
Loodetakse, et tootjate üldine 
keskkonnateadlikkuse kasv 
aitab  kaasa olemasoleva elus-

looduse liigirikkuse säilitamisele 
ja hoidmisele. 

MAK 2004–2006 PKT hindami-
se raames viidi 2004. aastal tootja-
te seas läbi küsitlus saamaks teada, 
milline on nende üldine teadmine 
oma ettevõtte keskkonnaväärtus-
test ja -mõjudest. Küsitlust korrati 
2007. aastal. 

Uuringu korraldas Põllumajan-
dusuuringute Keskus (PMK) koos-
töös Ökoloogiliste Tehnoloogiate 
Keskuse ja Jäneda Maamajanduse 
Infokeskusega. 

Kokku vastas 2004. aastal kesk-
konnateadlikkuse küsimustele 843 
tootjat, kellest 80 rakendavad ma-
hetootmist ja 392 keskkonnasõbra-
likku tootmist (KST). Võrdlusgrupi-
na kaasati uuringusse 371 tootjat, 
kes PKT toetusega ei liitunud, kuid 
taotlesid ühtset pindalatoetust 
(ÜPT). Kordusküsitlusele vastas 
2007. aastal kokku 812 tootjat, kel-
lest 147 on mahetootjad, 512 KST 
tootjad ja 153 ÜPT tootjad. 

Tootjatel paluti hinnata erine-
vaid keskkonda ja tootja tegevu-
si puudutavaid küsimusi-tegevusi. 
Küsimustele sai valdavalt vastata 
kas valikvastustena või vabas vor-
mis. 

Motivatsioon 
keskkonnasõbralikuks 
majandamiseks
Rõõmustav on, et keskkonnakaitse-
listele aspektidele pööratakse toot-
jate seas jätkuvalt palju tähelepa-
nu – üle 70% 2007. a (2004. a 70%) 
vastanutest tunnistas, et suuremal 
või vähemal määral arvestavad 

Keskkonnateadlikkus tõuseb
KATRIN ALAMETS, 
IIRI SELGE
Põllumajandusuuringute 
Keskuse peaspetsialistid

Põllumajandusliku keskkonnatoetuse (PKT) üks 
eesmärke on põllumajandustootjate teadlikkuse 

tõstmine ning keskkonnaplaneerimise kasutamise 
soodustamine põllumajanduses. 

nad oma põllumajandustegevustes 
keskkonnaga. 

Mis tootjaid aga kõige enam 
keskkonnasõbralikult majandama 
motiveerib? 2007. aasta koondvas-
tusena selgus, et eelkõige rahaline 
toetus (täpselt pooled vastanutest) 
ja seejärel oma huvi (38%). Huvitav 
on märkida, et 2004. aastal vastati 
vastupidi – oma huvi peeti suure-
maks kui rahalist toetust. Siinko-
hal tuleb tootjate seas välja trend, 
et mahetootjaid motiveerib omaen-
da huvi keskkonda säästvalt tegut-
sema enam. Nii 2004. kui ka 2007. 
aastal oli neil kõige rohkem märgi-
tud oma huvi (46% ja 58%) ja seejä-
rel rahaline toetus. Samas on KST 
ja ÜPT tootjad muutnud oma arva-
must, võrreldes 2004. aastaga, vas-
tates 2007. a vastupidi – rahaline 
toetus oli mõlemal tootjatüübil esi-
mene motivaator, seejärel omaen-
da huvi.

Rohumaade niitmine
Tootjatelt küsiti, millal nad nii-
davad oma pikaajalisi kultuurro-
humaid ja looduslikke rohumaid 
ning millist niitmismeetodit pea-
miselt kasutavad. Küsimuste ees-
märk oli mitte niivõrd õigete ja va-
lede vastuste teadasaamine, vaid 
just tootjapoolse eelistuse/käitu-
mise uurimine. EL-i liitumiseel-
selt ja -järgselt on tootjad osalenud 
mitmetel koolitustel, kus on rää-
gitud erinevate niitmisviiside mõ-
just elusloodusele. Varem on ilmu-
nud mitmeid trükiseid ja voldikuid 
(nt Eesti Ornitoloogiaühingu trü-
kised “Räägusõbralik põllumajan-
dus”, “Ohustatud linnuliikide kait-
se põllumajandusmaastikul”), kus 
on välja toodud soovitusi, milliseid 

niitmisviise oleks loodusliku mit-
mekesisuse seisukohast õige kasu-
tada.

Vastustest selgus, et pikaajalisi 
kultuurrohumaid niidetakse kõige 
enam ajavahemikus 15. juuni kuni 
1. juuli (üle 37%) ja perioodil 1. juu-
li kuni 15. juuli (24%). Looduslikke 
rohumaid niidetakse enim 1. juulist 
15. juulini (37%) ning 15. juunist 1. 
juulini (26%). Mõlema küsimuse pu-
hul erinevate aastate lõikes suuri 
erinevusi ei täheldatud. 

2007. aasta andmetel kasuta-
takse niitmisviisidest kõige enam 
keskelt lahku niitmist (üle 46%), 
tõusnud on servast serva niitvate 
tootjate arv (2004. a 30% ja 2007. a 
40%). Täheldasime seda, et lindu-
de ning väikeloomade seisukohast 
kõige kehvema niitmisviisi – spi-
raalselt servast keskele – harrasta-
jate arv on 2004. aastaga võrreldes 
vähenenud (20% 2004. a, 13% 2007. 
a). Tihti toodi vastustes välja see, 
et konkreetne niitmisviis ning aeg 
sõltub palju põllu kujust ja suuru-
sest, st väiksematel ning erikuju-
listel niitudel ei ole alati võimalik 
nõuetekohaselt niita. 

Palusime tootjatel hinnata ka 
niitmisaja mõju bioloogilisele mit-
mekesisusele. Looduslike rohumaa-
de enne 10. juunit niitmise mõju 
elusloodusele hindas negatiivseks 
mõlemal aastal üle poole vastanu-
test (2004. a 54% ja 2007. a 68%). Tä-
heldasime seda, et kõige enam on 
aastatega tõusnud hinnang varajase 
niitmise negatiivse mõju osas ÜPT 
tootjate poolt – 2004. a 47% ja 2007. 
a 65% vastanutest.

Üle poole tootjatest hindas mõju 
elusloodusele positiivseks, kui 
alustati niitmist pärast 15. juunit. 
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te lõikes saab välja tuua ka mõ-
ningaid erinevusi hinnangute osas 
– nii ÜPT kui KST tootjad hinda-
vad mõju eelkõige positiivseks (eri-
nevatel aastatel 66–73%), mahetoot-
jad aga negatiivseks (61%). Seda, et 
mineraalväetiste kasutamine mõ-
jub veele negatiivselt, arvasid üks-
meelselt kõik tootjad. Pooled vasta-
nutest leidsid, et mineraalväetiste 
kasutamise mõju bioloogilisele mit-
mekesisusele on negatiivne, siinko-
hal eristuvad oma kõrge negatiiv-
se mõju hinnanguga mahetootjad 
(2004. a 72% ja 2007. a 83%).

Erimeelsused maade kasutusest 
väljajätmise mõju osas olid kõige 
vastandlikumad mullastiku puhul. 
Ühelt poolt hindas mõju positiiv-
seks 45% ja teiselt poolt negatiiv-
seks 36% kahe aasta vastanutest. 

Erinevate tootmistüüpide lõikes 
suuri erinevusi ei täheldatud. Maa-
de kasutusest väljajätmise mõju 
bioloogilisele mitmekesisusele 
peeti küllaltki positiivseks (64%), 
samas mõju maastikele hinnati kõi-
gi tootjate poolt ülekaalukalt nega-
tiivseks (2004. aastal 70% ja 2007. 
aastal 62%). 

Sellise üksmeele üks põhjusi 
võib olla see, et kasutusest väljas 
olevatel maadel hakkab vohama 
umbrohi, mille seemned võivad le-
vida teistele haritavatele põldude-
le, ka pole umbrohtunud põld teab 
mis ilus vaatepilt silmale. Samu-
ti võib võsastumine olla üks põhju-
si, mis tootjatele ei pruugi maasti-
ku väljanägemise puhul meeldida, 
seda ehk seetõttu, et kui hiljem 
plaanitakse pikemalt kasutusest 
väljas olnud maad kasutama haka-
ta, nõuab see palju tööd. 

Tore oli näha, et tootjad oskavad 
hinnata liblikõieliste kultuuride ka-
sutamise mõju mullaviljakuse säili-
taja ja suurendajana. Mõju mullale 
peeti pea kõigi tootjate poolt posi-
tiivseks (98%), samuti hinnati tege-
vuse positiivset mõju bioloogilisele 
mitmekesisusele üsna kõrgeks (üle 
75%). Ligikaudu pooled vastanutest 
hindasid liblikõieliste külvikorra 
sisseviimise mõju positiivseks ka 
veele, tootjatest eristusid selgelt 
mahetootjad, kelle seas positiiv-
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Joonis 1. Erinevate niitmisviiside kasutamine 2004. ja 2007. aastal (PMK, 2007)

Joonis 2. Mineraalväetiste kasutamise mõju erinevatele valdkondadele 2004. ja 
2007. aastal (PMK, 2007)
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Tootjate kaupa hindasid mõju kõi-
ge enam positiivseks mahetootjad 
2007. aastal (67%) ning kõige ma-
dalamalt KST tootjad 2004. aastal 
(39%). 

Erinevate tegevuste mõju 
keskkonnale
Kuna EL-i toetuste rakendamise-
ga on tootjatel tulnud silmitsi seista 
erinevate piirangutega nii väetiste 
kasutuses kui ka teistes tegevustes 
(nt liblikõieliste kultuuride külvi-
korda sisseviimine), siis soovisime 
teada saada, kuidas talunikud ise 
hindavad erinevate põllumajandus-
tegevuste mõju erinevatele kesk-
konnavaldkondadele. 

Tootjatelt küsiti hinnangut tai-
mekaitsevahendite ja mineraalväe-
tiste kasutamise, maade kasutusest 
väljajätmise ning liblikõielisi sisal-
dava külvikorra sisseviimise mõju 
kohta mullale, veele, bioloogilisele 
mitmekesisusele ja maastikule. 

Keskmiselt 81% 2007. a vastanu-
test peab taimekaitsevahendite ka-
sutamise mõju veele ja bioloogili-
sele mitmekesisusele negatiivseks. 
Esile tulid mahetootjad, kelle seas 
see arvamus on veelgi kõrgem – 
93%. 

Mineraalväetiste kasutamise 
mõju mullale hindas kahe aasta 
kokkuvõttes positiivseks 64% vas-
tanuid, negatiivseks 28%. Tootja-
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selt hinnanute protsent oli kõrgem 
(2004. a 65% ja 2007. a 57%). 

Mullaviljakuse säilitamine
Uuringus paluti tootjatel vastata kü-
simusele, mida nad teevad mullavil-
jakuse säilitamiseks. Enim nimetati 
järgmisi tegevusi: orgaaniliste väe-
tiste kasutamine, liblikõieliste kul-
tuuride kasvatamine ja viljavahel-
dus/külvikord.

Vastustest selgus, et enam kui 
80% tootjatest rakendab viljavahel-
dust/külvikorda ning aastate lõi-
kes erinevusi ei olnud. Külvikorra 
rakendamist peetakse kõige oluli-
semaks teguriks just mullaviljaku-
se suurendamisel ja parandamisel. 
Järgmistena nimetati kahjurite või 
haiguste leviku vähenemist, umb-
rohtumuse vähenemist, saagikuse 
suurenemist, maa mitte ühe kultuu-
riga kurnamist, taimekaitsevahen-
dite kokkuhoidu ja toitainete pare-
mat kasutamist.

Orgaaniliste väetiste kasutamist 
pidasid oluliseks peaaegu kõik toot-
jad, seda nii 2004. kui ka 2007. aas-
tal. Küsimustikes paluti ka põhjen-
dada, miks on orgaaniliste väetiste 
kasutamine oluline. 2004. aasta vas-
tused olid eelkõige seotud mulla-
viljakuse parandamisega, veel nen-
diti, et orgaanilised väetised on 
vähem kulukad, võrreldes mine-
raalväetistega. Ka 2007. aastal tõid 
pooled vastanutest välja mullavilja-
kuse aspektid (huumuse, struktuu-
ri parandajad), kuid lisandunud on 
palju selliseid tootjaid, kes nimeta-
sid orgaaniliste väetiste positiivset 
mõju elusloodusele (“rikastab mul-
da mikroorganismidega”, “rohkem 
vihmausse/putukaid” jne). 

Tootjate valmisolek geneetiliselt 
muundatud kultuuride 
kasvatamiseks Eestis 
Viimastel aastatel on maailmas pal-
ju räägitud geneetiliselt muundatud 
organismide mõjust ning GM-kul-
tuuride turule lubamise tagajärge-
dest. Ka Eestis on üsna palju disku-
teeritud GM-kultuuride turustamise 
ja kasvatamise lubamise teemadel. 
Teada saamaks, mida arvavad an-
tud teemast põllumajandustootjad 

Joonis 3. Tootjate arvamus GM-kultuuride kasvatamise kohta (PMK, 2007)

ise, lisatigi 2007. aastal keskkonna-
teadlikkuse küsimustikku 2 vastava-
teemalist küsimust. Vastuste “jah”, 
“ei” ja “ei oska öelda” juures paluti 
tootjatel oma arvamust ka põhjen-
dada.

Tootjatelt küsiti, kas nad ise 
oleksid valmis GM-kultuure kasva-
tama. Ligi 79% neist on kindlasti 
selle vastu, 18% ei oska seisukohta 
võtta ning vaid 3% on nõus GM-kul-
tuure viljelema. Siinkohal eristusid 
selgelt mahetootjad, kellest 93% ei 
soovi GM-kultuure kasvatada. 

Vähesed jaatavalt vastanud põh-
jendasid oma arvamust suurema 
saagilisaga ning väiksema taime-
kaitsevahendite kasutamise vajadu-
sega. Eitavalt vastanud põhjendasid 
oma arvamust peamiselt puuduliku 
teadmisega GM-kultuuridest, väl-
ja toodi ka negatiivne mõju inime-
se tervisele ning teiste kultuuride 
saastamise oht. 

70% küsitluses osalenud tootja-
test ei lubaks GM-kultuure Eestis 
kasvatada, 25% ei oska seisukohta 
võtta ning vaid 5% lubaks neid Ees-
tis viljelda. Ka selle küsimuse pu-
hul eristusid selgelt mahetootjad, 
kus GMO-d mittelubajate protsent 
oli 87. Oma arvamuse põhjendami-
sel tõid vähesed jaatavalt vastanud 
välja suurema saagikuse ja majan-
duskonkurentsis püsimise. 

Eitavalt GM-kultuuride Eestis 
kasvatamise kohta vastanud mär-
kisid, et neid pole piisavalt uuritud 

ning nende ohutus tervisele ja elus-
loodusele ei ole tõestatud, lisaks on 
ka nende levikut keeruline kontrol-
lida.

Nõuetele vastavus e cross-
compliance
Alates 2009. aastast hakatakse pind-
alatoetuste (sh MAK-i toetuste) 
puhul taotleja majandusüksuses 
kontrollima kohustuslike majanda-
misnõuete järgimist. Kohustuslikud 
majandamisnõuded on osa nõuete-
le vastavuse süsteemist (ingl cross-
compliance) ning need koosnevad 
erinevatest juba õigusaktides va-
rem kehtestatud keskkonnakaitse, 
loomade identifitseerimise ja re-
gistreerimise, loomade tervishoiu 
ja heaolu ning taimetervise vald-
konna nõuetest. 

Nõuetele vastavuse süsteemi 
kuuluvad veel heade põllumajan-
dus- ja keskkonnatingimuste ning 
püsirohumaade säilitamise nõu-
ded.

Kuna uued nõuded on palju se-
gadust tekitanud ka paljude amet-
nike seas, tahtsimegi teada saada, 
milline on olukord tootjate hulgas. 
Seetõttu sai 2007. aasta küsimustik-
ku lisatud küsimus selle kohta, kas 
tootjad on teadlikud, et alates 2009. 
aastast rakenduvad Eestis toetuste 
saamisega seotud nõuetele vastavu-
se kohustused.

Vastustest selgus, et üle poole 
tootjatest (54%) ei ole mõistega kur-
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sis või vastas, et ei tea, 38% on tead-
lik nõuetele vastavuse kohustustest 
mingil määral ning jaatavalt vastas 
vaid 8% tootjatest. Siinkohal on sel-
ge sõnum, et nõuetele vastavuse ko-
hustusi tuleb edaspidi tutvustada 
nii koolitustel kui ka ajaleheveer-
gudel ja muul viisil.

Tootjate koolitusvajadus 
ja ettepanekud koolituste 
tõhusamaks muutmiseks
Tootjatelt uuriti, millistel kooli-
tustel nad on osalenud ning mil-
listest on edaspidi huvitatud. 82% 
keskkonnateadlikkuse uuringu-
le vastanutest on osa võtnud kesk-
konnasõbralikust või mahepõl-
lumajanduslikust teabepäevast. 
Kõige rohkem on osaletud kooli-
tusel “Keskkonnasõbralik taime-
kaitse”, seejärel “Keskkonnasõbra-
lik rohumaade majandamine” ning 
“Muld ja toitained”. 

2007. ja 2008. a korraldas PMK 
PKT tootjatele kohustusliku kooli-
tuse raames ka mitmeid õppepäe-
vi teemal “Muld ja toitained”, lisaks 

viidi läbi 3 bioloogilise mitmekesi-
suse koolitust Võru-, Jõgeva- ja Saa-
remaal. 

Antud koolituste raames uurisi-
me tootjatelt täpsemalt, millisest 
õppest oleksid nad edaspidi huvi-
tatud. Kõige enam tuntakse huvi 
nõuetele vastavuse kohustuste ja 
külvikorra ning tootmise planee-
rimise alaste koolituste vastu, köi-
dab ka keskkonnaalane seadusand-
lus. Veel toodi välja taimekaitse, 
näiteks soovitakse saada juhtnööre 
taimekaitse kokkusobivusest PKT-
ga ning kuidas toimida rohumaade 
rajamisel ja uuendamisel (ühtedel 
koolitustel soovitatakse kasutada 
herbitsiidi Roundup, teistel rõhuta-
takse selle kahjulikkust kasulikele 
putukatele). 

Samuti tahetakse saada rohke-
mat infot invasiivsete liikide koh-
ta (nt kuidas võidelda kartulimar-
dikaga) jmt. Veel teemasid, millest 
huvituti: muld ja vesi (veetaseme 
langus, mürkainete sisaldus vees, 
maaparandus jne), metsloomade ja 
-lindude tekitatud kahjustused põl-

PMK tänab kõiki tootjaid, kes 
leidsid aega küsimustikule vastata 
või osalesid intervjuudes, ning 
ühtlasi annab teada, et järgmine 
keskkonnateadlikkuse uuring viiakse 
läbi hiljemalt 2013. aastal.
Mõningaid tootjate kommentaare laekunud 
ankeetidest:

toetuste ärajäämine lõpetaks elu vähe asustatud äärealadel;
häirib liigne rahastamine ja reglementeerimine; 
ilmastik mõjutab palju, vahel ei saa enne 20. juulit põllule; 
KST peaks olema ainuke alus, mille puhul makstakse põllumajandus-
toetusi. On naeruväärne, kui inimene oma tegevusega hävitab loodust 
ja talle makstakse veel peale; 
bürokraatia ajab hulluks! 
ka üle 65-aastased tahavad elada ja tegutseda; 
tahaks toota lihtsalt nagu Eesti talupoeg muiste ja mullu, loodusesse 
vaadates ja südame järgi… 















lumajandusele, uued põllukultuu-
rid, GM-kultuurid. Jätkuvalt on vaja 
läbi viia seadusandlust selgitavaid 
infopäevi – toetuste määrustes ka-
sutatavad mõisted, nõuded jmt va-
javad ülekordamist peaaegu kõigi-
le tootjatele. 

Tootjad eelistavad uusi teadmisi 
saamas käia väljaspool kiirete põl-
lutööde aega – oktoobri lõppu, no-
vembrit peeti kõige sobivamaks pe-
rioodiks, edaspidiste koolituste 
korraldamise osas pakuti toimumis-
ajaks välja ka ajavahemikku jaanua-
rist märtsini. Toimumiskohtade osas 
avaldati soovi, et võimalusel võiks 
õpe toimuda mõnes tootmistalus. 
Samuti tehti ettepanek, et kogu PKT 
kohustuslike koolituste kalender (sh 
teiste asutuste ja institutsioonide 
korraldatavad koolitused) peaks ole-
ma kättesaadav aasta algusest, mis 
annaks tootjale võimaluse planeeri-
da oma osalemist vastavalt soovile ja 
koolituse teemadele.  

Koolituste tagasisidest jäi kõla-
ma tootjate tõsine soov, et nii toe-
tustingimuste koostajad, nende täit-
mist kontrollivad kui ka hindamist 
teostavad ametnikud ja uuringutes-
se kaasatud eksperdid teeksid edas-
pidi tõhusat koostööd. Kui üks rää-
gib põlluservade või põllu keskel 
kasvavate üksikute suurte puude 
olulisusest kimalastele ja lindude-
le, samas aga ei lähe need arvesse 
toetusõigusliku pinnana, siis ongi 
tootja raske valiku ees: kas olla loo-
dushoidlik, säilitades neid maasti-
kuelemente ja võttes sellega endale 
riski, et taotlusel esitatud toetus-
alune pind võib osutuda kohapeal-
se kontrolli käigus väiksemaks, või 
kultiveerida kogu põllumassiiv ser-
vast serva, likvideerides nii ka “po-
tentsiaalsed mittetoetuskõlblikud 
alad põllul” (tagades võimalikult 
väikese erinevuse enda ja PRIA toe-
tusaluse pinna määratlemisel). 

PKT hindamisega seotud kooli-
tuste korraldamist on PMK-l kavas 
jätkata ka edaspidi (uuringute tule-
mused jt teemadel). Rohkemat in-
fot PKT hindamisest (sh erinevate 
uuringute aruandeid) on võimalik 
lugeda PMK kodulehel http://pmk.
agri.ee/hindamine
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