (“jah” ja “mingil määral” vastuseid kokku 88%).
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Joonis 249. NAT toetuse taotlejate (n=311) hinnang, kas toetus kompenseerib alale kehtestatud looduskaitselisi piiranguid

NAT taotlejatest 53% hinnangul kompenseerib toetus sellele alale kehtestatud looduskaitselisi piiranguid vähemalt
mingil määral (Joonis 249); samas kui 27% leiab, et see nii ei ole. Vastanutest 7% (MAHE grupis lausa 12%) hinnangul
ei põhjusta piirangud täiendavaid kulutusi ega saamata jäänud tulu. Kindlat seisukohta ei oma 12% vastanutest.
Teistest tootmistüüpidest veidi rohkem tunnetavad vähemalt mingil määral piirangute kompenseerimist KSM tootjad
(57%).
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Joonis 250. NAT toetuse taotlejate, kellel on lühiajalisi ja/või püsirohumaid, sh poollooduslikke kooslusi (n=306), Natura 2000
aladel asuvate rohumaade kasutus- või hooldusviis (vastaja võis valida mitu vastust)

NAT taotlejatelt, kelle ettevõttes on lühiajalisi ja/või püsirohumaid, sealhulgas poollooduslikke kooslusi, küsiti, kuidas
nad kasutavad või hooldavad oma Natura 2000 aladel asuvaid rohumaid. Veidi üle poole vastanutest (52%) niidab
Natura 2000 rohumaid ning niide läheb nende enda või teiste ettevõtete loomade söödaks (Joonis 250). Loomi
karjatab seal 29% vastanud tootjatest; 31% hekseldab ning jätab heksli maha; 4% hekseldab ja koristab heksli, kuid
sellel puudub kasutusotstarve; 3% hekseldab ning heksel läheb enda või teiste ettevõtete loomade söödaks.
Vastanutest 7% niidab ja koristab niite, kuid sellel puudub kasutusotstarve. Mesilaste söödaalana kasutab Natura
2000 rohumaid 6% tootjatest. Tootjatest 4% ei kasuta ega hoolda Natura 2000 aladel asuvaid rohumaid ning 2% valis
vastusevariandi „muu“. MAHE tootjad eristuvad teistest tootmistüüpidest rohkema niitmise ja niite loomasöödana
kasutamise (63%) ning loomade karjatamise (53%) poolest.
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Joonis 251. NAT toetuse taotlejate (n=311) põllumajandusmaa paiknemine erineva rangusastmega kaitsevööndites (vastaja võis
valida mitu vastust)
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NAT toetuse taotlejatest rohkem kui poolte (52%) maa paikneb piiranguvööndis või hoiualal, 24% sihtkaitsevööndis
ning 32% ei oska öelda, millises vööndis nende põllumajandusmaa asub (Joonis 251).
Sihtkaitsevöönd on kaitseala maa- või veeala seal väljakujunenud või kujundatavate looduslike ja poollooduslike
koosluste säilitamiseks. Vastavalt looduskaitseseadusele on kaitseala sihtkaitsevööndis majandustegevus üldiselt
keelatud. Küll aga võib kaitse-eeskirjaga lubada muuhulgas olemasolevate maaparandussüsteemide hoiutöid ja
veerežiimi taastamist, samuti poollooduslike koosluste ilme ja liigikoosseisu tagamiseks ning kaitsealuste liikide
elutingimuste säilitamiseks vajalikku tegevust. NAT toetust taotlenud tootjatelt, kelle põllumajandusmaa paikneb
sihtkaitsevööndis, küsiti, kas nende arvates on sihtkaitsevööndi piirangud põllumajandusmaal liiga ranged.
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Joonis 252. NAT toetuse taotlejate (n=74) hinnang, kas sihtkaitsevööndi piirangud põllumajandusmaal on liiga ranged

16% hinnangul on piirangud tõepoolest liiga ranged; 26% leiab, et piirangud on mingil määral ranged ning 32% vastas
eitavalt (Joonis 252). Tootjatest 26% ei oska öelda, kas sihtkaitsevööndi piirangud on liiga ranged või mitte. „Jah“ või
„mingil määral“ vastuse puhul oli võimalus oma valikut kommenteerida. Laekus neli kommentaari. Ühes tootjas
tekitab segadust, et mis on ja mis ei ole Natura 2000 ala – kaks samasugust (kaitsealuse liigi seisukohast) kõrvuti
olevat katastrit, ent üks on Natura 2000 ala ja teine mitte. Tehti ettepanek, et liiga tugeva kallakuga maa tuleks
metsastada, püsirohumaa osaliselt ülesharimine võiks olla lubatud. Probleemid on ka näiteks istanduse rajamisega.
Piiranguvööndis on majandustegevus lubatud, arvestades looduskaitseseaduses paika pandud kitsendusi. Näiteks on
piiranguvööndis keelatud uue maaparandussüsteemi rajamine ning biotsiidi, taimekaitsevahendi ja väetise
kasutamine (kui kaitse-eeskirjaga teisiti ei sätestata). Erinevalt sihtkaitsevööndist on lubatud (maastiku)sõidukiga
sõitmine põllumajandustööde tegemisel. Kaitse-eeskirjaga võib piiranguvööndis seada tingimusi maastikuilme ning
koosluse loodusliku tasakaalu, liikide ja vanuse mitmekesisuse säilitamiseks. Hoiuala moodustatakse loodusliku
loomastiku, taimestiku ja seenestiku soodsa seisundi tagamiseks, kui see ei ole tagatud muul looduskaitseseadusega
sätestatud viisil. Hoiuala puhul peab kinnisasja valdaja vähemalt kuu aega enne tööde alustamist esitama hoiuala
valitsejale biotsiidi ja taimekaitsevahendi kasutamise, loodusliku ja poolloodusliku rohumaa ning poldri kultiveerimise
ja väetamise korral teatise. Hoiuala valitseja hindab kavandatud tegevusi ning tegutseb järgnevalt: kinnitab selle, kui
kavandatud tööd on lubatud; teatab teatise esitajale tingimused, mida järgides võib kavandatud töid teha; keelab
tööd, mis ohustavad hoiuala kaitstavate liikide või elupaikade soodsa seisundi säilimist, mille tagamiseks hoiuala on
moodustatud. NAT taotlejatelt, kelle põllumajandusmaa paikneb piiranguvööndis või hoiualal, uuriti, kas neil jääb
kehtestatud piirangute tõttu sealsel põllumajandusmaal midagi tegemata.

309

Majanduslikud näitajad ja muu

100%
90%
80%
70%
60%

Ei oska öelda

50%

Ei

40%

Mingil määral

30%

Jah

20%
10%
0%
Kokku (163)

ÜPT (107)

KSM (19)

MAHE (34)

Joonis 253. NAT toetuse taotlejate (n=163) hinnang, kas neil jääb piiranguvööndis või hoiualal paikneval põllumajandusmaal
kehtestatud piirangute tõttu midagi tegemata

Vastajatest 6% leidis, et midagi jääb tegemata, 18% hinnangul jääb mingil määral tegemata, 56% ei jää midagi
tegemata ning 20% ei oska öelda (Joonis 253). „Jah“ või „mingil määral“ vastuse puhul paluti kommentaaride lahtris
täpsustust. Kommenteerimise võimalust kasutas 14 tootjat. Loetleti erinevaid tegevusi, mis tootja hinnangul
piirangute tõttu tegemata jäävad – ehitamine, päikesepargi rajamine, õigeaegne niitmine kvaliteetse sööda
kogumiseks, mudakonna arvukuse soodustamine (ei tohi püsirohumaa asemele põldu rajada), rohumaade
uuendamine, võimalik metsakasvatus.
Loomade heaolu

Loomade heaolu toetuse (LHT) eesmärgiks on tõsta loomakasvatajate teadlikkust loomade heaolust ja toetada
põllumajandustootjaid, kes täidavad loomade heaolu kõrgemaid nõudeid, parandades sellega loomade heaolu ja
tervist ning tagades neile loomuomasemad pidamistingimused.
LHT taotlejaid oli küsitlusele vastajate seas 14% (n=391). Neilt küsiti, mis motiveerib neid täitma loomade heaolu
kõrgemaid nõudeid (üks vastaja võis valida mitu vastust). Enamikul (81%) on selleks enda huvi, 61% motiveerib toetus,
18% seadusandlus, 7% nõuanded konsulendilt. 2% (9 vastajat) valis vastusevariandi „Muu“ ning lisas selgitava
kommentaari, milles valdavalt toodi välja hoolimine loomade heaolust ja tervisest (Joonis 254).
7%

2%
Enda huvi

18%

Toetused
81%
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Seadusandlus
Nõuanded konsulendilt
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Joonis 254. Tootjate (n=391) hinnang, mis motiveerib neid täitma loomade heaolu kõrgemaid nõudeid (üks vastaja võis valida
mitu vastust)

Enamikule LHT tootjatele (58%) on kõik kehtivad LHT nõuded jõukohased. Kehtivatest toetusnõuetest raskemini
täidetavateks on karjatamiseks kasutatavate karjamaade vahetamine (20% vastajatest), rohumaade ülekarjatamise
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vältimine (12%) ning kitsedele ja lammastele ravimtaimede kasvatamine (12%) ning ühe hektari rohumaa kohta kuni
1,4 loomühiku karjatatavate loomade nõue (10%). Teisi vastusevariante valis alla 5% vastajatest.
Tootjatelt, kes peavad loomi ja/või linde ning ei taotle MAHE ega LHT toetust (n=295), küsiti miks nad ei taotle LHT
toetust. 28% vastajatest on loomade või lindude arv väiksem kui toetuse minimaalne nõuetekohaste loomade või
lindude arv, 27% vastajate hinnangul on loomade või lindude heaolu tagatud juba praegu kõrgemaid nõudeid
täitmatagi, 20% ei ole toetuse kohta piisavalt informatsiooni, 19% hinnangul ei kompenseeri toetussumma nõuete
täitmisega kaasnevaid kulutusi, 14% vastajatest ei ole toetuse nõuded jõukohased ning 8% puuduvad
finantsvahendid, et parandada loomade või lindude pidamistingimusi ning seeläbi loomade heaolu ja tervist. Valiku
„Muu“ teinud vastajate kommentaaridest kerkis esile, et tootjatel ei ole LHT loomi, toetust ei soovita ning saadakse
ilma hakkama.
Natura 2000 erametsamaa toetus (NAM)

Natura 2000 erametsamaa toetuse eesmärk on kompenseerida erametsaomanikule looduskaitseliste piirangute tõttu
saamata jäävat tulu Natura 2000 võrgustiku alal piiranguvööndis, sihtkaitsevööndis ja projekteeritaval alal ning
sihtkaitsevööndis väljaspool Natura 2000 ala.
Kõigist küsitlusele vastanud NAM toetuse taotlejatest (n=1307), 47% asub Natura 2000 alal 75-100%
erametsamaadest ning 17% vastajatest asub Natura 2000 alal kuni 10% erametsamaadest (Joonis 255).

17%

Kuni 10%
10-25%

47%

13%

25-50%
50-75%

14%

75-100%

9%

Joonis 255. Kui suur osa NAM toetuse taotlejate (n=1307) erametsamaast asub Natura 2000 alal

NAM taotlejatest 65% on NAM toetust juba varasemalt taotlenud ning ei mäleta täpset allikat, millisest sai esimest
korda teada NAM toetuse taotlemise võimalusest. Erametsakeskusest (kodulehelt või infopäevalt) sai informatsiooni
21%, PRIA kodulehelt 17%, 14% tuttavalt, 13% mujalt meediast (internet, ajakirjandus, jms), 12% NAM taotlejatest
on saanud toetuse kohta infot Eesti Erametsaliidust (kodulehelt või infopäevalt) ning 10% metsandusnõustajalt (üks
vastaja võis valida mitu vastusevarianti).
Küsitluses osalenud NAM toetuse taotlejatelt uuriti, kas ja millise allika kaudu on nad teadlikud oma metsamaal
paiknevatest Natura 2000 loodusväärtustest. Vastajatest enamik on loodusväärtustest teadlikud, 41% sai infot
kaitsekohustuse teatisest, 22% muust allikast ning 17% uuris loodusväärtuste kohta Maa-ameti kaardirakendusest,
24% NAM taotlejatest ei ole teadlikud oma metsamaal asuvatest Natura 2000 loodusväärtustest (Joonis 256).
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Ei ole teadlik
Olen teadlik, uurisin/sain infot muust allikast
Olen teadlik, uurisin selle kohta PRIA põllumassiivide veebikaardilt
Olen teadlik, uurisin selle kohta Keskkonnaregistri avalikust
teenusest
Olen teadlik, uurisin selle kohta Maa-ameti kaardirakendusest
Olen teadlik, uurisin selle kohta Keskkonnaametist
Olen teadlik, sain infot mulle saadetud kaitsekohustuse teatisest
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Joonis 256. Kas ja millise allika kaudu on NAM taotlejad (n=1307) teadlikud oma metsamaal paiknevatest Natura 2000
loodusväärtustest (liik/elupaik) (üks vastaja võis valida mitu vastusevarianti)

38% NAM taotlejatest on rahul ning 32% mingil määral rahul, et nende metsamaa on Natura 2000 võrgustiku osa.
Metsamaa asumisega Natura 2000 alal ei ole rahul 18% vastajatest ja 13% puudub arvamus. Kõik küsimusele vastajad
said võimaluse vastust vabas vormis põhjendada. Tootjatest, kes ei ole rahul, et nende metsamaa asub Natura 2000
võrgustikus, tõi enamik välja liigsed piirangud. Esile kerkis ka, et toetus ei kompenseeri piiranguid ning tootja
hinnangul ei esine metsamaal kaitstavaid liike. Tootjad, kes on rahul, et nende metsamaa on Natura 2000 võrgustiku
osa, tõid valdavalt põhjenduseks, et nad peavad loodushoidu oluliseks, selliselt on hea metsa säilitada (mets on
hoitud) ning saadavad hüved (toetus ja maamaksuvabastus) on mõistlikud.
Järgmiseks küsiti NAM taotlejatelt, kas Natura 2000 toetus erametsamaale toetab nende tegevuse jätkamist
praeguses asukohas. Jaatavalt vastas 29% NAM toetuse taotlejatest, 37% hinnangul soosib toetus tegevuse jätkamist
mingil määral, 21% arvates ei ole toetusel mingit mõju tegevuse jätkamisel või lõpetamisel ning 13% puudub arvamus.
Tootjatel paluti hinnata, kas Natura 2000 toetus erametsamaale kompenseerib sellele alale kehtestatud
looduskaitselisi piiranguid. Enamiku vastajate (54%) hinnangul kompenseerib toetus piiranguid täielikult või mingil
määral, 34% leiab, et toetused ei ole proportsioonis piirangutega (Joonis 257).
Jah
6% 8%
Mingil määral

34%
46%

6%

Piirangud ei põhjusta
täiendavaid kulutusi ega
saamata jäänud tulu

Joonis 257. NAM taotlejate (n=1307) hinnang, kas Natura 2000 toetus erametsamaale kompenseerib sellele alale kehtestatud
looduskaitselisi piiranguid
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Küsitluses osalenute Natura 2000 erametsamaa asub 43% piiranguvööndis, hoiualal või projekteeritaval alal, 39%
sihtkaitsevööndis ning 18% vastajatest ei osanud täpsustada. Oma kaitstaval metsamaal kehtivatest piirangutest ja
võimalustest on teadlikud või mingil määral teadlikud 89% NAM taotlejatest ning vaid 9% ei ole teadlikud (Joonis 258).
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Joonis 258. NAM taotlejate (n=1307) teadlikkus oma metsamaal kehtivatest piirangutest ja võimalustest

Tootjatest, kelle Natura 2000 erametsamaa asub piiranguvööndis, hoiualal või projekteeritaval alal (n=557) on 59%
kasutanud võimalust teha piiranguvööndis kaitse-eeskirjaga jt õigusaktidega kooskõlas olevat raiet, 15% ei soovi
nimetatud võimalust kasutada ning 16% ei ole võimalust kasutanud ning ei ole olnud sellest teadlik, 10% valis
vastusevariandi „Muu“. Vastajate poolt lisatud kommentaaridest selgus näiteks, et võimalust plaanitakse kasutada
tulevikus, ei ole olnud vajadust raiet teha ning on olnud soov raiet teha, kuid ei ole lubatud.
Ettepanekud ja kommentaarid maaelu arengukava toetuste kohta

Küsitluse lõpus said vastajad esitada maaelu arengukava toetuste kohta vabas vormis ettepanekuid ja kommentaare.
Seda võimalust kasutas 476 tootjat (13% küsitlusele vastanud tootjatest). Laekunud ettepanekutest ja
kommentaaridest antakse ülevaade teemade kaupa.
Väikeettevõtete ja noorte põllumajandustootjate toetamine

Mitmed küsitlusele vastajad tegid ettepaneku, et väikeettevõtteid tuleks rohkem toetada ning lisasid ka mitmeid
näiteid, milliste meetmetega neid toetada võiks. Välja toodi suuremad toetused, leebemad nõuded, eelised
riigimaade ostmisel või rendil ning põllumaade ostu toetamine. Vastajad näevad, et väikeettevõtluse toetamine
suurendaks inimeste hulka, kes soovivad maapiirkondades elada ning põllumajandusega tegeleda, tuuakse ka välja,
et väiksemad tootjad majandavad keskkonnasõbralikumalt kui suurtootjad. Eraldi nimetati ka vajadust noori
põllumajandustootjaid rohkem toetada. Leiti, et noorte puhul tuleks lisaks põllumajandusega alustamisele soosida ka
põllumajandusmaa soetamist. Pakuti ka välja, et noortaluniku toetust võiksid saada kõik, kes varasemalt ei ole
põllumajandusega tegelenud (olenemata vanusest). Mõne vastaja hinnangul tuleks toetustele seada ülempiir,
vältimaks suurettevõtete liigset soosimist.
Mahetootjate toetamine

Tootjate hinnangul võiks mahetootjatele suunatud toetused olla senisest suuremad, kuna praegused toetusmäärad
ei kata mahepõllumajandusega kaasenvaid kulutusi. Kommentaaridest tõusid esile ka näited, kus mahetootja plaanib
või on juba üle läinud tavatootmisele, kuna toetus ei kompenseeri kulutusi.
Enamik mahetoetuseid puudutavaid kommentaare soosis toetuse suurendamist, kuid toodi välja ka, et
mahepõllumajandus vähendab mulla viljakust, mistõttu ei ole mahepõllumajanduse toetamine mõistlik. Lisati ka, et
mahepõllumajandus on Eestis liigselt toetatud. Märgiti, et mahetootjate tegevus soodustab umbrohtude ja kahjurite
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levikut (mahetootjalt üle võetud põllul rohkelt umbrohuseemet; mahetootja kasvatatav kultuur tõi ka
naaberpõldudele kahjuri, kelle tõrjumiseks sobival tootel pole Eestis kasutusluba). Korduvalt mainiti mahetootjate
võimalust püsirohumaad üles harida, mida ei peeta õigeks.
Toetuste suurendamine

Toetuste suurendamist kommenteerinud tootjad toovad esile, et Eesti toetused peaksid olema Euroopa toetustega
võrdsel tasemel või isegi suuremad klimaatiliste olude tõttu. Põllumajandustoetuste suurendamise vajadust
põhjendatakse elukalliduse tõusu ning nõuetega, mistõttu ei kata tulud enam kulutusi. Eraldi tuuakse välja ka
lisategevuste toetused, mis ei motiveeri tootjaid lisategevustega jätkama. Mainitakse ka, et erinevate lisategevuste
toetamist võiks rohkem olla. Kommentaarides kordub mõte, et toetusi peaks maksma ainult reaalselt põllumajanduse
ja loomakasvatusega tegelejatele.
Toetused tehnika soetamiseks

Toetusi puudutavates kommentaarides toodi esile ka vajadus toetada tehnika soetamist. Pakutakse välja, et tehnika
ostu toetust võiks saada ka teenuse pakkujaid, kes saaksid hooajal põllumajandustootjatele vajalikke töid teostada.
Hekseldamine

Hekseldamise teemal laekunud kommentaaridest selgub, et tootjad ei ole antud teemal sugugi ühel meelel. Enamik
hekseldamist puudutavaid kommentaare pooldavad hekseldamise keelamist, põhjendusena tuuakse välja
hekseldamise kahju elurikkusele. Lisati ka soovitusi, et hekseldamine võiks olla lubatud näiteks iga 3-4 aasta järel ning
hekseldama peaks hiljem (alates 15. augustist, hilissügisel). Hekseldamist pooldavad tootjad pooldavad ka heksli
jätmist põllule.
Glüfosaat

Glüfosaadi kasutamise teemal laekunud kommentaarid pooldavad glüfosaadi kasutamist. Tootjad toovad välja, et
kuigi esineb glüfosaadi liigset kasutamist (esile tuuakse seos otsekülviga), ei ole mõistlik kasutamine keskkonnale
ohtlik.
Paindlikumad ja hõlpsamini mõistetavad toetusmeetmed

Keskkonnatoetuste tingimusi ja skeeme peetakse ebavajalikult keerulisteks. Võiks olla lubatud väheses ulatuses
nõudeid rikkuda, sest alati ei ole võimalik kõike ette näha ja planeeritut ellu viia. Häirib nõuete muutmine perioodi
jooksul (niitmine vs hekseldamine, heksli koristamine/mitte koristamine – tekib küsimus, mis on siis õige
toimimisviis). Toetusi tuleks suurendada piirkonniti, toetades eelkõige väiksemate põldudega ja suuremate
tootmiskuludega äärealasid, mis pole Kesk-Eestiga konkurentsivõimelised. Tuuakse ka välja, et toetuse summa ja
tingimused võiksid lähtuda põldude eripärast (mullastik, põllu suurus, pinnavorm). Mitmed kommenteerijad ütlevad,
et nt eakamad ei julge 5-aastast kohustust endale võtta ning seetõttu loobuvad toetustest.
Põllumeeste jt maapiirkondade elanike tunnustamine ühiskonnas

Soovitakse, et Eesti põllumajandust vedavad organisatsioonid ja asutused tutvustaksid linlastele senisest rohkem,
millega põllumehed, metsamehed jt maainimesed tegelevad. Tuntakse, et paljud, nt loomade-lindude heaoluga
seonduvad kohustused on pandud ainult maa- ja metsaomanikele, põllumeestele, kaluritele, metsameestele,
maainimestele. Eesti ühiskond peaks olema valmis laiemalt ühiskonnana neid kohustusi võtma.
Loomade heaolu ja ohustatud tõugu loomade pidamine

Loomade heaolu toetust puudutavatest ettepanekutest tuleb välja tootjate pahameel ravimtaimede kasvatamise
osas.
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Ohustatud tõugu loomade pidamisel ootavad tootjad, et saaksid toetust ka ühe looma pidamise eest ning toetataks
eraldi ka ohustatud tõugu loomadele hoonete rajamist.
Loomade pidamine

Lihaveise kasvatamise puhul tuuakse välja, et tootjad saavad toodangut enamasti müüa vaid omahinnast odavamalt.
Lahendusena nähakse näiteks veiseliha importimise piiramist. Tootjad tunnevad ka, et lihaveisekasvatus ei ole Eestis
saanud piisavalt toetusi ja tähelepanu.
Ettepanekutena tuuakse välja, et ammlehma ja piimalehma toetuse suurus tuleks võrdsustada ning loomapidamisega
seotud hoonete rajamiseks makstav toetus võiks olla suurem.
Mesindus

Tootjad on lisanud mõned kommentaarid ka mesinduse teemal. Välja tuuakse, et mahemesindust soodustav toetus
on liiga väike ning mahemett on keeruline müüa õiglase hinnaga, kuna mahemee väärtus on tarbijale teadmata ning
turul on palju tavatootjaid.
Rohumaad

Kommentaaridest selgub, et tootjad peavad rohumaid ja nende säilitamist oluliseks. Leitakse, et püsirohumaade
toetus peaks olema suurem, eraldi tuuakse välja, et toetama peaks ka püsirohumaade uuendamist ning rohumaade
uuendamisel tuleks lubada seal aeg-ajalt kasvatada nt kahe aasta jooksul vahekultuure.
Püsirohumaade ülesharimise osas on tootjad välja toonud vastandlikke mõtteid. On neid, kes leiavad, et
püsirohumaid ei tohiks üles harida, kui ka neid, kes ülesharimist pooldavad. Ülesharimise keelamist pooldavad
kommentaarid toovad põhjenduseks elurikkuse hävinemise ning pooldajad soovivad võimalust kasutada maad
põllukultuuride kasvatamiseks. Pakutakse ka, et püsirohumaid, mis on kunagi olnud põllumaad, võiks lubada üles
harida ja endised püsirohumaad, mis on üles haritud, tuleks tagasi rajada püsirohumaaks.
Natura 2000 erametsamaa

Paljude NAM taotlejate hinnangul on metsatoetus juba ammu jäänud allapoole tegelikku saamata jäävat tulu
arvestust. Eriti sihtkaitsevööndisse jääva metsamaa toetus võiks taotlejate sõnul suurem olla. Märgiti, et esimese
kaitsekategooria liigi puhul on nii püsielupaigas kui ka elupaigas sisuliselt tegemist sihtkaitsevööndi tingimustega,
kuigi elupaigas on määratud piiranguvöönd ja vastavalt sellele on toetus väiksem. Kui reaalsed (majandus)tingimused
vastavad sihtkaitsevööndile, peaks ka kompensatsioon olema vastav. Natura kaitsealust metsamaad on raske müüa,
müügihind on tunduvalt madalam kui kaitse all mitteoleva maa hind. Mõned kommenteerijad leiavad, et riik võiks
kaitsealused metsamaad ära osta või vahetada kaitse all mitte olevate metsamaade vastu. Nagu ka teiste MAK
toetuste puhul, toodi välja, et NAM toetuse taotlemine peaks olema võimalikult lihtne. Lisaks tekitab muret pidev
istikute puudus ja juurdepääsuteede korrashoid. Metsaomanikke häirib, et käidavamates kohtades (nt Lahemaa
rahvuspargis) tuleb sageli koristada loodusturistide, kalameeste ja puhkajate järelt. Lahemaa puhul toodi esile ka
rannaala korrastamise vajadus – hoida piirkonnale iseloomulikku randa võsastumisest, mida tuleks toetada.
Ettepanekud uute meetmete väljatöötamiseks

Tehti ettepanek, et toetada võiks põldude lupjamist.
Toodi välja, et hanede põhjustatud kahju eest võiks põllumajandustootjal olla võimalus hüvitist saada.
Oodatakse täppisviljeluse toetamist, näitena tuuakse investeeringutoetus täppisviljelus tehnoloogia soetamiseks.
Muud ettepanekud

Tootjad tõid kommentaarides esile, et 5-aastane kohustus on (väike)tootjatele liiga pikk.
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Tootjad tunnevad, et taotlemise ja nõuete täitmisega seoses võiks olla paremad võimalused saada nõu vastavalt
spetsialistilt. Leitakse, et nõustamine peaks olema tasuta ning enne taotlusvooru avanemist oleks hea saada näiteks
e-kirja teel vajalikku infot.
Leiti, et suured ettevõtted (üle 500 ha) peaksid olema kohustatud liituma süsiniku kaubandusega.
Tootjate hinnagul tuleks organiseerida rohkem õppepäevi ja loenguid, eraldi tuuakse välja vajadus suurendada
põllumajandustootjate teadmisi elurikkusest. Soovitakse ka rohkem koolituste järelvaatamise võimalust endale
sobival ajal.
Tootjate seas on ka neid, kes leiavad, et põllumajanduses ei tuleks kõike reguleerida toetustega. Tuuakse välja, et
suured toetused viivad intensiivse põllumajanduseni ning toetada võiks ainult mahepõllumajandust kui tegevuse
eesmärgiks on liigirikkuse või keskkonna soodustamine.
Kommentaaridest selgub, et tootjatele meeldiks kui toetuste tingimused oleks paar aastat ette teada, et vajadusel
oleks aega vastavad muudatused tootmises ellu viia.
Tootjate sõnul võiks investeeringu- ja arengutoetused olla mitte voorupõhised, vaid avatud ning projektitoetused
võiksid olla lubatud, näiteks konkreetse põllumehe vajadustest tulenev projektitoetus äriplaani alusel.
Kommetaaridest selgub ka, et tootjate hinnangul arvestab Eesti maaelu arengukava liiga vähe praktilise
tootmistegevusega.
Lisaks toodi välja üldisi elementaarseid tingimusi, mis soodustaks tegutsemist maapiirkondades, nagu korralik
elektriühendus ja mobiilsidelevi ning kiire internet.

4.3.4. Uuringu kokkuvõte

2021. aasta lõpus PMK poolt MAK 2014–2020 hindamise raames läbi viidud põllumajandustootjate eküsitluse eesmärk oli välja selgitada põllumajandustootjate üldine teadlikkus ja informeeritus keskkonda
puudutavates küsimustes, levinumad tegevuspraktikad, põllumajandustootjate hinnang oma
keskkonnaalaste teadmiste kohta ja põllumajandustootjate arvamused MAK toetuste (nõuete) kohta ning
analüüsida muutusi võrreldes 2017. aastal läbi viidud samasisulise küsitluse tulemustega.
Küsimustik saadeti kõikidele tootjatele, kes olid 2020. aastal taotlenud pindala- ja/või loomatoetusi ning kel
oli PRIA andmebaasis e-maili aadress. Kui üks e-maili aadress oli kontaktiks mitmel toetuse taotlejal, siis oli
küsitluskutse saajal võimalus vastata eraldi iga ettevõtte eest, mille kontaktisikuks ta oli. Põhiankeet saadeti
12 530 põllumajandustootjale. Lisaks saadeti 3211 NAM toetuse taotlejale, kel deklareeritud
põllumajandusmaad ei olnud, lühike ankeet ainult selle toetuse teemaliste küsimustega. NAM taotlejad, kelle
kasutuses oli põllumajandusmaad ja kes olid taotlenud ka teisi pindala- ja/või loomatoetusi, said vastamiseks
pika põhiankeedi. Küsitluskutsed saadeti kokku 15 741 e-mailile (90% taotlejate koguarvust), sh 8200
eraisikule ja 7541 äriühingule.
Põhiküsimustikule laekus 3474 vastust (vastamisaktiivsus 28%) ning NAM küsimustikule 1233 vastust
(vastamisaktiivsus 38%), lõpuni vastatud ankeete oli vastavalt 2712 ja 1061 ning osaliselt vastatud ankeete
vastavalt 762 ja 172. Analüüsi kaasati ainult lõpuni vastatud ankeedid. Vastajad jagati suurusgruppidesse PMK
maamajanduse analüüsi osakonnas vastaja 2020. aastal deklareeritud põllumajandusmaa alusel.
Uuringu tulemused on jaotatud teemablokkidesse. Küsimustik koosnes 128 küsimusest ja sarnaselt 2017.
aasta küsimustikuga oli üles ehitatud nii, et vastavalt valikutele üldküsimuste blokis (tegevusvaldkond,
toetused), tulid järgmised küsimused. Edasised küsimused hõlmasid rohumaaviljelust, mulda ja
agrotehnoloogiat, elurikkust, keskkonnateadlikkust ning maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis
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hoidmise nõudeid ning kliimat ja keskkonda säästvaid põllumajandustavasid. Ankeedi II osas keskenduti MAK
keskkonnatoetustele – uuriti tootjate hoiakuid ja tegevuspraktikaid seoses keskkonnasõbraliku majandamise,
piirkondliku mullakaitse, keskkonnasõbraliku aianduse, kohalikku sorti taimede kasvatamise, ohustatud
tõugu looma pidamise, poollooduslike koosluste hooldamise, mahepõllumajanduse, Natura 2000
põllumajandusmaa ja erametsamaa ning loomade heaolu toetuste taotlemisega.
Lõpetuseks paluti tootjatel kommenteerida maaelu arengukava toetusi vabas vormis ning teha omapoolseid
ettepanekuid. Kommentaare ja soovitusi laekus 476 vastajalt (13% lõpuni vastatud ankeetide koguarvust).
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5.1. Kompleksuuring ja selle eesmärgid
2020. aastal alustati PMK Kuusiku katsekeskuses kompleksuuringu ühe osana uue külvikordade viljavahelduse
võrdluskatsega. Uuringu eesmärgiks on MAHE ja KSM toetuse nõuetele vastava viljavahelduse mõjude selgitamine,
mida põllumajanduse keskkonnatoetuste (PKT) hindamise raames pole veel uuritud. Uuringu jaoks viidi sisse kaks
MAHE ja KSM nõuetele vastavat (teravilja-ristiku ja teravilja-vahekultuuride) külvikorda ja võrdluseks üks nõuetele
mittevastav, üksnes teraviljade viljavaheldusega külvikord (teravilja-mono). Kõik külvikorrad on 4-väljalised ja
taimekasvatussuunitlusega (Lisa 61).
Külvikorra rotatsiooni jooksul selgitatakse uurimisfaktorite mõju kultuuride umbrohtumuse, saagi, -kvaliteedi,
kattetulu, mulla toiteelementide ja orgaanilise aine sisaldusele, toiteelementide leostumisele, mulla NPK-üldbilansile,
mullaorganismide tegevusele jm.
Kompleksuuringu teostamisest on täpsemalt kirjutatud kompleksuuringu metoodika osas.
Uuringu tulemusi kasutatakse põllumajanduslike keskkonnatoetuste hindamise ja seire taustinformatsioonina ning
seireindikaatorite valiku täpsustamiseks. Samuti saab täpsustada põllumajandustoetuste abil toetatavate tegevuste
valikut ja põhjendatust, selgitada erinevate agrotehnoloogiate toimimist ning koolitada põllumajandustootjaid.

5.1.1. Väetamine, umbrohtumus, saagi-, kattetulu ja leostumise näitajad külvikordade
võrdluskatses

Uurimisfaktoritest rakendus 2021. aastal teist aastat viljelusviiside (MAHE väetamata, MAHE väetisega, TAVA
väetisega) võrdlus. Kahel külvikorraväljal viidi 2020. a sügisel sisse ka erinev mullaharimine (pindmine harimine ja
tüükoorimine koos künniga), mille mõjusid umbrohtumisele ja saagikusele näidatakse käesolevas aruandes kaera
põllul. Kuna esimene külvikorrarotatsioon põldudel pole veel läbitud, ei saa erinevate külvikordade (teraviljavahekultuuri, teravilja ristiku ja teravilja-mono) viljavahelduse tervikmõju saagi- ja mullanäitajatele veel võrrelda.
Erinevate eelkultuuride mõju talinisu terasaagile sai teataval määral siiski juba eristada.
Katsevariantides väetati kultuure erinevate põhi- ja mikroväetiste kogustega või ei väetatud üldse (Tabel 10).
Maheviljeluses lähtuti haljasväetiseks kasvatatava punase ristiku väetusnormi määramisel sellest, et väetamisel oleks
ligikaudu kaetud teravilja K vajadus 3 t/ha terasaagi jaoks keskmise K-tarbega mullal (Kanger, et al., 2014).
Mahesuvinisu ja -kaera väetati orgaanilise väetise Monterra Bio mõõdukate N-normidega. Selleks, et parandada
toidunisu kvaliteedinäitajaid, oli suvinisu N norm siiski peaaegu kaks korda suurem kui kaeral,. Tavaviljeluses väetati
kultuure suuremate toiteelementide normidega, kusjuures püüti järgida ka Väetamise ABC-s toodud soovitusi
(Kanger, et al., 2014).
Esimene põhiväetis anti mulda (2 cm külviseemnest sügavamale) vahetult külvi eel. Teine põhiväetis laotati
tavaviljeluses talinisule kevadise kasvu alguses ja kolmas põhiväetis võrsumise lõpus – kõrsumise alguses.
Suviteraviljadele anti teine põhiväetis samuti võrsumise lõpus – kõrsumise alguses. Mikroväetised pritsiti kultuuridele
lehekaudselt koos taimekaitsepreparaatidega.
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Tabel 10. Kultuuride väetamine põhi- ja mikroväetistega 2020.–2021. aastal

Viljelusviis

Kultuurid

Väetise kaubanduslik
nimetus

Väetamise
aeg

Väetise
füüsiline kogus:
põhiväetisel
kg/ha ja
mikroväetisel
l/ha

Mahe
väetamata

Punane ristik
haljasväetiseks,
põldhernes, suvioder,
talinisu, suvinisu, kaer,
kaer punase ristiku
allakülviga

-

-

-

-

Punane ristik
haljasväetiseks

Patentkali

22.04.2020

123

K-31; S-21; Mg-7

Punane ristik
haljasväetiseks

Ecoplant Humi

12.04.2021

122

P-4; K-23; S-3; Ca14; Mg-8

Suvinisu

Monterra Bio 10-7-1

20.04.2021

750

N-75; P-23; K-6; S13; Ca-38; Mg-2

Kaer, kaer punase ristiku
allakülviga

Monterra Bio 10-7-1

21.04.2021

400

N-40; P-12; K-3; S7; Ca-20; Mg-1

Tava
väetisega

Punane ristik
haljasväetiseks

YaraMila NPK (S) 912-25 (7) + YaraVita
Brassitrel Bio
(mikroväetis)

23.04. 2020 +
03.06. 2020

144 + 3

N-13; P-8; K-30; S4; Mg-2; B-0,03

Tava
väetamata

Punane ristik
haljasväetiseks

-

-

-

-

Põldhernes

NPK 13-19-19+6S +
Phylgreen B, Mo
(mikroväetis)

20.04.2021 +
25.05.2021

276 + 3

N-36; P-23; K-44;
S-17

Talinisu (YaraMila NPK(S)
9-12-25 (7) väetati
septembris teraviljavahekult ja teraviljamono kk, teravilja-ristiku
kk väetati haljasväetist

YaraMila NPK(S) 9-1225 (7) + ASN 26N+13S
+ CAN 27+4S + Yara
Vita Gramitrel
(mikroväetis) + Yara
Vita Universal Bio
(mikroväetis)

16.09.2020 +
12.04.2021 +
11.05.2021 +
12.05.2021 +
04.06.2021

146 + 385+ 244
+3+3

N-13; P-8; K-30; S4, Mg-2; B-0,03 ja
N-100; S-50 ja N66; S-10; Ca-20

Suvinisu

YaraMila NPK(S) 1811-13 (7) + CAN
27+4S + Yara Vita

20.04.2021 +
25.05.2021 +

385 + 370 + 3 +
3

N-69; P-19; K-42,
S-10; Mg-4; B-0,08

Mahe
väetisega

Tava
väetisega

Põhiväetise
toiteelementide
kogus kg/ha
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Universal Bio
(mikroväetis) + Yara
Vita Gramitrel
(mikroväetis)

25.05.2021 +
16.06.2021

ja N-100; S-15; Ca30

Kaer, suvioder

YaraMila NPK(S) 1811-13 (7) + CAN
27+4S + Yara Vita
Universal Bio
(mikroväetis) + Yara
Vita Gramitrel
(mikroväetis)

20.04.2021 +
25.05.2021 +
25.05.2021 +
16.06.2021

385 + 152 + 3
+3

N-69; P-19; K-42,
S-10; Mg-4; B-0,08
ja N-41; S-6; Ca-12

Kaer punase ristiku
allakülviga

YaraMila NPK(S) 1811-13 (7) + Yara Vita
Universal Bio
(mikroväetis) + Yara
Vita Gramitrel
(mikroväetis)

20.04.2021 +
25.05.2021 +
16.06.2021

385 + 3 +3

N-69; P-19; K-42,
S-10; Mg-4; B-0,08

35

70

30

60

25

50

20
15

40

10

30

5

20

0

Sademed, mm

Õhutemperatuur, ˚C

Suhteliselt madalate ööpäevaste õhutemperatuuride tõttu hilines kultuurtaimede aktiivse vegetatsiooni algus 2021.
a eelneva aastaga võrreldes. Pikemalt vältasid ka öökülmad. Aktiivne taimede kasv algas siiski 9.–10. mail. Suhteliselt
sagedaste väikeste sajuhulkade tõttu 14.–27. maini võrsusid teraviljad hästi. Samas pidurdas kultuurtaimede edasist
kasvu tugevasti ning vähendas saagikust sademete vaegus ning kõrge õhutemperatuur (Joonis 259) alates juunist juuli
3. dekaadi keskpaigani. Põua tõttu oli umbrohtude kasv maheteraviljades 2021. aastal suhteliselt tagasihoidlik.
Tavaviljeluses pidurdas nende levikut lisaks veel herbitsiidiga pritsimine. Põua tõttu jäi ka fungitsiidide mõju
terakultuuride haigustõrjel tavaviljeluses arvatavasti oluliselt väiksemaks kui tavaliselt.
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0
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1.
dek

3. juuni 2.
1.
dek

Keskmine temp˚C

3. juuli 2.
1.
dek

3. aug 2.
1.
dedk

Maks temp˚C

3. sept 2.
1.
dek
Min temp˚C

3.

okt 2.
1.
dek

3. nov 2.
1.
dek

3.

Sademed mm

Joonis 259. Õhutemperatuur ja sademete hulk Kuusikul dekaadide järgi aprillist novembrini 2021. aastal
Talinisu saaginäitajad 1. väljal

Talinisu ’Fredis’ eelviljaks oli teravilja-vahekultuuri külvikorras põldhernes, teravilja-ristiku külvikorras puhaskülvis
külvatud üheaastane punane ristik ja teravilja-mono külvikorras suvioder. Talinisu külvati 16. septembril 2020. a.
Külviaeg hilines septembri esimese poole vihmasadude tõttu. Kuna aga sügis oli suhteliselt soe, jõudis nisu sügisel
322

Kompleksuuring mahe- ja tavaviljelusest

areneda talvitumiseks sobivasse faasi ja talvitus korralikult. Talinisu koristati 20. juulil 2021. a. Suvise pika
põuaperioodi tõttu valmis talinisu varem kui tavaliselt.
Talinisu areng kevadel võrsumisest kuni pea loomisfaasini oli korralik, kuna 14.–27. maini oli sageli väiksemaid
sajuhooge, mis võimaldas nisu veevajadust rahuldada. Edasi kuni talinisu valmimiseni kestis aga väheste sademete ja
kõrgete õhutemperatuuridega põuaperiood (Joonis 259). Sademete puudusel jäi nisu tera väikeseks. Kusjuures
tavaviljeluses oli tera kaks korda väiksem kui maheviljeluses, kuigi terade arv peas ja peapikkus oli tavaviljeluses
oluliselt suurem. See näitas kui terav oli konkurents vähese vee pärast terade moodustumisel. Väikese tera tõttu jäi
terasaak ka oluliselt väiksemaks kui antud väetisekoguste (Tabel 10) abil eeldati saada.
Maheviljeluses saadi suurim terasaak maheväetise variandis teravilja-ristiku külvikorras – 2714 kg/ha (Joonis 260). Seal
oli punase ristiku haljasväetist 2020. a kevadel väetatud kaaliumi-väävlirikka maheväetise Patentkaliga (Tabel 10).
Siiski jäi terasaagitõus siingi oodatust väiksemaks, kuid ületas ülejäänud mahevariantide saagikust 14–31% (341–635
kg/ha). Varasemates katsetes, kus maheväetistega väetati järgneval täiskasvu aastal, kuid allakülvi teel rajatud
punase ristiku rohket põldheina või punase ristiku haljasväetist, on saagitõus suvinisul ja talinisul olnud üle 40% ja
sageli isegi ligi kahekordne. Kuna ristiku põld rajati seekord kevadel puhaskülvis ja ristiku mass ning seotud
toiteelementide hulk oli seetõttu väiksem, võis ka selle mõju terasaaki väheneda. Teiselt poolt pidurdas
terasaagitõusu väetamisel 2021. a põuaperiood.
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Joonis 260. Talinisu ‘Fredis’ terasaak erinevates külvikordades mahe- ja tavaviljeluses 2021. aastal
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Teravilja-ristiku külvikorras oli mahevariantide
(mahe väetamata ja mahe väetisega) terasaak
Maheviljeluses saadi suurim talinisu terasaak teraviljasuurem kui teistes külvikordades. Väikseim oli
ristiku külvikorras haljasväetiseks kasvatatud punase
mahevariantide
saagikus
teraviljade
ristiku järel. Haljasväetise eelnev väetamine
viljavaheldusega (teravilja-mono) külvikorras, kus
maheväetisega suurendas saagikust veelgi. Väikseim oli
talinisu külvati suviodra järele, mis on talinisule
terasaak teraviljade viljavaheldusega külvikorras (teraviljavähem sobiv eelvili. Talinisule eelnenud
mono), kus talinisu järgnes suviodrale kui ebasobimale
põldhernest teravilja-vahekultuuris peetakse
eelviljale.
liblikõielisena samuti sobivaks eelviljaks ja siingi
Tavaviljeluses terasaak haljasväetiseks kasvatatava punase
ületasid mahevariantide talinisu terasaagid
ristiku väetamisel ei suurenenud, vaid isegi vähenes
suviodra järel külvatud talinisu terasaake. Seega
natuke.
Seega polnud haljasväetise eelnev väetamine
avaldus katseaastal ka mõningal määral
talinisu intensiivse otseväetamise korral otstarbekas.
külvikorras sobivama eelvilja positiivne mõju nisu
saagikusele
maheviljeluses.
Külvikorra
viljavahelduste kumulatiivseid mõjusid kultuuride saagikusele saab hinnata siiski alles terve külvikorrarotatsiooni
läbimise järel 2023. aastal.
Tavaviljeluses saadi intensiivsema väetamise (N- 179 kg/ha + teised elemendid) tõttu oluliselt suurem terasaak kui
maheviljeluses ja see ületas mahevariantide keskmist saagikust 90% (2130 kg/ha). Suurim terasaak saadi põldherne
järel teravilja-vahekultuuri külvikorras – 4653 kg/ha. Samas teravilja-ristiku külvikorras ristiku järel oli terasaak
väikseim. Siingi oli haljasväetiseks kasvatatud ristikut kompleksväetisega eelnevalt väetatud, mis suurendas ka ristiku
haljasmassi kogust (Tabel 10). Terasaakide erinevused ei olnud siiski suured (statistiliselt mitteusutavad). Samas
näitab see, et kuna talinisu väetati tavaviljeluses niigi intensiivselt, polnud haljasväetiseks kasvatatava ristiku eelnev
väetamine otstarbekas.
Talinisu terade toorproteiini ja kleepvalgusisaldus oli maheviljeluses madal ja tavaviljeluses kõrge (Tabel 11).
Kvaliteetse toidunisu terade toorproteiinisisaldus peaks olema vähemalt 12% ja kleepvalgu sisaldus optimaalsena 25–
32% (Older, H., 1999). Tavaviljeluses oli kleepvalgu sisaldus isegi
liiga kõrge. Sellel tasemel võib see takistada ka taigna kerkimist.
Talinisu terade toorproteiini ja kleepvalgu
Samas gluteenindeks, millest oleneb kleepvalgu kvaliteet, oli
sisaldus oli maheviljeluses mitteväetamisel ja
maheviljeluses teravilja-vahekultuuri ja teravilja-ristiku
väetamisel liiga madal ega vastanud
külvikorras liiga kõrge e üle 90%. Optimaalseks loetakse
toidunisu nõuetele. Gluteenindeks oli aga
vahemikku 60–90%. Sellele tasemele vastas teravilja-mono
kõrge. Tavaviljeluses olid toidunisu
külvikorras kasvatatud mahenisu. Tavaviljeluses oli talinisu
kvaliteedinäitajad üldiselt nõuetekohased
gluteenindeks oluliselt väiksem, jäädes optimaalse sisalduse
tänu tugevamale väetamisele ja kuiva ning
piirile või sellest natuke väiksemaks. Varasemates katsetes
päikesepaistelise kasvuperioodi tõttu.
(2010.–2020. a) on näiteks suvinisu terade gluteenindeks olnud
tavaviljeluses enamusel aastatest väiksem kui maheviljeluses.
Teada on, et korraliku toidunisu kvaliteedi saamiseks peab nisu kasvuajal saama lisaks teistele toiteelementidele
piisava koguse kergesti omastatavat lämmastiku. Loomulikult peab olema ka toidunisuks sobiv sort. Samuti ei tohiks
kasvuperiood olla liiga sademeterikas, jahe ja vähese päikesepaistega. Kuna nisu väetamine lämmastiku ja muude
toiteelementidega oli tavaviljeluses suhteliselt korralik, suur osa suveperioodist põuane ja päikesepaisteline ning sort
samuti sobiv, tagas see arvatavasti ka nisu terade kõrge toorproteiini ja kleepvalgusisalduse. Maheviljeluse
variantides aga kevadel ei väetatud. Teravilja-ristiku külvikorras ei piisanud ilmselt ka haljasväetiseks kasvatatud
punase ristiku biomassi lagunemisel vabanevast lämmastikust, et tõsta toorproteiini ja kleepvalgu sisaldus toidunisule
sobivale tasemele.
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Tabel 11. Talinisu ‘Fredis’ terasaagi kvaliteedinäitajad mahe- ja tavaviljeluses 2021. aastal
Külvikord

Teraviljavahekultuuri

Teravilja-ristiku

Teravilja-mono

Toorproteiin
kuivaines, %

Kleepvalk, %

Gluteenindeks,
%

Langemisarv,
sek

Mahumass, g/l

Mahe
väetamata

9,1

15,2

96

322

816

Mahe
väetisega

9,1

16,2

94

317

817

Tava väetisega

16,2

37,4

60

397

747

Mahe
väetamata

9,7

16,8

96

346

813

Mahe
väetisega

9,7

17,1

94

344

816

Tava väetisega

16,6

39,6

55

410

748

Mahe
väetamata

9,9

21,3

87

345

822

Mahe
väetisega

9,9

17,9

89

357

816

Tava väetisega

16,5

38,0

57

432

745

Viljelusviis

Talinisu terade langemisarv oli kõrge nii mahe- kui tavaviljeluses. Samas tavaviljeluses oli langemisarv
märkimisväärselt suurem ja mahumass väiksem kui maheviljeluses. Langemisarv iseloomustab tärklise seisundit
terades. Koristusperioodiga hilinemisel ja vihmaste ilmadega hakkab tärklis hüdrolüüsuma ja langemisarv vähenema.
Kui see langeb alla 160 sekundi, ei sobi teradest saadav jahu küpsetamiseks (Older, H., 1999). Kuna koristusaeg oli
kuiv, tagas see ka terade kõrge langemisarvu. Mahumass oli kõrge vaid maheviljeluses, kuid tavaviljeluses väga
väikese tera tõttu toiduteravilja jaoks pigem väike. Mahumassist oleneb jahu väljatulek teradest. Suurema mahumassi
korral saadakse rohkem jahu. Toidunisu mahumass peaks olema vähemalt 730 g/l. Kuid kõrgemale toidunisu
kategooriale vastamiseks peaks mahumass olema veelgi kõrgem.
Suvinisu saaginäitajad 2. väljal

Suvinisu ‘Mooni’ eelviljaks oli eelneval aastal suvioder. Teravilja-vahekultuuride külvikorras kasvatati peale suviodra
koristamist sügisperioodil ka vahekultuure (kesaredise, tatra ja keerispea segu). Suvinisu külvati teraviljavahekultuuride, teravilja-ristiku ja teravilja-mono külvikorra põldudele 20. aprillil ja koristati 26. juulil 2021. a. Põuast
põhjustatud kiire valmimise tõttu oli koristusaeg 16 päeva varasem kui 2020. a.
Suvinisu võrsumine ja kõrsumine oli tänu 14.–27. mai sademetele korralik. Kuid loomine, õitsemine ja tera
moodustumine langes kokku juuni ja juuli tugeva põuaperioodiga. Seetõttu kannatas suvinisu põuaperioodist
tingituna tugevamalt kui talinisu. Toiteelementide omastamine väetistest (eriti pealtväetistest) oli veepuudusel
tugevasti takistatud ja taimede areng pärsitud. Isegi tavaviljeluses, kus nisule anti väetistega suhteliselt palju
toiteelemente (näiteks N kokku 169 kg/ha) (Tabel 10), jäid terasaagid all 3 t/ha () ehk oodatust oluliselt väiksemaks.
Tavaviljeluse terasaak ületas terasaaki väetamata maheviljeluses seetõttu keskmiselt vaid 29% (620 kg/ha) ja
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väetatud maheviljeluses 18% (412 kg/ha). 2020. a oli suvinisu terasaak tavaviljeluses 96% ja maheviljeluses 29%
suurem.
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Joonis 261. Suvinisu ’Mooni’ terasaak erinevates külvikordades mahe- ja tavaviljeluses 2021. aastal

Väetatud maheviljeluse variandis anti suvinisule külvi alla orgaanilise väetise Monterra Bio-ga N 75 kg/ha ja lisaks veel
muid toiteelemente (Tabel 10). Terasaak väetamisel küll suurenes, aga siingi ilmselt põuaperioodist tingituna
tagasihoidlikult – keskmiselt 10% (208 kg/ha).
Suvinisu terade toorproteiini ja kleepvalgu sisaldus maheviljeluses vastas nii mitteväetamisel kui väetamisel toidunisu
nõuetele, kuid oli Monterra Bio-ga väetamisel siiski kõrgem (Tabel 12). Põuane ja päikesepaisteline kasvuperiood
soodustabki kõrgema proteiini- ja kleepvalgusisalduse teket terades. Gluteenindeks oli väetamata maheviljeluses
mõnevõrra suurem (optimaalne) kui väetatud maheviljeluses (rahuldav). Madalam gluteenindeks paljude teiste
suvinisusortidega võrreldes on ’Moonile’ ka iseloomulik sorditunnus. Tavaviljeluses oli terade toorproteiini- ja
kleepvalgusisaldus väga kõrge. Nii kõrge kleepvalgusisaldus võib takistada taigna kerkimist nagu talinisulgi. Sarnaselt
talinisule oli ka suvinisu terade gluteenindeks märgatavalt madalam (rahuldaval tasemel) võrreldes maheviljeluses
kasvatatud nisuga.
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Tabel 12. Suvinisu ‘Mooni’ terasaagi kvaliteedinäitajad mahe- ja tavaviljeluses 2021. aastal
Külvikord

Teraviljavahekultuuri

Teravilja-ristiku

Teravilja-mono

Toorproteiin
kuivaines, %

Kleepvalk, %

Gluteenindeks,
%

Langemisarv,
sek

Mahumass, g/l

Mahe
väetamata

12,7

25,7

68

412

770

Mahe
väetisega

14,2

31,3

57

423

757

Tava väetisega

18,5

47,6

43

388

728

Mahe
väetamata

12,9

27,4

62

383

770

Mahe
väetisega

14,0

31,3

57

390

753

Tava väetisega

18,5

48,7

47

393

744

Mahe
väetamata

12,6

26,1

62

395

769

Mahe
väetisega

13,2

28,1

59

436

775

Tava väetisega

18,7

49,1

47

457

750

Viljelusviis

Tänu soodsale koristusperioodile oli suvinisu terade langemisarv väga kõrge nii mahe kui tavaviljeluses. Kuigi tera oli
põuaperioodi tõttu väiksem kui tavaliselt, vastas ka terade mahumass toidunisu kvaliteedinõuetele. Sarnaselt
talinisule oli terade mahumass tavaviljeluses väiksem kui maheviljeluses.
Kaera umbrohtumus ja kaera ning allakülvatud punase ristiku saaginäitajad 3. väljal

Kaera ‘Steinar’ eelviljaks oli eelneval aastal
suvinisu. Teravilja-vahekultuuride külvikorras
kasvatati peale suvinisu koristamist sügisperioodil
ka vahekultuure (kesaredise, tatra ja keerispea
segu). Teravilja-vahekultuuride ja teravilja-mono
külvikorda viidavatele põldudele külvati kaer
puhaskülvina. Teravilja-ristiku külvikorda viidavale
põllule külvati kaerale veel lisaks allakülvina
punane ristik ’Ilte’. Nii kaer kui ristik külvati 21.
aprillil. Kaer koristati 27. juulil. Koristusaeg oli
põuast tingitud kiire valmimise tõttu 22 päeva
varasem kui 2020. a.

Põuaperiood pärssis suvinisu arengut ja väetiste toimet
tugevalt. Hoolimata tugevast väetamisest tavaviljeluses
jäid terasaagid alla 3 t/ha.
Samas suurenes põuaperioodi mõjul suvinisu terade
toorproteiini ja kleepvalgusisaldus. Tänu sellele vastas
nende näitajate tase ka maheviljeluses mitteväetamisel
toidunisu kvaliteedi nõuetele. Väetamine suurendas
suvinisu terade toorproteiini ja kleepvalgusisaldust veelgi.

Kaera umbrohtumus oli tugeva põuaperioodi tõttu suhteliselt väike sarnaselt teistele teraviljadele nii mahe- kui
tavaviljeluses. Siiski avaldus maheviljeluses statistiliselt usutav seos umbrohtude toormassi suurenemise ja terasaagi
vähenemise vahel (r=-0,40).
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Märkimisväärsed erinevused umbrohtumuses ilmnesid aga 2020. a sügisel
Pindmisel mullaharimisel oli
rakendatud erineva mullaharimise foonil. Pindmisel mullaharimisel oli
kaera umbrohtumus oluliselt
umbrohtude toormass oluliselt suurem kui tüükoorimisel koos künniga (Joonis
suurem kui tüükoorimisel koos
262). Nii oli väetamata maheviljeluses pindmisel harimisel vegetatiivselt
künniga.
levivate umbrohtude (VLU) toormass üle 3 korra ja väetatud maheviljeluses
koguni 46 korda, lühiealiste umbrohtude (LEU) toormass aga mõlemal juhul ligi 2 korda suurem kui tüürkoorimisel
koos künniga. Tavaviljeluses jäi umbrohtumus minimaalseks eelkõige tänu keemilisele taimekaitsele, kuid siingi oli
pindmisel mullaharimisel umbrohtude toormass märgatavalt suurem kui tüükoorimisel koos künniga.
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Joonis 262. Kaera umbrohtumus erineval mullaharimisel mahe- ja tavaviljeluses 2021. aastal

Sarnaselt teistele suviteraviljadele pidurdas kaera arengut loomisfaasis ja tera moodustumisel tugev põuaperiood,
kuigi tärkamine ja võrsumine oli hea. Seetõttu vähenes väetamise mõju ja terasaak jäi tavalisest väiksemaks. Samas
oli kaera terasaak kasvatatud suviteraviljadest suurim. Nii väetatud mahe- kui tavaviljeluses ületas kaera terasaak 3
t/ha (Joonis 263) Kui kaer külvata varakult ja niiskesse mulda, suudab ta moodustada teistest suviteraviljadest
võimsama ja sügavamale tungiva juurestiku ja on põua suhtes vähem tundlik.
Väetatud maheviljeluse variandis anti kaerale külvi alla orgaanilise väetise Monterra Bio-ga N 40 kg/ha ja lisaks veel
muid toiteelemente (Tabel 10). See suurendas terasaaki keskmiselt 19% (492 kg/ha).
Tavaviljeluses anti väetistega rohkem toiteelemente. Teravilja-vahekultuuri ja teravilja-mono külvikorras oli
väetisenorm suurem (N-110 kg/ha jm elemendid) ning teravilja ristiku külvikorras ristiku allakülvi tõttu väiksem (N69 kg/ha + jm elemendid). Terasaak suurenes siin väetamata maheviljelusega võrreldes keskmiselt 33% (855 kg/ha)
ja väetatud maheviljelusega võrreldes 12% (363 kg/ha). Hoolimata sellest, et teravilja-ristiku külvikorras anti
väetisega toiteelemente oluliselt vähem, ei erinenud kaera terasaak märkimisväärselt teiste külvikordade terasaagist.
Seega poleks kaera lisaväetamine pealtväetisega sel aastal olnudki vajalik.
2020. a oli kaera terasaak tavaviljeluses 39% ja väetamata maheviljeluses 30% ja väetatud maheviljeluses 9,2%
suurem.
Kaera terade toorproteiinisisaldus suurenes märgatavalt tavaviljeluses väetamisel (Joonis 263). Maheviljeluses
väetamine Monterra Bio-ga toorproteiinisisaldust praktiliselt ei mõjutanud. Väikese tera tõttu jäi kaera mahumass
väikeseks nii mahe- kui tavaviljeluses (alla 500) ega vastanud toidukaera nõuetele.
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Joonis 263. Kaer ’Steinar’ saaginäitajad mahe- ja tavaviljeluses 2021. aastal

Kaerale allakülvatud punase ristiku ’Ilte’
maapealse biomassi kogus määrati haljas- ja
Kaerale allakülvatud punase ristiku maapealne haljas- ja
kuivmassina 2. novembril. Nii haljas- kui kuivmass
biomass oli suurim maheviljeluses väetamisel.
oli kõige suurem väetatud maheviljeluses. (Joonis
Tavaviljeluses pidurdas allakülvi arengut kaera tihedam
264). Seda, et tavaviljeluses jääb biomassi areng
kasv ja kaerale antud suurem N norm.
tagasihoidlikumaks, on sageli esinenud ka
varasemas katses. Selle põhjuseks on tihedam
teravilja kasv, mis takistab allakülvi arengut ja suurem kaerale antud lämmastikukogus (69 kg/ha). Samas biomassi
toorproteiinisisaldus oli aga tavaviljeluses suurim.
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Joonis 264. Kaerale allakülvatud punase ristiku ‘Ilte’ maapealse massi saaginäitajad mahe- ja tavaviljeluses 2021. aastal
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Allakülvatud ristiku maapealse massiga seoti väetamata maheviljeluses lämmastikku 24, väetatud maheviljeluses 26
ja tavaviljeluses 23 kg/ha. Kaaliumi seoti vastavalt 16, 23 ja 10 kg/ha ja P maheviljeluse mõlemas variandis 3 ning
tavaviljeluses 2 kg/ha.
Põldherne ja suviodra umbrohtumine ning saaginäitajad 4. väljal

Põldherne ’Aurelia’ ja suviodra ’Maali’ eelviljaks oli eelneval aastal kaer. Põldhernes külvati teravilja-vahekultuuride
külvikorras põllule 20. aprillil ja koristati põuast tingitud kiire valmimise tõttu 20. juulil (23 päeva varem kui 2020. a).
Suvioder külvati teravilja-mono külvikorras põllule samuti 20. aprillil, kuid koristati 26. juulil (15 päeva varem kui 2020.
a). Kuigi tärkamine ja algne areng oli 14.–27. mai vihmasadude mõjul mõlemal kultuuril suhteliselt hea, oli hilisem
areng põua tõttu samuti tugevalt häiritud. Hernel pidurdus kasv ja kaunte areng ning suviodral eelkõige pea ja terade
areng. Seetõttu jäid terasaagid suhteliselt väikeseks nii mahe- kui tavaviljeluses.
Kuna põldherne surve
umbrohtude allasurumisel on
väike, oli umbrohtude toormass
hernes mitmeid kordi suurem
kui suviodras.

Põldherne umbrohtude maapealne toormass oli oluliselt suurem kui suviodral
(Joonis 265). Seda põhjustas eelkõige herne hõredam kasv võrreldes odraga,
mis vähendas survet umbrohtudele. Maheviljeluses moodustasid peaaegu
kogu herne umbrohtumuse lühiealised umbrohud (LEU). Tavaviljeluses oli
herne umbrohtude toormass tänu herbitsiidiga pritsimisele Basagran 480-ga
(2 l/ha) 5,4 korda väiksem.

Suviodra umbrohtude maapealne toormass oli väetamata maheviljeluses 4,9 ja maheväetise järelmõju variandis 9
korda väiksem kui põldherne vastavates variantides. Vegetatiivselt levivate umbrohtude (VLU) toormass oli
ainukesena märkimisväärne väetamata maheviljeluses, kus nende osakaal oli ka lühiealiste umbrohtude (LEU)
toormassist suurem. Tavaviljeluses pritsiti odra põldu herbitsiidide Tomahawk 200 EC (0,5 l/ha) ja Trimmer 500 WG
(20 g/ha) seguga. Need herbitsiidid on tõhusamad kui hernel kasutatud Basagran ja ilmselt tänu sellele oli
umbrohtumus tavaodras peaaegu olematu.
Mahehernest ja -otra 2021. a ei väetatud. Eelmisel aastal antud kaaliumi
Väetamine tavaviljeluses suurendas
ja väävlirikka mahemineraalväetise Patentkali järelmõju terasaagile
küll põldherne ja suviodra terasaaki,
praktiliselt ei ilmnenud. Tavaviljeluses suurenes terasaak väetamisel
kuid põuaperioodi tõttu jäi väetamise
(kompleks- ja mikroväetis) mahevariantidega võrreldes siiski
mõju terasaagi suurendamisel
märgatavalt – põldhernel keskmiselt 25% (415 kg/ha) ja suviodral 38%
oodatust väiksemaks.
(735 kg/ha). Kuigi tavaviljeluses väetati suviotra suhteliselt suure
väetusnormiga (N-110 kg/ha jm elemendid), jäi saagitõus põua tõttu
oodatust oluliselt väiksemaks. Terade toorproteiinisisaldus suurenes aga tavaviljeluses väetamisel oluliselt. Nii oli
odra terade proteiinisisaldus väetamata maheviljeluses 10,2% ja maheväetise järelmõjul 10,4%, kuid tavaviljeluses
16,2%.
2020. a oli suviodra terasaak maheviljeluses 46% ja tavaviljeluses 60% suurem. Põldherne terasaak oli aga ka 2020. a
väike nii mahe- kui tavaviljeluses.
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Joonis 265. Põldhernes ’Aurelia’ ja suvioder ’Maali’ umbrohtumus ja terasaak mahe- ning tavaviljeluses 2021. aastal
Punase ristiku saaginäitajad 4. väljal

Punane ristik ’Varte’ külvati teravilja-ristiku külvikorras kaera allakülvina 23. aprillil 2020. a. Ristiku esimene niide
hekseldati 15. juunil 2021. a põllule ja ädal randaaliti 13. augustil ning künti talinisule haljasväetiseks sisse 18. augustil.
Allakülvatud ristik katab peale teravilja koristust sügis ja talvel põllu ja seob mulla liikuvaid toiteelemente, takistades
leostumist. Järgneval aastal ristikut haljasväetiskultuuriks kasvatades tagastatakse selle biomassiga mulda suur hulk
toiteelemente, mida järgnev kultuur saab kasutada. Samuti suureneb ristiku biomassi süsiniku arvelt mulla orgaanilise
süsiniku sisaldus.
Kuna vahemikus 14.–27. mai oli sademeid suhteliselt sagedasti ja üksik tugev vihmasadu oli ka 8. juunil (17,7 mm)
moodustus ristiku 1. niiteks (15. juunil) suhteliselt korralik maapealne biomass. Juuli 3. dekaadi keskpaigani kestnud
põuaperioodi tõttu jäi aga ädala kasv kiduraks. Nii oli ristiku ädala maapealne haljasmass enne mulda harimist üle
kolme korra väiksem kui 1. niitel.
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Joonis 266. Punase ristiku ’Varte’ maapealse massi saaginäitajad mahe- ja tavaviljeluses 2021. aastal
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Väetamisel suurenes punase ristiku kogusaak maheviljeluses siiski
Ecoplantiga väetamisel suurenes
oluliselt. Nii oli Ecoplantiga väetatud ristiku maapealne haljasmass
maheviljeluses haljasväetiseks kasvatatud
51% (16 300 kg/ha) ja kuivmass 63% (2503 kg/ha) suurem kui
punase ristiku maapealne haljasmass 51 ja
mitteväetamisel (Joonis 266). Tavaviljeluses ristikut kevadel ei
kuivmass 63%. Tavaviljeluses suurenes
väetatud, sest eelnevaid kultuure oli juba korralikult
väetamise järelmõjul haljasmass 43 ja
kompleksväetistega väetatud ja eeldati, et ristiku kasvu turgutab ka
kuivmass 30%. Väetamine või selle
väetamise järelmõju. Seetõttu polnud haljasväetiseks kasvatatavat
järelmõju suurendas märgatavalt ka ristiku
ristikut tavaviljeluses majanduslikult otstarbekas otse väetada.
toorproteiini sisaldust nii mahe- kui
Pealegi sai nii vähenda ka intensiivsest väetamisest tulenevat
tavaviljeluses.
keskkonnakoormust külvikorra rotatsioonis. Tavaviljeluses
ilmneski väetamise järelmõju ristiku maapealsele massile selgesti.
Haljasmass oli siin 43% (13 890 kg/ha) ja kuivmass 30% (1212 kg/ha) suurem kui mitteväetamisel maheviljeluses.
Samas oli ristiku mass tavaviljeluses siiski märgatavalt väiksem kui maheviljeluses väetamisel.
Väetamine suurendas märgatavalt ka ristiku maapealse massi toorproteiinisisaldust kuivaines. Kui mitteväetamisel
oli maheviljeluses ristiku toorproteiinisisaldus keskmiselt 16,4%, siis Ecoplantiga väetamisel 19,6% ja tavaviljeluses
väetamise järelmõjul 18,5%. Ka varasematel aastatel on väetamisel esinenud sarnased tendentsid.
Uuele külvikorrale üleminekust tulenevalt külvati 2020. a punane
ristik kevadel siiski puhaskülvina, mitte allakülvina. Tollel aastal oli
sademeid vegetatsiooniperioodil ka rohkem kui 2021. a. Hoolimata
põuaperioodist, oli allakülviga põllul 2021. a ristiku kuivmass
puhaskülvina rajatud ristikupõllu kuivmassist märgatavalt suurem –
väetamata maheviljeluses 41% (1167 kg/ha) ja maheviljeluses
väetisega 77% (2836 kg/ha). Massi erinevuse põhjustas ka see, et
puhaskülvil saadi ristikult vaid üks niide, kuid allakülvi puhul kaks
niidet. Tavaviljeluses oli allakülviga külvatud ristiku kuivmass vaid
13% (607 kg/ha) suurem, kuid puhaskülviga rajatud ristikupõldu tavaviljeluses ka väetati kompleksväetisega, mis
suurendas saagikust.
Terakultuurile allakülvatud ristiku
kasvatamisel järgneval aastal
haljasväetiskultuuriks saadi oluliselt
suurem mass ja seoti rohkem
toiteelemente ja süsinikku, kui kevadel
puhaskülvis külvatud ja ühe
vegetatsiooniperioodi läbinud ristikuga.

Kõik eeltoodu näitab, et sügisel mullas liikuvate toiteelementide sidumiseks ja leostumise vähendamiseks, suurema
haljasväetismassi ja sellega seotud toiteelementide koguse saamiseks oleks mõistlikum punast ristikut külvata
eelneva aasta terakultuuri alla.
Allakülvi teel rajatud ristiku maapealse massiga seoti väetamata maheviljeluses N-139, P-16, K-111, C-2364 kg/ha,
väetatud maheviljeluses N-223, P-24, K-168, C-3528 kg/ha ja tavaviljeluses N-226, P-21, K-159, C-3205 kg/ha. Samas
2020. a puhaskülvis rajatud ristikuga seoti väetamata maheviljeluses N-51, P-7 ja K-65 kg/ha, väetatud maheviljeluses
N-108, P-9, K-88 kg/ha ja tavaviljeluses N-115, P-11 ja K-110 kg/ha. Võttes arvesse ka juurtes (arvestuslikult 40%
haljasmassist) sisalduvad toiteelemendid, võib öelda, et punase ristiku haljasväetise väetusväärtus võib olla päris
kõrge, mis annab võimaluse vähendada mineraalväetise normi järgnevale kultuurile. Kuigi järgnev kultuurtaim
omandab neist elementidest vaid osa ja osa neist seotakse püsivamalt mulla orgaanilise ja mineraalse varu
koostisesse, siis ristiku kiire lagunemise tõttu teatav kogus neist elementidest (põhiliselt N ja K) mulda kündmisel ka
leostub. Seetõttu ei oleks leostumise vähendamiseks mõttekas haljasväetist sisse künda, kui maa jääb sügis-talvisel
perioodil kultuurideta. Talivili aitab neid liikuvaks muutunud toiteelemente aga paremini siduda. Suviteraviljade
kasvatamisel on aga mõistlikum haljasväetis sisse künda järgneval kevadel.
Väetamata maheviljeluse variandis ilmnes suhteliselt selgelt ka eelmise katse ajal põllule antud tahesõnniku mõju
ristiku saagikusele. Viimati sai see põld tahesõnnikut 30 t/ha 2019. a kevadel. Varem sõnnikut saanud katselappidel
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oli ristiku haljasmass siin 26% (7440 kg/ha) ja kuivmass 12% (445 kg/ha) suurem kui sõnnikut mittesaanud lappidel.
Suurem oli ka kuivmassi toorproteiinisisaldus.
NDVI seosed terasaagikusega

2021. a teostati katses kasvatataval talinisul lipulehefaasis, suvinisul, -odral ja kaeral 5. kõrresõlme faasis, põldhernel
ja ristikul õienuppude moodustumisel mõõtmised taimede NDVI määramiseks. Selleks kasutati käes hoitavat seadet
Trimble.
NDVI (Normalized difference vegetation index) määratakse infrapuna (NIR) ja nähtava punase valguse peegelduvuse
alusel erinevatelt pindadelt vastava arvutusfunktsiooniga. Kusjuures NDVI väärtused esitatakse vahemikus -1 kuni 1.
NDVI on üks erinevatest vegetatsiooniindeksitest, mida saab tänapäeval kaugseires satelliitidele, lennukitele,
droonidele ning lähiseires liikuvatele masinatele jm seadmetele moneeritud kaameratega mõõta. Põllumajanduslikus
taimekasvatuses on NDVI üheks levinumaks indikaatoriks, kuna on suhteliselt tundlik klorofülli muutustele
fotosünteesi protsessis ja taimede lehekatte ning biomassi muutustele. Samas kui lehekate muutub liiga tihedaks ja
klorofülli pigmentatsioon liiga tugevaks, NDVI mõõtmistundlikkus väheneb. Selle puuduse kõrvaldamiseks
soovitatakse mõõtmistel kasutada näiteks NDVI2, mis kasutab mõnevõrra teistsuguseid valguse lainepikkusi. NDVI
mõõtmiste põhjal koostatavate värviliste põllukaartide alusel saab eristada taimede fotosünteesi tugevust ja sellest
tulenevat erinevat väetisevajadust eri põlluosadel, hõredaid ja umbrohtunud põlluosi, põuastressi, kahjurite
kahjustusi jm. Nii peaks NDVI põllukaarte saama operatiivselt kasutada ka põllutöömasinatel täppisviljeluses. Kui
NDVI sobivates taimede kasvufaasides mõõta, võib see indeks edasiste normaalsete kasvutingimuste korral
suhteliselt hästi korreleeruda kultuurtaimede maapealse biomassi ja terasaagikusega. Piisava andmehulga tekkimisel
mitme aasta jooksul saab kogutud andmete abil koostada ka kultuuride saagiennustusi.
Väetamata maheviljeluses olid NDVI väärtused tali- ja suvinisul,
kaeral ja suviodral oluliselt väiksemad kui tavaviljeluses (Tabel 13).
Maheviljeluses, kus kevadel oli suvinisu, kaera ja punast ristikut
otse väetatud, olid NDVI väärtused samuti märgatavalt kõrgemad
kui väetamata maheviljeluses. Seega oli maheviljeluses
mitteväetamisel teraviljade fotosünteesi aktiivsus ja klorofülli
kontsentratsioon biomassis tunduvalt väiksem. See oli selgelt ka
visuaalselt tuvastatav.

Talinisu, kaera ja suviodra NDVI väärtuse
ning terasaagi vahel oli väga tugev seos.
Põldhernel ja suvinisul aga vähendasid
seose tugevust tavaviljeluse kultuuride
ebaühtlasem kasv ja tühikud põllul.

Talinisu, suvinisu ning kaera ja suviodra korrelatsioonikoefitsient NDVI ning terasaagi vahel oli positiivne ja väga tugev
(üle 0,9), kuid suvinisul oluliselt nõrgem (0,45). Kuna tavaviljeluses kasvas suvinisu ebaühtlasemalt ja põllul esines ka
tühikuid oli see arvatavasti ka nõrgema korrelatsiooni üheks põhjuseks. Mõõtmisvea vähendamiseks oleks sellistes
tingimustes katselappidel tulnud teostada ilmselt rohkem mõõtmisi.
Kuigi põldhernest tavaviljeluses kevadel väetati, aga maheviljeluses mitte kummaski variandis, olid NDVI väärtused
maheviljeluses siiski mõnevõrra suuremad kui tavaviljeluses, kuigi terasaak jäi väiksemaks. Seda põhjustasid ilmselt
sarnaselt suvinisule tavaherne ebaühtlasem tärkamine ja tekkinud tühikud, mis vähendas NDVI mõõtmiseks sobivat
lehekattega pinda. Seetõttu oli ka korrelatsioonikoefitsient põldherne NDVI ja terasaagi vahel siin isegi nõrgalt
negatiivne (kuigi statistiliselt mitteustav) ehk NDVI väärtuse suurenemine oli vastavuses terasaagi vähenemisega.
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Tabel 13. Kultuuride keskmised NDVI indeksid mahe- ja tavaviljeluses ning korrelatsioonikoefitsiendid kultuuridel NDVI ja
terasaagi ning punasel ristikul NDVI ja haljasmassisaagi vahel 2021. aastal
Tärn* korrelatsioonikoefitsiendi väärtuse kõrval tähistab
Korrelatsioonikoefitsiendi väärtused on vahemikus -1 kuni 1.

seose

statistilist

usutavust

95%

tõenäosuse

juures.

NDVI
Mahe
väetamata

Mahe väetise
või selle
järelmõjuga

Tava väetisega

Korrelatsioonikoefitsient
(r) NDVI ja terasaagi (13%
niiskus) vahel

Talinisu lipulehe faasis

0,46

0,45

0,85

0,93*

72

Suvinisu 5. kõrresõlme faasis

0,69

0,78

0,81

0,45*

72

Kaer 5. kõrresõlme faasis

0,68

0,76

0,83

0,93*

48

Kaer allakülviga 5. kõrresõlme
faasis

0,74

0,79

0,82

0,94*

24

Suvioder 5. kõrresõlme faasis

0,52

0,54

0,83

0,91*

24

Põldhernes õienuppude faasis

0,65

0,65

0,62

-0,16

24

Punane ristik õienuppude
faasis

0,30

0,75

0,72

0,69*

24

Kultuur ja kasvufaas

Vaatluste
arv (N)

Punase ristiku NDVI määrati vahetult enne 1. niite purustamist põllule. Korrelatsioon NDVI ja haljasmassi saagi vahel
oli keskmise tugevusega. Punast ristikut väetati kevadel otse vaid maheväetise variandis ja siin oli ka NDVI väärtus
kõrgeim (0,75).
Korrelatsioonikoefitsiendid NDVI ja saagikuse vahel määrati mahe- ja tavaviljeluse variantides ka eraldi. Selgus, et
väetamata maheviljeluses oli koefitsiendi positiivne väärtus talinisul, kaeral ja suviodral oluliselt suurem kui
tavaviljeluses. Lisaks ilmnesid NDVI väärtuse erinevused ka eelmisel katseperioodil katsealal sõnnikut saanud ja
mittesaanud katselappide vahel. Sõnnikut saanud katselappidel olid NDVI väärtused natuke kõrgemad, kuigi
visuaalselt polnud vahed siin klorofülli värvuse intensiivsuses enam tuvastatavad.
Vahekultuuride saagikuse ja toiteelementide ning ühendite leostumise näitajad

Vahekultuuride segu külvati toiteelementide ja süsiniku sidumiseks teravilja-vahekultuuri külvikorda tali- ja suvinisu
järel 28. juulil (17 päeva varem kui 2020. a). Enne külvi tehti põldudel ka tüükoorimine. Seemnesegust moodustas
põldrõigas 80% ja valge sinep 20%. Kokku külvati seemet 16 kg/ha. Vahekultuuride maapealne biomass määrati 2.
novembril. Biomassi hulka on lisaks külvatud kultuuridele arvestatud ka varisest tärganud teraviljataimede ja
umbrohtude biomass, kuna ka need seovad liikuvaid toiteelemente, vähendades leostumist. Pool vahekultuuride
pinnast künti mulda 3. novembril. Teine pool jäeti aga mulda harimata.
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Vahekultuuride kasv oli suhteliselt tagasihoidlik talinisu järel
nii mahe- kui tavaviljeluses (Joonis 267). Mõnevõrra paremini
kasvasid vahekultuurid maheviljeluses suvinisu järel.
Seevastu tavaviljeluses suvinisu järel moodustus aga võimas
maapealne mass (Foto 1). See oli mitmeid kordi suurem kui
ülejäänud mahe- ja tavaviljeluse variantides. Kuigi väetistega
anti kevadel lämmastikku tali- ja suvinisule tavaviljeluses
ligikaudu võrdselt (vastavalt 169 ja 166 kg/ha), ületas
suvinisu järgselt vahekultuuride haljas- ja kuivmass talinisu
järgset haljas- ja kuivmassi isegi vastavalt 4,7 ja 5,9 korda.
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Joonis 267. Vahekultuuride segu (põldrõigas, valge sinep) maapealse massi saaginäitajad mahe- ja tavaviljeluses 2021. aastal
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Foto 1. Suvinisu järele külvatud vahekultuurid (põldrõigas, valge sinep) –paremal tavaviljeluses, vasakul maheviljeluse
variantides 27. oktoobril 2021. aastal. Foto: K. Sepp

Ilmselt jäi suur osa lämmastikust suvinisul suvise põuaperioodi tõttu omastamata. Talinisu aga omastas seda
varasema arengu ja väetamise tõttu paremini. Sidumata jäänud lämmastiku (samuti muud toiteelemendid) omastasid
aga varakult külvatud vahekultuurid. Selle arvelt moodustasid nad ka novembriks suure biomassi. Nii sidusid
vahekultuurid suvinisu järgselt tavaviljeluses maapealse biomassiga N-275, P-32, K-237 ja C-3963 kg/ha, mida on
samuti kordades rohkem kui teistes variantides (Tabel 14). Kui vahekultuure poleks külvatud, oleks 2021.
sügisperioodil ilmselt suur kogus suvinisu poolt kasutamata jäänud lämmastikust jm elementidest tavaviljeluses
sügisperioodil leostunud.
Ka suvinisu järgsete vahekultuuride kuivmassi toorproteiinisisaldus oli oluliselt suurem kui teistes mahe- ja
tavaviljeluse variantides.
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Tabel 14. Vahekultuuride segu (põldrõigas, valge sinep) maapealse massiga seotud toiteelementide ja süsiniku kogused ning
süsiniku ja lämmastiku suhe 2021. aastal

Vahekultuurid tali- või
suvinisu järgselt

Talinisu järgselt

Suvinisu järgselt

Variant

N kg/ha

P kg/ha

K kg/ha

C kg/ha

C/N

Mahe väetamata

17

3

15

269

16

Mahe väetisega

19

3

16

329

18

Tava väetisega

33

5

32

660

20

Mahe väetamata

32

5

33

578

18

Mahe väetisega

56

9

59

1014

18

Tava väetisega

275

32

237

3963

14

Lisaks sügisperioodil biomassiga seotavale toiteelementide ja C kogusele on kõrreliste teraviljade järel kasvavate
vahekultuuride puhul oluline ka biomassi C ja N suhe. Nimelt laguneb madala (alla 30) C ja N suhte korral
vahekultuuride biomass kiiresti, mille tagajärjel vabanevat N saavad C rikast põhku lagundavad mullabakterid
kasutada enda elutegevuseks, mistõttu teravilja põhk laguneb oluliselt kiiremini. Vahekultuuride maapealse biomassi
C/N suhe oligi madal – 14–20. Kusjuures kitsaim suhe oli tavaviljeluses suvinisu järgselt kasvatatud vahekultuuridel
(14).
Katses püüti hinnata ka toiteelementide leostumist vahekultuuridega ja vahekultuurideta põllul. Selleks hinnati
nitraat-, sulfaat- ja ammooniumioonide ning P ja K sisaldust suvinisu põllul kahel erineval ajal 5–15 cm ja 40–50 cm
sügavuselt võetud mullaproovide analüüsi alusel. Esimesed proovid võeti 2. novembril vahetult enne põllu kündi ja
kordusproovid juba küntud põldudelt 30. novembril.
5–15 cm sügavuselt võetud mullaproovidest määratud ioonide sisalduses selgeid erisusi ja tendentse ei ilmnenud.
40–50 cm sügavusel mullas oli vahekultuuridega põllul enne kündi nitraatioonide (NO3-) sisaldus minimaalne nii
mahe- kui tavaviljelusel, kuid vahekultuurideta põlluosal, mida eelnevalt hariti rullrandaaliga, oluliselt suurem (Joonis
268)
Selgelt suurim oli nitraatioonide sisaldus tavaviljeluses, kus suvinisu oli eelnevalt väetatud suure lämmastikukogusega
(169 kg/ha). Ka sulfaatioonide (S042-) sisaldus oli vahekultuurideta põllul märgatavalt suurem. Kõik eelöeldu osutab
nitraat- ja sulfaatioonide suuremale leostumisele vahekultuurideta põllul.
30. novembril võetud kordusproovides oli aga sisseküntud vahekultuuridega põllul nitraatioonide sisaldus 40–50 cm
sügavusel märgatavalt suurenenud, vahekultuurideta põllul aga vähenenud. Sulfaatioonide sisalduses nii olulisi
erinevusi polnud. Mõnevõrra suurem oli sulfaatioonide sisaldus siiski vahekultuuridega põllul väetamata
maheviljeluse ja tavaviljeluse variandis. 30. novembri kaevetes oli ka näha, et purustatud ja sisseküntud
vahekultuuride varte ja juurte mass oli veel lagunemata, kuid lehed juba osaliselt lagunenud.
Fosfori, K ja ammooniumioonide (NH4-) sisalduses selgeid muutusi või erinevusi 40–50 cm sügavusel mullas eri
variantide vahel ei ilmnenud.
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Tava väetisega

Joonis 268. Nitraat- (NO3-) ja sulfaatioonide (SO42-) sisaldus 40–50 cm sügavusel mullas vahekultuuridega ja vahekultuurideta
põllul mahe- ja tavaviljeluses 2021. aastal

Esialgsete katsetulemuste põhjal võib öelda, et seni kuni põld on vahekultuuridega kaetud, seovad need mullast
liikuvaid toiteelemente ja ühendeid ning takistavad leostumist, kuid sügisperioodil mulda harides hakkavad
vahekultuurid külmumata mullas lagunema, põhjustades ka (eriti nitraatide) leostumist. Sisukamate järelduste
tegemiseks oleks siiski vaja vastavaid uuringuid edasi teostada.
Kultuuride kattetulu

Kultuuride kattetulude arvestamisel korrutati terasaak (väljaarvatud oma tarbeks jäetud seeme) müügihindadega ja
liideti võimalikud toetussummad (ÜPT, nn. rohestamise, MAHE ja KSM toetus, MAHE sertifitseeritud seemne
kasvatamise lisatoetus), millest lahutati muutuv- ning masintöökulud. Masintöökulude leidmisel võeti aluseks Eesti
Taimekasvatuse Instituudis tehtud mahe- ja tavaviljeluse kuluarvutused 400 ha suurusele taimekasvatusettevõttele
(Vesik, et al., 2021). Teraviljade kattetulus võeti arvestuse aluseks Eesti Konjunktuuriinstituudi poolt avaldatud
keskmised novembri kokkuostuhinnad 2021. aastal (EKI, 2022). Kui suvinisu seemne kvaliteedinäitajad vastasid
toiduvilja nõuetele, arvestati ka müügihind kattetuluarvestuses toiduviljana, kui kvaliteet oli madalam, siis
söödaviljana. Kaer ja oder arvestati söödavilja hinnaga. Põldhernel oli esitatud üks keskmine hind. Kvaliteedi
määramisel toidu- või söödaviljana võeti aluseks Scandagra Eesti AS poolt kokku ostetava teravilja kvaliteedinõuded
2021. aastal (Scandagra, 2022).
Toidunisu müügihinnaks oli 248,26 €/t, söödanisul 213,87 €/t,
Ilma toetusteta jäi ligikaudu poolte
söödakaeral 208,20 €/t ja söödaodral 221,21 €/t. Põldherne
kultuuride kasvatamise kattetulu 2021. a
müügihinnaks oli 300,44 €/t. Punast ristikut kasvatati
negatiivseks, toetuste juurde arvestamisel
haljasväetiseks ja sellele arvestati tulupoolena vaid võimalikud
oli aga positiivne ehk kasumis.
toetused (ÜPT, nn. rohestamise, MAHE ja KSM toetus), millest
lahutati muutuv- ning masintöökulud. Toetusi arvestati
maheviljeluses suvinisule (koos MAHE sertifitseeritud seemne lisamaksega) kokku 338,94 ja talinisule, kaerale,
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suviodrale ja põldhernele (ilma sertifitseeritud seemne lisamakseta) 313,94 ning tavaviljeluses kõigil teraviljadel
238,82 €/ha. Punasele ristikule arvestati maheviljeluses toetusi kokku 268,94 ja tavaviljeluses 238,94 €/ha.
Kokkuostuhinnad olid 2021. a oluliselt kõrgemad kui
eelmisel ja mitmel varasemal aastal. Toidunisul oli
Eelnevast aastast oluliselt kõrgemad teravilja
müügihind 35%, söödanisul 25%, söödakaeral 71%,
kokkuostuhinnad ja teraviljade kuivatuskulude
söödaodral 42% ja põldhernel 51% kõrgem kui 2021. a. Lisaks
vähenemine kuivast koristusperioodist
oli suviodra ja kaera tera põua tõttu koristamisajal nii kuiv,
tulenevalt kompenseerisid teraviljade madalama
et täiendavat kuivatamist ei vajanud. Talinisu ja
saagikuse ja suurenenud masintöökulud. Tänu
herneseemet tuli vaid minimaalselt kuivatada. Seetõttu
sellele oli kultuuride keskmine kattetulu isegi
vähenesid oluliselt ka kulutused seemnete kuivatamisele,
märgatavalt suurem kui 2020. a.
mis enamikul varasematest aastatest on olnud suhteliselt
kõrged. Kõik see kompenseeris teraviljade väiksema saagikuse ja kallinenud masinkulusid kattetuluarvestuses.
Väetiste ja taimekaitsevahendite hinnad 2021. a talvise-kevadise seisuga eelneva aastaga võrreldes oluliselt ei
muutunud. Ilmselt mõjutab väetisehindade oluline tõus 2021. a teises pooles ja 2022. a aga järgneva aasta kattetulu
tugevalt. Teraviljade keskmine kattetulu koos toetustega oli 2022. a väetamata maheviljeluses 38%, väetatud
maheviljeluses 47% ja tavaviljeluses 44% suurem kui 2021. a.
Toetuste mittearvestamisel oli kaeral, kaeral allakülviga ja talinisul kattetulu nii maheviljeluse variantides kui
tavaviljeluses ning suvinisul vaid väetamata maheviljeluses märkimisväärselt positiivne (Joonis 269). Kergelt
positiivseks jäi toetusteta ka suviodra kattetulu maheviljeluses. Ülejäänud kultuuride ja viljelusviiside kattetulu jäi
ilma toetusteta negatiivseks e kahjumisse. Punast ristikut kasvatati üksnes haljasväetiseks. Seetõttu ristikult
müügitulu arvestada ei saanud ja väetamise ja masinkulude tõttu oli tema kattetulu toetusteta negatiivne.
Tavaviljeluses jäi põuaperioodi tõttu väetiste (eriti
Suviteraviljade väetamisele (eriti
kasvuaegsete pealtväetiste) ja osaliselt ka taimekaitse mõju
pealtväetamisele) tehtud kulutused ei tasunud
terasaagi
suurendamisele
oodatust
oluliselt
tava- ja maheviljeluses ära, kuna väetiste mõju
tagasihoidlikumaks. Seetõttu ei tasunud siin tehtud kulutused
põuast tulenevalt jäi terasaagile oodatust
suviteraviljadele ära ja kattetulu jäi märkimisväärselt
oluliselt tagasihoidlikumaks.
väiksemaks kui maheviljeluses ilma toetusteta (Joonis 269) kui
ka koos toetustega (Joonis 270). Talinisu suutis tänu
varasemale arengule ja varasemale pealtväetamisele enne põuaperioodi algust väetiste mõju saagi suurendamisel
paremini kasutada ja ka terakvaliteet vastas toidunisu nõuetele. Maheviljeluses oli aga terakvaliteet halvem ja
seetõttu ka müügihind söödaviljana madalam. Seetõttu tasus tavaviljeluses talinisu väetamine end ära ja saadi
suurem kattetulu kui maheviljeluses.
Variandis maheviljelus väetisega oli talinisu kattetulu mõnevõrra suurem kui maheviljeluses mitteväetamisel. Siin oli
eelneval aastal väetatud haljasväetiseks kasvatatud punast ristikut kaaliumi-väävlirikka maheväetisega Patentkali,
mis suurendas haljasväetise massi ja seotud toiteelementide hulka märkimisväärselt ja tänu toiteelementide
vabanemisele biomassi lagunemisel ka talinisu terasaaki. Suvinisu ja kaera väetati maheviljeluses 2022. a orgaanilise
maheväetise Monterra Bio-ga aga otse. Kuna siin jäi väetise mõju terasaagile suhteliselt tagasihoidlikuks, siis
väetamisele tehtud kulutused võrreldes mitteväetamisega ära ei tasunud. Suviotra ja põldhernest maheviljeluses
2022. ei väetatud ja kuna eelneva aasta väetise järelmõju praktiliselt ei ilmnenud, olid terasaagid, tehtud kultused ja
kattetulu suhteliselt võrdsed mõlemas maheviljeluse variandis.
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Joonis 269. Kultuuride kattetulu ilma toetusteta mahe- ja tavaviljeluses 2021. aastal

Kattetulu oli suurim kaera allakülviga variantides, ületades märgatavalt ka puhaskülvis kaera variantide kattetulu. See
tulenes sellest, et ristiku allakülvi tõttu jäi kulukas sügisene mullaharimine (tüükoorimine ja künd) teostamata,
tavaviljeluses ei antud kaerale põua tingimustes vähemõjusat pealtväetist ning terasaagid olid allakülviga kaeral
enamusel juhtudel natuke suuremad kui puhtalt külvatud kaeral.
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Joonis 270. Kultuuride kattetulu koos toetustega mahe- ja tavaviljeluses 2021. aastal

Kuigi külvikordade keskmiseid kattetulusid saab tõepäraselt võrrelda alles ühe külvikorrarotatsiooni läbimise järel,
võib mõningaid üldistusi teha ka 2021. a põhjal. Maheviljeluse variantides oli teravilja-mono külvikorras keskmine
kattetulu mõnevõrra suurem kui teravilja-vahekultuuri ja teravilja ristiku külvikorras (Joonis 271). Teravilja-ristiku
külvikorras oli üks väli neljast haljasväetiseks kasvatatava punase ristiku all, mistõttu müügitulu sellelt väljalt ei
saadud. Toetuste tõttu oli ristiku kattetulu siiski positiivne, kuigi teraviljadest oluliselt väiksem. See vähendas ka
külvikorra keskmist kattetulu. Samas oli terakultuuride keskmine saagikus ja seega ka müüdav teraviljakogus selles
külvikorras mõnevõrra suurem. Lisaks jäi allakülviga kaeral sügisel tegemata ka kulukas mullaharimine. See kõik
kompenseeris teataval määral punase ristiku kasvatamise väiksemat keskmist kattetulu külvikorravälja kohta.
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Joonis 271. Keskmine kattetulu koos toetustega ning müüdav terasaak külvikordades mahe- ja tavaviljeluses 2021. aastal

Teravilja-vahekultuuri külvikorras oli maheviljeluses kattetulu kõige väiksem, kuigi vahe teravilja-ristiku külvikorra
maheviljeluse kattetuludega oli marginaalne. Kattetulu vähendasid selles külvikorras põhiliselt põldherne väga
väikese müüdava terasaagi tõttu saadud väiksem kattetulu ja kahel väljal vahekultuuride kasvatamisel tehtud
lisakulud.
Vahekultuuride mõju terasaagile oleneb arvatavasti sellest, kui suure massi nad suudavad moodustada ja
toiteelementide koguse sügisel siduda ning millal see mass mulda haritakse. Väikese massi korral (nagu ka katses
2020. a) jääb nende mõju järgneva kultuuri saagile peaaegu olematuks, suurendades aga kulusid. Samas, sidudes
toiteelemente, takistavad nad ikkagi sügisest leostumist. Leostumise vähendamiseks võib vahekultuuride
kasvatamine olla meie tingimustes siiski otstarbekas, kuid nende kasvatamisega seotuid kulusid oleks mõistlik
keskkonnameetmetes tootjatele kompenseerida.

5.1.2. Kokkuvõte kompleksuuringust

Mai kuu sademete toel võrsusid ja kõrsusid teraviljad 2021. a hästi, kuid alates juunist kuni juuli 3. dekaadi
sademete vaeguse ja kõrgete õhutemperatuuride tõttu jäi väetiste mõju terasaagi suurenemisele oodatust
oluliselt väiksemaks. Väetiste mõju suviteraviljade terasaagitõusule oli väiksem kui talinisul, kuna
suviteraviljad kannatasid hilisema arengu tõttu põua käes rohkem. Teraviljad valmisid 2–3 nädalat varem kui
2020. aastal.
Talinisu ’Fredis’ kasvatamisel saadi maheviljeluses suurim terasaak teravilja-ristiku külvikorras Patentkaliga
väetatud (K-31; S-21; Mg-7 kg/ha) ja haljasväetiseks kasvatatud punase ristiku järel (2712 kg/ha). See ületas
ülejäänud mahevariantide saagikust 14-31% (341-635 kg/ha). Tavaviljeluses polnud haljasväetise eelnev
väetamine talinisu intensiivse kasvuaegse otseväetamise tõttu aga otstarbekas, kuna terasaak täiendavalt ei
suurenenud. Väikseim terasaak maheviljeluses saadi teraviljade viljavaheldusega külvikorras (teraviljamono), kus talinisu järgnes suviodrale kui ebasobivale eelviljale. Tavaviljeluses saadi suurim talinisu terasaak
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aga teravilja-vahekultuuri külvikorras (4653 kg/ha), kus nisu järgnes põldhernele ja sügisel, kevadel ning suvel
väetati mineraal- (kokku N-179, P-8, K-30, S-64 kg/ha) ja mikroväetistega. Põua tõttu oli talinisu tera
tavaviljeluses kaks korda väiksem kui maheviljeluses.
Talinisu terade toorproteiini ja kleepvalgusisaldus oli maheviljeluses madal, gluteenindeks aga kõrge.
Tavaviljeluses olid toorproteiini ja kleepvalgusisaldus kõrged, gluteenindeks aga oluliselt madalam kui
maheviljeluses. Langemisarv oli soodsa koristusaja tõttu kõrge nii mahe- kui tavaviljeluses. Terade mahumass
oli maheviljeluses kõrge, kuid tavaviljeluses väikese tera tõttu toiduteravilja jaoks pigem väike.
Suviodrale järgnenud suvinisu ’Mooni’ terasaak suurenes maheviljeluses väetamisel orgaanilise
maheväetisega Monterra Bio (N-75; P-23; K-6; S-13) keskmiselt vaid 10% (208 kg/ha). Terasaagid maheviljeluses
jäid 2 tonni lähedale hektarilt. Tavaviljeluses olid suvinisu terasaagid, vaatamata intensiivsele väetamisele (N169, P-19, K-42, S-25 kg/ha) väiksemad kui 3 t/ha.
Suvinisu terade toorproteiini ja kleepvalgu sisaldus oli maheviljeluses nii mitteväetamisel kui väetamisel
toidunisu nõuetele vastav, kuid Monterra Bio-ga väetamisel siiski kõrgem. Tavaviljeluses oli terade
toorproteiini- ja kleepvalgusisaldus aga väga kõrge. Gluteenindeks jäi sarnaselt talinisule tavaviljeluses
märgatavalt väiksemaks kui maheviljeluses. Terade langemisarv oli kõrge nii mahe- kui tavaviljeluses,
mahumass aga vastas toidunisu kvaliteedinõuetele.
Suvinisule järgnenud kaera ’Steinar’ põllult määrati ka umbrohtumus ja selgus, et umbrohtude mass oli
oluliselt suurem pindmisel mullaharimisel võrreldes eelneva aasta sügisel kooritud ja küntud põlluga. Põua
mõjul pidurdus umbrohtude areng aga tugevalt sarnaselt kultuuridele. Maheviljeluses oli umbrohtumus
suurem, tavaviljeluses aga tänu keemilisele taimekaitsele suhteliselt väike. Tavaviljeluses ei erinenud
kompleks- ja mikroväetistega väetatud ja allakülvita kaera (N-110, P-19, K-42, S-16) ning allakülviga kaera (N69, P-19, K-42, S- 10) terasaagid oluliselt, kuigi allakülvita kaerale anti lämmastiku pealtväetamisega palju
rohkem. Kusjuures allakülviga kaera terasaak (3658 kg/ha) oli isegi natuke suurem kui puhtalt külvatud kaeral.
Monterra Bio-ga väetamine (N-40, P-12, K-3, S-7 kg/ha) suurendas terasaaki maheviljeluses 19% (492 kg/ha),
ületades 3 t/ha. Kaerale allakülvatud punase ristiku maapealne biomass oli suurim maheviljeluses väetamisel.
Kaerale järgnenud põldherne ’Aurelia’ umbrohtumus oli nii mahe- kui tavaviljeluses tunduvalt suurem kui
kaera järgses suviodras, kuna põldherne surve umbrohtudele jäi väiksemaks. Tavaviljeluses pritsiti umbrohte
suviodras tõhusama herbitsiidide (Tomahawk 200 EC ja Trimmer 500 WG) seguga, kui põldhernes (Basagran
480). Seetõttu oli umbrohtumus tavaodras peaaegu olematu. Väetamine mineraal- (N-36, P-23, K-44, S-17)
ja mikroväetisega suurendas tavaviljeluses herne terasaaki 25% (419 kg/ha) ja suviodral (N-110, P-19, K-42,
S-16) 38% (735 kg/ha). Põua tõttu jäi aga herne terasaak väikeseks – tavaviljeluses ligikaudu 2 t/ha ja
maheviljeluses selgelt alla 2 t/ha. Suviodral oli terasaak tavaviljeluses 2672 kg/ha, kuid maheviljeluses jäi
samuti alla 2 t/ha.
Haljasväetiseks kasvatatud punase ristiku ’Varte’ maapealne haljas- ja kuivmass olid suurimad maheviljeluses
kevadel maheväetise Ecoplant Humi-ga (P-4, K-23, S-3, Mg-8) väetamisel, ületades ristiku haljasmassi
mitteväetamisel 51% ja kuivmassi 63%. Suurim oli siin ka kuivmassi toorproteiinisisaldus (19,6%). Suurema
haljasväetise massiga seoti ka oluliselt rohkem toiteelemente. Tavaviljeluses ristikut kevadel ei väetatud ja
ristiku haljas- ja kuivmass olid mõnevõrra väiksem kui maheviljeluses. Ristiku 1. niite järgse ädala kasv oli põua
tõttu tugevasti häiritud.
Talinisul lipulehe ja suvinisul, kaeral ning suviodral viienda kõrresõlme staadiumis määratud NDVI
(Normalized difference vegetation index) väärtuste ja terasaagi vahel avaldus väga tugev positiivne seos,
korrelatsioonikoefitsiendid olid suuremad kui 0,90. Maheviljeluses mitteväetamisel olid NDVI väärtused
oluliselt väiksemad kui otseväetamisel mahe- ja tavaviljeluses.
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Tali- ja suvinisu järele külvatud vahekultuuride segu (põldrõigas, valge sinep) maapealne biomass ja seotud
NPK kogused olid talinisu järgsel põllul suhteliselt väikesed nii mahe- kui tavaviljeluses. Tavaviljeluses
moodustus suvinisu järgselt vahekultuuridel aga väga suur biomass (haljasmass 40 250 ja kuivmass 10 098
kg/ha) ja sellega seoti suur hulk toiteelemente, mida oli kordades rohkem kui ülejäänud variantides. Enne
vahekultuuride massi sissekündi 40–50 cm sügavuselt võetud mullaproovid näitasid, et nitraatioonide (NO3-)
sisaldus oli vahekultuuridega põlluosal minimaalne, kuid vahekultuurideta põlluosal, mida oli eelnevalt
haritud rullrandaaliga, oluliselt suurem. Ilmselt sidusid vahekultuurid mullast suure osa suvinisu väetamisel
põua tõttu kasutamata jäänud toiteelementidest (eriti lämmastikust), mis ilma vahekultuure kasvatamata
oleks leostunud.
2020. aastast oluliselt kõrgemad teravilja kokkuostuhinnad ning põuast tingitud teraviljade kuivatuskulude
vähenemine 2021. a kompenseerisid teraviljade madalama saagikuse ja suurenenud masintöökulud. Tänu
sellele oli kultuuride keskmine kattetulu isegi märgatavalt suurem kui 2020. a. Toetuste mittearvestamisel jäi
ligikaudu poolte kultuuride kattetulu negatiivseks ehk kahjumisse. Toetuste juurde arvestamisel oli kultuuride
kattetulu aga selgelt positiivne e kasumis. Talinisul saadi suurim kattetulu tavaviljeluses, suviteraviljade puhul
aga väetamata maheviljeluses ja väikseim tavaviljeluses, kuna väetamisele ja keemilisele taimekaitse tehtud
kulutustega ei õnnestunud terasaagikust põua tõttu piisavalt suurendada. Vahekultuuride kasvatamine
suurendas kulusid. Väikese biomassi korral jääb nende mõju terasaagikuse suurendamisel peaaegu
olematuks, mis nende rajamiskulusid kompenseeriks. Ometi seovad vahekultuurid mullast liikuvaid
toiteelemente, takistades leostumist. Seega oleks nende kasvatamisega seotuid kulusid mõistlik
keskkonnameetmetes kompenseerida.
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