PMK MAK keskkonnaalaste
tegevuste püsihindamisest
MAK 2014-2020 perioodil
04.02.2016, Saku

Ere Ploomipuu
PMK

See algas...
- 2004. aastast, seire ja hindamise kogemus
põllumajandusliku keskkonnatoetuse (PKT)
meetme osas. 2004-2006 perioodi PKT meetme
hindamiseks töötati PMK poolt välja spetsiaalne
seire- ja hindamisesüsteem;
- 2007. aastast alates kõigi MAK 2007-2013
perioodi 2. telje meetmete püsihindajaks
(aluseks 2004-2006 välja töötatud seire- ja
hindamisesüsteem);
- 2015. aastast alates MAK 2014-2020 (eelkõige)
4. ja 5. prioriteedi ja ka 3. prioriteedi loomade
heaolu meetme püsihindaja.

PÜSIHINDAMINE (1)
- analüüsitakse meetmete rakendumist ning
tegevustele seatud eesmärkide täitmist;
- viiakse läbi spetsiaalseid uuringuid;
- püsihindamisaruanne (kevad);
- hindamisalased infopäevad (ametnikud,
nõustajad, tootjad), koolitused.
Hindamisteemad:
• MULD
• VESI
• ELURIKKUS
• MAASTIK
• SOTSIAALMAJANDUS

PÜSIHINDAMINE (2)
Andmed:
− PRIA registrid (toetused, põllud,
põllumajandusloomad);
− teiste toetustega seotud asutuste andmed (SA
EMK, PMA, KKA, EMÜ jt);
− PMK uuringute andmed valdkondade kaupa
(spetsiaalsed andmekogumised, küsitlused);
− lisaks erinevate andmekogujate andmed (Eesti
Statistikaamet, FADN jt);
− muud allikad (õigusaktid, teadusartiklid jms).

PÜSIHINDAMINE (3)
http://pmk.agri.ee/pkt/

PÜSIHINDAMINE 2016 (4)
MAK 2007-2013 toetused
− kohalikku sorti taimede − loomade karjatamise
kasvatamise toetus (SRT) toetus (LKT)
− poolloodusliku koosluse − mahepõllumajandusliku
hooldamise toetus (PLK)
tootmise toetus (MAHE)
− ohustatud tõugu looma
pidamise toetus (OTL)

− keskkonnasõbraliku
majandamise toetus
(KSM)

PÜSIHINDAMINE 2016 (5)
MAK 2014-2020 toetused
− kohalikku sorti taimede
kasvatamise toetus (SORT)

− keskkonnasõbraliku
majandamise toetus (KSM)

− poolloodusliku koosluse
hooldamise toetus (PLK)

− keskkonnasõbraliku aianduse
köögivilja-, ravim- ja
maitsetaimekasvatuse ja
maasikakasvatuse toetus

− ohustatud tõugu looma
pidamise toetus (OTL)
− mahepõllumajanduse toetus

− keskkonnasõbraliku aianduse
puuvilja- ja marjakasvatuse
toetus (KSA)

− Natura 2000 toetus
põllumajandusmaale (NAT)

− piirkondlik mullakaitse toetus
(MULD)

− loomade heaolu (LHO)

− Natura 2000 toetus
erametsamaale (NAM)

HINDAMISVALDKOND MULLASTIK (1)
Uuring
Mulla viljakuse ja orgaanilise
aine uuring
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Uuringu tulemustega soovitakse näidata, kas
põllumajandusliku keskkonnatoetuse rakendamise
tulemusena on põllumulla viljakuse tase ja orgaanilise
aine hulk säilinud või tõusnud.
2016. aastal teostatakse 3 seirering 913 alale;
Keskkonnasõbraliku aianduse meetme agrokeemiliseks
seireks võetakse lisaks 11 prooviala.

HINDAMISVALDKOND MULLASTIK (2)
Uuring
Mulla toiteelementide
sisalduse muutuse ja
dünaamika uuring
nitraaditundlikul alal
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Tegevuse peamiseks eesmärgiks on selgitada
kergestiliikuvate N vormide (nitraatlämmastik ja
ammooniumlämmastik) sisalduse muutust mullas
sõltuvalt mullatemperatuurist, mullaniiskusest ja
kasvatatava kultuuri arengufaasist nitraaditundlikul alal
selgitamaks võimaliku nitraatide leostumise ohtu
erineva maakasutuse ja ilmastikutingimuste korral.
Teise olulise eesmärgina selgitatakse väävli kui
suhteliselt dünaamilise toiteelemendi sisalduse muutus
mullas. 2007 a. alustatud jätku-uuring.

HINDAMISVALDKOND MULLASTIK (3)
Uuring
Digitaalse mullakaardi
vektorandmestiku kvaliteedi
parandamine
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Eesti digitaalne 1: 10 000 mullakaardi ruumiline vektorandmestik on
esitatud ruutude kaupa Eesti põhikaardi nomenklatuuri põhiselt.
Kaardikihil ei tohiks esineda erinevusi külgnevate kaardiruutude
andmestikes, paraku esineb aga praktikas väga suur
atribuutandmete erinevus.
Tööde käigus kontrollitakse naaberruutudele jäävate tärkandmete
erinevusi ja selgitatakse võimalike vigade olemus, kontrollitakse
WMS rakenduse abil originaalandmeid ja omistatakse vajadusel
areaalidele õiged atribuutandmed, kontrollitud andmestik liidetakse
ja lõimiste andmeveerust eraldatakse künnikihi lõimised,
kodeeritakse ja kirjeldatakse lihtsustatud kujul, sarnaste lõimistega
areaalid liidetakse. Põllumajandusmaadele jäävate mullaareaalide
andmestik salvestatakse eraldiseisvaks andmekihiks.

HINDAMISVALDKOND MULLASTIK (4)
Uuring
Minimeeritud harimise mõju
muldade omadustele ja
keskkonnaseisundile
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2010. a. - orgaanilise süsiniku, muldade tallamise ja ainevoogude
uurimine;
2011. a. - taimekaitsevahendite jääkide sisalduse (nii otsekülvi kui
minimeeritud harimise tingimustes); mullabioloogia (indikaator
collembulad, mulla bioloogiline aktiivsus ning vihmausside
arvukus) uurimine;
2012-13. a. - ainevoogude, sealhulgas toitainete vertikaalse
jaotumise, samuti mullabioloogia uurimine(collembulad,
vihmaussid);
2016. a. - 6 põllul (kaasatud nii otsekülv kui künniga harimine)
teostatakse kordusuuringud selgitamaks erinevate
maaharimisviiside pikaajalist mõju muldadele.

HINDAMISVALDKOND MULLASTIK (5)
Uuring
Taimekaitsevahendite jääkide
sisaldus ja erinevate
toimeainete püsimine mullas
erineva agrotehnoloogia
rakendamisel
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Eesmärgiks on selgitada erinevate taimekaitsevahendite
jääkide sisaldust ja selle muutust mullas sõltuvalt
mullatemperatuurist, mullaniiskusest, kasutatud
toimeaine kogusest ja kasutatavast agrotehnoloogiast.
Proove kogutakse:
- NTA tootmispõldudelt KSM ja ÜPT ja ka MAHE tootjatelt;
- keskkonnasõbraliku aianduse, maasikakasvatuse ja
puuviljanduse aladelt;
- otsekülvi ja nende referentspõldudelt.

HINDAMISVALDKOND MULLASTIK (6)
Uuring
Mullaseire kaarditöötluse
töövoo automatiseerimine
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Seoses baastarkvara arenguga on vajalik üle vaadata
mullaseire tööprotsessi korraldamiseks ja
kiirendamiseks programmeeritud Lisamenüü MapInfo
professional tarkvarale.
Vajalik on sisse viia teatud baasprogrammi
tehnoloogiast tulenevad muudatused ja muuta
programmi enda sisulist ülesehitust.

X

HINDAMISVALDKOND VESI (1)
Uuring
Toiteelementide
kasutuskoormuse uuring
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NPK kasutamisest ülevaate saamiseks arvutakse
toiteelementide bilanssi.
Taluvärava toiteelementide bilanss (NPK kg/ha aastas)
kalendriaasta jooksul ettevõttesse sisse toodud (sisend)
ja sealt välja viidud (väljund) toodangu NPK
toiteelementideks ümberarvutamise kaudu.
Teostatakse aastast 2004.
Esmakordselt teostatakse toiteelementide bilansi
andmete kogumine FADN-i andmete põhjal.
Valim varem ~ 120, nüüd ~ 650 ettevõtet.

HINDAMISVALDKOND VESI (2)
Uuring
Veekvaliteedi uuring taimetoitelementide
kontsentratsioon dreenivees
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MAK 2014-2020 üheks prioriteediks on põllumajanduse ja
metsandusega seotud ökosüsteemide taastamine, kaitse
ja edendamine. Erilist tähelepanu pööratakse
veemajanduse, sh väetiste ja pestitsiidide kasutamise
parandamisele.
Erineva toetustüübiga ettevõtetes tehtava hüdroloogilise
uuringu käigus mõõdetakse mullast läbinõrgunud vee
hulka. Väljavalitud seirepõldude dreeniveeproovidest
määratakse kogulämmastiku, NO3-, NH4+, pH, K+, P, S
sisaldus. Jätku-uuring alates 2005.a.

HINDAMISVALDKOND VESI (3)
Uuring
Pestitsiidide kasutuskoormuse
uuring
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Põllumajandusliku keskkonnatoetuse puhul on vee- ja
mullakeskkonna seisundi säilitamise ja parandamise ning
bioloogilise mitmekesisuse suurendamise eesmärgil oluline
kasutada taimekahjustajate ennetamiseks ja tõrjumiseks
keskkonnasõbralikke võtteid.
Eesmärgiks on hinnata, kas teatud tüüpi majandamine (KSM,
MAHE) võib vähendada agrokeemilist survet keskkonnale ja
pestitsiididest põhjustatud põhja- ja pinnavee saastumise ohtu.
Ettevõtte kohta arvestatakse kasutatud pestitsiidide toimeaine
kogus (kg/ha) põllumajandusmaa ja pritsitud pinna kohta,
vegetatsiooniperioodi lõikes.
Teostatakse alates 2007. a. Valim ~ 120 ettevõtet.
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HINDAMISVALDKOND BD (1)
Uuring
Pesitsevate lindude liigirikkuse,
arvukuse ja asustustiheduse
uuring
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MAK 2014-2020 MAHE ja KSM toetuse eesmärkideks on
muuhulgas ka säilitada ja suurendada bioloogilist ja
maastikulist mitmekesisust.
Eesmärgiks on selgitada, kas MAHE ja KSM toetuse
rakendamise tulemusena on kaitstud või parendatud
selle maa, millele nad loodi, elupaigalist funktsiooni,
samuti hinnata, kas mahepõllundus soodustab
bioloogilist mitmekesisust ning kas keskkonnasõbaliku
majandamise rakendamise tulemusena on muutunud
pesitsevate lindude mitmekesisus ja arvukus.
Linnuseiret teostatakse aastast 2005.

HINDAMISVALDKOND BD (2)
Uuring
Kimalaste mitmekesisuse ja
arvukuse uuring
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Pikaajalise uuringuga selgitatakse, kas
mahepõllumajanduse ja keskkonnasõbraliku
majandamise toetuse rakendamise tulemusena on
kaitstud või parendatud selle maa, millele nad loodi,
elupaigalist funktsiooni.
Väljatöötatud metoodika alusel viiakse läbi
transektloendused, märgitakse üles sel alal esinevate
kimalaste liigid, loendatakse nende arvukus ning
hinnatakse õite tihedus.
Tegemist on pikaajalise uuringuga 2006. aastast.

X

HINDAMISVALDKOND BD (3)
Elurikkuse seire Kesk-Eestis:
kokku 33 põllumajandustootjat
Jõgevamaa, Järvamaa, Lääne-Virumaa
Elurikkuse seire Lõuna-Eestis:
kokku 33 põllumajandustootjat
Võrumaa, Valgamaa, Põlvamaa

HINDAMISVALDKOND BD (4)
Uuring
Rohumaa ribade taimestiku
uuring
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Eesmärgiks on jälgida nii külvatud kui ka sööti jätmise
teel rajatud rohumaa ribade taimestikku, et hinnata
taimestiku muutusi aja jooksul ja ribade panust
loodusliku või looduslähedase taimkatte olemasollu
suurepinnaliste põldudega põllumajandusmaastikus.
2011.a. moodustati valim - 87 põlluserva viies
alampiirkonnas.
2016.a. kogutakse varasemast säilinud ja 2016.a. lisaks
valitud ribade taimestiku andmed ning antakse hinnang
ribade taimestikule läbi erinevate taimestiku näitajate.

HINDAMISVALDKOND BD (5)
Uuring
Bioloogilist mitmekesisust
toetavate elementide
kasutamine puuvilja- ja
marjaaedades
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Toetuse taotleja peab puuvilja- ja marjaaedadesse rajama või
asetama iga 0,3 ha põllu kohta vähemalt 2 bioloogilist
mitmekesisust toetavat elementi (lindude pesakastid, röövlindude
istumiskohad, putukapesad või mesitarud, milles peetakse
mesilasi). Eelpool mainitud elemendid peavad olema rajatud teise
kohustuseaasta alguseks.
2016. a. jätkatakse 2015. aastal alustatud uuringu raames
algandmete fikseerimist toetusskeemiga 2016. aastal lisandunud
tootjate osas.

KOMPLEKSUURING
Uuring
Kompleksuuring
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Mullakeskkonna erinevate näitajate seoste leidmine
erinevate mullaharimistehnoloogiatega ja seda eriti
maheviljeluses.
Uurimiste teostamiseks on rajatud kompleksuuringu
raames neli eraldi külvikorrakatset Kuusikule, kus
uuritakse erinevaid näitajaid:
- Taimetoiteelementide bilansi seoseid
- Taimedele omastatavate toiteelementide sisalduse
seoseid
- Mulla orgaanilise aine sisalduse muutuse seoseid
- Saagikuse seoseid jt.
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HINDAMISVALDKOND SOTS. MAJ JA MUU (1)
Uuring
Ettevõtjatulu uuring
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Pikaajalise uuringu tulemuste põhjal analüüsitakse, mil määral on
MAK 2014-2020 artiklite 28-30, 33 meetmed aidanud säilitada ja
suurendada maaelanikkonna tulutaset.
Lisaks analüüsitakse kas ja kui palju vähenevad kulutused
veterinaariale rakendades loomapidamisel kõrgemaid nõudeid
loomade heaolu tagamiseks.
Andmete kogumisega alustati 2004. aastal.
2015. aastal lisandus keskkonnasõbraliku aiandustoodete peamiste
turustuskanalite kohta käivate andmete kogumine.
2016. aastal alustatakse lisaks andmete kogumist ettevõtete poolt
tehtud veterinaarkulude kohta.

HINDAMISVALDKOND SOTS. MAJ JA MUU (2)
Uuring
Ohustatud tõugu loomade
arvukuse muutused, analüüs
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Ohustatud tõugu looma pidamise (edaspidi OTL)
toetuse eesmärk on tagada kultuuripärandi ja
geneetilise mitmekesisuse seisukohast oluliste kohalike
ohustatud tõugude - eesti maatõugu veise, eesti
hobuse, tori hobuse, eesti raskeveohobuse ja eesti vuti
säilimine.
Analüüsi eesmärgiks on hinnata ohustatud tõugu
loomade arvukust, selle muutumist, muutumise põhjusi,
tõugude rakendusviise, enamlevinud probleeme
pidamisel jmt.

HINDAMISVALDKOND SOTS.MAJ JA MUU (3)
Uuring
Keskkonnateadlikkuse eküsitlus
põllumajandustootjatele
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Keskkonnateadlikkuse alast küsitlust on
põllumajandustootjate seas eelnevalt läbi viidud neli
korda. Esimest korda 2004.a.
2016. aastal kaasatakse lisaks keskkonna kohta
käivatele küsimustele ka küsimusi lisandunud
toetusmeetmete kohta.
Planeeritud korrata 2020.a.
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HINDAMISVALDKOND MAASTIK
- Kõrge loodusväärtusega (KLV)
põllumajandusalade metoodika lõplik
vormistamine;
- Väärtuslike põllumajandusmaade (VPM)
määratlemiseks reaalboniteetide arvutamine
põllumajandusmaale

MÕTTEID?
Loomade heaolu toetus (LHO):
Meetme eesmärk 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. Samuti aitab karjatamine säilitada ja
suurendada rohumaade osakaalu põllumajandusmaastikus.

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse
(edaspidi PLK): üldeesmärk on parandada poollooduslike
koosluste ja nendega seotud liikide seisundit.

Tänan tähelepanu eest!

