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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

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 1). 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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Tulemused ja arutelu

2021. aasta TKV jääkide tulemustest (Joonis 1, Lisa 1) 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 1) kui ka esinemise sageduse (Joonis 2) 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 1) kui ka esinemise sagedused (Joonis 2) 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 2). 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 1.
Kui võrdleme 2019. ja 2021. aastatel NTA ja Tartumaa aladelt võetud proove
2019. aastal tuvastati keskmiselt
(Joonis 1), 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 1. 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 2. 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.

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

0.8
0.7

Keskmine jääkide arv (tk)

5.0

0.6
0.5

4.0

0.4
3.0

0.3
0.2

2.0

0.1

0

1.0

-0.1
0.0

-0.2
Köögiviljandus ja aiandus

Tartumaa

NTA

Keskmine summaarne toimeainete sisaldus (mg/kg)

6.0

Valgamaa ja Jõgevamaa

Uurimisalad (2021)
Keskmine toimeainete arv

Keskmine toimeaine summaarne sisaldus (mg/kg)

Joonis 3. 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 3) 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 4. TKV toimeainete liikide ja nende metaboliitide osakaal 2021. aasta uurimisaladel.

2021. aastal olid TKV toimeainetest kõige enam levinud fungitsiidid (Joonis 4), 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 5. 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 5). 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 6. 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 6) 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 7). 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 2).
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Joonis 7. 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 8), 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 8. 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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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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