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PÕLLUMAJANDUSLIKU KESKKONNATOETUSE VEESEIRE HINDAMISE RAAMES 
VEEKVALITEEDIGA SEOTUD UURIMISTÖÖD (TAIMETOITEELEMENTIDE 
KONTSENTRATSIOON DREENIVEES) 2007-2014. a 

Töö teostaja: Põllumajandusuuringute Keskuse Põllumajandusuuringute büroo 

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), toetustüüp – KSM, timut seemneks; 

• T2 (Tartumaa), toetustüüp – KSM, suviraps `Clipper`;  

• J28 (Läänemaa), toetustüüp – KSM, talinisu `Genius`;  

• Plin1 (Läänemaa), toetustüüp – KSM, suviraps `Kaldera`; 

• K1 (Raplamaa), toetustüüp – ÜPT (nn tavatootmine, ei ole liitunud PKT kohustusega), 

suviraps `Kaldera`;  

• LA (Läänemaa), toetustüüp – 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 NPK-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 nende leostumine seirepõldudelt 

Nitraatiooni kontsentratsioon dreenivees kõigub suurtes piirides. Alljärgnevatel joonistel on 

toodud nitraatiooni dünaamika seirepõldudel kogu aruandeperioodi (2007-2014) kohta (Joonis 1, 

Joonis 2, Joonis 3, Joonis 4, Joonis 5). Nitraaditundliku ala seirepõldude dreenid lakkasid 

töötamast 2013. aastal. Kahjuks jäi uutel NTA-l valitud seirepõldude filtratsioon väga madalaks 

saamaks usaldusväärseid tulemusi. 
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Joonis 1. Nitraatiooni sisaldus Läänemaa KSM (+KST) seirepõldude (Plin, J28) dreenivees perioodil 
2007-2014 

 
Joonis 2. Nitraatiooni sisaldus Tartumaa KSM seirepõldude (T1, T2) dreenivees perioodil 2007-2014 
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Joonis 3. Nitraatiooni sisaldus (mg/l) NTA seirepõldude (N1, N2) dreenivees perioodil 2007-2013 

 

Joonis 4. Nitraatiooni sisaldus Läänemaa MAHE seirepõllu (LA) dreenivees perioodil 2009-2014 
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Joonis 5. Nitraatiooni sisaldus Raplamaa ÜPT seirepõllu (K1) dreenivees perioodil 2007-2014 

Vaadeldes kogu perioodi nitraatiooni keskmisi kontsentratsioone aastate lõikes, võib täheldada 

erinevusi nii tootmistüübiti kui ka tootmistüübi siseselt (Tabel 1). KSM seirepõldudest paistsid 

ühtlaselt kõrge nitraatiooni kontsentratsiooni poolest silma T1 ja T2, kuid ka aastate lõikes erines 

selle iooni kontsentratsioon suuresti tootmistüübi siseselt kõikudes 8,5-108,1 mg/l. Statistiliselt 

usutavat seost kasvatatavate kultuuride või kasutatud väetisannuste ja nitraatiooni 

kontsentratsiooni vahel ei tuvastatud. Tendentsina võis täheldada madalamaid kontsentratsioone 

põldheina või kõrreliste kasvatamisel ning kõrgemaid väärtusi vedelsõnniku kasutamisel. 

Tabel 1. Nitraatiooni keskmised kontsentratsioonid seirepõldudel aastatel 2007-2014 

Seirepõld 
NO3 keskmine sisaldus, mg/l 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

T1 (KSM) 36,0 40,2 34,4 33,9 42,4 52,8 56,4 51,1 

T2 (KSM 35,8 48,1 65,5 46,7 63,5 72,5 85,5 97,5 
Plin (KSM) 72,6 58,8 41,4 23,9 41,3 16,5 11,3 16,9 

J28 (KSM)   
12,3 30,4 32,2 13,3 12,5 14,0 

N1 (KSM) 8,5 34,6 39,4 70,3 34,2 12,1 
  

N2 (KSM) 108,1 50,2 34,7 16,3 
    

K1 (ÜPT) 30,1 39,6 14,7 2,9 10,4 23,0 19,9 14,9 

J28 (MAHE) 48,5 16,3 

LA (MAHE)   
2,8 14,1 41,1 25,5 9,8 5,4 

Piirnorm 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Kõigist KSM põldudelt kogutud dreeniveeproovidest kuulus madalama nitraatiooni 

kontsentratsiooniga klassi (<25 mg/l) 41%, keskmisesse (25-50 mg/l) 31% ja kõrgesse  

(>50 mg/l) 28% proovidest ehk ligi kolmandikul juhtudest ületas nitraatiooni kontsentratsioon 

sotsiaalministri määruses „Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja 

põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded” lubatud piirnormi – 50 mg/l. 
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Kui võrrelda nitraatiooni aasta keskmisi kontsentratsioone toetustüübiti, siis on näha, et KSM 

põldudelt pärinevas dreenivees on nimetatud iooni kontsentratsioon tunduvalt kõrgem kui ÜPT 

või MAHE põldude omas (Tabel 2). Kogutud andmete põhjal aga ei saa teha järeldust, et KSM 

põldudelt pärit dreenivesi on madalama kvaliteediga, kuna võrdluspõlde (nii ÜPT kui ka MAHE) 

oli vaid üks ja nagu eelmisest tabelist nähtus, on nimetatud iooni kontsentratsiooni kõikumine ka 

toetustüübi siseselt suur.  

Tabel 2. Nitraatiooni keskmised kontsentratsioonid toetustüübiti aastatel 2007-2014 
NO3, mg/l 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

KSM 52,2 46,7 39,8 43,7 44,0 32,7 35,4 37,6 
ÜPT 30,1 39,6 14,7 2,9 10,4 23,0 19,9 14,9 

MAHE 48,5 16,3 2,8 14,1 41,1 25,5 9,8 5,4 

Piirnorm 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Kogutud andmed võimaldavad aga jälgida nitraatiooni kontsentratsiooni muutusi toetustüübiti 

aastate lõikes. Uuringust selgub, et KSM põldude dreenivee nitraatiooni kontsentratsioon on 

perioodi lõpuks langenud ja stabiliseerunud. Suure vaatluste arvu (n=770) juures on seos 

usaldusväärne (Joonis 6). ÜPT põldude dreenivees on aga selge tendents peale vahepealset 

kontsentratsiooni langust uuele tõusule (Joonis 7). Mahepõldude dreenivees nitraatiooni 

kontsentratsioon on tugevas langustrendis (Joonis 8). 

Kui võrrelda nitraatiooni kontsentratsiooni muutust kuude kaupa, siis selgub, et kõrgema 

sisaldusega on dreenivesi sõltumata toetustüübist novembris, detsembris ja jaanuaris, seega 

vegetatsioonivälisel perioodil. See võimendab veelgi toitainete leostumist, kuna ka filtratsioon 

on neil kuudel kõrge. 

 
Joonis 6. Nitraatiooni kontsentratsiooni muutus ja trend KSM põldude dreenivees aastatel 2007-2014 



EESTI MAAELU ARENGUKAVA 2007 – 2013 2. TELJE PÜSIHINDAMINE  

 
 

6

 
Joonis 7. Nitraatiooni kontsentratsiooni muutus ja trend ÜPT põllu dreenivees aastatel 2007-2014 

 
Joonis 8. Nitraatiooni kontsentratsiooni muutus ja trend MAHE põllu dreenivees aastatel 2007-2014 

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. Dreenivee fosfori sisalduse muutus 2007-2014 perioodil on toodud järgnevatel 

joonistel (Joonis 9, Joonis 10, Joonis 11, Joonis 12, Joonis 13). Võrreldes nitraatiooni 

kontsentratsiooni muutustega on fosfori kontsentratsiooni kõikumispiirid väiksemad väheste 

väljalöökidega.  



EESTI MAAELU ARENGUKAVA 2007 – 2013 2. TELJE PÜSIHINDAMINE  

 
 

7

 
Joonis 9. Fosfori sisaldus Läänemaa KSM (+KST) seirepõldude (Plin, J28) dreenivees perioodil 2007-
2014 

 
Joonis 10. Fosfori sisaldus Tartumaa KSM (+KST) seirepõldude (T1, T2) dreenivees perioodil 2007-2014 
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Joonis 11. Fosfori sisaldus NTA KSM (+KST) seirepõldude (N1, N2) dreenivees perioodil 2007-2013 

 
Joonis 12. Fosfori sisaldus Läänemaa MAHE seirepõllu (LA) dreenivees perioodil 2009-2014 
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Joonis 13. Fosfori sisaldus Raplamaa ÜPT seirepõllu dreenivees perioodil 2007-2014 

Dreenivee fosforisisaldus on nii seirepõldude kui ka aastate võrdluses ühtlasem, kõikudes  

0,04-0,25 mg/l, kuid valdaval enamusel juhtudest jääb dreenivee kvaliteet kesisesse, halba või 

isegi väga halba klassi (Tabel 3). 

Tabel 3. Fosfori keskmised kontsentratsioonid seirepõldudel aastatel 2007-2014 

Seirepõld 
P keskmine sisaldus, mg/l 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
T1 (KSM) 0,11 0,12 0,15 0,15 0,11 0,14 0,14 0,15 
T2 (KSM 0,07 0,12 0,12 0,10 0,07 0,11 0,10 0,12 
Plin (KSM) 0,18 0,15 0,18 0,13 0,06 0,09 0,11 0,12 
J28 (KSM) 0,14 0,22 0,07 0,08 0,11 0,11 
N1 (KSM) 0,07 0,07 0,04 0,08 0,04 0,06 
N2 (KSM) 0,06 0,06 0,05 0,04 
K1 (ÜPT) 0,08 0,12 0,09 0,07 0,05 0,07 0,05 0,08 
J28 (MAHE) 0,15 0,11 
LA (MAHE) 0,25 0,17 0,15 0,14 0,21 0,19 
Piirnorm 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Selgub, et väga halba pinnavee seisundiklassi jääb koguni 70% mahepõllult kogutud dreenivee 

proovidest (Tabel 4). See võib olla tingitud seirepõllu mullaliigist (saviliiv lõimisega leetjas 

gleimuld) ja heintaimede pikaajalisest kasvatamisest. Põuaga tekkivate makropooride kaudu 

jõuab mullakolloididele kinnituv fosfor laskuva veega dreenideni. Seda kinnitab ka veeproovide 

kolloididesisaldus, eriti peale põuaperioodi tugevaid sademeid. Uuemate teadusuuringute järgi 

võib ka talvine taimkate soodustada fosfori leostumist. Talvel ja varakevadel taimik külmub ja 

sulab korduvalt, mis põhjustab taimerakkudes lahustuvate fosforiühendite vabanemist ja tugeva 

filtratsiooni puhul ka nende ühendite leostumist dreenidesse (Fisher, 2015). 

Tabel 4. Dreenivee proovide protsentuaalne jaotus pinnavee seisundiklassidesse fosforisisalduse järgi 

Toetustüüp 
Seisundiklass ja osakaal, % 

väga hea hea kesine halb väga halb 
KSM 21 18 13 12 38 
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ÜPT 33 25 12 9 21 
MAHE 3 8 9 10 70 

 

Lämmastiku leostumine KSM, ÜPT ja MAHE seirepõldudel on toodud järgnevatel joonistel 

(Joonis 14, Joonis 15, Joonis 16, Joonis 17, Joonis 18). Toiteelementide leostumine arvutatakse 

vastava toiteelemendi sisalduse ja vooluhulga põhjal. Proovivõtu vahelised tulemused saadakse 

interpoleerimise teel ning vastavalt dreenide pindalale arvutatakse toiteelemendi leostumine 

hektari kohta. 

 
Joonis 14. Lämmastiku leostumine Läänemaa KSM (+KST) seirepõldudelt (Plin, J28) perioodil 2007-2014 
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Joonis 15. Lämmastiku leostumine Tartumaa KSM (+KST) seirepõldudelt (T1, T2) perioodil 2007-2014 

 
Joonis 16. Lämmastiku leostumine NTA seirepõldudelt (N1, N2) perioodil 2007-2013 
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Joonis 17. Lämmastiku leostumine Raplamaa ÜPT seirepõllult (K1) perioodil 2007-2014 

 

 
Joonis 18. Lämmastiku leostumine Läänemaa MAHE seirepõllult (LA) perioodil 2010-2014 

Leostumise erinevuste tõlgendamisel tuleb aga arvestada ka taustaandmetega nagu 

väetamisvead, kasvatatav kultuur, meteoroloogilised tingimused jm. Suur lämmastiku leostumine 

2007./2008. aastal seirealadel Plin ja J28 võis olla põhjustatud ühelt poolt väetamisvigadest, kus 

lisaks ristikurohke põldheinakamara sissekünnile (suur kogus bioloogiliselt seotud lämmastikku) 
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anti taliviljale lisaks vedelsõnnikut. Teiselt poolt oli aga ka talv pehme ja sademeterohke, 

mistõttu filtratsiooni kõrge tase säilis läbi kogu vegetatsioonivälise perioodi (Joonis 19). 

 
Joonis 19. Lämmastiku aastane leostumine seirepõldudelt (Plin, J28, T1, T2, K1, N1, N2, LA) perioodil 
2007-2014 

Võrreldes lämmastiku leostumist toetustüüpide kaupa näeme, et kõige vähem leostus seda 

toiteelementi mahepõllult, kuna orgaanilist väetist kasutati kogu perioodi vältel vaid 2 korda 

(Tabel 5). Perioodi keskmisena leostus lämmastikku KSM põldudelt vähem (13,8 kg/ha) kui 

ÜPT põllult (20,6 kg/ha). 

Tabel 5. Lämmastiku leostumine toetustüübiti aastatel 2007-2014 

Toetustüüp 
Lämmastiku leostumine, kg/ha/a 

2006/07 2007/08 2008/09 2009/2010 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 keskmine 
KSM/KST 16,7 23,8 8,7 7,7 9,4 21,8 11,2 11,3 13,8 
ÜPT 36,9 30,7 21,2 11,0 1,0 26,3 29,5 8,3 20,6 
MAHE 10,3 40,8 3,7 

 
1,4 4,7 3,1 1,4 9,3 

Eeldades, et talvine taimkate põhjustab muutusi toiteelementide leostumises sõltumata 

toetustüübist, analüüsiti lämmastiku leostumist KSM ja ÜPT talvise taimkattega ja taimkatteta 

põldudel. Selgus, et talvise taimkattega põldudelt leostus lämmastikku vähem kui taimkatteta 

põldudelt. Kogu perioodi (2007-2014) keskmisena leostus lämmastikku talvise taimkattega 

põldudelt 11,1 ja taimkatteta põldudelt 16,7 kg/ha aastas. 

Fosfori leostumise andmed toetustüüpide kaupa on esitatud Tabel 6. Kuigi suur osa võetud 

veeproovidest jäid fosfori sisalduse järgi pinnaveekogumite kesisesse, halba ja väga halba 

kvaliteediklassi siis fosfori leostumine KSM põldudelt jäi loodusliku ärakande (0,15 kg/ha) 

lähedale, ÜPT põldudelt leostus fosforit enim.  
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Talvine taimkate vähendas ka fosfori leostumist. Kogu perioodi (2007-2014) keskmisena leostus 

fosforit talvise taimkattega põldudelt 0,16 ja taimkatteta põldudelt 0,21 kg/ha aastas. 

Tabel 6. Fosfori leostumine seirepõldudelt toetustüübiti perioodil 2007-2014 

Toetustüüp 
Fosfori leostumine kg/ha/a 

2006/07 2007/08 2008/09 2009/2010 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 keskmine 

KSM/KST 0,15 0,17 0,17 0,14 0,09 0,15 0,21 0,37 0,18 
ÜPT 0,14 1,08 0,75 0,29 0,03 0,22 0,40 0,14 0,38 
MAHE 0,18 0,64 0,30 0,03 0,07 0,15 0,22 0,23 
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Taimetoiteelementide leostumine, filtratsioon ja vooluveekogude kvaliteet 

Lämmastikku sisaldavad taimetoitained on vees kergesti lahustuvad ja seega ka mullast kergesti 

väljauhutavad juhul kui taimed neid mingil põhjusel ei suuda omastada. Kirjandusest võib leida 

andmeid lämmastiku leostumise ja sademete vahel. Käesolevas uuringus on leitud tihe seos 

filtratsiooni ehk mullast läbinõrgunud vee hulga ja lämmastiku leostumise vahel (Joonis 20). 

Samas seos filtratsiooni ja fosfori leostumise vahel on nõrk (R2=0,37), mis viitab asjaolule, et 

põldudelt veekogudesse satub fosfor pigem äravooluga pinnalt kui leostumise läbi. 

 
Joonis 20. Lämmastiku leostumise ja filtratsiooni vaheline seos PMK veeseire 2007-2014 andmetel 

Järgneval graafikul joonena toodud lämmastiku aastane leostumine on arvutatud kõikidelt KSM 

(KST) ja ÜPT veeseirepõldudelt leostunud lämmastiku aastase keskmisena1 (Joonis 21). 

Tulpadena on esitatud jõgede hüdrokeemilise seire tulemustest väljavõte nitraatiooni 

kontsentratsiooni suhtelisest muutumisest aastatel 2006-2014 (100% on 1992-1994 aasta 

keskmine). Kuivõrd veeseire põldude arv on väike (kõigub aastati ainult 5-8), siis statistiliselt 

usutavat korrelatsiooni ei esine. Küll aga on igati loogiline suundumus – mida rohkem põldudelt 

lämmastikku leostub, seda enam jõuab seda jõgedesse, kus vastava näitaja kontsentratsioon 

suureneb. Samas on nii KSM (KST) kui ka ÜPT põldudel suurenenud lämmastikväetiste 

kasutamine. Seetõttu on võimalik, et vaatlusaluse lühikese ajaperioodi jooksul (2006-2014) ning 

sellise keskmise väetamise taseme juures sõltuvad nii lämmastiku leostumine põldudelt kui ka 

nitraatiooni kontsentratsiooni muutused jõgedes suuresti ka erinevatel aastatel valitsenud 

hüdroloogilistest tingimustest. 

Kuude lõikes on filtratsioon kõrge novembris, detsembris ja olenevalt aastast ka jaanuaris. Nagu 

eelpool täheldatud, registreeriti toitainete kõrgemad kontsentratsioonid samuti nende kuudel. 

Nende tegurite koostoimel suureneb oluliselt toiteelementide leostumine. Andmete analüüsist 

selgus, et vegetatsiooniperioodil leostub vaid 31% lämmastiku ja 30% fosfori aastakogusest. 

Seega talvise taimkatte kasutamine leostumise vähendamiseks on asjakohane. 

                                                
1 Kuna jõgede hüdrokeemilise seire andmed on toodud jooksva aasta (jaanuar-detsember) kohta, siis sama perioodi 
jaoks on arvutatud ka lämmastiku leostumine. Eelmiste peatükkides väljendatakse toiteelementide aastast leostumist 
septembrist augustini. Sellest on tingitud ka arvandmete erinevus. 
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Joonis 21. Lämmastiku leostumine veeseire põldudelt perioodil 1992-2014 jõgede hüdrokeemilise seire 
andmete taustal 

Perioodi jooksul kogutud veeseire põldude väetamise ja toiteelementide leostumise andmetele 

tehti korrelatsioonanalüüs. Selgus, et kasutatud mineraalväetisannuste ja lämmastiku ning fosfori 

leostumise vahel korrelatiivset seost polnud. Seega sõltub nende toiteelementide leostumine 

sellise mineraalväetiste kasutamise taseme juures eelkõige filtratsioonist. 

Sügisel antud orgaanilise väetise mõju uurimiseks toiteelementide leostumisele on andmeid 

statistiliseks töötluseks vähe. Perioodi jooksul väetati sügisel 5 põldu vedelsõnnikuga ja 3 põldu 

taheda sõnnikuga. Vedelsõnnikuga anti põllule lämmastikku keskmiselt 123 kg/ha ning selle 

elemendi leostumine oli 30,1 kg/ha/a. Taheda sõnnikuga anti hektarile keskmiselt 272 kg 

lämmastikku ning leostumine oli vaid 8,7 kg/ha/a. Sama tendents ilmnes ka fosfori puhul, kus 

vedelsõnniku kasutamisel leostus fosforit 0,29 ja taheda sõnniku puhul 0,09 kg/ha/a. Nendest 

vähestest andmetest võib leida suundumuse, et sügisene vedelsõnnikuga väetamine on taheda 

sõnniku kasutamisest keskkonnaohtlikum just toiteelementide leostumisriski tõttu. 

Taimetoiteelementide üldbilanss veeseirepõldudel  

2014. aastal suurenes lämmastikväetiste kasutamine KSM seirepõldudel. Pikema perioodi lõikes 

(2007-2014) on lämmastikväetiste kasutamise tõusev trend täheldatav nii KSM kui ka ÜPT 

põldudel (Joonis 22).  
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Joonis 22. Mineraalsete lämmastikväetiste kasutamine KSM (+KST) ja ÜPT veeseirepõldudel aastatel 
2007-2014  

Kui ÜPT põldu pole kogu perioodi jooksul sõnnikuga väetatud, siis KSM (KST) põllud on 

saanud erinevatel aastatel orgaanilisi väetisi. Fosforit ja kaaliumi sisaldavaid mineraalväetisi 

kasutati tagasihoidlikult. Aastatel 2010, 2012, 2013 ja 2014 anti sõnnikut kas mitmele KSM 

põllule või ühele põllule suuremas koguses, mis kajastub lisaks lämmastiku kasutuse 

suurenemisele ka fosfori ja kaaliumi kasutuse tõusus (Joonis 23). Orgaaniliste väetiste puhul on 

arvestatud toiteelementide üldsisaldusega. 
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Joonis 23. Mineraal- ja orgaaniliste väetistega mulda viidud taimetoiteelementide dünaamika KSM 
(+KST) seirepõldude keskmisena aastatel 2007-2014 

Konkreetse aasta põllupõhise üldbilansi toiteelementide üle- või puudujääk võimaldab hinnata 

nende leostumise riski, samal ajal kui pikema perioodi (antud juhul 2007-2014) oma aga mõju 

mulla viljakusele. Toiteelementide leostumise riski hindamisel tuleb aga arvestada ka teisi 

tegureid. 2014. aastal oli suurima positiivse lämmastikubilansiga (+172 ja +220 kg/ha) KSM 

seirepõllud Plin ja J28 ja väikseimaga (-50 kg/ha) mahepõld LA (Joonis 24). Kõrge positiivne 

lämmastikubilanss nimetatud KSM seirepõldudel oli tingitud asjaolust, et peale suviteravilja 

koristamist külvati põldudele talivili, mida väetati orgaanilise väetisega. Seega orgaanilise 

väetisega antud toiteelemendid katavad järgmise aasta saagi vajaduse. Samas säilib risk 

lämmastiku leostumisele. Nimetatud põldudelt leostuski sügistalvisel perioodil (september-

jaanuar) peale talivilja külvi vastavalt 5,8 ja 6,5 kg/ha lämmastikku.  

Mahepõllu LA taimetoiteelementide üldbilanss 2014. aastal on iseloomulik heintaimede 

kasvatamisele väetisi kasutamata. Kuna õigeaegsete niidete korral on heintaimede lämmastiku- 

ja kaaliumisisaldus kõrge, siis on ka nende elementide bilanss saagiaastal suures defitsiidis. Ka 

keskmine üldbilanss aastatel 2007-2014 on kõikide toiteelementide osas negatiivne, mis näitab, 

et ühekordne orgaaniliste väetiste andmine sel perioodil ei taga mulla viljakuse säilimist, kuigi 

toitainete leostumine jääb loodusliku fooni tasemele. 

 
Joonis 24. Taimetoiteelementide üldbilanss seirepõldudel (T1, T2, J28, Plin, K1, N1, LA) 2014. aastal ja 
perioodi 2007-2014 keskmisena 

Taimetoiteelementide bilanssi tootmistüübiti võrreldes on näha, et ÜPT ja KSM põldudel on 

perioodi 2007-2014 aasta keskmisena kõikide toiteelementide bilanss positiivne (Joonis 25). 

Seirepõldu J28 majandati mahedalt aastatel 2007-2008. 2007. aastal anti sellele mahepõllule 

vedelsõnnikut 25 t/ha. Teist mahepõldu väetati orgaanilise väetisega perioodil 2009-2014 korra 
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tahesõnniku annusega 43 t/ha. Seega keskmiselt anti mahepõllule aastas 8,5 tonni sõnnikut, mis 

tagas MAHE põllul lämmastiku ja fosfori positiivse üldbilansi, rohke heintaimede kasvatamine 

aga kaaliumi defitsiidi. 

 
Joonis 25. Taimetoiteelementide üldbilanss toetustüübiti perioodi 2007-2014 keskmisena 

Kokkuvõte 

• Kõigist KSM põldudelt kogutud dreeniveeproovidest kuulus madalama nitraatiooni 

kontsentratsiooniga klassi (<25 mg/l) 41%, keskmisesse (25-50 mg/l) 31% ja kõrgesse  

(>50 mg/l) 28% proovidest ehk ligi kolmandikul juhtudest ületas nitraatiooni kontsentratsioon 

sotsiaalministri määruses „Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja 

põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded” lubatud piirnormi – 50 mg/l. 

• KSM põldude dreenivee nitraatiooni kontsentratsioon on 2014. aastaks langenud ja 

stabiliseerunud. Kuna vaatluste arv on suur (n= 770), siis seos on 95% tõenäosuse juures 

usaldusväärne. ÜPT põldude dreenivees on aga selge tendents peale vahepealset 

kontsentratsiooni langust (2008-2011) uuele tõusule. 

• Nitraatiooni kontsentratsiooni on sõltumata toetustüübist kõrgema sisaldusega dreenivees 

novembris, detsembris ja jaanuaris. Seega võimendab see veelgi toitainete leostumist 

vegetatsioonivälisel perioodil, kuna ka filtratsioon on neil kuudel kõrge. 

• Fosforisisalduse järgi jäi KSM seirepõldudelt kogutud dreeniveeproovidest 40% halba ja 

väga halba seisundiklassi, MAHE põllu dreeniveeproovidest aga koguni 70%. See võib olla 

tingitud seirepõllu mullaliigist (saviliiv lõimisega leetjas gleimuld) ja heintaimede pikaajalisest 

kasvatamisest. Põuaga tekkivate makropooride ja heintaimiku sügavale ulatuvate juurte 

kärbumise tõttu vegetatsioonivälisel perioodil tekkivate juhtsoonte kaudu jõuab 

mullakolloididele kinnituv fosfor laskuva veega dreenideni. 
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• Lämmastiku leostumist toetustüüpide kaupa analüüsides on näha, et kõige vähem leostus 

seda toiteelementi mahepõllult, kuna orgaanilist väetist kasutati kogu perioodi vältel vaid 2 

korda. Perioodi keskmisena leostus lämmastikku KSM põldudelt vähem (13,8 kg/ha) kui ÜPT 

põllult (20,6 kg/ha). 

• Talvise taimkattega põldudelt leostus lämmastikku vähem kui taimkatteta põldudelt. Kogu 

perioodi (2007-2014) keskmisena leostus lämmastikku talvise taimkattega põldudelt 11,1 ja 

taimkatteta põldudelt 16,7 kg/ha aastas. 

• Lämmastiku leostumise ja filtratsiooni ehk mullast läbinõrgunud vee hulga vahel valitseb 

tihe seos (R2=0,58). Kuna mullast läbinõrgunud vee hulk kõigub palju suuremates piirides kui 

nitraatiooni kontsentratsioon, siis leostumise suurust mõjutab olulisemalt just esimene. Samas 

seos filtratsiooni ja fosfori leostumise vahel on nõrgem, mis viitab asjaolule, et põldudelt 

veekogudesse satub fosfor pigem äravooluga pinnalt kui leostumise läbi. 

• Veeseirepõldudelt leostunud lämmastiku aastase keskmise ja jõgede hüdrokeemilise seire 

tulemuste vahel on täheldatav loogiline seos – mida rohkem põldudelt lämmastikku leostub, seda 

enam jõuab seda jõgedesse. Samas on suurenenud lämmastikväetiste kasutamine. Seetõttu on 

võimalik, et vaatlusaluse lühikese ajaperioodi jooksul (2006-2014) ning sellise keskmise 

väetamise taseme juures sõltuvad nii lämmastiku leostumine põldudelt kui ka nitraatiooni 

kontsentratsiooni muutused jõgedes suuresti ka erinevatel aastatel valitsenud hüdroloogilistest 

tingimustest. 

• Veeseire põldude väetamise ja toiteelementide leostumise andmete korrelatsioonanalüüsist 

selgus, et kasutatud mineraalväetisannuste ja lämmastiku ning fosfori leostumise vahel 

korrelatiivset seost polnud. Seega sõltub nende toiteelementide leostumine sellise 

mineraalväetiste kasutamise taseme juures eelkõige filtratsioonist. 

• Vähestest sõnnikuga väetamise andmetest võib leida suundumuse, et sügisene 

vedelsõnnikuga väetamine on taheda sõnniku kasutamisest keskkonnaohtlikum just 

toiteelementide leostumisriski tõttu. Vedelsõnniku andmisel leostus lämmastikku keskmiselt 

30,1 kg/ha/a, taheda sõnniku puhul vaid 8,7 kg/ha/a. Sama tendents ilmnes ka fosfori puhul, kus 

vedelsõnniku kasutamisel leostus fosforit 0,29 ja taheda sõnniku puhul 0,09 kg/ha/a. 

• 2014. aastal suurenes lämmastikväetiste kasutamine KSM seirepõldudel. Pikema perioodi 

lõikes (2007-2014) suurenes mineraalsete lämmastikväetiste kasutamine KSM põldudel 75-107 

kg/ha. Lämmastikväetiste kasutamise tõusev trend on täheldatav ka ÜPT põldudel.  

• Taimetoiteelementide bilanssi tootmistüübiti võrreldes on näha, et ÜPT ja KSM põldudel on 

perioodi 2007-2014 aasta keskmisena kõikide toiteelementide bilanss positiivne. MAHE põllule 

antud keskmine sõnnikuannus 8,5 tonni aastas tagas MAHE põllul lämmastiku ja fosfori 

positiivse üldbilansi, rohke heintaimede kasvatamine aga kaaliumi defitsiidi. 

 


