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2013. aastal teostatud dreenivee seire aruanne (Tai metoiteelementide kontsentratsioon 
dreenivees) 
 
Töö teostaja: Põllumajandusuuringute Keskus, kontaktisik Jaan Kanger, e-mail: 
jaan.kanger@pmk.agri.ee, Saku, 2013  
 

Seirealad 

Antud uuringu eesmärgiks on hinnata veekeskkonna seisukohast MAK PKT keskkonnasõbraliku 
majandamise (KSM) ja mahepõllumajandusliku tootmise (MAHE) meetme rakendumist ja mõju 
keskkonnale. 

Aruandeaastal kasvatati seirepõldudel järgmisi põllumajanduskultuure:  

• T1 (Tartumaa), tootmistüüp – KSM, oder Jyvä timuti allakülviga; 

• T2 (Tartumaa), tootmistüüp – KSM, oder Conchita;  

• J28 (Läänemaa), tootmistüüp – KSM, suvioder Honey;  

• Plin1 (Läänemaa), tootmistüüp – KSM, suvioder Honey; 

• K1 (Raplamaa), tootmistüüp – ÜPT (nn tavatootmine, ei ole liitunud PKT kohustusega), 
suvioder;  

• N1 (Järvamaa), tootmistüüp – KSM, kõrreliste niidusegu; 

• LA (Läänemaa), tootmistüüp – MAHE, liblikõielisterohke põldhein. 

Metoodika 

Hüdroloogilise uuringu käigus hinnatakse lõimuvalt pinnavee voolu ja väetiste kasutust. 
Seirepõldude kogujadreenide suudmetest mõõdetakse dreenivee vooluhulgad ja võetakse 
veeproovid 2-nädalase intervalliga. Laboris määratakse veeproovide taimetoitainete sisaldus 
järgmisi metoodikaid kasutades: 

• P, K, SO4
2- – EVS-EN ISO 11885 (ICP) 

• NH4
+ - Tecator Application Note ASN 140-02/90, 1990 

• NO3
- - EVS-EN ISO 13395:1999 (Cd kolonn) 

Põlluraamatu andmete põhjal arvutatakse seirepõldude kohta põllu üldbilanss OECD metoodika 
kohaselt. Nimetatud metoodika järgi arvestatakse üldbilansi koostamisel põllult saagiga 
eemaldatud ning orgaaniliste, mineraalväetiste, bioloogiliselt seotud lämmastiku ning seemnetega 
tagastatud taimetoiteelemente. 

Taimetoiteelementide sisaldus dreenivees ja leostum ine Lääne-, Tartu- ja Raplamaa seirepõldudel 

Lääne- ja Raplamaa seirepõldude dreenivee nitraatiooni kontsentratsiooni jäi kogu seireperioodi 
vältel allapoole sotsiaalministri määruses „Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada 
kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded” lubatud piirnormi – 50 mg/l (Joonis 
1, Joonis 2, Joonis 4). Silmapaistvalt kõrge oli nimetatud iooni kontsentratsioon Tartumaa 
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seirepõldudel kogu aruandeperioodi (sept. 2012 kuni sept. 2013) vältel (Joonis 3). Läänemaa KSM 
põldudele on regulaarselt antud vedelsõnnikut. Sel aruandeperioodil aga orgaanilist väetist ei 
kasutatud ning ilmselt oli see üheks põhjuseks, miks nitraatiooni kontsentratsioon jäi sel perioodil 
suhteliselt madalaks (valdavalt alla 20 mg/l).  

 

Joonis 1. Nitraatiooni sisaldus (mg/l) Läänemaa KSM (+KST) seirepõldude (Plin, J28) dreenivees perioodil 
2006-2013 

Läänemaa maheseirepõllul väetisi ei kasutatud. Kogu aruandeperioodi jäi dreenivees nitraatiooni 
sisaldus suhteliselt madalaks ega ületanud EL soovituslikku sihttaset vooluveekogudele - 25 mg/l.  

 

Joonis 2. Nitraatiooni sisaldus (mg/l) Läänemaa MAHE seirepõllu (LA) dreenivees perioodil 2009-2013 

Tartumaa KSM seirepõldudelt kogutud veeproovides oli nitraatiooni kontsentratsioon kõrge kogu 
vegetatsiooniperioodi. Seirepõllul T1 oli pooltes ja seirepõllul T2 kõikides kogutud veeproovides 
nitraatiooni kontsentratsioon >50 mg/l. Mõlemal põllul kasvatati otra, mille saagikuseks kujunes 
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4,4-4,7 t/ha. Kasutatud mineraalväetiste annused oleks lubanud mõnevõrra kõrgemat saaki. Seega 
oli saaki limiteerivaks teguriks mõni teine tegur, osa lämmastikust jäi taimede poolt kasutamata 
ning seetõttu oli ka nitraatiooni kontsentratsioon dreenivees kogu aruandeperioodi jooksul kõrge. 

 

Joonis 3. Nitraatiooni sisaldus (mg/l) Tartumaa KSM seirepõldude (T1, T2) dreenivees perioodil 2006-2013 

 

Joonis 4. Nitraatiooni sisaldus (mg/l) Raplamaa ÜPT seirepõllu (K1) dreenivees perioodil 2006-2013 

Raplamaa ÜPT seirepõllul K1 kasvatati aruandeaastal suvinisu. Kasutatud lämmastikväetise 
annuse järgi planeeritud saak vastas tegelikult saadud saagile, mistõttu lämmastiku kasutamine 
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taimede poolt oli soodsates oludes kõrge ning seetõttu jäid nitraatiooni kontsentratsioonid 
vegetatsiooniperioodi jooksul madalaks (Joonis 4). 

Pinnaveekogumite seisundiklasside kvaliteedinäitaja – fosforisisalduse poolest on hea ja kesise 
kvaliteediklassi piiriks 0,08 mgP/l. Aruandeperioodil jäi fosfori kontsentratsioon enamikes võetud 
veeproovides kesisesse kvaliteediklassi. Seireperioodi veeproovide keskmise fosforisisalduse 
poolest jäi heasse kvaliteediklassi vaid Läänemaa Plin seirepõllu dreenivesi (Tabel 1). 

Tabel 1. Seireperioodide keskmised fosforisisaldused (mg/l) dreenivees 

P, mg/l 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2012/12 2012/13 
T1 (KSM) 0,12 0,07 0,20 0,16 0,11 0,11 0,15 
T2 (KSM) 0,10 0,06 0,18 0,11 0,11 0,08 0,08 
Plin (KSM) 0,10 0,18 0,17 0,16 0,08 0,08 0,07 
J28 (KSM) 0,09 0,16 0,14 0,15 0,08 0,07 0,08 
K1 (ÜPT) 0,06 0,09 0,11 0,10 0,04 0,08 0,09 
LA (MAHE)       0,19 0,13 0,14 0,18 

Joonis 5 on toodud andmed lämmastiku leostumise kohta seirepõldudelt aastatel 2006/07-2012/13. 
Leostumise erinevuste tõlgendamisel tuleb aga arvestada ka taustaandmetega nagu väetamisvead, 
kasvatatav kultuur, meteoroloogilised andmed jm. Läänemaa maheseirepõllul, mida viimati 
väetati sõnnikuga 2009. aastal, kasvatati 2013. aastal liblikõielisterohket põldheina. Lämmastiku 
üldbilanss sellel põllul oli negatiivne ning lämmastiku leostumine väga madal 3,1 kg/ha. 

 

Joonis 5. Lämmastiku leostumine (kg/ha/a) seirepõldudelt perioodil 2006/7-2012/13 

Fosfori leostumise andmed on esitatud Tabel 2. Enamik võetud veeproovidest jäid fosfori sisalduse 
järgi pinnaveekogumite kesisesse kvaliteediklassi. Fosfori leostumine oli suurem suurema 
filtratsiooniga seirealadel, ulatudes Lääne- ja Raplamaal 0,40-0,46 kg/ha aastas. 
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Tabel 2. Fosfori leostumine (kg/ha) seirepõldudelt perioodil 2006-2013 

Seirepõld 
P, kg/ha  

2006/07 2007/08 2008/09 2009/2010 2010/11 2011/12 2012/13 
Plin (KST) 0,19 0,56 0,38 0,10 0,11 0,24 0,46 
J28 (MAHE/KST) 0,18 0,64 0,30 0,28 0,17 0,21 0,10 
T1 (KST) 0,30 0,13 0,22 0,03 0,06 0,11 0,12 
T2 (KST) 0,13 0,08 0,25 0,24 0,09 0,11 0,14 
K1 (ÜPT) 0,14 1,08 0,75 0,29 0,03 0,22 0,40 
LA (MAHE)     0,03 0,07 0,15 

Taimetoiteelementide sisaldus dreenivees ja toiteel ementide leostumine nitraaditundlikul ala 
seirepõldudel 

Seirepõldu N1, kus kasvas teise kasutusaasta kõrreliste niidusegu, 2013. aastal ei väetatud. 
Nitraatiooni kontsentratsioon dreenivees jäi kogu perioodi jooksul piirnormist madalamale (Joonis 
6). Fosfori kontsentratsiooni põhjal jäi ainult ühe veeproovi näitaja kesisesse kvaliteediklassi 
(Joonis 7). 

 

Joonis 6. Nitraatiooni sisaldus (mg/l) NTA seirepõldude (N1, N2) dreenivees perioodil 2006-2013 
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Joonis 7. Fosfori sisaldus (mg/l) NTA seirepõldude (N1, N2) dreenivees perioodil 2006-2013 

Filtratsioon sellel seirepõllul on aasta-aastalt vähenenud. Vaatluste käigus on selgunud, et 
sademeterikkal perioodil koguneb põllule pinnavesi, mis viitab dreenisüsteemide 
amortiseerumisele. Seetõttu leostus lämmastikku ja fosforit seireperioodi jooksul vähe – vastavalt 
0,5 ja 0,03 kg/ha. Ebausaldusväärsete andmete tõttu lõpetatakse seire sellel põllul ning asendatakse 
uue seirepõlluga NTA alal. 

Taimetoiteelementide bilanss veeseirepõldudel  

Aruandeaastal jäi lämmastikväetiste kasutamine KSM seirepõldudel eelmise aasta tasemele, kuid 
pikema perioodi lõikes (2007-2013) on lämmastikväetiste kasutamise tõusev trend täheldatav 
(Joonis 8).  

 

Joonis 8. Mineraalsete lämmastikväetiste kasutamine (kg/ha) KSM (+KST) ja ÜPT veeseirepõldudel 
aastatel 2007-2013  
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Fosforväetiste kasutamine on stabiilne ning kaaliumväetiste kasutamises on näha langustendentsi. 

Konkreetse aasta põllupõhise üldbilansi toiteelementide üle- või puudujääk võimaldab hinnata 
nende leostumise riski, samal ajal kui pikema perioodi (antud juhul 2007-2013) oma aga mõju 
mulla viljakusele (Joonis 9). Toiteelementide leostumise riski hindamisel tuleb aga arvestada ka 
teisi tegureid.  

 

Joonis 9. Taimetoiteelementide (NPK) üldbilanss (toimeainet, kg/ha) seirepõldudel 2013. aastal ja perioodi 
2007-2013 keskmisena 

Taimetoiteelementidebilanssi tootmistüübiti võrreldes (Joonis 10) on näha, et ainult ÜPT põldudel 
on perioodi 2007-2013 aasta keskmisena kõikide toiteelementide bilanss positiivne. KSM (+KST) 
põldude fosforibilanss on nõrgalt negatiivne ning MAHE põllul on kõikide toiteelementide 
üldbilanss sügavas defitsiidis ja seda just tagasihoidliku väetamise ja heintaimede kasvatamise 
tõttu, mis eemaldavad mullast rohkesti toitaineid.  
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Joonis 10. Taimetoiteelementide üldbilanss (toimeainet, kg/ha) tootmistüübiti perioodi 2007-2013 
keskmisena 

Kokkuvõte 

• Enamikel seirepõldudest jäi nitraatiooni kontsentratsioon 2013. aastal lubatud piirnormist  
(50 mg/l) madalamale, vaid Tartumaa seirepõldudel ületas nitraatiooni kontsentratsioon nii 
sügistalvisel kui ka kevadisel perioodil lubatava piiri.  

• Lämmastiku aastane leostumine seireperioodil oli keskmine – 2,9-17,5 kg/ha, vaid NTA 
rohumaalt leostus lämmastikku vähe – 0,5 kg/ha, mis oli põhjustatud ka madalast filtratsioonist 
dreenisüsteemide amortiseerumise tõttu. Lämmastiku leostumine ÜPT põllult oli suur – 29,5 
kg/ha. Lämmastiku kadu leostumise läbi moodustas 3-18%, ÜPT põllul 43% väetistega antud 
lämmastikust.  

• Enamikes võetud veeproovides jäi fosfori kontsentratsioon pinnaveekogumite kesisesse 
kvaliteediklassi. Fosfori aastane leostumine oli kõrgem sademeid rohkem saanud Lääne-Eestis ja 
ÜPT seirepõllul, ulatudes 0,40-0,46 kg/ha aastas.  

• Aruandeaastal jäi lämmastikväetiste kasutamine KSM seirepõldudel eelmise aasta tasemele, 
kuid pikema perioodi lõikes (2007-2013) on lämmastikväetiste kasutamise tõusev trend 
täheldatav.  

• Ainult ÜPT põldudel on 2007-2013 aasta keskmisena kõikide toiteelementide bilanss 
positiivne. KSM (KST) põldude fosforibilanss on negatiivne ning MAHE põlde majandatakse nii 
fosfori kui ka kaaliumi defitsiidis. 

 


