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LÜHENDID JA MÕISTED 
   
BA  -  biomassi aktiivsus 
EL  - Euroopa Liit 

ESU - 

European Size Unit, on võetud kasutusele põllumajandusliku 
majapidamise majandusliku suuruse mõõtmiseks, et EL tasandil oleks 
võimalik erinevaid ettevõtteid ühise skaala põhjal suurusgruppidesse 
jaotada. Üks ESU vastab standardkogutulu väärtusele 1 200 eurot (18 
776 krooni). 

FADN  - 

Farm Accountancy Data Network (põllumajandusliku raamatupidamise 
andmebaas), loodi Euroopa Liidu liikmesriikide poolt 1965. aastal 
eesmärgiga koguda informatsiooni põllumajanduslike majapidamiste 
majandustegevuse analüüsimiseks. Eestis kuulub FADN testettevõtete 
hulka 500 erineva tootmistüübi ja suurusega ettevõtet (kõikide 
majanduslik suurus on üle 2 ESU). 

FAO - ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon (The Food and Agriculture 
Organization of the United Nations) 

GIS  geograafiline infosüsteem 
JÕNK  -  Jäneda Õppe- ja Nõuandekeskus OÜ 
KKM -  Keskkonnaministeerium 
KST - keskkonnasõbralik tootmine 
LKK  -  Riiklik Looduskaitsekeskus 
MAHE  - mahepõllumajanduslik tootmine 
MAK -  Eesti maaelu arengukava 
OTL  - ohustatud tõugu loomad 
PKT - põllumajanduslik keskkonnatoetus 
PMK  - Põllumajandusuuringute Keskus 
PRIA  - Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 

Põllumaa  -  põllumajanduslikus kasutuses olev haritav maa, millel rakendatakse 
viljavaheldust või külvikorda 

Põllumajandusmaa  -  põllumajanduslikus kasutuses oleva maa, millele taotleti ÜPT toetust 

Põllukultuur -  viljavahelduses või külvikorras kasvatatav kultuur 

Seireala ehk testala -  ala, kus kogutakse põllumajandusliku keskkonnatoetuse hindamiseks 
vajaminevaid andmeid 

Seirevalim  -  põllumajandustootjate hulk, kellelt kogutakse põllumajandusliku 
keskkonnatoetuse hindamiseks vajaminevaid andmeid 

SHDI - Shannoni maastiku mitmekesisuse indeks 
Talu -  Põllumajandusettevõte, majandusüksus 
TJÜ - tööjõuühik (arvestuslikult 1 aastaühik = 2 200 töötundi 
TTI  - Taimetoodangu Inspektsioon 
ÖTK  - MTÜ Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus 
ÜPT  - ühtne pindalatoetus 
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KOMMENTEERITUD KOKKUVÕTE 
 

Eesti liitus EL-iga maaelu arengukava (MAK) programmiperioodi (2000-2006) keskel, mistõttu Eesti 
MAK 2004-2006 programmi puhul vahehindamist läbi ei viidud ning seega on käesolev järelhindamine 
esmane suurem tagasiside programmi käivitumise mõju kohta. 

Aruande eesmärgid ja ülesehitus 

Käesoleva aruande eesmärgiks on hinnata MAK 2004-2006 meetme põllumajanduslik 
keskkonnatoetus tulemuslikkust ja mõju. Aruanne on koostatud Põllumajandusuuringute Keskuse 
(PMK) poolt vaid põllumajandusliku keskkonnatoetuse meetme hindamiseks, kõigi MAK meetmete 
hindamiseks teostatakse sõltumatu hindaja (konsultatsioonifirma Ernst&Young) poolt 
järelhindamisaruanne, kuhu on integreeritud informatsiooni käesolevast aruandest. 

Aruanne koosneb kuuest peatükist ning lisadest, kus on detailsed PRIA päringutel saadud 
administratiivandmed PKT ja ÜPT toetuste kohta, indikaatorite kogumise metoodikad, 
järelhindamisküsimuste vorm ning valdkondi puudutavad lisamaterjalid. Peatükid 1-3 on sissejuhatava 
ja vajaliku taustinformatsiooni andva iseloomuga. Peatükis 4 keskendutakse kohustuslike 
hindamisküsimuste vastamisele, mis on üles ehitatud valdkonnapõhiselt: muld, vesi, bioloogiline 
mitmekesisus ja maastik. Lisaks neile kohustuslikele teemavaldkondadele on Eesti PKT hindamisel 
lisanud riigiomase valdkonna sotsiaalmajandus ja muu. Iga valdkonna kohta on toodud selle 
lühiiseloomustus, indikaatorite ja nende tulemuste ülevaade ning hindamisküsimustele vastamise osa. 
5. peatükis on ülevaade mahe- ja tavakülvikorra katsest ning 6. peatükk käsitleb järelhindamise põhjal 
tehtavaid järeldusi ja soovitusi. 

Meetme ja tegevuste ülevaade 

PKT eesmärgid Eestis on soodustada keskkonnasõbralike põllumajandusmeetodite kasutuselevõttu 
ja jätkuvat kasutamist, edendada ja säilitada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust, tõsta tootjate 
keskkonnateadlikkust ning aidata keskkonnale tulutoovalt tegutsevatel põllumajandustootjatel saada 
selle eest kohast tulu. Toetus on tähtis ka maapiirkondade sotsiaalse ja majandusliku olukorra 
parandamisel ning maakultuuri säilimisel. 

Eestis rakendati põllumajandusliku keskkonnatoetuse meetme raames järgmisi tegevusi: 

� Baastegevus  - keskkonnasõbralik tootmine 

� Lisategevused  - mahepõllumajanduslik tootmine 

- kiviaedade rajamine, taastamine ja hooldamine 

� Eritegevus  - kohalikku ohustatud tõugu loomade kasvatamine 

PKT taotlemine on vabatahtlik, toetuse taotlemisel võtab taotleja endale PKT nõuete täitmise 
kohustuse viieks aastaks ning kõik PKT taotlejad peavad täitma üldiseid keskkonnanõudeid. 
Baastegevuses osalemiseks tuleb täita keskkonnasõbraliku tootmise plaani, mis koosneb 
väetusplaanist ja viljavaheldusplaanist, kohustus on võtta mullaproove, suvel karjatada 
põllumajandusloomi väljas ning osaleda ettenähtud mahus koolitustel. Baastegevuse nõudeid peavad 
täitma ka lisategevuse taotlejad, kuid mahepõllumajandusliku tootmise puhul tuleb lisaks täita 
mahepõllumajanduse seadusest tulenevaid nõuded ning osaleda ettenähtud mahus koolitustel. 
Kiviaedade rajamisel, taastamisel ning hooldamisel peab lisaks baastegevusele järgima ka kindlaid 
nõudeid nende rajamise, taastamise ja hooldamise kohta. Eritegevuse taotleja baasnõudeid täitma ei 
pea, kuid on kohustatud täitma teatud lisanõudeid.  

PKT hindamise metoodika 

Euroopa Komisjoni juhendite (STAR dokument VI/12004/00, VI/8865/99) kohaselt tuleb MAK 2000-
2006 PKT meetmete hindamise puhul aluseks võtta üldised hindamisküsimused teemavaldkondades 
– vesi, mullastik, maastik ja bioloogiline mitmekesisus ning lisatud on riigispetsiifiline valdkond 
sotsiaalmajandus ja muu. 

Põllumajandusliku keskkonnatoetuse mõju on üks hindamiseks keerukamaid ning kuna 
keskkonnaandmete kogumine põllumajandusmaalt oli enne MAK 2004-2006 kohaldamist 
hindamiseks puudulik, ilmnes vajadus rakendada ka spetsiaalseid uuringuid. PKT hindamiseks 
kogutakse andmeid erinevatest andmeallikatest (mitmed andmebaasid, uuringud, PRIA poolt 
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kogutavad andmed), teostatakse ka spetsiaalseid PKT seireid ja uuringuid, mille käigus kogutakse 
andmeid viie erineva valdkonna indikaatorite kohta.  

Valdkond muld   mullaviljakus; orgaanilise aine sisalduse muutus mullas; mullakadu; taimede 
toiteelementide, happesuse Nmin  ja orgaanilise aine sisalduse muutus.  

Valdkond vesi  taimetoiteelementide kogubilanss; pestitsiidide kasutuskoormus, 
taimetoiteelementide kontsentratsioon dreenivees.  

Valdkond bioloogiline mitmekesisus   

lindude liigirikkus, arvukus ja asustustihedus; kimalaste mitmekesisus ja 
arvukus; soontaimede koosluse struktuur, liigirikkus ja liikide katvus; 
vihmausside arvukus ja liikide mitmekesisus ning mulla biomassi aktiivsus.  

Valdkond maastik maastiku struktuuri muutused punkt-, joon- ja pindelementides; muutused 
talude heakorras; taastatud kiviaedade osakaal.  

Valdkond sotsiaalmajandus ja muu   

ettevõtjatulu; mahetoodanguna müüdavate mahetoodete osa; muutused 
keskkonnateadlikkuses.  

 

Mõjuindikaatorite valiku alused 

Eesti põllumajanduses on toimunud viimase 15 aastaga suur muutus, mille üheks tulemiks on 
vahepealsetel aastatel vähenenud väetamine. Selle tulemusena süveneb tendents, kus toitainete 
sisaldus muldades omab negatiivset trendi, mis omakorda ohustab otseselt mullaviljakust. Hetkel võib 
seda käsitleda peamise probleemina Eesti põllumuldade iseloomustamisel. Sellest lähtudes on ka 
PKT seire ja hindamise metoodikas siseriikliku peamise hindamiskriteeriumina kasutatud 
mullaviljakuse taseme muutust, mille indikaatoriteks on liikuva P- ja K-sisaldused, orgaanilise aine 
sisaldus ning pH tase. Kuna aktuaalseid mullaerosiooni käsitlevaid uuringuid ega seiret ei ole Eestis 
tehtud, siis mullakao uuringu eesmärgiks oli selgitada maakasutuse muutust erosiooniohtlikel aladel 
ja lähtuvalt kasutatud metoodikast leida reaalselt mullaerosiooni all kannatavad piirkonnad.  

Bioloogilise mitmekesisuse valdkonna indikaatorina kasutatavad kimalased on väga olulised 
tolmeldajad kõikjal maismaaökosüsteemides, sh põllumajanduses. Eriti olulised on pikasuiselised 
kimalased, kes suudavad tolmeldada ka pika õieputkega kultuurtaimede õisi (nt põlduba, punane 
ristik), millega lühisuiselised putukad hakkama ei saa. Tolmeldamine aitab tihti kaasa saagi 
ühtlasemale valmimisele, mistõttu paraneb ka saagi kvaliteet (nt rapsi puhul). Viimasel ajal on aga 
täheldatud tolmeldajate, sh kimalaste, arvukuse langust, mille põhjuseks Euroopas peetakse eelkõige 
muutusi maakasutuses. Peamised probleemid, mis tootmise intensiivistumisega kaasnevad on 
kimalastele sobivate pesitsuspaikade ning toiduressursi kadumine. Lisaks mõjuvad kimalastele 
negatiivselt ka pestitsiidid. Kuna tolmeldajate, sh kimalaste, arvukuse ja liigirikkuse vähenemine 
kutsub esile ka taimekoosluste vaesumise, mis mõjutab omakorda seemnetoiduliste lindude ja 
imetajate arvukust, võib tolmeldajaid pidada üheks võtmegrupiks nii kultuurtaimede saagikuse 
tagamisel kui ka loodusliku mitmekesisuse säilimisel.  

Lindude arvukus ja mitmekesisus on heaks põllumajandusmaastike kvaliteedi näitajaks, kuna 
põllulindude arvukuse langus või levila kahanemine on sageli seotud elupaiga omaduste 
halvenemisega. Seetõttu peetakse linde bioloogilise mitmekesisuse hindamisel üheks olulisemaks 
indikaatoriks ja kasutatakse PKT meetme hindamisel kogu Euroopas. Lindudel on põllumajandus-
maastikus tähtis osa eelkõige kahjurputukate hävitajana nii taimedelt kui ka loomadelt. Paljud 
Euroopa põllumajandusmaastiku linnud näitavad aga langustrendi, mille põhjuseks arvatakse olevat 
viimastel dekaadidel intensiivistunud põllumajandus. Intensiivistumise tulemusena kaovad lindudele 
sobilikud elupaigad ning pestitsiidid vähendavad ka nende toiduressurssi. 

Mittekultuurtaimedel on toidu pakkujana põllumajandusmaastikus tähtis roll: õietolm ja nektar 
putukatele, seemned ja muud taimeosad lindudele ja imetajatele. Seega toob taimekoosluste 
vaesumine tagajärjena kaasa ka tolmeldajate, lindude ja teiste taimedest toitujate arvukuse ja 
mitmekesisuse languse. Põhiline taimekoosluste vaesumist põhjustav tegur on herbitsiidide 
kasutamine ning teeservade jms taimekooslustele sobivate kasvupaikade kadumine. Kuna taimed on 
põllumajandusmaastikus väga olulisel kohal ning aja jooksul saadud tagasiside taimede 
mitmekesisuse muutuste kohta väga vajalik, on ka taimed valitud üheks indikaatoriks 
põllumajandusliku keskkonnatoetuse hindamisel.  
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Mulla mikroobikooslus ja vihmaussid on vastastikuses seoses valdava osaga mullaviljakust 
määravatest omadustest ja protsessidest, mistõttu nad on edukalt kasutatavad bioindikaatoritena 
mullaseire läbiviimisel. Kuna vihmaussiliigid on põllumajandustegevuse suhtes erineva taluvusega, 
saab ka erinevate liikide esinemise/mitteesinemise põhjal teha järeldusi põllumajandustegevuse 
intensiivsuse kohta. Vihmaussid koos mulla mikroobikooslusega kujundavad mullaviljakuse ning 
omavad olulist rolli põllukultuuride saagikuse määramisel. Samas avaldab igasugune 
põllumajandustegevus mullaelustikule tugevat mõju – nii otseselt kui ka kaudselt.   

Vee valdkonnas võimaldab talu toiteelementide kogubilanss uurida trende ja hinnata, kuivõrd 
efektiivselt toiteelemente põllumajandusettevõtte tasandil on kasutatud (ökonoomsuse aspekt) ning 
kui suur on toiteelementide ülejääk, millest osa on kadu keskkonda, või puudujääk, mis põhjustab 
mullaviljakuse vähenemist. Pestitsiidide kasutuskoormus näitab, kuidas teatud majandamine võib 
muuta agrokeskkonna survet pinna- ja põhjavee kvaliteedile ning bioloogilisele mitmekesisusele. 

Maastikeseire üheks eesmärgiks on valikulistel, erineva tootmisintensiivsusega piirkondades, 
kokkulepitud ajaintervalliga fikseerida maastike olukord ja hinnata toimunud muutuseid. PKT 
maastikeseire raames uuriti, kuidas on PKT nõuete rakendamise tulemusena muutunud põllu-
majandusmaa visuaalne köitvus (homogeensus/ mitmekesisus) ja kultuuriline omapära. 

Sotsiaalmajanduse valdkonna indikaatori “Ettevõtjatulu” tarvis tehtud uuringute eesmärgiks on välja 
selgitada, mil määral on põllumajanduslik keskkonnatoetus mõjutanud maaelanikkonna tulutaset. 
Pikaajaline uuring mahetoodanguna müüdavate mahetoodete osa selgitab välja, mil määral on PKT 
mõjutanud kohalike mahesaaduste turusituatsiooni. Keskkonnateadlikkuse uuringu tulemused aitavad 
hinnata, mil määral on põllumajandustootjate keskkonnateadlikkus PKT mõjul muutunud.  

Täpsem ülevaade PKT kogutud seirete ja uuringute kohta on valdkonniti peatükis 4. 

Peamised tulemused ja järeldused 

MAK 2004-2006 kohaselt prognoositi vähemalt ühe kolmandiku Eesti põllumajandustootjate liitumine 
PKT meetmega. Finants- ja rakendamisalane info näitab PKT meetme tulemuste osas suhteliselt 
kõrget saavutustaset, mis viitab meetme suurele populaarsusele sihtgrupis. Füüsiliste ja 
finantsnäitajate osas on meetmele seatud prognoosid täidetud ja mõnel juhul ületatud peaaegu 
kõikides meetmespetsiifilistes näitajates. Kogu PKT osas on aastateks 2004-2006 prognoositud ja 
samal perioodil tegelikult saavutatu võrdlemisel (MAK 2004-2006 2007. a seirearuanne, PRIA 2008. a 
augusti andmed) keskmine füüsiline näitaja 92% planeeritust ning tegelik saavutatud finantsnäitaja 
(määratud toetussumma kokku) 131% planeeritust. (ptk 2.2.4, tabel 6) Finantsnäitajat tõstis oluliselt 
kiviaedade rajamise, taastamise ja hooldamise lisategevus, mille kogu tegevuse väljamakstud 
summad ületasid planeeritut mitmekordselt. Kogu meetme ulatuses määrati toetust 2004. a 6 546 
taotlejale. Võttes põllumajandustootjate koguarvuks kõik ÜPT taotlejad (18 954), määrati 
põllumajanduslikku keskkonnatoetust 35% põllumajandustootjatest, seega täideti eesmärk meetmega 
ühinemise osas. 2005. a määrati PKT toetust 7 379 ning 2006. a 6 897 taotlejale.  

Analüüsides põllumajandustoetuste registri pindalatoetuste maakasutusandmeid, leiti, et PKT 
taotletud pind muutus perioodi jooksul vähe, kuna KST-le lisataotlusi peale esimest taotlusaastat 
(2004. a) vastu ei võetud (MAHE toetusel sellist piirangut ei olnud). Võrreldes KST, MAHE, PKT 
kokku ja ÜPT (v.a PKT) toetuse taotlejate maakasutust hektarites aastate kaupa, on märgata 
suundumust, et mõnevõrra väheneb looduslike ja pikaajaliste rohumaade ning selle arvelt suureneb 
põllukultuuride pindala. Erandiks on MAHE tootjad, kelle puhul on suurenenud nii taotletud 
pikaajaliste rohumaade kui ka põllukultuuride all olev pind.  

Analüüsides taotluspõhist põllukultuuride all olevat maakasutust (haritav maa), ilmnevad 
toetustüüpide kaupa suuremad erinevused, mille põhjal võib öelda, et PKT põllumaa on rohkem 
diferentseeritud kui ÜPT põllumaa ning tõenäoliselt on selle üheks põhjuseks ka baasmeetme 
viljavahelduse nõue.  

Viljavahelduse rakendamise nõue, mille raames peab tootja igal aastal 15% haritavast maast 
kasvatama liblikõielisi kultuure või liblikõieliste-kõrreliste heintaimede segu, oli tulemuslik. 
Analüüsides põllumajandustoetuste registri taotluspõhiseid maakasutusandmeid selgus, et perioodil 
2004-2006 on kasvatatavate liblikõieliste kultuuride osakaal KST tootjate seas suurenenud (2004. a 
13,8% - 2006. a 17,1%) ning MAHE tootjate seas püsinud nõutavast kõrgemal (2004. a 25,9% - 2006. 
a 25,3%). Väljaspool PKT-d on kasvatatavate liblikõieliste kultuuride osakaal oluliselt madalam (2004. 
a 2,7% - 2006. a 4,3%) (ptk 2.2.4, tabel 8).  
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Finants- ja rakendamisalase info põhjal võib öelda, et PKT meede on olnud edukas, mõju osas on 
aga keeruline lühikese rakendamisperioodi tõttu meetme mõju selgelt eristada muudest mõjudest 
ning mõju avaldumise aeg võib olla ebapiisav. Mõju hindamisel on MAK 2004-2006 periood pigem 
algtaseme fikseerimine ja lävendi selgitamine kui meetme reaalse mõju hindamine. PKT mõju 
hindamiseks teostati seireuuringud suhteliselt lühikesel aruandeperioodil (2004-2006), seega on 
aegrea lühiduse ning andmete vähesuse tõttu lõplike järelduste tegemine küsitav, kuid seireuuringute 
põhjal võib täheldada tendentse. Samas mitme valdkonna uuringutele tuginedes võib väita, et PKT 
toetuse mõju hindamisel määravad tulemusi suures osas piirkondlikud erisused. 

Mulla valdkonnas viidi PKT hindamise raames läbi mullaviljakuse ja mullakao uuringud. Mullakao 
uuringuga selgitati välja, et Eestis on mulla vee-erosioonist maakasutuse struktuuri analüüsist 
lähtuvalt haaratud ligikaudu 7 000 hektarit. Kuna see moodustab vaid 0,75% kogu põllumajanduslikus 
kasutuses olevast maast, ei ole otstarbekas rakendada erosiooni tõkestavaid meetmeid üleriigiliselt. 
Kaitsemeetmeid peaks rakendama vaid vee-erosioonist tugevamini mõjutatud aladel (peamiselt 
Lõuna-Eesti erodeeritud muldade valdkonnas, kus erodeeritud muldade kasutamine haritava maana 
ulatub 7,5%-ni piirkonna põllumajanduslikus kasutuses olevast maast). 

Mulla tuule-erosiooni oht Eestis on maakasutuse analüüsi andmetel kolm korda suuremal pinnal (ca 
22 000 ha) võrreldes vee-erosiooniga, kuid tuuleerosioonist tingitud kahju mullale ei ole nii 
märkimisväärne kui vee-erosioonil. Uuringute vähesuse tõttu tuleb täiendavalt hinnata tuule-erosiooni 
mõju muldadele.  

Mullaviljakuse muutuse hindamine teostatakse metoodika järgi 0 aastal ja 5. aastal - antud seire ja 
hindamise programmi raames fikseeriti seis 0 aastal. Mullaviljakuse taseme analüüsimisel selgus, et 
üldiselt oli happeliste muldade osatähtsus 15% proovidest. Optimaalsest madalama 
fosforisisaldusega oli 24% proovidest, kuid toetustüüpide erinevused maakondade lõikes ei ole 
ühesuunalised.  

Vee valdkonna uuringute järgi oli nii ÜPT, KST kui ka MAHE seirepõldude fosfori ja kaaliumi 
leostumine madal ega sõltunud toetuse tüübist. Lämmastiku bilanss oli kõigi kolme toetustüübiga 
ettevõtetes ülejäägiga, olles madalaim MAHE ettevõtetes. Võrreldes lämmastiku leostumist talvise 
taimkatteta ja taimkattega põldudel (talvise taimkatte olemasolul oli lämmastiku leostumine väiksem), 
võib esialgsetele tulemustele tuginedes järeldada, et talvise taimkatte kasutamise soovitus õigustab 
ennast. 

Suuremaid põllumajandustootjaid (põllumajandusmaad >100 ha) iseloomustas nii keemiliste 
taimekaitsevahendite kasutamise kui ka kõikide taimetoiteelementide sisendite kõrgem tase, mis võib 
olla seotud nende ettevõtete suurema likviidsusega. KST toetusega ühinenud põllumajandustootjad 
vähendasid perioodil 2004-2006 keemiliste taimekaitsevahenditega pritsitava pinna suurust võrreldes 
ÜPT tootjatega, kuid seejuures varem suhteliselt madal pestitsiidide kasutamise tase on KST 
ettevõtetes seireperioodil suurenenud. 

Toetuse keskkonnamõju teada saamiseks teostatud bioloogilise mitmekesisuse valdkonna uuringute 
tulemused viitavad sageli lisaks toetusnõuete mõjule ka muudele teguritele nagu ümbritsev maastik ja 
mullastikulis-klimaatilised tingimused, mis vajaksid aga täpsemate seoste välja toomiseks pikemat 
uurimisperioodi. 

Bioloogilise mitmekesisuse valdkonnas analüüsiti kimalaste, lindude ja taimede näitajaid koos 
maastikku iseloomustava Shannoni mitmekesisuse indeksiga, mille tulemusena leiti, et Shannoni 
maastiku mitmekesisuse indeksi suurenedes kasvas kimalaste arvukus, lindude Shannoni 
mitmekesisuse indeks ning seirepõllu taimeliikide arv (põllu- ja servaruudud kokku). Lisaks mõjutas 
taimestiku liigilist koosseisu lähiümbruse maastiku struktuur. Sellised tulemused näitavad, et 
bioloogiline mitmekesisus sõltub ümbritsevast maastiku struktuurist. Kimalaste ja lindude uuringud 
osutasid ka piirkondlike erinevuste olemasolule (kõrgeimad näitajate väärtused esinesid eri 
piirkondades eri toetustüüpidega põllumajandusettevõtetes). Neid piirkonniti erisuunalisi trende võib 
selliste n-ö “liikuvate objektide“ nagu linnud ja kimalased puhul seletada maastiku struktuuri 
erinevustega, millest tulenevalt on piirkonniti erinev ka kompensatsioonialade (üleskündmata alad sh 
niidud, metsaservad ja -tukad) osakaal, mis pakuvad elusorganismidele pesitsus-, toitumis-, peatus- 
ja varjepaiku. Seega viitavad esialgsed andmed, et kompensatsioonialade olemasolu või puudumine 
võib vastavalt kas nõrgendada või tugevdada põllumajandustegevuse mõju. Erinevate toetustüüpide 
nõuetest tulenevate tegurid pääsevad kompensatsioonialade vaesemas piirkonnas rohkem mõjule kui 
kompensatsioonialade rikkamas piirkonnas.  
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Lisaks leiti analüüside tulemusena, et põllu pindala kasvades kimalaste arvukus, kimalaseliikide arv, 
lindude Shannoni mitmekesisuse indeks ja pesitsevate linnuliikide arv langesid oluliselt. Kimalaste 
puhul leiti, et nende arvukus ja liikide arv langesid märgatavalt pärast seda, kui põldude suurus ületas 
5-6 hektarit. Sellised seosed viitavad, et põllu suurusel on mõju bioloogilisele mitmekesisusele, kuid 
MAK 2004-2006 perioodil PKT meetmetes põllu suurust reguleerivaid nõudeid ei esinenud. Lisaks 
olid kimalaste arvukus, liigirikkus ja Shannoni mitmekesisuse indeks ning lindude Shannoni 
mitmekesisuse indeks positiivselt seotud ka põllukultuuride mitmekesisusega.  

PKT linnustiku uuringute põhjal võib öelda, et võrreldes 2006. aastaga paranes 2007. aastal Lõuna- ja 
Lääne-Eesti seirealadel linnustiku üldine seis, samas Kesk-Eesti aladel pigem halvenes, mis võis olla 
tingitud sealse põllumajanduse intensiivistumisest. 

Põlluservade taimede liigirikkuses erinevate toetustüüpidega talude vahel olulist erinevust ei leitud, 
mille põhjuseks võis olla, et meetmete mõju ei ole veel avaldunud või see on varjutatud maastiku 
struktuuri erinevuste poolt. Samas ei pruugi märkimisväärseid erinevusi meetmete vahel ilmnedagi, 
sest PKT meetmetes ei olnud ette nähtud konkreetseid tegevusi, mis võiksid otseselt põlluserva 
taimestikku positiivselt mõjutada.  

Bioloogilise mitmekesisuse valdkonna seire tulemuste põhjal võib öelda, et nii PKT 
keskkonnasõbraliku tootmise baasmeede kui ka mahepõllumajandusliku tootmise lisameede mõjusid 
kimalaste mitmekesisusele positiivselt, sest nii 2006. kui ka 2007. aastal oli kimalaste Shannoni 
mitmekesisuse indeks MAHE ja KST taludes märgatavalt kõrgem kui ÜPT taludes. Selle põhjuseks 
võis olla 15% liblikõieliste ja liblikõieliste-kõrreliste heintaimede segu kasvatamise nõue (nimetatud 
heintaimi võib kasvatada ka allakülvina) nii MAHE kui ka KST taludes, mis pakub kimalastele 
toiduressurssi. PKT meetmed avaldasid läbi viljavahelduse nõude arvatavasti positiivset mõju ka 
vihmaussidele ja mikroobikooslusele, sest MAHE taludes olid nende näitajate väärtused enamasti 
kõrgemad ning KST taludes samuti pigem sarnasemad MAHE kui ÜPT taludele. 

Maastikuseire tulemusena selgus, et põllumassiivide sisemiste eraldiste keskmine suurus on 
vähenenud ja koguarv kasvanud, mis viitab diferentseerituse (mitmekesisuse) kasvule enamikes 
maastikuseireruutudes. Kasvanud on ribastruktuuride arv põllumassiivi sees (söödiribad põldude 
vahel). Maastikuseireuuringute kahe seireringi andmed viitavad sellele, et põllumajandustootjate PKT 
toetusega ühinemine võib olla põllumassiivisisese diferentseerituse suurenemise põhjustajaks, kuna 
toetuse nõuete kohaselt on vajalik rakendada viljavaheldust või külvikorda. 

Uuringus osalenud talude üldine heakord ei ole vaadeldud perioodil oluliselt muutunud ning seega 
võib järeldada, et PKT toetused talude üldisele heakorrale olulist mõju avaldanud ei ole, kuid samas 
ei olnud ette nähtud ka spetsiaalseid nõudeid, mis peaks talude heakorda tõstma. 

Sotsiaalmajanduse valdkonnas kõige suurem muutus sissetulekute struktuuris aastatel 2003-2006 
leidis aset 2004. aastal seoses liitumisega Euroopa Liiduga, kui Eesti põllumajandusettevõtetel 
avanes võimalus taotleda uusi toetusi. Alates 2004. aastast ei ole väga suuri muutusi sissetulekute 
struktuuris toimunud. Nii MAHE kui ka majanduslikult väiksemate KST tootjate jaoks on PKT väga 
oluline, kuna sellest sõltub arvestataval määral nende toimetulek. MAHE tootjate investeeringud on 
oluliselt kasvanud kahel viimasel analüüsitaval aastal (2005. ja 2006.), samas tavaettevõtetes on 
investeeringute jõuline tõus olnud aastatel 2003. ja 2004.  

Keskkonnateadlikkuse uuringuga selgitati välja, et kasvanud on nende põllumajandustootjate hulk, 
kes arvestavad oma põllumajandustegevuses keskkonnakaitselisi aspekte. Lisaks selgus, et tootjate 
seas on enim huvi tootmise nõuetele vastavust, keskkonnasõbraliku tootmise planeerimist ning 
keskkonnaseadusandlust käsitletavate koolituste vastu. 

 

Baastegevus (keskkonnasõbralik tootmine) 

Põllumajandustootjate keskkonnateadlikkuse, keskkonnaplaneerimise kasutamise, vee- ja mullahoiu 
ning põllumajandusmaastike esteetilise väärtuse seisukohalt olulisele baasmeetmele võeti 
2004. aastal vastu 5 795 taotlust 462 700 ha-le. Baastegevuse üheks MAKis prognoositud 
tulemuseks oli KST toetuse taotlemine 30-35%-le Eesti põllumajandusmaast. 2004. a taotleti KST 
toetust 462 700 ha-le. Võttes aluseks ÜPT taotlusaluse pinna 2004. a (818 442 ha), moodustas KST 
taotlemine sellest 56,5%. 

2005. a aktsepteeriti uusi keskkonnasõbraliku tootmise kohustusi üksnes selliste taotlejate puhul, 
kellel vähemalt üks põld paikneb Natura 2000 alal. Koos kehtivate kohustustega taotleti KST toetust 
478 174 hektarile.  
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2006. a uusi taotlusi baastegevusele vastu ei võetud, toetuse jätkamist taotleti 461 200 hektarile. 

PKT mõju hindamisel leiti vee valdkonnas pilootaladel taimetoiteelementide leostumise uurimisel, et 
KST toetusega seirepõldudel oli lämmastiku leostumine uuritud perioodil suurem kui MAHE toetusega 
seirepõldudel ulatudes kahe seireaasta summana 7,0 - 18,7kg/ha.  

KST toetusega ühinenud põllumajandustootjad vähendasid perioodil 2004-2006 keemiliste 
taimekaitsevahenditega pritsitava pinna suurust võrreldes ÜPT tootjatega, kuid seejuures varem 
suhteliselt madal pestitsiidide kasutamise tase on KST ettevõtetes seireperioodil suurenenud. 

Bioloogilise mitmekesisuse valdkonna uuringutest selgus, et nii 2006. kui ka 2007. aastal oli kimalaste 
Shannoni mitmekesisuse indeks sarnaselt MAHE taludele ka KST taludes märgatavalt kõrgem kui 
ÜPT taludes, mille põhjuseks võis olla toiduressurssi pakkuvate liblikõieliste ja liblikõieliste-kõrreliste 
heintaimede segu kasvatamise nõue. Lindude puhul toetustüüpide vahelisi märkimisväärseid 
erinevusi ei esinenud, kuid piirkonniti esinesid erisuunalised trendid (nagu ka kimalaste näitajate 
puhul). Taimede liigirikkus oli KST põldudel veidi madalam kui ÜPT talude põldudel, mis võib viidata 
sealsele intensiivsemale majandustegevusele - samas oli valim väike ning vajalikud on 
pikemaajalised uuringud. Vihmausside ja mulla mikroobikoosluse näitajate poolest sarnanesid KST 
põllud rohkem MAHE kui ÜPT põldudele. 

Nii majanduslikult väiksemate kui ka suuremate KST tootjate ettevõtjatulu oli valimi keskmisena ilma 
arvestuslikke tasustamata tööjõukulusid arvesse võtmata positiivne. Tasustamata tööjõukulusid 
arvesse võttes oleks valimi keskmisena väiksematel KST tootjatel 2003. a ja 2006. a olnud 
tulemuseks kahjum, samal ajal kui suurema suurusgrupi KST tootjad oleks valimi keskmisena olnud 
kõigil aastatel ka ilma KST toetuseta kasumis. Majanduslikult väiksema suurusgrupi KST tootjatel 
oleks kõigi toetusteta ja arvestuslikke tööjõukulusid arvesse võttes aastatel 2003-2006 olnud valimite 
keskmisena tulemuseks kahjum.  

Majanduslikult väiksemate KST tootjate investeeringud suurenesid 2006. a 1,2 korda võrreldes 2003. 
aastaga  (2003. a 1 464 kr/ha ja 2006. a 1 719 kr/ha), suuremate KST tootjate investeeringud 
suurenesid 2006. a (2 352 kr/ha) 1,5 korda võrreldes 2003. a (1 526 kr/ha). 

 

Lisategevus mahepõllumajanduslik tootmine 

MAHE toetusele seatud eesmärkide kohaselt peaks antud tegevus vähendama mineraalväetiste ja 
taimekaitsevahendite kasutamisega kaasnevaid keskkonna- ja terviseriske, suurendama toiduohutust, 
säilitama mullaviljakust ja bioloogilist mitmekesisust. Lisaks peaks märgatavalt suurenema 
mahetoodangu hulk ja osatähtsus. 

Mahepõllumajanduslikule tootmisele võeti 2004. a vastu 793 taotlust 40 788 hektarile. Lisategevusel 
perioodi jooksul uute taotluste vastuvõtupiiranguid ei olnud, taotluste arv kasvas 35%: 2004. a esitati 
793 taotlust ning 2007. a 1 224 toetusavaldust. MAHE toetuse kaudu sooviti perioodil 2004-2006 
võtta mahepõllumajanduslikku kasutusse 70 000 ha maad, perioodi lõpuks oli 2006. a tegevusele 
määratud toetuseid 61 568 ha-le. (PRIA 2008. a augusti andmed) MAHE toetuse füüsilise näitaja 
osas (kohustustega hõlmatud üldpindala) saavutati 2006. a järelmääramistega (PRIA 2008. a augusti 
andmed) 88% 2006. a prognoositud saavutustasemest ning finantsnäitajate osas vastavalt 77% 
planeeritust. 

PKT mõju hindamisel mulla valdkonnas leiti mullaviljakuse uuringul, et P- ja K-vaeste ning happeliste 
muldade osatähtsus oli MAHE tootjate põldudel üldjuhul suurem kui KST põldudel, mille põhjuseks on 
tõenäoliselt MAHE tootjate põldude paiknemine vähemviljakatel muldadel ja madalam väetamise 
tase. Happeliste muldade suurema osatähtsuse üheks põhjuseks võib pidada madala 
mullareaktsiooniga turvasmuldade esinemist ning MAHE tootjate piiratud võimalusi muldade 
lupjamiseks. Samas oli orgaanilise süsiniku sisaldus kõrgeim MAHE tootjate põldudel, mille põhjuseks 
on suurem orgaaniliste väetiste ja haljasväetiste kasutamine ning suhteliselt suurem 
madalsoomuldade osakaal. 

Vee valdkonnas leiti, et MAHE toetustüübiga seirepõldudel oli lämmastiku leostumine uuritud perioodil 
madalam kui KST toetustüübiga seirepõldudel. Fosfori ja kaaliumi bilanss oli MAHE põldudel kogu 
seireperioodil puudujäägiga, mis koos langustrendiga näitab muldade vaesestumist antud 
toiteelementidest, mille jätkumine viib mullaviljakuse langusele. Kui lämmastiku bilanssi 
mahepõllumajandusliku tootmisega ettevõtetes saab tasakaalustada liblikõieliste kasvatamisega, siis 
fosfori ja kaaliumi bilansi parandamiseks on vaja suurendada sõnniku kasutamist. 
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Bioloogilise mitmekesisuse uuringus selgitati välja, et nii 2006. kui ka 2007. aastal oli kimalaste 
Shannoni mitmekesisuse indeks MAHE taludes (nagu ka KST taludes) märgatavalt kõrgem kui ÜPT 
taludes, mille põhjuseks võis olla toiduressurssi pakkuvate liblikõieliste ja liblikõieliste-kõrreliste 
heintaimede segu kasvatamise nõue. Lindude puhul toetustüüpide vahelisi märkimisväärseid 
erinevusi ei esinenud, kuid piirkonniti esinesid erisuunalised trendid (nagu ka kimalaste näitajate 
puhul). Taimede liigirikkus oli MAHE põldudel kõrgem kui KST või ÜPT talude põldudel, mis oli 
oodatav tulemus, sest MAHE taludes ei või kasutada sünteetilisi pestitsiide. Vihmausside ja mulla 
mikroobikoosluse näitajad olid enamasti kõrgemad MAHE taludes ning madalaimad ÜPT taludes – 
siin avaldub ilmselt mineraalväetiste ja sünteetiliste pestitsiidide mittekasutamine MAHE taludes. 

Sotsiaalmajanduslikust uuringust Ettevõtjatulu selgus, et majanduslikult nii väiksemate kui ka 
suuremate MAHE tootjate ettevõtjatulu oli valimi keskmisena ilma arvestusliku tasustamata 
tööjõukuluta positiivne. Tasustamata tööjõukulusid arvesse võttes oleks valimi keskmisena 
väiksematel mahetootjatel 2006. a ja suurematel nii 2003. a kui ka 2006. aastal olnud tulemuseks 
kahjum.  

Üheks oluliseks näitajaks ettevõtete majandusliku olukorra muutuste ja tulevikuplaanide hindamisel 
on teostatud investeeringute tase. Nii väiksema kui ka suurema majandusliku suurusgrupi 
mahetootjate investeerimisvõime suurenes oluliselt. Väiksemates MAHE ettevõtetes tehti 2006. a 
investeeringuid 2,3 korda rohkem (1 340 kr/ha) kui 2003. a (keskmiselt 572 kr/ha) ja. suuremates 
2006. a 2,1 korda rohkem (2 803 kr/ha) võrreldes 2003. aastal tehtud investeeringutega (keskmiselt 1 
367 kr/ha). Mahetootjate investeeringud kasvasid oluliselt aastatel 2005. – 2006., samas 
tavaettevõtetes (kõik teised põllumajandusettevõtted v.a MAHE ettevõtted) oli investeeringute jõuline 
tõus aastatel 2003 ja 2004. 

Enim mõjutatud on PKTst majanduslikult väiksema suurusega MAHE tootjad, toetusest sõltub 
arvestataval määral nende toimetulek. Uuringus selgus, et valimi keskmisena oleks MAHE tootjatel 
kõigi toetusteta aastatel 2003-2006 olnud tulemuseks kahjum. Olenemata tootja suurusgrupist on 
MAHE toetusel oluline mõju mahetootjate investeerimisvõime paranemisele. 

Mahetoodanguna müüdavate mahetoodete osa väljaselgitamisel uuriti mahetootmisele viitamist 
toodangu müügil ning leiti, et mahetootmisele viitamine on 2006. aastal võrreldes 2003. aastaga 
suurenenud. Alates 2005. aastast on suurenenud nende tootjate osa, kes kasutavad mahetoodangu 
müümisel kirjalikku viidet või mahe/ökomärki oma tootel või müügikohas. Suurenenud on 
mahetoodanguna müüdavate taimekasvatussaaduste viitega müük, loomakasvatussaaduste viitega 
müügiosa on jäänud stabiilseks. Peamine põhjus mahetoodangu tavatoodanguna müümiseks on 
mahetoodangu töötlejate/kokkuostjate puudumine. 

 

Lisategevus kiviaedade rajamine, taastamine ning hooldamine 

Kiviaedade rajamise, taastamise ja hooldamise eeldatavaks tulemuseks oli kiviaedade rajamine 25 
000 m, taastamine 55 000 m ning hooldamine 20 000 m ulatuses vastavalt 2005. a muudetud 2004. a 
toetusele seatud prognoositud tulemustele (varasemalt vastavalt 20 000 m, 40 000 m ja 15 000 m). 
Lisategevuse eesmärkideks olid paljudele põllumajandusmaastiku liikidele sobivate elupaikade 
loomine ja säilitamine, maastike esteetilise väärtuse säilitamine ning suurendamine, samuti 
kiviaedade kui kultuuripärandi säilimine. Toetuse nõudena oli kohustuse võtmisest alates kiviaiale 
lähemal kui 1,5 m 5 aasta jooksul maa harimine ning väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamine 
keelatud. Selliste tingimustega pakuvad kiviaiad häid elu-, pesitsus-, peatus- ja varjupaiku paljudele 
taime- ja loomaliikidele. 

Lisategevusele kiviaedade rajamine, taastamine ja hooldamine esitati 441 taotlust. Taotlusi võeti 
vastu vaid 2005. aastal. Kokku toetati 26 034 m kiviaia hooldamist, 19 295 m kiviaia rajamist ning 39 
451 m kiviaia taastamist (kogupikkusena 84 780 m kiviaedade hooldamist, rajamist ja taastamist). 
Selliste tulemuste näol täideti püstitatud füüsiliste näitajate eesmärkidest kiviaedade rajamise ja 
taastamise osas vastavalt 77% ja 72% planeeritust, hooldamise osas aga prognoos ületati (saavutati 
130% planeeritust). Finantsnäitajate saavutustasemed näitasid planeeritu ületamist (212% kiviaedade 
rajamisel, 204% taastamisel ja 370% kiviaedade hooldamise osas) (PRIA 2008. a augusti andmed). 

 

 

 



 15 

Eritegevus (kohalikku ohustatud tõugu loomade kasvatamine) 

Eritegevuse eesmärgiks oli tagada kultuuripärandi ja geneetilise mitmekesisuse seisukohast oluliste 
kohalike ohustatud tõugude – eesti maatõugu veise, eesti hobuse, tori hobuse ja eesti 
raskeveohobuse – säilimine.  

Tegevuse rakendumisel toetati kõigi nõuetekohaselt peetavate eesti hobuste (alates 2004. aastast), 
tori hobuste, eesti raskeveohobuste ja eesti maatõugu veiste (alates 2005. aastast) kasvatamist. 
Eritegevuse raames määrati toetus 2004. aastal 207 toetusesaajale. 2005. aastal rahuldati 550 
taotlust, 2006. a 607 ning 2007. a 681 kohalikku ohustatud tõugu loomade kasvatamise toetuse 
taotlust.  

Eesti tõugu hobuse füüsilise näitaja osas (loomade arv) saavutati 100%, eesti maakarja tõugu veiste 
86%, eesti raskeveo hobuse 110% ja tori tõugu hobuse osas 88% 2004-2006 MAK perioodiks 
planeeritud tasemest. Finantsnäitajate tegelik saavutustase planeeritust oli 102% eesti tõugu hobuse, 
41% eesti maakarja, 115 eesti raskeveo hobuse ja 86% tori tõugu hobuse puhul (PRIA 2008. a 
augusti andmed). Ohustatud tõugu loomade meetme rakendamise tulemuseks oli seatud, et kõikide 
kohalikku ohustatud tõugu loomade arv suureneb ning nende väljasuremise oht väheneb. Kuna 
aastatega kõiki tõugu loomade arv kasvas, võib öelda, et selline tulemus saavutati. 

 

Soovitused 

Pikemalt on toodud soovitused valdkondade kaupa aruande 6. peatükis. 

Kuna PKT toetuste mõju hindamisel selgus, et piirkondlikud keskkonna- ja sotsiaalmajanduslikud 
tingimused on väga erinevad ning mõjutavad suurel määral soovitud tulemusi, tuleks kaaluda 
laiapõhjalise toetusskeemi täiendamist piirkondlikke eripärasid arvestavate lisameetmetega. Sel juhul 
oleks võimalik tõhusamalt saavutada riigi poolt soovitud muutusi. 

Nii KST kui ka MAHE meetme puhul võiks rakendada ühe lisameetme kohustust ja/või vabatahtlikke 
meetmeid (nt talvine taimkate, rohumaade hilisem niitmisaeg või puuderiba rajamine jne). Samuti 
tuleks leida võimalus PKT baasmeetmega rakendada vabatahtlik lisameede, mille eesmärgiks võiks 
olla talu tegevuse ja loodusväärtuste tutvustamine.  

Kõigis valdkondades leiti, et tuleks jätkata keskkonnateadlikkuse tõstmisega läbi keskkonnaalaste  
koolituste tootjatele, nõustajatele ja ametnikele. Koolituste koordineerimine tuleks koondada ühe 
asutuse pädevusse, kes selgitaks välja täpsemad koolituste vajadused ning koondaks erinevate 
asutuste ja institutsioonide poolt korraldatavate vajalike ürituste info ühtsesse avalikku kalendrisse.  

Maakasutuse andmete kergema kättesaadavuse ja töötlemise tagamiseks on vaja ühtlustada tootjate 
poolt taotlusele märgitavata kultuuride kirjapilti. 

PKTga mitteliitunud tootjate puhul kontrollida, kas nad ei ole liitunud administratiivsetel või sisulistel 
põhjustel - see on oluline hilisemas toetustüüpide omavahelises võrdluses. 

Riikliku statistika andmed ei toeta erinevate aruandluste jaoks vajalikku põllumajandustegevuse 
keskkonna analüüsi piisaval tasemel, kohati kerkib ka andmete usutavuse küsimus. Vältimaks 
segadusi ning mitmesuguste andmetega spekuleerimise võimalust, oleks vajalik PRIA ja 
Statistikaameti poolt kasutatavate mõistete ühtlustamine, keskkonna ja põllumajanduse valdkondi 
iseloomustava andmekorje taastamine ning laiendamine. 

Mulla valdkonnas  peaks erosioonivastaseid meetmeid rakendama eelkõige vee-erosioonist 
ohustatud piirkonnas – 50% erodeeritud muldadel paiknevast haritavast maast tuleks viia 
püsirohumaade alla ja ülejäänud maast 50% peaks olema haritud minimeeritud korras. 
Tuuleerosioonist ohustatud aladel 20% haritavast maast viia püsirohumaade alla ja ülejäänud aladest 
30%-il kasutada minimeeritud harimist. Samuti oleks vaja välja töötada metoodika nende meetmete 
tõhususe seiramiseks ja tulemuste interpreteerimiseks ning jätkata vee- ja tuuleerosiooniohu 
hindamiseks maakasutuse muutuse seiret. 

Edasi tuleks analüüsida muldade viljakuse muutumist ning teha täpsustavaid uuringuid muldade 
seisundi uurimise ja seiramise parandamiseks. Võimaluse korral kasutada samasid seirealasid ja 
seirepõlde, saavutamaks pikemat aegrida viljakuse hindamiseks ja sellest lähtuvalt tulemuste 
paremat kvaliteeti. Rakendada tuleks uusi meetodeid muldade seisundi seires vastavalt 
tootmistüübile, lähtudes mullaelustikust. 
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Erinevate mullaliikide ja omaduste kaudu tuleks hinnata keskkonnanäitajate muutusi – näiteks 
veereostuse tekkimise võimalikkust erinevate mullaliikide ja omaduste põhjal (muldade 
veeomadused, puhverdusvõime, lõimis jne).  

Sisse tuleks viia väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamise seire erinevatel muldadel ning hinnata 
nende jääkide põhja- või pinnavette jõudmise riski. 

Jätkata tuleks mullaproovide regulaarset võtmist ja analüüsimist, et saada ülevaadet muldade 
seisundist ja hinnata nende väetistarvet, kuid samas tuleks parandada proovivõtmise kvaliteeti.  

Vee valdkonnas  pestitsiidide kasutuskoormuse uuringu taustandmete (Eestisse toimetatud 
taimekaitsevahendite kogused) analüüsimisel selgus, et herbitsiidide osas on väga järsult suurenenud 
glüfosaatide kasutamine. Et vältida üldhävitava iseloomuga herbitsiidi ebaproportsionaalse 
kasutamise laienemist on põllumajanduse keskkonnatoetuse raames edaspidi soovitav seada neile 
kasutamispiirangud.  

Bioloogilise mitmekesisuse valdkonnas on elupaikade loomiseks ja mitmekesisema maastiku 
säilitamise ja loomise eesmärgil soovitatav: 

• KST ja MAHE meetmesse lisada 3-5 meetri laiuse püsitaimestikuga põlluserva 
säilitamise/rajamise nõue, mida ei tohi künda, peab aasta-paari tagant suve teisel poolel 
niitma ning kus ei tohi kasutada pestitsiide.  

• rakendada ka elupaiku pakkuvate maastikuelementide säilitamine põllumajandusmaal 
(üksikpuud, kivihunnikud, põõsastega tee- ja kraaviservad jne), millele lähemal kui 1,5 m on 
mittesoovitav kasutada taimekaitsevahendeid, väetisi ega maad harida.  

• PKT raames propageerida/toetada põldude liigendatust ja väiksemate põldude rajamist.  
Kimalaste seireuuringu tulemused näitasid, et kimalaste arvukus ja liikide arv langes 
märgatavalt, kui põllu suurus ületas 5-6 ha, mistõttu on soovitatav maksimaalne põllu suurus 
põllumassiivis 6 ha. Lisaks on soovitatav viljavahelduse rakendamine, ning liblikõieliste, 
ristõieliste jt tolmeldamist vajavate kultuuride integreerimine. Sellisel juhul ei vähendata 
põllumaa pindala, kuid suurendatakse kultuuride liigirikkust ning liblikõieliste olemasoluga 
tagatakse toidubaas, mis peaks soodustama nii tolmeldajate kui lindude arvukust. 

Pestitsiidide kasutamise lubamise tõttu ei sobi KST meetme nimetus keskkonnasõbralik tootmine. 
Näiteks on väga paljude põllulindude arvukus langenud just toidupuuduse tagajärjel, mille põhjuseks 
on taimekaitsevahendite kasutamine – seega ei saa pestitsiidide kasutamist nimetada 
keskkonnasõbralikus tegevuseks. Põllumassiivide välimistele osadele (10 m põllumassiivi välimisest 
servast) on soovitatav kehtestada KST meetme nõudena pestitsiidi kasutamise piirangud, kuna paljud 
linnud kasutavad suurte põllumassiivide puhul vaid nende servi. 

Kõrge loodusväärtusega põllumajandusmaa elupaikade kaitsmise osas tuleb tähelepanu pöörata 
sellele, et ka väljaspool Natura 2000 alasid asuvad väärtuslikud elupaigad vajavad kaitset. Lubamatu 
on olukord, kus mitmeid aastaid hooldatud ja ka taastatud kooslused jäävad uuesti sööti ja 
võsastuvad. Toetuskõlbuliku ala määramisel tuleks tugineda poollooduslike koosluste andmebaasi 
informatsioonile ja ekspertide arvamusele, mitte lähtuda vaid PRIA põllumassiivi piiridest. 

MAK 2004-2006 perioodil ei olnud lubatud kiviaedade rajamise, taastamise ja hooldamise toetuse 
nõudena kiviaiale lähemal kui 1,5 m kasutada taimekaitsevahendeid, väetisi ega maad harida. MAK 
2007-2013 perioodil on esitatud need nõuded soovituslikuna, kuid vajalik oleks need säilitada 
kohustuslikena. Lisaks on soovituslik luua toetuskõlbulike kiviaedade kohta ülevaatlik andmebaas või 
GIS-kiht. 

Ohustatud tõugu loomade kohta on vaja luua ühtne andmebaas, kust leiaks andmeid ka loomade 
põlvnemise kohta. See võiks olla nt koodiga ligipääsetav asjaosalistele institutsioonidele. Eesti 
maatõugu veise kasvatamise toetuse suuruse määramisel on soovitav aluseks võtta vabariigi 
keskmine piimatoodang ilma maakarjata (kuna nemad on taotlejad) ning määrata toetuse summaks 
saamata jäänud tulu piimatoodangu vahest maakarja toodangu ja vabariigi keskmise vahel.  

Maastiku valdkonnas  tuleb koondada reostus- ja erosioonitundlikud kaardiandmed ning tekitada 
ühtne sünteesitud GIS-põhine kaardiandmestik. Selline koondandmestik võimaldab analüüsida 
toetust taotletud alade rohumaade ning püsikultuuride pindala ja läbi selle hinnata lokaalset 
maakasutuse sobivust keskkonnatingimustega toetusperioodi jooksul. Soovituslikult tuleks toetuste 
maksmisega soodustada sellist massiivisisest maakasutust (või püsikultuuride rajamist), mis 
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vähendaks reostus- ja erosiooniohtlike piirkondade põllumaade pindala suurenemist ja soodustaks 
näiteks püsirohumaade rajamist.  

Põllumassiivisiseste muutuste hindamiseks ja trendide väljatoomiseks tuleks iga-aastaselt 
digitaliseerida maastikuseireruutudes kõik toetustaotlused ja põllumassiivisisene maakasutus. 
Vajadusel tuleks teha välitööd ribastruktuuride (joonelemendid) hindamiseks ning fikseerida 
seireruutudes põllumassiivisiseste ribastruktuuride olemasolu. 

 

Sotsiaalmajanduse valdkonnas  on probleemiks olnud mahetoodete vähesus Eesti turul ning 
aastatel 2004-2007 on mahetöötlemise seis püsinud suhteliselt muutumatuna. Seega on vaja olukorra 
parandamiseks muuta mahetöötlemise toetamine üheks Eesti põllumajanduspoliitika prioriteediks. 
Lisaks on väga oluline ka tarbijate teadlikkuse tõstmine ning mahetoodete kui tervislike ja 
loodussõbralike toodete propageerimine – vajalikud oleksid saatesarjad televisioonis ja raadios ning 
artiklid ajalehtedes. Täpsemalt on vaja tutvustada (lisaks algõppele ka täiendkoolitustel) 
mahetootmisele viitamise detailseid nõudeid.  
 



 18 

1. SISSEJUHATUS 
 

Hindamise protsess on oluline osa poliitika kujundamisel andes tagasisidet poliitika rakendamise 
kohta. Vastavalt MAKi määrusele tuleb liikmesriigil kohaldada eelhindamist, vahehindamist ja 
järelhindamist. Kuna Eesti liitus EL-iga MAKi programmiperioodi (2000-2006) keskel, siis Eesti MAK 
2004-2006 programmi puhul vahehindamist läbi ei viidud, seetõttu on järelhindamine esmane suurem 
tagasiside programmi käivitumise mõju kohta.  

MAKi järelhindamise raames hinnatakse programmi mõju, vahendite kasutamist, maaelu arengu 
toetuste tõhusust ja tulemuslikkust ning tehakse järeldused maaelu arengu poliitika rakendamise 
kohta, sealhulgas panuse kohta ELi ühise põllumajanduspoliitika rakendamisse. Kasutades MAK 
2004-2006 PKT seire- ja hindamise käigus kogutud andmeid, võrreldakse omavahel püstitatud 
eesmärke ja tegelikult saavutatud tulemusi. Hindamise käigus antakse ka soovitusi eesmärkide 
paremaks saavutamiseks järgmistel perioodidel.  

 

Aruande struktuuri kirjeldus 

Käeolev järelhindamisaruanne on koostatud vaid ühe MAKi meetme – põllumajandusliku keskkonna-
toetus – hindamiseks, kõigi meetmete hindamiseks valmib sõltumatu hindaja (konsultatsioonifirma 
Ernst&Young) poolt koostatud järelhindamisaruanne, kuhu on integreeritud informatsioon käesolevast 
aruandest. 

Aruanne koosneb kuuest peatükist ning lisadest, kus on detailsed PRIA päringutel saadud 
administratiivandmed PKT ja ÜPT toetuste kohta, indikaatorite kogumise metoodikad, 
järelhindamisküsimuste vorm ning valdkondi puudutavad lisamaterjalid. Struktuuri puhul on arvesse 
võetud Euroopa Komisjoni juhiseid maaelu arengukava järelhindamise teostamiseks. Peatükid 1-3 on 
sissejuhatava ja vajaliku taustinformatsiooni andva iseloomuga. Peatükis 4 keskendutakse EL poolt 
kehtestatud kohustuslikele hindamisküsimustele ning küsimustele vastamine on üles ehitatud 
valdkonnapõhiselt: muld, vesi, bioloogiline mitmekesisus ja maastik. Lisaks neile valdkondadele on 
kajastatud riigispetsiifiline valdkond Sotsiaalmajandus ja muu. 5. peatükk võrdleb tava- ja 
mahekülvikorra katset ning 6. peatükk käsitleb järelhindamise põhjal tehtud järeldusi ja soovitusi.  
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2. KOKKUVÕTE MAK PKT 2004-2006 RAKENDAMISEST 
2.1. ÜLEVAADE MAK 2004-2006 

 

Eesti rakendas MAK 2004-2006 perioodi jooksul järgmisi meetmeid: ebasoodsate piirkondade toetus, 
põllumajanduslik keskkonnatoetus, põllumajandusmaade metsastamise toetus, elatustalude 
kohanemise toetus, nõuetega vastavusse viimise toetus, otsetoetuse lisamaksed, tehniline abi 
(toetusmeede) ja keskkonnaalaste kitsendustega piirkondade toetus. 

MAKi peamiseks eesmärgiks on tagada säästev ja piirkondlikult tasakaalustatud areng. Üldised 
eesmärgid: 

� suurendada põllumajandustootjate huvi säästva keskkonnakasutuse vastu, kaasa arvatud 
keskkonnasõbralikuma tehnoloogia ja tehnika kasutuselevõtt, bioloogilise mitmekesisuse ja 
loodusmaastike säilitamine; 

� viia põllumajanduslik tootmine vastavusse ELi keskkonnanõuetega; 

� leevendada põllumajandustootjate finantskohustusi, mis on seotud EL ühinemisega, 
suurendada nende majanduslikku elujõulisust ja investeerimisvõimet; 

� aeglustada põllumajandusliku tööhõive määra languse tempot; 

� suurendada mikroettevõtete konkurentsivõimet ja tasakaalustada pindala-põhiste toetuste 
suurtootmist soodustav mõju; 

� hoida maakasutus ebasoodsamates ja keskkonnalaaste kitsendustega piirkondades 
vähemalt liitumiseelsel tasemel ning vähendada kasutamata põllumajandusmaa pindala; 

� tõsta põllumajandustootjate teadlikkust majanduse ning keskkonnakaitse küsimustes. 

 

2.1.1. MAKi seire ja hindamise institutsiooniline ü lesehitus  

Eestis vastutab EL ühise põllumajanduspoliitika rakendamise koordineerimise eest Põllumajandus-
ministeerium, kes on vastutav ka MAKi koostamise ja elluviimise eest. Lisaks on Põllumajandus-
ministeeriumi koordineerida ka MAKi seirearuannet koostamine ning arengukava hindamine.  

Arengukava raames rakendatavate toetuste kasutamise seiret, hindamiste korda ning nende 
korraldamist reguleerib põllumajandusministri käskkiri nr 114 (26. mai 2005. a). 

MAKi hindamist teostab sõltumatu hindaja, põllumajandusliku keskkonnatoetuse mõjude 
keerulisemast iseloomust tulenevalt on PKT hindamise funktsioon arengukava kohaselt antud 
Põllumajandusuuringute Keskusele (PMK), kes edastab PKT hindamise tulemused sõltumatule 
hindajale.  

Sõltumatu hindaja esitab hindamise aruande MAKi hindamiskomisjonile heaks kiitmiseks. MAKi 
hindamiskomisjon koordineerib hindamisaruannetega seonduvat ja kiidab hindamisaruande heaks 
ning edastab MAKi seirekomisjonile.  

MAKi seirekomisjoni ülesanneteks on MAKi rakendamise hindamine, k.a meetmete eesmärkide 
saavutamise hindamine; pädevale asutusele ettepanekute tegemine MAKi tõhusama rakendamise 
kohta ning MAKi iga-aastase aruande läbivaatamine ja heakskiitmine. 

MAKi seirekomisjoni juures tegutseb põllumajandusliku keskkonnatoetuse seire töörühm, mille 
ülesandeks on PKT tegevuse analüüsimine, seirekomisjonile esitatud seire- ja hindamisaruannete 
PKT osa läbi vaatamine ning ettepanekute esitamine PKT kohta.  

PMK direktori käskkirjaga nr 3 (4. veebruar 2005. a) on moodustatud PKT hindamise töögrupp, mille 
tegevuse peamisteks eesmärkideks on arvamuse esitamine erinevate hindamisega seotud tööde 
läbiviimisel ja tulemuste tõlgendamisel. Töögruppi on kaasatud kõik PKT-ga seotud olulised 
ametiasutused ning hindamise teemavaldkondade eksperdid. 

Põllumajandusministeeriumi kõrval on MAKi rakendamisel oluline roll ka Põllumajanduse Registrite ja 
Informatsiooni Ametil (PRIA), kes makseagentuurina tegeleb toetuse taotluste vastuvõtmise, kontrolli 
ja väljamaksmisega. 
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2.2. ÜLEVAADE PÕLLUMAJANDUSLIKUST KESKKONNATOETUSES T  

2.2.1. PKT areng aastatel 2000-2003  

 

Kuna põllumajandustoetuste rakendamine enne MAK 2004-2006 programmiperioodi on oluliselt 
mõjutanud MAKi meetmete elluviimist, siis antakse siinkohal ka ülevaade põllumajandusliku 
keskkonnatoetuse arengust enne 2004. aastat. Ülevaate koostamisel on valdavalt kasutatud PRIA 
aastaraamatuid 2001. - 2003. a kohta. Kajastatud on vaid Põllumajandusministeeriumi poolt 
koordineeritud PKT toetused, lisaks rakendas Keskkonnaministeerium loodushoiutoetust (endise 
nimega maahooldustoetus), mida maksti kaitsealadel, hoiualadel ja püsielupaikades (sh Natura 2000 
aladel) pool-looduslike koosluste taastamiseks ja hooldamiseks. 

Eestis on põllumajanduslikku keskkonnatoetust sarnaselt EL-i toetussüsteemile (kuid üheaastase 
kohustusega) makstud juba alates 2000. aastast, mil vastavalt väljatöötatud kavale alustas 
Põllumajandusministeerium mahepõllumajanduse ja eesti maakarja toetuse maksmist. 

Tabel 1. annab täpsema ülevaate rakendatud tegevustest aastatel 2000-2003. 2001. a alustati lisaks 
üleriigiliselt makstavate toetusele teiste põllumajandusliku keskkonnatoetuse meetmete 
rakendamisega pilootaladel Saaremaal Kihelkonna ja Lümanda vallas ning Jõgevamaal Palamuse 
vallas. Pilootaladel toetati lisaks üleriigiliselt toetatavatele tegevustele keskkonnasõbralikku 
majandamist, eesti hobuse kasvatamist, kiviaia taastamist ja hooldamist, võsastunud riigimaa 
hooldamist ning Palamuse vallas ka tiigi ja mitmeliigilise põõsasriba rajamist. 2002. a alustati uut 
pilootprojekti 55. vallas, üleriigiliselt toetati lisaks 2001. a toetatud tegevustele ka eesti tõugu hobuse 
kasvatamist. Toetuse maksmine jätkus 2003. a sarnaselt 2002. aastale. 

2004. a MAK seirearuandes on välja toodud, et 2004. aastal oli selgelt tuntav põllumajandusliku 
keskkonnatoetuse aastatel 2000–2003 rakendatud riiklike pilootskeemide positiivne mõju. Tootjad olid 
toetuse saamise eesmärkidest ning nõuetest palju informeeritumad ja oskasid toetuse taotlemise 
vorme paremini iseseisvalt täita. Kuna MAKi raames rakendus toetus üleriigiliselt, oli tootjate huvi 
varasema osalise rakendamise tõttu suur (MAK 2004-2006 2004. a seirearuanne, 2005). 

Tabel 1 . Põllumajandusliku keskkonnatoetuse rakendamine aastatel 2000-2003 (MAK 2004-2006, PRIA aasta-
raamat 2002, PRIA aastaraamat 2003) 

Tegevuse 
rakendamise 

piirkond 
2000 2001 2002 2003 

Tegevuse 
rakendamine 
üleriigiliselt 

Mahepõllu-
majanduslik 
tootmine 

Eesti maatõugu 
veise kasvatamine 

Mahepõllumajanduslik 
tootmine 
Eesti maatõugu veise 
kasvatamine 

Mahepõllumajanduslik 
tootmine  

Eesti maatõugu veise 
kasvatamine 

Eesti tõugu hobuse 
kasvatamine  

Mahepõllumajanduslik 
tootmine  

Eesti maatõugu veise 
kasvatamine 

Eesti tõugu hobuse 
kasvatamine 

Tegevuse 
rakendamine 
pilootaladel 
(Kihelkonna, 
Lümanda ja 
Palamuse 
vallas)  

 

Keskkonnasõbralik 
majandamine  

Kiviaia taastamine ja 
hooldamine  

Põllumajanduslikust 
kasutusest ajutiselt 
väljas oleva võsastunud 
põllumajandusmaa 
hooldamine 

Põõsasribade rajamine  
(ainult Palamuse vallas)  

Tiikide ja märgalade 
rajamine (ainult 
Palamuse vallas)  

Keskkonnasõbralik 
majandamine  

Kiviaia taastamine ja 
hooldamine  

Põllumajanduslikust 
kasutusest ajutiselt väljas 
oleva võsastunud 
põllumajandusmaa 
hooldamine 

Põõsasribade rajamine 
(ainult Palamuse vallas)  

Tiikide ja märgalade 
rajamine (ainult Palamuse 
vallas)  

Keskkonnasõbralik 
majandamine 

Kiviaia taastamine ja 
hooldamine  

Põllumajanduslikust 
kasutusest ajutiselt 
väljas oleva võsastunud 
põllumajandusmaa 
hooldamine 

Põõsasribade rajamine 
(ainult Palamuse vallas),  

Tiikide ja märgalade 
rajamine (ainult 
Palamuse vallas 

Tegevuse 
rakendamine 55 
vallas 

  

Hea taimekasvatustava 
võtete kasutamine  

Põllumajanduslikust 
kasutusest ajutiselt väljas 
oleva võsastumata riigimaa 
hooldamise eest 

Hea taimekasvatustava 
võtete kasutamine 

Põllumajanduslikust 
kasutusest ajutiselt 
väljas oleva 
võsastumata haritava 
riigimaa hooldamine  
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2.2.2. PKT areng 2004-2006 

MAK 2004-2006 programmi väljatöötamise raames Põllumajandusministeeriumi juurde loodud PKT 
töögrupp valmistas eelnevate aastate jooksul ette mitmeid PKT tegevusi (joonis 1). Kahjuks MAK 
2004-2006 esimesse kinnitatud versiooni kõik tegevused ei jõudnud, lisaks tehti järgnevate aastate 
jooksul arengukavasse veelgi muudatusi, mille kohaselt ei rakendatud perioodi jooksul kõiki esialgu 
väljapakutud tegevusi.  

Peamiste muudatuste hulgas oli otsus nelja suuremamahulise tegevuse mitterakendamise kohta - 
PKT raames ei alustatud keskkonnasõbraliku majandamise, mitmeliigilise põõsasriba rajamise ja 
hooldamise, poollooduslike koosluste hooldamise ja maa talvel taimkatte all hoidmise tegevuse 
toetamisega, kuid lisandusid toetuse maksmine eesti raskeveohobuse, tori hobuse ja eesti maakarja 
veise kasvatamise eest (MAK 2004-2006 2005. a seirearuanne, 2006). 

Kuna 2004. aastal ületati 2006. aastaks baastegevuse KST raames võetud eesmärgid, siis otsustas 
MAKi seirekomisjon, et 2005. ja 2006. aastal uusi taotlusi vastu ei võeta, samuti ei olnud võimalust 
võetud kohustust 2005. aastal suurendada (Pressiteade, 01.03.2005 http://www.agri.ee/?id=21111). 

Alljärgnevat eelhindamise aluseks olnud MAK 15. juuli 2003. a versiooni joonist on täiendatud kehtiva 
MAK 2004-2006 põhjal. 

Joonis 1.  MAK 2004-2006 raames PKT meetmeks väljatöötatud rakendunud ja mitterakendunud tegevused  
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Eestis rakendati MAK 2004-2006 perioodil põllumajandusliku keskkonnatoetuse meetme raames 
järgmisi tegevusi (tabel 2): 

� Baastegevus  - keskkonnasõbralik tootmine; 

� Lisategevused  - mahepõllumajanduslik tootmine 

- kiviaedade rajamine, taastamine ja hooldamine 

� Eritegevus  -  kohalikku ohustatud tõugu loomade kasvatamine 

Baastegevust võivad taotleda kõik toetuse taotlejale esitatavatele nõuetele vastavad põllumajandus-
tootjad ja mis on lisategevuse eeltingimus. 

Lisategevust võivad taotleda kõik toetuse taotlejatele esitatavatele nõuetele vastavad põllumajandus-
tootjad, kes täidavad keskkonnasõbraliku tootmise nõudeid. 

Eritegevust võivad taotleda kõik toetuse taotlejale esitatavatele nõuetele vastavad põllumajandus-
tootjad.  

PKT taotlemine on vabatahtlik, toetuse taotlemisel võtab taotleja endale PKT nõeuete täitmise 
kohustuse viieks aastaks, kõik PKT taotlejad peavad täitma üldiseid keskkonnanõudeid. 

Tabel 2.  PKT tegevuste rakendamine perioodil 2004-2006 

Põllumajandusliku 
keskkonnatoetuse 

tegevused 
2004 2005 2006 

Baastegevus Keskkonnasõbralik 
tootmine 

Keskkonnasõbralik tootmine 
(uusi taotlusi vastu ei võetud, 
lisandusid Natura 2000 aladel 
majandavad tootjad kellel polnud 
kehtivat keskkonnatoetuse 
kohustust või kes soovisid 
suurendada 2004. aastal võetud 
keskkonnasõbraliku tootmise 
kohustusealust pindala) 

Keskkonnasõbralik 
tootmine (uusi taotlusi vastu 
ei võetud) 

Lisategevused Mahepõllumajanduslik 
tootmine 

Mahepõllumajanduslik 
tootmine 

Kiviaia rajamine, taastamine 
ja hooldamine 

Mahepõllumajanduslik 
tootmine 

Eritegevused 

Kohalikku ohustatud 
tõugu loomade 
kasvatamine 

 -eesti tõugu hobune  

Kohalikku ohustatud tõugu 
looma kasvatamine 

- eesti tõugu hobune 

- eesti maatõugu veis  

- tori hobune  

- eesti raskeveohobune 

Kohalikku ohustatud 
tõugu looma kasvatamine 

- eesti tõugu hobune 

- eesti maatõugu veis  

- tori hobune  

- eesti raskeveohobune 

 

2.2.2.1. Baastegevus - Keskkonnasõbralik tootmine  

Eesmärgid: 

� tõsta põllumajandustootjate teadlikkust oma ettevõtte keskkonnaväärtustest ja - mõjudest; 

� soodustada keskkonnaplaneerimise kasutamist põllumajanduses; 

� vähendada taimetoitainetest põhjustatud veereostuse riski, säilitada mullaviljakust ning 
parandada põllumajandusmaastike esteetilist väärtust. 

Ajakava:  

Alates 2004. a rakendati tegevust üleriigiliselt, 2005. a aktsepteeriti uusi kohustusi üksnes selliste 
taotlejate puhul, kelle põld paikneb Natura 2000 alal ning 2006. a uusi taotlusi vastu ei võetud. Enamik 
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PKT taotlenud põllumajandustootjatest võttis 5-aastase keskkonnasõbraliku tootmise või mahepõllu-
majandusliku tootmise kohustuse 2004. a kevadel ja nende kohustuseperiood saab läbi 2009. aastal. 
2009. a kevadest on võimalik neil liituda uue kohustusega MAK 2007-2013 raames, seetõttu kavandati 
uue perioodi keskkonnasõbraliku majandamise ja mahepõllumajandusliku tootmise toetusega 
alustada just 2009. aastast. 2007. aastal lubati keskkonnasõbraliku tootmise skeemiga liituda põllu-
majandustootjatel nitraaditundlikul alal. Sel juhul pidi taotleja võtma endale MAK 2007–2013 raames 
toetatava keskkonnasõbraliku majandamise toetuse rakendumisest alates keskkonnasõbraliku 
majandamise toetuse 5-aastase kohustuse (MAK 2004-2006 2007. a seirearuanne, 2008). 

Osalemistingimused ja nõuded: 

Taotleja peab koostama kogu ettevõtte keskkonnasõbraliku tootmise plaani, mis koosneb kahest 
dokumendist: 

� väetusplaanist, mis sisaldab andmeid ettevõttes toodetavate orgaaniliste väetiste, sisse-
ostetavate väetiste ning orgaaniliste ja mineraalväetiste kasutamise kohta põldude kaupa. 
Mineraalväetiste ja sõnnikuga võib aastas kogu haritava maa keskmisena hektari kohta anda 
170 kg lämmastikku, millest võib mineraalväetistega anda kuni 100 kg. Väetusplaan 
koostatakse igal kohustuseaastal ja see peab olema toetuse taotleja ettevõttes kontrolliks 
kättesaadav kogu viieaastase kohustuseperioodi jooksul;  

� viljavaheldusplaanist, mille alusel toetuse taotleja peab taimekasvatussaaduste tootmisel 
järgima viljavaheldust järgmiselt: 1) maal, kus järgitakse viljavaheldust, peab põllumajandus-
tootja kasvatama liblikõielisi või liblikõieliste ja kõrreliste heintaimede segu; 2) samal põllul ei 
tohi teravilja kasvatada kauem kui kolmel järjestikusel aastal ja sama liiki kultuure kauem kui 
kahel järjestikusel aastal.  

Lisaks peab toetuse taotleja täitma järgmisi nõudeid:  

� toetuse taotleja peab saatma akrediteeritud laboratooriumile mullaproovid mulla happesuse, 
orgaanilise aine või huumusesisalduse ning taimede poolt omastatava fosfori ja kaaliumi 
sisalduse määramiseks; 

� põllumajandusloomi (lambad, kitsed, hobused, lehmad, härjad, vähemalt kahe kuu vanused 
lehmvasikad ja mullikad) peab suveperioodil karjatama väljas; 

� taotleja peab esimese aasta jooksul pärast taotuse taotlemist osalema vähemalt 6-tunnisel 
keskkonnasõbraliku tootmise alasel koolitusel ning ülejäänud nelja kohustuseaasta jooksul 
vähemalt ühel 6-tunnisel keskkonnasõbraliku tootmise alasel koolitusel. 

Tulemused: 

Baastegevuse üheks MAKis prognoositud tulemuseks oli KST toetuse taotlemine 30-35%-le Eesti 
põllumajandusmaast. Põllumajandustootjate keskkonnateadlikkuse, keskkonnaplaneerimise 
kasutamise, vee- ja mullahoiu ning põllumajandusmaastike esteetilise väärtuse seisukohalt olulisele 
baasmeetmele võeti 2004. aastal võeti vastu 5 795 taotlust 462 700 hektarile (tabel 8, PRIA 2008. a 
augusti andmed). Võttes aluseks ÜPT (sh PKT) taotlusaluse pinna 2004. aastal (818 442 ha), 
moodustas KST taotlemine sellest 56,5%.  

2005. a aktsepteeriti uusi keskkonnasõbraliku tootmise kohustusi üksnes selliste taotlejate puhul, kelle 
põld paikneb Natura 2000 alal. Koos kehtivate kohustustega taotleti KST toetust 478 174 hektarile.  

2006. a uusi taotlusi baastegevusele vastu ei võetud, toetuse jätkamist taotleti 461 200 hektarile. 

Aastateks 2004-2006 prognoositi KST kohustustega hõlmatavaks üldpinnaks 470 000 ha, millest 
tegelikult hõlmati 433 433 hektarit (92%) (PRIA 2008. a augusti andmed).  

KST 2004-2006 perioodi toetussummadeks prognoositi 52 630 000 eurot (823 480 558 krooni). 
Saavutati ehk toetust määrati 2006. a 53 001 879 eurot (829 299 206 krooni), mis teeb tegeliku 
saavutustaseme osaks 101% planeeritud tasemest (tabel 6, ptk 2.2.4.). 

Baasmeetme rakendamise tulemusena eeldati, et suureneb taotlejate keskkonnateadlikkus, tootmise 
kavandamisel pööratakse suuremat tähelepanu keskkonnakaitsele ning paraneb kogu põllumajandus-
ettevõtte üldine keskkonnaseisund. KST põllumajandustootjate keskkonnateadlikkuse suurendamisel 
on oluliseks vahendiks ja probleemide olemuse teadvustamisel koolitused. Uuringud ja tagasiside 
tootjatelt näitavad, et paljud neist arvestavad tänu koolitustel saadud teadmistele oma majandamisel 
keskkonnaaspektidega ning soovivad saada uusi teadmisi, kuidas võimalikult loodussõbralikult 
majandada, seega võib väita, et vastavasisulised tegevused oma eesmärgi täitnud.  
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Toetuse keskkonnamõju teada saamiseks teostatud uuringute tulemused viitavad sageli lisaks toetus-
nõuete mõjule ka muudele teguritele nagu näiteks ümbritsev maastik ja mullastikulis-klimaatilised 
tingimused, antud aspektid vajaksid aga täpsemate seoste välja toomiseks pikemat uurimisperioodi. 

Bioloogilise mitmekesisuse valdkonnas analüüsiti kimalaste ja lindude näitajaid koos maastikku 
iseloomustava Shannoni mitmekesisuse indeksiga, mille tulemusena leiti, et Shannoni maastiku 
mitmekesisuse indeksi suurenedes kasvas kimalaste arvukus ning lindude Shannoni mitmekesisuse 
indeks. Seega võib öelda, et mitmekesisemas maastikus on rohkem kimalasi ning kõrgem lindude 
mitmekesisus. Kimalaste puhul leiti, et nende arvukus ja liikide arv langesid märgatavalt pärast seda, 
kui põldude suurus ületas 5-6 hektarit. Taimede näitajate analüüsil koos Shannoni maastiku 
mitmekesisuse indeksiga leiti, et selle suurenedes kasvas nii kogu taimeliikide arv kui ka põlluserva 
taimeruutude keskmine liigirikkus. Lisaks mõjutas lähiümbruse maastiku struktuur taimestiku liigilist 
koosseisu. Sellised tulemused näitavad selgelt, et bioloogiline mitmekesisus sõltub ümbritsevast 
maastiku struktuurist ning sõltuvalt kompensatsioonialade olemasolust avaldavad toetustüüpide 
nõuetest tulenevad tegevused erineva tugevusega mõju. Sama valdkonna uuringud näitasid ka 
piirkondlike erinevuste olemasolu.  

Vee valdkonnas oli KST toetusega seirepõldudel lämmastiku leostumine uuritud perioodil suurem kui 
mahetoetusega seirepõldudel ulatudes kahe aasta summana 7,0-18,7 kg/ha, samas fosfori ja kaaliumi 
leostumine oli madal ega sõltunud toetuse tüübist. Ehkki põldude talvine taimkate ei olnud PKT nõue, 
selgus uuringutel, et see vähendas lämmastiku leostumist. Toiteelementide kogubilansi seires 
täheldati kogu seireperioodi jooksul (2005. - 2006. a) kõikide toiteelementide (N, P, K) sisendi 
suurenemist nii ÜPT kui KST taludes. Võrreldes omavahel kasutatud pestitsiidide toimeaine kogust 
toetustüübiti, siis kuigi KST ettevõtted pritsivad protsentuaalselt väiksema pinna, kasutavad nad 
suurema koguse kg/ha toimeainet võrreldes ÜPT toetust saavate ettevõtetega st keemiline koormus 
pritsitud alade pindalaühikule on KST ettevõtetes mõnevõrra suurem. 2006. a kasutasid ÜPT 
ettevõtted pestitsiide toimeaines 0,831 ja KST ettevõtted 1,095 kg töödeldud pinna hektari kohta. 

Pikemalt on käsitletud PKT keskkonna- ja sotsiaalmajanduslikke mõjusid käesoleva aruande 4. 
peatükis ning analüüsi käigus leitud järeldused ning soovitused on toodud 6. peatükis. 

 

2.2.2.2. Lisategevus - Mahepõllumajanduslik tootmin e 

Eesmärgid: 

� toetada mahepõllumajanduse kui loodusega kooskõlas oleva tootmisviisi arengut ning 
rahuldada tarbijate kasvavat nõudlust mahetoodangu järele; 

� toetada ja suurendada mahepõllumajanduse konkurentsivõimet. 

Ajakava:  

Tegevust rakendatakse PKT meetme alt üleriigiliselt alates 2004. a (MAK 2004-2006). Soodustamaks 
keskkonna seisukohast olulise mahepõllumajanduse jätkuvat arengut, otsustati jätkata toetuse-
taotluste vastuvõtmisega ka 2007. ja 2008. aastal (MAK 2004-2006 2007. a seirearuanne, 2008).  

Osalemistingimused ja nõuded:  

Mahepõllumajandusliku tootmise eest toetuse taotleja peab täitma keskkonnasõbraliku tootmise 
nõudeid.  

Lisaks peavad taotlejad täitma järgmisi nõudeid: 

� ettevõtte tunnustamine – toetuse taotleja peab järgima mahepõllumajandusliku tootmise 
reegleid vastavalt mahepõllumajanduse seadusele, tema ettevõte peab olema tunnustatud 
nimetatud seaduses sätestatud alusel; 

� koolitus – põllumajandustootja, kes saab esimest korda toetust mahepõllumajanduslikuks 
tootmiseks, peab toetuse taotlemise aastal osalema vähemalt 12-tunnisel mahepõllu-
majandusalasel koolitusel. Lisaks peavad kõik toetuse saajad viienda kohustuseaasta lõpuks 
osalema vähemalt 18-tunnisel mahepõllumajandusalasel koolitusel.  
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Tulemused:  

Alates mahepõllumajandusliku tootmise toetuse maksmise alustamisest Eestis alates 2000. a on 
mahepõllumajanduslikus kasutuses oleva maa pind igal aastal suurenenud keskmiselt 10 000 ha. 
Samasuguse kasvutempo jätku nähti ette ka aastatel 2004-2006 ning prognoositi, et 2006. aastaks on 
mahepõllumajanduslikus kasutuses 70 000 ha maad. 

MAHE toetusele esitati 2004. aastal 793 taotlust kokku 40 788 hektarile, 2005. a 999 taotlust 53 783 
hektarile ning 2006. a 1054 taotlust 65 830 hektarile (tabel 8, PRIA 2008. a augusti andmed).  

Aastateks 2004-2006 prognoositi MAHE kohustustega hõlmatavaks üldpinnaks 70 000 ha, millest 
antud perioodil saavutati 61 568 hektarit (88%) (PRIA aug. 2008 täpsustatud andmed). MAHE 2004-
2006 perioodi toetussummadeks prognoositi 16 793 000 eurot (262 753 354 krooni). Saavutati ehk 
toetust määrati 2006. a 12 922 084 eurot (202 186 683 krooni), mis teeb tegeliku saavutustaseme 
osakaaluks 77% planeeritud tasemest (ptk 2.2.4. tabel 6). 

MAHE toetusele seatud eesmärkide kohaselt peaks antud tegevus vähendama mineraalväetiste ja 
taimekaitsevahendite kasutamisega kaasnevaid keskkonna- ja terviseriske, suurendama toiduohutust, 
säilitama mullaviljakust ja bioloogilist mitmekesisust. Lisaks peaks märgatavalt suurenema mahe-
toodangu hulk ja osatähtsus. 

MAHE põldudel oli taimede liigirikkus kõrgem kui KST või ÜPT talude põldudel, mis oli oodatav 
tulemus, sest MAHE taludes ei või kasutada sünteetilisi pestitsiide. Vihmausside ja mulla mikroobi-
koosluse näitajad olid enamasti kõrgemad MAHE taludes ning madalamad ÜPT taludes – siin avaldub 
ilmselt mõju mineraalväetiste ja sünteetiliste pestitsiidide mittelubamine mahetootmises. 

Vee valdkonnas taimetoiteelementide kogubilansi uuringus leiti, et MAHE toetusega pilootaladel oli nii 
fosfori kui kaaliumi bilanss kogu perioodil puudujäägiga.  

Mullaviljakuse uuringul leiti, et MAHE tootjate muldadel on P-defitsiit keskmisest kõrgem võrreldes 
teiste toetustüüpidega, ka K-defitsiidiga muldade suurem osatähtsus oli MAHE tootjate põldudel. 
Madala orgaanilise aine sisaldusega oli ca 20% valimi proovidest ja kõige vähem (14%) oli selliseid 
muldi MAHE tootjate põldudel. Happelisi muldi oli valimist ca 15% proovidest ja peamiselt asuvad 
need Võrumaal, Pärnumaal, Jõgevamaal ja Tartumaal. Suhteliselt kõige enam on happelised mullad 
levinud MAHE tootjate põldudel, kus looduslikult happeliste muldade esinemissagedus on suurem ja 
tootjatel muldade lupjamise võimalused piiratud. 

PKT üheks eesmärgiks on aidata keskkonnale tulutoovalt tegutsevatel põllumajandustootjatel saada 
ka kohast tulu. PKT on oluline paljude tootjate sissetulekutes, eriti oluline on see mahetootjate jaoks, 
kelle puhul ilmnes uuringutest, et nende põllumajanduslike sissetulekute tase oleks ilma PKT 
toetusteta kõikides tootmistüüpides (v.a piimatootmine) kahjumis.  

Pikemalt on käsitletud PKT keskkonna- ja sotsiaalmajanduslikke mõjusid käesoleva aruande 4. 
peatükis ning analüüsi käigus leitud järeldused ning soovitused on toodud 6. peatükis. 

 

2.2.2.3. Lisategevus - Kiviaia rajamine, taastamine  ja hooldamine 

Eesmärgid:  

Aidata kaasa kõrge ajaloolise, kultuurilise ja maastikulise väärtusega traditsiooniliste põllumajandus-
maastike elementide, kiviaedade rajamisele, taastamisele ja hooldamisele, et:  

� säilitada ja suurendada põllumajandusmaastike esteetilist väärtust; 

� luua elupaiku ning suurendada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust; 

� säilitada maastiku ajaloolist ja kultuurilist väärtust. 

Ajakava:  

Tegevust rakendati üleriigiliselt alates 2005. a. Kiviaedade rajamise, taastamise ja hooldamise toetuse 
avaldusi võeti vastu vaid 2005. aastal ning taotluste vastuvõtuperioodil laekunud taotluste alusel 
toetuse määramise otsused tehti 2007. aastal. 2006. aastal uusi taotlusi vastu ei võetud.  

Osalemistingimused ja nõuded:  

Kiviaedade rajamise, taastamise ja hooldamise eest toetuse taotleja pidi täitma keskkonnasõbraliku 
tootmise nõudeid. Lisaks pidi taotleja järgima nõudeid: 
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Kiviaedade rajamine 

Rajatav kiviaed peab paiknema põllumajandusmaal või sellega piirnema. Uue kiviaia võib rajada 
üksnes sellisesse kohta, kus selle endine asukoht on kaartide põhjal tuvastatav või kinnistupiiride 
tähistamiseks piirkonnas, kus kiviaiad on varem olemas olnud. Kiviaia rajamiseks sobiva koha, 
kasutatavad materjalid (milliseid kive kasutatakse) ja paikkonnale iseloomuliku kujunduse peab 
kinnitama Muinsuskaitseamet. Rajatava kiviaia kõrgus peab olema vähemalt 60 cm. Kiviaiale lähemal 
kui 1,5 m on keelatud maa harimine ning väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamine. Kiviaia 
rajamisele järgneval neljal kohustuseaastal tuleb kiviaeda hooldada vastavalt allpool loetletud 
nõuetele. 

Kiviaedade taastamine 

Taastatav kiviaed peab paiknema põllumajandusmaal või sellega piirnema. Kiviaia võib taastada 
üksnes sel juhul, kui selle alus on alles. Otsuse teeb Muinsuskaitseamet kaardi põhjal. Kiviaia 
taastamiseks sobiva koha, kasutatavad materjalid (milliseid kive kasutatakse) ja paikkonnale 
iseloomuliku kujunduse peab kinnitama Muinsuskaitseamet. Taastatud kiviaia kõrgus peab olema 
vähemalt 60 cm. Kiviaiale lähemal kui 1,5 m on keelatud maa harimine ning väetiste ja taimekaitse-
vahendite kasutamine. Kiviaia taastamisele järgneval neljal kohustuseaastal tuleb kiviaeda hooldada 
vastavalt allpool loetletud nõuetele. 

Kiviaedade hooldamine 

Hooldatav kiviaed peab paiknema põllumajandusmaal või sellega piirnema. Kiviaia hooldamisel tuleb 
parandada sellesse tekkinud lõhed ja panna tagasi väljakukkunud kivid. Kiviaedade hooldamisel tuleb 
kasutada tavapäraseid töövõtteid, materjale ja paikkonnale iseloomulikku kujundust. Kiviaiale lähemal 
kui 1,5 m on keelatud maa harimine ning väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamine (MAK 2004-
2006). 

Tulemused: 

Lisategevuse eesmärkideks olid paljudele põllumajandusmaastiku liikidele sobivate elupaikade 
loomine ja säilitamine, maastike esteetilise väärtuse säilitamine ning suurendamine samuti kiviaedade 
kui kultuuripärandi säilimine. 

Kiviaedade rajamise, taastamise ja hooldamise eeldatavaks tulemuseks oli seatud kiviaedade 
rajamine 25 000 m, taastamine 55 000 m ning hooldamine 20 000 m ulatuses vastavalt 2005. a 
muudetud 2004. a toetusele seatud prognoositud tulemustele (varasemalt vastavalt 20 00 m, 40 000 
m ja 15 000 m).  

Kiviaedade rajamiseks, taastamiseks ja hooldamiseks esitati kokku 441 taotlust. Kokku toetati 26 034 
m kiviaia hooldamist, 19 295 m kiviaia rajamist ning 39 451 m kiviaia taastamist (kogupikkusena 84 
780 m). Selliste tulemuste näol said püstitatud füüsiliste näitajate eesmärgid kiviaedade rajamise ja 
taastamise osas peaaegu saavutatud (vastavalt 77% ja 72% planeeritust), hooldamise osas aga 
ületatud (130%). Finantsnäitajate saavutustasemed näitasid planeeritu ületamist (212% kiviaedade 
rajamisel, 204% taastamisel ja 370% kiviaedade hooldamise osas) (ptk 2.2.4., tabel 6) (PRIA 2008. a 
augusti andmed).  

 

2.2.2.4. Eritegevus - Ohustatud tõugu looma kasvata mine 

Eesmärgid:  

Tegevuse eesmärk on tagada kultuuripärandi ja geneetilise mitmekesisuse seisukohast oluliste 
kohalike ohustatud tõugude – eesti maatõugu veise, tori hobuse, eesti hobuse ja eesti raskeveo-
hobuse – säilimine. 

Ajakava:  

Eesti hobuse kasvatamise eest hakati üleriigilist toetust maksma aastal 2004 ning eesti maatõugu 
veise, tori hobuse ja eesti raskeveohobuse kasvatamiseks hakatati üleriigilist toetust maksma aastal 
2005. 
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Osalemistingimused ja nõuded:  

Toetust makstakse põllumajandusloomade registrisse ning Veterinaar- ja Toiduameti poolt 
tunnustatud ohustatud tõu säilitaja poolt tõuraamatu põhiossa kantud puhtatõulise eesti maatõugu 
veise ning vähemalt kuue kuu vanuse puhtatõulise lehmiku kasvatamiseks, kelle vanemad ja 
vanavanemad on kantud tõuraamatu põhiossa. Samuti vähemalt kuue kuu vanuse Veterinaar- ja 
Toiduameti tunnustatud ohustatud tõu säilitaja poolt nõuetekohaselt identifitseeritud ja tõuraamatu 
põhiossa kantud puhtatõulise eesti hobuse, tori hobuse ja eesti raskeveohobuse kasvatamiseks, 
kusjuures tori tõugu hobuse mõlemad vanemad peavad olema tori tõugu. 

Tulemused: 

Tegevuse rakendumisel toetatakse kõigi nõuetekohaselt peetavate eesti hobuste, tori hobuste, eesti 
raskeveohobuste ja eesti maatõugu veiste kasvatamist. Tegevuste rakendumisel suureneb kõikide 
kohalikku ohustatud tõugu loomade arv ja nende väljasuremise oht väheneb. Tegevuse 
rakendamisega aidatakse kaasa geneetilise mitmekesisuse säilitamisele.  

Aastateks 2004-2006 prognoositi eesti tõugu hobuste arvuks 1 020. Saavutati 1 018, mis teeb tegeliku 
saavutustaseme osaks ~100% planeeritud tasemest. Aastaks 2007 sai toetust 1 148 ohustatud tõugu 
looma, mis moodustab 113% planeeritust. Määratud toetussummadeks prognoositi perioodil 2004-
2006 kokku 435 000 eurot (6 806 271 krooni). Saavutati ehk toetust maksti 445 480 eurot (6 970 247 
krooni), mis on 102% planeeritud tasemest. Aastaks 2007 maksti toetust 643 787 eurot (10 073 081 
krooni), mis moodustab perioodiks 2004-2006 prognoositust 148%.  

Eesti maakarja tõugu veiste arvuks prognoositi 750. Tegelikult sai toetust 645 veist, mis teeb 
tegelikuks saavutustasemeks 86%. Aastaks 2007 sai toetust 706 eesti maakarja tõugu veist, mis teeb 
saavutustasemeks 94% planeeritust. Määratud toetussummadeks prognoositi 521 000 eurot (8 151 
879 krooni). Saavutati ehk toetust maksti 214 113 eurot (3 350 148 krooni), mis on 41% planeeritud 
tasemest. Aastaks 2007 maksti toetust 348 218 eurot (5 448 430 krooni), mis teeb tegelikuks 
saavutuseks 67% planeeritud tasemest. 

Toetatavate eesti raskeveo hobuste arvuks prognoositi 100. Tegelikult sai toetust 110 hobust, mis 
teeb tegelikuks saavutustasemeks 110%. Aastaks 2007 toetati 138 looma, mis on 38% enam kui 
planeeriti. Määratud toetussummadeks prognoositi 29 000 eurot (453 751 krooni). Saavutati ehk 
toetust maksti 33 221 eurot (519 793 krooni), mis moodustab 115% planeeritud tasemest. Aastaks 
2007 maksti toetust 59 683 eurot (933 829 krooni), mis teeb tegeliku saavutustaseme osakaaluks 
206% planeeritud tasemest.  

Toetatavate tori tõugu hobuste arvuks prognoositi 500. Tegelikult toetati 439 hobuse kasvatamist, mis 
moodustab 88% planeeritust. Aastaks 2007 toetati 464 tori hobuse kasvatamist, mis on 93% 
planeeritud tasemest. Määratud toetussummadeks prognoositi 155 000 eurot (2 425 223 krooni). 
Saavutati ehk toetust maksti 133 478 eurot (2 088 476 krooni), mis on 86% planeeritud tasemest. 
Aastaks 2007 maksti tori hobuse kasvatamiseks toetust 214 305 eurot (3 353 149 krooni), mis on 38% 
enam kui planeeriti (ptk 2.2.4., tabel 6).  

Tõuraamatusse kantud kõigi toetavate ohustatud tõugude isendite arv perioodil 2004-2006 kasvas, 
mis näitab, et PKT toetus aitas kaasa kultuuripärandi ja geneetilise mitmekesisuse säilitamisele. 
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2.2.3. MAK 2004-2006 eelhindamisel (sh strateegilis e keskkonnamõju 
hindamisel) välja toodud PKT meetmete mõju 

 

MAK 2004-2006 ühe osana teostas AS MAVES eelhindamise ning paralleelselt eelhindamisega ka 
MAKi strateegilise keskkonnamõjude hindamise. 

Eelhindaja poolt MAK meetmete eeldatud mõjust annab ülevaate tabel 3. 

 

Tabel 3.  MAKi meetmete eeldatud mõju (MAK 2004-2006) 

Tingmärgid: + positiivne mõju, ++ oluline positiivne mõju, 0 mõju ei ole, 5 – tinglik summaarne mõju  

AS Mavese poolt teostatud Eesti maaelu arengukava 2004 - 2006 strateegilise keskkonnamõju 
hindamise aruandes, mis on teostatud MAKi 25.04.2003 ja 15.07.2003 versioonide alusel, järeldati et 
MAKi programmeerimine ja rakendamine aitab liikuda soovitud eesmärkide suunas. Eelhindaja 
hinnangul on ulatuslikum oluline positiivne keskkonnamõju seotud loodetavate tulemustega pool-
looduslike koosluste hooldamisel ja ohustatud tõugude säilitamisel. Piiratud ulatusega olulise 
positiivse keskkonnamõjuga on väärtuslike maastike meede, ohustatud kahepaiksetele tiikide ja 
rändlindudele söödaalade rajamine ning kiviaedade taastamine ja hooldamine (tabel 4). Reaalselt 
rakendus nimetatutest vaid kohalikku ohustatud tõugude kasvatamine ja kiviaedade rajamine, 
taastamine ja hooldamine. Spetsiaalsete mulla- ja veekaitse tegevuste rakendamist peeti eelhindaja 
poolt vägagi vajalikuks ning antud meetmeid soovitati rakendada piirkonniti, kuid reaalselt neid 
arengukava raames ellu ei viidud. 

Järelhindamisel oli raske analüüsida, kas eelhindamise raames meetmete prognoositud mõju vastas 
tegelikule mõjule, kuna eelhindamisaruandes puudusid selged alused (konkreetsed arvnäitajad) 
hinnangute ja ekspertarvamuse andmisel. Aruandes käsitletud hinnangulised suurused nagu nt 
„positiivne mõju“ ja „oluline positiivne mõju“, võivad olla väga subjektiivsed.  

Ehkki lühikese programmiperioodi tõttu ning maaelu arengut mõjutavaid erinevaid majandus-, sotsiaal- 
ja keskkonnaprotsesse silmas pidades on muutuste täpset ulatust sageli raske ennustada, peaksid 
edaspidised hindamised siiski rohkem põhinema faktidel ning olema enam argumenteeritud. 
Adekvaatsete hinnangute andmine eeldab MAKi meetmete paremat planeerimist sh konkreetsemaid 
MAKi meetmete eesmärke ja sihttasemeid (k.a mõju osas).  

Meede Majanduslik 
mõju Sotsiaalne mõju Keskkonna 

mõju Kokku 

Ebasoodsamate 
piirkondade toetus + ++ + 4 

Põllumajanduslik 
keskkonnatoetus + + + 3 

Elatustalu kohanemise 
toetus + + 0 2 

Nõuetega vastavusse 
viimise toetus ++ + ++ 5 

Põllumajandusmaa 
metsastamise toetus + + 0 2 

Otsetoetuste 
lisamaksed + 0 0 1 
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Tabel 4. PKT loodetava keskkonnamõju koondhinnang (MAK 2004-2006 strateegilise keskkonnamõju hindamise 
aruanne, 2003) 

MEEDE, ALAMEEDE, 
TEGEVUS ÕHK VESI MAASTIKUD ELUSLOODUS TINGLIK 

KOONDHINNANG 

PKT      

KS tootmine 0 +? +? 0 2? 

KS majandamine 0 +? + + 3? 

Mulla ja veekaitse      

Püsirohumaad 0 + + + 3? 

Vaheribad 0 0 0 + 1 

Mahepõllumajandus 0 + + + 3 

Maastikuelemendid      

Kiviaiad 0 0 ++ + 3 

Põõsasribad 0 0 - + 0 

Tiikide ja märgalade 
rajamine 0 0 0/+ 0/+ 1 

Väärtuslikud maastikud 0 + + + 3 

Liigikaitselised projektid       

Ohustatud kahepaiksed 0 0 + ++ 3 

Rändlindude söödaalad 0 0 + ++ 3 

Eritegevused      

Poollooduslikud kooslused 0 + ++ ++ 5 

Ohustatud tõud 0 0 + ++ 3 

Talvine taimkate 0 +? + + 3? 

Hinnangu skaala: ++ “võimalik oluline positiivne mõju”, + “võimalik positiivne mõju”, 0 “mõju eeldatavalt puudub” 
või ? “mõju teadmata või ebaselge”, - “võimalik negatiivne mõju”, --“võimalik oluline negatiivne mõju”.  

             – rakendunud tegevused 
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2.2.4. PKT finantseerimis- ja rakendamisalane teave  

2.2.4.1. Administratiivandmed PKT kohta 

Antud alapeatüki andmed põhinevad MAK 2004-2006 seirearuannetel ning augustis 2008 tehtud PRIA 
teabepäringutel.  

Programmiperioodil 2004–2006 oli MAKi planeeritud eelarve 188,16 miljonit eurot (üle 2,944 miljardi 
krooni). Kõige suurema osa (38%) kolme aasta eelarvest moodustas põllumajanduslik keskkonna-
toetus 70,94 miljoni euroga (tabel 5) (MAK 2004-2006 seirearuanne 2006. a, 2007). 

Tabel 5.  MAKi meetmete rahastamine aastatel 2004–2006. Tabelis esitatud summad on eurodes (miljonit eurot). 
(MAK 2004-2006 2006. a seirearuanne, 2007) 

MEEDE ELi osalus  Riiklikud 
kulutused  Eelarve kokku  

Eelarve jagunemine 
meetmete kaupa 

 % 

Ebasoodsamate piirkondade toetus 21,98 5,50 27,48 15 

Põllumajanduslik keskkonnatoetus 56,73 14,21 70,94 38 

Põllumajandusmaa metsastamise 
toetus 7,86 1,96 9,82 5 

Elatustalude kohanemise toetus 8,84 2,21 11,06 6 

Nõuetega vastavusse viimise toetus 27,97 7,00 34,97 19 

Keskkonnaalaste kitsendustega 
piirkondade toetus (Natura 2000 alad) 0,99 0,25 1,24 1 

Otsetoetuste lisamaksed 21,71 5,43 27,13 14 

Tehniline abi 2,49 0,63 3,12 2 

SAPARD 1,92 0,48 2,40 1 

KOKKU 150,50 37,66 188,16 100 

MAKi eesmärkide saavutamist hinnatakse läbi erinevate MAKis kirjeldatud näitajate. MAK 2004-2006 
seirearuande 2007. a baasil ja PRIA 2008. a augusti andmetega tabelis (tabel 6.) on toodud MAK PKT 
meetmespetsiifiliste näitajate saavutustasemed, milleni on jõutud pärast 2006. aastal toimunud 
taotluste vastuvõtuperioodi. Finantsnäitaja “määratud toetussumma” kajastab ajavahemikul 2004–
2006 vastu võetud taotlustele tehtud määramisi kokku. Füüsiline näitaja kajastab 2006. a näitajaid.  

MAK 2004-2006 kohaselt prognoositi vähemalt ühe kolmandiku Eesti põllumajandustootjate liitumine 
PKT meetmega. Finants- ja rakendamisalane info näitab PKT meetme tulemuste osas suhteliselt 
kõrget saavutustaset, mis viitab meetme suurele populaarsusele sihtgrupis. Füüsiliste ja 
finantsnäitajate osas on meetmele seatud prognoosid täidetud ja mõnel juhul ületatud peaaegu 
kõikides meetmespetsiifilistes näitajates (tabel 6).  

Kogu PKT meetme ulatuses kiideti 2004. a heaks 6 546 taotlust. Võttes põllumajandustootjate 
koguarvuks ÜPT 2004 aasta taotlejad (18 954), kiideti PKT heaks 35%-le põllumajandustootjatest, 
seega täideti eesmärk meetmega ühinemise osas. 2005. a sai heakskiidu 7 379 PKT toetuse taotlust 
ning 2006. a 6 897 taotlust. 

MAK 2004-2006 raames on põllumajanduslikku keskkonnatoetust määratud aastatel 2004-2006 kokku 
1 067 214 910 krooni, millest  829 299 206 krooni baastegevuse keskkonnasõbraliku tootmise eest 
(78% kõigist 2004-2006 määratud PKT toetustest); 202 186 683 krooni lisategevuse mahe-
põllumajanduse eest (19% kõigist määratud PKT toetustest) ja 22 800 357 kiviaedade rajamise, 
hooldamise ja taastamise eest (2% kõigist määratud PKT toetustest) ning kohalikku ohustatud tõugu 
loomade kasvatamise eest 12 928 664 (1% kõigist perioodil määratud PKT toetustest).  
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Tabel 6.  MAK 2004-2006 põllumajandusliku keskkonnatoetuse meetmespetsiifilised näitajad, mis on saavutatud 
programmiperioodi jooksul määratud toetuste alusel (PRIA 2008. a augusti andmed, MAK 2004-2006 2007. a 
seirearuanne, 2008) 

Meetmespetsiifilised näitajad 

Aastateks 
2004–2006 

prognoositud 
saavutustase 

Aastatega 
2004–2006 
saavutatud 

tase 

Tegeliku 
saavutustasem

e osakaal 
planeeritud 
saavutus-

tasemest, % 

Aastatega 
2004-2007 
saavutatud 

tase 

Tegeliku 
saavutus-

taseme 
osakaal 

planeeritud 
saavutus-

tasemest, % 

Põllumajanduslik keskkonnatoetus         

sh keskkonnasõbraliku tootmise 
toetus         

Füüsiline näitaja - kohustustega hõlmatud 
üldpindala (ha) 470 000 433 443 92 441 797 94 

52 630 000 53 001 879  70 927 371  Finantsnäitaja - määratud toetussumma, 
eurodes (krooni) (823 480 558) (829 299 206) 101  (1 109 772 202) 135 

sh mahepõllumajandusliku tootmise 
toetus         

Füüsiline näitaja - kohustustega hõlmatud 
üldpindala (ha) 70 000 61 568 88 66 870 96 

16 793 000 12 922 084 77  18 859 960 112 Finantsnäitaja - määratud toetussumma, 
eurodes (krooni) (262 753 354) (202 186 683)  (295 094 255)  

Edukuse näitaja - kohustusega hõlmatud 
mahetootmisettevõtete üldarv … 1 040   1224  

sh kiviaia rajamise, taastamise ja 
hooldamise toetus         

Füüsiline näitaja - rajatud kiviaiad (m) 25 000 19 295 77 19 295 77 

Füüsiline näitaja - taastatud kiviaiad (m) 55 000 39 451 72 39 451 72 

Füüsiline näitaja - hooldatud kiviaiad (m) 20 000 26 034 130 26 034 130 

201 000 426 575  426 575  Finantsnäitaja - rajatud kiviaiad, eurodes 
(krooni) (3 144 967) (6 674 454) 212  (6 674 454) 212  

352 000 716 478  716 478  Finantsnäitaja - taastatud kiviaiad, 
eurodes (krooni) (5 507 603) (11 210 442) 204  (11 210 442) 204  

85 000 314 155 370 314 155 370 Finantsnäitaja - hooldatud kiviaiad, 
eurodes (krooni) (1 329 961) (4 915 461)   (4 915 461)   

sh kohalikku ohustatud tõugu looma 
kasvatamine         

Füüsiline, edukuse ja mõju näitaja - 
hinnanguline eesti tõugu hobuste arv 1 020 1 018 100 1 148 113 

Füüsiline, edukuse ja mõju näitaja - 
hinnanguline eesti maakarja tõugu veiste 
arv 

750 645 86 706 94 

Füüsiline, edukuse ja mõju näitaja - 
hinnanguline eesti raskeveo hobuste arv 100 110 110 138 138 

Füüsiline, edukuse ja mõju näitaja - 
hinnanguline tori tõugu hobuste arv 500 439 88 464 93 

435 000 445 480 102 643 787 148 Finantsnäitaja - määratud toetussumma 
(eesti tõugu hobune), eurodes (krooni) (6 806 271) (6 970 247)   (10 073 081)  

521 000 214 113 41 348 218 67 Finantsnäitaja - määratud toetussumma 
(eesti maakarja tõugu veis), eurodes 
(krooni) (8 151 879) (3 350 148)   (5 448 430)  

29 000 33 221 115 59 683 206 Finantsnäitaja - määratud toetussumma 
(eesti raskeveo hobune), eurodes (krooni) (453 751) (519 793)   (933 829)  

155 000 133 478 86 214 305 138 Finantsnäitaja - määratud toetussumma 
(tori tõugu hobune), eurodes (krooni) (2 425 223) (2 088 476)  (3 353 149)  
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Tabel 7.  PKT määramised aastatel 2004-2007 (PRIA 2008. a augusti andmed) 

2004 2005 2006 2007 

Toetused Heaks-
kiidetud 

taotluste arv 

Määratud 
ühikuid (ha, 

tk, m) 

Määratud 
summa 
(EEK) 

Heaks-
kiidetud 

taotluste arv 

Määratud 
ühikuid  

(ha, tk, m) 

Määratud 
summa 
(EEK) 

Heaks-
kiidetud 
taotluste 

arv 

Määratud 
ühikuid 

(ha, tk, m) 

Määratud 
summa 
(EEK) 

Heaks-
kiidetud 
taotluste 

arv 

Määratud 
ühikuid 

(ha, tk, m) 

Määratud 
summa 
(EEK) 

KST  5 611 451 787 270 792 570 5 551 455 777 286 283 438 5 228 433 443 272 223 198 5 197 441 797 280 472 
996 

MAHE  728 36 991 49 447 832 923 49 901 68 053 305 1 062 61 568 84 685 546 1 107 66 870 92 907 572 

KOKKU* 6 339 488 778 320 240 402 6 474 505 678 354 336 743 6 290 495 011 356 908 744 6 304 508 667 373 380 
568 

Eesti tõugu 
hobune  207 800 2 037 042 234 922 2 341 691 238 1 018 2 591 514 272 1 148 3 102 834 

Maakarja 
tõugu veis        112 593 1 604 061 134 645 1 746 087 150 706 2 098 282 

Eesti 
raskeveo 
hobune  

      33 96 241 817 40 110 277 976 49 138 414 036 

Tori hobune        171 384 973 488 195 439 1 114 988 210 464 1 264 673 

Kiviaed, 
millest                         

rajamine        95 19 295 6 674 454             

hooldamine       105 26 034 4 915 461             

taastamine       155 39 451 11 210 442             

KOKKU     322 277 444     382 298 157     362 639 309     380 260 
393 

* üks taotleja võis taotleda mitut toetust, sh ka MAHE ja KST-d 
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Tabel 8.  Koondtabel toetuste taotlemise, määramise ja põllumajandusliku maakasutuse kohta, 2004-2007. a (PRIA 2008. a augusti andmed) 

KST MAHE PKT KOKKU ÜPT ÜPT (va PKT) 
  

2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 

Taotluste arv 5 795 6 348 6 093 5 890 793 999 1 154 1 224 6 588 7 347 7 247 7 114 18 954 19 136 18 532 17 550 12 556** 12 347** 11 808** 10 974** 

Taotletud 
pind kokku 
(ha), sellest 

462 700 478 174 461 200 467 712 40 788 53 783 65 830 69 910 503 489 531 958 527 031 537 622 818 442 846 521 850 803 841 467 314 953 314 563 323 772 303 845 

Looduslik 
rohumaa 

14 061 18 305 15 736 9 193 6 266 9 308 8 951 5 949 20 327 27 613 24 687 15 142 43 104 45 106 42 173 30 443 22 777 17 493 17 486 15 301 

Pikaajaline 
rohumaa 

101 351 89 486 88 649 84 893 16 199 19 476 24 629 26 700 117 550 108 962 113 278 111 593 191 642 178 047 187 158 184 717 74 092 69 085 73 880 73 124 

Põllukultuurid 345 175 369 330 355 946 372 899 17 750 24 118 31 123 35 996 362 925 393 448 387 069 408 895 573 936 616 652 614 662 620 732 211 011 223 204 227 593 211 837 

Püsikultuurid 887 887 788 681 562 865 1 106 1 250 1 449 1 752 1 894 1 931 2 653 3 060 3 039 3 033 1 204 1 308 1 145 1 102 

Muu maa 1 227 167 81 46 11 16 22 16 1 238 183 103 62 7 107 3 656 3 771 2 542 5 869 3 473 3 668 2 480 

Liblikõieliste 
osakaal (%) 
taotletud 
põllumaast* 

13,8 16,6 17,1 17,2 25,9 24,6 25,3 26,0 14,4 17,1 17,8 18,0 10,1 12,2 12,5 13,3 2,7 3,5 4,3 4,1 

* liblikõieliste osakaalu arvutamisel on arvesse võetud põllumaale taotletud liblikõieliste-heintaimede, kaunviljade ja teravilja allakülvi pind 

**taotlejad on ühekordselt, välja on jäetud ka need PKT taotlejad, kes ÜPT-d ei taotlenud 
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2.2.4.2. PKT taotlemisandmed maakonniti 

PRIA 2008. a augusti andmetel koostatud joonisel 2. on toodud maakondade ning aastate kaupa 
KST taotlejate arv ning taotletav pind hektarites. Kõige rohkem KST taotlusi esitati perioodil 2004 -
 2007 Pärnu maakonnas (2004. a 18% ning 2007. a 17% kõigist KST taotlustest). Arvuliselt vähim 
taotlejaid oli Järvamaal, kus 2004. a esitati 186 taotlust, mis oli 3,2% kõigist esitatud KST taotlustest 
ning 2007. a 206 taotlust, mis moodustas 3,5% kogu riigis esitatud KST taotlustest. Kuid taotletud 
KST pinnalt on Järvamaa (2004 – 2007. aastate keskmisena) Pärnumaa (54 860 ha) ja Lääne-
Virumaa (50 176 ha) järel kolmandal kohal (48 399 ha). 

Pindalaliselt oli aastatel 2004 - 2006 kõige enam KST toetust taotletud Pärnumaal (nt 2006. a 
54 575 ha, mis moodustas 12% kõikides maakondades 2006. a taotletud KST pinnast), kuid 2007. 
a taotleti KST toetust kõige enam Lääne-Virumaal (60 883 ha, mis moodustas 13% kogu riigis 
2007. a taotletud KST pinnast). Keskmine taotletav KST pind Pärnumaal 2006. aastal oli 52 ha, 
keskmine taotletav KST pind Lääne-Virumaal 2007. a 150 ha.  

Järvamaad iseloomustavad KST suurtootjad (keskmine pind taotleja kohta perioodil 2004 - 2007. a 
246 hektarit). Võrumaal, Hiiumaal ja Saaremaal võib aga märgata trendi, et taotlejate hulgas on 
palju ettevõtteid, kellel on vähe taotlusalust maad (Hiiumaal 2004. - 2007. a keskmisena 19 ha 
taotleja kohta). Täpsemad andmed KST taotlejate ja taotletud pindade kohta maakonniti on lisas 1, 
tabel 1. 

 

Joonis 2.  KST taotlemine maakondade ja aastate kaupa 2004-2007 (PRIA 2008. a augusti andmed) 

Mahepõllumajandusliku tootmise toetust taotlenud tootjate hulgas võib näha KST toetust taotlustest 
erinevat trendi. Joonisel 3 on näha, et MAHE toetust taotlenud ettevõtted ei erine maakonniti 
taotletava MAHE pinna suuruselt.  

MAHE toetuse taotlejate arv on tõusnud rohkem neis maakondades, kus juba 2004. aastal oli palju 
taotlejaid. Seega, mahetootmine on jätkuvalt populaarne Hiiumaal, Saaremaal, Võrumaal ja 
Viljandimaal, kus on läbi aastate olnud kõige kõrgem taotlejate arv ja taotletav MAHE maa pind. 
Täpsemad andmed MAHE taotlejate ja taotletud pindade kohta maakonniti on lisas 1, tabel 2. 
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Joonis 3. Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse taotlemine maakondade ja aastate kaupa (PRIA 2008. a 
augusti andmed) 

 

2.2.4.3. Põllumajanduslik maakasutus aastatel 2004- 2007 

Eesti Statistikaameti andmeil on aastatel 2004 ja 2007 kasutatavat põllumajandusmaad vähem 
(vastavalt 753 559 ha ja 825 995 ha), võrreldes PRIA poolt ÜPT (sh PKT) toetusteks taotletud 
põllumajandusmaaga (vastavalt 818 442 ha ja 841 467 ha). Erinevus tuleneb tõenäoliselt 
definitsioonide erinevusest, kuna Statistikaamet arvestab kasutatava põllumajandusmaa hulka maa, 
kus toodetakse põllumajandussaadusi, kuid PRIA ka selle maa, mida hoitakse n-ö heas korras, kuid 
mille pealt põllumajandussaadusi ei toodeta. Samas kajastatakse PRIA andmetes ainult sellist 
maad, millele taotletakse toetusi. 

Toetustüüpide osatähtsuse analüüsi aluseks on seetõttu võetud PRIA ÜPT (sh PKT) toetuse 2007. 
a taotluspõhised põllumajandusmaa andmed. 

Perioodi 2004-2007 jooksul on põllumajandusmaa pindalad aastati mõnevõrra muutunud, kuid 
läbivalt on KST, MAHE ja ÜPT (v.a PKT) pindalade suhe sarnane ning toetustüüpide osatähtsus 
ÜPT (sh PKT) põllumajandusmaast ühesugune. KST toetuse taotlusalune pind moodustas 2007. a 
Eesti keskmisena 56% ja MAHE toetuse pind 8% kasutatavast põllumajandusmaast. Erinevad 
toetustüübid on maakondades erineva populaarsusega (joonis 4). 
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Joonis 4.  KST, MAHE, ja ÜPT (v.a PKT) toetustüüpide taotluspõhise maakasutuse osatähtsus maakonniti 
2007. a (PRIA 2008. a augusti andmed) 

KST toetus on põllumajandusmaast kõige suurema osatähtsusega Pärnumaal (68%), Järvamaal 
(67%), Läänemaal (62%) ja Põlvamaal 62%) ning kõige väiksema osatähtsusega Hiiumaal (34%), 
Võrumaal (38%) ja Harjumaal (40%) (tabel 9). 

Mahetoetus on põllumajandusmaast kõige suurema osatähtsusega Hiiumaal (54%), Saaremaal 
(17%) ja Võrumaal (15%) ning kõige väiksema osatähtsusega Järvamaal (2%), Lääne-Virumaal 
(3%) ja Jõgevamaal (4%). 

Ainult ÜPT (v.a PKT) toetus omab põllumajandusmaast kõige suuremat osatähtsust Harjumaal 
(52%), Viljandimaal (46%) ja Võrumaal (46%). 

Tabel 9. KST, MAHE, ja ÜPT (v.a PKT) maakasutus hektarites ja erinevate toetustüüpide osatähtsus 
toetusalusest põllumajandusmaast maakonniti 2007. a (PRIA 2008. a augusti andmed) 

Maakond ÜPT (sh 
PKT) (ha) KST (ha) KST 

osa (%) 
MAHE 
(ha) 

MAHE 
osa (%) 

ÜPT (v.a 
PKT) (ha) 

ÜPT 
osa (%) 

Harjumaa 55 765 22 108 40 4 572 8 29 084 52 

Hiiumaa 12 001 4 022 34 6 450 54 1 530 13 

Ida-Virumaa 26 599 13 739 52 1 906 7 10 953 41 

Jõgevamaa 65 867 37 425 57 2 347 4 26 095 40 

Järvamaa 76 153 51 088 67 1 409 2 23 656 31 

Läänemaa 39 061 24 259 62 5 309 14 9 493 24 

Lääne-Virumaa 99 657 60 883 61 2 736 3 36 037 36 

Põlvamaa 46 458 28 940 62 2 486 5 15 032 32 

Pärnumaa 76 729 51 972 68 6 212 8 18 545 24 

Raplamaa 58 453 30 440 52 4 330 7 23 683 41 

Saaremaa 43 477 25 816 59 7 490 17 10 171 23 

Tartumaa 76 974 45 719 59 6 016 8 25 238 33 

Valgamaa 40 085 18 959 47 4 402 11 16 724 42 
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Maakond ÜPT (sh 
PKT) (ha) KST (ha) KST 

osa (%) 
MAHE 
(ha) 

MAHE 
osa (%) 

ÜPT (v.a 
PKT) (ha) 

ÜPT 
osa (%) 

Viljandimaa 77 282 34 391 45 7 026 9 35 865 46 

Võrumaa 46 907 17 949 38 7 219 15 21 739 46 
Eesti 841 466 467 712 56 69 910 8 303 845 36 

2004. aastal taotlesid põllumajandustootjad PKTd 503 489 hektarile, ÜPT (v.a PKT) toetust taotleti 
kokku 314 953 hektarile, 2007. aastal taotleti PKT-d 537 622 ha ning ÜPT toetust 303 844 hektarile. 

PKT taotletud pind muutus perioodi jooksul vähe, kuna KST toetus osutus ülipopulaarseks juba 
esimesel taotlusaastal (2004) ning eelarvevahendite nappuse tõttu otsustati järgnevatel aastatel 
lisataotlusi mitte vastu võtta (v.a MAHE toetus).  

Joonisel 5. on esitatud KST, MAHE, PKT kokku ja ÜPT (v.a PKT) toetuse taotlejate maakasutus 
hektarites aastate kaupa. Aastaid võrreldes on märgata suundumust, et mõnevõrra väheneb 
looduslike ja pikaajaliste rohumaade ning selle arvelt suureneb põllukultuuride pindala. Erandiks on 
mahetootjad, kelle puhul on suurenenud nii taotletud pikaajaliste rohumaade kui ka põllukultuuride 
all olev pind. 

Joonis 5.  KST, MAHE ning ÜPT (v.a PKT) taotluspõhine maakasutus aastatel 2004-2007 (PRIA 2008. a 
augusti andmed) 

Võrreldes maakasutuse osatähtsust erinevate toetustüüpide puhul (joonis 6), selgus, et perioodil 
2004-2007 oli kõige suurem looduslike ja pikaajaliste rohumaade osatähtsus põllumajandusmaast 
mahetootjatel (vastavalt 9-17% ja 47-51%) ning kõige väiksem KST toetust taotlenud tootjatel (2-
3% ja 18-25%). Põllukultuurid seevastu omavad mahetootjatel kõige väiksemat (44-51%) ning KST 
taotlenud tootjatel kõige suuremat osatähtsust (75-80%). Põllumajanduslikku keskkonnatoetust 
mittetaotlenud ja vaid ühtset pindalatoetust taotlenud tootjatel moodustas looduslik rohumaa 5-7%, 
pikaajaline rohumaa 23-24% ja põllukultuurid 67-71% põllumajandusmaast. 

Perioodil 2004-2007 oli põllumajanduslikku keskkonnatoetust taotlenud tootjatel pikaajaliste rohu-
maade osatähtsus keskmiselt 4% väiksem ja põllukultuuride osatähtsus põllumajandusmaast 5% 
suurem kui vaid ühtset pindalatoetust taotlenud tootjatel. 
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Joonis 6. KST, MAHE ning ÜPT (v.a PKT) taotluspõhine maakasutuse struktuur aastatel 2004-2007 (PRIA 
2008. a augusti andmed) 

Analüüsides taotluspõhist põllukultuuride all olevat maakasutust (haritav maa), ilmnevad toetus-
tüüpide kaupa suuremad erinevused. Aastatel 2004 ja 2007 taotleti põllumajanduslikku 
keskkonnatoetust vastavalt 362 925 ja 408 894 ha ning ainult ühtset pindalatoetust (v.a PKT) 
vastavalt 211 012 ja 227 594 ha põllukultuuride pindalale (joonis 7). 
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Joonis 7.  KST, MAHE ning ÜPT (v.a PKT) taotluspõhine põllukultuuride pindala muutus aastatel 2004-2007 
(PRIA 2008. a augusti andmed) 

PKT taotletud põllukultuuride pindalast moodustas perioodil 2004-2007 lühiajaline rohumaa 39-
41%, kaunviljad 1%, teraviljad liblikõieliste allakülviga 5-6%, teraviljad 38-41% ning õlikultuurid 8-
12%. ÜPT taotletud põllukultuuride pindalast moodustas samal perioodil lühiajaline rohumaa 28-
31%, kaunviljad <1%, teraviljad liblikõieliste allakülviga <1%, teraviljad 49-51% ning õlikultuurid 8-
11% (joonis 8). Seega võib öelda, et PKT põllumaa on rohkem diferentseeritud, kui ÜPT põllumaa, 
tõenäoliselt on selle üheks põhjuseks ka baasmeetme viljavahelduse nõue.  
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Joonis 8. KST, MAHE ning ÜPT (v.a PKT) taotluspõhine tootjate põllukultuuride struktuuri muutus aastatel 
2004-2007 (PRIA 2008. a augusti andmed) 

Mustkesa kasutamine on perioodi jooksul mõnevõrra vähenenud, kuid omab praktiliselt võrdset 
osatähtsust (4-8%) mahetootjate ja ÜPT tootjate puhul. 

Rohumaad kokku (looduslikud, pikaajalised ja lühiajalised) moodustavad PKT taotletavast põllu-
majandusmaast 54-56% ning ÜPT taotletavast põllumajandusmaast 49-51%, nende osatähtsus 
ning summaarne pindala muutub perioodi jooksul väga vähe. 
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2.2.4.4. Viljavaheldusplaanis liblikõieliste kultuu ride kasvatamise nõude täitmine 

Baasmeetme viljavahelduse rakendamise nõude kohaselt peab toetuse taotleja (KST, MAHE) 
põllumaal kasvatama igal aastal vähemalt 15% liblikõielisi või liblikõieliste-kõrreliste heintaimede 
segu. Nimetatud heintaimi võib kasvatada ka allakülvina. 

Antud peatükis on kasvatatavate liblikõieliste kultuuride osakaalu leidmiseks kasutatud järgmist 
lähenemist: maakondade kaupa on taotlustel esitatud kasvatatavate põllukultuuride alusel kokku 
liidetud hektarite arv kus kasvatati liblikõielisi, heintaimi, kaunvilju ja teravilja allakülviga. Seejärel on 
leitud nende kultuuride all oleva maa osa kogu põllumaast selles maakonnas. 

PRIA ametnike info põhjal kasutati liblikõieliste kultuuride kasvatamise osakaalu teada saamiseks 
2004. ja 2005. aastal taotluspõhist kontrolli, mille käigus arvutati liblikõieliste protsent 
arvutiprogrammi poolt automaatselt. Kuna paljud tootjad ei täitnud aga taotlusi korrektselt, lõpetati 
taotluspõhine automaatne kontroll ning alates 2006. aastast kontrollitakse selle nõude täitmist ainult 
kohapealse kontrolli valimisse sattunud tootjatel. Kohapeal kontrollitakse vähemalt 5% toetust 
taotlenud tootjatest. Kontrollitud KST tootjatest oli liblikõielisi kultuure vähem kui nõutud 2004. a 
5%, 2005. a 9,9%, 2006. a 10% ning 2007. a 6,9%. 

Kohapealse kontrolli käigus tuvastati, et 2004. a 1%, 2005. a 5,6% ja 2006. a 5% MAHE tootjatest 
kasvatas vähem kui 15% liblikõielisi kultuure.  

MAHE, KST ja ÜPT (v.a PKT) tootjate kasvatatavate liblikõieliste osakaal kogu taotletud põllumaast 
(2004. – 2007. a) maakonniti ja nelja aasta keskmisena maakonniti on näha joonistel 9 - 11 ning 
võrdlusena joonisel 12, kus on esitletud kõik toetustüübid. 

Andmetes võib esineda mõningaid ebatäpsusi, kuna tegemist on taotlemisandmetega - paljud 
tootjad ei eristanud ebamääraste taotluse täitmise juhiste tõttu liblikõielisi kultuure taotlusel selgelt 
ja seetõttu võivad need olla arvutustest välja jäänud.  

Mahetootjatel on enamikes maakondades v.a Põlvamaa liblikõieliste osakaal kogu taotletud 
põllumaast tunduvalt suurem kui seda nõue (15%) ette näeb (maakondade keskmisena 2004. a 
25,9%, 2005. a 24,6%, 2006. a 25,3% ning 2007.a 26% taotlusalusest pinnast) (joonis 9).  

KST tootjate keskmisena on liblikõieliste kasvatamise protsent üldiselt madalam kui mahetootjatel 
(joonis 10). Maakondade keskmisena kasvatati KST tootjate poolt liblikõielisi kultuure 2004. a 
13,8%, 2005. a 16,6%, 2006. a 17,1% ning 2007. a 17,2% taotletud põllumaast. Järvamaal, 
Põlvamaal, Raplamaal ja Viljandimaal on nelja aasta keskmisena liblikõieliste osakaal nõutavast 
15%-st madalamal. Samas on aastate lõikes märgata kõikides maakondades liblikõieliste osakaalu 
tõusu.  

ÜPT (v.a PKT) tootjad, kellel liblikõieliste kasvatamise kohustus puudub, on võrdluseks välja toodud 
joonisel 11. ÜPT (v.a PKT) tootjad kasvatasid maakondade keskmisena 2004. a 2,7%, 2005. a 
3,5%, 2006. a 4,3% ning 2007. a 4,1% liblikõielisi kultuure taotletud põllumaast. Joonisel 11. on 
näha, et kõige enam kasvatatakse ÜPT (v.a PKT) tootjate hulgas liblikõielisi Saaremaal (ca 10% 
kogu põllumaast), suhteliselt kõrge osakaaluga on ka Hiiumaa ja Võrumaa (~ 7% liblikõielisi kogu 
põllumaast). Antud tendentsi võib selgitada antud maakondade mullastiku eripäraga (õhukesed, 
paepealsed ja rähksed mullad, millel on väike veevaru, kuid samas soodne mullareaktsioon 
liblikõieliste kasvatamiseks). Võrumaal on ilmselt tegemist väiksemate tootmisüksustega, kus 
eelistatakse mullaomaduste parendamiseks kasvatada liblikõielisi. 

Kuna liblikõieliste kasvatamine on üks baasmeetme olulisemaid nõudeid ning sellel on keskkonna 
seisukohast oluline tähtsus, siis tuleks kaaluda selle nõude taotluspõhise kontrolli taastamist, 
loomulikult eeldab see korrektsemalt täidetud taotlusi, mis omakorda sõltuvad taotluse täitmise 
juhiste selgusest.  
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Joonis 9.  MAHE tootjate taotluspõhine viljavaheldusplaanis kasvatatavate liblikõieliste kultuuride osakaal kogu põllumaast aastatel 2004-2007 maakonniti ja 
nelja aasta keskmisena (PRIA 2008. a augusti andmed) 
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Joonis 10.  KST tootjate taotluspõhine viljavaheldusplaanis kasvatatavate liblikõieliste kultuuride osakaal kogu põllumaast aastatel 2004-2007 maakonniti ja nelja 
aasta keskmisena (PRIA 2008. a augusti andmed) 
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Joonis 11.  ÜPT (v.a PKT) tootjate taotluspõhine kasvatatavate liblikõieliste kultuuride osakaal kogu põllumaast aastatel 2004-2007 maakonniti ja nelja aasta 
keskmisena (PRIA 2008. a augusti andmed) 
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Joonis 12.  ÜPT (v.a PKT), MAHE ja KST tootjate taotluspõhine kasvatatavate liblikõieliste kultuuride osakaal kogu põllumaast aastatel 2004-2007 maakonniti ja 
nelja aasta keskmisena (PRIA 2008. a augusti andmed) 
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3. PÕLLUMAJANDUSLIKU KESKKONNATOETUSE HINDAMISE 
METOODIKA 
 

Seire ja hindamise peamiseks eesmärgiks on koguda informatsiooni selle kohta, kuidas PKT 
praktikas toimib ning kas seatud eesmärgid saavutatakse.  

Seire raames kogutakse andmeid PKT sisendite (toetuseks makstav raha) ja väljundite (huvi 
toetuse vastu, nt toetusalune pind) kohta. Hindamise raames analüüsitakse toetuse efektiivsust, 
milleks kogutakse täiendavaid andmeid keskkonna ja sotsiaalmajanduslike näitajate kohta. 

Euroopa Komisjoni juhendite (STAR dokument VI/12004/00, VI/8865/99) kohaselt tuleb MAK 2000-
2006 PKT meetmete hindamise puhul aluseks võtta üldised hindamisküsimused 
teemavaldkondades – vesi, mullastik, maastik ja bioloogiline mitmekesisus ning vastata ka MAKi 
meetmeid läbivatele küsimustele. Lisaks kohustuslikele teemavaldkondadele on Eesti PKT 
hindamisel lisanud riigiomase valdkonna „sotsiaalmajandus ja muu”. Lisaks üldistele 
hindamisküsimustele on soovitatav igal riigil välja töötada ja rakendada oma programmi spetsiifilisi 
hindamisküsimusi, -kriteeriumeid ja indikaatoreid. 

 

3.1. MAKi HINDAMIST REGULEERIV RAAMISTIK JA KASUTAT UD 
DOKUMENDID 

 

Üldised nõuded maaelu arengukavade hindamise kohta on sätestatud nõukogu määruses (EÜ) nr 
1257/1999. Üksikasjalikumad nõuded on toodud rakendusmääruses - määruse (EÜ) nr. 445/2002 
artiklites 54 – 57. Euroopa Komisjoni koostatud üldised hindamisküsimused, kriteeriumid ja 
indikaatorid on loetletud STAR dokumendis nr VI/12004/00 ning nende kasutamise raamistik on 
toodud dokumendis VI/8865/99-rev. 

Hindamise alusdokumendiks on Eesti maaelu arengukava 2004-2006. Hindamisel on kasutatud 
füüsiliste ja finantsnäitajate osas MAK 2004-2006 seirearuandeid ja PRIA aastaraamatuid ning 
PRIA aprillis ja augustis 2008 tehtud andmepäringute vastuseid.  

Euroopa Komisjoni poolsed hindamisjuhised: 

1. European Commission (2008), DG Agriculture and Rural Developemnt, Information note: 
Ex post evaluation of rural development programmes 2000-2006  

2. European Commission (2002), DG Agriculture, Guidelines for the mid term evaluation of 
rural development programmes 2000-2006 supported from the European Agricultural 
Guidance and Guarantee Fund (VI/43517/02) 

3. European Commission (December 2000), DG Agriculture, Common Evaluation Questions 
with Criteria and Indicators Doc no. VI/12/2004/00 Final  

Part A: Introduction  

Part B: The Set of Common Evaluation Questions with Criteria and Indicators 

Part C: Economic Terminology  

Part D: Explanatory Sheets  

4. European Commission (1999), DG Agriculture, Evaluation of rural development 
programmes 2000-2006 supported from the European Agricultural Guidance and 
Guarantee Fund Guideline, VI/8865/99- Rev.  
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3.2. ÜLEVAADE PKT HINDAMISEL KASUTATUD MÕJUINDIKAAT ORITEST  

 

2003. – 2004. a arendati Eesti-Hollandi Phare Twinning projekti käigus välja Eestile sobiv põllu-
majandusliku keskkonnatoetuse seire- ja hindamissüsteem. Projekti käigus töötati läbi senised 
olemasolevad juhised hindamise läbiviimiseks ja tehti ettepanek sobivaks andmekogumis-
süsteemiks (indikaatorite nimistu).  

Indikaatorite väljatöötamisel võeti arvesse PKT tegevustele seatud eesmärke ning võimalikult palju 
ka seniseid hindamisjuhiseid (et oleks võimalik kohustuslikele hindamisküsimustele vastata). 
Arvestati ka olemasoleva olukorraga andmete kättesaadavuse osas (nt ekspertide olemasolu, 
andmete kogumise kallidus jmt). 

Vastavalt indikaatoritele alustati PMK koordineerimisel üleriigiliselt vajaminevate andmete 
kogumisega juba 2004. aastal. Indikaatoreid kogutakse teemavaldkondade kaupa järgnevalt: 

valdkond muld   mullaviljakus, orgaanilise aine sisaldus, mullakadu; 

taimede toiteelementide, happesuse, mineraalse lämmastiku ja orgaanilise 
aine sisaldus;  

valdkond vesi  taimetoiteelementide kogubilanss, pestitsiidide kasutuskoormus, taime-
toiteelementide kontsentratsioon dreenivees;  

valdkond bioloogiline mitmekesisus   

lindude liigirikkus, arvukus ja asustustihedus; kimalaste mitmekesisus ja 
arvukus; soontaimede koosluse struktuur, liigirikkus ja liikide katvus; 
vihmausside arvukus ja liikide mitmekesisus ning mulla biomassi aktiivsus; 

valdkond maastik maastiku struktuuri muutused punkt-, joon- ja pindelementides, muutused 
talude heakorras, taastatud kiviaedade osakaal; 

valdkond sotsiaalmajandus ja muu   

ettevõtjatulu, mahetoodanguna müüdavate mahetoodete osa, tootjate 
keskkonnateadlikkus. 

Tabelis 10 on toodud täpsem ülevaade MAK PKT hindamisel PMK koordineeritud mõju-
indikaatoritest ja nendega seotud uuringutest aastatel 2004-2008. Täpsemad indikaatorite 
metoodikad on lisas 3.  
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Tabel 10. Ülevaade MAK PKT hindamisel kasutatud mõjuindikaatoritest ja nende uuringutest aastatel 2004-2008, PMK (30.09.2008. a) 

VALDKOND MULD 

Seire teostamise aeg 
INDIKAATOR/ 

UURING Indikaatori eesmärk 
2004 2005 2006 2007 2008 

Seiremetoodika, (sh 
seiresamm) Seirealad ja teostamise aeg Seireteostaja(d) Kommentaarid 

2005. a - seirealad paiknevad 12 
maastikuseireruudus (8. maakonnas) 
või selle läheduses. Koguti ja 
analüüsiti 1500 mullaproovi 

2006. a - täiendavalt koguti ja 
analüüsiti 247 mullaproovi 

2007. a - täiendavalt koguti ja 
analüüsiti 600 mullaproovi 

Indikaatorid:  

 
Mullaviljakus (pH, 
K, P)  
 
Orgaanilise aine 
sisalduse muutus 
mullas 
 
Mullaviljakuse ja 
orgaanilise aine 
uuring 

Selgitada mullaviljakuse 
taseme muutus seoses 
PKT-ga tähtsamate mulla 
toitainete ja orgaanilise 
sisalduse ning mulla-
reaktsiooni kaudu 

  X X X X 

Mulla koondproovi 
analüüs (pH, P, K ja 
Corg) 
 
Metoodika kohaselt 
analüüsitakse 
mullaproove 
programmi esimesel 
ja viimasel aastal 
sügisperioodil 

2008. a - kogutakse 200 mullaproovi 

PMK  

2006. a vee-erosiooni testalad - 
Valgjärve, Otepää ja Haanja vald 

2007. a tuule-erosiooni testalad - 
Pärnu mk. Audru vald, Hiiumaa- 
Käina vald, Jõgeva mk. - Kasepää 
vald 

Indikaator:  
 
Mullakadu 
 
Mullaerosiooni 
uuringud 

Selgitada mullaerosiooni-
ohtlikud alad ja tegeliku 
erosiooni pind Eestis 
lähtuvalt maakasutusest  

    X X X 

Ühekordsed uuringud, 
mis teostati valikalade 
meetodil ortofotode ja 
PRIA andmebaaside 
analüüsil  

2008. a tuule-erosiooni jätkuuuring 

Eesti Maaülikool, 
 PMK   

Seiret teostatakse kolmes piirkonnas 
üle Eesti (Saaremaa -Lümanda vald; 
Võrumaa - PMK Võru Katsepunkt ; 
Raplamaa -Kuusiku Katsekeskus) 

2005. a - kokku analüüsiti 296 
mullaproovi 

2006. a - kokku analüüsiti 384 
mullaproovi 

Indikaator: 

 
Taimetoite-
elementide (P, K, 
Ca, Mg, Cu, Mn, B), 
happesuse, Nmin ja 
orgaanilise aine 
sisalduse muutus  
 
Mullatoiteelementide 
dünaamika uuring  

Selgitada välja taimedele 
omastatavate toite-
elementide sisalduse 
dünaamika eeskätt mulla-
proovide kogumise 
perioodil 

  X X X   

Mullaproovi analüüs 
(täisanalüüs + Corg + 
Nmin) 
 
Mullaproove 
analüüsitakse 
vähemalt 3. 
järjestikusel aastal 

2007. a - kokku analüüsiti 384 
mullaproovi 

PMK   
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VALDKOND VESI 

Seire teostamise aeg 
INDIKAATOR/ 

UURING Indikaatori eesmärk 
2004 2005 2006 2007 2008 

Seiremetoodika, sh 
teostamise aeg ja 

seiresamm 
Seirealad Seireteostaja(d) Kommentaarid 

2005. a – 7. maakonnas. 
Toiteelementide kogubilansi uuring 
112 tootjat + 4 veekvaliteedi uuringu 
tootjat, pestitsiidide uuring 70 tootja 
seas 

2006. a – 7. maakonnas. 
Toiteelementide kogubilansi uuring 
108 tootjat +4(+1) veekvaliteedi 
uuringu tootjat, pestitsiidide uuring 
76. tootja seas  

2007. a – 7. maakonnas. 
Toiteelementide kogubilansi uuring 
108 tootjat+ 4(+1) veekvaliteedi 
uuringu tootjat, pestitsiidide uuring 
72. tootja seas 

Indikaatorid: 
 
Taimetoite-
elementide 
kogubilanss 
 
Pestitsiidide 
kasutuskoormus 
 
Toiteelementide 
kasutuse ja 
pestitsiidide 
kasutuskoormuse 
uuring 

Uurida, kuidas PKTga 
seoses muutub mullast 
taimetoiteelementide 
leostumisest põhjustatud 
põhjavee ja pinnavee 
saastumise oht ning 
selgitada välja, kuidas 
teatud majandamine võib 
muuta agrokeskkonna 
survet bioloogilisele 
mitmekesisusele 

  X X X X 

Intervjuud tootjatega, 
raamatupidamis-
andmed (põlluraamat)  
 
Andmeid kogutakse 
vähemalt 3. 
järjestikusel aastal 
samas ettevõttes 

2008. a – 7. maakonnas. 
Toiteelementide kogubilansi uuring 
108 tootjat+ 4(+1) veekvaliteedi 
uuringu tootjat, pestitsiidide uuring 
72. tootja seas 

Ökoloogiliste 
Tehnoloogiate 

Keskus, 
erinevad 

andmekogujad, 
PMK 

  

2005. a - seiret teostati kolmes 
piirkonnas, kokku 5. põllul (4 tootjat) 

2006. a - seiret teostati kolmes 
piirkonnas, kokku 5. põllul (4 tootjat, 
1 tootja vahetati välja) 

2007. a - seiret teostati kolmes 
piirkonnas, kokku 5. põllul (4 tootjat), 
lisaks võeti juurde 2 ala NTA-lt 

Indikaator: 
 
Taimetoite-
elementide 
kontsentratsioon 
dreenivees 
 
Veekvaliteedi 
pilootuuring - 
taimetoiteelementide 
kontsentratsioon 
dreenivees 

Hinnata veekeskkonna 
seisukohast KST ja 
MAHE tootmise 
rakendamist tegevustele 
seatud eesmärkide 
täitmisel 

  X X X X 

Vee- ja mullaproovide 
analüüs 
 
Andmeid kogutakse 
vähemalt 3. 
järjestikusel aastal 

2008. a - seiret teostatakse neljas 
piirkonnas kokku 7. põllul (4 tootjat)  

Erinevad 
andmekogujad, 

PMK 
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VALDKOND BIOLOOGILINE MITMEKESISUS (SEIRET TEHAKSE KOLMES PIIRKONNAS: LÕUNA-, KESK- JA LÄÄNE-EESTIS) 

Seire teostamise aeg INDIKAATOR/ 
UURING Indikaatori eesmärk 

2004 2005 2006 2007 2008 

Seiremetoodika, sh 
teostamise aeg ja 

seiresamm 
Seirealad Seireteostaja(d) Kommentaarid 

2005. a – 3. piirkonnas (10+10+10 
tootjat) Võrumaal, Jõgeva- ja 
Tartumaal, Saaremaal                

2006. a – 3. piirkonnas (30+36 uut 
tootjat, sh referents) Võrumaal, 
Jõgeva- ja Tartumaal, Saaremaal 

2007. a – 3. piirkonnas (22+22+22 
tootjat) Võrumaal, Jõgeva- ja 
Tartumaal, Saaremaal  

Indikaator: 
 
Lindude liigirikkus, 
arvukus ja 
asustustihedus 
 
Lindude liigirikkuse, 
arvukuse ja 
asustustiheduse 
uuring  

1. Uurida, kuidas on 
põllumajandusettevõtte 
üldine keskkonnaseisund 
tänu PKT rakendamisele 
säilinud või paranenud 
pidades silmas elupaiga 
funktsiooni  
 
2. Uurida, kas mahepõllu-
majandus soodustab 
bioloogilist mitmekesisust  
 
3. Uurida, kuidas 
keskkonnasõbaliku 
tootmise tulemusena on 
muutunud pesitsevate 
lindude mitmekesisus ja 
arvukus  

  X X X X 

3 transektloendust 
perioodil mai-juuni 
 
Seiret teostatakse igal 
aastal 

2008. a – 3. piirkonnas (22+22+22 
tootjat) Võrumaal, Jõgeva- ja 
Tartumaal, Saaremaal   

Eesti 
Ornitoloogia-

ühing,  
Saaremaa 
Linnuklubi 

  

2004. a – 2. piirkonnas (Saare- ja 
Võrumaa, kokku 10+10 tootjat)          

2005. a – ühes piirkonnas 
(Jõgevamaa, 10 tootjat + 3 tootjat 
lisaks Võrumaalt)                             

2006. a – 3. piirkonnas (11+11+11 
tootjat) Võrumaal, Jõgeva- ja 
Tartumaal, Saaremaal                    

2007. a – 3. piirkonnas (11+11+11 
tootjat + 3 foontalu) Võrumaal, 
Jõgeva- ja Tartumaal, Saaremaal 

Indikaator:  
 
Vihmausside 
arvukus ja liikide 
mitmekesisus ning 
mulla biomassi 
aktiivsus 
 
Vihmausside 
(arvukus ja liikide 
mitmekesisus) ning 
mulla biomassi 
aktiivsuse uuring 

Uurida, milline on 
muutuste ulatus ja suund 
koosluse liigilises 
koosseisus (eriti 
tolerantsete ja kitsalt 
kohastunud liikide 
suhtes) ning vihmaussi-
koosluse koguarvukuses; 
lisaks ka mikroobi-
koosluse biomassi 
aktiivsuses 

X X X X X 

Käsitsi kaeve 
(50x50x50 cm) + 
mullaproov 
 
Seiret teostatakse igal 
teisel aastal 
(foontaludes igal 
aastal) 

2008. a – 3. piirkonnas (11+11+11 
tootjat + 3 foontalu) Võrumaal, 
Jõgeva- ja Tartumaal, Saaremaal 

Tallinna 
Tehnikaülikool 

2006. a tehti 
põhimõtteline 
otsus 66 tootja 
seire osas - 33 
tootjat ühel ja 33 
tootjat teisel 
aastal 
 
2007. a valiti 
välja 6 foontalu, 
millel tehakse 
seiret igal aastal 

2005. a – 3. piirkonnas (10+10+10 
tootjat) Võrumaal, Jõgeva- ja 
Tartumaal, Saaremaal   15 seireruutu põllu 

kohta (5+5 vastas-
servades, 5 põllul). 2006. a – 3. piirkonnas (36 uut 

tootjat, sh referents) Võrumaal, 
Jõgeva- ja Tartumaal, Saaremaal  

Indikaator:  
 
Soontaimede 
koosluse struktuur, 
liigirikkuse ja liikide 
katvus  
 
Soontaimede 
koosluse struktuuri, 
liigirikkuse ja liikide 
katvuse uuring  

1. Uurida, kas ja kuidas 
on KST ja MAHE toetuse 
rakendamine mõjutanud 
põlluservade taimestiku 
mitmekesisust ja liigilist 
koosseisu 
2. Uurida, milline on 
põlluservade taimkatte 
loodusliku varieeruvuse 
määr traditsioonilistel 
põllumajandusaladel 

  X X   X 

Seiret teostatakse igal 
4. aastal 

2008. a - 3. piirkonnas (22+22+22 
tootjat) Võrumaal, Jõgeva- ja 
Tartumaal, Saaremaal 

Eesti Maaülikool, 
FIE Tiina Talvi,  

Inge Vahter 
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VALDKOND BIOLOOGILINE MITMEKESISUS (SEIRET TEHAKSE KOLMES PIIRKONNAS: LÕUNA-, KESK- JA LÄÄNE-EESTIS) (jätkub)  

2006. a – 3. piirkonnas (22+22+22 
tootjat) Võrumaal, Jõgeva- ja 
Tartumaal, Saaremaal    

2007. a – 3. piirkonnas (22+22+22 
tootjat) Võrumaal, Jõgeva- ja 
Tartumaal, Saaremaal 

Indikaator: 
 
Kimalaste 
mitmekesisus ja 
arvukus  
 
Kimalaste 
mitmekesisuse ja 
arvukuse uuring 

Uurida, kuidas on 
põllumajandus-ettevõtte 
üldine keskkonnaseisund 
tänu PKT rakendamisele 
muutunud pidades silmas 
elupaiga funktsiooni 

   X X X 

3 transektloendust 
perioodil juuni-august. 
Seiret teostatakse igal 
aastal 

2008. a – 3. piirkonnas (22+22+22 
tootjat) Võrumaal, Jõgeva- ja 
Tartumaal, Saaremaal 

Eesti Maaülikool 

2005. a Seiret ei 
teostatud 
uuringu 
finantseerimise 
ebakindluse tõttu 

VALDKOND MAASTIK 

Seire teostamise aeg 
INDIKAATOR/ 

UURING Indikaatori eesmärk 
2004 2005 2006 2007 2008 

Seiremetoodika, sh 
teostamise aeg ja 
seiresamm 

Seirealad Seireteostaja(d) Kommentaarid 

2004. a - seiret teostati 12+1 
seireruudus (a´ 2 km2) erinevates 
maastikulistes regioonides Saare-, 
Lääne-, Pärnu-, Rapla-, Lääne-Viru-, 
Jõgeva-, Tartu- ja Võru 
maakondades; 

talude heakorra uuringus 30 tootjat 
kuues vallas Lääne-, Pärnu-, Saare- 
ja Võrumaal 

Indikaatorid:  
 
Maastiku struktuuri 
muutused punkt-, 
joon- ja pind-
elementides  
 
Muutused talude 
heakorras 
 
Maastiku struktuuri 
muutused punkt-, 
joon- ja pind-
elementides ja 
talude heakorra 
uuringud 

Hinnata, kuidas on 
põllumajandusliku 
keskkonnatoetuse nõuete 
rakendamise tulemusena 
muutunud -  
põllumajandusmaa 
visuaalne köitvus, 
koherentsus, kultuuriline 
omapära ja 
homogeensus/ 
mitmekesisus 

X     X   

Välitööde kaardile 
kantakse kõik 
maastiku struktuuri 
elemendid, talude 
heakord 
kaardistatakse fotode 
ning kirjelduste kaudu. 
Seiret teostatakse 
programmi esimese ja 
viimase aasta kohta 2007. a - kordusseire 12+1 

seireruudus + 30 tootjat 

Eesti Maaülikool 

2004. a 
Planeeriti läbi 
viia välitööd ja 
digitaliseerimine, 
antud aastal  
teostati sellest 
välitööd 
 

Taastatud 
kiviaedade osa 
uuring 

Hinnata maastiku- 
elementide taastamise, 
rajamise ja hooldamise 
meedet tegevusele 
seatud eesmärkide 
saavutamisel. 
 
Eesmärgiks on näidata 
muutusi hooldatud või 
parendatud 
põllumajandusmaa 
visuaalses köitvuses, 
koherentsuses, 
kultuurilises omapäras 
ning homogeensuses / 
mitmekesisuses 

      X Ühekordne uuring üleriigiliselt PMK 

2005. a ei 
teostatud seiret 
kiviaiatoetuse 
hilise 
rakendamise 
tõttu.  
2006. a vaadati 
uuringu 
metoodika üle 
ning otsustati 
selle ebatäpsuse 
tõttu uuring 
teostamata jätta 
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VALDKOND SOTSIAALMAJANDUS JA MUU 

Seire teostamise aeg 
INDIKAATOR/ 

UURING Indikaatori eesmärk 
2004 2005 2006 2007 2008 

Seiremetoodika, sh 
teostamise aeg ja 
seiresamm 

Seirealad Seireteostaja(d) Kommentaarid 

Ettevõtjatulu: 2004. a /2005. a 

/2006. a /2007. a/ - 35 mahetootjat + 
21 KST tootjat 

Mahemüük: 2004. a, 2005. a, 2006. 
a 2007. a - 35 mahetootjat + 15 TTI 
maakondlikku inspektorit + 7 
maakondlikku mahenõustajat + 
postiküsitlus  

2008. a ÖTK osaleb 83 FADN-i 
valimis olevate tootjate ja 20 
väljaspool FADN-i valimit olevate 
mahetootjate ettevõtjatulu analüüsis 
ning teostab mahemüügi 
telefoniküsitluse (100 mahetootjat) + 
15 TTI maakondlikku inspektori + 7 
maakondlikku mahenõustaja 
intervjuud 

Keskkonnateadlikkus: 2004. a  - 48 
KST tootjat 8-s maakonnas + 24 
mahetootjat 8-s maakonnas + 24 
mahedale ülemineku tootjat 12-s 
maakonnas + 15 PKT nõustajat + 
igast maakonnast 10% PKT tootjate 
postiküsitlus 

Indikaatorid:  
 
Ettevõtjatulu 
 
Mahetoodanguna 
müüdavate 
mahetoodete osa 
 
Muutused keskkonna-
teadlikkuses 
 
Ettevõtjatulu+ 
keskkonnateadlikkuse+ 
mahetoodanguna 
müüdava mahetoodete 
osa uuring  

1. Välja selgitada, mil 
määral on põllu-
majanduslik 
keskkonnatoetus 
mõjutanud 
maaelanikkonna 
tulutaset 
 
2. Välja selgitada, mil 
määral on põllu-
majanduslik 
keskkonnatoetus 
mõjutanud kohalike 
mahesaaduste 
turusituatsiooni 
 
3. Uurida, mil määral 
on põllumajandus-
ettevõtjate 
keskkonnateadlikkus 
põllumajandusliku 
keskkonnatoetuse 
mõjul muutunud 

X X X X X 

Intervjuud tootjate, 
nõustajate, TTI 
inspektoritega + 
postiküsitlused 
 
Keskkonnateadlikkuse 
andmeid kogutakse 
programmi esimesel 
ja viimasel aastal, 
ettevõtjatulu ja 
mahemüügi andmeid 
igal aastal 

2007. a - 43 KST tootjat 8-s 
maakonnas + 46 mahetootjat 12-s 
maakonnas + 13 PKT nõustajat + 
igast maakonnast 10% PKT tootjate 
postiküsitlus 

MTÜ 
Ökoloogiliste 

Tehnoloogiate 
Keskus,  

PMK 
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VALDKOND SOTSIAALMAJANDUS JA MUU (jätkub)  

Ettevõtjatulu: 

2004. a - 32 mahetootjat 

2005. a - 53 mahetootjat 

2006. a - 66 mahetootjat 

2007. a - 76 mahetootjat 

2008. a ca 75-80 mahetootjat 

Mahemüük: 

2004. a - 28 mahetootjat 

2005. a - 44 mahetootjat 

2006. a - 57 mahetootjat 

2007. a - 75 mahetootjat 

2008. a ca 75-80 mahetootjat, lisaks 
u 20 mahetootja küsitlus väljaspool 
FADNi valimit 

Keskkonnateadlikkus: 

2004. a / 2007. a – 500 / 486 
testettevõtet  

Indikaatorid:  
 
Ettevõtjatulu 
 
Mahetoodanguna 
müüdavate 
mahetoodete osa 
 
 
Muutused 
keskkonnateadlikkus
es 
 
Ettevõtjatulu+ 
keskkonnateadlikkuse+ 
mahetoodanguna 
müüdava mahetoodete 
osa uuring  

1. Välja selgitada, mil 
määral on 
põllumajanduslik 
keskkonnatoetus 
mõjutanud 
maaelanikkonna 
tulutaset 
 
2. Välja selgitada, mil 
määral on 
põllumajanduslik 
keskkonnatoetus 
mõjutanud kohalike 
mahesaaduste 
turusituatsiooni 
 
3. Uurida, mil määral 
on põllumajandus-
ettevõtjate keskkonna-
teadlikkus 
põllumajandusliku 
keskkonnatoetuse 
mõjul muutunud 

X X X X X 

Intervjuud FADN-i 
valimis olevate 
tootjatega 
 
Keskkonnateadlikkuse 
andmeid kogutakse 
programmi esimesel 
ja viimasel aastal, 
ettevõtjatulu ja 
mahemüügi andmeid 
igal aastal 

2004. a / 2007. a – 500 / 486 
testettevõtet  

OÜ Jäneda 
Õppe- ja 

Nõuandekeskus  
  

KOMPLEKSUURING 

Seire teostamise aeg INDIKAATOR/ 
UURING Indikaatori eesmärk 

2004 2005 2006 2007 2008 

Seiremetoodika, sh 
teostamise aeg ja 
seiresamm 

Seirealad 

PMK Kuusiku Katsekeskuses ja 
alates 2007. a Olustvere 

Seireteostaja(d) Kommentaarid 

Kompleksuuring 

 Mitmete peamiste 
maaviljeluslike võtete 
olulisuse selgitamine KST 
ja MAHE toetuse 
edasiarendamiseks 
tulevikus 

  X X X X Pikaajaline uuring, igal 
aastal  PMK   
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3.3. ÜLEVAADE MAK JÄRELHINDAMISARUANDE PKTd PUUDUTA VATE HINDAMIS-
KÜSIMUSTELE VASTAMISEST  

 

Euroopa Komisjoni poolt ettenähtud hindamisküsimustele (küsimused on ära toodud dokumendi VI/12004/00 
B osa VI. peatükis) on vastatud käesoleva aruande 4. peatükis „Hindamisküsimustega seotud andmete 
esitlemine ja analüüs“.  

Hindamisküsimusele vastamisel on maksimaalselt lähtutud etteantud hindamisküsimustest, kuid meetme 
mõju paremaks väljatoomiseks ja andmete täpsemaks presenteerimiseks on lisatud riigiomaseid hindamis-
kriteeriume ja -indikaatoreid ning lisatud on uus teemavaldkond sotsiaalmajandus ja muu. 

Hindamisküsimustele on vastatud lähtudes meetmele seatud eesmärkidest. Arvesse on võetud juba 
olemasolevat ja kogutud informatsiooni. 

 

Valdkond loodusvarad. Muld. Hindamisküsimus VI.1A 

Antud hindamisküsimus puudutab PKT meetmete tõhusust mullaerosiooni tõkestamisel ja vähendamisel. 
Eesti MAK 2004-2006 perioodil ei rakendatud ühtki mullakao vähendamiseks ja vältimiseks tehtavat 
tegevust, seetõttu pole sellele küsimusele otse toetusandmete kaudu vastatud. Kuna aga Eestis puudusid 
siiani konkreetsed andmed mullaerosiooni ulatuse kohta, siis on selles peatükis kajastatud läbiviidud 
erosiooniuuringu tulemused. 

Hindamisküsimusele VI.1.A on vastatud läbi hindamiskriteeriumite VI.1.A – 1, VI.1.A-2 ja VI.1.A – 3 ja neile 
järgnevate programmi indikaatoritega. Küsimuse VI.1.A programmi indikaatorile VI.1.A-1.1 ei ole võimalik 
välja tuua lepingutega kaetud põllumaa (arvu ja pinda hektarites) mullakao vähendamiseks ja vältimiseks, 
kuna vastavat meedet ei ole Eestis rakendatud. Kaudse näitajana on kasutatud maakasutuse struktuuri 
analüüsi.  

Lisatud on riigispetsiifiline hindamiskriteerium VI.1.A – 4 ‘Mullaviljakuse tase on säilitatud või tõusnud’ kuna 
PKT baastegevuse keskkonnasõbralik tootmine üheks eesmärgiks oli seatud mullaviljakuse säilitamine. 

 

Valdkond loodusvarad. Vesi. Hindamisküsimus VI.1B, VI.1C 

Hindamisküsimusele VI.1.B on vastatud läbi hindamiskriteeriumite VI.1.B – 1., VI.1.B – 2. ja VI.1.B – 3., 
vastamiseks ei sobinud hindamiskriteerium VI.1.B – 4.1, kuna põllumajandusettevõtete ja mittepõllu-
majandusettevõtete kaudseid mõjusid ei uuritud, kuna puudus informatsioon kaudsete mõjude kohta. 
Hindamiskriteeriumite programmi indikaatoritest ei sobinud vastamiseks alajaotused VI.1.B-1.1 b) ja VI.1.B-
2.1 b). 

Hindamisküsimustest on välja jäetud VI.1.C kui Eesti põllumajandusliku keskkonnatoetuse jaoks mitte-
asjakohane, kuna põllumajanduse mõju veeressursside kasutamisele Eestis on marginaalne.  

 

Valdkond bioloogiline mitmekesisus. Hindamisküsimus ed VI.2.A, VI.2.B ja VI.2.C 

Hindamisküsimusele VI.2.A sai vastata läbi hindamiskriteeriumite VI.2.A-1 ja VI.2.A-2, samuti sobisid 
vastavate kriteeriumite indikaatorid. Hindamiskriteerium VI.2.A-3 ei sobinud, kuna Eestis MAK 2004-2006 
perioodil kaitset vajavatele liikidele suunatud toetavaid tegevusi ei rakendatud. Kuna PKT seire indikaatorite 
näitajate analüüsil ilmnesid tihti piirkondlikud erinevused (Kesk-, Lõuna- ja Lääne-Eesti vahel), mis tulenesid 
arvatavasti erinevast maastiku struktuurist, lisati hindamisküsimusele VI.2.A riigispetsiifiline 
hindamiskriteerium VI.2.A-4 On säilitatud ja/või loodud selliseid maastiku pind-, joon- ja punktelemente, mis 
on soodsad taimestikule ja loomastikule ning sellele vastamiseks kaks uut indikaatorit VI.2.A-4.1 ja 2.A-4.2. 

Hindamisküsimusele VI.2.B oli vastamiseks kõige sobilikum hindamiskriteerium VI.2.B-2., kuna Eestis 
rakendati MAK 2004-2006 perioodil kiviaedade rajamise, taastamise ja hooldamise meedet. Vähem sobilik 
oli hindamiskriteerium VI.2.B-1., kuna Eestis olid MAK 2004-2006 perioodil kõrge loodusväärtusega alad 
määratlemata. MAK 2007-2013 perioodil on need alad määratletud poollooduslike kooslustena, sellest 
tulenevalt võib ka MAK 2004-2006 perioodil kõrge loodusväärtusega aladeks tinglikult lugeda pool-
looduslikke kooslusi ning oli võimalik välja tuua, milliseid toetusi sai neile MAK 2004-2006 perioodil taotleda. 
Andmete puudumise tõttu toetusaluste pindade kohta ei olnud võimalik indikaatorile VI.2.B-1.1. vastata. 
Hindamiskriteeriumile VI.2.B-3 ja indikaatoritele VI.2.B-3.1 ning VI.2.B-3.2 ei olnud samuti võimalik vastata, 
kuna väärtuslike märgalade või vee elupaikade kaitseks leostumise või läheduses asuvalt 
põllumajandusmaalt pärit reostuse eest MAK 2004-2006 perioodil eraldi meedet ei rakendatud. Sellised 
piirangud on kehtestatud veeseaduses. 
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Hindamisküsimusele VI.2.C sobis vastamiseks nii hindamiskriteerium VI.2.C-1 kui ka vastav indikaator 
VI.2.C-1.1, selle erisusega, et vastata sai vaid ohustatud loomatõugude osas, sest ohustatud taimesortide 
kasvatamiseks MAK 2004-2006 perioodil toetust ei makstud.  

Bioloogilist mitmekesisust puudutavatele hindamisküsimustele vastamisel on kasutatud PKT bioloogilise 
mitmekesisuse seire tulemusi (kimalaste, lindude, taimed ja vihmausside ning mikroobikoosluse aruanded) 
ning vastavate ekspertide abi. Lisaks kasutati olemasolu korral ka vastavateemalisi (teadus)artikleid, 
ülikoolide uurimistöid ja projektide tulemusi. Andmed spetsiaalsete taotletud ja määratud pindade, 
toetusaluste loomade arvu jne kohta saadi PRIAst. Lisaks küsiti spetsiifilist infot erinevatest asutustest (nt 
Veterinaar- ja Toiduamet, Muinsuskaitseamet, PRIA, Põllumajandusministeerium). 

 

Valdkond maastik. Hindamisküsimus VI.3 

Maastiku valdkonda puudutavate küsimuste vastamiseks kasutati põhiosas PMK koordineerimisel teostatud 
maastikuseire aruandeid ja PMK poolt PRIA-le esitatud päringute vastustena saadud statistilisi andmeid. 
Poollooduslike koosluste statistilised andmed edastas KKM Looduskaitsekeskus. 

Maastikuvaldkonna küsimustele on suhteliselt keeruline üheselt vastata, kuna Euroopa Liidu liikmesriikide 
hindamiseks kasutatavate lähteandmete olemus on väga erinev. Eesti kontekstis tähendab toetusalune 
põllumajandusmaa digitaliseeritud PRIA põllumassiivide alust pinda, kuid PRIA põllumassiivide 
digitaliseerimismetoodika välistab igasuguste looduslike maastikuelementide esinemise toetusalusel 
põllumassiivil.  

Küsimusele VI.3 vastamiseks on kasutatud hindamiskriteeriume VI.3 – 1. ja VI.3 - 2, kus otseselt programmi 
indikaatoritele vastata on raske, võimaluse piires on vastatud kriteeriumitele maastikumeetrika analüüsile 
toetudes. Ka hindamiskriteeriumil VI.3-3 ei olnud kõigile programmi indikaatoritele võimalik vastata. 
Hindamiskriteeriumile VI.3 – 4 vastates maastiku esteetilise väärtuse hindamise kohta on võimalik Eesti 
kontekstis kasutada indikaatori „talu üldine heakord” abi, mida hinnati võrdlusena 2004. ja 2007. a välitööde 
andmete põhiselt. 

 

Riigispetsiifiline valdkond sotsiaalmajandus ja muu  

Lisaks ühistele hindamisküsimustele on toodud sisse riigispetsiifiline valdkond sotsiaalmajandus ja muu, et 
väljendada põllumajandusliku keskkonnatoetuse mitmekülgset mõju ning tuua välja meetmele seatud 
eesmärkide vastavust (nt keskkonnateadlikkuse tõus).  

Lisatud on küsimused:  

Hindamisküsimus VI.4.A Mil määral on tõusnud põllumajandustootjate keskkonnateadlikkus mõjutatuna 
põllumajanduslikust keskkonnatoetusest? Hindamiskriteeriumiga VI.4.A -1. Põllumajandustootjate 
keskkonnateadlikkus on tõusnud ning indikaator VI.4.A-1.1 Koolitatud talunike arv ja keskkonnateadlikkus.  

Hindamisküsimus VI.4.B Mil määral on programm edendanud turgu kohalike põllumajanduslike mahetoodete 
jaoks? Hindamiskriteerium VI.4.B-1 Eestis toodetud ja viitega mahetootmisele müüdud toodete osa on 
tõusnud ning indikaator VI.4.B-1.2. Viitega mahetootmisele müüdud mahetoodete osa (%). 

Antud teemavaldkonna uuringud on valitud nii, et aitaksid vastata ka ühistele peatükke läbivatele 
küsimustele. 
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4. HINDAMISKÜSIMUSTEGA SEOTUD ANDMETE ESITLEMINE JA  
ANALÜÜS 
4.1. VALDKOND LOODUSVARAD. MULD 

 

4.1.1. Valdkonna lühiiseloomustus 

Põllumajanduslikule tootmisele on muld olulisim loodusvara, milleta taimekasvatus pole mõeldav. Seetõttu 
on väga oluline jälgida mulla seisundit ja sealhulgas selgitada põllumajandusliku tootmise mõju muldadele 
ning negatiivsete tendentside tuvastamist ja selle alusel nende ennetamist. Siinjuures on kirjeldatavad 
negatiivsed mõjutused, mis esinevad muldadel sõltumata pedoklimaatlistest tingimustest (nt tallamine, 
saastumine jne) kui ka neist otseselt sõltuvad muldade degradatsiooni liigid (nt erosioon, kõrbestumine). 

Eesti põllumajanduses on toimunud viimase 15 aastaga suur muutus, mille üheks tulemiks on vahepealsetel 
aastatel drastiliselt vähenenud väetamine. Selle tulemusena süveneb tendents, kus toitainete sisaldus 
muldades omab negatiivset trendi, mis omakorda ohustab otseselt mullaviljakust. Hetkel võib seda käsitleda 
peamise probleemina Eesti põllumuldade iseloomustamisel. Sellest lähtudes on ka PKT seire ja hindamise 
metoodikas siseriikliku peamise hindamiskriteeriumina kasutatud mullaviljakuse taseme muutust, mille 
indikaatoriteks on liikuva P- ja K-sisaldused, orgaanilise aine sisaldus ning pH tase. Viimane on oluline 
näitaja happelise reaktsiooniga aladel, eeskätt Lõuna-Eestis ning happeliste muldade negatiivse mõjuga 
taimede toitumisele. Üldistest kriteeriumitest käsitleti põhjalikumalt erosiooniga seotud küsimusi. Erosiooni 
seires kasutati nii eelnevaid uuringuid kui ka originaalset, testaladel põhinevat metoodikat koos GIS 
andmebaaside analüüsiga.   

PKT hindamise raames mullaseire metoodika väljatöötamisel kasutati erinevate seireprogrammide (riiklik 
põllumuldade seire, muldade agrokeemiline seire jne) kogemusi. Viimatimainitud seireprogramm käivitus 
2002. aastal ja kuna proovivõtmise metoodika on sarnane, siis on käesolevas järelhindamise aruandes 
võrdlusandmetena kasutatud just selle programmi käigus kogutud andmeid. 

PKT hindamise raames viidi PMK koordineerimisel läbi kaks põhilist mullastikuga seotud uuringut: 

1. Mullaviljakuse uuring, milles hinnatakse mullavi ljakuse muutust aruandeperioodil. 

Mullaviljakuse uuringu tulemusel selgus, et madala P-sisaldusega muldi oli kõikidest mullaproovidest 24%, 
ulatudes Pärnumaal isegi 56%-ni. Toetustüüpide erinevused maakondade lõikes ei ole ühesuunalised ja 
sõltuvad konkreetsest maakonnast, kuid keskmisena on MAHE tootjate muldadel P-defitsiit keskmisest 
kõrgem (27%). K-defitsiidiga muldi oli ligikaudu pool kogu proovide arvust ja suurem oli selliste muldade 
osatähtsus MAHE tootjate põldudel. Madala orgaanilise aine sisaldusega oli ca 20% valimi proovidest ja 
kõige vähem (14%) oli selliseid muldi MAHE tootjate põldudel. Happelisi muldi oli valimist ca 15% proovidest 
ja peamiselt asuvad need Võrumaal, Pärnumaal, Jõgevamaal ja Tartumaal. Kõige enam on happelised 
mullad levinud MAHE tootjate põldudel, kus looduslikult happeliste muldade esinemissagedus on suurem ja 
tootjatel muldade lupjamise võimalused piiratud (mahepõllumajandusseadusest tulenevalt on neil keelatud 
kasutada enamlevinud meliorante ehk klinkritolmu ja tolmpõlevkivituhka). Kuna hindamise metoodika näeb 
ette mullaviljakuse muutuse hindamist viie aastase toetusperioodi jooksul, siis fikseeriti 2004-2006 perioodil 
vaid toetusperioodi mullaviljakuse algne seis 

2. Mullaerosiooni uuring, milles hinnatakse eraldi nii vee-erosiooni kui ka tuuleerosiooni 
(deflatsiooni) mõju ja ulatust. 

Kuna aktuaalseid mullaerosiooni käsitlevaid uuringuid ega seiret ei ole Eestis tehtud, siis antud uuringu 
eesmärgiks oli selgitada maakasutuse muutust erosiooniohtlikel aladel ja lähtuvalt kasutatud metoodikast 
leida reaalselt mullaerosiooni all kannatavad piirkonnad. Uuring oli ühekordne ning viidi PMK 
koordineerimisel läbi aastatel 2005 (vee-erosioon) ja 2006 (tuuleerosioon). Analüüsi aluseks oli maakasutus 
testvaldades, mis valiti välja potentsiaalselt erosiooniohtlikes piirkondades. Hiljem laiendati testvaldade 
tulemusi kogu Eestile. Erodeeritud muldade kasutamine põllukultuuride kasvatamiseks Eestis on väike (7 
184 ha) moodustades ainult 0,75% kogu põllumajanduslikus kasutuses (deklareeritud taotletud pind aprilli 
2008. a PRIA põllumassiivide registri info kohaselt) olevast maast (ligikaudu 960 000 ha). Probleem on 
aktuaalsem erodeeritud muldade valdkonnas – Otepää-Karula piirkonnas ja Haanjas, kus põllukultuuride 
kasvatamiseks kasutatakse kokku 3 320 ha, mis moodustab 7,5% PRIAs registreeritud põllumajanduslikust 
maast (44 000 ha) ja 17% erodeeritud muldadel paiknevast põllumajanduslikus kasutuses olevast maast. 
Enamus põllumajanduslikust maast on juba viidud rohumaade alla ja seega meetmed, mis takistaksid 
erosiooni, ehk siis põllumaade rohumaade alla viimise toetamise meede ei ole majanduslikult otstarbekas, 
kuna sihtgrupp on väike. Peale pikaajalise rohumaana kasutamise meetme on erosiooni kahjulikku mõju 
võimalik vähendada ka minimeeritud mullaharimist kasutades.  
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Deflatsiooni uuringu tulemusena leiti, et Eestis on üle 3 ha pindalaga põllumajanduslikult kasutatavad 
liivmuldi 43 091 ha ja turvasmuldi 10 960 ha, mis paiknevad tuulisematel aladel (rannikuga piirnevates 
maakondades ning Võrtsjärve ja Peipsi järve ümbruses). Testvaldade meetodil läbiviidud uuringu tulemuste 
laiendamisel kogu Eesti territooriumile selgus, et Eestis on haritavat põllumajandusmaad (koos lühiajaliste 
rohumaadega) eelpool mainitud liivmuldadel 18 521 ha ning turvasmuldadel 3 836 ha. Seega 
tuuleerosiooniohtlikeks aladeks võib lugeda kokku 22 357 ha, kuid nende alade pind võib muutuda seoses 
maakasutuse muutusega. 

 

4.1.2. Indikaator: mullakadu 

4.1.2.1. Indikaatori eesmärgid ja metoodika 

Indikaatori eesmärgiks on selgitada mullaerosiooniohtlikud alad ja tegeliku mullaerosiooni pind lähtuvalt 
põllumajanduslikust maakasutusest. 

Töö üldised eesmärgid: 

1. selgitada kõrgema erosiooniohu piirkonnad ning hinnata põllumajandusmaade paiknemist neil 
aladel;  

2. analüüsida erosiooniohtu sõltuvalt maakasutusest hinnates haritavate maade osatähtsust vee- või 
tuulekandest enam ohustatud piirkondades; 

3. anda soovitused erosiooniohtlike alade majandamiseks, et ennetada ja takistada protsessi käigus 
muldade degradeerumisest tulenevat kahju. 

Seireaeg:  vee-erosioon 2005 (aruanne 2006) 

  tuuleerosioon 2006 (aruanne 2007) 

Seiresamm:  5 aastat 

Seirealad: vee-erosioon:   Valgjärve vald, Otepää vald, Haanja vald 

  tuuleerosioon:   liivadel: Käina vald, Audru vald, Kasepää vald 

     turvastel: Rannu vald, Nissi vald, Koonga vald 

Vee- ja tuuleerosiooni uurimise metoodika on toodud lisas 3. 

 

4.1.2.2. Kogutud informatsiooni esitlemine ja analü üs 

Mullaosakeste või -massi ümberpaigutajaks horisontaalsuunas on vesi, tuul ja inimtegevus ning vastavalt 
sellele eristatakse vee-, tuule- ja tehnogeenset erosiooni. Kõik need erosioonitüübid esinevad ka Eestis, kus 
kõige levinumaks on tuuleerosioon (Kask, 1996). Tuuleerosioon leiab aset eelkõige tuultele avatud 
maastikeosadel, mille leviala ja tekitatud kahjustused on Eestis küll väiksemad kui vee-erosiooni puhul 
(Ratas, Int, 1978). 

Tuuleerosiooni levik varasemate uuringute andmetel on järgmine: analüüsitud rannikuala 
põllumajanduslikest maadest (315 878 ha) on keskmiselt deflatsiooniohtlikke maid 18% (ehk 56 858 ha) ja 
väga deflatsiooniohtlikke 21% (ehk 66 334 ha) (Ratas, 1977). 

Erodeeritud muldadena on Maa-ameti Eesti digitaalsel mullastiku kaardil (1: 10 000) välja toodud ainult vee-
erosioonist kahjustatud mullad. Erodeeritud mullad asuvad peamiselt künklikel, tugevalt liigestatud reljeefiga 
Lõuna- ja Kagu-Eesti aladel, vähemal määral ka Kesk-Eestis Sakala ja Pandivere kõrgustikel. Erodeeritud 
mullad hõlmavad kogu Eesti maafondist 46 500. hektarit, nendega kaasnevad deluviaalmullad 37 500. ha, 
mis moodustab vastavalt 1,2 ja 0,9% kogu maafondist. Haritaval maal on erodeeritud muldi 33 600 hektaril 
ehk 3,1%, seega erodeeritud muldadest kasutati haritava maana 72,3% (Kokk, 1995).  
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4.1.2.2.1. Vee-erosioon 

Eesti mullastiku kaardil on välja toodud kõik alad, mis on oma kallakuse tõttu potentsiaalselt vee-
erosiooniohtlikud või vee-erosiooniprotsessist suuremal või vähemal määral haaratud. Erodeeritud muldadel 
paiknevad PRIA põllumassiivid kogupindalaga 38 608 ha on näidatud joonisel 13. 

 
Joonis 13.  Erodeeritud muldadel asuvad PRIA põllumassiivid, 2005 (Mullaerosiooni uuring, 2006) 

Aastal 2005 oli PRIA põllumassiive Eestis deklareeritud ligikaudu 1,05 miljonit hektarit, millest osa on aastate 
jooksul kasutusest välja langenud, aprilli 2008. a PRIA põllumassiivide registri info seisuga hõlmab 
põllumajanduslikult kasutatav maa ligikaudu 960 000 hektarit. Seega vee-erosioonist mõjutatud muldadel 
paiknevad põllumassiivid moodustavad 4% kogu deklareeritud põllumajandusmaast.  

Erodeeritud mullad paiknevad Eestis peamiselt Kagu-Eesti erodeeritud muldade valdkonnas (joonis 14), 
millel on kaks allvaldkonda: Otepää-Karula ja Haanja (Laasimer, 1965). Eestis võib leida ka väiksemaid 
erodeeritud muldade komplekse, mis asuvad väljaspool erodeeritud muldade valdkonda, kuid erodeeritud 
muldade osatähtsus nendes piirkondades ei ole nii suur kui nimetatud valdkonnas.  

Otepää-Karula allvaldkonna pindala on 86 990 ha, sellest erodeeritud muldi on 12 512 ha (14,4%), Haanja 
allvaldkond haarab enda alla 51 010 ha, sellest 10,4% ehk 5 306 ha moodustavad erodeeritud muldadega 
alad. Otepää-Karula allvaldkonna maadest moodustavad uuritavad testalad (vastavalt Otepää vald 21 736 
ha ja Valgjärve vald 14 310 ha) ligikaudu 40% ja Haanja allvaldkonnast orienteeruvalt 30% (Haanja vald 
pindalaga 17 000 ha).  
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Joonis 14.  Uuritud valdade paiknemine erosioonialadel (Mullaerosiooni uuring, 2006) 

Testalade maakasutuse analüüsil selgus, et uuritud valdadest on suurim põllukultuuride osatähtsus (ilma 
lühiajaliste rohumaadeta) Valgjärvel, moodustades 46,3% kogu põllumajanduslikus kasutuses olevast 
maast, samal ajal kui Haanjas ja Otepääl on haritavate põllukultuuride all kõigest 10-13% kogu 
põllumajandusmaast. 

Rohumaade jaotus on uuritud valdades võrdlemisi erinev – kui Valgjärvel on suur lühiajaliste rohumaade 
osatähtsus (70%), siis Haanjas on suur osa rohumaadest pikaajalised (76%). Otepääl on lühiajaliste ja 
pikaajaliste rohumaade osatähtsus praktiliselt võrdne, vastavalt 41 ja 46%. 

Haanjas on suur osa rohumaadest pikaajalised, mis on ka kuppelmaastikul kõige sobivamaks 
maaviljelusviisiks. Aastatel 1977-1984 korraldati Valgjärve kolhoosi kuplitel põldkatse, kus põldheina 
lülitamisel külvikorda saadi hektari kohta täiendavalt 0,9 tonni, pikaajalistelt rohumaadelt aga 1,7 tonni 
saagitõusu (Loid, 1985). Tavaliselt arvatakse, et kui vähemalt 70% pinnast on taimedega kaetud, pakub 
taimkate piisavalt kaitset erosiooni eest (Elwell, Stocking, 1976), aga kui taimedega kaetud pinna osakaal 
väheneb, siis suureneb erosioon järsult (Kirkby, Morgan, 1984). 

Põldkatsete põhjal on selgunud, et sama hulga sademete ja sama mullatüübi korral mõjutab erinev taimkate 
erosiooni intensiivsust. Erosioon on tugevam vaheltharitavate kultuuride puhul võrreldes rohttaimedega 
kaetud põllu või metsaga (Kirkby, Morgan, 1984). Vaheltharitavate kultuuride osatähtsus on uuritud valdades 
väike ulatudes kuni põllumajanduslikus kasutuses olevast maast. Sealset põllukultuuride kasvupinda 
analüüsides selgus, et suurim vaheltharitavate kultuuride osatähtsus on Haanja vallas, ulatudes kuni 10%-ni. 
Nii Valgjärvel kui ka Haanjas on mustkesa osatähtsus 2%, Otepääl 1%. 

Valgjärve vallas on PRIA põllumassiive erodeeritud muldadel deklareeritud 2 500 hektaril, millest 
põllukultuuride all on 18%. Otepää vallas moodustavad põllukultuurid erodeeritud muldadel deklareeritud 
põllumassiividest 21%, mis on suurem kui Valgjärve vallas, kuid Otepääl on lühiajaliste rohumaade 
osatähtsus põllukultuuride kasvatamisel tunduvalt olulisem kui Valgjärvel.  

Otepää ja Valgjärve vald moodustavad ligikaudu 40% Otepää-Karula erodeeritud muldade allvaldkonnast. 
Põllukultuuride all olevat maad (koos lühiajaliste rohumaadega) erodeeritud muldadel on nendel kahel 
uuritaval vallal kokku 972 ha (põllukultuuride all ilma lühiajaliste rohumaadeta 393 ha), seega kogu 
valdkonnas orienteeruvalt 2 430 ha (põllukultuuride all ilma lühiajaliste rohumaadeta 982 ha) (tabel 11). 
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Tabel 11.  Erodeeritud muldade kasutamine põllumajanduses, 2005. a (Mullaerosiooni uuring, 2006) 

Ala 
PRIA 

põllumassiivid 
E-muldadel, ha 

Põllukultuurid v.a 
lühiajaline rohumaa 

E-muldadel, ha 

Lühiajaline 
rohumaa 

E-muldadel, ha 

Põllukultuurid 
E-muldadel, ha 

Valgjärve vald 2 500 250 203 453 
Otepää vald 2 506 143 376 519 
Haanja vald 1 592 130 137 267 
Otepää-Karula 
valdkond 12 512 982 1 448 2 430 

Haanja valdkond 5 306 433 457 890 
Eesti kokku 38 608 3 062 4 122 7 184 

Lähtudes mullastikuvaldkondadest on Otepää-Karula allvaldkonnas erodeeritud muldadega massiive 12 512 
hektarit ja Haanjas 5 306 hektarit, kokku seega 17 818 ha. Sellest alast on põllukultuuride (koos lühiajaliste 
rohumaadega) kasvatamisel kasutusel ligikaudu 3 320 ha, ehk 18,6% erodeeritud muldadel paiknevast 
põllumajandusmaast. Sama koefitsendi kasutamisel saame kogu Eesti erodeeritud muldadel paiknevate 
põllukultuuride pindalaks 7 181 ha. 

Kokkuvõte:  

• Vee-erosiooni võimalikku ulatust uurides selgus, et erodeeritud muldade kasutamine 
põllukultuuride kasvatamiseks on Eestis väike (7184 ha), moodustades ainult 0,75% kogu 
põllumajanduslikus kasutuses olevast maast, mida on ligikaudu 960 000 ha.  

• Probleem on aktuaalsem erodeeritud muldade valdkonnas – Otepää-Karula piirkonnas ja Haanjas, 
kus põllukultuuride kasvatamiseks kasutatakse kokku 3 320 ha (7,5% antud piirkonna 
põllumajanduslikus kasutuses olevast maast – ca 44 000 ha).  

• Seega vee-erosiooni puhul ei ole probleem üleriikliku tähtsusega, kuid piirkondlikult omaks 
erosiooni tõkestavate meetmete rakendamine olulist tähtsust. 

 

4.1.2.2.2. Deflatsioon 

Tuuleerosiooniohtlike alade määramisel võeti valikukriteeriumiteks liiv- ja turvasmullad suurematel (üle 3 ha) 
põldudel rannikuäärsetes maakondades ja Peipsi ning Võrtsjärve ümbruses, kus tuulte kiirused on 
eeldatavalt suuremad. Täpsem uuringu teostamise metoodika on lisas 3. Muudes Eesti piirkondades võib 
samuti sobilike tingimuste kokkulangemisel (pikaajaline põud, kerge mullalõimis, tuuline ilm ja suured tuultele 
avatud põllumassiivid) toimuda tuulekannet, kuid siin on siiski suuremate tuulekahjustuste esinemise 
tõenäosus väiksem kui rannikupiirkondades ja seetõttu ei ole neid alasid arvestatud tuuleerosiooni uuringus.  

Kerge lõimisega ehk siis liivmuldi on Eesti põllumajanduslikult kasutataval maal kokku 89 415 hektarit. 
Turvasmuldadest (siin arvestati kokku madalsoo ja siirdesoomullad) on Eestis põllumajanduslikus kasutuses 
31 117 hektarit. 

Tuule-erosiooniohtlike alade leidmiseks tuvastati esmalt ortofotode alusel rannikuäärsete maakondade ja 
Peipsi ning Võrtsjärve äärsed liiv- ja turvasmuldadel paiknevad üle 3 ha suurused haritavad maad ja 
rohumaad (joonised 15 ja 16). Kuna selle metoodikaga ei ole võimalik eristada lühiajalisi rohumaid, siis need 
leiti arvutuslikult kasutades 2008. a aprilli PRIA põllumassiivide registri infot. 

 



 61 

0 25 50

km

TartuTartuTartuTartuTartuTartuTartuTartuTartu

JõgevaJõgevaJõgevaJõgevaJõgevaJõgevaJõgevaJõgevaJõgeva

TallinnTallinnTallinnTallinnTallinnTallinnTallinnTallinnTallinn

NarvaNarvaNarvaNarvaNarvaNarvaNarvaNarvaNarva

PärnuPärnuPärnuPärnuPärnuPärnuPärnuPärnuPärnu

KärdlaKärdlaKärdlaKärdlaKärdlaKärdlaKärdlaKärdlaKärdla

KuressaareKuressaareKuressaareKuressaareKuressaareKuressaareKuressaareKuressaareKuressaare

HaapsaluHaapsaluHaapsaluHaapsaluHaapsaluHaapsaluHaapsaluHaapsaluHaapsalu

RaplaRaplaRaplaRaplaRaplaRaplaRaplaRaplaRapla

RakvereRakvereRakvereRakvereRakvereRakvereRakvereRakvereRakvere

ViljandiViljandiViljandiViljandiViljandiViljandiViljandiViljandiViljandi

ValgaValgaValgaValgaValgaValgaValgaValgaValga

VõruVõruVõruVõruVõruVõruVõruVõruVõru

PõlvaPõlvaPõlvaPõlvaPõlvaPõlvaPõlvaPõlvaPõlva

PaidePaidePaidePaidePaidePaidePaidePaidePaide

Liivad > 3 ha, 
kogupindalaga 43 091 ha

Joonis 15.  Põllumajanduslikus kasutuses olevad liivmullad (>3ha) rannikuäärsetes maakondades ja Peipsi ning 
Võrtsjärve puhveraladel (Tuuleerosioon Eestis…, 2007) 
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Joonis 16.  Põllumajanduslikus kasutuses olevad turvasmullad (>3ha) rannikuäärsetes maakondades ja Peipsi ning 
Võrtsjärve puhveraladel (Tuuleerosioon Eestis…, 2007) 
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GIS-analüüsi ja -päringute tulemusena leiti, et PRIA põllumassiividel liivalõimisega suuremaid põlde 
(pindalaga üle 3 ha) on Eestis kokku 58 069 hektarit. Kui valida rannikuäärsed piirkonnad, kus tuulte kiirus 
on suurem ja seega erosioonioht tõenäolisem, saame PRIA massiividel olevaid üle 3 ha põlde 43 091 ha. 
Eriti ohtralt on liivalõimisel põlde Hiiumaal, järgnevad Pärnumaa ja Saaremaa (joonis 17). 
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Joonis 17.  Liivmuldade osatähtsus PRIA põllumajanduslikult kasutataval maal, 2006 (Tuuleerosioon Eestis…, 2007) 

Päring üle 3 ha suuruste turvasmuldadel paiknevate põldude kohta andis üle Eesti selliseid alasid 21 430 
hektarit, rannikulähedastele aladele jäävad ja seega rohkem ohustatud on 10 960 ha, eriti ohtralt on neid 
alasid Harju maakonnas, aga ka näiteks Lääne-Virumaal Rakvere ümbruses. 

Tuuleerosiooniohtlike alade tuvastamiseks tehti esmalt põllumajandusliku maa kasutuse analüüs PRIA 2006. 
aasta andmete põhjal ning seejärel võrreldi reaalset maakasutust ortofotode baasil mullastikukaardi 
andmetega ning laiendati testvaldade tulemusi rannikuäärsetele maakondadele ja Peipsi ning Võrtsjärve 
ümbritsevale 5 km puhvertsoonile. Maakasutuse analüüsimisel selgus mõningane erinevus PRIA 
andmebaasis olevate põllumajanduslike maade pindala ja ortofotode alusel leitavate pindade vahel. 
Erinevus on tõenäoliselt tingitud põllumajanduslikust kasutusest välja jäänud väheviljakatest aladest, mis on 
ortofotodel rohumaadena eristatavad.  

Kolmest uuritud vallast olid Audru ja Käina valdade maakasutus võrdlemisi sarnane, vastavalt 49% ja 41% 
liivadest kasutati haritava maana, ülejäänud oli rohumaade all. Kasepää vald Peipsi ääres on teistest valitud 
aladest väiksem ning oluliselt vähem on seal ka PRIA poolt registreeritud põllumaid - 714 ha, sellest 
omakorda liivadel on 566 hektarit ehk 79%. Sellest oluline osa (83%) on rohumaade all ja kõigest 17% 
kasutatakse haritava maana.  

Turvasmuldadel on maakasutus testvaldades samuti varieeruv. Kõige enam on turvasmuldi haritava maana 
kasutusel Koonga vallas, ulatudes 775 hektarini ehk 49% põllumajanduslikus kasutuses olevatest 
turvasmuldadest. Rannu vallas on turvasmuldade osatähtsus teistest testvaldadest väiksem (3,4%) ja 
sealsetest turvasmuldadest valdav osa (93,5%) on juba kaetud rohumaadega. Nissi vallas on soode 
osatähtsus 24% (1 250 ha) ja sellest haritav maa moodustab 22% ehk 279 ha. 

Ekstrapoleerides maakasutuse andmeid Eesti rannikuäärsete maakondade üle 3ha liivalõimisega põldudele 
saame, et looduslike ja pikaajaliste rohumaade alla jääb 23 222 ha, ehk 54% ja haritava maana (kaasa 
arvatud lühiajalised rohumaad külvikorras) kasutatakse 18 245 ha (46%). Need alad võib lugeda 
potentsiaalselt tuuleerosiooniohtlikeks. 

Peipsiäärse piirkonna analüüsimisel võtsime aluseks maakasutuse Kasepää vallas. Üle 3 ha liivalõimisega 
põlde on Peipsi järve ümbruses 1624 ha ja laiendades Kasepää maakasutuse andmeid kogu piirkonnale 
saame, et rohumaadena kasutatakse 1348 ha, ehk 83% ja haritava maana 276 ha (17%). 

Maakasutus turvasmuldadel varieerus oluliselt, kuid kasutades kolme uuritud valla keskmisi näitajaid 
vastavalt põllumaana kasutatavate turbaalade pinnale (35% haritava maana ja 65% rohumaana) saame neid 
andmeid laiendades rannikuäärsetele piirkondade üle 3 ha pindalaga turvasmuldade kasutuseks 3836 ha 
haritava maana ja 7124 ha rohumaana. 

Kokkuvõte: 

• Tuuleerosiooniohtlikeks aladeks  võib Eesti rannikuga piirnevates maakondades, ning Võrtsjärve 
ja Peipsi järve ümbruses lugeda 22 357 ha, millest haritavaid maid liivmuldadel oli 18 521 ha ning 
turvasmuldadel 3 836 ha. 
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4.1.3. Indikaator: mullaviljakus  

4.1.3.1. Indikaatori eesmärgid ja metoodika 

Indikaatori eesmärgiks on selgitada mullaviljakuse taseme muutust tähtsamate toitainete ja mulla orgaanilise 
aine sisalduse ning mullareaktsiooni kaudu.  

Hindamise täpsem metoodika on esitatud lisas 3.   

PKT hindamine mullastiku aspektist lähtudes on üles ehitatud peamiselt mullaviljakuse muutuse uurimisele. 
Antud põhimõte on kindlasti kardinaalselt erinev Lääne-Euroopa peamisest probleemist, milleks on 
toiteelementide liiast tulenev leostumine. Eesti muldade üks peamisi probleeme on hetkel mullaviljakuse 
võimalik vähenemine eeskätt toiteelementide vähese tagastamise tõttu. Seepärast on oluline rakendada 
agrotehnoloogiaid, mis suudavad säilitada ja tõsta üldist mullaviljakust. Hindamise põhiküsimus on seega 
mullaviljakuse taseme muutus väljendatuna 4 mullaomaduse kaudu alltoodud kriteeriumite alusel: 

� happeliste muldade (pHKCl  <5,6) osatähtsuse säilitamine või vähendamine; 

� P vaeste (P sisaldus alla 25 mg/kg) ja K vaeste (K sisaldus alla 130 mg/kg) muldade osatähtsuse 
säilitamine või vähendamine; 

� orgaanilise aine sisalduse säilitamine (alla 1,7% Corg sisaldusega muldade osatähtsus säilib või 
väheneb). 

PKT hindamisel kasutatavate mullaseire metoodika kohaselt hinnatakse antud mullaparameetreid nn 0 
aastal (2005-2007) ja 4-5 aasta pärast ning hindamistulemus formeerub nende 2 näitaja võrdlusel. Kuivõrd 
käesolevas aruandes käsitletaval perioodil koguti mullaproovid nn 0 aasta kohta, siis metoodikajärgset 
võrdlust antud aruande raames pole võimalik teha. Seetõttu saab kirjeldada ja analüüsida vaid 0 aasta 
tulemusi. Tulemuste analüüsil on võrdlusi tehtud erinevatel tasanditel, et paremini iseloomustada PKT 
valimit ja võrrelda saadud tulemusi ka laiemalt. Võrdluses on kasutatud:  

� mullaviljakuse programmi raames kogu Eestist 2004-2006 perioodil kogutud mullaproove (69 
612 proovi), edaspidi mullaviljakuse proovid; 

� mullaviljakuse programmi raames PKT seire ja hindamise valimisse kaasatud maakondadest 
2004-2006 perioodil kogutud mullaproove (43 193 proovi), edaspidi testmaakondade proovid (vt 
joonis 18); 

� PKT mullastiku valdkonna hindamise valimis perioodil 2004-2006 kogutud mullaproove (1 747 
proovi), edaspidi PKT proovid (joonis 19). 

 
 
Joonis 18.  Testmaakondade (neist maakondadest on võetud 2004-06 PKT seire ja hindamise mullaproovid) paiknemine 
(halliga) 
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Joonis 19.  PKT hindamises kasutatava mullaseire valimi mullaproovide (kogutud perioodil 2004-2006) paiknemine 
(punasega) 

 

4.1.3.2. Kogutud informatsiooni esitlemine ja analü üs 

Mullaviljakuse näitajate ülevaade uurimisalade lõikes on esitatud joonistel 20-25. Uurimisalasid käsitleti 
mullaviljakuse uuringu parameetrite kaupa. 

 

4.1.3.2.1. Happesus  

Muldade happesuse iseloomustamisel on väga selgelt välja kujunenud happelisemate muldadega 
maakonnad - Rapla, Jõgeva, Pärnu, Tartu ja Võru; ülejäänud maakondade muldade reaktsioon on 
neutraalne. See on ka loomulik trend, lähtudes Eesti muldade lähtekivimite iseloomust ja geograafilisest 
jaotusest. Nende maakondade mullareaktsiooni võrdlus erinevate toetustüüpide lõikes näitas, et valdavalt 
olid kõige happelisemad mullad MAHE tootjatel, vaid Võru alal olid MAHE ja ÜPT tootjate mullad praktiliselt 
samal tasemel (joonis 20). Suurim vahe maakonna keskmise väärtuse ja tootjagrupi võrdluses on Pärnumaa 
MAHE tootjatel, kus viimaste keskmine pH väärtus on 5,8 ja maakonna keskmine 6,4. Seega on Pärnumaa 
MAHE tootjad mullareaktsiooni suhtes kõige kehvematel muldadel võrreldes testala kui tervikuga. Keskmine 
pH on kõige madalam Võru uurimisala muldadel. Suurim on see näitaja Läänemaal ja Lääne-Virumaal - 6,9. 
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Joonis 20.  PKT mullaproovide happesuse keskmised väärtused perioodil 2004-2006 toetustüüpide ja maakondade 
lõikes. Kriitiline tase on märgitud punase joonega 

PKT seire ja hindamise seisukohast on keskmisest olulisem jälgida andmete vastavust hindamiskriteeriumile. 
pH puhul on kriteeriumiks happeliste muldade (pH<5,6) osatähtsuse säilitamine või vähendamine. Selgub, et 
happeliste muldade osatähtsus oli maakondade lõikes on suurim Võrus (38,4%), järgnevad Pärnu ja Tartu 
(joonis 21). 
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Joonis 21.  PKT proovidest happeliste muldade (pH alla 5,6) osatähtsus maakondade ja toetustüüpide lõikes 2004-2006 

 

Happeliste muldade osatähtsus oli suhteliselt väike Saaremaal, Läänemaal ja Lääne-Virumaal. Kogu valimi 
keskmisena oli happelisi muldi 15,3%, sealjuures enim oli selliseid muldi MAHE tootjate põldudel, järgnevad 
ÜPT tootjad ja kõige vähem oli neid KST tootjate põldudel. Maakondadesisesel võrdlusel näeme, et eriti 
palju oli happelisi muldi Pärnumaa MAHE tootjate põldudel ning Võru ja Jõgeva ÜPT põldudel. 

pH
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Kokkuvõte: 

• Happelisi muldi oli valimist ca 15% proovidest ja peamiselt asuvad need Võrumaal, Pärnumaal, 
Jõgevamaal ja Tartumaal.  

• Kõige enam oli happelisi muldi MAHE tootjate põldudel, mille üheks põhjuseks võib pidada ka 
madala mullareaktsiooniga turvasmuldade esinemist, samuti on MAHE tootjatel muldade 
lupjamise võimalused piiratud. 

 

4.1.3.2.2. Fosfor  

PKT proovide keskmine P-sisaldus oli 70,7 (mg/kg), olles suurim KST põldudel ja P-vaesemad olid MAHE 
tootjate põllud (joonis 22). Maakondade lõikes olid suurema P-sisaldusega Lääne-Virumaa, Võrumaa ja 
Raplamaa, väikseima sisaldusega Pärnumaa ja Läänemaa mullad. Toetustüüpide vahelisest võrdlusest 
selgub, et keskmisest oluliselt väikseim P-sisaldus MAHE põldudel oli Läänemaal, Võrumaal ja Pärnumaal. 
Keskmisest kõrgem oli MAHE põldude P-sisaldus Jõgevamaal ja Lääne-Virumaal.  
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Joonis 22.  PKT mullaproovide liikuva fosfori keskmised väärtused (mg/kg) perioodil 2004-2006 a toetustüüpide ja 
maakondade lõikes. Kriitiline tase on märgitud punase joonega 

PKT seire ja hindamise seisukohast on keskmisest näitajast siiski olulisem jälgida andmete vastavust 
hindamiskriteeriumile. Fosforisisalduse kriteeriumiks on P-defitsiitsete muldade (sisaldus alla 25 mg/kg) 
osakaalu vähendamine või säilitamine 0 aastaga samal tasemel. Defitsiitse P-sisaldusega muldi oli 
keskmiselt kogu valimi lõikes 24% ja erinevatest toetustüüpidest kõige rohkem MAHE tootjatel (27%) 
(joonis 23). 
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Joonis 23.  PKT mullaproovidest madala fosforisisaldusega muldade osatähtsus maakondade ja toetustüüpide lõikes 
perioodil 2004-2006 

Maakondadest oli madala P sisaldusega muldi kõige enam Pärnumaal ja Läänemaal, kõige vähem Lääne-
Virumaal, Rapla- ja Tartumaal. Keskmisest P vaesemad olid Võrumaa MAHE tootjate põllud, seevastu oli 
neid muldi keskmisest vähem Saaremaa ja Lääne-Virumaa MAHE tootjate põldudel. Suhteliselt palju oli 
sellised muldi ka Lääne-Viru ÜPT tootjate põldudel. 

Kokkuvõtteks selgub, et madala P sisaldusega muldi oli kõikidest proovidest 24%, ulatudes Pärnumaal 
56%-ni. Toetustüüpide erinevused maakondade lõikes ei ole ühesuunalised ja sõltuvad konkreetsest 
maakonnast, kuid keskmisena oli MAHE tootjate P defitsiitsete muldade osatähtsus kõrgeim (27%) ja 
ÜPT tootjatel vastav näitaja madalaim (22%). 

 

4.1.3.2.3. Kaalium  

Kaaliumisisalduse hindamiseks kasutatav metoodika ühtib P hindamise metoodikaga, kusjuures kriitilised on 
samuti madala ja väga madala sisalduse klassid (sisaldus alla 130 mg/kg). Kaaliumi keskmine sisaldus kogu 
valimis oli 148 mg/kg, olles madalaim MAHE tootjate põldudel ja kõrgeim ÜPT tootjate põldudel. 
Maakondadest olid kõrgeima keskmise sisaldusega Saaremaa ja Läänemaa mullad ja madalaima keskmise 
sisaldusega Võrumaa ja Raplamaa mullad. Toetustüüpide omavahelisel võrdlusel selgub, et MAHE tootjatel 
oli muldade K-sisaldus oluliselt väiksem võrreldes keskmisega (joonis 24). 
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Joonis 24.  PKT mullaproovide liikuva kaaliumi keskmised väärtused (mg/kg) perioodil 2004-2006 toetustüüpide ja 
maakondade lõikes. Kriitiline tase märgitud punase joonega 

MAHE tootjate muldade kaaliumisisaldused olid madalamad Võrumaal ja Raplamaal ning kõrgeimad 
sisaldused olid Pärnumaa ja Lääne-Virumaa MAHE põldudel. Madala K-sisaldusega muldi oli keskmiselt 
48% proovidest, sealjuures MAHE põldude proovidest 58%. Maakondadest oli suurem kaaliumivaeste 
muldade osatähtsus Jõgevamaal ja Võrumaal (joonis 25). 
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Joonis 25. PKT mullaproovidest madala kaaliumisisaldusega muldade osatähtsus perioodil 2004-2006 maakondade ja 
toetustüüpide lõikes 
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Suhteliselt vähe oli kaaliumivaeseid muldi Saaremaal (28%). Peaaegu kõikides maakondades oli MAHE 
tootjate proovides K-defitsiitsete proovide osatähtsus suurem kui maakonna keskmine, välja arvatud 
Pärnumaal, kus vastav näitaja jääb napilt alla keskmist. 

Kokkuvõte: 

• K-defitsiidiga muldi oli ca 50% proovide arvust ja suurem oli selliste muldade osatähtsus MAHE 
tootjate põldudel. 

 

4.1.3.2.4. Orgaaniline süsinik 

Orgaanilise süsiniku sisaldus mullas oli kogu valimi keskmisena 3,5% ja kõrgem oli see MAHE tootjate 
põldudel. Maakondadest oli keskmine sisaldus kõrgeim Läänemaal ja madalaim Raplamaal (joonis 26). 
Tartumaa MAHE tootjate väga kõrge orgaanilise süsiniku sisaldus oli tingitud ühe tootja kasutuses olevatest 
madalsoomuldadest, mille Corg sisaldus on juba looduslikult väga kõrge. Ilma nende proovideta oleks vastav 
näitaja 1,9. Samal põhjusel oli ka Lääne-Virumaa keskmine näitaja väga kõrge. 
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Joonis 26.  PKT mullaproovide orgaanilise süsiniku (Corg) keskmised väärtused (%) perioodil 2004-2006 toetustüüpide 
ja maakondade lõikes. Kriitiline tase märgitud punase joonega 

Madala Corg (Corg <1,7%) sisaldusega muldade osatähtsus kogu valimis oli 20%. Kõige vähem oli madala 
orgaanilise aine sisaldusega muldi MAHE tootjate põldudel ja kõige rohkem ÜPT tootjate põldudel (joonis 
27). Maakondadest oli enim madala orgaanilise aine sisaldusega muldi Tartumaal ja Võrumaal, vähem 
Pärnumaal, Saaremaal ja Läänemaal. Enim oli orgaanikavaeseid muldi Tartumaa KST tootjate põldudel. 
Saaremaa, Läänemaa ja Raplamaa MAHE tootjatel madala orgaanilise sisaldusega mullad puuduvad. 
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Joonis 27.  Madala orgaanilise süsiniku (Corg) sisalduse osatähtsus PKT mullaproovides perioodil 2004-2006 maa-
kondade ja toetustüüpide lõikes  

Kokkuvõte: 

• Madala orgaanilise aine sisaldusega oli ligikaudu 20% valimi proovidest ja kõige vähem oli selliseid 
muldi MAHE tootjate põldudel.  

• MAHE tootjate muldade kõrgem orgaanilise aine sisaldus on tingitud kõrge Corg-sisaldusega 
muldade (madalsoomuldade) suuremast osatähtsusest, samuti suuremast orgaaniliste ja 
haljasväetiste kasutamisest. 

 

4.1.3.2.5. PKT seire ja hindamise mullavaldkonna va limi võrdlus mullaviljakuse programmi raames 
kogutud proovidega 

Põllumajandusuuringute Keskus teostab ka kogu Eesti põllumuldade agrokeemiliste omaduste seiret, mille 
raames koguti perioodil 2004-2006 kogu Eestist kokku ligi 70 000 mullaviljakuse proovi, sealhulgas 
testmaakondadest 43 193 proovi.  

Mullaviljakuse proovide defitsiidis olevate komponentide võrdluses testmaakondade proovidega selgus, et P- 
vaegus oli väiksem mullaviljakuse proovidel ja defitsiidis olevate mullaomaduste osatähtsus oli väiksem 
testmaakondade muldadel (joonis 28). Üldiselt olid erinevused suhteliselt väikesed, vaid madala orgaanilise 
süsiniku sisaldusega muldade osatähtsus testmaakondades oli oluliselt väiksem. 
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Joonis 28.  Optimaalsest madalamate valitud mullaomaduste võrdlus mullaviljakuse proovide ja testmaakondade 
proovide vahel perioodil 2004-2006 

Järgnevalt selgitati testmaakondade proovide tulemuste ja PKT proovitulemuste erinevust optimaalsest 
madalamate mullaparameetrite osatähtsuse kaudu (joonis 29). Testmaakondade valimis oli 43 193 proovi ja 
PKT valimis 1 729 mullaproovi tulemused. Keskmiselt oli PKT proovides happeliste muldade osatähtsus 
väiksem, ulatudes 15% kogupinnast, testmaakondades keskmisena oli see näitaja 17%.  
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Joonis 29.  Happeliste muldade (pH < 5,6) osatähtsus testmaakondade mullaproovides (pH) ja PKT mullaproovides (pH-
PKT) perioodil 2004-2006 

Maakondadest oli PKT mullaproovidest happeliste muldade osatähtsus suurem Rapla-, Pärnu- ja Tartumaal. 
Märkimisväärselt vähem oli selliseid muldi Lääne-Virumaa PKT valimi aladel. 

Fosforivaeseid muldi oli testmaakondade proovides ca 6% rohkem kui PKT proovides (joonis 30). 
Maakondadest oli PKT proovides P-vaeseid muldi rohkem vaid Pärnumaal, ülejäänud maakondades oli PKT 
proovides antud muldi vähem. Pärnumaal oli ka suurim P-vaeste muldade osatähtsus, PKT proovide puhul 
ulatub see isegi üle 50%, järgnevad Läänemaa ja Rapla testmaakondade proovid. 
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Joonis 30.  Fosforivaeste muldade (P<25mg/kg) osatähtsus testmaakondade mullaproovides (P) ja PKT mullaproovides 
(P-PKT) perioodil 2004-2006 

 

Kaaliumivaeseid muldi oli testmaakondade ja PKT proovides praktiliselt võrdselt, olles vaid 0,8% rohkem 
PKT seirepõldudel. Testmaakondade proovides oli enim kaaliumivaeseid muldi Pärnumaal ja Raplamaal, 
samuti Jõgevamaa ja Võrumaa PKT valimi põldudel. Kõigil ülalmainitud aladel ulatub vastav näitaja üle 50% 
kogutud mullaproovidest. Väiksem oli K-defitsiit Saaremaal ja Läänemaal. Suurim vahe testmaakondade ja 
PKT seirealade vahel oli Läänemaal ja Võrumaal, mõlemal puhul oli enam PKT seirevalimi muldi (joonis 31).  
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Joonis 31 . Kaaliumivaeste muldade (K<130 mg/kg) osatähtsus testmaakondade mullaproovides (K) ja PKT 
mullaproovides (K-PKT) perioodil 2004-2006. 

Madala orgaanilise aine sisaldusega muldade osatähtsus oli PKT valimis praktiliselt võrdne testmaakondade 
näitajaga, erinevus oli 0,9% PKT valimi kahjuks. Maakondadest oli vähem orgaanilise aine vaeseid muldi 
Saaremaal, Läänemaal, Raplamaal ja Pärnumaal. Enim oli selliseid muldi Tartumaa PKT tootjate põldudel 
(joonis 32). 
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Joonis 32.  Orgaanilise aine vaeste (Corg<1,7%) muldade osatähtsus testmaakondade (Corg) ja PKT mullaproovides 
(Corg-PKT) perioodil 2004-2006 

 

Kokkuvõte: 

• PKT proovides oli võrreldes testmaakondade proovidega optimaalsest madalama 
mullaviljakusega muldade osatähtsus väiksem pH ja P puhul, samas K ja orgaanilise aine vaeste 
muldade osatähtsus oli praktiliselt võrdne. 

 

4.1.3.2.6. Enamlevinud mullatüüpide omavaheline võr dlus 

Vastavalt metoodikale kogutakse mullaproovid 8 Eestis enamlevinud mullatüübilt (vt metoodika, lisa 3). 
Mullatüübi tuvastamiseks kasutatakse 1:10 000 mullakaarti, millelt leiti täiendavate näitajatena lõimise valem 
ja perspektiivboniteet. Mullatüübid grupeeriti sarnaste muldade koosluste alusel, mitte rangelt ühe mullatüübi 
järgi. On ju ka looduses tegelikult tegemist pideva muldade vaheldumisega ja ka mullakaardil kujutatud 
muldade kontuurid on tegelikult sarnaste muldade kooslused, kus kontuuri iseloomustamiseks tuuakse välja 
domineeriv mullaliik- või erim. Kui ühes kontuuris esineb 2 või enam suhteliselt võrdse esindatusega liiki, siis 
märgitakse kõikide šifrid ja eristatakse semikooloniga. Lõimise valemis on toodud erinevad lõimised ja nende 
lasuvussügavus ning korese iseloom ja aste. Tulemused on antud aritmeetiliste keskmistena. 

Kokkuvõtlikud andmed mullaviljakuse ja orgaanilise aine näitajate osas mullatüüpide kaupa on toodud 
joonisel 33. Graafikul on mullatüübid paigutatud veerežiimi alusel selliselt, et vasakul on kõige kuivemad 
mullad ja paremal kõige märjemad. Niiskusrežiimi alusel võib mullad jagada 3 gruppi: 

• parasniisked ja gleistumistunnustega mullad (K, Ko, KI ja LP); 

• ajutiselt liigniisked (poolhüdromorfsed või ka gleistunud) mullad (Kog, KIg, LPg); 

• liigniisked mullad (GI, Go, M). 

Automorfsed ehk parasniisked mullad on põldudel enamlevinud. Näiteks rähksetest muldadest kasutatakse 
haritava maana 52%, leostunud ja leetjatest muldadest isegi üle 60%. Seevastu leetjatest ja leostunud 
gleimuldadest kasutatakse haritava maana vaid ca 19% ja madalsoomuldadest 15,3%.  
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Joonis 33.  PKT mullaproovide mullaviljakuse ja orgaanilise aine keskmised näitajad perioodil 2004-2006 mullatüüpide 
(šifriga) kaupa. Mullašifrite tähendusi vt lisa 3. 

Suurim haritavate maade osakaal oli aga kahkjatel muldadel, ulatudes 70%-ni. Niiskemad mullad on rohkem 
kasutusel rohumaadena. 

 

4.1.3.2.6.1. Happesus 

Muldade reaktsioon sõltub peamiselt mulla lähtekivimist ja ka lõimisest. Arvestades muldade geneetikat ja 
geograafilist paiknemist on aluselisemad mullad rähksed rendsiinad (K) ja happelisemad karbonaadivaesel 
lähtekivimil kujunenud näivleetunud ehk kahkjad mullad. Uurimises olnud muldadest oli just viimatimainitud 
muldadel teatud põldudel probleem liigse happesusega. Ülejäänud muldadel seda probleemi ei ole ja üldiselt 
on reaktsioon taimekasvatuseks soodne. Madalsoomuldade suhteliselt soodne reaktsioon on tingitud eeskätt 
sellest, et enamik PKT proovide madalsoomuldi asuvad karbonaatsel lähtekivimil ja on kuivenduse tagajärjel 
tekkinud pinnase segamise ja maaharimise tagajärjel (lupjamine, väetamine) erineva reaktsiooniga kui 
nende looduslikud analoogid (joonis 33).  

 

4.1.3.2.6.2. Fosfor 

P-sisaldus varieerub mullatüüpide kaupa suhteliselt suurtes piirides, sõltudes eelkõige mulla looduslikust 
viljakusest ja tootmise iseloomust. Kõrgeim sisaldus oli potentsiaalselt Eesti kõige viljakamatel - leostunud ja 
leetjatel muldadel (Ko, KI) ning näivleetunud muldadel. Eriti viimaste osas on kõrge sisalduse suurimaks 
põhjuseks nende paiknemine suhteliselt intensiivse põllumajandustootmise piirkonnas ja vähem nende 
looduslik viljakus ehk looduslik P-foon. Antud mullad paiknevad peamiselt Kesk-Eestis ja leostunud mullad 
vahelduvad kooslustes ka rähksete muldadega. P-sisaldus oli väikseim liigniisketel muldadel, mille 
kasutamine on ekstensiivsem (peamiselt rohumaadena) ja ka looduslik viljakus väiksem. Neil muldadel tuleb 
fosforibilansi tasakaalustamisele pöörata rohkem tähelepanu. Liigniisked mullad paiknevad kogu Eestis, kuid 
peamiselt siiski Madal-Eestis - Pärnumaal, Läänemaal, Saaremaal. P-sisalduse hindamisel näeme selgelt 
tendentsi, et P-sisaldus väheneb niiskuse suurenemisega. Ilmselt on tegemist tootmise intensiivsuse 
erinevustega - parasniisketel muldadel on võimalik rakendada intensiivsemaid tehnoloogiaid. Kui võrrelda P-
sisaldust mullareaktsiooniga, siis ilmneb valimis selge seos - mida happelisem muld, seda P-rikkam ja mida 
suurem Corg-sisaldus, seda väiksem P-sisaldus mullas. Optimaalsest P-sisaldusest allapoole jääb 
keskmisena madalsoomuldade P-sisaldus (joonis 33). 
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4.1.3.2.6.3. Kaalium 

Kaaliumisisalduse iseloomustamisel selgub, et kõrgemad sisaldused olid samuti parasniisketel muldadel, 
kuid nende mullaliikide omavahelisel võrdlusel selgub, et kõrgeim keskmine K-sisaldus oli rähksetel  
muldadel ja sisaldus väheneb happesuse suurenedes ja Corg vähenedes. Liigniiskete muldade K-sisaldus 
on üldiselt väiksem, kuid leetjatel gleimuldadel praktiliselt võrdne automorfsetega. Erandiks olid vaid 
madalsoomullad, kus K-sisaldus oli madalam. Üldiselt ei ole K-sisaldus mullatüüpide kaupa vaadeldes siiski 
probleemiks, suuresti oli keskmine K-sisaldus kõrgem kui optimaalne (130 mg/kg), vaid madalsoomuldadel 
jääb antud näitaja alla optimaalse ja gleimuldadel oli keskmine näitaja kriitilise piiri lähedal. K-sisaldus oli 
mullatüüpide lõikes tunduvalt ühtlasem kui fosforisisaldus (joonis 33). 

 

4.1.3.2.6.4. Orgaaniline aine 

Corg tulemuste analüüsil selgub, et kehtib järgmine seaduspärasus: mida aluselisem muld, seda suurem on 
orgaanilise aine sisaldus. Teisalt olid suurema orgaanilise aine sisaldusega märjad mullad, kus osa 
orgaanilisest ainest jääb lagunemata ja muld sisaldab palju erinevas lagunemisfaasis ja lagunemata 
orgaanilist ainet (joonis 33). Kõige rohkem sisaldavad orgaanilist ainet turbalõimisega madalsoomullad (M). 
Corg sisaldus väheneb oluliselt gleimuldadel, kuid ületab oluliselt parasniiskete ja gleistunud muldade 
sisaldust. Siinkohal tuleb hindamisel silmas pidada, et Corg väärtuste langus madalsoomuldade puhul ei ole 
kindlasti negatiivse tähendusega mullaviljakuse seisukohast ja seega ei saa käsitleda orgaanilise aine 
vähenemist negatiivse protsessina PKT hindamisest lähtuvalt. Samas on turba lagunemisel negatiivne 
tähendus globaalse C bilansi seisukohast. Orgaanilise aine lagunemine mullaharimise käigus on loomulik 
protsess ja selle tagajärjel muu hulgas suureneb ka mulla toitelementide sisaldus. Mineraalmuldadel on aga 
mulla orgaaniline aine väga oluline viljakust mõjutav tegur ja selle langust tuleb käsitleda kui negatiivset 
tendentsi.  

Kokkuvõte: 

• Enamlevinud parasniisked põllumullad olid kõrgema toitainete sisaldusega, märjad mullad 
sisaldavad rohkem orgaanilist ainet ning happelisemad mullad olid orgaanilise aine sisalduse 
poolest vaesemad.  

 

4.1.3.2.7. Lisauuringud 

Lisaks peamisele tegevusele oli aastatel 2004-2006 mullaviljakuse hindamiskriteeriumiga kaudselt seotud 
veel 3 uuringut n-ö case-study raames: 

 

4.1.3.2.7.1. Mullatoitainete dünaamika uuring 

Uuringu käigus selgitati välja taimedele omastatavate toiteelementide sisalduse dünaamikat kevadel ja 
sügisel ehk mullaproovide kogumise perioodil saavutamaks täpsemat lõpptulemust. Uuringu tulemusena 
selgus, et erinevate toiteelementide sisalduse dünaamika mullaproovide kogumise perioodil võib muutuda 
kuni 100% ja seega mullaproovi kogumise ajast sõltub oluliselt ka mullas leiduvate liikuvate toiteelementide 
sisaldus. PKT mullaseire raames olulistest näitajatest varieerus enam liikuva kaaliumi sisaldus, samal ajal  
pH ja Corg-sisaldused olid suhteliselt staatilised (Mullaviljakuse ja toiteelementide... , 2008). 

 

4.1.3.2.7.2. Mullaproovivõtmise marsruudi täpsustam ise uuring 

Uuringu käigus analüüsiti erinevate proovivõtmise marsruutide mõju toiteelementide sisaldusele proovis. 
Uuringust selgus, et märkimisväärsed erinevused esinesid nii mikro- kui ka makroelementide sisaldustes. 
Näiteks Viljandi uurimisalal oli Cu-sisalduse erinevus diagonaalse ja Z-kujulise proovivõtumarsruudi vahel 
41%, samas oli ka Ca-sisalduse erinevus 40% ning orgaanilise süsiniku sisalduse erinevus eri marsruutide 
vahel ulatus kuni 27%-ni. Uurimuse käigus tuvastati statistiliselt usutavad erinevused elementide sisaldustes 
erinevate marsruutide korral, sellest tulenevalt on soovitatav järgida igal proovivõtmisel ühte kindlat 
proovivõtumarsruuti, et tagada proovitulemuste võrreldavus ja tuvastada muutusi muldade elementidega 
varustatuses (Mullaproovi kogumise marsruutide... , 2007). 
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4.1.3.2.7.3. Põllumuldade neutraliseerimise mõju ke skkonnale ja mulla viljakusele 

Uuringu tulemustest selgus, et kaltsiumil on suur tähtsus taimede toitumisel, mullaviljakuse kujunemisel ja 
säilitamisel ning oluline keskkonnakaitseline tähendus toitainete võimaliku leostumise vähendamisel. Pidev 
kaltsiumi väljaleostumine ja mulla happesuse suurenemine on kliimast tulenev vältimatu protsess. 
Väljauhutud ja saakidega eemaldatud kaltsiumikogus tuleb taas asendada ja seepärast on kaltsiumibilansi 
jälgimine tingimata vajalik. Mineraalmuldadest vajavad lupjamist mullad, mille liikuva kaltsiumi sisaldus on 
alla 1500 mg kg-1 ja turvasmuldadel alla 5000 mg kg-1. Mullaviljakust saab säilitada ning toitainete 
leostumisega kaasnevat võimalikku keskkonnareostust on võimalik ennetada reeglipärase lupjamisega, 
seega on see üheks aluseks jätkusuutlikule keskkonnale (Mulla happesuse neutraliseerimise..., 2006). 
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Hindamisküsimustele vastamine 

 

Küsimus Hindamiskriteerium Programmi indikaatorid 

VI.1.A-1. Mullaerosioon on vähenenud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.1.A-1.1. Toetusalune põllumajandusmaa (arv ja pind hektarites) mullakao 
vähendamiseks ja vältimiseks 

(a) millest vastavalt vee/tuule/tehnogeense erosiooni vähendamiseks (%) 

(b) millest tänu  

� maakasutusele (karjamaa, muud mitmeaastased kultuurid...) (%) 

� erinevate tõkete kasutamisele (terrassid, lineaarelemendid) (%) 

� põllumajanduslike võtete rakendamisele (vähendatud maaharimine, kindlat 
tüüpi niisutamine, kontuurharimine, muldade katmine...) (%) 

� karjatamiskoormuse vähenemisele (%) 

(c) millest toetatud tegevused on suunatud peamiselt/ainult erosiooni kontrolli 
tagamiseks (%) 

VI.1.A-2. Mulla saastumine kemikaalidega on 
tõkestatud või vähenenud 

 

 

 

VI.1.A-2.1. Toetusalune põllumajandusmaa mulla reostuse vähendamiseks (arv ja 
pind hektarites) 

(a) millel on vähenenud taimekaitsevahendite kasutamine (%) 

(b) millel on vähenenud taimetoitainete/sõnniku kasutamine (%) 

(c) millest toetatud tegevused on suunatud otseselt mulla reostuse 
vähendamiseks (%) 

VI.1.A-3. Mullakaitse annab kasu talu või 
ühiskonna tasandil 

VI.1.A-3.1. Põllumajandusettevõtte ja/või mitte-põllumajandusettevõtte kaudsed 
mõjud, mis tulenevad toetusalusest põllumajandusmaast 

VI.1A. Mil määral põllumajanduslik keskkonna-
toetus mõju avaldanud loodusvarade kaitsmisele 
mulla kvaliteedi osas? 

 

 

Riigispetsiifiline hindamiskriteerium VI.1.A-4. 

Mullaviljakuse tase on säilitatud või tõusnud 
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4.1.4. Hindamisküsimus VI.1.A. Mil määral on põllum ajanduslik keskkonnatoetus 
mõju avaldanud loodusvarade kaitsmisele mulla kvali teedi osas? 

4.1.4.1. Hindamiskriteerium VI.1.A-1. Mullaerosioon  on vähenenud 

Vee-erosiooni võimalikku ulatust uurides selgus, et erodeeritud muldade kasutamine põllukultuuride 
kasvatamiseks Eestis on väike (7 184 ha), moodustades ainult 0,75% kogu põllumajanduslikus kasutuses 
olevast maast, mida on ligikaudu 960 000 hektarit. Probleem on aktuaalsem erodeeritud muldade 
valdkonnas – Otepää-Karula piirkonnas ja Haanjas, kus põllukultuuride kasvatamiseks kasutatakse kokku 3 
320 ha (7,5% põllumajanduslikus kasutuses olevast maast). Enamus põllumajanduslikust maast on juba 
viidud rohumaade alla ja seega meetmed, mis takistaksid vee-erosiooni, ehk siis põllumaade rohumaade alla 
viimise toetamise meede, ei ole majanduslikult otstarbekas, kuna sihtgrupp on väike. Peale pikaajalise 
rohumaana kasutamise tegevuse on erosiooni kahjulikku mõju võimalik vähendada ka minimeeritud 
mullaharimist kasutades.  

Deflatsiooni uuringu tulemusena leiti, et Eestis on üle 3 ha pindalaga põllumajanduslikult kasutatavaid 
liivmuldi 43 091 ha ja turvasmuldi 10 960 ha, mis paiknevad tuulisematel aladel (rannikuga piirnevates 
maakondades, ning Võrtsjärve ja Peipsi järve ümbruses). Testvaldade meetodil uurimusel selgus, et Eestis 
on maakasutuse osas haritavaid maid (koos lühiajaliste rohumaadega) eelpool mainitud liivadel 18 521 ha 
ning turvasmuldadel 3 836 ha. Seega tuuleerosiooniohtlikeks aladeks võib lugeda kokku 22 357 ha, kuid 
nende alade pind võib muutuda seoses maakasutuse muutusega. 

Antud perioodil teostatud uuring mullaerosiooni leviku selgitamiseks näitas võimaliku muutuse hindamise 
algtaseme. Reaalse muutuse selgitamiseks tuleks uuringut korrata iga 5 aasta tagant ja selle tulemusena 
selgub alles tegelik mullaerosiooni vähenemine. Mullaerosiooni tõkestavate meetmete kasutusele võtmisel 
tuleks meetmete mõju seiramiseks välja töötada eraldi metoodika. Kaudselt saame selgitada võimalikku 
erosiooniohtu ja selle muutust põllumajandusliku maakasutuse analüüsiga testaladel. Maakasutuse struktuur 
annab ülevaate erosiooniohtlike muldade kasutamisest haritava maana, mis on potentsiaalne erosiooni 
soodustav tegur.  

Järgnevalt on kirjeldatud erosiooniohtlikel aladel testvaldades 4 aasta jooksul toimunud peamised muutused 
põllumajanduslikus maakasutuses (PRIA 2008. a aprilli andmete põhjal). 

Vee-erosiooni uurimiseks kasutatud testvaldades oli maakasutus võrdlemisi stabiilne. Suuremad muutused 
oli Haanja vallas, kus aastatel 2004-2006 pikaajaliste rohumaade pindala küll tõusis, kuid aastal 2007 jällegi 
langes, samas on Haanjas looduslike ja pikaajaliste rohumaadega kaetud ala võrreldes põllukultuuride 
kasvatamisega oluliselt suurem kui teistes valdades. Põllukultuuride all olev pindala on seevastu suur 
Valgjärve vallas ja see pindala on ka perioodil 2004-2006 kasvanud (joonis 34). 
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Joonis 34.  Põllumajandusliku maakasutuse muutumine vee-erosiooniohtlikel aladel, aastatel 2004-2007 (PRIA andmed, 
2008) 

Eraldi on välja toodud maakasutuse muutumine looduslike rohumaade, pikaajaliste rohumaade ja 
põllukultuuride osatähtsuste kaupa vee-erosiooniohtlikel aladel aastatel 2004-2007 (joonis 7). Valgjärve ja 
Otepää vallas võib täheldada põllukultuuride osatähtsuse väikest vähenemist, samas Haanjas on 
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põllukultuuride osatähtsus pisut tõusnud. Samas tuleb öelda, et need muutused ei ole väga 
märkimisväärsed, jäädes enamasti 5% piiresse. Kui võrrelda uuritud testvaldu kogu Eesti keskmisega, mis 
välja toodud 2007. aasta tulemuste põhjal, siis Haanjas ja Otepääl on looduslike rohumaade ja ka 
pikaajaliste rohumaade osatähtsus tunduvalt suurem kui Eestis keskmiselt (joonis 35). See on tegelikult 
erosiooni tõkestamise seisukohalt väga hea näitaja. Samas kolmandas uuritud testvallas, Valgjärvel, on 
põllukultuuride osatähtsus suurem kui Eestis keskmisena ning pikaajaliste rohumaade osatähtsus väiksem. 
Samas tuli ortofotode põhjal välja, et Valgjärve vallas paikneb vaid väike osa (kõigest 18%) põllukultuuridest 
erodeeritud muldadel.  
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Joonis 35.  Põllumajandusliku maakasutuse muutus maakasutuse gruppide (looduslikud rohumaad, pikaajalised 
rohumaad, põllukultuurid) kaupa vee-erosiooni testvaldades ja Eestis keskmisena, aastatel 2004-2007 (PRIA andmetel, 
2008) 

Tuuleerosiooni maakasutuse analüüsiks kasutati PRIA andmebaase aastate 2004, 2006 ja 2007 kohta, 
(aasta 2005 kohta andmed puudusid). 

Tuuleerosiooni analüüsiks kasutatud testvaldade maakasutust aastate lõikes analüüsides hakkab silma 
Käina vallas looduslike rohumaade pinna vähenemine 1500 hektarilt 2004 aastal kuni 500 hektarini aastal 
2007. Audru vallas on toimunud pikaajalise rohumaa all oleva maa vähenemine (joonis 36). 
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Joonis 36.  Põllumajandusliku maakasutuse muutus deflatsiooniohtlikel liiva-aladel, aastatel 2004, 2006 ja 2007 (PRIA 
andmed, 2008) 
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Tuule-erosiooni uurimiseks turvasmuldadel valitud valdades võib täheldada haritavate põllukultuuride pinna 
kasvu, seda eriti Koonga vallas, kus põllukultuuride alune pind on suurenenud 2 600 hektarilt 2004. aastal 
kuni 4 000 hektarini aastal 2007. Rannu vallas on põllukultuuride pind võrreldes pikaajaliste rohumaadega 5-
6 korda suurem ja aastal 2007 võis täheldada põllukultuuride pinna olulist kasvamist (joonis 37). 
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Joonis 37.  Põllumajandusliku maakasutuse muutus deflatsiooniohtlikel turba-aladel, aastatel 2004, 2006 ja 2007 (PRIA 
andmed, 2008) 

Kui võrrelda maakasutust vee-erosiooniohtlikel muldadel paiknevates valdades näiteks valdadega, mis on 
tuuleerosiooni valimis, siis võib üldiselt täheldada püsirohumaade suuremat osatähtsust aladel, mis on 
ohustatud vee-erosioonist. 

Kokkuvõte: 

• Põllukultuuride pindala testvaldades ei ole analüüsitud aastate lõikes oluliselt muutunud, seega 
kaudselt hinnates on mullaerosioon jäänud samale tasemele, kuid täpsema vastuse annab 
planeeritud täiendav uuring.  

 

4.1.4.1.1. Programmi indikaator VI.1.A-1.1 Toetusal une põllumajandusmaa (arv ja pind hektarites) 
mullakao vähendamiseks ja vältimiseks 

(a) millest vastavalt vee/tuule/tehnogeense erosiooni vähendamiseks (%) 

(b) millest tänu  

� maakasutusele (karjamaa, muud mitmeaastased kultuurid...) (%); 

� erinevate tõkete kasutamisele (terrassid, lineaarelemendid) (%); 

� põllumajanduslike võtete rakendamisele (vähendatud maaharimine, kontuurharimine, muldade 
katmine...) (%); 

� karjatamiskoormuse vähenemisele (%). 

(c) millest toetatud tegevused on suunatud peamiselt /ainult erosiooni kontrolli tagamiseks (%) 

Kuna MAK 2004-2006 perioodil ei rakendatud Eestis ühtki otsest tegevust erosiooni kontrolliks, ei ole 
võimalik selle indikaatori kohta arvnäitajaid välja tuua. Kaudse näitajana on kasutatud põllumajandusliku 
maakasutuse struktuuri analüüsi, kus selgus, et erosiooniohtlikel aladel on ülekaalus pikaajalised rohumaad, 
seega mullaerosioonioht neil aladel on väike. Samas on kogu Eestis haritava maana kasutusel ligikaudu 7 
200 ha erodeeritud muldadest (0,75% kogu põllumajanduslikus kasutuses olevast maast) (PRIA aprill 2008). 

Vee-erosiooniohtlikus piirkonnas (Lõuna-Eesti künklikul maastikul uuritud kolmes vallas) on erodeeritud 
muldadest haritava maana kasutusel Haanja vallas 17%, Valgjärve vallas 18% ja Otepää vallas 21%. Seega 
nendel aladel on oluline rakendada erosioonitõkestavaid meetmeid ja nende tõhusust vastavalt välja 
töötatavale metoodikale ka hinnata. 
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Tuule-erosioon Eestis on oma kahjustavalt toimelt vähem oluline kui vee-erosioon, kuid 
tuuleerosiooniohtlikku pinda on 3 korda enam. Maakasutuse struktuurist lähtuvast uuringust selgus, et väga 
erosiooniohtlikke muldi liivadel on Eestis hetkeseisuga 18-19 000 ha ja turvasmuldadel 3 800-3 900 hektarit 
ehk kokku seega ca 22 000 hektarit. 

 

4.1.4.2. Hindamiskriteerium VI.1.A-2. Mulla saastum ine kemikaalidega on tõkestatud või vähenenud 

4.1.4.2.1. Programmi indikaator VI.1.A-2.1. Toetusa lune põllumajandusmaa mullareostuse 
vähendamiseks (arv ja pind hektarites) 

(a) millel on vähenenud taimekaitsevahendite kasutamine (%) 

Perioodi 2004-2006 rakendatud PKT tegevustest oli taimekaitsevahendite kasutamine reguleeritud vaid 
mahepõllumajandustootmise puhul, kus sünteetiliste taimekaitsevahendite kasutamine on keelatud, seetõttu 
on antud indikaatori puhul muutusi kajastatud eelkõige vaid mahetoetusega seotud põllumajandusmaa ja 
MAHE taotlejate arvus.  

2004. aastal taotleti mahetoetusi kokku 40 788 hektarile (taotluste arv 793), 2006. aastal 65 830 hektarile (1 
154 taotlust). Antud perioodil suurenes taotletav MAHE maa pind 61,4% (MAHE taotluste arv 45,5%). 

Kogu taotletavast PKT pinnast moodustas taotletav MAHE pind 2004. aastal 8,1% ning 2006. aastal 12,5%.  

 

(b) millel on vähenenud taimetoitainete/sõnniku kasutamine (%) 

Perioodi 2004-2006 rakendatud PKT tegevustest oli taimetoiteelementide kasutamine eelkõige reguleeritud 
mahepõllumajandustootmise puhul, kus on keelatud mineraalväetiste kasutamine. Lisaks oli KST tootjatel 
kohustus koostada väetusplaan, mis sisaldab andmeid ettevõttes toodetavate orgaaniliste väetiste, 
sisseostetavate väetiste ning orgaaniliste ja mineraalväetiste kasutamise kohta põldude kaupa. Väetusplaani 
kohaselt tohib mineraalväetiste ja sõnnikuga aastas kogu haritava maa keskmisena hektari kohta anda 170 
kg lämmastikku, millest omakorda mineraalväetistega anda kuni 100 kg. 

2004. aastal taotleti mahetoetusi kokku 40 788 hektarile (taotluste arv 793), 2006. aastal 65 830 hektarile (1 
154 taotlust). Kogu taotletavast PKT pinnast moodustas taotletav MAHE pind 2004. aastal 8,1% ning 2006. 
aastal 12,5%. Seega võib öelda, et otsene mineraalväetiste kasutuse vähenemine toimus antud perioodil 
kogu PKT taotlevast pinnast 8-13% ulatuses. 

Antud perioodil suurenes taotletav MAHE maa pind 61,4% (MAHE taotluste arv 45,5%), samas kogu PKT 
taotletav pind suurenes vaid 4,7% (sh KST vähenes 0,3%), PKT taotluste arv suurenes antud perioodil 10%, 
(sh KST 5%). KST osas on muutuste põhjuseks piirangud uute lepingute sõlmimisel. 

Vastavalt KST toetuse saamise nõuetele, mida peavad täitma ka mahetootjad, peab põllumaal kasvatama 
igal aastal vähemalt 15% ulatuses liblikõielisi või liblikõieliste ja kõrreliste segu. Kuna liblikõielisi kultuure 
reeglina lämmastikväetistega ei väetata, siis kuuluvad nad madala sisendiga kultuuride hulka. Tabelist 8  
selgub, et reaalselt moodustas nimetatud kultuuride pind kogu taotlusalusest põllumaast aastatel 2004-2006 
vastavalt 14,4; 17,1 ja 17,8%. KST taotlejatel olid vastavad näitajad (13,8; 16,6; 17,1) ja ÜPT (v.a PKT) on 
(2,7; 3,5; 4,3%). KST ja MAHE tootjate madala sisendiga kultuuride osatähtsus on kõrge ja seetõttu 
mineraalväetiste kasutamisest tulenev veereostuse risk madalam kui ÜPT toetustüübil.  

Sõnniku kasutamise kohta spetsiaalsed piiravad nõuded PKT-s puudusid, seetõttu on muutusi tootjate 
väetamiskäitumises raske hinnata. Ka ei ole eraldi analüüsitud tootjate väetusplaanides sisalduvat infot, 
kuna neile ligipääs oli raskendatud (väetusplaani PRIA-le esitamise kohustus puudus), edaspidiselt tuleks 
aga väetusplaanide analüüsile rohkem tähelepanu juhtida. 

(c) millest toetatud tegevused on suunatud otseselt mulla reostuse vähendamiseks (%) 

PKT raames puudusid tegevused mulla reostuse vähendamiseks.
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4.1.4.3. Hindamiskriteerium VI.1.A-3 Mullakaitse an nab kasu talu või ühiskonna tasandil 

4.1.4.3.1. Programmi indikaator VI.1.A-3.1 Põllumaj andusettevõtte ja/või mitte-põllumajandusettevõtte 
kaudsed mõjud, mis tulenevad toetusalusest põllumaj andusmaast  

Muldi ohustavateks teguriteks Eestis on orgaanilise aine kadu, bioloogilise mitmekesisuse vähenemine, 
erosioon ja tallamine; vähemal määral muldade saastumine ja muldade katmine ehitiste ja infrastruktuuri 
rajatistega. Mulla orgaanilise aine sisalduse vähenemine toimub ebasoodsa põllumajanduspraktika käigus, 
kus mulda ei anta piisavalt orgaanilist ainet, harimisvõtetega aga soodustatakse selle lagunemist. Mullas 
elavate organismide arvukus, mass ja aktiivsus on samuti mõjutatud mulla orgaanilise aine sisaldusest, 
mulla keemilistest omadustest, samuti mulla füüsikalistest omadustest nagu poorsus, mis on omakorda 
mõjutatud muldade tihenemisest ja katmisest. 

Muldade peamine omadus on tema produktsioonivõime ja kui see on pärsitud peamiselt inimtegevuse 
tulemusena, siis võib muldi lugeda degradeerunuteks. FAO (2000) andmetel on Eestis kolmandik haritavast 
maast mõjutatud mingit liiki muldi kahjustavast protsessist ja umbes 11% maast on mõjutatud tallamisest 
(Van Lynden, 2000). Uuringute tulemusena on selgunud, et Eestis kannatavad liigtallamise tagajärgede all 
enamik haritavaid alasid ja kogu maafondist on ca 26% keskmiselt ja 18% tugevalt tallamistundlik (EEA, 
2003). Täpsemad andmed Eesti muldade tihenemisest saadakse 2008. aastal algavast uurimistööst, mis 
viiakse läbi PMK ja Maaülikooli teadlaste koostööna. Töös analüüsitakse põllumuldade tihenemist näitavaid 
parameetreid 30 alal erinevates Eesti piirkondades. 

Aastatel 2004 ja 2007 viidi tootjate hulgas läbi küsitlus (Põllumajandusuuringute Keskuse, Jäneda Õppe- ja 
Nõuandekeskuse ja Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskuse poolt), mis hõlmas ka mõningaid muldadega 
seonduvaid aspekte, eelkõige mullaviljakuse, väetamise ja pestitsiidide kasutamisega seonduvat. Järgnevad 
andmed pärinevad PMK poolt koostatud koondaruandest (Eesti Maaelu…, 2008). 

2007. aasta küsitluse järgi on 98% MAHE-, 96% KST ja 97% PKT-ga mitteliitunud tootjate (ÜPT v.a PKT) 
hinnangul külvikorra sisseviimisel positiivne mõju mullale. Mineraalväetiste kasutamise mõju mullale hindasid 
erinevad toetustüübid ka erinevalt, nimelt 2007. aasta küsitluse kohaselt arvas 33% MAHE tootjatest, et 
mineraalväetiste kasutamisel on positiivne mõju mullale, sama arvas 73% KST tootjatest ja 68% PKT-ga 
mitteliitunud tootjatest. Pestitsiidide kasutamise mõju peab mullale negatiivseks 82% vastanutest (aastal 
2004 75%), KST-ga liitunud ja PKT-ga mitteliitunud tootjatest peavad nende mõju negatiivseks pooled 
vastanutest. Maade kasutusest väljajätmine mõjub mullaviljakusele positiivselt 45% ja negatiivselt 33% 
vastanute hinnangul. Toitainete kadu mullast ja seega mullakvaliteedi halvenemine mingil määral on 
toimunud 70%-i tootjate (812 tootjat kõigist uuritud gruppidest) hinnangul. Vastajatest 10-20% hindas 
toitainete kadu mitteoluliseks ning väga oluliseks hindas samuti 10-20% tootjatest. Oma talu või ettevõtte 
kohta arvati, et mullakvaliteet ei halvene üldse või halveneb mingil määral võrdselt 40-50% ja olulisel määral 
halvenemist hinnati kõigest 5%. Mullaviljakuse suurendamiseks oma maadel pidas 34% tootjatest oluliseks 
orgaaniliste väetiste kasutamist, 13% liblikõieliste kultuuride kasvatamist ja 10% külvikorra kasutamist. 

Põllumajandusettevõtte tasandil mullakaitse meetmeid ja sellest tulenevat kasu otseselt uuritud ei ole, aga 
seda võib hinnata kaudsete näitajate, nagu mullaviljakuse muutuse ja sellest tulenevalt produktiivsuse ja 
saakide kaudu. Osa muldi kahjustavaid protsesse on lokaalse iseloomuga (eeskätt erosioon, 
kohtsaastamine, muldade tihenemine) – need mõjutavad otseselt konkreetse põllumajandusettevõtte muldi 
ja on mõjutatavad tootja enda tegevuste kaudu. Ühiskondlikus plaanis globaalseteks probleemideks on 
muldade saastamine õhuga levivate saasteainetega (happevihmad); orgaanilise aine kadu, mis annab oma 
osa CO2 õhkupaiskamises; ümbritseva keskkonna saastamine, kus näiteks väetusained satuvad mullast 
põhja- või pinnavette; muldade katmine ehitiste ja muude mulda katvate materjalidega. Nii talu kui ka 
ühiskonna tasandil on oluliseks vahendiks inimeste keskkonnateadlikkuse tõstmine ja probleemide olemuse 
teadvustamine. Sellele aitavad kaasa muldi käsitlevad koolitused. Probleemide tuvastamiseks on vajalik 
võtta mullaproove ja vastavalt mullaanalüüsidele välja töötada sobiv tehnoloogia, mis aitab muldade 
olukorda säilitada või parandada. Oluliseks tuleb ka pidada mullaseaduse vastuvõtmist, mis tagaks mulla 
kompleksse kaitse. Hetkel on otseselt või kaudselt muldi ja muldkeskkonda kaitsvaid punkte näiteks 
veeseaduses, maapõueseaduses jne, aga vajalik oleks reguleerida muldade majandamist ja kaitset kui 
tervikut, selleks et säilitada ja parandada mulla kui olulise ökosüsteemi osa ja tootmisvahendi seisundit. 
Euroopa Liidu tasemel on vastav initsiatiiv olemas mulladirektiivi (2004/35/EC) näol, kuid selle vastu võtmine 
on paraku nihkunud kaugemasse tulevikku.  

Kokkuvõte: 

• Nii talu tasandil kui ka ühiskonna tasandil on oluliseks vahendiks inimeste keskkonnateadlikkuse 
tõstmine ja probleemide olemuse teadvustamine. Sellele aitavad kaasa muldi käsitlevad koolitused 
ja infomaterjalid, mis peaksid olema suunatud eraldi nii tootjatele kui ka laiemale üldsusele.  
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4.1.4.4. Riigispetsiifiline hindamiskriteerium VI.1 .A-4 Mullaviljakuse tase on säilitatud või tõusnud 

Perioodil 2004-2006 ei olnud võimalik hinnata mullaviljakuse parameetrite muutust ajas, kuna nimetatud 
ajavahemik on liiga lühike hindamaks adekvaatseid muutusi PKT tegevuse tagajärjel. 2004-2006 teostatud 
PKT mullaseire eesmärgiks oli n-ö algtaseme fikseerimine. Kordusuuringuga on võimalik hinnata ka reaalset 
muutust seoses PKT rakendamisega. Lisaks eelnevates aruande mullavaldkonna alapeatükkides kajastatud 
tulemustele selgus, et PKT proovidega kaetud põllud olid valitud mullaviljakuse parameetreid hinnates 
kõrgema viljakusega kui kogu Eestis samal ajal kogutud mullaproovid keskmisena. Samas tuleb silmas 
pidada, et PKT proovid olid võetud valdavalt külvikorras olevatelt põldudelt, kuid mullaviljakuse proovides 
kajastuvad ka püsirohumaad, mille viljakus on madalam kui põldudel.  

Üldiselt oli PKT proovides optimaalsest madalamate mullaomaduste osatähtsus väiksem ja seega mullad 
suhteliselt kõrgema viljakusega kui kogu Eestist kogutud mullaviljakuse proovides (joonis 38). Eeskätt on 
selline tendents tingitud valimite erinevustest – kogu Eesti mullaproovid kajastavad ka näiteks rohumaade 
andmeid, kuid PKT valimis on peamiselt põllumaadelt pärit proovid. Teine oluline erinevus seisneb selles, et 
PKT valimis oli vaatluse all 8 peamist põllumullaliiki, mis on ka suhteliselt kõrgema viljakusega kui ülejäänud 
mullaliigid. Uuritavate omaduste osas olid tendentsid sarnased – suurim defitsiit on K-sisalduses ja kõige 
vähem oli happelisi muldi.  

 

 
Joonis 38.  Optimaalsest madalamate mullaomadustega 2004-2006 perioodi mullaviljakuse proovide (sinisega) võrdlus 
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4.2. VALDKOND LOODUSVARAD. VESI 

 

4.2.1. Valdkonna lühiiseloomustus 

Eesti pindalast moodustab metsamaa 52,3% ja põllumajandusmaa 30,1%. Põllumajandusmaa pindala 
suurenes 2003-2007 aastani 796 000 hektarilt 907 000 hektarini ja seda just põllumaa arvel, kuna 
püsirohumaa osakaal suurenes sel perioodil vaid 250 000 kuni 273 000 hektarini (Statistikaamet, 2008). 
Eesti kliimatingimustes on üle poole põllumajandusmaa ja umbes poole metsamaa sihipärane kasutamine 
võimalik ainult juhul, kui sellel maal tagatakse maaparandussüsteemide nõuetekohane toimimine. Kasutusel 
olevast põllumajandusmaast on 90-ndate aastate keskpaigani kuivendatud 420 000 ha ehk umbes pool, 
mille kuivendussüsteemide toimimisvõime tuleb säilitada. 

Põllumajandusmaa kuivendussüsteemidest enamik, s.o üle 70%, on rajatud rohkem kui 30 aastat tagasi ega 
ühti maade tagastamise ja erastamise järel tekkinud maatükkide jaotusega. Maaparandussüsteemid on 
valdavalt 60–400 ha suurused ja paiknevad üldjuhul mitme maaomaniku maal (Eesti maaelu arengukava 
2007-2013). Maaparandussüsteemide eesvoole on seega võimalik korras hoida ühistööna, paraku on 
maaparandusalane ühistegevus veel suhteliselt vähe arenenud. Maaparandustööde tegemine on 
maakasutajale kulukas lisakohustus (võrreldes parasniiskel maal tegutseva tootjaga) ja käib enamikule 
maaomanikest ilma toetuseta üle jõu. 

2005. aastal teostatud maaparandusuuringu tulemustest selgus, et kuivendatud põllumajandusmaast on 
11% heas, 63% rahuldavas ja 26% puudulikus kuivendusseisundis (Eesti maaelu arengukava 2007-2013).  

Eesti muldades on klimaatiliste tingimuste tõttu läbiuhteline veerežiim. Keskmine aastane sademete hulk on 
750 mm, millest aurub 460 mm ja äravool on 270 mm. Seetõttu toimub nii sügistalvisel kui varakevadisel 
perioodil mullast läbinõrguva veega ka lahustunud taimetoiteelementide leostumine. Ka muldade loodusliku 
seisundi puhul toimub toiteelementide leostumine. Dreenivee kvaliteedi uuringuid on Eestis teostatud 
lünklikult. Küll aga on jõgede hüdrokeemilise seire raames uuritud väikevesikondades toiteelementide 
ärakannet, mis realiseerub pinnaveekogudes. Toiteelementide kontsentratsioon dreeni- ja mullavees on 
üldjuhul kõrgem kui kuivenduskraavides ja väikejõgedes, kus tasasest reljeefist ja hooldamata kraavidest 
tingituna vee viibeaeg on pikk ja toimub isepuhastumine. Ärakande keskmiseks väärtuseks valdavalt 
loodusmaastikega valglates on 3,0 kg N/ha ja 0,1-0,3 kg P/ha aastas (Hajureostuse koormuse andmete 
täpsustamine, 2007). 

Hajureostusallikate reostuskoormuse hinnang (Aruanne...., 2008) kinnitab, et põllumajandusest pärinev 
hajureostus on eelkõige lämmastiku osas olulisem veekogude ohustaja. 2006. aastal kanti põllumajandusliku 
hajureostusena hinnanguliselt siseveekogudesse 17 200 tonni lämmastikku ja 180 tonni fosforit, mis 
moodustab 59% lämmastiku ja 25% fosfori hajukoormusest siseveekogudele. Eestis on kokku 77 sellist 
veekogu, mida põllumajandusest pärinevad hajureostusallikad ohustavad. 
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Joonis 39.  Mineraalväetiste kasutamine Eestis (Statistikaamet, 2008) 
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Väetiste kasutamine aruandeperioodil on võrreldes 1987. aastaga oluliselt vähenenud. Kui 1987. aastal viidi 
mineraalväetistega mulda 113 kg lämmastikku, 25 kg fosforit ja 81 kg kaaliumi hektari kohta aastas, siis 
2006. aastal olid vastavad näitajad 46, 16 ja 23 kg ha/a (joonis 39). 2003. ja 2004. aastal oli 
lämmastikväetiste kasutamine siiski samal tasemel 1992. aastaga. Tõenäoliselt on väetiste kasutamise 
langev trend lõppemas ning edaspidi on oodata pigem väetiste kasutamise ja seega ka reostuskoormuse 
suurenemist. 
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Joonis 40 . Taimekaitsevahendite kasutamine Eestis 1997 – 2006 (Statistikaamet, 2008) 

Taimekaitsevahendite kasutamine on viimastel aastatel Eestis suurenenud, ulatudes 2006. aastal 1,02 
kilogrammini (toimeaines) hektari kohta (joonis 40). 

 

4.2.2. Indikaator: taimetoiteelementide kontsentrat sioon dreenivees 

4.2.2.1. Metoodika 

Indikaatori eesmärk: Indikaatori eesmärgiks on hinnata veekeskkonna seisukohast keskkonnasõbraliku 
tootmise ja mahepõllumajandusliku tootmise rakendumist tegevustele seatud eesmärkide täitmisel.  

Seirealade asukoht ja arv:  seiret teostati 5 seirepõllul, millest 2 asusid Tartumaal (põldude tähised T1 ja T), 
2 Läänemaal (põldude tähised PLin ja J28) ja 1 Raplamaal (põllu tähis K1). 

Seire teostamise aeg ja -samm: seire viidi läbi 2005. ja 2006. aasta vegetatsiooniperioodil. 
Dreeniveeproove koguti 2-nädalase intervalliga. 

Seire täpsem metoodika on toodud lisas 3. 

 

4.2.2.2. Tulemused 

4.2.2.2.1. Seirepõldude muldade iseloomustus 

Tartu maakonna seirepõldude valdavaks mullatüübiks on gleistunud leetjas muld, Lääne ja Rapla maakonna 
seirepõldudel küllastunud gleimuld. Seirepõldude muldade täpsem iseloomustus on ära toodud lisas 4. 

4.2.2.2.2. Taimetoiteelementide üldbilanss 

Taimetoiteelementide üldbilansist saab põhjalikumaid järeldusi teha pikema perioodi näiteks külvikorra 
rotatsiooni läbimisel. Küll aga võimaldavad perioodi andmed hinnata toiteelementide leostumise riski. 
Jooniselt 41 on näha, et ainult ühel Tartu maakonna KST tootmisviisiga seirepõllul (T2) on kõikide 
taimetoiteelementide, eriti aga lämmastikubilanss tugevalt positiivne. See on tingitud nii bioloogiliselt seotud 
lämmastiku kui ka taliteraviljale antud suurest orgaanilise väetise annusest. Vaatamata sellele, et põld on 
talvise taimkatte all, on näiliselt lämmastiku leostumise risk kõrge. Tegelik lämmastiku leostumine, mis 
arvutati lämmastiku sisalduse järgi dreenivees, oli aga suurem põllul T1 kui T2 ulatudes vastavalt 11,0 ja 6,3 
kgN/ha. Suurem lämmastiku leostumine põllult T1 võib olla tingitud nii sellest, et vedelsõnniku toitained on 
taimedele kergesti omastatavad ning talivilja oras ei suutnud neid ära kasutada, kui ka ristiku poolt seotud 
lämmastiku vabanemisega peale vegetatsiooniperioodi lõppu. Põllul T2 andis suurema osa positiivsest 
lämmastikubilansist just tahesõnnik, mille lagunemine ja seega ka toitainete vabanemine algas alles 
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järgmisel kevadel. Seega ei saa hinnata toitainete leostumise riski vaid lähtudes toiteelemendi üldbilansi 
väärtusest, vaid peab teadma ka bilansi komponente st peale põllule antavate väetiste koguste on vaja 
teada ka nende liiki ja andmisaega. 

Maheda tootmisviisi rakendamisel oli kõikide taimetoiteelementide bilanss negatiivne. Ka Lääne maakonna 
KST toetusega seirepõllul ja Rapla maakonna ÜPT seirepõllul oli taimetoiteelementide bilanss nõrgalt 
positiivne või isegi negatiivne, mis viitab saagi formeerumisel mulla toitainete kasutamisele ja mis pikemas 
perspektiivis võib viia mulla toitainevarude vähenemisele ja seega ka mulla viljakuse langusele. 
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Joonis 41.  Taimetoiteelementide üldbilanss veeseire põldudel 2006. aastal. T1, T2, J28, PLin, K1 – seirepõldude 
tähised 

Taimetoiteelementide üldbilansi muutusi hinnatakse ka PMK Kuusiku Katsekeskuses raske liivsavi-lõimisega 
rähksel mullal rajatud statsionaarsetes mahe- ja tavaviljeluse külvikorrakatsetes. Maheviljeluse 
katsekülvikord (alustatud 2003. aastal): ristik+kõrrelised heintaimed - ristik+kõrrelised heintaimed – nisu – 
hernes – oder allakülviga on Eestis KST meetme raames mahepõllumajandusettevõtetes sisseviidud 
sarnase kultuuride valiku põhimõtetega külvikorratüüpidest üks levinuimaid.  

Külvikorra toiteelementide üldbilanss näitas, et sõnnikuga (12-16 tonni külvikorra keskmisele hektarile 
aastas) väetamisel koos terakultuuride põhu mulda tagastamisega on mulla lämmastiku, fosfori ja kaaliumi 
bilanss positiivne ulatudes vastavalt 108, 29 ja 41 kg/ha. Sõnnikuga mitteväetamisel koos terakultuuride 
põhu mulda tagastamisega oli aga kõikide toiteelementide üldbilanss negatiivne. Mullaviljakuse muutuste 
hindamiseks võrreldi maheviljelusele ülemineku esimese aasta kevadel (2003) katsealalt kogutud 
mullaproove (0 aasta) peale 1. rotatsioonitsükli läbimist kevadel kogutud mullaproovidega 2007. ja 2008. 
aastal. Tulemused näitavad taimedele omastatava fosfori sisalduse väikest langustendentsi nii sõnnikuga 
mitteväetamise kui väetamise puhul võrreldes 0 aastaga, samas kui taimedele omastatava K, orgaanilise 
aine ja pH muutused on veel ebaselged. Seega orgaanilise väetise mittekasutamisel toitusid kultuurtaimed 
mullavarude arvel ja pikemas perspektiivis võib toimuda mulla toitainesisalduse langus. 

 

4.2.2.2.3. Dreenivee taimetoiteelementide sisaldus 

2005. aastal olid kõikide uuritud taimetoiteelementide kontsentratsioonid dreenivees suhteliselt madalad (lisa 
4). Nitraatide kontsentratsioon kõikus 0,7…43,0 mg/l (joonis 42), mis jääb madalamaks sotsiaalministri 31. 
juuli 2001. a määrusega nr 82 joogiveele kehtestatud maksimaalsest lubatavast tasemest 50 mg/l, kusjuures 
kontsentratsioon oli kõrgem pärast vegetatsiooniperioodi lõppu. Mahetoetusega põldudel oli nitraatiooni 
kontsentratsioon mõnevõrra madalam ulatudes 0,7…15,0 mg/l. Ammooniumiooni kontsentratsioon jäi 
vahemikku 0,06…1,8 mg/l, mis enamasti vastab joogivee tootmiseks sobiva pinnavee II klassi 
kvaliteedinõuetele vastavalt sotsiaalministri 2. jaanuari 2003. a määrusele nr 1 Joogivee tootmiseks 
kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded. Fosfori ja kaaliumi 
sisaldus oli samuti väike kõikudes vastavalt 0,03…0,32 ja 0,95…4,9 mg/l. 
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Joonis 42.  Nitraatide kontsentratsioon dreenivees Läänemaa veeseire põldudel perioodil 2005-2006. J28 ja PLin – 
seirepõldude tähised 

2006. aastal olid uuritud taimetoiteelementide kontsentratsioonid dreenivees mõnevõrra kõrgemad (lisa 4). 
Nitraatide kontsentratsioon kõikus 4,7…98,2 mg/l, ammooniumiooni kontsentratsioon jäi vahemikku 
0,06…2,5 mg/l. Jällegi võis täheldada erinevate lämmastikuvormide madalamat sisaldust mahepõldudel 
(nitraatiooni kontsentratsioon 4,0…21,1 mg/l). Fosfori ja kaaliumi kontsentratsioonid olid samuti madalad, 
kõikudes vastavalt 0,08…0,33 ja 1,27…9,87 mg/l. Sulfaatiooni kontsentratsioon dreenivees kõikus 
20,5…474 mg/l, kuid eri põldude vahel esines olulisi erinevusi. Kui Läänemaa seirepõldude dreenivees on 
sulfaatiooni kontsentratsioon püsivalt kõrge kogu seireperioodi jooksul, siis Tartumaa seirepõldudelt kogutud 
dreenivees suurenes SO4

2- kontsentratsioon oluliselt sügisel peale orgaaniliste väetiste kasutamist. 
Nitraatiooni kontsentratsioon aga suurenes kõigil seirepõldudel perioodil november-detsember. 

Seega kahe seireaasta andmetele toetudes võib öelda, et mahetoetusega põldudel oli nitraatiooni 
kontsentratsioon dreenivees mõnevõrra madalam kui KST põldudel. ÜPT toetusega võrdluspõllul oli 
nitraatiooni kontsentratsioon kogu seireperioodi kõige kõrgem püsides piires 34,0…68,2 mg/l. 

 

4.2.2.2.4. Taimetoiteelementide leostumine 

Taimetoiteelementide leostumine sõltub väga mitmetest teguritest nagu meteoroloogilised tingimused 
(sademed, temperatuur), kasvatatav kultuur ja kasutatav agrotehnoloogia, väetamise aeg, liik ja annus jm. 
Seetõttu on kaheaastase seireperioodi viie seirepõllu andmete järgi väga kindlate järelduste tegemine 
võimatu, rääkida saab üksnes täheldatud tendentsidest.  
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Joonis 43.  Lämmastiku leostumine veeseire põldudelt. T1, T2, J28, PLin, K1 – seirepõldude tähised 
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Andmete võrdlemisel selgub, et lämmastiku leostumine oli kõigil juhtudel suurem 2006. aastal. See on 
seletatav antud aasta sügisperioodi kõrgema õhutemperatuuriga võrreldes paljude aastate keskmise ja ka 
2005. aastaga. 2005. aastal hakkas maapind varem külmuma, seetõttu vähenesid ka dreenivee vooluhulgad 
ning sügisene toitainete leostumine jäi väga madalaks. 2006. aastal oli periood oktoober kuni detsember 
tunduvalt soojem. Detsembri keskmine õhutemperatuur oli 2,7…6,6 ºC, mis on 6…7 ºC kõrgem paljude 
aastate keskmisest (-4,6…0,3 ºC). Kuna ka sademeid oli normi piires, siis toitainete leostumine suurenes just 
tänu dreenivee vooluhulga suurenemisele. Toitainete leostumise suurenemine peale vegetatsiooniperioodi 
lõppu on tingitud eelkõige asjaolust, et dreenivee vooluhulgad suurenevad kümneid kordi (lisa 4), samuti 
tõuseb nitraatiooni kontsentratsioon, seega nende tegurite kumuleeruva mõju tulemusena suureneb 
hüppeliselt ka antud toiteelemendi leostumine. 

Kahe seireperioodi kokkuvõttes selgus, et kõige väiksem oli lämmastiku leostumine maheda tootmisviisi 
rakendamisel. Lämmastikku leostus summaarselt 7,7 kg/ha, mis ületab loodusmaastike koormust umbes 
kaks korda. Madal leostumistase teiste seirepõldudega võrreldes tulenes ilmselt sellest, et aruandeaastatel 
ei kasutatud mahepõldudel orgaanilisi väetisi. 

KST toetusega seirepõldudel oli lämmastiku leostumine uuritud perioodil tunduvalt suurem ulatudes 
Läänemaa seirepõllul (PLin) 18,7 ja Tartumaa seirepõldudel (T1, T2) 7,0-12,5 kg/ha. Lämmastiku väiksem 
leostumine Tartumaa seirepõldudelt on ilmselt tingitud sellest, et mõlemal põllul kasvatati 2005. ja 2006. 
aastal heintaimi ning seega oli põllud taimestikuga kaetud ka sügistalvisel ja varakevadisel perioodil kui 
toitainete leostumise risk on kõige suurem (joonis 43). Läänemaal aga talvine taimkate puudus ning 
lämmastiku leostumine oli suurem vaatamata sellele, et väetamine lämmastikuga oli suurem Tartumaa 
seirepõldudel. 

Seirepõld K1 (ÜPT), kus 2006. aastal kasvatati suvinisu, on võrdluspõld KST ja mahetootmise toetusega 
põldudele. Koos suvinisu külviga anti põllule mineraalväetist normiga N 63 kg/ha. Saak koristati augustis, 
põhk künti sisse ja üle talve oli see võrdluspõld taimkatteta. Sellelt põllult oli lämmastiku leostumine oluliselt 
suurem kui teistel KST ja mahetoetusega põldudel ulatudes ainult ühe aasta jooksul 18,9 kg/ha ja seda 
vaatamata sellele, et väetiskoormus oli KST põldudel suurem kui võrdluspõllul. See ühe aasta tulemus 
kinnitab talvise taimkatte soovitust toitainete leostumise vähendamiseks.  

Fosfori leostumine on uuringute järgi madal ega sõltu toetuse tüübist (lisa 4). Fosfori väiksem leostumine 
aprillis põldudel T1 ja T2 võib olla seotud sellega, et nimetatud põldudel kasvatati 3 aastal järjest põldheina, 
suurem aga põldudel J28, PLin ja K1, mis olid talvise taimkatteta. Seireperioodi jooksul leostus fosforit 
0,040…0,071 kg/ha. 

Kaaliumi leostumine oli suurem varakevadel enne ja sügisel peale vegetatsiooniperioodi ja ulatus päevas 
0,8…55,7 g/ha (lisa 4). Kaaliumi summaarne leostumine seireperioodil ulatus 0,8…2,1 kg/ha. 

Väävli leostumine Läänemaa seirepõldudelt (PLin ja J28) on jätkuvalt väga kõrge, kuigi mulla 
huumushorisondis on selle elemendi sisaldus madal (lisa 4).  

Kokkuvõte: 

• Nitraatide kontsentratsioon nii mullas kui ka dreenivees ja seega ka lämmastiku leostumine oli 
madalam MAHE tootmises, mis oli tingitud sellest, et seireaastatel mahepõldu ei väetatud. 

• KST ettevõtetes olid uuritud taimetoiteelementide kontsentratsioonid dreenivees MAHE ettevõtete 
näitajaga võrreldes mõnevõrra kõrgemad (nitraatide kontsentratsioon kõikus 1,7…98,2 mg/l ning 
ammooniumiooni kontsentratsioon jäi vahemikku 0,06…2,5 mg/l), mis on seletatav lämmastiku 
kõrgema sisendiga. 

• KST toetustüübiga seirepõldudel oli lämmastiku leostumine uuritud perioodil suurem kui MAHE 
toetustüübiga seirepõldudel, ulatudes kahe seireaasta summana 7,0-18,7 kg/ha. 

• Võrreldes lämmastiku leostumist talvise taimkatteta ja taimkattega põldudel (talvise taimkatte 
olemasolul oli lämmastiku leostumine väiksem), võib esialgsetele tulemustele tuginedes järeldada, 
et talvise taimkatte kasutamise soovitus õigustab ennast. 

• ÜPT, KST ja MAHE seirepõldude fosfori ja kaaliumi leostumine oli uuringute järgi madal ega 
sõltunud toetuse tüübist. 
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4.2.3. Indikaator: toiteelementide kogubilanss 

4.2.3.1. Metoodika 

Indikaatori eesmärk: 

Indikaatori eesmärgiks on hinnata veekeskkonna seisukohast keskkonnasõbraliku tootmise ja 
mahepõllumajandusliku tootmise rakendumist tegevustele seatud eesmärkide täitmisel. 

Talu toiteelementide kogubilanss võimaldab uurida trende ja hinnata, kuivõrd efektiivselt toiteelemente talu 
tasandil on kasutatud (ökonoomsuse aspekt) ning kui suur on toiteelementide ülejääk, millest osa on kadu 
keskkonda, või puudujääk, mis põhjustab mullaviljakuse vähenemist. 

Seirealade asukoht ja arv: 

Seirealade asukohad on ühtlustatud teiste teemade (maastik, bioloogiline mitmekesisus, vesi, mullastik) 
seirealade asukohtadega. Seirealad paiknevad Lääne-, Kesk- ja Lõuna-Eestis. Seiretalusid on kokku 108. 

Seire teostamise aeg ja -samm: 

Andmeid koguti 2004. a – 112, 2005. a – 108 ja 2006. a – 108 ettevõttest – kolmel järjestikusel aastal 
võimalikult samadest põllumajandusettevõtetest. Valimis toimus mõnevõrra muutusi, mis olid põhjustatud 
ettevõtete suuruse või toetustüübi muutustest, samuti lõpetas osa ettevõtteid tegevuse või keeldus erinevatel 
põhjustel andmeid andmast. 

Seire täpsem metoodika on toodud lisas 3. 

4.2.3.2. Tulemused 

ÜPT ettevõtetes suurenes toiteelementide kogubilansis lämmastiku sisend ühtlaselt kogu aruandeperioodi 
jooksul ja moodustas 44% 2004. aasta tasemest tõustes 41-58 kg/ha (joonis 44). Kuigi KST ettevõtetes oli 
lämmastiku sisend absoluutväärtuselt suurem kui ÜPT ettevõtetes oli suurenemine aeglasem (56-68 kg/ha) 
suurenedes perioodi lõpuks 19% võrreldes 2004. aasta tasemega. Mahetootmisega ettevõtetes vähenes 
aga lämmastiku sisend perioodi lõpuks 35% võrra (39-25 kg/ha). Kõikidel juhtudel oli taimekasvatustaludes 
lämmastiku sisend kõrgem kui vastava toetuse segatootmistüübiga ettevõtetes.  
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Joonis 44.  Lämmastiku sisendi muutus toiteelementide kogubilansis sõltuvalt toetuse tüübist perioodil 2004-2006 

Fosfori ja kaaliumi sisendi suurenemine ÜPT ettevõtetes järgis samuti ühtlaselt tõusvat trendi kogu 
aruandeperioodi jooksul, kuigi sisendi tõus oli järsem. Fosfori sisend suurenes 3,8-7,6 kg/ha ja kaaliumi 
sisend 8,4-19,5 kg/ha ning seega moodustas perioodi lõpuks fosfori puhul 100% ja kaaliumi puhul 133% 
2004. aasta tasemest (joonis 45 ja 46). KST ettevõtetes olid fosfori ja kaaliumi sisendid 2004. ja 2005. aastal 
praktiliselt võrdsed (fosfor – 4,4-4,2 ja kaalium 9,9 kg/ha), kuid suurenesid hüppeliselt 2006. aastal 
moodustades 102% fosfori (8,9 kg/ha) ja 128% kaaliumi (22,6 kg/ha) 2004. aasta tasemest.  

Mahetoetusega ettevõtetes olid nii fosfori kui kaaliumi sisendid väga madalad moodustades 0,3…1,4 kg 
toiteelementi hektari kohta.  

Kuna mineraalväetiste (eriti fosfor- ja kaaliumväetiste) kasutamise tase on suhteliselt madal, siis võib oodata 
nii ÜPT kui KST ettevõtetes kõikide toiteelementide kasutamise suurenemist ka lähitulevikus, kuid 
suurenemine on aeglasem KST ettevõtetes.  
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Joonis 45.  Fosfori sisendi muutus toiteelementide kogubilansis sõltuvalt toetuse tüübist perioodil 2004-2006 
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Joonis 46.  Kaaliumi sisendi muutus toiteelementide kogubilansis sõltuvalt toetuse tüübist 

Lämmastiku bilansi võrdlemisel selgus, et kõikide toetustüüpide puhul oli bilanss ülejäägiga (joonis 47). 
Kolme aasta keskmisena oli ÜPT ettevõtetes lämmastiku bilanss 26,2 kg/ha kõikumisega 23,0…30,3 kg/ha. 
KST ettevõtete lämmastiku bilanss oli mõnevõrra kõrgem ulatudes aastate keskmisena 33,0 kg/ha, 
mahetoetusega ettevõtetes aga kõige madalam (15,7 kg/ha) ja pideva langustrendiga. 

Fosfori ja kaaliumi bilanssi mõjutas KST ettevõtete sisendi järsk tõus 2006. aastal (joonis 48 ja 49), millele ei 
järgnenud väljundi suurenemist. Fosfori ülejääk, mis KST ja ÜPT ettevõtetes ulatus vastavalt 1,6 ja 1,5 kg/ha 
kolme aasta keskmisena on madal ja viitab pigem mulla fosforivarude vähenemisele ning seega ka 
mullaviljakuse langusele kui selle toiteelemendi leostumisele. 

Mahetoetusega ettevõtetes oli nii fosfori kui kaaliumi bilanss kogu seireperioodil puudujäägiga ulatudes 
fosfori puhul -1…-3,6 ja kaaliumi puhul -3,9…-12,1 kg/ha aastas. Isegi segatootmisega ettevõtetes oli 
nimetatud toiteelementide bilanss negatiivne. Puudujäägiga bilanss koos pideva langustrendiga näitab 
muldade vaesestumist antud toiteelementidest, mis jätkudes viib mullaviljakuse langusele. Kui lämmastiku 
bilanssi mahetootmisega ettevõtetes saab tasakaalustada liblikõieliste kasvatamisega, siis fosfori ja kaaliumi 
bilansi parandamiseks on vaja suurendada sõnniku kasutamist. 
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Joonis 47.  Lämmastiku bilanss erinevate toetustüüpide puhul  
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Joonis 48.  Fosfori bilanss erinevate toetustüüpide puhul 
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Joonis 49.  Kaaliumi bilanss erinevate toetustüüpide puhul 

 

Kui võrrelda KST ettevõtete toitainete bilansi muutusi nende suuruse järgi siis selgus, et bilansi järsk 
suurenemine 2006. aastal oli tingitud eeskätt suurte ettevõtete (>100 ha) toiteelementide bilansi tõusust 
(joonis 50).  

 

-10 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 

N bilanss, kg/ha P bilanss, kg/ha K bilanss, kg/ha 

bi
la

ns
s,

 k
g/

ha
 

...40 ha 
40-100 ha 
>100 ha 

 
Joonis 50.  Toiteelementide bilanss KST ettevõtetes suurusgrupiti 

 

Võrreldes toiteelementide bilansi efektiivsust ÜPT ja KST ettevõtetes selgus, et see oli mõnevõrra suurem 
ÜPT taimekasvatustaludes ulatudes lämmastiku puhul 0,4…0,6, fosfori puhul 0,7…0,9 ja kaaliumi puhul 
0,5…1,2-ni. Maheettevõtetes ulatus toiteelementide bilansi efektiivsus üle 1, mis näitab, et toiteelementide 
väljund on suurem kui sisend. See viitab järjekordselt muldade vaesestumisele ja mullaviljakuse langusele 
pikemas perspektiivis. 
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Kokkuvõte: 

• Lämmastiku bilanss oli kõigi kolme toetustüübiga ettevõtetes ülejäägiga. Kolme aasta 
keskmisena oli ÜPT ettevõtetes lämmastiku bilanss 26,2 kg/ha, KST ettevõtetes 33,0 kg/ha, 
mahetoetusega ettevõtetes aga kõige madalam (15,7 kg/ha) ja pideva langustrendiga. 

• Fosfori bilanss, mis KST ja ÜPT ettevõtetes ulatus vastavalt 1,6 ja 1,5 kg/ha kolme aasta 
keskmisena, on madal ja viitab pigem mulla fosforivarude vähenemisele ning seega ka 
mullaviljakuse langusele kui selle toiteelemendi leostumisele. 

• MAHE ettevõtetes oli nii fosfori kui kaaliumi bilanss kogu seireperioodil puudujäägiga ulatudes 
fosfori puhul -1…-3,6 ja kaaliumi puhul -3,9…-12,1 kg/ha aastas. Ka segatootmisega ettevõtetes 
oli nimetatud toiteelementide bilanss negatiivne. Puudujäägiga bilanss koos pideva 
langustrendiga näitab muldade vaesestumist antud toiteelementidest, mille jätkumine viib 
mullaviljakuse langusele. Kui lämmastiku bilanssi mahetootmisega ettevõtetes saab 
tasakaalustada liblikõieliste kasvatamisega, siis fosfori ja kaaliumi bilansi parandamiseks on vaja 
suurendada sõnniku kasutamist. 

 

4.2.4. Indikaator: pestitsiidide kasutuskoormus 

4.2.4.1. Metoodika 

Indikaatori eesmärk: 

Indikaatori eesmärgiks on hinnata veekeskkonna seisukohast keskkonnasõbraliku tootmise ja mahepõllu-
majandusliku tootmise rakendumist tegevustele seatud eesmärkide täitmisel. 

Pestitsiidide kasutuskoormus näitab, kuidas teatud majandamine võib muuta agrokeskkonna survet pinna- ja 
põhjavee kvaliteedile ning bioloogilisele mitmekesisusele. 

Seirealade asukoht ja arv: 

Pestitsiidide kasutuskoormuse andmete kogumist viidi läbi üheaegselt samades taludes/ettevõtetes, milles 
toimus toiteelementide kogubilansi ja kasutuse andmete kogumine, v.a mahetalud kuna mahetootmises on 
pestitsiidide kasutamine keelatud. Lisaks toiteelementide bilansi andmetele koguti valimis olevatelt 
keskkonnasõbraliku tootmise (KST) ja vaid ühtse pindalatoetusega (ÜPT) ühinenud ettevõtetelt ka keemilist 
taimekaitset puudutavad andmed. 

Seire teostamise aeg ja -samm: 

Andmeid koguti 2004. - 2006. a – kolmel järjestikusel aastal võimalikult samadest põllumajandusettevõtetest: 
2004. a – 70, 2005. a – 76 ja 2006. a – 72 ettevõttest.  

Täpsem seire metoodika on toodud lisas 3. 

 

4.2.4.2. Tulemused 

Seire valimis olevad põllumajandusettevõtted kasutasid 2005. ja 2006. a pestitsiide 55–67% 
põllumajandusmaal, 2005. a kasutasid KST ühinenud tootjad 12% ja 2006. a 4% vähemal osal 
põllumajandusmaal keemilisi taimekaitsevahendeid võrreldes ÜPT ühinenud tootjatega. Tootmistüübiti 
pritsivad väiksemat osa põllumajandusmaast segatootmisega ettevõtted (34-55%) kui taimekasvatus-
suunaga ettevõtted 66-87% (joonis 51). 
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Joonis 51.  Pestitsiididega töödeldud maa osakaal (%) kogu põllumajandusmaast erineva toetus- ja tootmistüübiga 
(sega- ja taimekasvatuslik) ettevõtetes 

Samuti on pritsitav pindala seotud ettevõtte suurusega - < 40 ha tootjad töötlevad üldiselt 10-20% väiksemat 
ala põllumajandusmaast pestitsiididega kui 40-100 või > 100 ha suurusgruppi kuuluvad tootjad (joonis 52). 
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Joonis 52.  Pestitsiididega töödeldud maa osakaal (%) kogu põllumajandusmaast tootmistüübiti ja suurusrühmiti 

Võrreldes omavahel kasutatud toimeaine kogust pindalaühiku kohta toetustüübiti, siis kuigi KST ettevõtted 
pritsivad protsentuaalselt väiksema pinna, kasutavad nad suurema koguse kg/ha toimeainet võrreldes ÜPT 
toetust saavate ettevõtetega (joonis 53) st keemiline koormus pritsitud alade pindalaühikule on KST 
ettevõtetes mõnevõrra suurem. 
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Joonis 53.  Pestitsiidide kasutamine (toimeainet kg/ha) 

 

Analoogiline suhe on ka juhul kui võrreldi kasutatud toimeaine kogust erinevate tootmistüüpide vahel: KST 
taimekasvatus ja segatootmistüüpi ettevõtted kasutavad suuremat kogust toimeainet hektarile võrreldes 
sama tüüpi ÜPT ettevõtetega. KST taimekasvatusettevõtted kasutavad 10-42% pestitsiidide toimeainet 
kg/ha rohkem võrreldes ÜPT taimekasvatusettevõtetega, segatootmise puhul 3-16% rohkem (joonis 54). 

Sõltumata toetusetüübist kasutavad taimekasvatusettevõtted summaarselt vähem toimeainet hektarile, kuid 
pritsivad suuremat pindala põllumajandusmaast, segatootmisettevõtted pritsivad väiksemat pindala, kuid 
kasutavad rohkem toimeainet hektarile. 
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Joonis 54.  Kasutatud pestitsiidide kogus töödeldud pinna kohta erineva toetus- ja tootmistüübiga (sega- ja taime-
kasvatuslik) ettevõtetes 
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Pestitsiididest kasutatakse erinevatel aastatel suhteliselt sama nomenklatuuri, 80-90% töödeldud 
põllumajandusmaadel kasutatakse vaid herbitsiide. Kõige rohkem leidsid kasutust MCPA, Granstar Preemia 
50 SX, Sekator ning erinevad glüfosaati sisaldavad preparaadid. Segatootmistüübilistes ettevõtetes kasutati 
just eelkõige herbitsiide, vähem insektitsiide ja fungitsiide. Kuna herbitsiididel on nii toimeaine kogused 
preparaadis kui ka hektari doosid suhteliselt suuremad võrreldes insektitsiidide ning fungitsiididega, siis 
ilmselt tuleneb sellest ka segatootmises kasutatav suurem toimeaine kogus hektarile. Taimetoodangu 
Inspektsiooni andmetel moodustasid herbitsiidid 2004. - 2006. a Eestisse sissetoodud pestitsiidide toimeaine 
kogusest 75-82%, herbitsiididest glüfosaat omakorda 42-53% ja MCPA 25-35%. 

Piirkonniti võrdlemisel on selgelt eristatav, et Kesk-Eestis kasutatakse pestitsiide kõige rohkem nii 
pindalaliselt kui ka koguseliselt, mis on ka igati põhjendatud, eeldades, et selles piirkonnas on põllukultuuride 
saagi potentsiaal kõige suurem. Lääne- ja Lõuna-Eesti piirkonnad on suhteliselt sarnased pritsitud pindala 
poolest, küll aga kasutatakse Lõuna-Eestis praktiliselt kaks korda suuremat toimeaine kogust hektarile kui 
Lääne-Eestis. 

Kokkuvõte: 

• KST toetusega ühinenud tootjad vähendasid perioodil 2004-2006 keemiliste 
taimekaitsevahenditega pritsitava pinna suurust võrreldes ÜPT tootjatega. Seejuures varem 
suhteliselt madal pestitsiidide kasutamise tase on KST ettevõtetes seireperioodil suurenenud 0,806 
kuni 1,095 kg-ni toimeaines töödeldud hektari kohta. 

• Sõltumata toetustüübist kasutavad taimekasvatusettevõtted summaarselt vähem toimeainet 
hektarile, kuid pritsivad suuremat pindala põllumajandusmaast. Segatootmisettevõtted pritsivad 
väiksemat pindala, kuid kasutavad rohkem toimeainet hektarile. 

• Suuremaid tootjaid (põllumajandusmaad >100 ha) iseloomustas nii keemiliste taimekaitse-
vahendite kasutamise kui ka kõikide taimetoiteelementide sisendite kõrgem tase, mis võib olla 
seotud nende ettevõtete suurema likviidsusega. 
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Hindamisküsimustele vastamine 

Küsimus Hindamiskriteerium Programmi indikaatorid 

VI.1.B-1. Vähenenud on 
põllumajanduslikud sisendid, mis 
potentsiaalselt saastavad vett 

 

 

 

 

VI.1.B-1.1. Sisendi vähendamisega seotud toetusalune põllumajandusmaa (ha)  

 (a) millel on vähendatud mineraalväetiste kasutamist ha kohta (%) 

 (b) millel on vähendatud sõnnikukoormust või karjatamise koormust (%) 

 (c) millel on kultuuride ja/või viljavahelduse kasutusele võtmine, mis on 
seotud madala sisendi ja madala lämmastiku ülejäägiga (väetise 
kasutamisel) (%) 

 (d) millel on vähendatud sünteetiliste taimekaitsevahendite kasutamine ha 
kohta (%) 

VI.1.B-1.2.*) Põllumajanduslike sisendite vähenemine ha kohta tänu toetusele (%) 
(spetsiaalselt veekaitselise tegevusega seotud pinnal) 

VI.1.B-1.3. *) Lämmastiku bilanss (kg/ha/aastas) 

VI.1.B-2. Taimetoiteainete transportimise 
mehhanismid (põllu pindmistest kihtidest 
ja juuretsoonist veekeskkonda) on 
tõkestatud (leostumise, äravoolu, 
erosiooni kaudu) 

VI. 1.B-2.1. Toetusalune põllumajandusmaa, kus väheneb reostusainete transport 
veekeskkonda (äravoolu, leostumise või erosiooni kaudu) (ha) 

 (a) millest on kaetud põllukultuuriga (%) 

(b) millest on kaetud muude põllumajandustegevuslike võtetega 
(põlluservad, hekid, kontuurharimine, põllu suurus) (%) 

VI.1.B-3. Pinnavee ja/või põhjavee 
kvaliteet on paranenud 

VI. 1.B-3.1. *) (asjakohase) reostusaine kontsentratsioon toetusalustelt aladelt 
lähtuvates vetes = põhja/pinnavee osatähtsus, kus reostusaine ületab 
lubatud piirkontsentratsiooni (mg, µg, jne / liitri kohta) 

VI.1.B 

Mil määral on põllumajanduslik 
keskkonnatoetus avaldanud mõju 
loodusvarade kaitsmisele põhja- ja pinnavee 
kvaliteedi osas? 

VI.1.B-4. Veekaitse annab kasu talu või 
ühiskonna tasandil 

VI.1.B-4.1. Põllumajandusettevõtte ja/või mitte-põllumajandusettevõtte kaudsed 
mõjud , mis tulenevad toetusalusest põllumajandusmaast (kirjeldus) 

 

*) Seda indikaatorit arvestatakse ainult veekaitsele keskendunud programmis. 

VI.1.C 

Mil määral on põllumajanduslik 
keskkonnatoetus avaldanud mõju 
loodusvarade kaitsmisele (või 
parendamisele) veeressursside 
kvantiteedile? 
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4.2.5. Hindamisküsimus VI.1.B Mil määral on põlluma janduslik 
keskkonnatoetus avaldanud mõju loodusvarade kaitsmi sele põhja- ja 
pinnavee kvaliteedi osas? 

4.2.5.1. Hindamiskriteerium VI.1.B-1. Vähenenud on põllumajanduslikud sisendid, mis 
potentsiaalselt saastavad vett 

4.2.5.1.1. Programmi indikaator. VI.1.B-1.1 Sisendi  vähendamisega seotud tegevuste 
toetusalune põllumajandusmaa (ha) 

Perioodi 2004-2006 PKT toetuse taotlemisinfo on toodud tabelis 8. Sisendite vähenemisele 
aitasid kaasa nii KST kui ka MAHE toetus, kuna antud tegevustele on seatud teatavaid 
piiranguid sisendite kasutamisel. Seetõttu on antud indikaatori puhul käsitletud nende kahe 
tegevusega seotud põllumajandusmaa muutusi. 

2004. aastal taotleti KST ja mahetoetusi kokku 503 489 hektarile (taotluste arv 6 588), 2005. 
aastal 531 958 hektarile (taotluste arv 7 347), 2006. aastal 527 031 hektarile (7 247 taotlust). 
Antud perioodil moodustas kogu PKT taotletav pind sama perioodi taotletud ÜPT (sh PKT) 
pinnast 62-63%.  

a) millest on vähendatud mineraalväetiste kasutamis t ha kohta (%) 

Perioodil 2004-2006 rakendatud PKT tegevustest oli taimetoiteelementide kasutamine eelkõige 
reguleeritud mahepõllumajandustootmise puhul, kus on keelatud mineraalväetiste kasutamine. 
Lisaks oli KST tootjatel kohustus koostada väetusplaan, mis sisaldab andmeid ettevõttes 
toodetavate orgaaniliste väetiste, sisseostetavate väetiste ning orgaaniliste ja mineraalväetiste 
kasutamise kohta põldude kaupa. Väetusplaani kohaselt tohib mineraalväetiste ja sõnnikuga 
aastas kogu haritava maa keskmisena hektari kohta anda 170 kg lämmastikku, millest 
omakorda mineraalväetistega anda kuni 100 kg. 

2004. aastal taotleti mahetoetusi kokku 40 788 hektarile (taotluste arv 793), 2006. aastal 65 830 
hektarile (1 154 taotlust). Kogu taotletavast PKT pinnast moodustas taotletav MAHE pind 2004. 
aastal 8,1% ning 2006. aastal 12,5%. Seega võib öelda, et otsene mineraalväetiste kasutuse 
vähenemine toimus antud perioodil kogu PKT taotlevast pinnast 8-13% ulatuses. 

Antud perioodil suurenes taotletav MAHE maa pind 61,4% (MAHE taotluste arv 45,5%), samas 
kogu PKT taotletav pind suurenes vaid 4,7% (sh KST vähenes 0,3%), PKT taotluste arv 
suurenes antud perioodil 10%, (sh KST 5%). KST osas on muutuste põhjuseks piirangud uute 
lepingute sõlmimisel. 

Mineraalväetiste kasutamine on keelatud mahetoetust taotlevates ettevõtetes. 2004-2006 
aastani taotleti mahetoetusi 40 788-65 830 ha-le. Seega on 8-12%-l kogu PKT alusest pinnast 
ei kasutatud mineraalväetisi. 

KST ettevõtetes oli lämmastiku sisend absoluutväärtuselt suurem kui ÜPT ettevõtetes, kuid 
suurenemine oli aeglasem (56-68 kg/ha) moodustades perioodi lõpuks 19% võrreldes 2004. 
aasta tasemega. Mahetootmisega ettevõtetes vähenes aga lämmastiku sisend perioodi lõpuks 
35% võrra (39-25 kg/ha). 

KST ettevõtetes olid fosfori ja kaaliumi sisendid 2004. ja 2005. aastal praktiliselt võrdsed (fosfor 
– 4,4-4,2 ja kaalium 9,9 kg/ha), kuid suurenesid hüppeliselt 2006. aastal moodustades 102% 
fosfori (8,9 kg/ha) ja 128% kaaliumi (22,6 kg/ha) 2004. aasta tasemest.  

Mahetoetusega ettevõtetes olid nii fosfori kui kaaliumi sisendid väga madalad moodustades 
0,3…1,4 kg toiteelementi hektari kohta. Vaatamata sellele vähenes fosfori sisend seireperioodi 
jooksul 57% võrra. Kaaliumi sisend suurenes aruandeperioodil 27% võrra. 

Kuna mineraalväetiste (eriti fosfor ja kaaliumväetiste) kasutamise tase on suhteliselt madal, siis 
võib oodata nii ÜPT kui KST ettevõtetes kõikide toiteelementide sisendite suurenemist ka 
lähitulevikus, kuid trend suurenemisele on aeglasem KST ettevõtetes.  

b) millest on vähendatud sõnnikukoormust või vähend atud karjatamise koormust (%) 

Sõnniku kasutamise ja karjatamiskoormuse kohta spetsiaalsed piiravad nõuded PKT 2004-2006 
perioodil puudusid, seetõttu on muutusi antud tegevustes raske hinnata.  
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c) millest on kultuurid ja/või viljavaheldus seotud  madala sisendi ja madala lämmastiku 
ülejäägiga (väetise kasutamisel) (%) 

Vastavalt KST toetuse saamise nõuetele, mida peavad täitma ka mahetootjad, peab põllumaal 
kasvatama igal aastal vähemalt 15% ulatuses liblikõielisi või liblikõieliste ja kõrreliste segu. 
Kuna liblikõielisi kultuure reeglina lämmastikväetistega ei väetata, siis kuuluvad nad madala 
sisendiga kultuuride hulka. Tabelist 8 selgub, et reaalselt moodustas nimetatud kultuuride pind 
kogu taotlusalusest põllumaast aastatel 2004-2006 vastavalt 14,4%; 17,1% ja 17,8%. KST 
taotlejatel olid vastavad näitajad (13,8%; 16,6%; 17,1%) ja ÜPT (v.a PKT) on (2,7%; 3,5%; 
4,3%). KST ja MAHE tootjate madala sisendiga kultuuride osatähtsus on kõrge ja seetõttu 
mineraalväetiste kasutamisest tulenev veereostuse risk madalam kui ÜPT toetustüübil.  

d) millest on vähendatud taimekaitsevahendite kasut amine ha kohta (%) 

Perioodil 2004-2006 rakendatud PKT tegevustest oli taimekaitsevahendite kasutamine 
reguleeritud vaid mahepõllumajandustootmise puhul, kus sünteetiliste taimekaitsevahendite 
kasutamine on keelatud, seetõttu on antud indikaatori puhul muutusi kajastatud eelkõige vaid 
mahetoetusega seotud põllumajandusmaa ja MAHE taotlejate arvus. Lisaks on toodud 
taimekaitsevahendite kasutamise osas KST tootjate trendid võrrelduna ÜPT (v.a PKT) 
tootjatega. 

2004. aastal taotleti mahetoetusi kokku 40 788 hektarile (taotluste arv 793), 2006. aastal 65 830 
hektarile (1 154 taotlust). Antud perioodil suurenes taotletav MAHE maa pind 61,4% (MAHE 
taotluste arv 45,5%). 

Kogu taotletavast PKT pinnast moodustas taotletav MAHE pind 2004. aastal 8,1% ning 2006. 
aastal 12,5%.  

PKT veeseire valimis olevad põllumajandusettevõtted kasutasid 2005. ja 2006. a pestitsiide 55–
67% põllumajandusmaal, 2005. a kasutasid KST tootjad 12% ja 2006. a 4% vähemal osal 
põllumajandusmaal keemilisi taimekaitsevahendeid võrreldes valimis olnud ÜPT tootjatega. 

Võrreldes omavahel kasutatud toimeaine kogust toetustüübiti, siis kuigi KST ettevõtted pritsivad 
protsentuaalselt väiksema pinna, kasutavad nad suurema koguse kg/ha toimeainet võrreldes 
ÜPT toetust saavate ettevõtetega, st keemiline koormus pritsitud alade pindalaühikule on KST 
ettevõtetes mõnevõrra suurem. Suhteliselt madala pestitsiidide kasutamise taseme juures on 
KST ettevõtetes suurenenud nende kasutamine seireperioodil 0,806 kuni 1,095 kg toimeaines 
töödeldud hektari kohta ehk 36% võrra. 

KST taimekasvatus- ja segatootmistüübilised ettevõtted kasutavad suuremat kogust toimeainet 
hektarile võrreldes sama tüüpi ÜPT ettevõtetega. KST taimekasvatusettevõtted kasutavad 10-
42% pestitsiidide toimeainet kg/ha rohkem võrreldes ÜPT taimekasvatusettevõtetega, 
segatootmise puhul 3-16% rohkem. 

 

4.2.5.1.2. Programmi indikaator. VI.1.B-1.2. Põllum ajanduslike sisendite vähenemine ha 
kohta tänu toetusele (%) (spetsiaalselt veekaitseli se tegevusega seotud pinnal)  

 
Kuna spetsiaalseid veekaitsemeetmeid MAK 2004-2006 PKT raames ei rakendatud, siis 
seetõttu eraldi kalkulatsioone selle indikaatori kohta välja ei ole toodud. 

 

4.2.5.1.3. Programmi indikaator. VI.1.B-1.3. Lämmas tiku bilanss (kg/ha/aastas) 

Lämmastiku bilansi võrdlemisel selgus, et kõikide toetustüüpide puhul oli bilanss ülejäägiga. 
Kolme aasta keskmisena oli ÜPT ettevõtetes lämmastiku bilanss 26,2 kg/ha kõikumisega 
23,0…30,3 kg/ha. KST ettevõtete lämmastiku bilanss oli mõnevõrra kõrgem ulatudes aastate 
keskmisena 33,0 kg/ha, mahetoetusega ettevõtetes aga kõige madalam (15,7 kg/ha) ja pideva 
langustrendiga. Toiteelementide bilanss näitab, kuivõrd efektiivselt toiteelemente põllumajandus 
ettevõtte tasandil on kasutatud (ökonoomsuse aspekt) ning kui suur on toiteelementide ülejääk, 
millest osa on kadu keskkonda (keskkonna aspekt). 

Fosfori ja kaaliumi bilanssi mõjutas KST ettevõtete sisendi järsk tõus 2006. aastal, millele ei 
järgnenud väljundi suurenemist. Fosfori ülejääk, mis KST ja ÜPT ettevõtetes ulatus vastavalt 
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1,6 ja 1,5 kg/ha kolme aasta keskmisena on madal ja viitab pigem mulla fosforivarude 
vähenemisele ning seega ka mullaviljakuse langusele kui selle toiteelemendi leostumisele. 

Mahetoetusega ettevõtetes oli nii fosfori kui kaaliumi bilanss kogu seireperioodil puudujäägiga 
ulatudes fosfori puhul -1…-3,6 ja kaaliumi puhul -3,9…-12,1 kg/ha aastas. Isegi segatootmisega 
ettevõtetes oli nimetatud toiteelementide bilanss negatiivne. Puudujäägiga bilanss koos pideva 
langustrendiga näitab muldade vaesestumist antud toiteelementidest, mis jätkudes viib 
mullaviljakuse langusele.  

 

4.2.5.2. Hindamiskriteerium VI.2.B-2 . Taimetoitainete transportimise mehhanismid (põllu 
pindmistest kihtidest ja juuretsoonist veekeskkonda ) on tõkestatud (leostumise, 
äravoolu, erosiooni kaudu) 

4.2.5.2.1. Programmi indikaatorid. VI.1.B-2.1. Toet usalune põllumajandusmaa, kus 
väheneb reostusainete transport veekeskkonda (äravo olu, leostumise või erosiooni 
kaudu) (ha) 

Perioodi 2004-2006 taimetoiteelementide leostumise seireandmed näitasid, et lämmastiku 
leostumine oli madalam talvise taimkattega kaetud põldudelt kui teiste põllukultuuride 
kasvatamisel (joonis 43). 2006. aastal kasvatasid KST ja MAHE tootjad liblikõielisi või 
liblikõieliste ja kõrreliste segu 68 909 hektaril (taotlusalune pind). Kuna taimetoiteelementide 
leostumise uuringuid aruandeperioodil alles alustati, siis võib ainult eeldada, et sellelt pinnalt 
vähenes lämmastiku leostumine.  

Taotlusaluse informatsiooni kohaselt viljeldi KST ja MAHE ettevõtetes looduslike rohumaid 
2006. aastal vastavalt 15 736 ja 8 951 hektaril ning pikaajalisi rohumaid 88 649 ja 24.629 
hektaril. Et taimetoiteelementide leostumine rohumaadelt on oluliselt madalam võrreldes 
põllukultuuridega, võib lugeda ka nende rohumaade viljelemise tegevuste alla, mis takistavad 
taimetoiteelementide leostumist.  
 

a) millest on kaetud põllukultuuriga (%) 

Taimetoiteelementide leostumist vähendavate toetatud tegevuste osakaal on järgmine: KST ja 
mahetootjate puhul põllukülvikorras liblikõieliste ja kõrreliste heintaimede kasvatamine 
moodustab perioodil 2004-2006 nimetatud toetuse taotlemise kogupinnast 14,4-17,8%, 
looduslike rohumaade viljelemine KST ettevõtetes 3% ja mahetootmise toetusega ettevõtetes 
14%. Pikaajaliste rohumaade all on KST ettevõtetes 19% ja mahetootmisega ettevõtetes 37% 
taotlusalusest pinnast. 

 
b) millest on kaetud muude põllumajanduslike võtete ga (põlluservad, hekid, 
kontuurharimine, põllu suurus) (%) 

Kuna spetsiaalseid äravoolu tõkestavaid tegevusi MAK 2004-2006 PKT raames ei rakendatud, 
siis seetõttu eraldi kalkulatsioone selle indikaatori kohta välja ei ole toodud. 

 

4.2.5.3. Hindamiskriteerium VI.1.B-3. Pinnavee ja/v õi põhjavee kvaliteet on paranenud 

4.2.5.3.1. Programmi indikaator. VI. 1.B-3.1. (asja kohase) reostusaine kontsentratsioon 
toetusalustelt aladelt lähtuvates vetes = põhja/pin navee osatähtsus, kus reostusaine 
ületab lubatud piirkontsentratsiooni (mg, µg, jne liitri kohta) 

PKT veeseire uuringute tulemusena selgus, et mahetoetusega põldudel olid aruandeperioodil 
kõikide uuritud taimetoiteelementide kontsentratsioonid dreenivees madalad. Nitraatide 
kontsentratsioon kõikus 0,7…43,0 mg/l, mis jääb madalamaks kui Eesti Veeseaduse 
rakendusaktides kehtestatud joogivee kvaliteedi vastav näitaja (50 mg/l), Ammooniumiooni 
kontsentratsioon jäi vahemikku 0,06…1,8 mg/l, mis vastab joogivee II klassi kvaliteedinõuetele 
vastavalt sotsiaalministri 2. jaanuari 2003. a määrusele nr 1 Joogivee tootmiseks kasutatava või 
kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded. Fosfori ja kaaliumi 
sisaldus oli samuti väike kõikudes vastavalt 0,03…0,32 ja 0,95…4,9 mg/l. 
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KST ettevõtetes olid uuritud taimetoiteelementide kontsentratsioonid dreenivees mõnevõrra 
kõrgemad. Nitraatide kontsentratsioon kõikus 1,7…98,2 mg/l, ammooniumiooni 
kontsentratsioon jäi vahemikku 0,06…2,5 mg/l. Kui 2004. aastal vastas veeseire raames 
kogutud dreenivesi Eesti Veeseaduse rakendusaktides sätestatud kvaliteedinõuetele, siis 2006. 
aasta sügisperioodil suurenes nitraatiooni kontsentratsioon tunduvalt ulatudes 98,2 mg/l. 

Fosfori ja kaaliumi kontsentratsioonid olid samuti madalad, kõikudes vastavalt 0,08…0,33 ja 
1,27…9,87 mg/l. 

Kuna taimetoiteelementide leostumine sõltub peale kontsentratsiooni ka mullast läbileostunud 
vee hulgast, siis arvutati ka kõikide taimetoiteelementide leostumine seirealadel. Kahe 
seireperioodi kokkuvõttes selgus, et kõige väiksem oli lämmastiku leostumine MAHE tootmise 
rakendamisel. Lämmastikku leostus summaarselt 7,7 kg/ha, mis on võrreldav ärakandega 
loodusmaastikelt. Arusaadavalt tulenes madal leostumine sellest, et aruandeaastatel ei 
kasutatud mahepõldudel orgaanilisi väetisi. 

KST toetusega seirepõldudel oli lämmastiku leostumine uuritud perioodil tunduvalt suurem 
ulatudes Läänemaa seirepõllul 18,7 ja Tartumaa seirepõldudel 7,0-12,5 kg/ha. 

Võrdluspõllult (vaid ÜPT toetust taotlenud põld) oli lämmastiku leostumine oluliselt suurem kui 
KST ja mahetoetusega põldudel ulatudes ainult ühe aasta jooksul 18,9 kg/ha ja seda vaatamata 
sellele, et väetiskoormus oli KST põldudel suurem kui võrdluspõllul.  

Fosfori leostumine on PKT veeseire uuringute järgi madal ega sõltunud toetuse tüübist. 
Seireperioodi jooksul leostus fosforit 0,04…0,07 kg/ha. 

Kaaliumi leostumine oli suurem varakevadel enne ja sügisel peale vegetatsiooniperioodi ja 
ulatus päevas 0,8…55,7 g/ha. Kaaliumi summaarne leostumine seireperioodil ulatus 0,8…2,1 
kg/ha. 

 

4.2.5.4. Hindamiskriteerium VI.1.B-4. Veekaitse ann ab kasu talu või ühiskonna tasandil 

4.2.5.4.1. Programmi indikaator. VI.1.B-4.1. Põllum ajandusettevõtte ja/või mitte-põllu-
majandusettevõtte kaudsed mõjud, mis tulenevad toet usalusest põllumajandusmaast 
(kirjeldus). 

Põllumajandusettevõtete ja mittepõllumajandusettevõtete kaudseid mõjusid ei uuritud, kuna 
puudus informatsioon kaudsete mõjude kohta. 
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4.2.6. Hindamisküsimus VI.1.C. Mil määral on põllum ajanduslik 
keskkonnatoetus avaldanud mõju loodusvarade kaitsmi sele (või 
parendamisele) veeressursside kvantiteedi osas?  

Põllumajanduse mõju veeressursside kasutamisele Eestis on marginaalne. Seetõttu ei nähtud 
ka MAKi 2004-2006 perioodil ette erimeetmeid veekvantiteedi säilitamiseks või parandamiseks 
ning seega võib üldise hindamisküsimuse jätta välja kui Eesti põllumajandusliku 
keskkonnatoetuse jaoks mitteasjakohase. 

Eesti veemajanduse veekasutuse aruande kohaselt kasutas põllumajandus aastatel 2004-2006 
4,373-4,629 miljonit m3 vett (Eesti veemajanduse ülevaade aruande Veekasutus alusel). Nagu 
tabelist 12 näha, moodustab põllumajanduse veekasutus kogu veeressursside kasutusest 3,7-
4,0% ilma Narva elektrijaamade jahutusveeta ja 0,3% kui veeressursside kasutamisse 
arvestatakse jahutusveed. 

Tabel 12.  Veeressursside kasutus 

2004 2005 2006  

Veekasutus kokku, milj m 3  
1503,6 1366,0 1368,2 

sh tarbimisliikide järgi 

     olme 40,7 52,3 41,8 

     tootmine 45,2 44,0 43,6 

     energeetika (v.a Narva elektrijaamade jahutusvesi) 1322,9 11,4 6,1 

     põllumajandus 4,4 4,4 4,6 

     kalakasvatus 84,9   

     muu 5,6 6,9 6,2 

      Narva elektrijaamade jahutusvesi  1247,0 1265,9 
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4.3. VALDKOND BIOLOOGILINE MITMEKESISUS  

4.3.1. Valdkonna lühiiseloomustus 

 

Bioloogiline mitmekesisus tähendab mistahes päritoluga elusorganismide rohkust maismaa-, 
mere- jt ökosüsteemides ning seda mõõdetakse geneetilisel, liigilisel ja ökosüsteemi tasandil. 
Eestis on võrreldes teiste 57. paralleelist põhja poole jäävate aladega taimestik ja loomastik 
mitmekesisuselt üks maailma rikkamaid. Erinevate elupaigatüüpidena on kaitse all üle 10% 
territooriumist. Eriti liigirikkad on Eesti poollooduslikud kooslused (puisniidud ja loopealsed), 
mille põhjuseks on väga pikka aega kestnud iga-aastane niitmine. Eesti ja ühtlasi üks Euroopa 
liigirikkamaid taimekooslusi on Laelatu puisniit Läänemaal, kus ruutmeetril kasvab koguni 76 
soontaimeliiki. Elupaikade inventuurist selgub, et poollooduslike koosluste pindala on viimase 
poole sajandi jooksul oluliselt vähenenud ning põhjuseks on selliste traditsiooniliste 
põllumajandusvõtete nagu niitmine ja mõõdukas karjatamine lõpetamine. Luha- ja rannaniitude 
hävimise peamine põhjus on olnud kuivendamine. Niiduelupaiga liigirikkuse taastumine võtab 
aastakümneid, maaparanduse järel on ala loodusliku mitmekesisuse taastumine sageli üldse 
võimatu (MAK 2004-2006). Liigirikaste poollooduslike koosluste kõrval tuleb tähelepanu pöörata 
ka põllumajandusmaastike bioloogilisele mitmekesisusele, millele on liikide arvukuse ning 
mitmekesisuse vähenemise tõttu alles viimasel ajal hakatud tähelepanu pöörama. 
Põllumajandusmaa ning põllumajandusmaastikes paiknevad poollooduslikud ja looduslikud 
maastikuelemendid pakuvad toitumis- ja elupaiku paljudele elusorganismidele alustades 
mullaelustikust ning lõpetades lindudega. 

Euroopas algas pärast Teist maailmasõda põllumajanduse intensiivistumine (Pain, Pienkowski, 
1997; Siriwardena et al., 2000), mis on põhjustanud paljude lindude, kimalaste, taimede ja teiste 
elusorganismide liigirikkuse languse. Paljud  linnuteaduslikud uurimused on näidanud, et kaas-
aegne põllumajandus on üks peamisi ohte bioloogilisele mitmekesisusele, mis on võrreldav 
ulatuslike kliimamuutustega (Donald et al., 2002). Eestis oli Nõukogude Liidu ajal põllu-
majandustootmine väga intensiivne ning kasutati hulgaliselt väetisi ja taimekaitsevahendeid. 
Pärast Eesti taasiseseisvumist, 1991. aastal, väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamine 
rahaliste ressursside piiratuse tõttu langes. Kuna viimastel aastatel on elatustase tõusnud ning 
alates 2004. aastast makstakse erinevaid EL põllumajandustoetusi, on tootmine jälle 
intensiivistunud: kasutatakse rohkem põllutöömasinaid, põllud küntakse tihti teeservani üles, 
suurenenud on väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamine. Tulemuseks võib olla 
veekeskkonna saastumine, muldade vaesestumine ja struktuuri hävimine, 
põllumajandusmaastiku ilme muutumine ning bioloogilise mitmekesisuse langus.  

Seoses bioloogilise mitmekesisuse vähenemisega tekib põllumajandustootjal mitmeid 
probleeme. Kuna põllumajandus on muutunud intensiivsemaks, rajatakse suuri monokultuurseid 
põlde, mis on sobilikud paljunemiskohad kahjuritele. Samas on põllumajandusmaastik 
muutunud ühetaolisemaks, pakkudes vähem pesitsus-, varjumis- ja toitumispaiku 
kahjurputukate vaenlastele (nt linnud, parasitoidid) ning loodusest tulenev n-ö kahjurikontroll 
oma ülesannet enam ei täida, mistõttu kahjuritest vabanemiseks kasutatakse järjest rohkem 
insektitsiide. Lisaks on esile kerkinud ka tolmeldamisprobleemid, sest looduslikele 
tolmeldajatele ei jätku piisavalt toitu (õistaimederohked teeservad on üles küntud, põllul 
kasutatakse umbrohtude hävitamiseks pestitsiide), samas on hävitatud paljud neile sobivad 
pesitsuskohad (kimalased pesitsevad teeäärte, kraavipervede ja muude mitteülesküntavate 
alade pinnaseavaustes, hiireurgudes, kivihunnikutes jms). Looduslike tolmeldajate puuduse 
tõttu saadakse aga tolmeldamist vajavatelt kultuuridelt vähem saaki, sest meemesilased ei 
suuda kõiki kultuurtaimi võrdselt tolmeldada (oma lühikeste suiste tõttu). Antud probleemi 
leevendamiseks on hakatud kasutama kimalaste kunstpesilaid, mis nõuab lisaväljaminekuid. 

Arvestades bioloogilise mitmekesisuse vähenemisega kaasnevaid probleeme, on ilmne, et seda 
tuleks kaitsta. 1992. aastal kirjutati Rio de Janeiros alla bioloogilise mitmekesisuse 
konventsioonile, millega allakirjutanud riigid, sh Eesti, võtsid endale kohustuse kaitsta 
bioloogilist mitmekesisust. Eesti on liitunud ka 2001. aastal Göteborgis Euroopa Ülemkogu poolt 
vastu võetud säästva arengu strateegiaga, mille põhieesmärgiks on peatada bioloogilise 
mitmekesisuse vähenemine 2010. aastaks. Selle eesmärgi saavutamiseks kasutatakse 
erinevaid vahendeid, millest üheks on Euroopa Liidu ühtse põllumajanduspoliitika Maaelu 
arengukava raames põllumajanduslike keskkonnatoetuste maksmine, et vähendada 
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põllumajandustootmisest tulenevat kahjulikku mõju bioloogilisele mitmekesisusele. MAK 2004-
2006 perioodil oli põllumajandusliku keskkonnatoetuse üheks eesmärgiks seatud säilitada või 
tõsta bioloogilist mitmekesisust. Selle eesmärgi saavutamise hindamiseks Eestis on PMK 
koostöös ekspertidest koosneva töögrupiga välja valinud neli bioloogilise mitmekesisuse 
indikaatorit: kimalased, linnud, taimed ja vihmaussid.   

Kimalased on mesilaselaadsete sugukonda kuuluvad n-ö looduslikud mesilased, kes on olulised 
tolmeldajad kõikjal maismaaökosüsteemides, sh põllumajanduses. Üha rohkem pööratakse 
tähelepanu tolmeldajate bioloogilise mitmekesisuse säilitamise ja taastamise vajadusele 
põllumajanduskooslustes. Tolmeldamine aitab kaasa saagi ühtlasemale valmimisele, mistõttu 
paraneb ka kvaliteet (nt rapsi puhul). Kõige rohkem on kadunud põllumajandusmaastikest just 
pikasuiselised kimalased (Williams, 1986), kes on võimelised efektiivselt tolmeldama pika 
õieputkega kultuurtaimede õisi nagu seda on nt punane ristik ja põlduba. Pikasuiseliste 
kimalaste väike arvukus koosluses vähendab oluliselt ka vastavate kultuuride seemnesaaki. 
Seega on kimalased põllumajandustootjale kõrgema saagi tagamisel vajalikud abilised. 

Kimalaste arvukuse languse põhjusteks peetakse Euroopas eelkõige muutusi maakasutuses. 
Nii intensiivse kui ka ekstensiivse maaharimisega kaasneb pesitsusvõimaluste kitsenemine ja 
toidutaimede mitmekesisuse ning arvukuse vähenemine, mis omakorda piirab kimalaste 
arvukust (Johansen, Mayer, 1990; Fussell, Corbet, 1991, 1992). Tekib suletud ring, kus 
tolmeldajate arvukuse ja liigirikkuse vähenemine kutsub esile taimekoosluste vaesumise, 
mõjutades omakorda seemnetoiduliste lindude ja imetajate arvukust. Seetõttu tuleb 
tolmeldajaid, eeskätt mesilaselaadseid, pidada võtmegrupiks nii kultuur- kui ka 
looduskeskkonnas (Williams, Carreck, 1994), olles üheks tähtsamaks loodusressursiks nii 
kultuurtaimede saagikuse tagamisel kui ka loodusliku mitmekesisuse säilimise (2006. a PKT 
kimalaste aruanne, 2006).  

Lindudel on põllumajandusmaastikus tähtis osa eelkõige kahjurputukate hävitajana nii taimedelt 
kui ka loomadelt. Samuti pakub linnulaul maastikus rekreatiivset väärtust. Paljud Euroopa 
põllumajandusmaastiku linnud näitavad langustrendi, mille põhjuseks arvatakse olevat viimastel 
dekaadidel intensiivistunud põllumajandus (Heikkinen et al., 2004). Kõige rohkem on 
vähenenud põllumajandusmaastike lindude mitmekesisus nendes maades, kus põllumajandus 
on väga intensiivne (näiteks Inglismaal, Saksamaal). Üle-Euroopaline põllumajandusmaastike 
lindude indeks (Farmland Bird Index), mis iseloomustab põllulindude arvukuse trendi võrreldes 
1966. aasta tasemega, on alates 1970. aastatest pidevalt langenud. Aastatel 1990-2000 üle 
Euroopa jälgitud 58 põllumajandusmaastiku linnuliigist näitasid 41 negatiivset keskmist 
langustrendi, seejuures 19 märkimisväärset langustrendi. Rõhutada tuleks ka seda, et paljud 
neist liikidest moodustavad globaalsest populatsioonist 25…74% (Donald et al., 2006). 
Seejuures ei lange mitte ainult pesitsevate lindude arvukus, vaid samuti talvituvate lindude 
arvukus, kellele põllumajandusmaastik on oluline toitumispaik (Donald et al., 2002).  

Eestis on põllumajandusmaastike linnustikule pööratud seni väga tagasihoidlikku tähelepanu 
ning keskendutud on pigem üksikute liikide arvukuse uurimisele (nt Elts, 1997). Tänu EL 
toetustele võib meid ees oodata kiire maaelu ja sellega seotud maastike polariseerumine, kus 
ääremaad jäävad põllumajanduslikust kasutusest välja ja võsastuvad, samal ajal kui asulatele 
lähematel aladel toimub põllumajandusliku tegevuse intensiivistumine. Baltimaades mõned 
aastad tagasi läbi viidud ulatuslik uuring näitas, et viljelusmaal võivad põllulindude 
asustustihedused ekstensiivse ja intensiivse põllumajandusega piirkondades olla enam kui kaks 
korda erinevad (Herzon et al., 2008), mis viitab intensiivistumise ohtlikkusele. Linnud on laialt 
levinud ning kergesti määratavad ja seetõttu suhteliselt hästi uuritud taksonoomiline grupp. 
Lisaks eelnevale on lindude arvukuse ja mitmekesisuse järgi hea hinnata põllumajandus-
maastike kvaliteeti, sest põllulindude arvukuse langus või levila kahanemine on sageli seotud 
elupaiga omaduste halvenemisega (Elts, 2003).  

Põllumeestele on taimede ohtruse ja mitmekesisuse säilitamise vajadus põllumajandus-
maastikul kõige problemaatilisem teema, sest n-ö mittekultuurtaimed on tootjate mõistes 
umbrohud. Siiski on ka mittekultuurtaimedel põllumajandusmaastikus tähtis roll: toit paljudele 
organismidele (õietolm ja nektar putukatele, seemned ja muud taimeosad lindudele ja 
imetajatele). Seega taimekoosluste vaesumine toob tagajärjeks ka tolmeldajate, lindude ja teiste 
taimedest toitujate arvukuse ja mitmekesisuse languse. Euroopas on ligikaudu 800 taimeliiki 
ohustatud ning paljud neist otseselt põllumajanduse intensiivistumise tõttu. Viimasel ajal on 
suhteliselt palju tehtud uurimusi, kus võrreldakse mahepõllunduse ning tavapõllunduse mõju 
bioloogilisele mitmekesisusele. Enamikes uurimustes on leitud, et mahepõllumajandus mõjutab 
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nii põldude kui ka põlluservade taimkatte mitmekesisust positiivselt (Albrecht, Mattheis 1998; 
Aude et al., 2003; Hole et al., 2005). Sealjuures on tavapõllunduses rakendatavate umbrohu-
tõrjevahendite suhtes eriti tundlikud rohundid (nt liblikõielised, ristõielised, tatralised), 
graminoidide (nt lõikheinalised, loalised) mitmekesisuse erinevus tava- ja mahepõllundustalude 
vahel nii ilmne ei ole (Hole et al., 2005). Mahetalude põllud võivad olla olulised kasvukohad 
haruldasemate ja kahaneva arvukusega umbrohuliikide jaoks. (2006. a PKT taimede aruanne, 
2006) Kuna taimedel on põllumajandusmaastikus väga oluline koht ning aja jooksul saadud 
tagasiside taimede mitmekesisuse muutuste kohta väga vajalik on ka taimed valitud üheks 
indikaatoriks põllumajandusliku keskkonnatoetuse hindamisel. 

Mulla mikroobikooslus ning mullas suurimat biomassi omavad selgrootud mullaloomad - 
vihmaussid (sugukond Lumbricidae) - on vastastikuses seoses valdava osaga mullaviljakust 
määravatest omadustest ja protsessidest, mistõttu nad on edukalt kasutatavad bio-
indikaatoritena mullaseire läbiviimisel. Vihmaussid koos mulla mikroobikooslusega kujundavad 
mullaviljakuse ning määravad oluliselt põllukultuuride saagikuse (2004. a PKT vihmausside 
aruanne, 2004). Vihmauslased on olulisimad orgaanilise aine lagundajad mullas, olles ühtlasi 
seotud ökosüsteemis toimuvate protsessidega. Keskkonnategurid võivad vihmausse mõnel 
juhul tappa või mõjutada kasvukiirust, paljunemist ja käitumist (2007. a PKT vihmausside 
aruanne, 2007).  

Vihmausside ainevahetus on aeglane, kehapinna pidev kontakt mulla, mullavee ja selles 
lahustunud sooladega on aluseks põhilise elupaiga füüsikaliste ja keemiliste tingimuste mõju 
integreerimisel ning teeb võimalikuks nende kasutamise bioindikaatoritena. Igasugune põllu-
majandustegevus avaldab mullaelustikule tugevat mõju, kusjuures suur osa põllumajanduslikest 
võtetest (näiteks kündmine) mõjutab vihmausse otseselt, veel suurem osa aga kaudselt. Vihma-
ussikooslusel on olemas omadused, mis peavad olema heal bioindikaatoril: nad on suured, 
arvukad, lihtne koguda ja määrata, laialdaselt levinud ja suhteliselt väheliikuvad; neil on tihe 
kontakt substraadiga, milles nad elavad ja mida nad tarbivad (Edwards, Bohlen 1996 ; Doube, 
Schmidt 1997) (2007. a PKT vihmausside aruanne, 2007). 

Lisaks liigilise ja elupaigalise mitmekesisuse säilitamisele on oluline ka geneetilise mitme-
kesisuse säilitamine. Geneetiliste ressursside kaitsmiseks maksti MAK 2004-2006 perioodil 
ohustatud tõugu looma kasvatamise toetust eesti maatõugu veise, eesti hobuse, tori hobuse ja 
eesti raskeveohobuse kasvatamise eest. FAO klassifikatsiooni põhjal kuuluvad need kõik 
ohustatud ja säilitatavate tõugude kategooriasse. Eestis oli 2007. aasta lõpu seisuga 
tõuraamatusse kantud 1 600 eesti hobust, 1 300 tori hobust, 210 eesti raskeveohobust ning 2 
586 eesti maatõugu veist.  

MAK 2004-2006 perioodil rakendati põllumajandusliku keskkonnatoetuse raames nelja toetust: 
keskkonnasõbralik tootmine, mahepõllumajanduslik tootmine, kiviaia rajamine, taastamine ja 
hooldamine  ning ohustatud tõugu looma kasvatamine. Käesolev aruanne annab ülevaate 
nende toetuste panusest bioloogilise mitmekesisuse säilitamisel ja suurendamisel. 
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4.3.2. Indikaator: kimalaste mitmekesisus ja arvuku s 

Eesmärk: 
• uurida, kuidas on põllumajandusettevõtte üldine keskkonnaseisund tänu PKT 

rakendamisele muutunud pidades silmas elupaiga funktsiooni. 

Seirealad: 66 seireala, mis asuvad kolmes piirkonnas: Lääne-Eesti (Saaremaa), Kesk-Eesti 
(Jõgeva- ja Tartumaa) ja Lõuna-Eesti (Võrumaa). Igas piirkonnas on valimis 22 seireala, mis 
sõltuvalt toetustüübist jagunevad järgmiselt: 

• 10 mahepõllumajandusega tegelevat põllumajandustootjat (MAHE); 
• 6 keskkonnasõbraliku tootmisega (KST) tegelevat põllumajandustootjat; 
• 6 referents põllumajandustootjat (ÜPT) (põllumajandustootjad, kes ei ole liitunud 

põllumajandusliku keskkonnatoetuse kohustusega). 

Seire teostamise aeg ja samm:  kimalaste seirega alustati 2006. aastal, mil andmeid koguti 
kõigist 66st seiretalust. Seire sageduseks on üks loendus kuus (periood juuni-august k.a) ja 
seiret teostatakse igal aastal (toetusperioodi 10 esimest aastat).  

Metoodika:  transektloendus. 

Täpsemat metoodikat vt lisast 3. 

Järgnevalt on välja toodud PKT kimalaste seire tulemused, kuid kuna andmeid on kogutud alles 
kahel aastal ning toetuste mõju kimalastele ei avaldu nii lühikese ajaga, on antud tulemuste 
näol tegemist algfaasi fikseerimisega.  

 

4.3.2.1 Kimalaste arvukus ja liigirikkus 

Kõikidelt vaatluse all olevatelt 66-lt alalt loendati 2007. aastal kokku vähem kimalasi kui 2006. 
aastal: kokku vastavalt 3 000 ja 4 390 isendit. Kimalaste arvukust mõjutas 2007. aastal eriti 
tugevasti ilmastik: mai- ja juunikuu kõrgete temperatuuride tõttu arenesid kimalaste pered 
kiiresti ja suguisendid ilmusid juba juuni lõpus, mistõttu perede areng lõppes varem ja kimalaste 
arvukus jäi oluliselt madalamaks kui 2006. aastal. Seega ajaliselt aastatevahelisi muutusi 
sõltuvalt põllumajandustegevusest veel kimalaste arvukuses otsida ei saa: esiteks oli ilmastikul 
siin oluline osa ja teiseks ei toimu kimalase populatsioonide märgatavad muutused sõltuvalt 
põllumajandustegevusest juba paari aasta jooksul.  

Kimalaste arvukus oli 2006. aastal kõrgem Lõuna-Eestis, kuid mitte oluliselt. 2007. aastal oli 
aga nii Lõuna- kui ka Lääne-Eestis kimalaste arvukus oluliselt kõrgem kui Kesk-Eestis. 
Kimalaste liigirikkus oli aga mõlemal seireaastal oluliselt kõrgem Lõuna-Eestis, madalaim aga 
2006. aastal Lääne-Eestis ja 2007. aastal Kesk-Eestis. Kimalaste mitmekesisuse hindamiseks 
kasutati Shannoni mitmekesisuse indeksit, mis võtab arvesse nii liikide arvu kui ka selle, kui 
palju isendeid igast liigist esineb. Shannoni mitmekesisuse indeks võib bioloogilistes kooslustes 
saada väärtusi vahemikus 0-5 ning on seda suurem mida rohkem liike esineb ja mida 
ühtlasemalt nende arvukus liikide vahel on jaotunud ehk mida mitmekesisem on kooslus. 
Shannoni mitmekesisuse indeksi analüüsil sõltuvalt piirkonnast selgus, et Lõuna- ning Kesk-
Eesti kimalaste koosluste mitmekesisus omavahel kummalgi seireaastal oluliselt ei erinenud. 
Kuigi Lõuna-Eestis oli rohkem liike, ei olnud erinevatesse liikidesse kuuluvate kimalaste arv 
ühtlaselt omavahel jaotunud, osa liikidest domineerisid, teisi leidus suhteliselt vähe. Kesk-Eestis 
oli küll vähem liike, kuid nende arvukus jaotus liikide vahel ühtlasemalt. Sellest tulenes ka siis 
mitmekesisuse indeksite väärtuste sarnasus. Oluliselt madalam mitmekesisuse indeksi väärtus 
oli mõlemal seireaastal aga Lääne-Eestis. Tegemist on alles kahe aasta andmetega ning selle 
põhjal ei saa veel väita, et Lääne-Eestis ongi kimalaste mitmekesisuse indeks madalam. 
Võimalik, et kuna ilmastik ei olnud soodne, kasvas Lääne-Eesti õhukestel muldadel kuivuse 
tõttu vähem toitu pakkuvaid taimi.  

Olulisi erinevusi kimalaste arvukuses ja liigirikkuses MAHE, KST ja ÜPT talude (kõik 
seirepiirkonnad kokku) vahel ei leitud, kuigi ÜPT taludes olid need näitajad mõnevõrra 
madalamad. Shannoni indeksite väärtused olid 2006. aastal MAHE ja KST taludes võrreldes 
ÜPT taludega oluliselt kõrgemad. Kuigi 2007. aastal vastava näitaja puhul statistiliselt olulist 
erinevust ei leitud, oli Shannoni indeks ka 2007. aastal siiski marginaalselt erinev (st olulisuse 
nivoole väga lähedal): MAHE taludes kõrgeim ja ÜPT taludes madalaim.  



 107 

Seirepiirkonniti analüüsides, oli nii 2006. kui ka 2007. aastal Shannoni mitmekesisuse indeks 
madalaim Lääne-Eestis. 2007. aastal analüüsiti Shannoni mitmekesisuse indeksi väärtusi 
seirepiirkonniti sõltuvalt toetustüübist. Lõuna-Eestis oli Shannoni mitmekesisuse indeksi väärtus 
mõnevõrra suurem MAHE taludes, kuigi statistiliselt olulist erinevust ei leitud. Kesk-Eestis oli 
vastav näitaja aga mõnevõrra kõrgem KST taludes (tabel 13), Lääne-Eestis aga MAHE taludes 
kõrgem kui KST või ÜPT taludes. Seejuures oli aga kimalaste arvukus Lääne-Eesti MAHE 
taludes hoopis madalam. Selliste tulemuste põhjuseks oli ilmselt asjaolu, et MAHE talud 
paiknevad õhematel muldadel, mistõttu seal kasvavad taimed kannatavad rohkem veepuuduse 
all ja mõjutavad seeläbi kimalaste arvukust (2007. a PKT kimalaste aruanne, 2007). Kuna liike 
esines aga palju, oli ka Shannoni mitmekesisuse indeks kõrgeim just MAHE taludes. 

Tabel 13.  Kimalaste Shannoni mitmekesisuse indeksi väärtused seirealadel 2007. aastal: SD – 
standardviga (2007. a PKT kimalaste aruanne, 2007) 

Shannoni indeks   
Seireala kokku KST MAHE ÜPT Seireala 

Keskm ±SD Keskm ±SD Keskm ±SD Keskm ±SD 
Lääne-
Eesti 

1,36 0,07 1,25 0,14 1,50 0,10 1,23 0,07 

Kesk-
Eesti 1,45 0,08 1,59 0,15 1,49 0,08 1,24 0,16 

Lõuna-
Eesti 1,69 0,08 1,69 0,09 1,77 0,14 1,54 0,23 

 

4.3.2.2. Kimalaste koosluste liigiline koosseis 

Eestis leidub 25 liiki kimalasi, kellest 10 on enamlevinud. PMK kimalaste seire käigus loendati 
mõlemal seireaastal kõigilt 66-lt seirealalt kokku 17 liiki kimalasi. 2006. aastal kohati Kesk-Eesti 
seirealadel kokku 13, Lõuna-Eestis 15 ja Lääne-Eestis 16 liiki kimalasi. 2007. aastal kohati aga 
vaatamata erakordsele ilmastikule seirepiirkondades rohkem liike kui 2006. aastal: Kesk-Eestis 
14 ning Lõuna- ja Lääne-Eestis mõlemas 17 liiki kimalasi.  

Arvukamalt esinenud liigid olid põldkimalane (Bombus pascuorum), kivikimalane (B. lapidarius), 
maakimalane (B. lucorum), aedkimalane (B. hortorum) ja tumekimalane (B. ruderarius). Lääne-
Eestis kohati mõlemal seireaastal ka kaht haruldast kimalaseliiki jaanikimalast (B. humilis) ja 
samblakimalast (B. muscorum), kes on kantud Eesti Punasesse Raamatusse kui haruldaste 
liikide kategooriasse (3. kategooria) kuuluvad liigid. Lisaks sellele esines ka Eesti Punase 
Raamatu tähelepanu väärivate liikide (4. kategooria) hulka kuuluvaid urukimalast (B. 
subterraneus) ja ristikukimalast (B. distinguendus), keda on seire käigus kohatud kõigis kolmes 
seirepiirkonnas.  

Kõikide toetustüüpidega taludes arvukamalt esinenud liigid (põld-, kivi-, maa- ja tumekimalane) 
on lühi- ja keskmise suisepikkusega liigid. Need liigid koguvad nektarit ja õietolmu paljudelt 
erinevatelt taimedelt, mis kindlustab ka kehvadel aastatel kimalasperede ellujäämise ja 
suguisendite tootmise. Erinevalt arvukalt esinevatest liikidest oli nõmmekimalase (B. jonellus) 
arvukus 2007. aastal mõnevõrra suurem MAHE taludes. See liik eelistab metsataimede nektarit 
ja õietolmu. Nõmmekimalase arvukus on kõrgem metsade läheduses, vähem kohtab neid 
aladel, kus metsad puuduvad. Seega võib neid pidada ka indikaatoriteks, mis näitab põllu-
majandusmaastiku mitmekesisust (2007. a PKT kimalaste aruanne, 2007). 

Eraldi pöörati tähelepanu pikasuiseliste kimalaste osatähtsusele kooslustes. Need kimalased on 
eriti olulised, kuna suudavad tolmeldada pika õieputkega taimede õisi – meemesilased jäävad 
sellega hätta. Seirealadel kohatud liikidest kuuluvad pikasuiseliste kimalaste hulka  aed-, uru- ja 
ristikukimalane (vastavalt B. hortorum, B. subterraneus ja B. distinguendus). Pikasuiseliste 
kimalaste osakaal MAHE taludes oli 2006. aastal 14,4-15,2% (tabel 14). Vähem kohtas neid 
taludes, mis ei olnud ühinenud põllumajandusliku keskkonnatoetuse kohustusega (7,1-11,0%). 
Väga varieeruv oli pikasuiseliste kimalaste osakaal KST taludes (4,5-25,2%). Pikasuiselised 
kimalased on sageli vähetoidulised eelistades pika õieputkega taimi. Toidutaimede vähesus kui 
ka suhteliselt väikeste perede olemasolu, piirab kimalaste arvukuse tõusu ja teeb nad kergelt 
haavatavaks. 2007. aastal kohati enam pikasuiseliste kimalaste liike Lõuna-Eestis ja vähem 
Lääne- ning Kesk-Eesti seiretaludes (tabel 15). Optimaalses kimalasekoosluses on tavaliselt 6-
12 liiki, millest 1-2 liiki võiks teoreetiliselt olla pikasuiselised. Sellisel juhul oli 2006. aastal MAHE 
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talude kimalaste kooslus optimaalne, samas aga ÜPT taludes oli pikasuiselisi loodetust vähem. 
2007. aastal jäi ilmastiku tõttu kimalaste arvukus varasemaga võrreldes madalamaks ja 
pikasuiseliste osakaal vähenes oluliselt (2006. a PKT kimalaste aruanne, 2006; 2007. a PKT 
kimalaste aruanne, 2007). 

Nagu tabelitest 14 ja 15 näha, on pikasuiselisi kimalasi enamasti vähem just ÜPT taludes. 
Põhjuseks võib olla 15% liblikõieliste või liblikõieliste-kõrreliste heintaimede segu nõude 
puudumine. KST ja MAHE taludes on see nõue olemas ning tagab seega suurema toiduvaru. 
Nt punane ristik on põllumajandusmaastikus pikasuiselistele kimalastele oluline toidutaim. 

Tabel 14.  Pikasuiseliste kimalaste arvukus ja osakaal seirealadel  2006. aastal: SD - standardviga (2006. 
a PKT kimalaste aruanne, 2006) 

Seireala Talu 
toetustüüp  

Kimalasi alal 
(1000 m²) 

Pikasuiselisi 
kimalasi alal 

(1000 m²) 

Pikasuiseliste 
kimalaste % 

(keskm. ± SD) 

KST 382 17 4,5±1,7 

MAHE 390 58 15,0±4,0 Lääne-Eesti 

ÜPT 495 54 11,0±3,3 

KST 296 30 10,1±3,7 

MAHE 613 93 15,2±4,1 Kesk-Eesti 

ÜPT 164 18 11,0±4,0 

KST 547 138 25,2±7,7 

MAHE 884 127 14,4±3,8 Lõuna-Eesti 

ÜPT 580 41 7,1±2,7 

 

Tabel 15.  Keskmine pikasuiseliste kimalaseliikide arv (keskm. ± standardviga) seirealadel 2007. aastal 
(2007. a PKT kimalaste aruanne, 2007) 

Seireala Talu 
toetustüüp 

Kimalase liike alal 
(1000 m²) 

Pikasuiseliste 
kimalaste liike 

KST 6,2±1,3 0,9±0,3 

MAHE 7,0±0,7 0,9±0,2 Lääne-Eesti 

ÜPT 6,5±1,3 0,6±0,2 

KST 7,0±1,1 0,1±0,1 

MAHE 5,9±0,5 0,9±0,2 Kesk-Eesti 

ÜPT 5,0±0,7 1,0±0,6 

KST 7,8±0,9 2,1±2,6 

MAHE 9,3±1,0 1,6±0,2 Lõuna-Eesti 

ÜPT 6,4±1,2 1,4±0,4 

 

4.3.2.3. Kimalaste arvukuse ja liigirikkuse trendid  ning seos õite tihedusega 

Kimalaste arvukus ja liigirikkus sõltub toidubaasist, s.o kättesaadavast nektarist ja õietolmust. 
Seetõttu hinnati lisaks kimalaste arvukusele ja liigirikkusele ka nende toidutaimede hulka alal. 
Sellest tulenevalt on järgnevalt lisaks kimalaste arvukuse ja liigirikkuse trendidele välja toodud 
antud näitajate ja õite tiheduse vahelised seosed.  

Toetustüübi ja kimalaste arvukuse ning liigirikkuse analüüsidest selgus, et piirkonniti esinevad 
erisuunalised trendid. Lõuna-Eestis olid nii kimalaste arvukus kui ka liigirikkus kõrgeimad MAHE 
taludes ning ÜPT taludes mõnevõrra madalamad kui KST taludes. Statistiliselt olulisi erinevusi 
siiski kummalgi aastal ei leitud. Õite arvu ja kimalaste arvukuse ning liigirikkuse vahel olulisi 
seoseid ei leitud, mille põhjuseks võis olla sealne kompensatsioonialade rohkus. 
Kompensatsioonialadeks on üleskündmata alad (niidud, metsaservad, metsatukad jne), kus 
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õitsevad looduslikud taimed, mida kimalased saavad külastada ka sel ajal, kui põllul midagi ei 
õitse. Kui läheduses on selliseid alasid, kus kimalased saavad pesitseda (maa sees), siis on ka 
tolmeldavaid putukaid. Isegi kui põlde mürgitatakse, jäävad rohkete looduslike niitude, 
metsaservade jne olemasolul kimalaste pered ellu ja lendavad põllule toitu otsima. Seega, kui 
kompensatsioonialasid on palju, ei pruugi toetustüübi mõju ilmneda ja tulemuseks on olulise 
erinevuse puudumine.  

Kesk-Eestis olid kimalaste vastavad näitajad 2006. a kõrgeimad MAHE taludes ning 
madalaimad ÜPT taludes. Kimalaste liigirikkus ja õite tihedus olid 2006. a ÜPT seiretaludes 
oluliselt madalamad kui MAHE ja KST taludes. Seega võib öelda, et kimalaste liigirikkus oli 
madalam seal, kus oli vähem õisi. Selline oluline seos ilmnes ainult Kesk-Eestis, mille 
põhjuseks võib olla kompensatsioonialade vähesus – kui ei ole kohta, kuhu pesa teha ja kogu 
aktiivsusperioodi jooksul piisavalt toidutaimi, ei saa ka kimalaste arvukus väga kõrgeks tõusta. 
2007. a olid kimalaste näitajad Kesk-Eestis aga kõrgeimad KST ning madalaimad endiselt ÜPT 
taludes – erinevused ei olnud siiski olulised. Kui analüüsida omavahel kahe aasta õite tiheduse 
hinnangu ja kimalaste arvukuse ning liikide arvu näitajaid, siis ilmneb mõlema puhul oluline 
positiivne seos: mida rohkem õisi, seda rohkem kimalasi ja kimalaseliike. 

Lääne-Eestis oli olukord hoopis vastupidine. Mõnevõrra kõrgemad väärtused kimalaste 
arvukuse osas mõlemal aastal leiti ÜPT taludes. Samuti oli ka liigirikkus 2006. a kõrgeim ÜPT 
taludes, 2007. a aga MAHE taludes veidi kõrgem kui KST ja ÜPT taludes. Kahe aasta õite 
tiheduse hinnangu ja kimalaste arvukuse ning liikide arvu näitajate vahel esines jällegi oluline 
positiivne seos: mida rohkem õisi, seda rohkem kimalasi ja kimalaseliike. 

Kokkuvõte: 

• Olulisi erinevusi kimalaste arvukuses ja liigirikkuses MAHE, KST ja ÜPT talude (kõik 
seirepiirkonnad kokku) vahel ei leitud, kuigi ÜPT taludes olid need näitajad 
mõnevõrra madalamad. 

• Toetustüübi ja kimalaste arvukuse ning liigirikkuse analüüsidest selgus, et piirkonniti 
esinevad erisuunalised trendid:  

o Lõuna-Eestis oli nii kimalaste arvukus kui ka liigirikkus kõrgeim MAHE taludes 
ning ÜPT taludes mõnevõrra madalam kui KST taludes;  

o Kesk-Eestis olid kimalaste vastavad näitajad 2006. aastal kõrgeimad MAHE 
taludes ning madalaimad ÜPT taludes, 2007. aastal aga kõrgeimad KST ning 
madalaimad endiselt ÜPT taludes;  

o Lääne-Eestis leiti kimalaste arvukuse osas mõnevõrra kõrgemad väärtused 
mõlemal aastal ÜPT taludes. Kimalaste liigirikkus oli 2006. aastal samuti 
kõrgeim ÜPT taludes, 2007. aastal aga MAHE taludes veidi kõrgem kui KST ja 
ÜPT taludes. 

• Kimalaste liigirikkus oli mõlemal seireaastal kõrgeim Lõuna-Eestis. 

• Shannoni indeksite väärtused olid 2006. aastal MAHE ja KST taludes võrreldes ÜPT 
taludega oluliselt kõrgemad. Kuigi 2007. aastal vastava näitaja puhul statistiliselt 
olulist erinevust ei leitud, oli Shannoni indeks ka 2007. aastal siiski marginaalselt 
erinev (st olulisuse nivoole väga lähedal): MAHE taludes kõrgeim ja ÜPT taludes 
madalaim.  

• 2006. aastal oli MAHE talude kimalaste kooslus optimaalne, samas aga ÜPT taludes 
oli pikasuiselisi kimalasi loodetust vähem. 2007. aastal jäi ilmastiku tõttu kimalaste 
arvukus varasemaga võrreldes madalamaks, mistõttu ka pikasuiseliste osakaal 
vähenes oluliselt. 

• Kesk- ja Lääne-Eestis leiti õite tiheduse ja kimalaste arvukuse ning liikide arvu kahe 
aasta andmete koosanalüüsimisel oluline positiivne seos: mida rohkem õisi, seda 
rohkem kimalasi ja kimalaseliike. Lõuna-Eestis see seos statistiliselt oluline ei olnud, 
mille põhjuseks võib olla kompensatsioonialade rohkus selles piirkonnas. 
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4.3.3. Indikaator: lindude liigirikkus, arvukus ja asustustihedus  

Eesmärk: 
• uurida, kuidas on põllumajandusettevõtte üldine keskkonnaseisund tänu PKT 

rakendamisele säilinud või paranenud pidades silmas elupaiga funktsiooni;  
• uurida, kas mahepõllumajandus soodustab bioloogilist mitmekesisust;  
• uurida, kuidas keskkonnasõbaliku tootmise tulemusena on muutunud pesitsevate 

lindude mitmekesisus ja arvukus. 

Seirealad: 66 seireala, mis asuvad kolmes piirkonnas: Lääne-Eesti (Saaremaa), Kesk-Eesti 
(Jõgeva- ja Tartumaa) ja Lõuna-Eesti (Võrumaa). Igas piirkonnas on valimis 22 seireala, mis 
sõltuvalt toetustüübist jagunevad järgmiselt: 

• 10 mahepõllumajandusega tegelevat põllumajandustootjat (MAHE); 
• 6 keskkonnasõbraliku tootmisega (KST) tegelevat põllumajandustootjat; 
• 6 referents põllumajandustootjat (ÜPT) (põllumajandustootjad, kes ei ole liitunud 

põllumajandusliku keskkonnatoetuse (PKT) kohustusega). 

Seire teostamise aeg ja samm:  põllulindude seirega alustati 2005. aastal, mil seirevalimis oli 
30 seiretalu. Alates 2006. aastast viiakse seiret läbi aga kõigis 66-s bioloogilise mitmekesisuse 
seiretalus. Lindude seiret teostatakse igal aastal, kusjuures loendused toimuvad pesitsevate 
lindude puhul kolm korda pesitsusaja (aprilli lõpp – juuni keskpaik) jooksul.  

Metoodika:  transektloendus. 

Täpsemat metoodikat vt lisast 3. 

Järgnevalt on välja toodud PKT lindude seire tulemused. Kuna põhjalikumate järelduste 
tegemiseks on vajalikud pikemaajalised andmeread, ei saa veel lõplikke järeldusi teha ning 
seetõttu keskendutakse käesolevas aruandes vaid üldisematele tulemustele. 

 

4.3.3.1. Lindude arvukus ja liigirikkus 

Kõikidelt vaatluse all olevatelt 66-lt alalt loendati 2007. aastal kokku vähem linde kui 2006. 
aastal: kokku vastavalt 1 587 ja 1 973 isendit. Lindude arvukust on kahe aasta võrdlusel 
kindlasti mõjutanud meteoroloogilised ja hüdroloogilised erinevused ning erinevate 
põllulinnuliikide populatsioonidünaamika. Teatud liikide arvukus tõusis, teistel jälle langes. 
Kusjuures piirkonniti võib ka liigi arvukuse näitaja kõikuda. Näiteks kiivitaja arvukus on tõusnud 
Kesk-Eesti ning Lõuna-Eesti seirealadel, seevastu langenud Lääne-Eesti aladel. Kadakatäksi 
arvukus on langenud Kesk-Eesti aladel, tõusnud Lõuna-Eesti aladel ja olnud stabiilne Lääne-
Eesti aladel. Seega on veel vara öelda midagi põllumajandustegevusest tingitud mõju kohta 
lindude arvukusele ja liigirikkusele: esiteks on liikide populatsioonidünaamikad piirkonniti ja 
aastati varieerunud, teiseks on aastati esinenud meteoroloogilised ja hüdroloogilised erinevused 
(näiteks 2006. aasta suvi oli põuane, 2007. aasta kevadsuvi oli väga kõrgete temperatuuridega 
jne) ja kolmandaks ei pruugi märgatavad muutused sõltuvalt põllumajandustoetustest paari 
aasta jooksul välja tulla.  

2007. aastal loendati Kesk-Eesti seirealadelt võrrelduna 2006. aastaga pesitsejatena 4 liiki 
vähem, madalam oli ka pesitsevate paaride koguhulk, samas oli suurenenud toitekülaliste 
lindude arv, kuid nende liikide hulk oli kahanenud ühe liigi võrra. Kõigi kohatud lindude arv 
2007. aastal oli Kesk-Eestis võrreldes 2006. aasta tulemustega pisut väiksem, kuid see 
erinevus on nii suurte numbrite korral ebaoluline, samas oli 6 liigi võrra vähenenud ka kõigi 
kohatud linnuliikide arv (tabel 16). 
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Tabel 16.  PMK linnuseire üldparameetrite 2006. ja 2007. aasta võrdlus 

Üldparameeter  Kesk-Eesti  
2006 

Kesk-Eesti 
2007 

Lõuna-Eesti 
2006 

Lõuna-Eesti 
2007 

Lääne-Eesti 
2006 

Lääne-Eesti 
2007 

Pesitsevaid 
paare alal 225 214 196 207 203 257 

Pesitsevaid 
liike 

28 24 29 38 32 32 

Külastajaid alal  290 304 159 335 308 331 

Külastavaid 
liike 24 23 19 35 24 36 

Isendeid alal 
kokku 

727 493 540 527 706 567 

Kõiki liike 44 38 42 62 44 52 

Võrreldes Kesk-Eestiga saab välja tuua, et Lõuna-Eesti linnuloenduste üldtulemused olid 2007. 
aastal oluliselt paremad 2006. aastaga võrreldes, sest pesitsevate liikide arv aladel oli tõusnud 
9 liigi võrra, mõneti suurenenud oli ka pesitsevate paaride arv. Eriti suur muutus oli toimunud 
toitekülaliste arvukuses, sest registreeritud liikide arv oli tõusnud ligi kaks korda ning sama suur 
tõus oli ka isendite arvu osas. Veelgi märkimisväärsem oli kahe aasta erinevus kogu linnustiku 
osas, sest 2007. aastal registreeriti Lõuna-Eesti seirealadel üldse kokku 62 liiki ja see oli 20 liiki 
rohkem kui 2006. aastal. Samuti oli oluliselt tõusnud kohatud isendite arv, mis oli tähelepanu-
väärselt kasvanud (2007. a PKT lindude aruanne, 2007). 

Lääne-Eestis oli 2007. aastal pesitsevate liikide arv aladel sama, mis 2006. aastal, kuid oluliselt 
oli tõusnud registreeritud pesitsevate paaride arv. Toitekülaliste liikide puhul olid 2007. aasta 
tulemused paranenud nii liikide kui isendite arvu poolest. Kogu linnustik oli kahe aasta 
võrdluses suurenenud 10 liigi võrra ning kohatud lindude arv 1,6 korda, mis on märkimisväärne 
tulemus (2007. a PKT lindude aruanne, 2007). 

Seega saab kokkuvõtvalt öelda, et Lõuna- ja Lääne-Eesti seirealadel linnustiku üldine seis 
paranes, samas Kesk-Eesti aladel pigem halvenes (joonised 55, 56 ja 57), mis võis olla tingitud 
nii põllumajanduse intensiivistumisest kui ka juba eelnevalt mainitud abiootilistest keskkonna-
teguritest (2007. a PKT lindude aruanne, 2007).  
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Joonis 55.  Pesitsevate linnuliikide ja paaride arv eri piirkondades aastatel 2006-2007: Jõgeva – Kesk-
Eesti seirepiirkond; Võru – Lõuna-Eesti seirepiirkond; Saare – Lääne-Eesti seirepiirkond (2007. a PKT 
lindude aruanne, 2007) 
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Joonis 56.  Toitekülaliste linnuliikide ja isendite arv eri piirkondades aastatel 2006-2007: Jõgeva – Kesk-
Eesti seirepiirkond; Võru – Lõuna-Eesti seirepiirkond; Saare – Lääne-Eesti seirepiirkond (2007. a PKT 
lindude aruanne, 2007) 
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Joonis 57.  Kõigi kohatud linnuliikide ja isendite arv eri piirkondades aastatel 2006-2007: Jõgeva – Kesk-
Eesti seirepiirkond; Võru – Lõuna-Eesti seirepiirkond; Saare – Lääne-Eesti seirepiirkond (2007. a PKT 
lindude aruanne, 2007) 

Pesitsevate linnuliikide arvu ja summaarse asustustiheduse analüüsidest sõltuvalt toetustüübist 
selgus, et kõigi pesitsevate lindude koguarvukus arvutatuna 10 ha kohta oli 2007. aastal suurim 
MAHE taludes ning väikseim ÜPT taludes, kuid kirjeldatud erinevused ei olnud märkimisväärsed 
(antud näitaja oli vastavalt 13,2 ja 10,7 p/10 ha). Pesitsevate liikide arv oli toetustüüpide lõikes 
siiski erinevam: kõige rohkem linnuliike esines MAHE taludes (46 linnuliiki) ning kõige vähem 
KST taludes (28 liiki, joonis 58), seega pesitses KST seiretaludes 61% MAHE talude liikide 
arvust (2007. a PKT lindude aruanne, 2007). 
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Joonis 58.  Pesitsevate liikide arvu ja arvukuse jaotus toetustüüpide lõikes 2007. aastal (2007. a PKT 
lindude aruanne, 2007)  

 

4.3.3.2. Lindude liigiline koosseis 

2006. aastal loendati kõigilt 66. seirealalt kokku 71 liiki ja 2007. aastal 85 liiki linde. Põhjused, 
miks 2007. aastal loendati liike rohkem, on ilmselt samad, mis juba varem välja toodud: 
hüdroloogilised ja meteoroloogilised erinevused kahe aasta vahel, populatsioonidünaamika 
muutused jne.  

Aastal 2006 kohati Kesk-Eesti seirealadelt kokku 44, Võrumaal 42 ja Saaremaal 44 liiki linde. 
2007. aastal kohati aga seirepiirkondades liike järgnevalt: Kesk-Eestis 38 liiki, Lõuna-Eestis 62 
ja Lääne-Eestis 52 liiki linde. Seega Lääne- ja Lõuna-Eestis oli linnuliikide arv selgelt kasvanud, 
kuid Kesk-Eestis veidi langenud.  

Arvukamalt esinenud liigid on seireaastatel olnud põldlõoke (Alauda arvensis) – dominantliik, 
kadakatäks (Saxicola rubetra), pruunselg-põõsalind (Sylvia communis), talvike (Emberiza 
citrinella) ja kiivitaja (Vanellus vanellus) (2007. a PKT lindude aruanne, 2007).  

Võrreldes 2006. aastaga oli 2007. aastal tõusnud pesitsevate põldlõokeste, pruunselg-
põõsalindude ja eriti kiivitaja esinemissagedus (joonis 59), langenud oli kadakatäksi, talvikese, 
metsvindi (Fringilla coelebs) ja eriti metskiuru (Anthus trivialis) arvukus (metskiuru 2007. aasta 
arvukuse madalseisu põhjus ei ole kahjuks teada, kuid see oli arvatavasti erandlik, kuna 2008. 
aasta seire käigus leiti, et liik oli taas arvukas; samas näitavad riiklikud seireandmed, et 
metskiuru arvukus on alates 1983. aastast langenud). Seega oli suurenenud avamaa 
maaspesitsevate liikide asurkond, samal ajal kui ökotoniliikide asustustihedus oli langenud. 
Arvukamate liikide osas olid statistiliselt olulised muutused toimunud põldlõokese ja metskiuru  
puhul (2007. a PKT lindude aruanne, 2007).  
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Joonis 59.  Arvukamate pesitsevate linnuliikide esinemissagedus aastatel 2005-2007 (2007. a PKT lindude 
aruanne, 2007) 

Dominantside (osatähtsus kogu tervikust) võrdlemisel toetustüüpide lõikes 2007. aasta andmete 
põhjal ilmnes, et statistiliselt usaldatav erinevus oli olemas kadakatäksi puhul (joonis 60), samal 
ajal kui põldlõokese ja kiivitaja puhul oli erinevus statistiliselt ebaoluline, kuid siiski väga lähedal 
usalduspiirile. Kuna mitme maaspesitseva avamaaliigi puhul ilmnesid usaldatavale erinevusele 
lähedased testi väärtused, arvutati täiendavalt veel kõigi maaspesitsevate avamaaliikide 
osakaal pesitsevas linnustikus ning testiti, kas saadud tulemus erineb toetustüübiti. Ilmnes, et 
selline erinevus on statistiliselt usaldatav, seega võib väita, et KST ja ÜPT aladel moodustab 
avamaa maaspesitsevate linnuliikide osakaal kogu pesitsevast linnustikust suurema osa kui 
MAHE aladel. See näitab antud uurimisalade valimi juures, et avamaad on rohkem ja maastik 
vähem liigendatud (2007. a PKT lindude aruanne, 2007). 
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Joonis 60.  Viie arvukama põllulinnu dominantsid toetustüüpide lõikes PMK linnuseire 2007. aasta 
andmete põhjal PMK PKT seirealadel (2007. a PKT lindude aruanne, 2007) 
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4.3.3.3. Linnustiku muutused erinevates põllumajand usettevõtetes 

PKT hindamise oluliseks osaks on ajas jälgida biomitmekesisuse muutumist konkreetse tootja 
maadel. Antud juhul on analüüsitud erinevaid lindude seire näitajaid tootja tasandil läbi kolme 
aasta (2005-2007) (analüüsi kaasatud vaid need 30 seiretalu, kus seire on kõigil kolmel aastal 
läbi viidud). Alltoodud tulemused on vaid illustratiivse väärtusega, sest vaadeldav lühike 
ajaperiood ei võimalda teha usaldatavaid järeldusi. 

Pesitsevate liikide arvu puhul ilmnes, et Kesk-Eesti MAHE aladel oli toimunud märgatav 
pesitsevate liikide arvu vähenemine (joonis 61). Kesk-Eesti MAHE alade hulgas paistab üks ala 
silma teistest märgatavalt kõrgema pesitsevate liikide arvuga, kuid ka seal oli läbi seireperioodi 
pesitsevate liikide arv kahanenud, eriti tugev langus oli toimunud viimasel aastal. Lõuna-Eesti 
piirkonna MAHE alad paistavad silma üksteisest väga erinevate tulemustega, kahel sealsel alal 
oli toimunud tugev liikide arvu kahanemine (2007. a PKT lindude aruanne, 2007).  
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Joonis 61. Pesitsevate linnuliikide arvu muutus konkreetses ettevõttes 2005.-2007. aastal: Jõgeva – 
Kesk-Eesti seirepiirkond; Võru – Lõuna-Eesti seirepiirkond; Saare – Lääne-Eesti seirepiirkond. Iga joon 
näitab ühe ettevõtte tulemusi ajas. Jäme punane joon tähistab rühma keskmist. (2007. a PKT lindude 
aruanne, 2007)  

Pesitsevate liikide mitmekesisus kõigub kõigis toetustüüpides väga suurtes piirides. Ainukene 
märgatav muutus on toimunud Kesk-Eesti MAHE aladel, kus pesitsevate liikide mitmekesisus 
on kolme aasta lõikes kahanenud (joonis 62) (2007. a PKT lindude aruanne, 2007).
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Joonis 62.  Pesitsevate linnuliikide mitmekesisuse muutus konkreetses ettevõttes 2005.-2007. aastal: 
Jõgeva – Kesk-Eesti seirepiirkond; Võru – Lõuna-Eesti seirepiirkond; Saare – Lääne-Eesti seirepiirkond. 
Iga joon näitab ühe ettevõtte tulemusi ajas. Jäme joon tähistab rühma keskmist. (2007. a PKT lindude 
aruanne, 2007) 

Summaarne asustustihedus on teistest vähem varieerunud Kesk-Eesti ning Lõuna-Eesti KST 
aladel. See näitaja on keskmiselt suurenenud Lääne-Eesti KST seirealadel ning langenud Kesk-
Eesti ning Lääne-Eesti MAHE aladel (joonis 63) (2007. a PKT lindude aruanne, 2007). 
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Joonis 63.  Summaarne asustustiheduse muutus konkreetses ettevõttes 2005.-2007. aastal: Jõgeva – 
Kesk-Eesti seirepiirkond; Võru – Lõuna-Eesti seirepiirkond; Saare – Lääne-Eesti seirepiirkond. Iga joon 
näitab ühe ettevõtte tulemusi ajas. Jäme joon tähistab rühma keskmist. (2007. a PKT lindude aruanne, 
2007) 

Kui analüüsida kahe levinuma põllulinnu – põldlõoke ja kadakatäks – trende tootja tasandil, siis 
selgus, et põldlõokese asustustihedus varieerus Kesk-Eesti ning Lääne-Eesti MAHE tootjate 
lõikes väga suurtes piirides. Selgelt märgatav oli aga põldlõokeste arvukuse kasv Lääne-Eesti 
KST taludes. Teine levinud põllulind, kadakatäks, ei ole pesitsejana esindatud kõigil aladel, 
seepärast on ka liigi asustustiheduste kohta seireandmed lünklikud. Vaatamata eeltoodule 
ilmneb, et vähemalt Lõuna-Eesti MAHE aladel oli liigi arvukus keskmiselt tõusnud, vaatamata 
ühele alale, kus liik on seireperioodi jooksul hoopis kadunud (2007. a PKT lindude aruanne, 
2007). 

Kokkuvõtvalt peab tõdema, et andmed tootja tasandil on olnud väga varieeruvad. Praktiliselt 
kõigi vaadeldud tunnuste puhul on igas piirkond-toetustüüp grupis olnud nii suureneva kui 
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väheneva arvukusega alasid. See näitab veelkord, et on vara praeguste paari-kolme aasta 
andmete põhjal kindlaid järeldusi teha (2007. a PKT lindude aruanne, 2007).  

 

4.3.3.4. Linnustiku näitajad eri seirepiirkondades sõltuvalt toetustüübist 

Toetustüübi ja lindude parameetrite (seirealadel kohatud liikide arv, pesitsevate liikide arv 
aladel, pesitsevate lindude mitmekesisuse indeks, aladel pesitsevate linnuliikide summaarne 
asustustihedus, arvukus, liigirikkus, aladel kohatud isendite keskmine arv, põldlõokese 
asustustihedus) 2006. ja 2007. aasta andmete analüüsidest selgus, et piirkonniti esinevad 
erisuunalised trendid.  

Kesk-Eesti 2006. aasta andmete põhjal olid näitajatel kõrgeimad väärtused enamasti KST 
toetustüübiga taludes. Vaid aladel pesitsevate liikide arvu ja isendeid aladel parameetrite puhul 
olid KST ja MAHE tulemused suhteliselt võrdsed. Enamasti olid MAHE talude seiretulemused 
kõigi kolme toetustüübi seas keskmiste väärtustega ning ÜPT omad kõige madalamate 
väärtustega. Seevastu 2007. aastal tuli Kesk-Eesti seirepiirkonnas selgelt välja, et MAHE 
seiretalude näitajate väärtused olid KST alade näitajate väärtustega võrreldes veidi kõrgemad. 
Samuti tuli välja, et KST alade näitajate väärtused olid kõrgemad kui ÜPT omad (vaid 
põldlõokese keskmine asustustihedus oli KST ja ÜPT puhul võrdne). Seega olid 2007. aastal 
Kesk-Eestis kõrgeimad väärtused MAHE ja madalaimad ÜPT seiretaludes. Kui arvestada 
toetustüüpidele esitatavaid nõudeid, siis sellest aspektist lähtudes on antud tulemused 
ootuspärased. Kuid kuna saadud tulemusi mõjutavad kindlasti erinevate liikide populatsiooni-
dünaamika ja toiduressursside kättesaadavus, on kindlate järelduste tegemiseks vajalik pikem 
aegrida.  

Lõuna-Eestis olid 2006. aasta andmete põhjal lindude parameetrid üldjuhul kõige kõrgemad 
MAHE aladel. Vaid Shannoni mitmekesisuse indeksi (näitab liigirikkust kui ka erinevate liikide 
arvukust uuritaval alal) puhul olid tulemused kõrgemad KST aladel. Kõigi kolme toetustüübi 
näitajate võrdlemisel leiti keskmised näitajate väärtused enamasti ÜPT seiretaludes (vaid liikide 
arvu puhul aladel olid väärtused KST puhul kõrgemad kui ÜPT seiretaludes). Isendite arv alal oli 
praktiliselt võrdne kõigis toetustüüpides. 2007. aasta Lõuna-Eesti näitajate väärtused olid 
samuti kõrgeimad MAHE seiretaludes. Võrumaa ÜPT näitajate väärtused olid kas kõrgemad või 
võrdsed KST talude vastavate näitajatega, mitte madalaimad nagu Kesk-Eesti seiretaludes. 
Vaid põldlõokese asustustihedus oli kõigis toetustüüpides võrdne. Seega saab Lõuna-Eesti 
puhul järeldada, et kõrgeimad näitajate väärtused ilmnesid MAHE seiretaludes, keskmised 
enamasti ÜPT ja madalaimad KST seiretaludes.  

Kõige vastuolulisemad tulemused saadi 2006. aastal Lääne-Eesti seirealade puhul. Valdavalt 
olid näitajatel kõrgeimad väärtused KST toetustüübiga seiretaludes ja keskmised MAHE 
taludes. MAHE talude näitajate väärtused olid kõrgemad Shannoni mitmekesisuse indeksi 
(näitab liigirikkust kui ka erinevate liikide arvukust uuritaval alal) puhul ja pesitsevate liikide 
arvuga alal. Aladel kohatud liikide mitmekesisuse puhul olid väärtused kõigis toetustüüpides 
praktiliselt võrdsed. Kokkuvõtvalt saab Lääne-Eesti 2006. aasta andmete puhul nentida 
järgmist: kõrgemad näitajate väärtused esinesid KST talude puhul ning keskmisel kohal 
sõltuvalt linnuparameetrist oli kas MAHE või ÜPT. Lääne-Eesti 2007. aasta tulemused olid 
samuti vastuolulised: KST tulemused olid tihti kõrgeimate väärtustega, kuid ka ÜPT seiretalude 
tulemused olid paaril korral KST talude näitajatest kõrgemad. MAHE talude näitajate väärtused 
olid praktiliselt kõikidel juhtudel Lääne-Eestis kõige madalamate väärtustega. Lääne-Eesti puhul 
võiks selliste tulemuste põhjal öelda, et erinevate toetustüüpide mõju ei ilmnenud. Lääne-Eesti 
maastiku struktuur on oluliselt mitmekesisem võrreldes Kesk-Eesti maastikuga, kus see on 
oluliselt homogeensem (erinevused tulevad selgelt välja näiteks maastikuindeksite puhul).  

Seega kui vaadata 2006. ja 2007. aasta seireandmeid koos, siis Mandri-Eesti (Kesk- ja Lõuna 
Eesti) seirealadel olid kõrgeimad näitajate väärtused MAHE seiretaludes. Kesk-Eesti seire-
piirkonnas olid keskmisel kohal KST ja Lõuna-Eestis ÜPT talud, madalaimad näitajate 
väärtused aga Kesk-Eestis ÜPT ning Lõuna-Eestis KST puhul. Lääne-Eesti tulemused on olnud 
kõige vastuolulisemad: kõrgeimad näitajate väärtused esinesid hoopis KST seiretaludes ning 
MAHE talude näitajate väärtused olid tihti madalaimad.  

Piirkondade ja toetustüüpide statistiliseks võrdlemiseks kasutati 2007. aasta lindude andmete 
puhul mitmemõõtmelist dispersioonanalüüsi. Antud tunnuste puhul osutus piirkonna mõju 
statistiliselt oluliseks neljal juhul, toetustüübi üksikmõju ei ilmnenud ühelgi juhul ning piirkonna ja 
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toetustüübi koosmõju õnnestus usaldatavalt tõestada vaid kohatud lindude arvu (isendite arvu) 
puhul (tabel 17). Viimane tulemus näitab, et kohatud isendite arv ei järgi toetustüüpide lõikes 
alati sarnast järjestust ning tõenäoliselt on antud tulemus sõltunud just Lääne-Eesti tulemustest, 
kus piirkonna tasandil on MAHE alade vastavate näitajate väärtused madalamad teistes 
toetustüüpides saadud tulemustest, samal ajal kui teistes piirkondades on just MAHE aladel 
kohatud kõige enam põllulinde. Seega võib järeldada, et linnustiku näitajate väärtustele 
avaldavad pigem mõju piirkondlikud erinevused kui toetustüüpide erinevustest tulenev mõju 
(2007. a PKT lindude aruanne, 2007). 

Tabel 17.  Piirkonna ja toetustüübi mõju linnustikule 2007. aasta andmete põhjal (dispersioonanalüüs: 
piirkondi ja toetustüüpe on 3; n = 66 seireala). Paksus kirjas on antud statistiliselt olulised mõjud. (2007. a 
PKT lindude aruanne, 2007) 

Mõju (F, P) 

Tunnus 
PIIRKOND TOETUSTÜÜP PIIRKOND* 

TOETUSTÜÜP 

Kõigi liikide arv 6,4; 0,003 1,0; 0,389 1,6; 0,186 
Shannoni mitmekesisuse 
indeks 

6,3; 0,003 1,3; 0,283 1,0; 0,404 

Isendeid/10ha 2,0; 0,144 0,6; 0,549 4,6; 0,003 
Summaarne asustustihedus 
/10ha 

6,5; 0,003 1,8; 0,178 2,0; 0,105 

Põldlõokese asustustihedus 
/10ha 

8,3; 0,001 0,4; 0,657 0,8; 0,536 

4.3.3.5. Lindude ja maastiku vahelised seosed PMK p õllulindude seire tulemuste põhjal 

Maastiku mõju linnustikule on väga mitmetahuline, sest iga liik on ökoloogiliselt kohastunud 
mingite omadustega maastiku kasutamisele, kusjuures ühes ja samas elupaigas on eri liigid 
spetsialiseerunud erinevate niššide hõivamiseks. Põllumajandusmaastik on võrreldes metsaga 
suhteliselt objektivaene (põldudel on üldiselt väga vähe lindudele sobivaid elemente, 
põlluservades on neid rohkem). Samas asustavad seda ökoloogiliselt väga erinevad linnuliigid 
ning seda väga erinevatel eesmärkidel. Kui näiteks põldlõokese kogu elu kulgeb avamaastikus 
(nii sesoonses kui ööpäevases mõttes), siis näiteks pruunselg-põõsalind pesitseb pigem 
põõsastiku või kraavi servas ning hangib toitu avamaastikul, kusjuures viljapõldude puhul pigem 
vaid selle servaosas. Seepärast maastikuelementide mõjud põllumajandusmaastikus 
võimenduvad. Kui metsas on iga üksiku puu mõju linnustikule väga raske tuvastada, siis 
viljelusmaal võib üksik suur puu keset põldu olla oluliseks mõjuriks õige mitme linnuliigi 
esinemisele (Linnuseire andmete täiendav…, 2006). 

2006. aasta PMK linnuseire andmete põhjal viidi Eesti Ornitoloogiaühingu poolt läbi ka 
põllulinnuseire andmete täiendav analüüs. Uuriti erinevate põllulindude ja maastiku struktuuri 
seoseid. Kuna linnuliike on palju ja neil on elukeskkonna, sh maastiku, suhtes eri nõudmised, 
tuleks lindude näitajate ja maastikuparameetrite vahelisi seoseid uurida linnuliigiti eraldi. Kuna 
kõigi linnuliikide läbiuurimine on ajaliselt väga mahukas, analüüsiti antud töös järgmise nelja 
põllumajandusmaastikus enamlevinud linnuliigi ja maastikuparameetrite vahelisi seoseid: 
kadakatäks, põldlõoke, talvike ja pruunselg-põõsalind.   

Kadakatäksi arvukus oli kõige tugevamini positiivselt seotud teede pikkusega (seega eelistab 
liik servaalasid) ja põõsastike pindalaga. Kokku leiti liigi arvukuse puhul statistiliselt usaldus-
väärseid seoseid kümne maastikuparameetriga (Linnuseire andmete täiendav…, 2006). 

Põldlõokese  puhul andsid 12 maastiku parameetrit statistiliselt usaldusväärseid seoseid. 
Üldine järeldus on, et põldlõoke kui tüüpiline avamaa liik väldib pesitsusterritooriumi valikul 
vertikaalseid maastikuelemente (näiteks põllul ja põlluservades olevad puistud, õuealad) ning 
tema arvukus on suurem valdavalt vaid põllumaaga kaetud aladel (Linnuseire andmete 
täiendav…, 2006). 

Talvikese  puhul leiti usaldatavaid korrelatsioone kokku 25. maastikku iseloomustava 
parameetriga. Tegemist on tüüpilise servaliigiga, kusjuures avamaa ja põllumaa pindaladel on 
sisuliselt võrdselt tugev negatiivne mõju. Seevastu rohumaa pindalal, lehtmetsa ja lehtpuude 
esinemisel on positiivne mõju. Ilmselgelt eelistab talvike territooriumi valikul alasid, kus leidub 
üksikpuid või puuderibasid (hekid, alleed) (Linnuseire andmete täiendav…, 2006). 
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Pruunselg-põõsalind  kui tüüpiline servaliik, eelistab põõsaid ja puhmarinnet, metsaservi (eriti 
lehtmetsi). Liik väldib suuri avamaa- ja põllualasid, kusjuures tegemist oli keskmise tugevusega 
korrelatsiooniga. Suurim korrelatsioon leiti pruunselg-põõsalinnul lehtmetsa pindalaga. 
Seepärast analüüsiti selle teguri mõju täpsemalt, püüdes kaasata ka piirkondlikku ja toetustüübi 
näitajaid. Erinevate tasandite analüüs näitas, et suurim korrelatsioon pruunselg-põõsalinnu 
arvukuse ja lehtmetsa pindala vahel ilmnes KST alade puhul samal ajal kui ÜPT alade puhul oli 
see madalaim ja pealegi mitte usaldatav. MAHE alade andmed jäid kahe eeltoodu vahele ja 
tegemist oli keskmise tugevusega usaldatava seosega. Seega KST aladel on lehtmetsa 
positiivne mõju pruunselg-põõsalinnu arvukusele suurim, samal ajal kui ÜPT aladel on see 
praktiliselt olematu. See on väga oluline tulemus kuna kinnitab, et vaatamata arvamusele, nagu 
seletuks linnustikku iseloomustavate parameetrite väärtus eri toetustüübiga aladel eelkõige 
maastiku omadustega, on vähemalt antud juhul ebaõige. Teisalt näitab saadud tulemus, et 
maastikuparameetri roll võib eri toetustüüpide lõikes olla erinev (Linnuseire andmete 
täiendav…, 2006).  

Kesk-Eestis valitses selge seos: suurema lehtmetsa pindalaga aladel oli keskmiselt rohkem 
pruunselg-põõsalinde. Lääne-Eesti seirepiirkonna andmed olid mõneti ebaselgemad, Lõuna-
Eesti seirepiirkonnas oli tegemist vastupidise olukorraga (suurema lehtmetsa pindalaga aladel 
oli keskmiselt vähem pruunselg-põõsalinde). Seega pole alust väita, nagu oleks kõigis 
seirepiirkondades suurema lehtmetsa osakaaluga aladel suhteliselt rohkem pruunselg-
põõsalinde (Linnuseire andmete täiendav…, 2006). 

Antud juhul analüüsiti üksikparameetrit, mis üldises plaanis (kõigi piirkondade lõikes) andis 
kõrge korrelatsiooni, kuid vähemalt ühe toetustüübi puhul oli nõrk ja mitteusaldatav. Võimalik, et 
seda tingib maastikuparameetrite erinev kombinatsioon eri aladel ning eri maastikuparameetrite 
erinev kompensatoorne roll. Viimane tähendab, et osa liike võib mingi „väga hea” elemendi 
puudumisel kasutada ka mingit „vähem head” elementi, ilma et see tooks kaasa asustus-
tiheduse languse. Kuna me antud juhul veel ei tea, millised tunnused omavahel võiksid 
kombineeruda (omada koosmõju) või üksteist asendada (omada kompensatoorset efekti), siis 
peame siinkohal piirduma vaid üldisema järeldusega: lehtmetsa mõju oli erineva toetustüübiga 
aladel erinev. Seega on meil ilmselt tegemist erineva piirkonna mõjuga, ilmselt erineva 
toetustüüpide mõjuga ning lisaks käituvad erinevates toetustüüpides maastikuparameetrid ka 
veel erinevalt (Linnuseire andmete täiendav…, 2006).  

Ka keskmiste kahel tasandil võrdlemine näitas, et seosed, mis esmapilgul võivad olla selged ja 
statistilises mõttes tugevad, ei pruugi suurema arvu tasandite arvesse võtmisel enam töötada. 
On selgelt näha, et kui Lääne- ja Lõuna-Eesti MAHE aladel oli lehtmetsa teiste toetustüüpidega 
võrreldes kõige rohkem, siis Kesk-Eestis polnud see kaugeltki nii (joonis 64). Üldine visuaalne 
mulje on, et eri piirkondades kulgevad linnuliigi ja maastikuparameetri vahelisi seoseid 
kajastavad jooned erinevalt ning seepärast pole ka võimalik alati kehtivat trendi välja tuua 
(Linnuseire andmete täiendav…, 2006).  
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Joonis 64.  Pruunselg-põõsalinnu keskmise asustustiheduse ja keskmise lehtmetsa pindala (75+75 m 
maastikutransektil) väärtused erineva toetustüübiga aladel ning erinevates piirkondades. Ühe piirkonna 
andmed on ühendatud parema jälgitavuse huvides joonega; Jõgeva – Kesk-Eesti seirepiirkond; Võru – 
Lõuna-Eesti seirepiirkond; Saare – Lääne-Eesti seirepiirkond; SYLCOM – põõsalinnu keskmine 
asustustihedus; LEHTMETS – keskmine lehtmetsa pindala. (Linnuseire andmete täiendav…, 2006) 
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Seosed linnustiku üldtunnuste ja maastikuparameetrite vahel olid üldjuhul nõrgemad kui liikide 
puhul, sest üldparameetrid kirjeldavad mingit liikide rühma, millesse kuuluvatel linnuliikidel 
võivad olla erinevad ökoloogilised eelistused. Välja peaks tooma, et eri liikide koos 
analüüsimisel võivad maastikuparameetrite mõjud üksteist jäljendada ja kompenseerida ning 
selget seost nende tunnuste vahel ei pruugi ilmneda. Antud juhul vaadeldi vaid 12 erinevat 
parameetrit. Üldiselt valitseb trend, et seosed on kas pigem keskmise tugevusega ja 
usaldatavad või siis nõrgad ja statistiliselt mitteusaldatavad. Kõige suurem oli isendilise 
mitmekesisuse ja kiviaedade pikkuse seos, küündides 0,63. Üldiselt on linnustikule suurem 
mõju avamaa, põllu- ja metsamaa pindalal ning kiviaedade ja puuderibade pikkusel. Oodatust 
nõrgemaid seoseid andsid elektriliinide ja kraavide pikkus (Linnuseire andmete täiendav…, 
2006).  

Kokkuvõte: 

• Võrreldes 2006. aastaga, 2007. aastal Lõuna- ja Lääne-Eesti seirealadel linnustiku 
üldine seis paranes, samas Kesk-Eesti aladel pigem halvenes, mis võis olla tingitud 
põllumajanduse intensiivistumisest. 

• Pesitsevate lindude koguarvukus oli nii 2006. kui ka 2007. aastal enamasti kõrgeim 
MAHE ning madalaim ÜPT taludes, kuid kirjeldatud erinevused ei olnud märkimis-
väärsed.  

• Kõige rohkem pesitsevaid linnuliike kohati perioodi 2005-2007 jooksul MAHE taludes 
(57 linnuliiki), vähem KST (42 liiki) ning kõige vähem ÜPT taludes (37 liiki).  

• Tootja tasandil olid linnuseire andmed aastatel 2005-2007 väga varieeruvad. 
Vaadeldud tunnuste puhul (pesitsevate liikide arv, lindude Shannoni mitmekesisuse 
indeks, summaarne asustustihedus) esines nii suureneva kui väheneva näitajate 
väärtustega talusid. See näitab, et praeguste paari-kolme aasta andmete põhjal on 
veel vara kindlaid järeldusi teha. Esialgsed trendid olid aga järgnevad: KST taludes 
püsisid lindude eelmainitud näitajate väärtused aastate jooksul samal tasemel, MAHE 
taludes säilisid antud näitajate väärtused Lõuna- ja Lääne-Eesti piirkonnas, kuid 
langesid Kesk-Eesti seirepiirkonnas, mis võib viidata põllumajanduse 
intensiivistumisele selles piirkonnas. 

• Toetustüübi ja lindude näitajate 2006. ja 2007. aasta andmete analüüsidest selgus, et 
piirkonniti esinesid erisuunalised trendid: 

o Kesk-Eestis leiti kõrgeimad näitajate väärtused MAHE taludes ning madalaimad 
ÜPT taludes. 

o Lõuna-Eestis leiti kõrgeimad näitajate väärtused samuti MAHE taludes, 
madalaimad aga KST taludes. 

o Lääne-Eesti tulemused olid kõige vastuolulisemad: kõrgeimad näitajate väärtused 
esinesid hoopis KST seiretaludes ning MAHE talude näitajate väärtused olid tihti 
madalaimad.  

• Piirkondade ja toetustüüpide statistilise võrdlemise tulemusel leiti 2007. aastal, et 
valitud seirepiirkonnad on omavahel statistiliselt erinevad, kuid toetustüüpide olulised 
erinevused välja ei tulnud. 
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4.3.4. Indikaator: soontaimede koosluse struktuur, liigirikkus ja liikide 
katvus 

Eesmärk: 
• uurida, kas ja kuidas on keskkonnasõbraliku tootmise ja mahepõllumajanduse 

rakendamine mõjutanud põlluservade taimestiku mitmekesisust ja liigilist koosseisu; 
• uurida, milline on põlluservade taimkatte loodusliku varieeruvuse määr traditsioonilistel 

põllumajandusaladel. 

Seirealad: 66 seireala, mis asuvad kolmes piirkonnas: Lääne-Eesti (Saaremaa), Kesk-Eesti 
(Jõgeva- ja Tartumaa) ja Lõuna-Eesti (Võrumaa). Igas piirkonnas on valimis 22 seireala, mis 
sõltuvalt toetustüübist jagunevad järgmiselt: 

• 10 mahepõllumajandusega tegelevat põllumajandustootjat (MAHE); 
• 6 keskkonnasõbraliku tootmisega (KST) tegelevat põllumajandustootjat; 
• 6 referents põllumajandustootjat (ÜPT) (põllumajandustootjad, kes ei ole liitunud 

põllumajandusliku keskkonnatoetuse (PKT) kohustusega). 

Seire teostamise aeg ja samm:  soontaimede seiret on siiani läbi viidud kahel aastal: 2005. 
aastal 30 ja 2006. aastal 36 seiretalu. Kordusseire on plaanis 2008. aastal, mil andmeid 
kogutakse kõigist 66-st bioloogilise mitmekesisuse seiretalust. Taimeseire välitöid teostatakse 
juulis (ühtivus biomassi kõrgpunktiga) ning seiresammuks on 2-3 aastat.  

Metoodika:  juhuruutude meetod. Kokku 15 ruutu suurusega 1*1 m (5 ruutu põllul ning 5 ruutu 
põllu ühes ja 5 ruutu põllu teises servas). 

Täpsemat metoodikat vt lisast 3. 

Järgnevalt on välja toodud PKT taimede seire tulemused, kuid tegemist on algseisu 
fikseerimisega, sest kõigis 66-s bioloogilise mitmekesisuse seiretalus on andmeid kogutud alles 
ühel aastal: taimeseiret on küll läbi viidud kahel aastal, kuid 2005. ja 2006. aastal olid valimis 
erinevad seiretalud. Kuna MAK 2004-2006 perioodil taimekoosluste säilitamiseks või tõstmiseks 
mingeid spetsiaalseid nõudeid ei olnud, püüti antud taimeseirega saada kogemust uue 
programmi tarvis. Seega ei saa käesolevate seireandmete põhjal veel meetmete mõju kohta 
kindlaid järeldusi teha. 2008. aastal on plaanis läbi viia kordusseire kõigis 66. seiretalus ning siis 
saab analüüsida ka aastatevahelisi muutusi.  

 

4.3.4.1. Taimede mitmekesisus põldudel 

2005. aasta andmete põhjal võis täheldada, et põldude summaarne liigirikkus (kõik põllu-
ruutudelt leitud liigid kokku) erines seirepiirkondade lõikes oluliselt: Lääne-Eestis oli näitaja 
oluliselt madalam kui Lõuna-Eestis. Üldjuhul kasvab meie regioonis siiski aluselistel muldadel 
rohkem taimeliike kui happelistel (s.o Lõuna-Eestis) (2005. a PKT taimede aruanne, 2006). 
Antud tulemustele põhjenduse leidmiseks on vaja täpsemalt teada ÜPT tootjate tausta: 
võimalik, et Saaremaa ÜPT põlde majandataksegi sarnaselt MAHE põldudele, lihtsalt mõned 
talunikud jäid taotluste sisseandmisega hiljaks vms ja sattusid ÜPT valimisse. 2006. aastal 
piirkondade vahelisi erinevusi ei ilmnenud. 

Kesk- ning Lõuna-Eesti MAHE põldude väikeseskaalaline liigirikkus (s.o liigirikkus 1 m² suurusel 
prooviruudul) oli 2006. aastal oluliselt kõrgem kui KST ja ÜPT põldude liigirikkus. See tulemus 
oli oodatav, sest erinevalt KST ja ÜPT taludest ei või mahepõllumajanduses kasutada 
herbitsiide. Samas Lääne-Eesti andmete puhul seda seost ei ilmnenud – põlluruutude keskmine 
liigirikkus oli ÜPT ja MAHE põldudel sama ning summaarse liigirikkuse puhul võis MAHE 
põldudel täheldada isegi pisut madalamat liikide arvu kui ÜPT põldudel (joonis 65). Kas selline 
tulemus on põhjustatud asjaolust, et Lääne-Eesti ÜPT põldudel kasutatakse võrdlemisi vähem 
herbitsiide kui teistes maakondades, peaks edaspidi selgitama täpsemate maakasutuse 
andmete kasutamine analüüsis. (2006. a PKT taimede aruanne, 2006) 2005. aastal, mil valimis 
olid ainult KST ja MAHE talud, leiti, et MAHE seiretalude põldude väikeseskaalaline liigirikkus oli 
oluliselt kõrgem kui KST põldude liigirikkus, mis oli oodatav, kuna erinevalt KST taludest ei või 
MAHE taludes kasutada herbitsiide. 
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Joonis 65.  Proovialade põlluruutude keskmise (vasakul) ja summaarse (paremal) liigirikkuse erinevused 
maakondade ja meetmete lõikes 2006. aasta PKT taimeseire andmete põhjal: Jõgeva – Kesk-Eesti 
seirepiirkond; Võru – Lõuna-Eesti seirepiirkond; Saare – Lääne-Eesti seirepiirkond. Tähed tähistavad 
Fisher LSD testi homogeensusgruppe. Erinevate tähtedega tähistatud keskmised väärtused on omavahel 
oluliselt erinevad. Märkus: KST on antud analüüsist välja jäetud, kuna valim oli liiga väike. (2006. a PKT 
taimede aruanne, 2006) 

Huvitav oli 2006. aastal trend, mille kohaselt KST põldude nii 5 ruudu keskmine liigirikkus kui ka 
summaarne liigirikkus olid mõnevõrra madalamad võrreldes ÜPT põldudega. Erinevus ei olnud 
küll statistiliselt oluline ning KST valim oli ebapiisav põhjalikemate järelduste tegemiseks, kuid 
trendi olemasolu viitab KST põldude intensiivsemale majandamisele võrreldes ÜPT põldudega. 
Analüüsi tuleks lisada ka maakasutuse intensiivsuse andmed, et täpsemalt selgitada, mis on 
valimis olevate KST ja ÜPT talude maakasutuse taust. KST puhul on lisaks pestitsiididele 
lubatud kasutada kuni 170 kg/N/ha, mis tekitab juba KST meetme siseselt suure maakasutuse 
intensiivsuse gradiendi. Kui mainitud trend maakasutuse intensiivsuse täpsemate andmete 
lisandumisel samaks jääb (st kui KST tootjad kasutavadki rohkem herbitsiide ja väetisi kui ÜPT 
tootjad), võib tõsiselt kahelda KST meetme positiivses mõjus põlluservade taimkatte 
mitmekesisusele võrreldes ÜPT taludega (2006. a PKT taimede aruanne, 2006). 

 

4.3.4.2. Taimede mitmekesisus põlluservades 

Nagu eespool mainitud, kasvab üldjuhul meie regioonis aluselistel muldadel rohkem taimeliike 
kui happelistel (s.o Ida- ja Lõuna-Eestis). Põlluservade summaarses liigirikkuses ning ruutude 
keskmistes liigirikkustes aga seirepiirkondade vahelisi erinevusi ei ilmnenud. Olulist erinevust ei 
leitud ka MAHE, KST ja ÜPT põlluservade taimkatte näitajate vahel. Mitmetes teistes maailmas 
läbi viidud uurimustes on leitud, et mahepõllumajandusmaastikes on ka põlluservade liigirikkus 
kõrgem võrreldes tavapõllundusega. Ka Tartu Ülikooli teadlaste uurimuse viimased tulemused 
viitavad mahepõllumajanduse positiivsele mõjule põlluservade taimkattes. Tõenäoliselt avaldub 
mahepõllunduse positiivne mõju põldudega külgnevate alade taimestikule pikema aja vältel 
(2006. a PKT taimede aruanne, 2006).  

 

4.3.4.3. Taimede liigiline koosseis põldudel ja põl luservades 

Taimkatte liigilise koosseisu analüüsimisel selgus, et nii põldude kui põlluservade taimkatte 
liigiline koosseis erines mõlemal seireaastal piirkonniti oluliselt, mis tuleneb peamiselt 
keskkonnatingimuste erinevustest Lääne-, Ida- ning Lõuna-Eestis (aluskivim, mereline vs 
kontinentaalne kliima). Lõuna-Eesti ning Kesk-Eesti nii seirepõldude kui ka põlluservade liigiline 
koosseis oli mõlemal seireaastal küll sarnane, kuid Lääne-Eesti oma erines teisest kahest 
seirepiirkonnast märgatavalt. 

Põlluservade liigirikkus oli enamasti oluliselt kõrgem põldude liigirikkusest (v.a 2006. aastal 
MAHE seiretalude puhul). Kõikides piirkondades kokku oli 2005. aastal MAHE põldude liigifond 
oluliselt suurem kui KST põldudel ning 2006. aastal MAHE põldudel oluliselt suurem kui ÜPT 
põldudel (KST põlde ei ole 2006. aasta kohta siin välja toodud, kuna KST talude arv valimis oli 
liiga väike). Põlluservade liigifond toetustüübiti oluliselt ei erinenud. 
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Taimestiku liigiline koosseis põldudel ja põlluservades meetmete lõikes kummalgi aastal 
märkimisväärselt ei erinenud. Küll aga mõjutas liigilist koosseisu kohalik maastiku struktuur – 
kas põlluservas esines puid-põõsaid ning kas põlluserv külgnes tee või kraaviga. Teeservades 
esines kõrgem 1-aastase tsükliga taimeliikide osakaal (nt lõhnav kummel, harilik piimalill, 
vesihein, murunurmikas, harilik hiirekõrv, kurekael, põld-piimohakas) mis võib olla tingitud 
tugevamast häiringust (põllult lähtuvad agrokemikaalid ning tee kasutamisest tulenev 
mehhaaniline häirimine). (2006. a PKT taimede aruanne, 2006) Põlluservi, kus esines puu- 
ja/või põõsarinne ning mis külgnesid kraaviga, iseloomustas kõrgema liigirikkusega ning 
valdavalt mitmeaastastest taimeliikidest koosnev taimestik. Põlluservades, mis paiknevad kraavi 
ääres, kasvavad sagedamini niiskuslembesemad taimeliigid – nt harilik varsakabi, harilik 
palderjan, soo-ohakas, jäneskastik, metskõrkjas, soomadar, harilik luga, keraluga, harilik 
pilliroog ning põistarn. Samuti võib seal leiduda varjulembelisi ning isegi tüüpilisi 
metsakasvukohtade liike – metstulikas, metsmaasikas, kilpjalg, karvane piiphein, harilik naat 
ning mitmeid puittaimede tõusmeid, sh harilik saar, paakspuu ning sookask.  

Kõige sagedasemad põldudel esinenud liigid olid valge hanemalts, põldkannike, harilik kesalill, 
põld-konnatatar, harilik hiirekõrv, harilik orashein ning põldohakas. Üldiselt olid põldude 
taimkattes valdavad liigid, mis on 1-aastase elutsükliga kohastunud põldude harimisest 
põhjustatud perioodiliste häiringutega.  

Põlluservades esinesid valdavalt mitmeaastased taimeliigid, millest kõige tavalisemad olid 
harilik võilill, harilik orashein, harilik raudrohi, harilik kerahein, harilik hiirehernes, mets-
harakputk, harilik puju ja põldtimut. Enamus põlluservades esinenud liikidest olid generalistid, st 
liigid, kes ei vaja spetsiifilisi kasvukohatingimusi. 2006. aastal kirjeldati mitmes servas Eesti 
musta raamatusse kuuluvaid liike – tuulekaera ja ida-kitsehernest (sööda-galeega). Võõrliigid 
leiavadki sagedamini tee kodumaisesse floorasse kasutades kasvukohtadena häiritud biotoope, 
nt teeservi. Ida-kitseherne levikule on kaasa aidanud ka selle viljelemine põllukultuurina. (2006. 
a PKT taimede aruanne, 2006) 2005. aastal registreeriti kahes Lääne-Eesti põlluservas ka üks 
III kaitsekategooria kaitsealune liik – kahelehine käokeel (Platanthera bifolia (L.) Rich.) (2005. a 
PKT taimede aruanne, 2006). 

Taimestiku mitmekesisuse iseloomustamiseks kasutati ka Simpsoni mitmekesisuse indeksit, 
mis kajastab liigirikkust ja liikide osakaalu koosluses – teisisõnu, kirjeldab seda, mis 
tõenäosusega kuuluvad kaks kooslusest juhuslikult valitud taimeisendit erinevatesse liikidesse. 
Simpsoni indeksi väärtus võib varieeruda nullist üheni. Indeksi väärtus on seda suurem, mida 
rohkem on koosluses liike ja mida võrdsemalt on liikide katvused jaotunud. Indeksi väärtus 
läheneb nullile, kui koosluses on mõni üksik domineeriv liik, nt põldudel, kus dominantliigiks on 
enamasti põllukultuur, mille vahel leidub üksikuid madala katvusega umbrohte. Seega võiks 
madalama väetiskoormuse ja herbitsiidide mittekasutamise korral eeldada Simpsoni 
mitmekesisuse indeksi suurenemist. 2005. aastal oli põlluservade Simpsoni indeks oluliselt 
kõrgem kui põldudel. Toetustüübiti oli MAHE põldudel indeks oluliselt kõrgem kui KST põldudel, 
samas MAHE ja KST põlluservades erinevusi ei täheldatud. Lisaks oli Lääne-Eestis Simpsoni 
indeks oluliselt kõrgem kui Kesk- ja Lõuna-Eestis - ilmselt oli Lääne-Eestis kirjeldatud 
prooviruutudel taimeliikide katvus jaotunud ühtlasemalt. 2006. aastal käitus Simpsoni indeks 
sarnaselt keskmisele liigirikkusele: MAHE põldudel oluliselt kõrgem kui KST ja ÜPT põldudel, 
põlluservades olulist erinevust ei leitud.   
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Kokkuvõte: 

• 2005. aastal, mil valimis olid ainult KST ja MAHE talud, oli MAHE seiretalude põldude 
väikeseskaalaline liigirikkus (s.o liigirikkus 1 m² suurusel prooviruudul) oluliselt kõrgem 
kui KST põldude taimede liigirikkus. 

• 2006. aastal oli Kesk-Eesti ning Lõuna-Eesti MAHE põldude väikeseskaalaline 
liigirikkus  oluliselt kõrgem kui KST ja ÜPT põldude liigirikkus. Samas Lääne-Eesti 
andmete puhul sellist seost ei ilmnenud (võimalik, et Lääne-Eesti ÜPT põldudel 
kasutataksegi võrdlemisi vähem herbitsiide kui teistes maakondades).  

• 2006. aastal olid KST põldude nii 5. ruudu keskmine liigirikkus kui ka summaarne 
liigirikkus mõnevõrra madalamad võrreldes ÜPT põldudega. Erinevus ei olnud küll 
statistiliselt oluline ning KST valim oli ebapiisav põhjalikemate järelduste tegemiseks, 
kuid trendi olemasolu viitab KST põldude intensiivsemale majandamisele võrreldes 
ÜPT põldudega. 

• MAHE, KST ja ÜPT toetustüübiga põlluservade taimkatte näitajate vahel olulisi 
erinevusi kummalgi seireaastal ei leitud. 

• Simpsoni mitmekesisuse indeks oli MAHE põldudel kõrgem kui KST ja ÜPT põldudel, 
põlluservade puhul aga erinevust ei täheldatud  

• Põlluservade taimede liigirikkus oli enamasti oluliselt kõrgem taimede liigirikkusest 
põllul (v.a 2006. aastal MAHE seiretalude puhul). 

• Taimestiku liigiline koosseis põldudel ja põlluservades meetmete lõikes kummalgi 
aastal märkimisväärselt ei erinenud. Küll aga mõjutas liigilist koosseisu lähiümbruse 
maastiku struktuur (puude-põõsaste olemasolu, külgnemine tee või kraaviga jne). 

• Põldudel olid valdavad üheaastased, põlluservades aga mitmeaastased taimeliigid. 

 

4.3.5. Indikaator: vihmausside arvukus ja liikide m itmekesisus ning mulla 
biomassi aktiivsus 

Eesmärk: 
• uurida, milline on muutuste ulatus ja suund koosluse liigilises koosseisus (eriti 

tolerantsete ja kitsalt kohastunud liikide suhtes) ning vihmaussikoosluse 
koguarvukuses; lisaks ka mikroobikoosluse biomassi aktiivsuses. 

Seirealad: 66 seireala, mis asuvad kolmes piirkonnas: Lääne-Eesti (Saaremaa), Kesk-Eesti 
(Jõgeva- ja Tartumaa) ja Lõuna-Eesti (Võrumaa). Igas piirkonnas on valimis 22 seireala, mis 
sõltuvalt toetustüübist jagunevad järgmiselt: 

• 10 mahepõllumajandusega tegelevat põllumajandustootjat (MAHE); 
• 6 keskkonnasõbraliku tootmisega (KST) tegelevat põllumajandustootjat; 
• 6 referents põllumajandustootjat (ÜPT) (põllumajandustootjad, kes ei ole liitunud 

põllumajandusliku keskkonnatoetuse (PKT) kohustusega). 

Seire teostamise aeg ja samm: vihmausside ja mulla mikroobikoosluse seiret on läbi viidud 
alates 2004. aastast, mil seirevalimis oli 20 seiretalu. 2005. aasta seirevalim sisaldas 13 
seiretalu. Alates 2006. aastast viiakse vihmausside ja mulla mikroobikoosluse seiret kõigis 66-s 
bioloogilise mitmekesisuse seiretalus läbi üle aasta: 33 seiretalu ühel ja 33 teisel aastal (sellega 
tehti algus seireandmete kogumisega kõigis kolmes piirkonnas ühtse seirealguspunkti 
saamiseks). 2007. aastal valiti välja ka 6 foontalu, kus seiret tehakse igal aastal (seega 
seiratakse igal aastal kokku 36 seiretalu). 

Metoodika:  mullakaeve meetod vihmausside ning mullapuuriga võetud mullaproovide meetod 
mikroobide ja täiendavate mullaparameetrite jaoks. 

Täpsemat metoodikat vt lisast 3. 
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Järgnevalt on välja toodud PKT vihmausside ja mulla mikroobikoosluse seire tulemused. 
Vihmaussid ja mulla mikroobikooslus on praegustest PMK põllumajandusliku keskkonnatoetuse 
hindamise bioloogilise mitmekesisuse indikaatoritest kõige enam igasugusest põllumajandus-
likust tegevusest ja keskkonnatingimustest mõjutatud. Kui 2008. aasta seire saab läbi viidud, on 
kõigist 66. seiretalust kogutud andmeid vähemalt kaks korda, misjärel saab kogu seirevalimi 
kohta analüüsida aastatevahelisi muutusi – see võimaldab täpsemalt hinnata vihmausside 
aspektist lähtuvalt senise põllumajandusliku keskkonnatoetuse mõjusid.  

 

4.3.5.1. Mikroobikoosluse biomassi aktiivsus 

Huumuse teke on mikrobioloogiline ja biokeemiline protsess, toimub orgaaniliste polümeeride 
lagundamine monomeerideks ja sellele järgnev polümerisatsioon spontaansete keemiliste 
reaktsioonide vahendusel. Lihtsustatult koosneb mulla orgaaniline aine kergesti ja raskesti 
lagundatavast osast. Põllumajanduslikust seisukohast on oluline kergesti lagundatava 
orgaanilise aine kogus mullas, mida saab määrata lämmastiku mineralisatsiooniprotsessi 
dünaamika abil. Lisaks mulla orgaanilise aine tekkeprotsessis osalemisele on mulla mikroobidel 
oluline osa ka mulla agregaatide struktuuri stabiliseerimisel. Mulla mikroobidel (bakterid, arhed 
ja seened) on keskne osa ka süsiniku, lämmastiku, fosfori ja väävli biokeemilistes transformat-
siooniprotsessides (2007. a PKT vihmausside aruanne, 2007). 

Mulla mikroobikoosluse parameetrid on kõrge indikatiivse väärtusega (Stenberg, 1999), teiste 
näitajate hulgas ka mikroobikoosluse aktiivsus, mida on võimalik hinnata üldise biomassi 
aktiivsuse abil (edaspidi BA). Biomassi aktiivsuse määramine põhineb fluorestseiindiatsetaadi 
hüdrolüüsil, mida katalüüsib väga lai spekter nii bakterite kui seente ensüüme, n-ö lipaasid, 
esteraasid, mõningad proteaasid (Schnürer, Roswall 1982). Kuni 2006. aastani kasutati üldise 
biomassi aktiivsuse ühikuna optilise tiheduse ühikut ühe grammi kuiva mulla kohta (OT/g), 
alates 2006. aastast tekkinud fluorestseiini kontsentratsiooni 1 g mulla kuivaine kohta (µg/g ka). 
(2007. a PKT vihmausside aruanne, 2007) Biomassi aktiivsuse ühik muutus, kuna EPMÜ labor, 
kus 2004. ja 2005. aastal antud näitajat määrati, lõpetas tegevuse. Edaspidi toimusid biomassi 
aktiivsuse määramised PMK laboris Sakus, mille käigus kohandati ka metoodikat. PMK 
seirepõldudele hinnangu andmiseks välja töötatud hindamisskaala järgi rühmituvad seirepõllud 
järgmiselt: BA <72  - madal (1), 72…90 – hea (2), 90< – kõrge (3). 

2004. ja 2005. aastal biomassi aktiivsuses seirepiirkondade ega toetustüüpide vahelisi erinevusi 
ei leitud. 2006. aastal oli mulla biomassi aktiivsus seirepiirkondade seirepõldude keskmisena 
madalaim Kesk-Eestis, veidi kõrgem Lõuna- ning oluliselt kõrgem Lääne-Eestis, 2007. aastal 
aga hoopis kõrgeim Kesk-Eesti seirepõldudel, veidi madalam Lääne- ja madalaim Lõuna-Eesti 
seirepõldudel. Seega sõltuvalt seirepiirkonnast tulemused aastati erinesid – samas olid ka 
valimid aastati erinevad.  

Biomassi aktiivsuse analüüsil sõltuvalt toetustüübist selgus, et Lääne- ja Lõuna-Eestis oli see 
näitaja 2006. aastal kõrgeim MAHE põldude muldades, Kesk-Eestis ÜPT põldude muldades, 
kuid MAHE põldude keskmine oli seal vaid veidi madalam (lisa 5). Madalaim oli antud näitaja 
2006. aastal kõigis maakondades KST seirepõldudel. 2007. aastal oli Lääne- ja Lõuna-Eestis 
BA endiselt kõrgeim MAHE põldude muldades, Kesk-Eestis seevastu KST põldude muldades 
(lisa 5). Madalaim näitaja esines 2007. aastal kõigis maakondades ÜPT põldudel. BA 2007. 
aasta kõigi seirepiirkondade andmete koos analüüsimisel ilmnes trend, et MAHE seirepõldude 
näitaja oli kõrgeim ja ÜPT näitaja madalaim (joonis 66). Samuti oli ka 2006. aasta kõigi 
seirepiirkondade andmete koos analüüsimisel MAHE seirepõldude näitaja kõrgeim. MAHE 
põldude kõrgem BA näitab, et mullas toimuvad lagunemisprotsessid, st ka põllumajandusele 
oluliste ainete ringed on intensiivsemad, muld n-ö „elab ja hingab“. Ka PMKs läbiviidava 
kompleksuuringu raames kogutakse andmeid mulla mikroobikoosluse biomassi kohta ning 
statistiline analüüs näitas, et nii 2005., 2006. kui ka 2007. aastal oli mikroobikoosluse biomass 
mahekatselappidel oluliselt kõrgem kui tavakatselappidel (Vihmausside arvukuse ja liigilise…, 
2007). 
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Joonis 66.  Toetustüüpide (1 – MAHE, 2 – KST, 3 – ÜPT) keskmine mikroobikoosluse biomassi aktiivsus 
(fluorestseiindiatsetaadi kontsentratsioon µg/g kuiva mulla kohta) 2007. aastal (2007. a PKT vihmausside 
aruanne, 2007) 

4.3.5.2. Dominantliigi suhteline tähtsus 

Eesti põllumuldadele on iseloomulik hariliku mullaussi Aporrectodea caliginosa domineerimine 
koosluses. Tegemist on kõige vähenõudlikuma liigiga mullatingimuste ja inimtegevuse suhtes, 
kes suudab elada väga erinevates elupaikades. Tavaliselt moodustab see liik põllumuldade 
kooslustes 60…95% kõigist isenditest. Ekstreemsetes  ebasoodsates tingimustes võib kooslus 
koosneda ainult selle liigi isenditest. Kuna selle liigi isendid on võimelised elama ka suhteliselt 
ebasoodsates tingimustes, viitab liigi osatähtsus koosluses elutingimustele – mida rohkem on 
koosluses sellest liigist isendeid, seda tugevam on mõne ebasoodsa teguri, sh inimtegevuse 
mõju, mis ei lase tõusta tundlikumate liikide arvukusel. Seega saab dominantliigi osatähtsuse 
põhjal teha järeldusi põllumulla tingimusi mõjutavate negatiivsete tegurite kohta, mis enamasti 
tulenevad mullaharimisest ja muudest põllumajandustegevustest. PMK seirepõldudele hinnangu 
andmiseks välja töötatud hindamisskaala järgi võib seirepõllud dominantliigi osatähtsuse alusel 
jagada järgmiselt: alla 0.65 – vähe mõjutatud (1); 0.66-0.85 – keskmiselt mõjutatud (2); üle 0.85 
– tugevalt mõjutatud põllumajandustegevuse poolt (3) (2004. a PKT vihmausside aruanne, 
2004). 

2004. aastal, mil valim sisaldas Lääne- ja Lõuna-Eesti seiretalusid, oli dominantliigi osatähtsus 
oluliselt kõrgem Lõuna-Eestis, mis ilmselt seostus liivmuldade ajutise läbikuivamisega. 2005. 
aasta kohta sellist statistikat teha ei saadud, sest siis olid valimis peamiselt ainult Kesk-Eesti 
seirepõllud. 2006. ja 2007. aastal oli Lääne-Eestis dominantliigi osatähtsus oluliselt madalam 
kui Kesk- ja Lõuna-Eesti seirepõldudel, mis viitab loodussõbralikumale põllumajandus-
tegevusele. Kesk-Eesti seirepõldudel oli 2006. aastal dominantliigi osatähtsus valdavalt üle 
0,86, mis viitab kõrgele põllumajandustegevuse intensiivsusele või tugevale limiteerivale tegurile 
(2006. aastal oli madal mullaniiskus).  

2004. ja 2005. aasta andmete põhjal dominantliigi osatähtsuses olulist erinevust sõltuvalt 
toetustüübist (valimis olid MAHE ja KST talud) ei leitud. 2006. aasta erineva toetustüübiga 
talude põldude keskmiste võrdlemisel selgus, et kõige kõrgem oli dominantliigi osatähtsus kõigis 
kolmes seirepiirkonnas ÜPT taludes (lisa 5), mis viitab intensiivsemale põllumajandus-
tegevusele võrreldes KST ja MAHE taludega. 2007. aastal oli nii Lõuna- kui ka Lääne-Eesti 
seirepiirkonnas kõige kõrgem dominantliigi osatähtsus ÜPT taludes ning madalaim MAHE 
taludes. Erandina oli Kesk-Eestis vastav näitaja kõrgeim hoopis MAHE taludes ning madalaim 
KST taludes (lisa 5).  
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4.3.5.3. Vihmaussikoosluse ökoloogiline struktuur 

Eestis seni leitud 13 vihmaussiliiki jagunevad elupaiga ja -viisi põhjal kolme ökoloogilisse gruppi 
(Bouche, 1977; Timm, 1999): 

1. Aneetsilised liigid , kes ebasoodsa perioodi elavad üle peitudes sügavatesse 
urgudesse. Siia kuuluvad suurimad vihmaussid, kes suudavad kaevata 
vertikaalkäike mõne meetri sügavuseni, kuid toituvad maapinnal: harilik vihmauss 
(Lumbricus terrestris) ja suur mullauss (Aporrectodea longa).  

2. Põhiliselt pealmises, orgaanilise aine suurema sisaldusega ja taimejuurtega 
mullakihis (tavaliselt ülemine 30 cm) elavad endogeilised liigid , kes ebasoodsa 
perioodi elavad üle inaktiivses olekus. Sellesse gruppi kuulub harilik mullauss 
(Aporrectodea caliginosa), kes on meie haritavate ja looduslike muldade kõige 
tavalisem liik, samuti roosa mullauss (Aporrectodea rosea), roheline mullauss 
(Allolobophora chlorotica) jt. 

3. Epigeilised liigid , kes asustavad vaid mulla kõige ülemist (kõdu)kihti ja kes ei tee 
urge mineraalmulda. Seetõttu sõltuvad nad elupaiga valikul enam elupaiga  
tingimustest. Neid leidub peaaegu kõigis looduslikes muldades, väga sageli 
metsade ja rohumaade kõdukihis; isendid on väikesed (kaheksakant-kõduuss 
(Dendrobaena octaedra), peen kõduuss (Dendrodrilus rubidus)). Selle grupi liikidest 
on laialt levinud ja ka haritavates muldades sageli esinev punane vihmauss 
(Lumbricus rubellus). Väga harva esineb põllumullas tume vihmauss (Lumbricus 
castaneus). Harilik sõnnikuuss (Eisenia foetida) on seotud inimtegevusega, ta elab 
kõdunevas sõnnikus ja kompostis, millega koos levib põldudele, kuid põllumullas 
elada ei suuda (2007. a PKT vihmausside aruanne, 2007). 

Koosluse jaotumine kolmeks eluvormiks (epigeilised, endogeilised ja aneetsilised liigid) sõltub 
otseselt mullaharimisviisist ja selle intensiivsusest. Kõige tundlikum põllumajandustegevuse 
suhtes on epigeiline eluvorm, mida häirivad nii mullaharimine kui ka taimekaitsevahendid, 
mineraalväetised jne. Aneetsilised liigid elavad sügavates urgudes, kuid mullaharimine lõhub 
need urud ja halvendab seega selle eluvormi elutingimusi; toitumas käivad need ussid 
maapinnal ja on ka toidu kvaliteedi kaudu põllumajandustegevusest mõjutatud. Kõige 
vastupidavam inimtegevuse suhtes on endogeiline eluvorm, mis on valdav põllumuldades. Mida 
suurem on endogeilise eluvormi osa koosluses, seda tugevam on mingi limiteeriva teguri, sh 
põllumajandustegevuse intensiivsuse mõju. Epigeiliste ja aneetsiliste isendite olemasolu 
koosluses viitab mõnevõrra looduslikumate elupaigale, need eluvormid on mitme 
põllumajandusest tuleneva teguri suhtes (taimekaitsevahendid, mineraalväetised, 
mullaharimine) oluliselt tundlikumad (2007. a PKT vihmausside aruanne, 2007).  

Arvestades epigeilise ja aneetsilise eluvormi tundlikkust erinevate tegurite suhtes, saab nende 
esinemise/mitteesinemise põhjal teha järeldusi põllumajandusliku tegevuse kohta. Epigeiline 
eluvorm elab maapinnal ja maapinna lähedal taimejäänustes. Seega kui põllul on sisse küntud 
liblikõielised, jäetud tüü, veetud allapanuga sõnnik või muul moel suurendatud orgaaniliste  
jäänuste osa, on epigeilistele liikidele loodud paremad elutingimused. Kuna aneetsilised liigid 
uuristavad vertikaalsed püsiurud, siis on nende jaoks soodsamad sellised elupaigad, kus need 
urud püsivad, st sügav künd ja üldse intensiivne mullaharimine lõhub urud ära ja elu on häiritud. 
Lõuna-Eesti liivmullad neile hästi ei sobi, sest liiv uruseinas ei püsi ja urud varisevad.  

Vihmaussikoosluse ökoloogilise struktuuri analüüsid on tehtud 2006. ja 2007. aasta kohta, mil 
valim oli esinduslikum. 2006. aastal koosnes vihmaussikooslus kõigi seirepõldude (v.a üks 
seirepõld, kus ühtegi vihmaussi ei leitud) keskmisena 92,9% endogeilistest ussidest, 3,2% 
epigeilistest ussidest ja 3,9% aneetsilistest ussidest. Tavalisest kõrgem endogeiliste usside osa 
on seletatav põuase suve ja liigkuiva mullaga. Seirepõldude keskmisena oli Kesk-Eestis 
esindatud endogeilise eluvormi kõrval nii epigeiline kui aneetsiline enam-vähem 
proportsionaalselt, ehkki vähearvuliselt. Lõuna-Eestis oli rohkearvulisem epigeiline eluvorm, 
Lääne-Eestis aneetsiline eluvorm (tabel 18).  
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2007. aastal koosnes vihmaussikooslus kõigi seirepõldude keskmisena 88,0% endogeilistest 
ussidest, 6,4% epigeilistest ussidest ja 6,3% aneetsilistest ussidest. Selline ökoloogiline 
struktuur on Eesti põllumuldade jaoks üsna tavapärane. Seirepõldude keskmisena oli Lääne-
Eestis esindatud endogeilise eluvormi kõrval nii epigeiline kui aneetsiline enam-vähem 
proportsionaalselt. Lõuna-Eestis oli rohkearvulisem epigeiline eluvorm, Kesk-Eestis aneetsiline 
eluvorm (tabel 18).  

Nagu tabelist 18 selgub, oli endogeiliste vihmaussiliikide osatähtsus nii 2006. kui ka 2007. 
aastal kõrgem Kesk-Eestis, mis viitab intensiivsemale põllumajandustegevusele selles 
piirkonnas. Samuti oli ka põllumajandustegevuse suhtes kõige tundlikuma epigeilise eluvormi 
osatähtsus nii 2006. kui ka 2007. aastal madalaim Kesk-Eesti seirepiirkonnas. Aneetsilisi 
vihmaussiliike esines mõlemal aastal vähem Lõuna-Eestis, mis kinnitab sealsete muldade 
vähesobilikkust nende elupaigaks (liivmuldades aneetsilistele liikidele vajalik urusein ei püsi).  

Tabel 18.  Vihmaussikoosluse ökoloogiline struktuuri osatähtsused Kesk-, Lõuna- ja Lääne-Eesti 
seirealadel 2006. ja 2007. aastal 

Aasta Seirepiirkond 
Endogeiliste 

vihmaussiliikide 
osatähtsus 

Aneetsiliste 
vihmaussiliikide 

osatähtsus 

Epigeiliste 
vihmaussiliikide 

osatähtsus 
Kesk-Eesti 95,2 2,5 2,3 

Lõuna-Eesti 93,4 0,9 5,7 2006 

Lääne-Eesti 88,2 9,3 2,4 

Kesk-Eesti 90,6 7,9 1,5 

Lõuna-Eesti 89,9 3,2 6,9 2007 

Lääne-Eesti 83,3 8,7 10,2 

Nii 2006. kui ka 2007. aastal oli MAHE taludes aneetsiliste ja epigeiliste vihmaussiliikide osakaal 
märgatavalt kõrgem kui KST ja ÜPT taludes (tabel 19). Samas endogeilise eluvormi osatähtsus 
oli mõlemal aastal MAHE taludes madalaim. Erineva toetustüübiga talude põldude keskmised 
väärtused väljendavad põllumajandustegevuse intensiivsuse mõju: mida keskkonnasõbralikum 
on tootmine, seda väiksem on endogeilise eluvormi osatähtsus ja seda rohkem on nii epigeilisi 
kui aneetsilisi usse. Seega võib siit järeldada, et MAHE põldudele esitatavatest nõuetest tulenev 
loodussõbralikum tegutsemine avaldab ka vihmaussikooslusele positiivset mõju.  

Tabel 19.  Vihmaussikoosluse ökoloogiline struktuuri osatähtsused MAHE, KST ja ÜPT seiretaludes 2006. 
ja 2007. aastal 

Aasta Toetustüüp 
Endogeiliste 

vihmaussiliikide 
osatähtsus 

Aneetsiliste 
vihmaussiliikide 

osatähtsus 

Epigeiliste 
vihmaussiliikide 

osatähtsus 
MAHE 90,5 4,1 5,3 

KST 94,2 3,6 2,2 2006 

ÜPT 94,8 4,0 1,2 

MAHE 84,7 7,1 9,9 

KST 89,7 5,8 4,5 2007 

ÜPT 91,7 5,6 2,7 

 

4.3.5.4. Vihmaussikoosluse liikide arv ja liigiline  koosseis 

Eesti vihmausside nimekirjas on 13 liiki, kuid mõned neist ei ole võimelised põllumullas elama. 
Ühel põllul võib Eestis leida tavaliselt 1...4, soodsate mullatingimuste ja madala intensiivsusega 
inimtegevuse (looduslähedase majandamise) juures ka rohkem liike. PMK seirepõldudele 
hinnangu andmiseks välja töötatud hindamisskaala järgi jagunevad seirepõllud liikide arvu 
põhjal järgmiselt: 1–2 liiki – vaene (1); 3-4 liiki – hea (2); üle 5 liigi – väga hea (3) (2004. a PKT 
vihmausside aruanne, 2004). 

Igal seireaastal leiti kõigilt seirepõldudelt kokku 7-8 liiki vihmausse. Kui vaadata seirepiirkondi 
eraldi, siis liikide arv varieerus 5st 8ni. Keskmise vihmaussiliikide arvu võrdlemisel kooslustes 
sõltuvalt seirepiirkonnast esines 2004. (Lääne-Eestis oluliselt rohkem liike kui Lõuna-Eestis) ja 
2007. aastal oluline erinevus (Lääne-Eestis oluliselt rohkem liike kui Lõuna- ja Kesk-Eestis), 
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2005. ja 2006. aastal aga mitte. 2004. aasta Lõuna-Eesti oluliselt väiksema keskmise liikide 
arvu põhjuseks võisid olla valdavad liiv- ja saviliivmullad, mis ei ole vihmausside eluks sobivad. 
Seetõttu vahetati valimis sellise lõimisega mullad välja vihmausside eluks rohkem sobivate 
liivsavimuldade vastu.  

Keskmist vihmaussiliikide arvu sõltuvalt toetustüübist analüüsiti 2006. ja 2007. aasta andmete 
põhjal, mil valim oli esinduslikum. Kui arvutada kõigi seirepiirkondade seirepõldude keskmine 
liikide arv toetustüübi alusel, siis 2006. aastal oli see näitaja kõrgeim KST (keskmiselt 3,2 liiki 
MAHE, 3,5 liiki KST ja 2,8 liiki ÜPT põldudel) ning 2007. aastal MAHE talude seirepõldudel (4,7 
liiki MAHE põldudel, 3,6 liiki KST põldudel ja 3,3 liiki keskmiselt ÜPT põldudel), madalaim aga 
mõlemal aastal ÜPT seirepõldudel.  

Lisaks analüüsiti ka keskmist vihmaussiliikide arvu 2006. ja 2007. aasta seireandmete põhjal 
sõltuvalt toetustüübist seirepiirkonniti eraldi. 2006. aastal oli kõrgeim vihmaussiliikide keskmine 
näitaja Lõuna-Eestis MAHE, kuid Kesk- ja Lääne-Eestis KST taludes (lisa 5). 2007. aastal jätkus 
Lõuna-Eestis sama trend ning kõrgeim keskmine vihmaussiliikide arv oli MAHE taludes. 2007. 
aastal oli ka Kesk-Eestis antud näitaja kõrgeim MAHE põldudel, Lääne-Eestis aga endiselt KST 
seirepõldudel (lisa 5). Madalaim keskmine vihmaussiliikide arv leiti nii 2006. kui ka 2007. aastal 
enamasti ÜPT põldudel. Selliste tulemuste põhjal võib järeldada, et MAHE ja KST põllud 
pakuvad vihmaussidele võrreldes ÜPT põldudega soodsamat elukeskkonda – seal on 
vihmaussikooslustele vähem negatiivseid mõjusid.  

Liikide ökoloogiline nõudlus ja taluvus põllumajandustegevuse suhtes on erinev, mistõttu on 
võimalik liikide esinemise ja nende suhtelise arvukuse põhjal teha järeldusi põllumulla kvaliteedi 
kohta. Vihmaussid võib jagada nende ökoloogilise nõudluse ja tolerantsuse suhtes ümbritsevale 
tegevusele kolme gruppi: 

• Ökoloogiliselt kõige vähenõudlikumad liigid. Siia gruppi kuulub inimtegevuse suhtes 
kõige taluvam liik harilik mullauss (Aporrectodea caliginosa). Ökoloogiliselt vähe-
nõudlikud ning inimmõju taluvad liigid on ka roosa mullauss (Aporrectodea rosea) ning 
punane vihmauss (Lumbricus rubellus). Vastavalt kirjanduses esitatud seisukohtadele 
ning tuginedes EPMÜ Keskkonnakaitse Instituudis kogutud pikaajalisele andmereale 
võib väita, et ainult nende kolme liigi esinemine viitab tugevale limiteerivale tegurile 
vaatlusalusel põllul. See tegur võib olla looduslik (madal mullaniiskus) või seotud 
inimtegevusega (igasugune põllumajandustegevus). 

• Tundlikkuse poolest järgmisse gruppi kuuluvad liigid roheline mullauss (Allolobophora 
chlorotica) ja harilik vihmauss (Lumbricus terrestris). Suure intensiivsusega tootmise 
tingimustes nad ei suuda elada, ehkki taluvad mõõdukat inimtegevust. Samasse liikide 
gruppi võiks arvata ka suure mullaussi (Aporrectodea longa).  

• Väga madala inimmõju taluvusega liik on tume vihmauss (Lumbricus castaneus). See 
liik on eelmistest oluliselt madalama inimmõju taluvusega, mistõttu sellise koosluse 
võiks asetada eraldi rühma (2006. a PKT vihmausside aruanne, 2006). 

Lähtuvalt nendest gruppidest jagati PMK seirepõllud järgmistesse tolerantsusgruppidesse, mis 
võeti aluseks seirepõldudele hinnangu andmisel: 

1. koosluses ainult põllumajandustegevuse suhtes kõige tolerantsemad e 
vähenõudlikumad liigid,  

2. koosluses leidub ka põllumajandustegevuse suhtes tundlikke liike,  
3. koosluses leidub ka ökoloogiliselt väga nõudlik tume vihmauss. 

Tabelis 20 on välja toodud erinevate seiretalude jaotumine erinevatesse tolerantsusgruppidesse 
sõltuvalt toetustüübist 2004.-2007. aasta seireandmete põhjal. Siit on näha, et MAHE ja KST 
talud on omavahel sarnasemad ning ÜPT erineb, eriti tundlikumate liikidega kooslusetüüpide 
osas. See tähendab, et kõige tundlikumad liigid ei suuda ÜTP põldudel elada. Sellist trendi 
näitab ka eri tüüpi tolerantsusgruppide suhe erinevate toetustüüpidega taludes nelja aasta 
keskmisena: MAHE taludes 0,34/ 0,5/ 0,16, KST taludes 0,3/ 0,54/ 0,15 ning ÜPT taludes 0,33/ 
0,67/ 0 (suhtes esitatud vastavalt 1., 2. ja 3. tolerantsusgrupi osatähtsus). 
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Tabel 20.  Kesk-, Lõuna ja Lääne-Eesti seirepõldude kuuluvus vihmaussiliikide tolerantsuse alusel 
moodustatud gruppidesse sõltuvalt toetustüübist aastatel 2004-2007. 1 – koosluses ainult põllumajandus-
tegevuse suhtes kõige tolerantsemad liigid, 2 – koosluses leidub ka põllumajandustegevuse suhtes 
tundlikke liike, 3 – koosluses leidub ka ökoloogiliselt väga nõudlik tume vihmauss. 2004. aasta andmetes 
ei ole välja toodud ühte seirepõldu, kus ei leitud ühtegi vihmaussi ning 2006. aasta andmetest on välja 
jäetud üks erandlik seirepõld, kust leiti erakordselt kõrgel arvul vihmausse. 

Aasta Toetustüüp 1 2 3 KOKKU 

KST 3 4 1 8 

MAHE 2 8 1 11 2004 

KOKKU 5 12 2 19 

KST 0 5 0 5 

MAHE 3 5 1 9 2005 

KOKKU 3 10 1 14 

KST 2 5 2 9 

MAHE 4 7 3 14 

ÜPT 4 5 0 9 
2006 

KOKKU 10 17 5 32 

KST 5 4 2 11 

MAHE 8 5 3 16 

ÜPT 2 7 0 9 
2007 

KOKKU 15 16 5 36 

4.3.5.5. Vihmaussikoosluse arvukus 

Vihmausside keskmised arvukused seirepiirkondades omavahel ühelgi seireaastal oluliselt ei 
erinenud. Vihmausside arvukus mullas sõltub paljudest teguritest, millest olulisemad on 
maakasutus, niiskuse- ja orgaanilise aine sisaldus, mulla happesus. Mulla niiskuse ja 
orgaanilise aine sisalduse kujunemine on omakorda seotud mulla lõimisega. Madala 
arvukusega vihmaussikooslused elavad kergetes liiv- ja saviliivmuldades, mis on põuakartlikud 
ja madala orgaanilise aine sisaldusega. Suurimad arvukused on leitud savimuldades, kus on ka 
kõrge orgaanilise aine sisaldus ja niiskus. Vihmaussikoosluse arvukuse näitaja puhul 
hinnatakse tavaliselt, kui palju vihmausse leitakse 1 m2 suuruselt alalt. PMK seirepõldudele 
hinnangu andmiseks välja töötatud hindamisskaala järgi võib haritavate muldade vihmausside 
arvukust hinnata järgmiselt: üle 100 – väga hea, 30…100 – hea, alla 30 – vaene. Eriti 
soodsates tingimustes võib arvukus olla oluliselt kõrgem (2004. a PKT vihmausside aruanne, 
2004).  

2006. aastal mõjutas vihmaussikoosluse arvukuse näitajaid põud, mistõttu arvukused kõikusid 
väga suurtes piirides (sõltuvalt põllu mullatüübist ja –lõimisest, mis määravad niiskuse-
tingimused) ning jäid märgatavalt madalamateks kui eelnevatel seireaastatel. 2007. aastal oli 
vegetatsiooniperioodil sademete hulk normaalne, ka mullaniiskus oli küllaltki kõrge ning 
keskmised arvukused igas seirepiirkonnas olid kõrgemad kui 2006. aastal (2006. aastal olid aga 
seirevalimis teised põllud kui 2007. aastal, v.a 3 testala). 

Ka erinevate toetustüüpide keskmised arvukused ei erinenud omavahel oluliselt ühelgi seire-
aastal. Kui võrrelda 2006. ja 2007. aasta andmeid toetustüüpide osas, siis 2006. aastal olid 
kõrgeimad arvukuse väärtused igas maakonnas KST ja 2007. aastal MAHE taludes. ÜPT 
taludes oli vihmausside arvukus enamasti madalaim, kuid mitte alati.  

4.3.5.6. Koondhinnang vihmaussikoosluse ja mulla bi omassi aktiivsuse põhjal 

Seirepõldude kohta hinnangu tegemisel on aluseks seirepõldudel leitud seireparameetrite 
väärtuste põhjal koostatud skaalad (tabel 21), mille alusel arvutatakse igale seirepõllule 
hindepunktid. Antud hindamisskaala on välja töötatud vihmausside ja mulla biomassi aktiivsuse 
näitajate järgi PMK seirepõldudele hinnangu andmiseks ning aluseks on võetud kirjanduses 
väljapakutud seisukohad ja vihmausside andmebaasi põhjal tehtud arvutused koosluste 
parameetrite olulisuse ja seoste kohta. Hindepunktide arvutamisel arvestatakse kõiki 
olulisemaid parameetreid ja seal summeeruvad nii põllumajandustegevuse kui looduslike 
tegurite mõjud. Mida kõrgem hindepunkt, seda parem vihmausside ja mikroobikoosluse 
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aspektist lähtudes. Hindepunktide tõlgendamisel tuleks iga talu puhul vaadata tema taset ja 
muutusi aastate vahel. Kõikumine mõne hindepalli ulatuses tuleneb tingimuste looduslikust 
kõikumisest. Kui aastatevaheline erinevus on suurem, võime rääkida olulistest muutustest 
põllumajandustegevuses (mõnel juhul ka looduslike tegurite eriti ulatuslikust varieeruvusest). 
Hindepunktide analüüsides on kasutatud 2006. ja 2007. aasta tulemusi, mil valim oli 
esinduslikum.    

Tabel 21. PMK seirepõldudele vihmausside ja mulla biomassi aktiivsuse järgi hinnangu andmiseks 
väljatöötatud hindamisskaalad. 1, 2, 3 tähistavad hindepunkte. A.cal – harilik mullauss Aporrectodea 
caliginosa; A.ros - roosa mullauss Aporrectodea rosea.; L.rub - punane vihmauss Lumbricus rubellus; 
A.chl - roheline mullauss Allolobophora chlorotica; L.ter - harilik vihmauss Lumbricus terrestris; L.cas - 
tume vihmauss Lumbricus castaneus. (2007. a PKT vihmausside aruanne, 2007) 

PARAMEETER 1 2 3 
Vihmausside arvukus m2-l <30 30…100 >100 

Vihmaussikoosluse liigiline koosseis A.cal, A.ros, 
L.rub 

+A.chl 
L.ter +L.cas 

Vihmaussiliikide arv 1…2 3…4 >5 

Dominantliigi osatähtsus >0.86 0.66…0.85 <0.65 

Vihmaussikoosluse ökoloogiline 
struktuur 

Endogeiline 
eluvorm 

Epigeiline ja 
aneetsiline 

eluvorm 
esindatud 

 

Mikroobikoosluse hüdrolüütiline 
aktiivsus <0.60 0.60…0,79 >0.79 

2006. aastal hindepunktides sõltuvalt seirepiirkonnast olulist erinevust ei leitud. 2007. aastal, mil 
mullaniiskus vihmaussikoosluse arengut ei limiteerinud, esines keskmiste võrdlemisel sõltuvalt 
seirepiirkonnast statistiliselt usaldusväärne erinevus: Lääne-Eesti seirepõldude keskmine 
hindepunktide arv oli oluliselt kõrgem kui Kesk- ja Lõuna-Eesti seirepõldudel. Põhjuseks võiks 
olla suur bioloogiliselt aktiivsete rähkmuldade osa Lääne-Eestis, mis on üldiselt põuakartlikud, 
kuid vaatlusaasta piisav sademetehulk ei pärssinud vihmaussikoosluste arengut. 

2006. aastal, mil suurt mõju avaldas põud, ei leitud ka erinevate toetustüüpide hindepunktides 
olulist erinevust. 2007. aastal olid aga MAHE seirepõldudel oluliselt kõrgemad hindepunktid kui 
KST ja ÜPT seirepõldudel (joonis 67), mille põhjuseks võib olla loodussõbralik põllumajandus-
tegevus neil põldudel. Igasugune mullas toimuv põllumajanduslik tegevus avaldab mõju 
vihmaussikoosluse arvukusele ja mitmekesisusele, mõju võib olla negatiivne või positiivne. Mida 
suurema ulatusega ja sagedamini toimub elustikukoosluste häirimine, seda väiksem on vihma-
usside arvukus ja biomass (näiteks kündmine on tegur, mis häirib ühtviisi nii KST kui MAHE 
tootja põllul olevaid vihmausse). Tundlike liikide esinemine koosluses ja selle ökoloogiline 
struktuur on enam kui arvukuse näitajad mõjutatud põllumajandustegevuse poolt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Joonis 67.  Vihmausside seirepõldude hindepunktide summad sõltuvalt toetustüübist 2007. aastal. 
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Kokkuvõte: 

• Vihmausside seiret viidi läbi küll 2004.-2007. aastal, kuid siin on välja toodud 
põhitulemused aastate 2006 ja 2007 kohta, kuna siis oli valim esinduslikum. 

• 2006. ja 2007. aastal oli mikroobikoosluse biomassi aktiivsus kõigi seirepiirkondade 
andmete koos analüüsimisel kõrgeim MAHE taludes. 

• Dominantliigi (põllumajandustegevuse suhtes kõige vähemtundlik liik) osatähtsus oli 2006. 
ja 2007. aastal enamasti kõrgeim ÜPT taludes, mis viitab intensiivsemale 
põllumajandustegevusele. 

• 2006. ja 2007. aastal oli Lääne-Eestis dominantliigi osatähtsus oluliselt madalam kui 
Kesk- ja Lõuna-Eesti seirepõldudel, mis viitab loodussõbralikumale põllumajandus-
tegevusele. 

• Endogeiliste (põllumajandustegevuse suhtes kõige tolerantsemad) vihmaussiliikide 
osatähtsus oli nii 2006. kui ka 2007. aastal kõrgeim Kesk-Eestis, samas põllumajandus-
tegevuse suhtes kõige tundlikuma epigeilise eluvormi osatähtsus oli seal madalaim – see 
viitab intensiivsemale põllumajandustegevusele selles piirkonnas. 

• Nii 2006. kui ka 2007. aastal oli MAHE taludes aneetsiliste ja epigeiliste vihmaussiliikide 
(tundlikumad kui endogeilised liigid) osakaal märgatavalt kõrgem kui KST ja ÜPT taludes. 
Samas endogeilise eluvormi osatähtsus oli mõlemal aastal MAHE taludes madalaim. 

• Madalaim keskmine vihmaussiliikide arv leiti nii 2006. kui ka 2007. aastal enamasti ÜPT 
põldudel. 

• Vihmaussiliigid saab sõltuvalt ökoloogilise nõudluse ja taluvuse järgi põllumajandus-
tegevuse suhtes jagada veel erinevatesse tundlikkuse gruppidesse ning selgus, et nii 
MAHE kui ka KST taludes oli tundlikumate  vihmaussiliikide osakaal kõrgem kui ÜPT 
taludes, kus kõige tundlikumad liigid ei suuda elada. 

• Vihmausside ja mikroobikoosluse biomassi näitajate põhjal arvutatud koondhinnang 
(hindepunktide näol) oli 2007. aastal MAHE taludes oluliselt kõrgem kui KST ja ÜPT 
taludes. 
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Hindamisküsimustele vastamine 
 

Küsimus Hindamiskriteerium Programmi indikaatorid 

VI.2.A-1. Saavutatud on 
põllumajanduslike sisendite 
vähenemine (või on ära hoitud 
nende kasv), mis on soodne 
taimestikule ja loomastikule  

 

 

 

VI.2.A-1.1. Toetusalune põllumajandusmaa (ha), mille kaudu on vähendatud sisendite 
kasutust, millest on 

 (a taimekaitsevahendite kasutamise vähendamine ha kohta (%) 

 (b) väetiste vähendamine hektari kohta (%) 

(c) kindlate sisendite vältimine kriitilistel perioodidel aastas (%) 

VI.2.A-1.2. Põllumajandusliku sisendi vähenemine ha kohta tänu toetusele (%) 

VI.2.A-1.3. Positiivse seose olemasolu sisendite vähendamisele kaasa aitavate meetmete ja 
liigilise mitmekesisuse vahel toetusalusel põllumajandusmaal. Kirjeldus. 

VI.2.A-2. Taimestikule ja loomastikule 
soodne kultuuride struktuur 
[kultuuride tüübid (koos sellega 
kaasnevate kariloomadega), 
külvikord, taimkate kriitilistel 
perioodidel, põldude suurus] on 
säilitatud või uuesti kasutusele 
võetud. 

 

VI.2.A-2.1. Tegevustega kaetud alade pind (ha), mille abil on säilitatud/uuesti kasutusele 
võetud kasulik kultuuride paigutus [kultuuride tüübid, (koos sellega kaasnevate 
kariloomadega), kultuuride kombinatsioonid ja sarnaste põldude suurus] 

VI.2.A-2.2. Toetusalune pind (ha), mille tulemusena esineb kriitilistel perioodidel vajalik 
taimkate/kultuuride jäänused. 

VI.2.A-2.3. Positiivse seose olemasolu (põllumaa võtmetüübi järgi) kultuuride paigutuse või 
toetusaluse põllumajandusmaa taimkatte ja selle mõju vahel liigilisele mitmekesisusele 
[kirjeldus, ja kus vajalik (lindude, imetajate jne) pesade arvu hinnang või liigirohkus (või 
vaatluste sagedus)] 

VI. 2.A. 

Mil määral on bioloogiline mitmekesisus 
(liigiline mitmekesisus) säilinud või 
suurenenud põllumajandusmaa taimestiku 
ja loomastiku kaitsmise kaudu tänu 
põllumajanduslikule keskkonnatoetusele? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.2.A-3. Kaitset vajavatele liikidele 
suunatud toetatavad tegevused 
on olnud edukad 

 

VI.2.A-3.1. Toetusalune põllumajandusmaa, mille sihtrühm on eluslooduse liigid või liikide 
grupid (hektarid ja liikide täpsustus), millest (%) 

(a)  laialdaselt levinud liigid  

(b)  spetsialist-liigid  

(c)  kahaneva arvukusega liigid  

(d)  stabiilsed või kasvavad liigid 

(e)  mullaorganismid  

(f)  liigid, mis esinevad rahvusvahelistes ohustatud liikide nimekirjades  

VI.2.A-3.2. Sihtrühma liikide populatsioonide trendid spetsiifilisel sihtpõllumajandusmaal (kus 
vajalik hõlmab populatsiooni suuruse hinnangut) või mõni muu tõendus positiivse seose kohta 
toetatud tegevuste ja sihtgrupi liikide arvukuse vahel (kirjeldus). 
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 Riigispetsiifiline hindamiskriteerium   

VI.2A.4 On säilitatud ja/või loodud 
selliseid maastiku pind-, joon- ja punkt-
elemente, mis on soodsad taimestikule ja 
loomastikule 

Riigispetsiifilised programmi indikaatorid 

2.A-4.1 Säilitatud ja/või loodud maastiku pind-, joon- ja punktelementide pindala/pikkus/arv.  

2.A-4.2 Positiivse seose olemasolu maastiku pind-, joon- ja punktelementide ning liigilise 
mitmekesisuse vahel. Kirjeldus.  

VI.2.B-1. Kaitstud on põllumajandusmaal 
asuvaid ‘kõrge loodusväärtusega 
elupaiku’  

 

 

VI.2.B-1.1. Kõrge loodusväärtusega põllumajandusmaa elupaigad, mis on kaitstud toetavate 
tegevuste poolt (lepingute/kohtade arv, kogu hektarite arv, keskmine suurus), millest (%) 

(a) kindla maakasutuse või traditsioonilise põllumajandamise tulemusena  

(b) võsa (jms) pealetungi või maa kasutusest väljajäämise ennetamisena 

(c) asuvad Natura 2000 aladel  

(d) elupaigad, kus kasusaajaks on kindel liik või liikide grupp 

(e) on arvestatud haruldaseks elupaigaks  

VI.2.B. Mil määral on bioloogiline 
mitmekesisus säilinud või suurenenud 
põllumajandusliku keskkonnatoetuse 
kaudu tänu kõrge loodusväärtusega 
põllumajandusmaa elupaikade 
kaitsmisele, keskkonna infrastruktuuri 
kaitsmisele või parendamisele või 
põllumajandusmaaga piirnevate märgala- 
või vee-elupaikade kaitsmisele  
(elupaikade mitmekesisus)? 

 VI.2.B-2. Kaitstud või parendatud on 
ökoloogilist infrastruktuuri, sh 
põllupiirded (hekid..) või elupaiga 
funktsiooni täitvad harimata 
põllulapid 

 

 

 

VI.2.B-2.1. Toetatud elupaiga funktsiooniga ökoloogiline infrastruktuur või põllumajandusega 
seotud majandamata põllulapid (hektarites ja /või km-tes ja/või kohtade/lepingute arv), millest  

(a)  on lineaarsete omadustega (hekid, aiad jne) (%, km) 

(b) on majandamata põllulapid või alad (s.o ökoloogiline varu, muu maa, kus kultuure ei 
kasvatata jne) või osaliselt harimata maa (põlluservad, mida ei ole väetatud ega 
umbrohutõrjega töödeldud) (%) 

(c) on eraldatud omadustega (puudesalud jne) (arv) 

(d) soodustatakse olemasolevaid kõrge loodusväärtusega elupaiku leevendades nende 
fragmenteeritust (%) 
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 VI.2.B-3. Väärtuslikke märgalasid või vee- 
elupaiku on kaitstud leostumise 
või läheduses asuvalt 
põllumajandusmaalt pärit 
reostuse eest  

 

VI.2.B-3.1. Toetusalune pind, mis vähendab/ennetab leostumist, äravoolu või tootmise 
sisendite/mulla settimist sellega külgneval väärtuslikul märgalal või vee-elupaigas (ha), millest 
(%) 

(a) sisendite vähendamise tehnikad 

(b) äravoolu ja/või erosiooni ennetamine  

(c) leostumise vähendamine 

VI.2.B-3.2. Toetusaluse pinnaga külgnevad väärtuslikud märgalad või vee-elukeskkonnad, 
mis on kaitstud tänu toetatud tegevustele (ha), millest  

(a) kaitstud eutrofeerumise ja/või setete eest (%) 

(b) kaitstud toksiliste ainete eest (%) 

(c) on Natura 2000 alad 

(d) elupaigad, mis saavad kasu ühe kindla liigi või liikide grupile (%) 

(e) peetakse haruldaseks elupaigaks (%) 

  

VI.2.C. 

Mil määral on bioloogiline mitmekesisus 
säilinud või suurenenud ohustatud 
loomatõugude või taimesortide kaitsmise 
kaudu tänu põllumajanduslikule 
keskkonnatoetusele? 

VI.2.C-1. Ohustatud tõugusid/sorte 
kaitstakse 

 

VI.2.C-1.1. Toetusalused loomad, kelle eest hoolitsetakse ja kultiveeritavad taimed (isendite 
arv või ha mis jaotatud tõu/sordi järgi), millest 

(a) esinevad EL või rahvusvahelistes nimekirjades (FAO World Watch List; International 
Undertaking on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture) 

(b) on säilinud põllumajandussüsteemis, millest nad on traditsiooniline osa (%) 
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4.3.6. Hindamisküsimus VI.2.A. Mil määral on bioloo giline mitmekesisus 
(liigiline mitmekesisus) säilinud või suurenenud põ llumajandusmaa 
taimestiku ja loomastiku kaitsmise kaudu tänu põllu majanduslikule 
keskkonnatoetusele? 

4.3.6.1. Hindamiskriteerium VI.2.A-1. Saavutatud on  põllumajanduslike sisendite 
vähenemine (või on ära hoitud nende kasv), mis on s oodne taimestikule ja loomastikule. 

4.3.6.1.1. Programmi indikaator VI.2.A-1.1. Toetusa lune põllumajandusmaa (ha), mille 
kaudu on vähendatud sisendite kasutust, millest on 

 (a) taimekaitsevahendite kasutamise vähendamine ha kohta (%) 

Sünteetiliste taimekaitsevahendite kasutamine oli keelatud mahetoetust taotlevates ettevõtetes. 
Perioodil 2004-2006 taotleti PRIA andmetel1 mahetoetusi 40 788 - 65 830 ha-le. Seega 
vähenes sünteetiliste taimekaitsevahendite kasutamine 8-12% kogu PKT alusest pinnast (503 
489 ha 2004. a ja 527 031 ha 2006.a). Tulenevalt maheseaduse nõuetest pidi vähenemine 
olema 100%. 

 (b) väetiste kasutamise vähendamine hektari kohta (%) 

2006. aasta seisuga oli PKT taotlusalune pind PRIA andmetel 527 031 ha, millega vähendati 
väetiste kasutust: 

• Mineraalväetiste kasutamine on keelatud mahetoetust taotlevates ettevõtetes. Perioodil 
2004-2006 taotleti PRIA andmetel mahetoetusi 40 788 - 65 830 ha-le. Seega vähenes 
mineraalväetiste kasutamine 8-12% kogu PKT taotletavast pinnast. Tulenevalt 
maheseadusest pidi vähenemine olema 100%. 

• Perioodil 2004-2006 moodustas KST taotlusalune pind PRIA andmetel 462 700 - 461 
200 ha (prognoositud oli 470 000 ha), kus oli piiratud ka lämmastiku kasutamist 
(mineraalväetiste ja sõnnikuga võis KST põllumajandusettevõtetes aastas kogu haritava 
maa keskmisena hektari kohta anda 170 kg lämmastikku, millest mineraalväetisena 
kuni 100 kg). Seega kehtis lämmastiku kasutamise piirang 92-88% kogu PKT alusest 
pinnast.  

(c) kindlate sisendite vältimine kriitilistel perioodidel aastas (%) 

MAK 2004-2006 perioodil PKT meetmetes selliseid nõudeid, mis kriitilistel perioodidel aitaks 
sisendeid vältida, ei esinenud. 

 

4.3.6.1.2. Programmi indikaator VI.2.A-1.2. Põlluma jandusliku sisendi vähenemine ha 
kohta tänu toetusele (%). 

2006. aastal taotleti MAHE toetust 65 830 hektarile. Kuna MAHE põllumajandusettevõtetes on 
keelatud nii mineraalväetiste kui sünteetiliste taimekaitsevahendite kasutamine, võib öelda, et 
antud pinnalt vähenes nende sisendite kasutus 100%. 

PKT toiteelementide kogubilansi seire andmete põhjal kasutasid KST tootjad 2005. aastal 12% 
ja 2006. a 4% vähemal osal põllumajandusmaast keemilisi taimekaitsevahendeid võrreldes ÜPT 
tootjatega. Pestitsiidide kasutuskoormuse seire valimis olevad põllumajandusettevõtted 
kasutasid 2005. ja 2006. a pestitsiide 55-67%-l põllumajandusmaast. 

Mineraalväetiste kasutamise tase on Eestis suhteliselt madal. KST ettevõtetes suurenes PKT 
toiteelementide kogubilansi aruandeperioodil nii mineraalväetiste (lämmastik 56lt 68le, fosfor 
4,2lt 9,9le ja kaalium 9,9lt 22,6le kg/ha) kui pestitsiidide kasutamine (0,806lt 1,095le kg 
toimeainet/ha), kuid suurenemine oli suhteliselt väike.  

                                                 
1 Siin ja edaspidi PKT üldiste numbrite puhul PRIA taotletud pinnad (2008. a augusti seisuga) 
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4.3.6.1.3. Programmi indikaator VI.2.A-1.3. Positii vse seose olemasolu sisendite 
vähendamisele kaasa aitavate meetmete ja liigilise mitmekesisuse vahel toetusalusel 
põllumajandusmaal. Kirjeldus. 

Võrreldes ÜPT taludega, ei tohi MAHE taludes kasutada sünteetilisi pestitsiide, samuti on 
keelatud kasutada mineraalväetisi (maheseadusest tulenev nõue). KST talud erinevad sisendite 
osas ÜPT taludest lämmastiku kasutamise piirangu poolest: maksimaalselt on lubatud kasutada 
kuni 170 kg lämmastikku ha kohta aastas, millest mineraalväetistega on lubatud anda kuni 100 
kg. Arvestades PKT meetmete nõudeid, peaks MAHE talud olema elusorganismidele kõige 
sobilikumad elupaigad. Järgnevalt on välja toodud võimalikud seosed bioloogilise mitme-
kesisuse indikaatorite (kimalased, linnud, taimed ja vihmaussid) ning PKT keskkonnasõbraliku 
tootmise baasmeetmest ja mahepõllumajandusliku tootmise lisameetmest tulenevate sisendite 
kasutamise muutuste vahel. Antud indikaatoreid ei ole aga analüüsitud otseselt koos väetiste ja 
pestitsiidide andmetega, vaid lähtuvalt PKT meetmete nõuetest on üritatud leida kaudselt 
võimalikke seoseid.  

 

Kimalaste seire tulemuste ja pestitsiidide kasutami se vahelised seosed  

PMK kimalaste seire põhjal ei saa veel välja tuua kimalaste näitajate ja sisendite kasutamise 
vahelisi trende. Pestitsiidide märgatav kahjulik mõju avaldub alles pikema aja jooksul: järglasi 
andvate emakimalaste arv mürgitamise tõttu väheneb ajapikku, millest tulenevalt väheneb ka 
kimalaseperede ja isendite arvukus. Pestitsiidide mõju suurus sõltub nende kasutamise hulgast, 
ajast ja kasutamise viisist, kuid ka kompensatsioonialade lähedusest ja olemasolust ehk 
maastiku struktuurist. Piirkonniti on aga kompensatsioonialade olemasolu erinev, mis on üheks 
põhjuseks ka toetustüüpide mõju piirkondlikele erinevustele nagu PMK kimalaste seire 
tulemustest selgus. Edaspidistes kimalaste näitajate ja pestitsiidide kasutamise vaheliste seoste 
väljaselgitamisel tuleb neid mõjutegureid arvesse võtta. 

Selleks, et tolmeldajaid mitte kahjustada, on hakatud tootma repellentseid (eemalepeletavaid) 
pestitsiide. Eestis on tehtud aga meemesilastega uurimus (Karise et al., 2007), mille põhjal 
selgus, et nad ilmselt ei erista insektitsiidiga töödeldud ja töötlemata alasid ning toitumisala 
valikut mõjutab eelkõige toiduressursi hulk (seda seost kinnitasid ka PMK kimalaste seire 
tulemused). Lisaks võib toidutaime atraktiivsus ületada insektitsiidi repellentsuse, eriti juhtudel 
kui muid toidutaimi mesilaste lennuraadiuses ei ole ja nad lendavad ikkagi mürgitatud põllule.  

 

Lindude seire tulemuste ja sisendite kasutamise vah elised seosed 

PMK lindude seire põhjal ei saa veel välja tuua lindude näitajate ja sisendite kasutamise vahelisi 
trende. Kuna KST taludes puuduvad pestitsiidide kasutamise piirangud, võib arvata, et sealne 
lindude toiduvalik on tagasihoidlikum kui MAHE taludes. Näiteks nurmkana puhul on tõestatud, 
et poegade nõrga elumuse (vähesed poegadest jäävad ellu ja suudavad hiljem ise järglasi 
anda) põhjuseks on herbitsiidide kasutamisest tingitud putuktoidu defitsiit, sest hävitatakse 
muuhulgas ka putukate toidutaimi (Potts, 1986). PMK lindude seire 2006. aasta andmete põhjal 
taheti analüüsida pestitsiidide kasutamise ja linnustiku näitajate vahelisi seoseid ÜPT ja KST 
taludes, kuid selgus, et pestitsiide kasutas seiretalude tootjatest vaid väike osa. 

 

Taimede seire tulemuste ja sisendite kasutamise vah elised seosed  

PMK seire tulemused näitasid, et 2005. aastal oli MAHE põldudel taimede väikeseskaalaline 
liigirikkus oluliselt kõrgem kui KST taludes. Samuti oli ka 2006. aastal Lõuna- ning Kesk-Eestis 
MAHE talude seirepõldude väikeseskaalaline liigirikkus oluliselt kõrgem kui KST või ÜPT 
taludes. Erinev tulemus saadi aga Lääne-Eestis, kus ÜPT põldudel olid mõnel juhul isegi 
kõrgemad näitajad. Kui Lääne-Eesti 2006. aasta tulemused välja jätta, on tulemused 
põhjendatavad sellega, et MAHE põldudel ei või kasutada pestitsiide ning sellepärast on seal ka 
rohkem taimeliike. Samuti oli MAHE põldudel Simpsoni mitmekesisuse indeks kõrgem kui KST 
ja ÜPT põldudel. Erandlikud Lääne-Eesti tulemused vajavad aga edaspidist uurimist. Võimalik, 
et Lääne-Eesti ÜPT põlde majandataksegi sarnaselt MAHE põldudele või lihtsalt mõned 
ettevõtjad jäid taotluste sisseandmisega hiljaks ja sattusid ÜPT valimisse. Kuid see on oletuslik 
ning tuleks täpsemalt järele uurida, kui palju väetisi ja pestitsiide Lääne-Eesti ÜPT 
põllumajandusettevõtjad siiski kasutavad.  
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Üllatav oli, et KST põldude taimede liigirikkus oli 2006. aastal madalam kui ÜPT talude oma – 
kuna KST taludes võib lisaks pestitsiididele kasutada 170 kg/N/ha aastas, tekitab see KST 
siseselt suure maakasutuse intensiivsuse gradiendi. Seega on KST täpsema mõju 
selgitamiseks vaja nii KST kui ÜPT põllumajandusettevõtete maakasutuse tausta uurida: 
võimalik, et KST põllumajandusettevõtted ongi mõnel juhul intensiivsema majandamisega kui 
ÜPT põllumajandusettevõtted. 

Põlluservade taimede liigirikkuses ega ka Simpsoni mitmekesisuse indeksis sõltuvalt 
meetmetest PMK seire põhjal olulisi erinevusi ei leitud. Meetme mõju võib ilmneda pikema aja 
jooksul, kuid antud juhul oli siiski tegemist alles esimese seireringiga ning meetmete nõudeid oli 
rakendatud alles 2-3 aastat. Lisaks on siin ka muid aspekte – nt kui maheettevõtja on juba pikka 
aega mahedalt majandanud, siis ei saa eeldada liigirikkuse edasist kasvu seiratavatel aastatel – 
võib-olla on nendes põlluservades maksimaalne liigirikkus juba varasematel aastatel 
„saavutatud” ning seetõttu me praegu enam efekti ei näe. Lisaks tuleb arvestada ka maastikulist 
konteksti: põlluservadel, mille läheduses leidub rohkem niidu- ja metsakooslusi, on eeldusi 
kiiremaks liigirikkuse kasvuks kui servadel, mis asuvad peamiselt põldudega ümbritsetud 
maastikus ja kus potentsiaalselt põlluserva levivate liikide arv võib seetõttu olla 
märkimisväärselt väiksem. Samas ei pruugi märkimisväärseid erinevusi meetmete vahel 
ilmnedagi, sest PKT meetmetes ei olnud ette nähtud konkreetseid tegevusi, mis võiksid otseselt 
põlluserva taimestikku positiivselt mõjutada. 

Varasematel aastatel pole Eestis otseselt sisendite mõju lokaalses skaalas põllumajandus-
maastiku taimedele uuritud. Küll aga täheldati üle-Euroopalise projekti Greenveins2 raames läbi 
viidud uuringus, et Eesti intensiivsemalt majandatud põllumajandusmaastike põlluservade 
liigirikkus oli oluliselt madalam võrreldes vähemintensiivselt majandatud maastike põllu-
servadega, ja seda eeskätt just põllumajandustegevuse suhtes tundlikemate liikide osas (Aavik, 
Liira, 2008). Lisaks on Tartu Ülikooli teaduritel käsil analüüsi etappi jõudnud projekt Agripopes3, 
kus analüüsitakse maakasutuse (väetised, pestitsiidid) ja maastiku struktuuri mõju taimede, 
lindude ja putukate mitmekesisusele.  

 

Vihmausside ja mulla mikroobikoosluse seire tulemus te ja sisendite kasutamise 
vahelised seosed  

PMK 2006. ja 2007. aasta seire tulemuste põhjal oli mikroobikoosluse biomassi aktiivsus 
mõlemal aastal kõrgeim MAHE põldudel. Dominantliigi osatähtsus oli aga mõlemal aastal kõigis 
seirepiirkondades kõrgeim ÜPT talude põldudel (v.a Kesk-Eestis 2007. aastal), mis viitab 
intensiivsemale põllumajandustegevusele võrreldes KST ja MAHE taludega. ÜPT põldudelt leiti 
enamasti madalaim vihmaussiliikide arv, MAHE ja KST põldudel oli see aga kõrgem. Selliste 
tulemuste põhjal võib järeldada, et MAHE ja KST põllud pakuvad vihmaussidele enam-vähem 
sarnast elukeskkonda – seal on vihmaussikooslusele vähem negatiivseid mõjusid.  

Lähtuvalt elupaigast ja –viisist saab vihmaussid jagada kolme gruppi: aneetsilised, endogeilised 
ja epigeilised. Aneetsiliste ja epigeiliste vihmaussiliikide, kes on põllumajandustegevuse suhtes 
tundlikumad, osakaal oli MAHE taludes märgatavalt kõrgem. Endogeiline eluvorm, mis on 
inimtegevuse suhtes kõige taluvam, oli suurima osakaaluga ÜPT ja madalaima osakaaluga 
MAHE taludes. Selline trend näitab, et loodussõbralikum tegutsemine MAHE põldudel avaldab 
vihmaussikooslusele positiivset mõju.  

Vihmaussiliigid võib jagada erinevatesse gruppidesse ka sõltuvalt nende ökoloogilise nõudluse 
ja tolerantsuse suhtes ümbritsevale tegevusele: ökoloogiliselt kõige vähenõudlikumad liigid, 
tundlikkuse poolest järgmisse gruppi kuuluvad liigid ja väga madala inimmõju taluvusega liik. 
Sõltuvalt nende erinevate gruppide olemasolust saab teha järeldusi põllumajandusliku tegevuse 
intensiivsuse kohta. PMK seireandmete põhjal võib öelda, et sõltuvalt nende gruppide 
esinemisest/mitteesinemisest erinesid ÜPT põllud mõnevõrra KST ja MAHE põldudest, eriti 
tundlikumate liikide kooslusetüüpide osas. See näitab, et kõige tundlikumad liigid ei suuda ÜPT 
põldudel elada.   

                                                 
2 Greenveins - EC 5 Framework Programme project „Vulnerability of Biodiversity in the Agro-Ecosystem as 
Influenced by Green Veining and Land Use Intensity“, www.greenveins.nl. 
3 Agripopes – project “Agricultural Policy-induced Landscape Changes: Effects on Biodiversity and 
Ecosystem Services” which is funded by European Science Foundation, http://agripopes.net. 
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Kui kõigi vihmausside ja mulla mikroobikoosluse näitajad kokku võtta, saab arvutada iga põllu 
kohta hindamisskaala järgi hindepunkti – mida kõrgem see on, seda parem vihmausside ja 
mikroobikoosluse aspektist lähtudes. 2007. aasta PMK seireandmete põhjal leiti, et MAHE 
põldudel olid hindepunktid oluliselt kõrgemad kui KST ja ÜPT seirepõldudel.  

PMK seire tulemused näitavad, et MAHE põllud on vihmaussidele kõige sobilikumad ja ÜPT 
põllud kõige vähemsobilikud elupaigad. KST põllud on näitajate poolest rohkem sarnased 
MAHE kui ÜPT põldudele. Kaudselt seoseid otsides võib oletada, et kuna MAHE põldudel ei 
kasutata sünteetilisi pestitsiide ja mineraalväetisi, on seal ka vihmausside ja mulla 
mikroobikoosluse näitajad kõrgemad. Lisaks avaldab neile põllumajandusliku tegevuse osas 
siiski mõju ka mullaharimine ning põllul kasvatatav kultuur ja see, kas rakendatakse 
viljavaheldust või mitte. Edaspidi on vajalikud spetsiaalsed sisendite kasutuse ning 
vihmaussikoosluse ja mikroobikoosluse vahelised analüüsid.  

Eestis on Truu et al. (2008) poolt uuritud mulla mikrobioloogilisi ja biokeemilisi omadusi, et 
hinnata erinevate põllumajanduslike majandamisviiside mõju Eesti haritavates muldades. 
Vastavalt mahepõllumajanduse printsiipidele majandatud põldude muldades leiti kõrgemad 
mikrobioloogiliste näitajate väärtused kui tavapõllumajandusega põldude muldades, kuid 
seejuures olid need ka kõige varieeruvamad. Sellised tulemused näitavad, et erinevate 
majandamisviiside mõjud peegeldusid viimase dekaadi jooksul juba mulla mikrobioloogilistes 
omadustes. Suurem varieeruvus mahepõllumajandusliku tootmisviisiga taludes viitab jätkuvale 
üleminekuperioodile, mis tuleneb majandamisviiside muutustest. Antud uurimusest selgus, et 
orgaanilise sõnniku kasutamine mõjutas mikroobikoosluse biomassi positiivselt. Lisaks leiti, et 
mineraalne lämmastikväetis, mida lisatakse aja jooksul, omab mikroobikoosluse biomassile 
tugevamat mõju kui mingil kindlal aastal lisatud kogus.  

Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledži mullaelustiku uurijad on oma varasemates töödes (Ivask, 
Truu, 1997; Ivask et al., 2001) koostanud joonise, mis näitab vihmausside arvukuse ja 
mitmekesisuse, mikroorganismide arvukuse, aktiivsuse ja mitmekesisuse ning orgaanilise aine 
sisalduse suhteid erineva maakasutusega muldades (joonis 68). Sellelt jooniselt selgub, et 
haritavate tavatalude põldudel on kõik kolm näitajat kõige madalamad, seevastu looduslikul 
rohumaal märgatavalt kõrgemad. Kõige kõrgemad näitajad esinesid aga reostunud rohumaadel 
(lautadetagused alad sõnniku- või virtsareostusega). Samas haritavate talude põldudest olid 
mikroorganismidele sobilikumad mahetalude põllud, kusjuures vihmausside arvukus ja 
mitmekesisus on madal aga mõlema majandamistüübiga taludes – see näitab mullaharimise 
negatiivset mõju vihmaussikooslusele. Kuna mullaharimine, väetamine ja taimekaitsevahendid 
mõjutavad mullaelustiku struktuuri ja talitlust paljude aastate jooksul, ei erinenud söötijäänud 
põldude mullaelustik oma struktuurilt ja mitmekesisuselt väga palju haritavate põldude 
näitajatest. Antud joonis viitab selgelt sellele, et erinevate sisendite kasutusega põldudel ja 
rohumaadel on erinevad ka vihmausside arvukuse ja mitmekesisuse, mikroorganismide näitajad 
ja orgaanilise aine sisaldus.   
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Joonis 68.  Vihmausside arvukuse ja mitmekesisuse, mikroorganismide arvukuse, aktiivsuse ja 
mitmekesisuse ning orgaanilise aine sisaldus erineva maakasutusega muldades (Ivask, Truu, 1997; Ivask 
et al., 2001) 

 

4.3.6.2. Hindamiskriteerium VI.2.A-2. Taimestikule ja loomastikule soodne kultuuride 
struktuur [kultuuride tüübid (kaasa arvatud kariloo mad), külvikord, taimkate kriitilistel 
perioodidel, põldude suurus] on säilitatud või uues ti kasutusele võetud.  

4.3.6.2.1. Programmi indikaator VI.2.A-2.1 . Tegevustega kaetud alade pind (ha), mille abil 
on säilitatud/uuesti kasutusele võetud kasulik kult uuride paigutus [kultuuride tüübid, 
(kaasa arvatud kariloomad), kultuuride kombinatsioo nid ja sarnaste põldude suurus] 

2006. taotleti PKT toetust 527 031 hektarile, sellest 387 069 hektaril rakendati 
viljavaheldust/külvikorda, millest: 

• KST taotlusalune pind moodustas 355 946 ha, ning 

• MAHE taotlusalune pind moodustas 31 123 ha. 

Viljavahelduse/külvikorra rakendamise üheks nõudeks oli kasvatada vähemalt 15%-l haritavast 
maast liblikõielisi või liblikõieliste-kõrreliste heintaimede segu (nimetatud heintaimi võis 
kasvatada ka allakülvina). 2006. aasta seisuga kasvatati PRIA andmetel liblikõielisi järgnevalt: 

• 16 655 ha-l MAHE toetusega kaetud aladel (25,3% MAHE taotlusalusest põllumaast) ja 

• 82 094 ha-l KST toetusega kaetud aladel (17,8% KST taotlusalusest põllumaast). 

2006. aastal PKT taotlusalune pind (527 031 ha) moodustas 61,9% kogu ühtse 
pindalatoetusega alast (ÜPT pind (sh PKT) 850 803 ha).  
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4.3.6.2.2.Programmi indikaator VI.2.A-2.2. Toetusal une pind (ha), mille tulemusena esineb 
kriitilistel perioodidel kasulik taimkate/kultuurid e jäänused. 

MAK 2004-2006 perioodil PKT meetmetes selliseid nõudeid, mis reguleeriks kasuliku 
taimkatte/kultuuride jäägi olemasolu kriitilistel perioodidel, ei esinenud. 

 

4.3.6.2.3. Programmi indikaator VI.2.A-2.3. Positii vse seose olemasolu (põllumaa 
võtmetüübi järgi) kultuuride paigutuse või toetusal use põllumajandusmaa taimkatte ja 
selle mõju vahel liigilisele mitmekesisusele [kirje ldus, ja kus vajalik (lindude, imetajate 
jne) pesade arvu hinnang või liigirohkus (või vaatl uste sagedus)] 

Võrreldes ÜPT taludega, on KST ja MAHE taludes kohustus rakendada viljavaheldust/ 
külvikorda, mille üheks nõudeks on kasvatada vähemalt 15% haritavast maast liblikõielisi või 
liblikõieliste-kõrreliste heintaimede segu. Nimetatud heintaimi võib kasvatada ka allakülvina. 
Kuna liblikõielised pakuvad elusorganismidele toiduressurssi, võib eeldada, et KST ja MAHE 
talud on võrreldes ÜPT taludega neile sobivamad elupaigad. Järgnevalt on välja toodud 
võimalikud seosed bioloogilise mitmekesisuse indikaatorite (kimalased, linnud, taimed ja 
vihmaussid) ning PKT keskkonnasõbraliku tootmise baasmeetmest ja mahepõllumajandusliku 
tootmise lisameetmest tulenevate kultuuride struktuuri muutuste vahel. 

 

Kimalaste seire tulemuste ja viljavahelduse/külviko rra rakendamise vahelised seosed  

PMK kimalaste seire tulemused näitasid, et kimalaste arvukus ja liigirikkus olid enamasti 
kõrgemad seal, kus oli õite tihedus kõrgem. Selline tulemus on põhjendatav sellega, et kimalane 
otsib põllumajandusmaastikult toitu, mida saab õitsevatest taimedest. Kuna MAHE ja KST 
taludes on 15% liblikõieliste või liblikõieliste-kõrreliste heintaimede kasvatamise nõue, peaks 
need talud kimalastele rohkem toitu pakkuma.  

Kõigi seirepiirkondade kimalaste arvukus ja liigirikkus eri toetustüüpidega taludes omavahel 
kummalgi seireaastal (2006. ja 2007. a) oluliselt ei erinenud, kuid olid ÜPT taludes mõnevõrra 
madalamad. Lisaks oli kõigi kolme piirkonna peale kokku 2006. aastal Shannoni mitmekesisuse 
indeksi väärtused MAHE ja KST taludes võrreldes ÜPT taludega oluliselt kõrgemad. Kuigi 2007. 
aastal vastava näitaja puhul statistiliselt olulist erinevust ei leitud, oli Shannoni mitmekesisuse 
indeks ka 2007. aastal siiski marginaalselt erinev (st olulisuse nivoole väga lähedal). Lisaks oli 
pikasuiseliste kimalaste kooslus MAHE taludes 2006. aastal optimaalne, samas kui ÜPT taludes 
oli pikasuiselisi loodetust vähem. Selliseid trende võib mingil määral seostada 15% liblikõieliste 
või liblikõieliste-kõrreliste heintaimede segu kasvatamisega, mis meelitasid KST ja MAHE 
taludes kohale arvukama ja liigirikkama kimalasekoosluse.  

Toetuste taotlustel esitatud kasvatatavate kultuuride andmete alusel oli PRIA andmetel 2007. 
aastal liblikõielistega kaetud ala osakaal kogu põllumaast mahepõllumajandusliku tootmisega 
taludes 26%, keskkonnasõbraliku tootmisega taludes 17,2% ning ühtse pindalatoetusega 
taludes, mis ei olnud liitunud PKTga, vähem kui 6%. See viitab suuremale toiduressursi olemas-
olule mahepõllumajandusliku tootmisega taludes, eriti võrreldes ÜPTga. Lisaks oli ka KST 
taludes liblikõielistega kaetud ala osakaal kõrgem kui nõutud miinimum (15%). Maakondade 
vahelisel võrdlemisel leiti, et mahepõllumajandusliku tootmise toetusega taludes oli 2004.-2006. 
aasta keskmisena suurim liblikõielistega kaetud ala osakaal kogu põllumaast Saaremaal (ligi 
40%). Madalaimate näitajatega paistsid silma Põlva- (alla 15% piiri), Viljandi-, Rapla- ja 
Tartumaa. Keskkonnasõbraliku tootmise toetusega liitunud taludes oli kõrgeim liblikõieliste 
kasvatamise osakaal Saare-, Võru- ja Hiiumaal, madalaim aga Põlva-, Viljandi-, Järva- ja 
Raplamaal. Ka ühtse pindalatoetusega taludes (v.a PKT) oli liblikõieliste kasvatamise osakaal 
kõrgeim Saaremaal (9%), millele järgnes Võrumaa (6%) ning ülejäänud maakondades oli vastav 
osakaal veelgi madalam. Sellised näitajad viitavad põllumajandus-tegevuse poolt liblikõieliste 
näol kimalastele pakutava toiduressursi olemasolu maakonniti eri toetustüübiga taludes. 

Maakasutuse ja kimalaste mitmekesisuse vahelist seost tõestab ka Säästva Eesti Instituudi 
poolt ALARM projekti4 raames läbi viidud uuring, milles analüüsiti maakasutuse muutuste ja 
kimalaste mitmekesisuse vahelisi seoseid Eestis Tartumaal ja Suurbritannias Kenti maakonnas. 

                                                 
4 ALARM – EC 6 Framework Programme project „Assessing large-scale environmental risks for 
biodiversity with tested methods“ (COCE-CT-2003-506675), www.alarmproject.net. 
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Uurimuse tulemusena selgus, et koos lühiajalise rohumaa ning liblikõieliste pindala 
vähenemisega avamaa kimalaseliikide ohustatus kasvab. Seejuures on kõige ohustatumad just 
keskmiste ja pikkade suistega avamaaliigid. 

Kimalaste arvukust, kimalaseliikide arvu ja kimalaste Shannoni mitmekesisuse indeksit 
analüüsiti ka koos 66. kimalase seiretalu maakasutuse näitajatega: põllukultuuride arv hektari 
kohta ja keskmine viljavahelduses oleva põllu pindala. Kõigi seirepiirkondade andmeid koos 
analüüsides leiti kimalaste arvukuse ja maakasutuse andmete vahel 2 statistiliselt olulist nõrka 
seost: keskmise põllu pindala kasvades kimalaste arvukus langes oluliselt (joonis 69), ning 
kimalaste arvukus oli seda kõrgem, mida rohkem erinevaid põllukultuure hektari kohta kasvatati 
(joonis 70).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joonis 69.  PKT BM seiretalude (n=66) kimalaste arvukuse ja tootjate keskmise põllu pindala vahelised 
seosed 2007. aastal PMK andmete põhjal. 
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Joonis 70.  PKT BM seiretalude (n=66) kimalaste arvukuse ja hektari kohta keskmiselt kasvatatavate 
põllukultuuride arvu vahelised seosed 2007. aastal PMK andmete põhjal. 

Kõigi seirepiirkondade andmete koos analüüsimisel leiti, et keskmise põllu pindala kasvades 
langes oluliselt ka kimalaseliikide arv (joonis 71). Sarnaselt kimalaste arvukusele kasvasid 
hektari kohta kasvatatavate põllukultuuride arvu suurenedes ka kimalaseliikide arv (joonis 72) 
ning kimalaste Shannoni mitmekesisuse indeks (joonis 73).  
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Joonis 71.  PKT BM seiretalude (n=66) kimalaseliikide arvu ja tootjate keskmise põllu pindala vahelised 
seosed 2007. aastal PMK andmete põhjal 

 

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50

log(kultuuride arv ha kohta + 1)

0

2

4

6

8

10

12

14

K
im

al
as

el
iik

id
e 

ar
v

r = 0,35; p = 0,01

 
Joonis 72 . PKT BM seiretalude (n=66) kimalaseliikide arvu ja hektari kohta keskmiselt kasvatatavate 
põllukultuuride arvu vahelised seosed 2007. aastal PMK andmete põhjal 
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Joonis 73 . PKT BM seiretalude (n=66) kimalaste Shannoni mitmekesisuse indeksi ja hektari kohta 
keskmiselt kasvatatavate põllukultuuride arvu vahelised seosed 2007. aastal PMK andmete põhjal 

Selliste esialgsete tulemuste põhjal on näha, et kimalaste arvukus ja liigirikkus põllu keskmise 
pindala kasvades vähenesid ning olid suuremad seal, kus kasvatati hektari kohta rohkem 
erinevaid põllukultuure. Lisaks kasvas hektari kohta kasvatatavate põllukultuuride arvu 
suurenedes ka kimalaste Shannoni mitmekesisuse indeks. Jooniste 71 ja 73 põhjal saab veel 
välja lugeda järgmist: kimalaste arvukus langes märgatavalt, kui keskmine põllu suurus ületas 6 
ha ning kimalaseliikide arv, kui keskmise põllu pind ulatus 5 hektarini. See näitab, et on olemas 
teatud põldude keskmise suuruse piir, millest alates kimalaste arvukus ja liigirikkus vähenevad 
märgatavalt. 

Lisaks märkisid kimalaste seire välitööde läbiviijad, et paljud tootjad on kündnud põllud kuni tee 
servani ja seeläbi on kadunud ka õitsevad tee- ja põlluservad, mis omakorda kahandavad 
kimalaste aga ka kahjureid ohjavate parasitoidide toidubaasi. Lisaks pakuvad ülesharimata 
põlluservad kimalastele ka pesitsuskohti. 

 

Lindude seire tulemuste ja kultuuride struktuuri va helised seosed  

KST ja MAHE toetuse nõudeks on viljavahelduse/külvikorra rakendamine: igal aastal peab 
põllumaal kasvatama vähemalt 15% liblikõielisi või liblikõieliste-kõrreliste heintaimede segu, 
millel arvatakse olevat positiivne mõju lindude toiduressurssidele. Nii seemne- kui ka 
putuktoidulistele lindudele pakuvad toitu loodusliku ilmega põlluservad, mille hooldamise kohta 
keskkonnatoetuse meetmetes nõuded puuduvad. Seejuures on põlluservad sageli küntud kuni 
teeni, mistõttu sellise servaelemendi olemasolu on vähenenud. Loodusliku ilmega põlluservad 
on lindudele muuhulgas oluliseks pesitsuspaigaks, pakkudes põllutööde eest turvatud pesakohti 
ning peitumispaiku maaharimise eest pagevatele lennuvõimetutele poegadele.   

Linnustiku andmeid analüüsiti koos 66. lindude seiretalu maakasutuse andmetega (põllu-
kultuuride arv hektari kohta ja keskmine viljavahelduses oleva põllu pindala). Pesitsevate 
linnuliikide arv, kõigi kohatud linnuliikide arv ja isendite arv ei andnud usaldatavaid seoseid 
põllukultuuride arvuga hektari kohta. Lindude Shannoni mitmekesisuse indeks aga hektari kohta 
keskmiselt kasvatatavate põllukultuuride arvu kasvades suurenes (joonis 74). Irina Herzon 
(2007) leidis Balti riikide põllulinde käsitlevas doktoritöös, et lindude arvukusele mõjus 
positiivselt nii erinevate maastikuobjektide olemasolu põllumajandusmaastikus kui ka kultuuride 
mitmekesisus. See näitab, et maastikus, kus on palju erinevaid maastikuelemente ja 
mitmekesine kultuuride muster, on kõrgem lindude liigirikkus.  
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Joonis 74.  PKT BD seiretalude (n=66) hektari kohta kasvatatavate põllukultuuride arvu ja lindude 
Shannoni mitmekesisuse indeksi vaheline seos PMK linnuseire 2007. aasta andmete põhjal  

Kuigi meetmetes põllu suuruse kohta ühtegi nõuet ei esitatud, leiti PMK linnuseire 2007. aasta 
andmete analüüsil oluline negatiivne seos põldude keskmise pindala ja linnustiku mitme-
kesisuse (Shannoni mitmekesisuse indeks) vahel (joonis 75): mida suurem oli põldude 
keskmine pindala, seda väiksem oli lindude mitmekesisus. Lisaks leiti ka pesitsevate liikide ja 
põllu keskmise pindala vahel oluline negatiivne seos: keskmise põllu pindala suurenedes 
pesitsevate linnuliikide arv langes (joonis 76). 
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Joonis 75 . PKT BD seiretalude (n=66) keskmise põldude pindala ja lindude mitmekesisuse vaheline seos 
PMK linnuseire 2007. aasta andmete põhjal  
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Joonis 76.  PKT BD seiretalude (n=66) keskmine põldude pindala ja pesitsevate linnuliikide arvu vaheline 
seos PMK linnuseire 2007. aasta andmete põhjal  

 

Taimede seire tulemuste ja kultuuride struktuuri va helised seosed  

PMK taimede seire põhjal ei saa veel välja tuua taimede näitajate ja kultuuride struktuuri 
vahelisi trende.  

 

Vihmausside seire tulemuste ja kultuuride struktuur i vahelised seosed  

PMK 2006. ja 2007. aasta seire tulemuste põhjal oli mikroobikoosluse biomassi aktiivsus 
mõlemal aastal kõrgeim MAHE põldudel. Dominantliigi osatähtsus oli aga mõlemal aastal kõigis 
seirepiirkondades kõrgeim ÜPT talude põldudel (v.a Kesk-Eestis 2007. aastal), mis  viitab 
intensiivsemale põllumajandustegevusele võrreldes KST ja MAHE taludega. ÜPT põldudelt leiti 
enamasti madalaim vihmaussiliikide arv, MAHE ja KST põldudel oli see aga kõrgem. Selliste 
tulemuste põhjal võib järeldada, et MAHE ja KST põllud pakuvad vihmaussidele enam-vähem 
sarnast elukeskkonda – seal on vihmaussikooslusele vähem negatiivseid mõjusid.  

Lähtuvalt elupaigast ja –viisist saab vihmaussid jagada kolme gruppi: aneetsilised, endogeilised 
ja epigeilised. Aneetsiliste ja epigeiliste vihmaussiliikide, kes on põllumajandustegevuse suhtes 
tundlikumad, osakaal oli MAHE taludes märgatavalt kõrgem. Endogeiline eluvorm, mis on 
inimtegevuse suhtes kõige taluvam, oli suurima osakaaluga ÜPT ja madalaima osakaaluga 
MAHE taludes. Selline trend näitab, et loodussõbralikum tegutsemine MAHE põldudel avaldab 
vihmaussikooslusele positiivset mõju.  

Vihmaussiliigid võib jagada erinevatesse gruppidesse ka sõltuvalt nende ökoloogilise nõudluse 
ja tolerantsuse suhtes ümbritsevale tegevusele: ökoloogiliselt kõige vähenõudlikumad liigid, 
tundlikkuse poolest järgmisse gruppi kuuluvad liigid ja väga madala inimmõju taluvusega liik. 
Sõltuvalt nende erinevate gruppide olemasolust saab teha järeldusi põllumajandusliku tegevuse 
intensiivsuse kohta. PMK seireandmete põhjal võib öelda, et sõltuvalt nende gruppide 
esinemisest/mitteesinemisest erinesid ÜPT põllud mõnevõrra KST ja MAHE põldudest, eriti 
tundlikumate liikide kooslusetüüpide osas. See näitab, et kõige tundlikumad liigid ei suuda ÜPT 
põldudel elada.   

Kui kõigi vihmausside ja mulla mikroobikoosluse näitajad kokku võtta, saab arvutada iga põllu 
kohta hindamisskaala järgi hindepunkti – mida kõrgem see on, seda parem vihmausside ja 
mikroobikoosluse aspektist lähtudes. 2007. aasta PMK seireandmete põhjal leiti, et MAHE 
põldudel olid hindepunktid oluliselt kõrgemad kui KST ja ÜPT seirepõldudel.  

PMK seire tulemused näitavad, et MAHE põllud on vihmaussidele kõige sobilikumad ja ÜPT 
põllud kõige vähemsobilikud elupaigad. KST põllud on näitajate poolest rohkem sarnased 
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MAHE kui ÜPT põldudele. Kaudselt seoseid otsides võib oletada, et kuna MAHE ja KST 
põldudel rakendatakse viljavaheldust, mõjub see positiivselt ka vihmaussidele ja mulla 
mikroobikooslusele. Lisaks avaldab neile põllumajandusliku tegevuse osas siiski mõju ka 
mullaharimine ning sisendite kasutamine. Edaspidi on vajalikud spetsiaalsed erinevate 
kultuuride kasvatamise ja viljavahelduse rakendamise ning vihmaussi- ja mulla mikroobi-
koosluse vahelised analüüsid.  

Eestis on Truu et al. (2008) poolt uuritud mulla mikrobioloogilisi ja biokeemilisi omadusi, et 
hinnata erinevate põllumajanduslike majandamisviiside mõju Eesti haritavates muldades. 
Uurimuse tulemusena selgus, et liblikõielisi sisaldav viljavaheldus suurendas mulla hingamist ja 
mikroobikoosluse biomassi.  

Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledži mullaelustiku uurijad on oma varasemates töödes (Ivask, 
Truu, 1997; Ivask et al., 2001) koostanud joonise, mis näitab vihmausside arvukuse ja mitme-
kesisuse, mikroorganismide arvukuse, aktiivsuse ja mitmekesisuse ning orgaanilise aine 
sisalduse suhteid erineva maakasutusega muldades (joonis 77). Sellelt jooniselt selgub, et 
haritavate tavatalude põldudel on kõik kolm näitajat kõige madalamad, seevastu looduslikul 
rohumaal märgatavalt kõrgemad. Kõige kõrgemad näitajad esinesid aga reostunud rohumaadel 
(lautadetagused alad sõnniku- või virtsareostusega). Selle joonise põhjal võib järeldada, et nii 
vihmaussidele kui ka mikroorganismidele sobivad elupaigaks paremini rohumaade mullad, kus 
on ka kõrgem orgaanilise aine sisaldus. Samas haritavate talude põldudest olid mikro-
organismidele sobilikumad mahetalude põllud, kusjuures vihmausside arvukus ja mitmekesisus 
on madal aga mõlema majandamistüübiga taludes – see näitab mullaharimise negatiivset mõju 
vihmaussikooslusele. Antud joonise põhjal võib öelda, et vihmausside arvukus ja mitmekesisus, 
mikroorganismide arv ning orgaanilise aine sisaldus sõltuvad kõik ka sellest, mis kultuur antud 
maal kasvab.  

 

Joonis 77.  Vihmausside arvukuse ja mitmekesisuse, mikroorganismide arvukuse, aktiivsuse ja 
mitmekesisuse ning orgaanilise aine sisaldus erineva maakasutusega muldades (Ivask, Truu, 1997; Ivask 
et al., 2001) 
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4.3.6.3. Hindamiskriteerium VI.2.A-3. Kaitset vajav atele liikidele suunatud toetatavad 
tegevused on olnud edukad. 

Eestis MAK 2004-2006 põllumajandusliku keskkonnatoetuse raames konkreetset kaitset 
vajavatele liikidele suunatud toetavat meedet ei rakendatud. Selline liigikaitse on aga 
korraldatud looduskaitseseadusega, mille kohaselt moodustakse vajadusel kaitsealasid, 
kaitsekorralduskavasid ja –eeskirju. Siit jäävad aga välja kaitsealadest väljaspool elavad 
isendid, kelle trende oleks mõttekas jälgida, et vajadusel abinõud tarvitusele võtta.  

 

4.3.6.3.1. Indikaator VI.2.A-3.1. Toetusalune põllu majandusmaa, mille sihtrühm on 
eluslooduse liigid või liikide grupid (hektarid ja liikide täpsustus) 

(a) millest on laialdaselt levinud liigid (%) 

(b) millest on spetsialist-liigid (%) 

(c) millest on kahaneva arvukusega liigid (%) 

(d) millest on stabiilsed või kasvavad liigid (%) 

(e) millest on mullaorganismid (%) 

(f) millest on liigid, mis esinevad rahvusvahelistes ohustatud liikide nimekirjades (%) 

Eesti maaelu arengukava 2004-2006 perioodil põllumajandusliku keskkonnatoetuse raames 
spetsiaalseid kaitset vajavatele liikidele suunatud toetavaid tegevusi ei rakendatud. 

 

4.3.6.3.2. Indikaator VI.2.A-3.2. Sihtrühma liikide  populatsioonide trendid spetsiifilisel 
sihtpõllumajandusmaal (kus vajalik hõlmab populatsi ooni suuruse hinnangut) või mõni 
muu tõendus positiivse seose kohta toetatud tegevus te ja sihtgrupi liikide arvukuse 
vahel (kirjeldus).  

Eesti maaelu arengukava 2004-2006 perioodil põllumajandusliku keskkonnatoetuse raames 
spetsiaalseid kaitset vajavatele liikidele suunatud toetavaid tegevusi ei rakendatud. 
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4.3.6.4. Riigispetsiifiline hindamiskriteerium 2A.4  On säilitatud ja/või loodud selliseid 
maastiku pind-, joon- ja punktelemente, mis on sood sad taimestikule ja loomastikule  

MAK 2004-2006 perioodil rakendati kiviaedade rajamise, taastamise ja hooldamise meedet, mis 
aitas kaasa maastiku joonelementide säilitamisele ja loomisele. Kiviaedade rajamise, 
taastamise ja hooldamise meetme nõuetes on kirjas, et kiviaiale lähemal kui 1,5 m on keelatud 
maa harimine ning väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamine, mistõttu pakuvad kiviaiad häid 
elu-, pesitsus-, peatus- ja varjupaiku paljudele taime- ja loomaliikidele ning teistele 
elusorganismidele. Lisaks peavad antud toetuse taotlejad täitma ka keskkonnasõbraliku 
tootmise nõudeid, mis loob kiviaedade lähiümbruses elavatele organismidele teatud määral 
sobivamad tingimused kui tavapõllumaal.  

Pind- ja punktelementide säilitamiseks ja loomiseks PKT raames eraldi meedet ei rakendatud. 

 

4.3.6.4.1. Riigispetsiifiline programmi indikaator 2.A-4.1 Säilitatud ja/või loodud maastiku 
pind-, joon- ja punktelementide pindala/pikkus/arv.   

MAK 2004-2006 perioodil rakendati kiviaedade rajamise, taastamise ja hooldamise meedet, 
mille raames toetati 26 km kiviaedade hooldamist, 19,3 km kiviaedade rajamist ja 39,5 km 
kiviaedade taastamist (kogupikkusena 84,8 km). 

 

4.3.6.4.2. Riigispetsiifiline programmi indikaator 2.A-4.2 Positiivse seose olemasolu 
maastiku pind-, joon- ja punktelementide ning liigi lise mitmekesisuse vahel. Kirjeldus.  

Põllumajandusmaastik on oma olemuselt suhteliselt objektivaene ning mitmekesisuse tagavad 
reeglina vastavas maastikus erinevad kompensatsioonialad (puudetukad, õuealad, kraavi-
servad, kiviaiad jne). Samuti kompenseerivad sellised alad tootmise intensiivsust (Herzon, 
2007). Eesti põllumajandusmaastikus tuleb hästi välja maastikuökoloogias üldtuntud printsiip, et 
mitmekesisemas põllumajandusmaastikus on kõrgem bioloogiline mitmekesisus (selline oluline 
seos tuli välja ka PMK linnuseire puhul – vt alljärgnev). Erinevad maastikuelemendid5 pakuvad 
pesitsus- ja varjekohti nii lindudele, imetajatele kui ka putukatele ning kasvukohti taimedele. 
Samuti võivad sellised maastikuelemendid toimida n-ö levikukoridoridena ühest sobivast 
elupaigast, toitumiskohast või kasvukohast teise liikumiseks ja levimiseks. 

PMK koordineerimisel viiakse läbi maastikuseiret, mille käigus koguti 2004. ja 2007. aastal 
andmeid erinevate punkt-, joon- ja pindobjektide kohta. Nende objektide aastatevaheliste 
muutuste kohta võib välja tuua järgmist: 

• Punktobjektid . Kolme aasta (2004. ja 2007. aasta vahel) jooksul toimunud muutused 
punktobjektide arvus ja esinemissagedustes olid küllaltki väikesed. Maastikuseire Are ja 
Assamalla testaladel olid hävinud mõned lehtpuud. Üles olid haritud mitmed väikesed 
söödisaared. Ehitiste, varemete, settekaevude, rändrahnude mastide arv ei olnud 
muutunud. Samuti ei olnud väikseid tiike (alla 20 m2) juurde kaevatud. 

• Joonobjektid . Kiviaedade pikkuse osas olid muudatused minimaalsed. Peaaegu 
kõikides ruutudes, kus esines kiviaed, muudatusi kiviaedade pikkuses ei registreeritud. 
Vaid Lümanda testalal oli taastatud kiviaedu, mis pikendas joonelementide kogupikkust 
(kiviaedade toetuse mõju). Muret tekitav on asjaolu, et enamikel testaladel oli hulgaliselt 
põlde, millel puudus tee ja põllu vaheline taimkatte riba (oli väiksem kui 0,5 m).  

• Pindobjektid . Pindalalistes muutustes oli suurim rohumaade kasv (255 ha, 18%) ja 
söödi pindala vähenemine (101 ha, 20%). Pindalaliselt oli testaladel pindobjektidest 
kõige stabiilsem metsade ja veekogude pindala. Oluliselt vähenes põldude pindala (160 
ha, 13%), millest valdava osa oli 2007. aastal  kasutusel rohumaana. See on ilmselt 
seotud viljavahelduse nõudega PKT meetmetes. Söötis alade vähenemist tingis 
eelkõige maade ülesharimine (Maastiku struktuuri…, 2007). 

Eelnevatele maastikuseire tulemustele toetudes võib nentida, et säilis valdav enamus 
maastikuelemente. Juurde tekkis kiviaedu (mille tarvis rakendati eraldi meedet) ning rohumaid 

                                                 
5 Maastikuelementideks võib lugeda kivihunnikud, servaalad, metsatukad, kraavid, hekid, õuealad, põllud 
jms elemendid, mis kokku moodustavad maastiku struktuuri. 
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(võis tuleneda PKT meetmete viljavahelduse/külvikorra nõudest). Mõlemad eelmainitud 
maastikuelemendid on soodsad ka bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks/tõstmiseks.  

Maastiku tasandil arvutati ka maastiku mitmekesisuse näitajad, mida iseloomustavad erinevad 
maastikuindeksid. Erinevused 2004. ja 2007. aasta näitajate vahel olid enamus parameetrite 
osas väga väikesed, mis näitab vähest maastiku muutumist. Kõige suurimate Shannoni 
maastiku mitmekesisuse indeksi (SHDI)6 väärtustega testalad olid Lümanda, Porkuni, Kambja ja 
Haanja. Kõige madalamate väärtustega olid SHDI Palamuse ja Kaiu testaladel. Aladel, kus 
toimub intensiivsem põllumajandus, näitas Shannoni maastiku mitmekesisuse indeks suurimat 
muutust ning seda vähenemise suunas (Are, Kaiu, Palamuse ja Ridala testalad). Shannoni 
maastiku mitmekesisuse indeks oli stabiilne suurte mitmekesisusega aladel (Lümanda, Porkuni, 
Kambja), mõnevõrra oli indeks vähenenud Haanja seirealal Võrumaal (Põllumajandusmaastike 
seire, 2007).  

Erinevate piirkondade põllumajandustootmise intensiivsuse maastikulise kompenseerituse 
ühtlustamiseks tuleks välja töötada ühised alused. Esialgu võiks selleks olla kõrge 
loodusväärtusega alade (HNV) poollooduslike elementide (puudetukad, hekid, puuderibad, 
kiviaiad, kraavid, traditsioonilised puuviljaaiad jne) minimaalne osakaal kogu kasutuses olevast 
põllumajandusmaast, mis HNV juhendmaterjali (IEEP, 2007) järgi on soovitatud määrata 
20%na. Sel juhul oleks võimalik tulevikus paremini hinnata kui palju oleks vaja toetust maksta, 
et bioloogilist mitmekesisust säilitada ja tõsta. Hetkel on probleem selles, et näiteks Lõuna-
Eestis on piisavalt kompensatsioonialasid, kuid Kesk-Eestis esineb neid märkimisväärselt 
vähem. Seega peaks toetuste maksmisel arvestama piirkondlikke erinevusi, et paremini saaksid 
toetatud piirkonnad, kus kaitsmist vajavaid elemente rohkem esineb. 

 

Kimalaste ja maastikuelementide vahelised seosed 

Kimalaste jaoks on väga oluline pesitsus- ja varjumispaikade ning toidu olemasolu, millele 
mõjub positiivselt maastiku mitmekesisus. Väga suurtel põllualadel, millel kasvatatakse ainult 
ühte kultuuri, on kimalasepopulatsioonil raskem areneda kui heterogeensema maastikuga 
piirkondades.  

Uurimuses „Kimalased Eesti põllumajandusmaastikul“ (Mänd et al., 2002) võrreldi kimalaste 
ning nende toidutaimede arvukust ja liigirikkust Eesti põllumajanduslikes ja poollooduslikes 
elupaikades. Õitsevate toidutaimede rohkuses ega ka kimalaste arvukuses nende kahe 
elupaiga vahel olulisi erinevusi ei leitud. Küll oli aga kimalaseliikide arv põllmajandusaladel 
oluliselt madalam kui kõrval asuvatel poollooduslikel aladel. Põhjuseks võis olla eelistatud 
toidutaimede väiksem osakaal põllumajanduselupaikades. Selliste elupaikade osatähtsus, kus 
kündmist ei toimu ja taimejuuri ei häirita ning seega kujuneb välja eelistatud toidutaimestik, võib 
olla kimalasekoosluste liigirikkuse jaoks agroökosüsteemides otsustava tähtsusega.  

Põllumajandusmaastikus on kimalaste jaoks väga olulisel kohal nii erinevad poollooduslikud 
kooslused kui ka ülesharimata põlluservad ja rohelised saarekesed põldude keskel, mis 
pakuvad kimalastele piisavalt sobivaid toidutaimi ning elukohti. Selliste maastikuelementide 
mõju kimalasekooslustele tuleks kindlasti edasi uurida ning sellest lähtuvalt oleks võimalik 
edaspidi läbi põllumajandusliku keskkonnatoetuse soodustada kimalastele sobivate elupaikade 
säilimist.       

PMK poolt koordineeritava kimalaste seire tulemuste põhjal leiti, et kimalaste arvukus ja 
liigirikkus olid seotud õite tihedusega, mis pakub toiduressurssi, samas sõltusid need näitajad 
ka piirkondlikest erinevustest, mille üheks põhjuseks võis olla erinev maastiku struktuur. Näiteks 
olid kimalaste liigirikkus ja õite tihedus 2006. a Kesk-Eesti ÜPT seiretaludes oluliselt 
madalamad kui MAHE ja KST taludes. Seega võib öelda, et kimalaste liigirikkus oli madalam 
seal, kus oli vähem õisi. Selline oluline erinevus ilmnes aga ainult Kesk-Eestis, mille põhjuseks 
võib olla kompensatsioonialade vähesus. Shannoni maastiku mitmekesisuse indeksi analüüsil 

                                                 
6 Shannoni maastiku mitmekesisuse indeks e SHDI väljendab numbriliselt maastiku struktuuri 
mitmekesisust. SHDI-d mõjutavad peamiselt kaks komponenti: erinevate maakasutuse tüüpide rohkus ja 
ühtlus (nende pindalaline proportsioon maastikus). SHDI on rohkem tundlik erinevate maastikuelementide 
rohkuse suhtes, see tähendab, mida enam on maastikus eri tüüpi maastikuelemente, seda suurem on 
indeksi väärtus. Indeks on tundlik ka harva esinevate maastikuelementide suhtes. SHDI väärtus on 0, kui 
maastikus on ainult üks maastikuelement (st mitmekesisus puudub) ja indeksi väärtus kasvab, kui erinevat 
tüüpi maastikuelementide arv kasvab või/ja nende jaotus ruumis muutub ühtlasemaks. 



 151 

sõltuvalt seirepiirkonnast selgus, et kuigi erinevus ei olnud statistiliselt oluline, oli antud näitaja 
Kesk-Eestis märgatavalt madalam kui Lõuna- ja Lääne-Eestis (joonis 78). Lisaks ilmnes nii 
Kesk- kui ka Lääne-Eestis kahe aasta õite tiheduse hinnangu ja kimalaste arvukuse ning liikide 
arvu näitajate vahel oluline positiivne seos: mida rohkem õisi, seda rohkem kimalasi ja 
kimalaseliike. Lõuna-Eestis aga sellist positiivset seost ei leitud. Arvatavasti võib väita, et 
mitmekesisema maastikuga piirkondades intensiivse tootmise mõjud tänu kompensatsiooni-
alade olemasolule nõrgenevad ning kompensatsioonialad pakuvad lisatoiduressurssi. See 
näitab maastiku struktuuri mitmekesisuse vajadust. Ka Lääne-Eesti on tegelikult mitmekesise 
maastikuga piirkond, kuid seal avaldas kimalaste näitajatele arvatavasti mõju madal õite 
tihedus, mille põhjuseks võisid olla õhukesed mullad ja kuiv suvi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joonis 78.  Shannoni maastiku mitmekesisuse indeksi statistikud Kesk-, Lõuna- ja Lääne-Eesti seirealadel 
2007. aastal PMK andmete põhjal  

2007. aasta PMK kimalaste seire tulemuste põhjal analüüsiti ka kimalaste arvukuse, liigirikkuse, 
Shannoni mitmekesisuse indeksi ning õite tiheduse seoseid Shannoni maastiku mitmekesisuse 
indeksiga. Kimalaseliikide arvu, kimalaste Shannoni mitmekesisuse indeksi ning õite tiheduse 
näitajate ja maastiku mitmekesisuse indeksi vahel olulisi seoseid ei leitud. Kimalaste arvukuse 
puhul selgus, et maastiku mitmekesisuse indeksi kasvades suurenes kimalaste arvukus (joonis 
79).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joonis 79.  Kimalaste arvukuse ja Shannoni maastiku mitmekesisuse vahelised seosed PKT kimalaste 
seire 2007. aasta andmete põhjal  
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Lindude ja maastikuelementide vahelised seosed 

Maastiku mõju linnustikule on väga mitmetahuline, sest iga liik on ökoloogiliselt kohastunud 
mingite omadustega maastiku kasutamisele, kusjuures ühes ja samas elupaigas on eri liigid 
spetsialiseerunud erinevatele niššidele. Põllumajandusmaastik on näiteks metsaga võrreldes 
väga objektivaene. Samas asustavad seda ökoloogiliselt väga erinevad linnuliigid ning seda 
väga erinevatel eesmärkidel. Kui näiteks põldlõokese kogu elu kulgeb avamaastikus (nii 
sesoonses kui ööpäevases mõttes), siis näiteks pruunselg-põõsalind pesitseb pigem põõsastiku 
või kraavi servas ning hangib toitu avamaastikul, kusjuures viljapõldude puhul pigem vaid selle 
servaosas. Seepärast maastikuelementide mõjud põllumajandusmaastikus võimenduvad. Kui 
metsas on iga üksiku puu mõju linnustikule väga raske tuvastada, siis viljelusmaal võib üksik 
suur puu keset põldu olla oluliseks mõjuriks õige mitme linnuliigi esinemisele (Linnuseire 
andmete täiendav…, 2006). 

PMK lindude seire esialgsete tulemuste põhjal võib järeldada, et linnustiku näitajate väärtustele 
avaldasid suurt mõju piirkondlikud ja maastikulised erinevused. Näiteks selle põhjal, et paljud 
linnustiku näitajad olid Lääne-Eesti MAHE taludes madalamate väärtustega, võib öelda, et 
olulist rolli omas nii ümbritseva kui ka lokaalse maastiku mõju ja sellest tulenevalt 
kompensatsioonialade rohkus. Lääne-Eesti maastiku struktuur on oluliselt mitmekesisem 
võrreldes Kesk-Eesti maastikuga, kus see on oluliselt homogeensem (erinevused ilmnevad 
selgel näiteks maastikuindeksite puhul). 

Lisaks leiti PMK lindude seireandmete põhjal lindude liigirikkuses piirkonniti erisuunalised 
trendid: Kesk-Eestis, mis on maastiku mitmekesisuselt vaesem kui Lõuna- või Lääne-Eesti, oli 
lindude liigirikkus vaadeldaval perioodil (2005-2007) langenud, samal ajal kui teises kahes 
seirepiirkonnas olid nende näitajate väärtused kasvanud.  

PMK poolt läbiviidava seire põhjal saab küll väita, et linnud on maastikuelementidega selgelt 
seotud, kuid sõltuvalt linnuliigist ja konkreetsetest lokaalsetest maastiku elementidest, võivad 
seosed olla varieeruvad. Lindude Shannoni mitmekesisuse indeksit analüüsiti ka koos 66. PMK 
seireala maastiku andmetega (Shannoni maastiku mitmekesisuse indeks e SHDI). Lindude 
Shannoni mitmekesisuse indeksi ja SHDI vahel leiti statistiliselt usaldusväärne nõrk positiivne 
seos (joonis 80). See viitab sellele, et mitmekesisemas maastikus on mitmekesisem linnustik. 
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Joonis 80.  Põllulindude mitmekesisuse ja maastiku mitmekesisuse vahelised seosed PKT linnuseire 
2007. aasta andmete põhjal  
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Taimede ja maastikuelementide vahelised seosed 

Ka põllumajandusmaastiku taimestik on ümbritseva maastiku struktuuri poolt mõjutatud. 
Selliseid seoseid on näiteks käsitlenud Tsipe Aavik oma magistritöös „Soontaimede liigirikkus ja 
koosseis Eesti põllumajandusmaastikel“, mille eesmärgiks oli uurida taimede liigrikkuse, 
koosseisu, maastiku elementide ja maakasutuse intensiivsuse vahelisi suhteid. Antud 
uurimuses jagati taimeliigid sõltuvalt põldudel esinemise sagedusest n-ö agrotolerantseteks 
(liigid, mis taluvad põllumajandustegevust paremini või mille arvukus põllumajandustegevuse 
tulemusena isegi kasvab) ja loodusväärtuslikeks liikideks (põllumajandustegevuse suhtes 
tundlikumad liigid, sh haruldased umbrohud). Selgus, et nii ümbritseva maastiku struktuur kui ka 
lokaalsed maastikuelemendid mõjutavad nende kahe taimegrupi mitmekesisust erinevalt. 
Näiteks põllu läheduses ja teede naabruses kasvab agrotolerantsete taimeliikide osakaal. 
Seevastu puu- ja põõsarinde olemasolu ja kraavi lähedus tõstavad hoopis loodusväärtuslike 
liikide mitmekesisust. Lisaks viitasid tulemused ka sellele, et väikesed metsaeraldised põldudel 
sobivad elupaigaks rohkem generalistidele ja agrotolerantsetele taimeliikidele. Nagu näha, on 
maastiku struktuuril ka taimedele oma mõju, mistõttu ei saa seda aspekti tähelepanuta jätta.  

PMK koordineeritava taimeseire 2006. aasta välitööde käigus kirjeldati täpsemalt nende põllu-
servade, kus andmeid koguti, lokaalset maastiku struktuuri. Selgus, et teeservades oli kõrgem 
1-aastase tsükliga taimeliikide osakaal, mis võis olla tingitud tugevamast häiringust (põllult 
lähtuvad agrokemikaalid ning tee kasutamisest tulenev mehhaaniline häirimine). Põlluservi, kus 
esines puu- ja/või põõsarinne ning mis külgnesid kraaviga, iseloomustas kõrgema liigirikkusega 
ning valdavalt mitmeaastastest taimeliikidest koosnev taimestik. Põlluservades, mis paiknesid 
kraavi ääres, kasvasid sagedamini niiskuslembesemad taimeliigid. Samuti võis seal leiduda 
varjulembeseid ning isegi tüüpilisi metsakasvukohtade liike ning mitmeid puittaimede tõusmeid. 
Põlluserva struktuuri oluline mõju liigilisele koosseisule viitab, et edaspidisel liigirikkust 
mõjutavate faktorite analüüsil peab kindlasti arvesse võtma ka kasvukoha ja lähiümbruse 
maastiku struktuuri mõju.   

PMK taimeseire 2005. ja 2006. aasta näitajaid analüüsiti ka koos Shannoni maastiku mitme-
kesisuse indeksiga. Nende analüüside põhjal leiti seirealade taimeliikide arvu ja Shannoni 
maastiku mitmekesisuse indeksi vahel oluline positiivne seos (joonis 81). See tulemus viitab 
sellele, et mitmekesisemas maastikus on taimede liiririkkus kõrgem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Joonis 81.  Taimeliikide arvu ja maastiku mitmekesisuse vahelised seosed PKT taimeseire 2005. ja 2006. 
aasta andmete põhjal 
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4.3.7. Hindamisküsimus VI.2.B. Mil määral on bioloo giline mitmekesisus 
säilinud või suurenenud põllumajandusliku keskkonna toetuse kaudu tänu 
kõrge loodusväärtusega põllumajandusmaa elupaikade kaitsmisele, 
keskkonna infrastruktuuri kaitsmisele või parendami sele või põllu-
majandusmaaga piirnevate märgala- või vee-elupaikad e kaitsmisele 
(elupaikade mitmekesisus)? 

4.3.7.1. Hindamiskriteerium VI.2.B-1. Kaitstud on p õllumajandusmaal asuvaid ‘kõrge 
loodusväärtusega elupaiku’.  

Kõrge loodusväärtusega elupaikade mõiste on Euroopa Liidus olnud kasutusel alates 2003. 
aastast, kuid siiski on paljudel riikidel need alad endiselt määratlemata. Euroopa Keskkonna-
agentuuri materjalide järgi jagunevad kõrge loodusväärtusega põllumaad järgmiselt: 

1) kõrge poollooduslike koosluste osakaaluga põllumaa; 

2) madala põllumajanduse intensiivsusega ja looduslike ning struktuursete elementidega 
(põlluservad, hekid, kiviaiad, väikesed jõed jne) põllumaa; 

3) põllumaa, mis toetab haruldasi liike või suurt proportsiooni Euroopa või maailma 
populatsioonist. 

Kõrge loodusväärtusega elupaikade määratlemisel on enim probleeme selle jaotuse teise tüübi 
jaoks vajalike kriteeriumite kindlaksmääramisel. Tekib küsimus, et mis tingimustel lugeda 
põllumajandusmaa kõrge loodusväärtusega elupaigaks (kui madal intensiivsus? Kui palju ja 
millised looduslikud või struktuurielemendid peavad esinema?). Sellele mõistele lisaks on 
kasutusel ka traditsioonilise põllumajandusmaastiku mõiste, mis samuti ei ole paljudel riikidel 
(sh Eesti) veel määratletud.   

Ka Eestis ei olnud MAK 2004-2006 perioodil kõrge loodusväärtusega elupaigad veel 
määratletud. MAK 2007-2013 koostamisel loeti Eestis kõrge loodusliku väärtusega elu-
paikadeks kõik poollooduslikud kooslused, kuigi ka see määratlus on muutumas. MAK 2004-
2006 väljatöötamise perioodil oli poollooduslike koosluste hooldamise meede MAKi algul sisse 
kirjutatud, kuid jäi rahapuuduse tõttu siiski välja. Seega poollooduslike koosluste 
majandamiseks eraldi meedet ei rakendatud, kuid poollooduslikke kooslusi on toetatud riiklikult 
ning paljudele aladele on saanud taotleda ka teisi pindalapõhiseid põllumajandustoetusi. 

Alates 2001. aastast on Keskkonnaministeerium poollooduslike koosluste majandamist riiklikult 
toetanud: 2001. aastal maahooldustoetuste ja edaspidi juba loodushoiutoetuste nime all. 2005. 
aastal hooldati Eesti riigieelarvest makstud loodushoiutoetuse raames 17 500 ha ja taastati 1 
900 ha poollooduslikke kooslusi ning ehitati 165 000 m tarasid. Loodushoiutoetuse taotlejaid oli 
1 600, neist eraisikuid 600. Keskmine hooldamise toetussumma oli 1 300 krooni ja taastamise 
toetussumma 4 000 krooni ha koha. 2006. aastal tõusid toetussummad keskmiselt 30% (MAK 
2007-2013). 

2006. aastal rakendus MAK 2004-2006 raames keskkonnaalaste kitsendustega piirkondade 
toetus, mille eesmärk oli tagada keskkonnaalaste kitsendustega piirkondades (Natura 2000 
alad) looduskaitsenõuete täitmine ja põllumajandusliku tegevuse säilitamine. Hinnangu järgi on 
Eestis 49 000 ha (57 000 ha kokku) sellist põllumajandusmaad, mille põllud asuvad täielikult 
keskkonnaalaste kitsendustega piirkonnas ning mis loetakse MAK 2004-2006 selle piirkonna 
hulka (MAK 2004-2006). Seejuures on Eestis hinnanguliselt aga umbes 100 000 ha pool-
looduslikke kooslusi, millest kõrge looduväärtusega aladeks, mis on enamikus ka Natura 2000 
alad, loetakse 50 000 hektarit (Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse määruse 
seletuskiri). Seega tagati keskkonnaalaste kitsendustega piirkondade toetusega ka teatud osal 
poollooduslikel kooslustel ehk kõrge loodusväärtusega aladel looduskaitsenõuete täitmine ja 
põllumajandusliku tegevuse säilimine.  

Lisaks said põllumajandustootjad poollooduslikele kooslustele taotleda ka PKT toetusi: alates 
2000. aastast mahepõllumajandusliku tootmise ja 2005. ning 2006. aastal keskkonnasõbraliku 
tootmise toetust. 2006. aasta keskkonnasõbraliku tootmise puhul oli aga tingimuseks, et 
vähemalt üks põllumajandustootja põld või põlluosa pidi asuma Natura 2000 alal.  

Samas on tekitanud küsimusi, kas poollooduslikud kooslused on ikka pindalatoetuste 
õiguslikud. PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse on kantud toetus-
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õiguslikuna põllumajandusmaa, millel kasvatati 30. juunil 2003. a põllumajanduskultuure, mida 
kasutati püsirohumaana või mis oli ajutiselt põllumajanduslikust kasutusest väljas ja mis oli 
samal ajal heas põllumajanduslikus korras. Seejuures maa, millel kasvab puid, loetakse 
toetusõiguslikuks, kui seal on võimalik teostada põllumajanduslikku tootmist samal viisil, kui 
sama piirkonna puudeta aladel. Toetusõiguslikuks ei loeta ka pidevalt liigniiskeid alasid. 2004.-
2005. aastal tuvastati Lääne-Eesti piirkonnas probleem seoses püsirohumaade toetus-
õiguslikkusega: kaardimaterjali uuendamise ja kohapealse kontrolli käigus selgus, et loomade 
karjatamiseks kasutatavad alad, millele toetusi oli taotletud, ei olnud puude ja põõsaste 
tiheduse tõttu toetusõiguslikud. Samas olid need alad põllumajanduslikus kasutuses ning 
tegemist oli säilitamist vajavate poollooduslike kooslustega. 

Selle probleemi lahendamiseks kehtestati alates 17. novembrist 2005. a erand – 
traditsioonilisest põllumajandustegevusest ja kohalikust looduskeskkonnast tulenevalt võib heas 
korras põllumajandusliku maa hulka Saare-, Hiiu-, Lääne- ja Pärnumaal lugeda ka sellised 
karjatatud või niidetud alad, millel puude võrade alune pind või kadastikud moodustavad kuni 
50% pinnast. Selle erisuse korral toimub toetusõigusliku pinna osas liituvuse arvestus vaid 
puudealuse pinna, mitte kogu põllu pinna suhtes. Abikõlbulikud ei ole ka eelkõige 
puidutoodanguks kasutatavate puudega kaetud loomasööda kasvatamiseks mõeldud maa-alad, 
kus paikneb enam kui 50 puud hektari kohta. Selline lähenemine vähendas oluliselt 
vaidlusaluste mittetoetusõiguslike püsirohumaade pindala.  

Antud probleemiga olid kokku seotud 553 taotlejat ning nendest 83. taotlejale (puude ja 
põõsaste esinemine puiskarjamaadel oli pärast erandi kehtestamist üle piirmäära või ei 
tuvastatud põllumajanduslikku maakasutust) esitati kas täielik või osaline tagasinõue 1 639 ha 
ulatuses (2004. aastal 1 016 ha ja 2005. aastal 623 ha). Kui kohapealse kontrolli käigus 
tuvastati põllumajanduslik maakasutus ning puude ja põõsaste esinemine oli pärast erandi 
kehtestamist lubatud piirmäära sees, siis toetussummat tagasi ei nõutud. Neil juhtudel arvati 
maa toetusõigusliku maa hulgast välja alates 2006. aastast, kuid loeti toetuse saamine 
õigustatuks varasematel aastatel, sest alad olid reaalselt põllumajanduslikus kasutuses olnud ja 
taotlejad olid taotlemisel veendunud, et antud alad on toetusõiguslikud. Selliseid taotlejaid oli 
470 ning see hõlmas 5 194 hektarit (2004. aastal 2 534 ha ja 2005. aastal 2 660 ha). Antud 
probleem esines 2004. ja 2005. aastal kokku ligikaudu 0,3% kogu ühtse pindalatoetusega 
hõlmatud aladest. 

 

4.3.7.1.1.Programmi indikaator VI.2.B-1.1. Kõrge lo odusväärtusega põllumajandusmaa 
elupaigad, mis on kaitstud toetavate tegevuste pool t (lepingute/kohtade arv, kogu 
hektarite arv, keskmine suurus) 

(a) millest kindla maakasutuse või traditsioonilise põllumajandamise tulemusena (%) 

(b) millest nt võsa (jms) pealetungi või maa kasutusest väljajäämise ennetamisena (%). 

(c) millest (...%) asuvad Natura 2000 aladel  

(d) millest elupaigad, kus kasusaajaks on kindel liik või liikide grupp (%) 

(e) millest on arvestatud haruldaseks elupaigaks asjakohase geograafilise taseme suhtes 
(%) 

Eestis MAK 2004-2006 perioodil olid kõrge loodusväärtusega alad Eestis määratlemata ning 
spetsiaalseid meetmeid nende kaitseks ei rakendatud. Kui aga käsitleda MAK 2004-2006 
perioodil kõrge loodusväärtusega aladena poollooduslikke kooslusi nagu need MAK 2007-2013 
perioodil on määratletud, sai ka nendele kooslustele taotleda PKT toetusi (MAHE ja KST). 
Konkreetseid poollooduslike koosluste pindalasid, mis erinevaid toetusi said, ei saa aga välja 
tuua, sest vastavad andmed puuduvad. 
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4.3.7.2. Hindamiskriteerium VI.2.B-2. Kaitstud või parendatud on ökoloogilist 
infrastruktuuri, sh põllupiirded (hekid..) või elup aiga funktsiooni täitvad harimata 
põllulapid 

MAK 2004-2006 põllumajandusliku keskkonnatoetuse raames aitas ökoloogilise infrastruktuuri 
parendamisele kaasa kiviaedade rajamise, taastamise ja hooldamise meede, millele sai taotlusi 
esitada 2005. aastal.  

Nõukogude perioodi intensiivse põllumajanduse ja ulatusliku maaparanduse tagajärjel 
traditsiooniline mosaiikne maastikustruktuur lihtsustus – loodi suured põllumassiivid, kust 
eemaldati elupaikadena olulised kiviaiad, põldudel leiduvad metsatukad ja muud väärtuslikud 
maastikuelemendid. Sellega hävitati aga ka paljude põllumajandusmaastike liikidele sobivad 
elupaigad ning langes maastike esteetiline väärtus. Lisaks sellele, et kiviaiad on väärtuslikud 
elupaigana, on neil ka kõrge kultuuriväärtus. Kuna kiviaedade arv oli märgatavalt vähenenud 
ning olemasolevate aedade olukord on halb, rakendati alates 2005. aastast kiviaedade 
rajamise, taastamise ja hooldamise toetust (MAK 2004-2006). 

Kiviaedade taastamist ja hooldamist on Eestis toetatud alates 2001. aastast kahel pilootalal. 
2002. aastal toetati 5 546 m kiviaia taastamist ja 1 583 m kiviaia hooldamist. 2003. aastal toetati 
6 282 m kiviaja taastamist ja 1 541 m kiviaia hooldamist. Kiviaia taastamise meetri eest maksti 
toetust 6 eurot (100 krooni) ja kiviaia hooldamise meetri eest 1,3 eurot (20 krooni) (MAK 2004-
2006). 

Antud tegevuse eesmärk oli aidata kaasa kõrge ajaloolise, kultuurilise ja maastikulise 
väärtusega traditsiooniliste põllumajandusmaastike elementide, kiviaedade, rajamisele, 
taastamisele ja hooldamisele, et: 

• säilitada ja suurendada põllumajandusmaastike esteetilist väärtust;  

• luua elupaiku ning suurendada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisusust; 

• säilitada maastiku ajaloolist ja kultuurilist väärtust (MAK 2004-2006). 

Kuna toetuse nõudena on kirjas, et kiviaiale lähemal kui 1,5 m on keelatud maa harimine ning 
väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamine, pakuvad kiviaiad häid elu-, pesitsus-, peatus- ja 
varjupaiku paljudele taime- ja loomaliikidele. Lisaks peavad antud toetuse taotlejad täitma 
keskkonnasõbraliku tootmise nõudeid, mis loob ka kiviaedade lähiümbruses elavatele 
organismidele teatud määral sobivamad tingimused kui tavapõllumaal.  

 

4.3.7.2.1. Programmi indikaator VI.2.B-2.1. Toetatu d elupaiga funktsiooniga ökoloogiline 
infrastruktuur või põllumajandusega seotud majandam ata põllulapid (hektarites ja /või 
km-tes ja/või kohtade/lepingute arv) 

(a) millest on lineaarsete omadustega (hekid, aiad jne) (%, km) 

(b) millest on majandamata põllulapid või alad (s.o aktiivsest põllumajanduskasutusest 
väljas olevad alad, muu maa, kus kultuure ei kasvatata jne) või osaliselt harimata maa 
(põlluservad, mida ei ole väetatud ega umbrohutõrjega töödeldud) (%) 

(c) millest on eraldatud omadustega (puudesalud jne) (arv) 

(d) millest tõstab olemasoleva kõrge loodusväärtusega elupaiga väärtust leevendades 
nende fragmenteeritust (%) 

Kuna Eestis rahastati MAK 2004-2006 põllumajandusliku keskkonnatoetuse raames 
ökoloogilise infrastruktuuri osas vaid kiviaedade rajamist, taastamist ja hooldamist, on antud 
indikaatori puhul arvesse võetud vaid antud toetusega seotud näitajaid.  

Kokku esitati 2005. aastal 441 taotlust 32 593,2 meetri (32,5 km) kiviaia rajamiseks, 52 822,4 
meetri (52,8 km) kiviaia taastamiseks ja 30 001,3 meetri (30,3 km) kiviaia hooldamiseks. Kiviaia 
rajamiseks esitas taotluse 121, taastamiseks 201 ning hooldamiseks 119 taotlejat. Kõige 
rohkem taotlusi laekus Saaremaalt (252 taotlust), järgnesid Pärnumaa (39 taotlust) ning 
Läänemaa (31 taotlust).  
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2005. aastal taotluste vastuvõtuperioodil laekunud taotluste alusel toetuse määramise otsused 
tehti 2007. aastal. Kokku määrati toetus 226. taotlejale, sealhulgas 95 toetust kiviaia rajamiseks, 
155 kiviaia taastamiseks ja 105 kiviaia hooldamiseks (PRIA aastaraamat 2007). Enim toetust 
saanud taotlejaid oli Saaremaal – 132, järgnesid Läänemaa 19 ja Pärnumaa 17 heakskiidetud 
taotlusega. Kiviaia rajamise, taastamise ja hooldamise toetuse taotlemisest ja taotluste 
heakskiitmisest maakondade lõikes annab ülevaate tabel 22. 

 

Tabel 22.  Kiviaja rajamise, taastamise ja hooldamise toetuse taotlemine ja heakskiitmine maakonniti 
(PRIA aastaraamat, 2007) 

Heakskiitmine 

Maakond Taotlejate arv 
2005. aastal 

Kiviaia 
rajamise 
taotlused 

Kiviaia 
taastamise 
taotlused 

Kiviaia 
hooldamise 

taotlused 

Heakskiidetud 
taotlejate arv 

kokku 

Harjumaa 23 4 8 3 10 

Hiiumaa 12 3 6 2 8 

Ida-Virumaa 0 - - - - 

Jõgevamaa 5 2 1 - 2 

Järvamaa 2 1 - - 1 

Läänemaa 31 10 14 5 19 

Lääne-Virumaa 19 8 4 5 9 

Põlvamaa 0 - - - - 

Pärnumaa 39 11 9 8 17 

Raplamaa 27 6 9 2 11 

Saaremaa 252 40 95 73 132 

Tartumaa 4 1 - 1 1 

Valgamaa 3 1 1 1 1 

Viljandimaa 16 6 5 4 10 

Võrumaa 8 2 3 1 5 

Kokku 441 95 155 105 226 

MAK 2004-2006 perioodi toetatavate kiviaedade eeldatav tase oli esialgu, et 2005.-2006. aastal 
rajatakse 20 000 m (20 km), taastatakse 40 000 m (40 km) ning hooldatakse 15 000 m (15 km) 
kiviaeda. 2005. aastal aga prognoositud saavutustaset muudeti ning eeldati, et rajatakse 25 000 
m (25 km), taastatakse 55 000 m (55 km) ning hooldatakse 20 000 m (20 km) kiviaeda. 

Heakskiidetud taotlustega toetati kokku 26 033,9 m (26,0 km) kiviaia hooldamist, 19 294,65 m 
(19,3) kiviaia rajamist ning 39 450,5 m (39,5 km) kiviaia taastamist, mis teeb 130% kiviaia 
hooldamise, 77% kiviaia rajamise ja 72% kiviaia taastamise prognoositud saavutustasemest. 
Kokku toetati 84 779,1 m (84,8 km) kiviaedade hooldamist, rajamist ja taastamist. Meetrites anti 
nii kiviaedade hooldamise, rajamise kui ka taastamise toetust kõige rohkem Saare-, Lääne- ja 
Pärnumaal (tabel 23). See oli ka täiesti oodatav tulemus, sest traditsiooniliselt esineski kiviaedu 
kõige enam Lääne-Eestis (sh saartel).  
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Tabel 23.  Kiviaia rajamise, taastamise ja hooldamise toetusega toetatud ühikud maakondades. Tabel on 
koostatud PRIA andmete põhjal (PRIA august 2008) 

Toetatud ühikuid (m) 

Maakond Kiviaedade 
hooldamise 

toetus 

Kiviaedade 
rajamise 
toetus 

Kiviaedade 
taastamise 

toetus 
Kokku 

Harjumaa 480,0 1 810,0 1 888,0 4 178,0 

Hiiumaa 200,0 211,0 731,0 1 142,0 

Jõgevamaa 0,0 232,0 20,0 252,0 

Läänemaa 814,2 3 698,0 4 115,7 8 627,9 

Lääne-Virumaa 578,0 1 861,9 855,0 3 294,9 

Pärnumaa 1 614,3 2 553,0 2 695,4 6 862,7 

Raplamaa 354,0 1 357,0 1 799,0 3 510,0 

Saaremaa 20 965,1 6 354,7 25 512,4 52 832,2 

Tartumaa 300,0 130,0 0,0 430,0 

Valgamaa 100,0 200,0 600,0 900,0 

Viljandimaa 599,3 787,1 1 044,0 2 430,4 

Võrumaa 29,0 100,0 190,0 319,0 

KOKKU (m) 26 033,9  19 294,7 39 450,5 84 779,1 
KOKKU (km) 26,0  19,3 39,5 84,8 

Kuna kiviaiad ei ole Eestis inventeeritud (eriti varjulisemates ja raskemini ligipääsetavates 
kohtades asuvad), saab lepingutega kaetud kiviaedade pikkust võrrelda vaid kiviaedade 
pikkusega, mis on kantud Eesti põhikaardile. Kahjuks on põhikaardi andmed puudulikud ka 
alles taastamist vajavate kiviaedade osas. Põhikaardi kiviaedade andmete ja toetatavate 
kiviaedade omavahelisel võrdlemisel on näha, et kogu kiviaedade pikkusest kaeti toetustega 
väga väike protsent (tabel 24). Kõige suurem osa kiviaedadest oli toetustega kaetud Valgamaal 
(6,81%), millele järgnes Võrumaa (5,45%). Põlva-, Järva- ja Ida-Virumaal ei olnud aga üldse 
toetusega kaetud kiviaedu.  

Tabel 24.  Kiviaedade pikkus põhikaardi järgi Eesti maakondades 2007. aasta seisuga ning toetusaluste 
kiviaedade osakaal kogu Eesti  kiviaedade pikkusest 

Maakond Kiviaedade pikkus 
m, põhikaart 

Toetusaluste 
kiviaedade pikkus, m  

Toetusaluste kiviaedade 
pikkuse % kogu 

kiviaedade pikkusest 
Harjumaa 516 166 4 178,0 0,81 
Hiiumaa 112 701 1 142,0 1,01 
Ida-Virumaa 15 713 0 0,00 
Jõgevamaa 26 777 252,0 0,94 
Järvamaa 95 568 0 0,00 
Läänemaa 735 718 8 627,9 1,17 
Lääne-
Virumaa 190 453 3 294,9 1,73 

Põlvamaa 3 824 0 0,00 
Pärnumaa 560 524 6 862,7 1,22 
Raplamaa 259 389 3 510,0 1,35 
Saaremaa 2 092 021 52 832,2 2,53 
Tartumaa 18 194 430,0 2,36 
Valgamaa 13 208 900,0 6,81 
Viljandimaa 149 004 2 430,4 1,63 
Võrumaa 5 849 319,0 5,45 
KOKKU (m) 4 795 109  84 779,05 1,77 
KOKKU (km) 4 795,1  84,8 1,77 

Kiviaedade rajamise, taastamise ja hooldamise meetme puhul ilmnes ka teatud puudusi. 
Näiteks rajati kiviaed sellisesse kohta, mis ei piirnenud põllumajandusmaaga, kuigi see oli 
üheks toetuse saamise tingimuseks. Samas kultuuripärandina esineb Eestis just väga palju 
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kiviaedu mujal kui ainult põllumajandusmaaga piirnevatel aladel. Seega võiks ka nendel aladel 
olla võimalus taotleda kiviaedade toetust. Miinuseks oli ka kiviaedadele kindla kuju ja kõrguse 
etteandmine, samas kui ajalooliselt esines väga erinevaid kiviaiatüüpe (ümaraed, lambaaed, 
vallaaed jne) – seega oleks võinud ka nendele saada toetust taotleda. Antud juhul võis 
kujuneda olukord, kus toetust saadi „ilusale valgest lubjakivist ja tikksirgele“ kiviaiale, mis 
elupaigana on vähemväärtuslik kui näiteks metsaservas olev vana kiviaed, millel pole küll ilusat 
esteetilist välimust, kuid mis koos põõsaste, sambla ja taimedega on hoopis väga heaks 
elupaigaks paljudele taimedele, putukatele ja loomadele. Probleemina esines ka vanade 
kiviaedade või kivihunnikute lõhkumine uue kiviaia rajamiseks või vana taastamise/hooldamise 
jaoks. Seega  tekkis olukordi, kus ehitades uut elupaika lõhuti juba ökoloogiliselt „funktsioneeriv“ 
elupaik.  

Probleemiks on ka toetuskõlbulike kiviaedadele kohta käiva kokkuvõtva geoinformaatilise kihi ja 
ülevaate puudumine. Eesti põhikaardil on küll eristatud kaks klassi: „kiviaed“ ja „kiviaed 
puudega“, kuid võimatu on hetkel välja võtta ainult neid kiviaedu, mis piirneksid põllumajandus-
maaga ja oleksid toetuskõlbulikud, sest selle heakskiidu peab andma Muinsuskaitseamet. 
Samas puudub ka Muinsuskaitseametil endal ülevaade, kui palju on Eestis toetuskõlbulikke 
kiviaedu. Seega tasub kindlasti antud teemaga edasi tegeleda ja luua ühtne kiviaedade kiht.  

Antud meetme juures oli miinuseks veel see, et kohapealne kontroll toetuse nõuetele vastavuse 
osas tehti alles pärast kiviaia rajamist/taastamist (kiviaed pidi „valmis“ olema 2006. aasta 1. 
septembriks) ning siis võis selguda, et taotleja ei vastagi nõuetele ja toetust ei saa. Toetused 
maksti välja 2007. aasta veebruaris. Ka MAK 2007-2013 raames saab taotleda toetust 
kiviaedade rajamise ja taastamise eest, kuid see kuulub vähetootlike investeeringute meetme 
alla. Vahe eelmise perioodiga on selles, et vastavus toetuse tingimustele kontrollitakse enne 
kiviaia rajamist/taastamist, mis hoiab ära selle, et nõuetele mittevastavus selgub alles pärast 
kiviaia rajamist/taastamist.  

 

4.3.7.3. Hindamiskriteerium VI.2.B-3. Väärtuslikke märgalasid või vee elupaiku on kaitstud 
leostumise või läheduses asuvalt põllumajandusmaalt  pärit reostuse eest  

MAK 2004-2006 perioodil ei peetud vajalikuks põllumajandusliku keskkonnatoetuse raames 
väärtuslike märgalade ega vee elupaikade kaitseks leostumise või läheduses asuvalt 
põllumajandusmaalt pärit reostuse eest eraldi meedet rakendada. Vajalikud piirangud valgala 
kaitseks põllumajandustootmisest pärineva reostuse eest kehtestab veeseaduse § 261: 

1. Põllumajandustootjal on soovitatav järgida head põllumajandustava.   

2. Sõnnikuga on lubatud anda haritava maa ühe hektari kohta keskmisena kuni 170 kg 
lämmastikku aastas. Mineraalväetistega on lubatud anda haritava maa ühe hektari 
kohta keskmisena 30 kg fosforit. Mineraallämmastiku kogused, mis on suuremad kui 
100 kg hektarile, tuleb anda jaotatult.  

• Väetise laotamine pinnale on keelatud haritaval maal, mille maapinna kalle on üle 
10%. Kui maapinna kalle on 5–10%, on pinnale väetise laotamine keelatud 1. 
novembrist kuni 15. aprillini.  

• Orgaanilisi ja mineraalväetisi ei tohi laotada 1. detsembrist kuni 31. märtsini ja muul 
ajal, kui maapind on kaetud lumega, külmunud või perioodiliselt üleujutatud, või 
veega küllastunud maale.  

• Kasvavate kultuurideta põllule laotatud sõnnik on soovitav mulda viia 48 tunni 
jooksul. 

3. Allikate ja karstilehtrite ümbruses on 10 meetri ulatuses veepiirist või karstilehtrite 
servast keelatud väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamine ning vee kvaliteeti 
ohustav muu tegevus.  

4. Põllumajandusmaa ühe hektari kohta tohib pidada aasta keskmisena kuni kahele 
loomühikule vastaval hulgal loomi. Rohkem kui kahele loomühikule vastaval hulgal 
loomi ühe hektari kohta tohib pidada nõuetekohase mahutavusega sõnnikuhoidla või 
sõnniku- ja virtsahoidla ning sõnniku laotamislepingu või ostu-müügilepingu korral.  
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5. Põllumajandustootja peab põlluraamatut, kuhu kannab andmed haritava maa pindala, 
mulla omaduste, saagi, kasutatavate väetiste ja taimekaitsevahendite liikide ja koguste 
ning kasutamise aja kohta.  

6. Põhja- ja pinnavee kaitseks põllumajandustootmisest pärineva reostuse ennetamiseks 
ja piiramiseks kehtestab Vabariigi Valitsus sõnniku silomahla ja muude väetiste 
kasutamise ja hoidmise nõuded. 

7. Põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel reoveesette kasutamise nõuded 
kehtestab keskkonnaminister oma määrusega. 

Lisaks kehtestab veeseaduse § 262 sõnniku ja virtsa hoidmise nõuded:  

1. Kõikidel loomapidamishoonetel, kus peetakse üle 10 loomühiku loomi, peab olema 
lähtuvalt sõnnikuliigist sõnnikuhoidla või sõnniku- ja virtsahoidla, mis peab mahutama 
vähemalt kaheksa kuu sõnniku ja virtsa.  

2. Lautades, kus loomi peetakse sügavallapanul ning tingimusel, et laut võimaldab 
säilitada aastase sõnnikukoguse, ei ole sõnniku- ja virtsahoidlat vaja.  

3. Haritaval maal on aunas lubatud hoida vaid tahesõnnikut ning mahus, mis ei ületa ühe 
vegetatsiooniperioodi kasutuskogust.  

Veeseaduse §-ga 263 sätestatakse eraldi ka valgala kaitse põllumajandusreostuse eest 
nitraaditundlikul ala. 

 

4.3.7.3.1. Programmi indikaator VI.2.B-3.1 Toetusal une pind, mis vähendab/ennetab 
leostumist, äravoolu või tootmise sisendite/mulla s ettimist külgneval väärtuslikul 
märgalal või vee-elupaigas 

(a) millest sisendite vähendamise tehnikad (%) 

(b) millest äravoolu ja/või erosiooni ennetamine (%) 

(c) millest leostumise vähendamine (%) 

MAK 2004-2006 põllumajandusliku keskkonnatoetuse raames väärtuslike märgalade või vee 
elupaikade kaitseks leostumise või läheduses asuvalt põllumajandusmaalt pärit reostuse eest 
eraldi meedet ei rakendatud. 

 

4.3.7.3.2. Programmi indikaator VI.2.B-3.2 Toetusal use pinnaga külgnevad väärtuslikud 
märgalad või vee-elukeskkonnad, mis on kaitstud tän u toetatud tegevustele (ha) 

(a) millest kaitstud eutrofeerumise ja/või setete eest (%) 

(b) millest kaitstud toksiliste ainete eest (%) 

(c) millest on Natura 2000 alad 

(d) millest elupaigad, mis saavad kasu ühe kindla liigi või liikide grupile (%) 

(e) millest peetakse haruldaseks elupaigaks asjakohasel geograafilisel tasemel (%) 

MAK 2004-2006 põllumajandusliku keskkonnatoatuse raames väärtuslike märgalade või vee 
elupaikade kaitseks leostumise või läheduses asuvalt põllumajandusmaalt pärit reostuse eest 
eraldi meedet ei rakendatud. 
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4.3.8. Hindamisküsimus VI.2C. Mil määral on bioloog iline mitmekesisus 
säilinud või suurenenud ohustatud loomatõugude või taimesortide 
kaitsmise kaudu tänu põllumajanduslikule keskkonnat oetusele?  

4.3.8.1. Hindamiskriteerium 2C-1 Ohustatud tõugusid /sorte kaitstakse. 

FAO klassifikatsiooni põhjal kuuluvad eesti maatõugu veis, eesti hobune, tori hobune ja eesti 
raskeveohobune ohustatud ja säilitatavate tõugude kategooriasse. Veterinaar- ja Toiduameti 
andmetel oli Eestis 2004. aasta lõpu seisuga tõuraamatusse kantud 1 000 eesti hobust, 950 tori 
hobust, 155 eesti raskeveo hobust ja 976 eesti maatõugu veist.  

Eesti hobuse kasvatamiseks hakati üleriigilist toetust maksma aastal 2002, kui toetati 559 
hobuse kasvatamist. Aastal 2003 anti toetust 696. eesti hobuse kasvatamiseks ja toetusmäär oli 
96 eurot (1 500 krooni) hobuse kohta. Eesti maatõugu lehmade kasvatamiseks on alates 2000. 
aastast makstud kõrgendatud määraga piimalehma kasvatamise toetust. 2003. aastal maksti 
toetust 351. eesti maatõugu lehma kasvatamiseks (MAK 2004-2006). 

Kohalikku ohustatud tõugu loomade kasvatamise meetme eesmärk on tagada kultuuripärandi ja 
geneetilise mitmekesisuse seisukohast oluliste kohalike ohustatud tõugude – eesti maatõugu 
veise, eesti hobuse, tori hobuse ja eesti raskeveo hobuse – säilimine (MAK 2004-2006). 

Eesti hobuse kasvatamise eest hakati MAK 2004-2006 raames üleriigiliselt toetust maksma 
aastal 2004. ning eesti maatõugu veise, tori hobuse ja eesti raskeveohobuse kasvatamise eest 
2005. aastal.   

Ohustatud taimesortide kasvatamist MAK 2004-2006 perioodil ei rahastatud. 

 

4.3.8.1.1. Programmi indikaator 2.C-1.1 Toetusaluse d loomad, kelle eest hoolitsetakse ja 
kultiveeritavad taimed (isendite arv või ha mis jao tatud tõu/sordi järgi) 

(a) millest esinevad EL või rahvusvahelistes nimekirjades (FAO World Watch List; 
International Undertaking on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture) 
(eelseisev) 

(b) millest on säilinud põllumajandussüsteemis, millest nad on traditsiooniline osa (%) 

On oluline arvestada kas käesoleva põllumajanduskeskkonna tegevused, selle 
küsimuse tähtsuses, on uued või jätkuvad eelmise meetme raames.  

Nii eesti maatõugu veis, eesti hobune, tori hobune kui ka eesti raskeveohobune kuuluvad FAO 
klassifikatsiooni põhjal ohustatud ja säilitatavate tõugude kategooriasse. 2006. aasta lõpuks oli 
lepingutega kaetud loomade arv järgmine: 

• 645 eesti maakarja tõugu veist; 

• 1 018 eesti tõugu hobust; 

• 110 eesti raskeveo hobust; 

• 439 tori tõugu hobust. 

MAK 2004-2006 perioodil oli ohustatud tõugu loomade kasvatamise meetmega kavas toetada 
kõiki nõuetekohaselt peetavate eesti, tori ja eesti raskeveo hobuste ning eesti maatõugu veiste 
kasvatamist. Tabelis 25 on välja toodud, kui suur osakaal prognoositud saavutustasemest 
tegelikult toetatud sai.  

Eesti raskeveo hobuste kasvatamisel sai prognoositud saavutustase ületatud ning eesti tõugu 
hobuste puhul peaaegu täidetud. Eesti maakarja tõugu veiste ja tori tõugu hobuste kasvatamise 
toetamisel saavutati püstitatud eesmärgist ligi 90%. Veterinaar- ja Toiduameti peadirektori 
asetäitja Katrin Reili sõnul oli veidi madalama protsendi põhjuseks see, et eesti maakarja tõugu 
veistele ja tori tõugu hobustele seatud toetuse saamise nõuded on rangemad. Kui eesti ja eesti 
raskeveo tõugu hobune peab toetuse saamiseks olema vähemalt kuue kuu vanune ja kantud 
tõuraamatu põhiosasse, siis tori tõugu hobusel peavad lisaks olema mõlemad vanemad tori 
tõugu ning eesti maakarja tõugu veise vanemad ja vanavanemad peavad olema kantud eesti 
maatõugu veiste tõuraamatu põhiosasse. Rangemad nõuded nende kahe tõu osas olid (ja on 
ka praegu) vajalikud seetõttu, et mõlema tõu säilitamiseks on aastaid kasutatud teisi tõuge. 
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Samas eesti ja eesti raskeveo tõugu hobuste aretuses on kasutatud ainult sama tõu 
tõumaterjali. Toetuse eesmärgiks ei peaks aga olema igal juhul toetuse maksmine, ka kõrgema 
saavutus- ja toodanguvõimega ristandaretusloomade eest, vaid puhtatõuliste, madalama 
võimekusega tõugude pidamise väärtustamine.  

Kui võrrelda kõigi 2006. aasta lõpu seisuga Veterinaar- ja Toiduameti tõuraamatusse kantud 
loomade arvu toetatud loomade arvuga, on näha, et enim toetatud oli eesti tõugu hobuse 
kasvatamine (72,7% kogu tõuraamatusse kantud loomade arvust) (tabel 25). Teistest tõugudest 
märgatavalt väiksem tõuraamatusse kantud loomade toetusega kaetud protsent esines aga tori 
tõugu hobuste puhul (36,6%). Ka siin oli Katrin Reili sõnul põhjuseks tõuparandus. Tõuraamat 
jaguneb kaheks: põhi- ja lisaosa, ning ainult põhiosasse kantud loom on sobilik keskkonna-
toetuse saamiseks ja seda vaid juhul, kui tema mõlemad vanemad on tori tõugu. 1200st 
tõuraamatusse kantud loomas umbes 200 olid kantud tõuraamatu lisaosasse ning ei olnud 
seetõttu toetuskõlbulikud. Ülejäänud umbes 1000st tori hobusest olid natuke rohkem kui pooled, 
s.o umbes 600 looma sellised, kes vastasid põlvnemiselt toetuse saamise nõuetele (st et nii isa 
kui ka ema on tori tõugu). Nendest oli toetusega hõlmatud umbes 70%. Seega ei saa väita, et 
tori tõugu hobused oleksid teistest tõugudest oluliselt vähem põllumajandusliku keskkonna-
toetusega kaetud. 

Tabel 25.  Kohalikku ohustatud tõugu looma kasvatamise toetuse prognoositud ja saavutatud tase MAK 
2004-2006 perioodi lõpuks ning toetusega kaetud loomade % kogu loomade arvust 

Ohustatud 
looma tõug 

2006. aasta lõpu 
seisuga 

tõuraamatusse 
kantud loomade 

arv 

Aastateks 
2004-2006 

prognoositud 
saavutustase 

MAK 2004-2006 
perioodi 
lõpuks 

saavutatud 
tase 

Tegeliku 
saavutustaseme 

osakaal planeeritud 
saavutustasemest, 

% 

Toetusega 
kaetud loomade 
% kogu 2006. a 
lõpu seisuga 

tõuraamatusse 
kantud loomade 

arvust 

Eesti 
maakarja 
tõugu veis 

1 015 750 645 86,0 63,5 

Eesti tõugu 
hobune 1 400 1 020 1 018 99,8 72,7 

Eesti 
raskeveo 
hobune 

185 100 110 110,0 59,5 

Tori tõugu 
hobune 1 200 500 439 87,8 36,6 

 

MAK 2004-2006 ohustatud tõugu loomade meetme rakendamise tulemuseks oli seatud, et 
kõikide kohalikku ohustatud tõugu loomade arv suureneb ning nende väljasuremise oht 
väheneb. Tabel 26 kinnitab selle tulemuse saavutamist – aastatega on kõigi tõugude isendite 
arv suurenenud. Antud tabelis on eesti maatõugu veise kohta välja toodud kaks rida: ühel on 
ainult tõuraamatusse kantud loomade arv ning teises kõigi eesti maatõugu veiste arv kokku (sh 
tõuraamatusse mittekantud loomad). Selline eraldamine on vajalik, et oleks võimalik eristada 
puhtatõuliste, tõuraamatusse kandmiseks sobilike veiste arvu selleks mittesobivate hulgast. 
Probleem tuleneb loomakasvatuse tavast anda järglasele tõunimetus isa tõu järgi ja kui see ei 
ole teada, siis ema tõu järgi. Hobuste puhul on välja toodud ainult tõuraamatusse registreeritud 
loomade arvud, sest hobused, kes ei ole sobilikud tõuraamatusse kandmiseks, ei saa antud 
tõunimetust.   
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Tabel 26. Kohalikku ohustatud tõugu loomade arvud, kes on registreeritud Veterinaar- ja Toiduameti 
tõuraamatus 2004., 2005. ja 2006. aasta lõpu seisuga. Eesti maatõugu veisel on välja toodud ka kogu 
loomade arv (sisaldab sh loomi, kes ei ole tõuraamatusse registreeritud).  

Ohustatud looma tõug 2004 2005 2006 

Eesti hobune 1 000 1 150 1 400 

Tori hobune 950 1 100 1 200 

Eesti raskeveo hobune 155 170 185 

Tõuraamatusse kantud Eesti maatõugu veis 976 1 008 1 015 
Eesti maatõugu veis (sh tõuraamatusse mittekantud 
loomad) 2 132 2 288 2 419 

Katrin Reili Veterinaar- ja Toiduametist tõi seoses PKT maksmisega välja veel järgmised 
probleemid: 

• Kuna taotlejad ei ole pidanud alati vajalikuks oma hobuse tõuraamatus registreerimist, 
ei ole võimalik kuidagi kontrollida, kas taotlusalune hobune kuulub toetuse taotlejale või 
mitte. 

• Eesti maakarja tõugu veiste puhul on peamiseks probleemiks põlvnemisandmete 
registreerimine. Nii kaua, kui veisepidaja tegeleb jõudluskontrolliga, registreerib ta oma 
veiste põlvnemised Jõudluskontrolli Keskuses peetavas andmebaasis. Peale jõudlus-
kontrolli lõpetamist jätkub küll andmete edastamine PRIA registrisse, kuid kuna seal ei 
ole isa registreerimise kohustust ning andmebaas ei võta vastu pullide tõuraamatu 
numbreid, jäävad edaspidi põlvnemised tihtipeale isa poolt puudulikuks. Puudulike 
põlvnemisandmetega looma eest aga põllumajanduslikku keskkonnatoetust määrata ei 
saa.  

Eesti maatõugu veiste kasvatamise toetusega esinevate probleemide osas küsiti arvamust ka 
Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsist (vastasid esinaine Annika Veidenberg ja teadussekretär 
Käde Kalamees). Probleemidena toodi välja lahkarvamuste esinemine Veterinaar- ja Toidu-
ametiga, just seoses toetuse saamise kriteeriumite osas. MAK 2007-2013 perioodi algul oli 
probleemiks info puudus – taotlejatele jäid arusaamatuks vana toetuse uuendamise nõuded – 
ning Eesti Maakarja Kasvatajate Selts pidi toetuse taotlejaid selles osas nõustama. Lisaks 
tuleks jõudluskontrolli aluseid maakarja veiseid toetada suurema summaga, kuna praegune 
toetus ei kompenseeri piimatoodangust saadavat väiksemat tulu teiste tõugudega võrreldes. 
Tõu säilimise mõttes võiks Käde Kalamees arvates toetuse maksmine olla diferentseeritud ja 
sõltuda lehmade arvust: 1-3 lehma omanikul koefitsiendiga 0,5; 4-14 lehma omanikul 1,0; 15-29 
lehma omanikul 1,5; üle 30 lehma omanikul 2,0 ja lehmikute eest koefitsiendiga 0,5 (see aitaks 
suurematel farmidel elujõulisena püsida). Annika Veidenbergi arvates võiks võtta toetuse 
suuruse määramisel aluseks vabariigi keskmise piimatoodangu ilma maakarjata (kuna nemad 
on taotlejad) ning määrata summaks saamata jäänud tulu piima vahest maakarja toodangu ja 
vabariigi keskmise vahel. 

Uue MAK perioodi probleemina toodi Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi poolt veel välja, et 
toetust saavad ka maakarja veise omanikud, kelle veised ei ole jõudluskontrollis. 
Jõudluskontrolli nõude võib  riigisiseselt ise kehtestada – Eestis selline nõue siiani oli, kuid MAK 
uuel perioodil see enam ei kehti ning paljud on seetõttu ka jõudluskontrolli lõpetanud. Sellest 
tulenevalt antakse eesti maatõugu veiste andmeid vaid PRIA andmebaasi, mida Eesti Maakarja 
Kasvatajate Selts kasutada ei saa, kuna see on andmekaitse seadusega keelatud. Seega on 
tekkinud probleemid selliste maakarja omanikega, kes ei ole seltsi liikmed, oma loomadele 
jõudluskontrolli ei tee ja peale PRIA oma andmeid ka Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi ei anna. 
Ohustatud tõugu loomade toetus on mõeldud ikkagi tõu säilitamiseks, kuid kuna ilma 
jõudluskontrolli andmeteta on info looma kohta puudulik ning tema järglasi ei saa aretuses 
kasutada, on need loomad (õigemini nende järglased) tõu säilimise seisukohalt kasutud, sest 
nende kohta puudub piisav info. Sellest tulenevalt väheneb niigi väike pullide valik tõuaretuseks 
peaaegu olematuks ja oht sugulusaretuseks on juba praegu ülisuur. Väljapääsuks oleks ühtse 
andmebaasi loomine PRIA andmete alusel, millele pääseksid koodiga juurde ainult asjaga 
tegelevad organisatsioonid.  
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Eesti hobuse, eesti raskeveo hobuse ja tori hobuse kasvatamise toetusega seotud probleemide 
kohta küsiti infot ka Eesti Hobusekasvatajate Seltsist (vastas Krista Sepp). Üldjoontes ollakse 
ohustatud tõugu hobuste toetuse saamisega rahul. Probleemid olid enamjaolt seotud 
hobuseomanike teadmistega teemal:  

• kas hobune on toetusalune,  

• kuidas teatada sündmustest, asendamistest jms 

• kas võib ühte tõugu hobust asendada teist tõugu ohustatud tõugu loomaga.  

Antud probleemide lahendamiseks saadi ammendavaid vastuseid Veterinaar- ja Toiduameti 
järelevalve ametnikelt ja Eesti Hobusekasvatajate Seltsist.  

Eesti Hobusekasvatajate Selts tõi veel välja, et väga oluline on tagada hobusekasvataja võetud 
kohustusperioodil toetuse maksmine ning Põllumajandusloomade seaduse muudatustega 
kaasnenud programmide muudatused ei tohiks kahjustada tori hobuse kasvataja ootusi. Seega 
on olulisel kohal seadusandlikus ruumis stabiilsuse ja selguse  tagamine ohustatud tõugu looma 
kasvatajale perioodi vältel ning võimalikult avatult prognoosida järgnevat perioodi. Väga oluline 
on  põllumajandusliku keskkonnatoetuse juures arvestada populatsiooni kui tervikuga ning 
tagada ohustatud tõus jätkuvalt nii täkkudele, märadele kui ruunadele toetuse maksmine. 
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4.4. VALDKOND MAASTIK 

4.4.1. Valdkonna lühiiseloomustus 

Maastik koos oma kõikide komponentidega on pidevas muutumises; muutumiste ulatus ja kiirus 
sõltub aga väga paljudest erinevatest teguritest. Põllumajanduslik tegevus on põllumajandus-
maastikke kõige enam mõjutav erinevate protsesside kogum. Vahetuid muutusi maastikus kutsuvad 
kindlasti esile kõik põllumajanduspoliitilised otsused, mis määratlevad tootmiste mahte ja toetuste 
tüüpe. Samuti mõjutavad maastikupilti erinevatele toetustüüpidele seatavad nõuded ja piirangud 
nagu külvikord ja söödiribad, või toetatavad tegevused nagu näiteks kiviaedade ja tiikide rajamine. 
Eelpoolkirjeldatud protsesside mõju ja toimumise kiirus ei ole ilmselt sarnane, ekstensiivse ja 
intensiivse põllumajandusega piirkondades toimuvad muutused ja nende ulatus on erinev. 
Maastikeseire üheks eesmärgiks on valikulistel, erineva tootmisintensiivsusega piirkondades, 
kokkulepitud ajaintervalliga fikseerida maastike olukord ja hinnata toimunud muutuseid. PKT 
läbiviidud maastikeseire raames uuriti, kuidas on PKT nõuete rakendamise tulemusena muutunud 
põllumajandusmaa visuaalne köitvus (homogeensus/ mitmekesisus) ja kultuuriline omapära. 

Maastikuvaldkonna küsimustele on suhteliselt keeruline üheselt vastata, kuna Euroopa Liidu 
liikmesriikide hindamiseks kasutatavate lähteandmete olemus on väga erinev. Eesti kontekstis 
tähendab toetusalune põllumajandusmaa digitaliseeritud PRIA põllumassiivide alust pinda. 
Küsimustele vastamise muudab keeruliseks see, et PRIA põllumassiivide digitaliseerimismetoodika 
välistab igasuguste looduslike maastikuelementide esinemise toetusalusel põllumassiivil. Kohati on 
põllumassiivide digitaliseerimisega mindud absurdsetesse äärmustesse, kus massiividest on välja 
lõigatud isegi massiivil esinevad puud, kusjuures lõikamine on tehtud pindalaliselt puu võra järgi. 

Ennetava tegevusena seireperioodile töötati Phare Twinning (29.05.2003-29.04.2004) projekti 
raames välja kümme erinevat maastikuindikaatorit, millest neli oli seotud maastiku struktuuriga, neli 
maastike majandamisega ja kaks maastike atraktiivsusega. 

Metoodiliselt valiti seirealadena välja 12, 2×2 km2 seireruutu, põhimõttel, et need iseloomustaksid 
võimalikult laia diapasooni erinevaid Eesti maastikke. Valimis lähtuti eelkõige maastikulistest, 
mullastikulistest  ja regionaalsetest eripäradest ning väljakujunenud tootmisintensiivsusest. 

2004-2006 perioodi jooksul koguti maastikulist informatsiooni järgmiste indikaatorite kohta: 

• maastiku struktuuri muutused punkt-, joon- ja pindelementide osas – 2004. ja 2007. aastal 
teostati seireruutudes välikaardistus ja andmed digitaliseeriti, 2006. aastal täiendati 
välitööde metoodikat. 2007. aastal tehti seireandmete põhjal esmane võrdlusanalüüs. 

• talude üldine heakord – 2004. ja 2007. aastal teostati valitud taludes välitööd (ankeedid ja 
fotomaterjal) ja fikseeriti hetkeolukord, 2007. aastal teostati ka esmane võrdlusanalüüs. 

Mitmed indikaatorid (nagu näiteks majandatud väärtuslike maastike osakaal määratud väärtuslike 
maastike alal ja maastiku atraktiivsus), mis oleks suunatud maastiku koherentsuse ja ajaloolis-
kultuurilise aspekti suurendamisele, MAK 2004-2006 perioodil ei rakendunud (kuna ei rakendunud 
ka vastavasisulised PKT tegevused), mistõttu ei teostatud ka mitmetel juhtudel vastavasisulist 
seiret. Seetõttu tuleb hinnangute andmiseks kasutada mitmeid MAK seireväliseid andmeid (nt KKM 
haldusalas teostatud  poollooduslike koosluste hooldamise ja taastamisega seotud andmed) jt. 

Lühikese seireperioodi tõttu (kolm aastat) otsustati keskenduda detailsemalt 
põllumajandusmaastike mitmekesisusele üldiselt ja põllumassiivitasandil ning maastiku esteetiliste 
aspektide muutustele. 
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Hindamisküsimustele vastamine 
 

Küsimus Hindamiskriteerium Programmi indikaatorid 

VI.3-1. Tajumuslik/tunnetuslik 
(visuaalne jne) koherentsus 
põllumajandusmaa ja looduslike/ 
biofüüsikaliste omaduste vahel on 
säilinud või kasvanud 

 

 

 

VI.3-1.1 Toetusalune põllumajandusmaa, mis panustab koherentsusele regiooni 
loodusliku/biofüüsikalistele tunnustele (kohta arv ja hektarid), millest (%) 

a) maakasutuse mustritele, mis on mõjutatud toetatud tegevuste poolt (kus asjakohane 
jaotada tüübi järgi, nagu rohumaad jne)  

b) otseselt/kaudselt tänu keskkonna põhijoontele nagu taimestik, loomastik või 
elupaigad, mis on tekkinud toetatud tegevustest  

c) maastikuvormide (nagu reljeef ja kontuurid) säilitamisel tõttu 

d) veetaseme säilitamise ja veekogude kontuuride tõttu (tulenedes toetatud 
tegevustest) (nt  voolu tõkestamine, niisutuspiirangud...) (%) 

VI.3-2. Põllumajandusmaa 
tajumuslik/tunnetuslik (visuaalne jne.) 
diferentseeritus (homogeensus/ 
heterogeensus) on säilinud või 
kasvanud 

 

 

 

 

VI.3-2.1 Toetusalune põllumajandusmaa, mis panustab maastiku tajumuslikku/tunnetuslikku, 
täpsemalt visuaalsesse eristumisse (homogeensus/ mitmekesisus) (kohtade arv ja 
hektarites/kilomeetrites), millest:  

a) tänu visuaalsele keerukusele, mis tuleneb maakasutusest/kultuuride mustritest, mida 
on mõjutanud toetavad tegevused  (ulatus, ruumiline korraldus - kõrgus, värvid) (%) 

b) tänu keskkonna põhijoontele nagu taimestik, loomastik või elupaigad, mis 
otseselt/kaudselt tulenevad toetatud tegevustest (%) 

c) tänu inimtekkelistele objektidele (hekid, kraavid, rajad) on sisse viidud/säilitatud 
toetatud tegevuste poolt või tänu taimkatte majandamisele loodud võimalus maastiku 
diferentseerituse (homogeensus/mitmekesisus) vaatlemiseks (%). 

VI.3-3. Põllumajandusmaa kultuuriline 
omapära on säilinud või kasvanud 

 

 

 

 

 

VI.3-3.1 Toetusalune põllumajandusmaa, mis panustab regiooni kultuuriliste/ajalooliste 
tunnuste hooldamisse/parendamisse (alade/objektide arv, hektarites/kilomeetrites), millest (%) 
toetatud tegevuste tulemusena: 

a) kasvatatakse traditsioonilisi kultuure või –koduloomatõuge 

b) on rajatud/säilitatud inimtekkelisi lineaarseid objekte (hekid, kraavid, rajad) 

c) on rajatud/säilitatud inimtekkelisi punkt- /üksikobjekte (nt väikesed puudesalud või 
tänu taimkatte majandamisele on loodud võimalus vaadelda pärandit) (%) 

d) on taastatud/säilitatud võimalus kogeda traditsioonilise talu tegevusi (karjatamine, 
heinategu jne) (%) 

VI.3. 

Mil määral on 
põllumajandusliku 
keskkonnatoetusega 
säilitatud või parendatud 
põllumajandusmaastikke? 

 

 

VI.3-4. Maastiku struktuuri ja 
funktsioonide kaitsmine/parendamine 
on kasulik ühiskonnale (esteetiline 
väärtus) 

VI.3-4.1 Kaitstud/parendatud maastike struktuuride ja funktsioonide tulemusel tekkinud 
ühiskondlike kasude/väärtuste ilmnemine. 
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4.4.2. Hindamisküsimus VI.3. Mil määral on põllumaj andusliku 
keskkonnatoetusega säilitatud või parendatud põllum ajandusmaastikke? 

4.4.2.1. Hindamiskriteerium VI.3-1. Tajumuslik/tunn etuslik koherentsus põllumajandusmaa ja 
looduslike/biofüüsikaliste omaduste vahel on säilin ud või kasvanud 

4.4.2.1.1. Programmi indikaator VI.3-1.1 Toetusalun e põllumajandusmaa, mis panustab 
koherentsusele regiooni loodusliku/biofüüsikalistel e tunnustele (arv ja hektarid) 

Koherentsus – maastikuline sobivus (kokkukuuluvus) arvestades piirkonna üldiseid tunnuseid ja 
omadusi. 

Rääkides koherentsusest põllumajandusmaastikes ja veelgi täpsemalt keskendudes vaid 
põllumassiividele, on Eesti kontekstis väga keeruline leida toetuskõlbulikku tegevust, mis 
toetusalusele põllumassiivile, võrrelduna ümbritsevaga otseselt, ei sobi. Põllumassiividel toimuvad 
tegevused on selgelt reguleeritud läbi mitmete nõuete, mis on toetuste maksmise eelduseks. 
Toetusalustel pindadel saab vaadelda vaid kasvatatavate kultuuride vaheldumist ja/või harimist 
(põld, püsirohumaa, kesa jmt). Lähtuvalt valitud maastikuruutude paiknemisest on jälgitavad ka 
teatavad eripärad (näiteks põllumassiivide suurus vms), mis on just sellele piirkonnale omased. 
Kasvatatavate kultuuride arv ei mängi Eestis hetkel koherentsuse hindamisel maastikukontekstis 
tervikuna olulist rolli, kuna piirkonnas kasvatataksegi eelkõige ja valdavalt neid kultuure, mida 
vastavalt looduslikele eeldustele kasvatada saab. Sarnane olukord võib muidugi muutuda, kui 
muutub põllumajanduspoliitika ja hakatakse laiaulatuslikult toetama näiteks energiakultuuride 
kasvatamist. Kui toetuste maksmisel ei jälgita väljakujunenud maastikustruktuuri ja looduslikke 
eeldusi, võidakse sellega ka oluliselt koherentsusnäitajaid negatiivses suunas muuta (haritakse üles 
rohumaad jne). 

VI.3-1.1 a) maakasutuse mustritele, mis on mõjutatu d toetatud tegevuste poolt (kus 
asjakohane jaotada tüübi järgi, nagu rohumaad jne)  

Toetatav põllumajandusmaa (v.a poollooduslikud rohumaad) ei saa kuidagi suurendada maastiku 
tasandil looduslikku koherentsust, kuna lepingualusel põllumaal ei kasvatata Eesti mõistes mitte 
ühtegi endeemset taime. Väljudes massiivi tasandist ja rääkides põllumajandusmaastikust 
tervikuna, on siiski võimalik põllumajandusmaastikulist koherentsust teataval määral hinnata. 
Hooldatud ja/või majandatud põllumassiivid (sõltumata sisemisest jagunemisest) suurendavad 
(hoiavad stabiilsena) põllumajandusmaastiku koherentsust, säilitades väljakujunenud maastiku-
struktuuri. Enamuses teostatud ankeetküsitlustest selgub, et kõige negatiivsem ja koherentsust 
vähendav on kasutusest väljasolev ja hooldamata põllumajandusmaastik. Siinjuures ei ole vastajate 
seisukohast oluline maastikul esinevate kultuuride mitmekesisus või jagunemine põllu- ja 
rohumaaks, vaid kas majandamine toimub või mitte. Seetõttu saame hinnata selle punkti all üheselt 
vaid seda, kas taotletud põllumajandustoetuste pindala on suurenenud või vähenenud ja eeldada, 
suurenemise puhul on suurenenud ka põllumajandusmaastikuline koherentsus, sest säilitatud on 
maakasutus põllumajandusmaana ja taotlusalune pind on ühel või teisel viisil majandatud. Tabelist 
27 selgub, et taotletavad pinnad suurenesid vastavalt kuues seireruudus ja vähenesid samuti kuues 
seireruudus. Pindalalised muutused ei ole väga suured, teatav lähteandmete puudujääk kajastub 
2007. aasta Porkuni seireruudu andmetes, kus tööde teostamise ajal ei olnud kõik taotlused 
kättesaadavad.  
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Tabel 27. Maastikuseireruutudes 2004. ja 2007. aastal PKT taotluspinnad hektarites (Maastikuseire aruanne, 
2007) 

Seireala 2004 (ha) 2007 (ha) 

Are 264,10 240,1 

Assamalla 171,45 193,95 

Haanja 78,60 88,59 

Kaarma 227,20 236,34 

Kaiu 297,23 295,23 

Kambja 172,68 196,12 

Kraavi 195,89 200,24 

Lümanda 52,03 51,56 

Palamuse 222,67 196,19 

Porkuni 164,05 106,8 

Põltsamaa 211,44 202,93 

Ridala 220,68 254,22 

Hinnanguliselt seireruutude põllumajandusmaastike koherentsuses (lähtudes nõutavast põllu-
massiivitasandi andmetest ehk toetusalusest pinnast) seireperioodi jooksul olulisi muudatusi 
toimunud ei ole. PRIA andmete analüüsist selgub et maastikuseireruute sisaldavate valdade 
toetatavad PKT pinnad suurenesid 2007. aastal võrreldes 2004. aastaga kolmandiku võrra. Eraldi-
võetuna rohumaad 36%, põllukultuurid 27% ja püsikultuurid 33%, mille põhjal võib järeldada, et 
hooldatava põllumajandusmaa kogupindala suurenes ja suurenes ka koherentsus. 

Üks võimalus on hinnata koherentsust (kas üldine maakasutus korreleerub looduslike eeldustega), 
vaadeldes regiooni (valla) tasandil mullakaardi boniteedi andmeid massiividel ja rohumaade 
osatähtsust massiividest (tabel 28). Mullakaardi analüüsi tulemusena jagati seirevaldade 
perspektiivboniteedid kolme klassi: 0-35 halb, 35-50 keskmine ja 50> üle keskmise. Tabelist selgub, 
et piirkonnad, kus kõrgeboniteedilisi muldi on vähe, on ka rohumaade osatähtsus oluliselt suurem, 
ja vastupidi, kus boniteedinäitajad on kõrged, on ka rohumaade osatähtsus madal. Valla tasandil on 
korrelatsioonid üsna selgelt olemas, mis viitab, et regiooni üldine põllumassiivide sisemine 
jagunemine (põllumaa/rohumaa) on antud kriteeriumi järgselt looduslike tingimustega koherentne. 

Tabel 28. Maastikuseireruute sisaldavate valdade perspektiivboniteedi klassideks jagunemine ja osatähtsus 
ning rohumaade osatähtsus põllumassiividest 

Vald 0-35% 35-50% >50% Rohumaade osakaal 
põllumassiividest (%) 

Antsla 9,3 74,5 16,2 36,9 

Are 0,3 71,3 28,4 40,7 

Haanja 19,5 70 10,5 77,6 

Kaarma 3,4 67,3 29,2 53,6 

Kaiu 3,7 33,3 62,9 32,9 

Kambja 3,5 86 10,5 31,5 

Lümanda 45,2 51,2 3,6 59,3 

Palamuse 1,9 38,8 59,3 20,7 

Põltsamaa 0,9 14,1 85 17,9 

Ridala 9,8 80 10,2 50,5 

Tamsalu 1,1 31,7 67,2 11,1 

Kui vaadelda maastikuseireruutude rohumaade pindalalist muutust ja osatähtsust põllumassiividest, 
ei ole korrelatsioonid eelnevalt seatud ühe kriteeriumi ehk regiooni mullaviljakusega enam selged 
(tabel 29).  
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Tabel 29. Maastikuseireruutude rohumaade pindalad ja osatähtsus massiividest 2004. ja 2007. aastal  
(Maastikuseire aruanne, 2007) 

Seireala 2004 rohumaa 
pindala ha 

2007 rohumaa 
pindala ha 

2004 rohumaa osakaal 
(%) põllumassiividest 

2007 rohumaa osakaal 
(%) põllumassiividest 

Are 195,51 235,74 59,1 71,3 

Assamalla 196,02 189,26 83,8 80,9 

Haanja 92,76 92,59 71,2 71,1 

Kaarma 61,09 63,25 23,2 24,0 

Kaiu 147,55 251,89 43,4 74,1 

Kambja 87,50 83,20 35,9 34,1 

Kraavi 139,36 123,26 52,4 46,3 

Lümanda 48,93 47,05 58,3 56,0 

Palamuse 109,97 145,46 41,7 55,2 

Porkuni 157,14 172,66 51,3 56,4 

Põltsamaa 96,86 118,22 41,4 50,6 

Ridala 55,32 120,96 19,7 43,2 

Koherentsuse hindamiseks vaadeldi ka põhjavee reostuskaitstuse andmestikku ning mullakaardi 
andmestikku, mis puudutab erosiooniohtlike muldade paiknemist. 

Põhjavee reostuskaitstuse kaardi põhiselt jagunevad maastikuseireruudud selgelt kaheks: 

• kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega piirkonnad. Nende piirkondade pinnakatte tüsedus 
on enamuses väike (moreen 2 m, liivad, kruusad kuni 10 m), palju esineb karstivorme; siia 
kuuluvad Lümanda, Kaarma, Ridala, Are, Assamalla, Porkuni ja Põltsamaa seirealad; 

• keskmiselt kaitstud kuni kaitstud põhjaveega piirkonnad, kus pinnakatte tüsedus on 
valdavalt üle 20 m; siia kuuluvad Palamuse, Kambja, Antsla ja Haanja seirealad. 

Vaadeldes põhjavee reostuskaitstuse andmeid ja maakasutuse andmeid tuleks maakasutuse 
keskkonnaaspektidele ja maaharimisvõtetele rohkem tähelepanu pöörata Tamsalu ja Põltsamaa 
valdades, mis on väga viljakad piirkonnad, kuid kus põhjavesi on võimaliku pindmise reostuse 
suhtes halvasti kaitstud. 

Reostuskaitstuse andmestiku põhjal on seireruudu rohumaade jagunemise ja reostusohtlikkuse 
vahel hea korrelatsioon ning koherentsus kõrge. Samuti on rohumaade kõrgem protsent suurema 
nõlvakaldega ja erosioonile tundlikumates ruutudes nagu Haanja ja Antsla, hea koherentsuse 
näitaja. 

Soovituslikult tuleks toetuste maksmisega sellist massiivisisest maakasutust (või püsikultuuride 
rajamist) soodustada mis vähendaks reostusohtlikkude ja erosiooniohtlike piirkondade põllumaade 
pindala suurenemist. 

VI.3-1.1 b) otseselt/kaudselt tänu keskkonna põhijo ontele nagu taimestik, loomastik või 
elupaigad, mis on tekkinud toetatud tegevustest  

Vastavalt esitatud küsimusele hinnatakse koherentsust toetatava pinna kaudu põllumassiivi 
siseselt. Makstud toetused on seotud eelkõige maade majandamisega põllumassiivil, majandamine 
ei suurenda otseselt ja suurtel pindadel looduslikku taimkatet põllumassiivi siseselt. Teatav mõju 
elupaikadele on kindlasti külvikorraväljade vahelistel ribastruktuuridel, kuid see mõju saab 
massiivisiseselt olla ajutise iseloomuga, vastasel juhul arvestatakse tekkinud kõrgemate taimedega 
elupaik põllumassiivist välja. Sellele küsimusele vastamiseks sobiksid poollooduslike koosluste 
toetusandmed, eelkõige taastamisega seotud tööde andmed, kuid vastavasisulist informatsiooni 
võrdlusandmetena digitaalkaardikujul ei ole.  

VI.3-1.1 c) maastikuvormide (nagu reljeef ja kontuu rid) säilitamise tõttu 

Toetudes mullaerosiooni uuringule, saab kokkuvõtvalt öelda, et kuna põllukultuuride pindala 
testvaldades ei ole oluliselt muutunud analüüsitavate aastate lõikes, siis kaudselt hinnates on 
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mullaerosioon jäänud samale tasemele, millest omakorda võib järeldada, et toetuste mõju 
reljeefivormidele ei ilmne. 

VI.3-1.1 d) veetaseme säilitamise ja veekogude kont uuride tõttu (tulenedes toetatud 
tegevustest) (nt voolu tõkestamine, niisutuspiirang ud...) (%) 

Toetatavad tegevused ei ole otseselt veekogude kaitsele suunatud, seetõttu ei ole antud 
indikaatorit võimalik arvutada. 

Kokkuvõte: 

• Kui toetuste maksmisel ei jälgita väljakujunenud maastikustruktuuri ja looduslikke eeldusi, 
võidakse sellega ka oluliselt koherentsusnäitajaid negatiivses suunas muuta (haritakse üles 
rohumaad jne). 

• Koherentsuse hindamiseks on hädavajalik korrastada poollooduslike koosluste hooldamist ja 
taastamist puudutavad GIS-andmebaasid, sest just need andmed peegeldavad elupaikade 
informatsiooni. 

• Toetuste maksmisel tuleb lähtuda regiooni eripäradest ja toetada eelistatavalt neid tegevusi, 
mis koherentsust suurendavad. 

 

4.4.2.2. Hindamiskriteerium VI.3.-2. Põllumajandusm aa tajumuslik/tunnetuslik 
diferentseeritus (homogeensus/heterogeensus) on säi linud või kasvanud 

4.4.2.2.1. Programmi indikaator VI.3-2.1 Toetusalun e põllumajandusmaa, mis panustab 
maastiku tajumuslikku/tunnetuslikku, täpsemalt visu aalsesse eristumisse (homogeensus/ 
mitmekesisus) (kohtade arv ja hektarites/kilomeetrites) 

Diferentseeritus – maastikuline mitmekesisus, maakasutuse mustritest ja kasvatatavate kultuuride 
rohkusest tulenev. 

Diferentseerituse muutust põllumassiivi tasandil saab hinnata läbi seire käigus fikseeritud 
kasvatatavate kultuuride (kasvatatav kultuur moodustab maakatte klassi) arvu ja pindalalise 
jaotuse. Võrreldes kahe seireringi käigus digitaliseeritud põllumassiivisiseseid andmeid on teatavad 
muutused maakattes üsna hästi jälgitavad (tabel 30).  

Tabel 30. 2004. ja 2007. aastal PKT maastikuseireruutude põllumassiivide sisemine jagunemine kasvatatavate 
kultuuride ja põldude lõikes. Maakatte klass = kasvatatav kultuur ja rohumaad; Eraldis = põld. (Maastikuseire 
aruanne, 2007) 

 2004 2007 

Seireala Maakatte 
klasse 

Eraldise 
keskmine suurus 

(ha) 

Eraldisi 
kokku 

Maakatte 
klasse 

Eraldise 
keskmine suurus 

(ha) 

Eraldisi 
kokku 

Are 11 2,57 96 12 2,1 133 

Assamalla 4 9,81 22 5 6,35 34 

Haanja 8 1,06 81 10 1,04 91 

Kaarma 11 2,78 88 10 2,78 87 

Kaiu 9 3,31 90 8 2,86 114 

Kambja 10 2,5 73 10 2,21 78 

Kraavi 14 1,85 134 14 1,51 160 

Lümanda 11 0,88 67 10 0,87 67 

Palamuse 11 3,99 58 7 5,94 42 

Porkuni 9 4,72 56 6 4,1 65 

Põltsamaa 11 3,36 62 12 3,25 66 

Ridala 12 4,34 51 7 4,64 58 
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VI.3-2.1 a) tänu visuaalsele keerukusele, mis tulen eb maakasutusest/kultuuride mustritest, 
mida on mõjutanud toetavad tegevused (ulatus, ruumi line korraldus-kõrgus, värvid) (%) 

Vaadeldes tabeli maakatte klasside (maakatte klassina on käsitletud põllumassiivi sisemist 
jagunemist, erinevaid põllukultuure ja rohumaid) veerge on jälgitav, et klasside üldarv kõikide 
seireruutude koondina on vähenenud. Samas on enamuses seireruutudest eraldise keskmine 
suurus vähenenud (joonis 82), oluliselt on kasvanud ka eraldiste arv enamikes ruutudes (joonis 83).  
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Joonis 82.  PKT maastikuseireruutude põllumassiivide eraldise keskmise suuruse muutus 
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Joonis 83.  PKT maastikuseireruutude põllumassiivide eraldiste koguarvu muutus (Maastikuseire aruanne, 
2007) 

 

Põllumassiivide sisemiste eraldiste keskmise suuruse vähenemine (0,3 ha) ja koguarvu (117) 
oluline kasv viitab diferentseerituse kasvule enamikes seireruutudes põllumassiivi ehk toetatava 
pinna tasandil. Senised kahe seireringi andmed viitavad sellele, et perioodi jooksul makstavad 
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toetused võivad olla põhjuseks, miks põllumassiivisisene diferentseeritus on suurenenud. Mitme-
kesisuse suurenemist soodustavad kindlasti nii viljavahelduse kui ka külvikorra nõue. 

Selleks, et hinnata diferentseerituse muutusi põllumajandusmaastikus terve maastikuruudu 
tasandil, liideti kõik kaardistatud alad terviklikeks põllumassiivideks. Selleks, et täita põllu-
massiividest väljaspool  olevad „augud” maakatte informatsiooniga, kombineeriti välitööde ja vektor-
põhikaardi andmeid. Kombineeritud andmestik jagati tunnuste põhjal klassidesse (tabel 31). 

Tabel 31. PKT maastikuseires kasutatud pindobjektide klasside nimetused ja nende sisu (Maastikuseire, 
aruanne 2007) 

Klass  Koondnimetus  Objektid  

1 Õueala eraõu, õueala, vare, elu-/ühiskondlik hoone, vundament, 
kõrvalhoone, tootmisõu, haljasala, katusealune, muu ehitis, majaase 

2 Põld põld, või kui kirjelduste real mõni kultuur 

3 Aiamaa aed, aiamaa, puuviljaaed, puukool, marjaaed, viljapuuaed, 
marjapõõsad  

4 Mets puuistikud, mets, noor mets, puudegrupp 

5 Rohumaa rohumaa, looduslik rohumaa jne 

6 Sööt sööt, söödisaar 

7 Võsa  

8 Muu muu lage, silo, heinapallid, sõnnik, hein, põhk, tehisküngas, jäätmaa, 
liinikoridor, sõnnikuhunnik, jt ajutised ja muud objektid 

9 Muu veekogu tiik, muu veekogu, järv 

10 Põõsastik  

11 Madalsoo  

12 Kivihunnik  

13 Raiesmik  

14 Vooluveekogu  

15 Park  

Tekkinud klasside põhjal arvutati (lisa 6, tabel 1) mitmed erinevad maastikuindeksid. 
Diferentseeritust saab hinnata mitmete indeksite põhjal, enamlevinud mitmekesisuse hindamiseks 
kasutatav näitaja on Shannoni indeks SHDI (joonis 84). 

Kõige mitmekesisem ja suurima Shannoni indeksi väärtusega kogu seireruudu tasandil on 
Lümanda (1,66), Porkuni (1,55), Kambja (1,54) ja Haanja (1,43), kõige madalamate näitajatega on 
Kaiu (1,01) ja Palamuse (1,12). Testaladel, kus toimub suhteliselt intensiivsem põllumajandus 
(suuremad põllumassiivid), näitab Shannoni mitmekesisuse indeks suurimat muutust ja kahjuks 
vähenemise suunas (Are, Kaiu, Palamuse, Ridala). Shannoni indeks on stabiilne suure 
mitmekesisusega aladel (Lümanda, Porkuni, Kambja), veidi on indeks vähenenud Haanja testalal. 
Kõige rohkem on Shannoni näitaja suurenenud Kraavi testalal. 
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Joonis 84.  Shannoni maastikulise mitmekesisuse indeksi muutus (Maastikuseire aruanne, 2007) 

Diferentseerituse muutust seireruutude põllumajandusmaastikus saab hinnata lisaks pindalalistele 
objektidele ka punkt- ja joonobjektide kaudu. Punktobjektide muutus (lisa 6, tabel 2) vastavalt 
fikseeritavatele objektiklassidele ei ole põllumajandustoetustega seostatav, kuna makstavad 
toetused punktobjektide muutuseid ei mõjuta. Toimunud muudatused tervikuna on ka suhteliselt 
väikesed  

VI.3-2.1 b) tänu keskkonna põhijoontele nagu taimes tik, loomastik või elupaigad, mis 
otseselt/ kaudselt tulenevad toetatud tegevustest ( %) 

Teatavate joonobjektide kaudu, näiteks külvikorraväljade vahel ja servades asetsevate erinevate 
massiivisiseste ribastruktuuride, kaudu on võimalik hinnata toetuste mõju. Üldiseid hinnanguid saab 
anda joonelementide parameetrite muutuse trendidele, kuid detailne analüüs ja meetrika võrdlus 
testalade kaupa ei ole võimalik. Hinnanguliselt võib öelda, et 2007. aastal oli nn PRIA 
põllumassiivisiseseid taimkattega ribasid erineva kultuuriga põldude vahel rohkem kui 2004. aastal. 
Muret tekitav on asjaolu, et enamikel testaladel on hulgaliselt põlde, millel puudub tee ja põllu 
vaheline taimkatte riba (ja/või on väiksem kui 0,5 m). 2007. aasta joonobjektide andmetest saab 
välja tuua objektiklassi „riba puudub” (tabel 32). See andmestik iseloomustab tervikuna, kui paljude 
külvikorra/viljavahelduse väljade vahel ning teeservades ribastruktuur puudub. 

Tabel 32.  PKT põllumajandusmaastike seireruutudes põldude vahel ja teeservades fikseeritud ja kaardistatud  
taimkattega ribade pikkus 2007. aastal (Maastikuseire aruanne, 2007) 

Seireala „ribasid” kokku meetrites „riba puudub” kokku meetrites 

Are 27 172 14 879 

Assamalla 8 521 2 329 

Haanja 10 727 9 223 

Kaarma 13 900 3 765 

Kaiu 19 205 19 314 

Kambja 9 869 2 785 

Kraavi 19 865 17 458 

Lümanda 8 796 45 

Palamuse 17 520 7 488 

Porkuni 9 832 1 983 

Põltsamaa 13 197 9 555 

Ridala 12 234 5 970 



 

 174 

Ühe aasta vastavate andmete põhjal ei saa veel hinnata toetuste mõju ulatust, hinnangute 
andmiseks on vaja tehtud seiret korrata. 

Pindobjektide seireandmete muutused seireruutudes on võrreldes punkt- ja joonobjektidega olnud 
kõige suuremad (lisa 6, tabelid 3 ja 4). 

Pindalalistes muutustes annab kõige enam tooni rohumaade oluline kasv (255 ha, 18%) ja söödi 
pindala vähenemine (101 ha, 20%). Pindalaliselt kõige stabiilsem pindobjekti klass testaladel oli 
„mets” ja „muu veekogu”. Pindalaliselt vähenes oluliselt klassi „põld” pindala (160 ha, 13%), millest 
valdav osa oli 2007. aastal kasutusel rohumaana. Söötis alade vähenemist tingis eelkõige maade 
ülesharimine, osa 2004. aasta sööti oli 2007. aastal muutunud võsaks. Veidi vähenes aiamaa 
pindala ja suurenes õueala pindala. Rohumaade kasvu ja põllumaade vähenemist on otseselt 
makstavate toetustega raske seostada. Muutuseid maakasutuses 2004. aasta versus 2007. aasta 
on Eesti kontekstis suuresti mõjutanud maa omandisuhted. Maade liikumine erinevate tootjate 
vahel on suhteliselt suur, neid muutuseid kajastavad hästi ka tootjatele tehtavad väetistarbekaardid. 
Selgemate trendide väljatoomiseks on ka siinkohal vajadus vähemalt kordusseire järele. 

 

VI.3-2.1 c) tänu inimtekkelistele objektidele (heki d, kraavid, rajad) on sisse viidud/säilitatud 
toetatud tegevuste poolt või tänu taimkatte majanda misele loodud võimalus maastiku 
diferentseerituse (homogeensus/mitmekesisus) vaatle miseks (%). 

MAK 2004-2006 põllumajandusliku keskkonnatoetuse raames otseselt hekkide ja kraavide rajamist 
ei toetatud. 

Kokkuvõte: 

• Põllumassiivide sisemiste eraldiste keskmise suuruse vähenemine ja koguarvu kasv 
maastikuseireruutudes viitab diferentseerituse kasvule enamikes seireruutudes. 

• Kasvanud on ribastruktuuride arv põllumassiivi sees (söödiribad põldude vahel). 

• Senised kahe seireringi andmed viitavad sellele, et perioodi jooksul makstavad toetused 
võivad olla põhjuseks, miks põllumassiivisisene diferentseeritus on suurenenud (külvikord, 
viljavaheldus). 

• Lisaks taotlusinfole tuleks veelgi rohkem tähelepanu pöörata ribastruktuuride olemasolule 
põllumassiivisiseselt ja põllumassiivi servades. 

4.4.2.3. Hindamiskriteerium VI.3-3. Põllumajandusma a kultuuriline omapära on säilinud või 
kasvanud 

4.4.2.3.1. Programmi indikaator VI.3-3.1  Toetusalune põllumajandusmaa, mis panustab 
regiooni kultuuriliste/ajalooliste tunnuste hooldam isse/parendamisse (alade/objektide arv, 
hektarites/kilomeetrites) 

Kultuurilise omapära ja ajaloolise tunnuse mõjutajana saab eelkõige kasutada kiviaedade 
taastamise ja rajamise andmeid. Samamoodi mõjutab omapära säilitamist poollooduslike koosluste 
hooldamine.  

Kuna otseselt sellesisulist seiret välitöödena teostatud ei ole, on nii kasutatavad andmed kui ka 
tehtavad hinnangud kaudsed ja tuginevad PRIA ning KKM-i kiviaedade ja poollooduslike koosluste 
majandamise andmetele. Arvestades andmete olemust ja ka mahtude vähesust, ei ole neid 
otstarbekas maastikuseire ruutude kaupa analüüsida, andmeid esitatakse seireruute sisaldava valla 
tasandil (lisa 6). 

VI.3-3.1 a) traditsiooniliste kultuuride või –kodul oomatõugude kasvatamine mõjutatuna 
toetavatest tegevustest (%) 
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Ohustatud tõugu loomade (eesti hobune, eesti maakarja tõugu veis, eesti raskeveo hobune ja tori 
hobune) kasvatamist hakati toetama 2005. aastast. 2004. a toetati ainult eesti hobuste kasvatamist. 
Tegemist on Eestile nii kultuuriliselt kui ka traditsiooniliselt omaste liikidega.  

Taotluspõhiselt majandasid 2005. aastal ohustatud tõugu loomi kasvatavatest tootjatest 3,5% kogu 
taotletud PKT-alusest maast (2007. a 4%). Ohustatud tõugu loomade ja neid kasvatatavate tootjate 
arv tõusis aastatel 2004-2007 ligikaudu 20%. 2005. aastal olid umbes pooled kõikidest tootjatest, 
kes taotlesid OTL toetusi, esitanud taotluse ka teistele PKT tegevustele. 2007. aastal oli selliseid 
tootjaid juba 80%, kes pidasid nii OTL kui ka olid liitunud PKT meetmetega. 

See tendents on heaks märgiks, kuna OTL toetuse nõuetes ei ole määratud, et tootja peaks 
taotlema pindalatoetusi sh põllumajanduslikke keskkonnatoetusi. Samas on suhteliselt keeruline 
välja tuua vahet OTL loomade poolt hooldatud maastike või tavaliste põllumajandusloomade poolt 
hooldatud maastike vahel. Seetõttu võib öelda, et maastikuhoolduse seisukohast ei ole OTL 
loomad olulised, samas visuaalselt sobivas maastikus kindlasti atraktiivsed 

 

VI.3-3.1 b) toetatud tegevuste tulemusel on rajatud /säilitatud inimtekkelisi lineaarseid objekte 
(hekid, kraavid, rajad) 

Kiviaiad on maastiku identiteedi kandjad, samas suurendavad regionaalset terviklikkust inim-
tekkelise maastiku koherentsust ja diferentseeritust. Suhteliselt keeruline on saada adekvaatset 
ajaloolist kaardimaterjali, millelt oleks võimalik digitaliseerida kiviaedade informatsioon, et seda 
võrrelda tänapäevaste põhikaardi andmetega. Olemasolev ja kasutatav (Vene verstane kaart, 
NSVL kindralstaabi topokaardid jt), kaardimaterjal on kahjuks liiga väikeses mõõtkavas ja ei kanna 
vajalikul täpsustasemel kiviaedade informatsiooni. Väga suur osa ajaloolistest küladest ja 
kiviaedadest on nõukogude ajal uudismaade, teede rajamise ja põldude liitmiste käigus hävitatud, 
eelkõige Mandri-Eestis, kuid täpsed suurused on teadmata. Käesoleval ajal on kõige otstarbekam 
kasutada taustinformatsioonina põhikaardi vektorkihil kajastatud kiviaedade informatsiooni (tabel 
33). Kiviaedade toetusandmed on kasutada vaid 2005. aasta kohta.  

Tabel 33.  Kiviaedade kogupikkus PKT maastikuseireuute sisaldavates valdades põhikaardi andmetel ja 2005. 
aastal taotletud kiviaedade toetused meetrites (põhikaart, PRIA august 2008) 

Vald 
Kiviaedade pikkus 

(m) põhikaardi 
andmed 

Kiviaedade 
hooldamise 
toetus (m) 

Kiviaedade 
rajamise 

toetus (m) 

Kiviaedade 
taastamise 
toetus (m) 

Toetused 
Kokku 

(m) 
ANTSLA  84 - - - - 

RIDALA  70 432 30 300 20 350 

PÕLTSAMAA  5 674 - 32 - 32 

ARE  5 213 89 140 - 229 

HAANJA  343 - - 173 173 

KAMBJA  2 647 - - - - 

KAARMA  242 155 1 181 1 642 2 319 5 142 

LÜMANDA  239 228 10 809 967 2 852 14 628 

KAIU  2 203 - 58 94 152 

TAMSALU  18 588 - - - - 

PALAMUSE  1 555 - 200 20 220 

Võrreldes seirevaldade kiviaedade esinemist tervikuna on ka suurema osa toetuste jagunemine 
vastavalt Kaarma ja Lümanda valdadesse väga loogiline ja piirkonna maastiku koherentsust ning 
kultuurilist omapära suurendav näitaja. Võrrelduna kiviaedade esinemisrohkusega on 
ebaproportsionaalselt vähe kiviaedade toetust taotletud Ridala vallas. 

Toetust tuleks kindlasti jätkata eelkõige taastamise osas, mis on lihtsamini kontrollitav ja samas 
regiooni omapära säilitav ja suurendav. Toetada tuleks siiani visuaalselt jälgitava kiviaia aluse 
taastamist, taastamise lisanõudena peaks selgemalt sätestama nii kasutatava materjali (paekivi, 
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põllukivi) kui selle materjali suuruse (kivide ümbermõõt jne). Kasutatava materjali valikul peab 
jälgima ajaloolist traditsiooni ja regiooni omapära. 

Regiooni kultuurilist omapära ja ajaloolist maakasutusstruktuuri aitab säilitada ja suurendada 
poollooduslike koosluste majandamine (niitmine, karjatamine, taastamine). Kahjuks ei ole teostatud 
tööde kohta üheselt mõistetavat statistikat ja andmete olemust ning mahte arvestades ei saa neid 
maastiku seireruudu tasandil vaadelda. Andmete sisuline täpsus on samuti erinev, 2004. aasta 
andmed on taotluspõhised, 2007. aasta andmed on arvutatud digitaalkaardilt ning on kontrollitud 
(tabel 34). 

Tabel 34.  Loodushoiu tööd seirevaldade kaupa (KKM Looduskaitse Keskus) 

Loodushoiutööd hektarites 
Vald  

2004 2007 

ANTSLA  148 59 
RIDALA  638 963 
PÕLTSAMAA  - 1 
ARE  - - 
HAANJA  189 37 
KAMBJA   - 2 
KAARMA  393 428 
LÜMANDA  121 190 
KAIU  42 16 
TAMSALU  - - 
PALAMUSE  - - 

Järeldusi on suhteliselt keeruline esialgu teha; pindalad on suurenenud Lümanda, Kaarma, Ridala 
valdades ning Haanja ja Antsla valdades oluliselt vähenenud. Siinjuures on vähenemine raskesti 
seletatav, peamiseks põhjuseks on väärtuste järelkontroll ja ümbervaatamine, mistõttu väga suur 
osa just Haanja ja Antsla valla 2004. a poollooduslike kooslustena kvalifitseerunud aladest enam 
seda toetust ei saa. Enamus nendest aladest siiski ei ole hooldatavatest pindadest väljas vaid 
saavad teisi toetusi nagu ÜPT jne. 

Kultuurilise omapära kasvu võiks ehk põhjendada ka läbi pärandkoosluste taastamise (lisa 6), 
oluliselt kasvas taastatavate alade pindala Lümanda vallas 34 ha, Kaarma vallas 156 ha, Ridala 
vallas 28 ha (lisa 6). Poollooduslike koosluste hooldamise võib tervikuna lisada põllumajandusmaa 
kultuurilise omapära säilimise ja kasvamise (hooldamine tõstab mitmekesisust) poolele. Samuti 
sobiks see ka hindamiskriteeriumi VI.3-4. iseloomustamiseks ehk kaitstud ja parendatud maastike 
struktuuride kaudu on kasvanud ühiskondlikud (ka looduslikud) väärtused. Korrastatud ja hooldatud 
maastikud suurendavad piirkonna turismipotentsiaali, võimaldades näiteks loodusturismi arengut 
piirkonnas (õpperajad, linnuvaatetornid jne).  

Sarnaselt kiviaedade toetusele tuleks leida võimalus ka poollooduslike koosluste toetuste 
maksmiseks väljaspool Natura 2000 alasid ja väljaspool PRIA põllumassiive. Siinjuures võiks 
teatavaid toetusi ka kombineerida ja omavahel suhestada näiteks eesti tõugu loomade toetused ja 
poollooduslike koosluste karjatamistoetused jt. 

 

VI.3-3.1 c) toetatud tegevuste tulemusel on rajatud /säilitatud inimtekkelisi punkt- 
/üksikobjekte (nt väikesed puudesalud või tänu taim katte majandamisele on loodud 
võimalus vaadelda pärandit) (%) ja d) tänu toetatud  tegevustele on taasloodud/säilitatud 
võimalus kogeda traditsioonilise talu tegevusi (kar jatamine, heinategu jne) (%) 

Kuna vastavaid meetmeid PKT 2004-2006 raames ei rakendatud, ei ole võimalik antud indikaatorit 
täpsemalt analüüsida. 
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Kokkuvõte: 

• Keeruline on mõõta ning eristada ohustatud tõugu loomade toetamise mõju maastikule 
tavaliste põllumajandusloomade mõjust.  

• Jätkata tuleks kiviaedade taastamise toetust. 

• Toetada tuleks siiani visuaalselt jälgitava kiviaia aluse taastamist; taastamise lisanõudena 
peaks selgemalt sätestama nii kasutatava materjali (paekivi, põllukivi) kui ka selle materjali 
suuruse (nt kivide ümbermõõt jne). Kasutatava materjali valikul peab jälgima ajaloolist 
tradistsiooni ja regiooni omapära. 

• Loodushoiutööde kohta ei ole  üheselt mõistetavat statistikat ja GIS-andmeid; süsteem vajab 
korrastamist (kindlasti on vajalik kaardikihina eraldada taastamis- ja hooldamistööd, ka 
karjatamise puhul loomühikud hektarile jne). 

• Toetada tuleks ka väljaspool Natura 2000 asuvaid poollooduslikke kooslusi, kuna väga palju 
(eriti just piirkondlikult olulisi) kooslusi ei asu Natura 2000 aladel ja vajavad toetust. 
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4.4.2.4. Hindamiskriteerium VI.3–4. Maastiku strukt uuri ja funktsioonide 
kaitsmine/parendamine on kasulik ühiskonnale (estee tiline väärtus) 

4.4.2.4.1. Programmi indikaator VI.3-4.1 Kaitstud/p arendatud maastike struktuuride ja 
funktsioonide tulemusel tekkinud ühiskondlike kasud e/väärtuste ilmnemine. 

Põllumajandusmaastiku esteetilist väärtust on Eesti kontekstis võimalik hinnata indikaatori „talude 
üldine heakord” abil. Kokku hinnati antud uuringus 30. talu heakorra muutusi 2007. aastal 
võrrelduna 2004. aastaga. Uuring viidi läbi 6. vallas Lääne-, Pärnu-, Saare- ja Võrumaal (lisa 3). 

Kahe seireringi uuringus osalenud talude üldine heakord vaadeldud perioodil oluliselt ei muutunud. 
Vaadeldes muutusi maakonniti, võib öelda, et koondhinnang on paranenud vaid nelja talu puhul 
(üks Võrumaal, üks Pärnumaal ja kaks Saaremaal, Läänemaal selliseid talusid ei olnud). 
Halvenenud pole talu üldine heakord üheski uuringus osalenud talus. Mitmete talude puhul on mõni 
aspekt (nt hoonete ilme ja olukord) paranenud, samas aga mõni halvenenud (nt jäätmemajandus). 
Seetõttu on selliste talude puhul koondhinnang muutumatu.  

Kindlasti tuleb märkida, et paljud hinnatavad aspektid sõltuvad paljuski konkreetsest hetkest, mil 
olukord jäädvustatakse ja on seetõttu väga muutlikud (õueala hooldatus - muru niitmine, 
põllumajandustehnika paigutus, talu ümbruses toimuvad veotööd, materjalide ladustamine jne). 
Seepärast tuleb eriti erinevate hinnatavate aspektide raames toimuvate muutuste hinnangutesse 
suhtuda ettevaatusega ja lähtuda eelkõige koondhindest. Kokkuvõte hinnangutest toodud lisas 
(lisa 6). 

Läbi korrastatud talumajapidamiste ümbruse kasvab maapiirkonna esteetiline väärtus ja suureneb 
atraktiivsus, mis omakorda tõstab turismipotentsiaali. 

Selle punkti hindamiseks oleks vajalik omada korrektset poolloodsuslike koosluste majandamisega 
seonduvat informatsiooni, eelkõige just poollooduslike koosluste taastamisega seonduvat 
asukohapõhist infot. 

Kokkuvõte: 

• PKT maastikuseires osalenud talude üldine heakord vaadeldud perioodil oluliselt ei 
muutunud. 
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4.5. RIIGIOMANE VALDKOND SOTSIAALMAJANDUS JA MUU 

4.5.1. Valdkonna lühiiseloomustus 

Statistikaameti poolt läbiviidud 2007. aasta struktuuriuuringu andmetel oli Eestis 23 257 
põllumajanduslikku majapidamist7, mis on 2001. aasta põllumajandusloendusega võrreldes üle 
poole vähem (tabel 35). Peamiselt on vähenemine toimunud väiksemate majapidamiste arvel. 
Väikeseid, alla 10-hektarilisi majapidamisi oli majapidamiste koguarvust 2007. aastal 58% (13 461), 
2001. aastal oli neid 75% (41 826). Samal ajal on pidevalt suurenenud üle 50-hektariliste 
majapidamiste arv. Neid oli 2007. aastal 11% (2 591) ja 2001. aastal 4% (1 962) majapidamiste 
koguarvust. Seega on aastatel 2001-2007 toimunud selge väikeste põllumajanduslike 
majapidamiste arvu vähenemine ning põllumajandustootmise koondumine suurtesse ettevõtetesse. 

Tabel 35 . Majapidamised põllumajandusmaa pindala järgi aastail 2001, 2003, 2005 ja 2007 (Eesti 
Statistikaamet) 

Aasta Kokku alla 10 ha 10-<50 ha üle 50 ha
 2001 55 702 41 826 11 914 1 962
 2003 36 792 25 935 8 718 2 141
 2005 27 688 18 078 7 346 2 263
2007 23 257 13 461 7 205 2 591  

Erinevalt majapidamiste arvust ei ole Statistikaameti andmetel põllumajandusmaa vähenenud. 
2007. aastal oli põllumajandusmaad koos hooldatava püsirohumaaga 906 800 hektarit. Ligi pool 
kasutatavast põllumajandusmaast oli rendimaa. Ühe põllumajandusliku majapidamise valduses oli 
keskmiselt 39 hektarit põllumajandusmaad, mis oli 30% rohkem kui 2005. aastal. Seega on aastatel 
2005–2007 jätkunud maade ümberjaotus erineva suurusega majapidamiste vahel. Enamik põllu-
majandusmaast kuulub suurtele (üle 50 ha) majapidamistele. Nende valduses oli 2007. aastal 77% 
kogu põllumajandusmaast ehk 91 000 hektarit rohkem kui kaks aastat tagasi. Keskmiselt oli suure 
majapidamise valduses 270 hektarit põllumajandusmaad. 

Mahepõllumajanduslik tootmine on Eestis viimastel aastatel jõudsalt arenenud. Taimetoodangu 
Inspektsiooni andmetel oli mahepõllumajanduse registris 2007. a lõpu seisuga 1 211 tootjat, mis on 
võrreldes 2003. a (enne MAK 2004-2006 mahetoetuse rakendumist) 59% (764) võrra enam (joonis 
85). Mahepõllumajanduslikku maad oli 2007. a 84 779 ha, võrreldes 2003. a (42 573 ha) on see 
92% rohkem.  

 

                                                 
7 Põllumajanduslik majapidamine on ühtse majandusliku ja tehnilise juhtimisega tootmisüksus, mille 
põhitegevusala on põllumajandus ja kus on: vähemalt üks hektar põllumajandus- või metsamaad või 0,3 
hektarit kalatiike või vähem kui üks hektar põllumajandus- või metsamaad või 0,3 hektarit kalatiike või need 
puuduvad ja kus toodetakse põllumajandussaadusi peamiselt (üle poole) müügiks. 
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Joonis 85.  Mahepõllumajanduse areng Eestis aastatel 2000-2007 (TTI mahepõllumajanduse register) 

Arvestades majandusliku suuruse alampiiri 2 ESU, on Eestis 739 professionaalse 
põllumajandustootja tingimustele vastavat maheettevõtet (tabel 36). Piltlikult öeldes peaks selle 
alampiiri ületamiseks ettevõttes olema vähemalt 20 ha teravilja või 5 lehma. Seega, 2007. a 
seisuga on mahepõllumajandustootjate hulgas 472 (39% mahetootjate üldarvust) väikest ettevõtet, 
kus küll tegeldakse põllumajandusega, kuid tootmise maht on liiga väike, et tagada piisav sissetulek 
vähemalt ühele töötajale. 

Eesti mahepõllumajandustootjate hulgas on ülekaalus kolm tootmistüüpi: taimekasvatus (34%), 
loomakasvatus (28%) ja segatootmine (18%). 

Tabel 36.  Mahepõllumajandustootjate üldkogumi struktuur tootmistüübi ja majandusliku suuruse järgi (TTI 
31.12.2007 ja standardkogutulu8 koefitsiendid (SGM ”2004”)) 

...<1 1-<2 2-<4 4-<6 6-<8 8-<12 12-<16 16-<40 40-<100 100-<...
A Taimekasvatus 64 70 102 42 27 21 19 23 3 0371 31%

B Aiandus 1 11 9 11 2 3 2 3 0 0 42 3,5%

D Püsikultuurid 46 24 9 4 2 2 3 2 0 0 92 7,6%

E Piimatootmine 8 17 25 12 13 18 13 21 14 6147 12%

F Loomakasvatus 62 83 87 41 21 18 10 12 0 1335 28%

G
Sea- ja 
linnukasvatus

0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 5 0,4%

H Segatootmine 23 62 70 25 12 12 5 9 1 0219 18%

Kõik 204 268 304 135 77 74 52 70 18 9 1211 100%

% 17% 22% 25% 11% 6,4% 6,1% 4,3% 5,8% 1,5% 0,7% 100%

Kõik %Tootmistüüp
Majandusliku suuruse grupp (ESU)

 

                                                 
8 Standardkogutulu (SGM - Standard Gross Margin) on majapidamises toodetud põllumajandustoodangu 
väärtuse (k.a otsetoetused) ja selle tootmiseks tehtud erikulude vahe, mis arvutatakse põllumajanduskultuuride 
kasvupinnast, loomade arvust ja standardkogutulu koefitsientidest lähtudes. SGM - koefitsiendid arvutatakse 
kolme aasta keskmisena ja neid korrigeeritakse teatud perioodi järel. 
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2007. aasta lõpu seisuga oli alla 2 ESU ehk 39% väiksemate mahetootjate valduses vaid 7 909 
hektarit (9,3% kogu mahepõllumajanduslikust maakasutusest) maad. Samas 97 (8% mahetootjate 
üldarvust) suurema (üle 16 ESU) mahetootja käes oli 39% maast ning 52% standardkogutulust. 

Järgnevalt on FADN testettevõtete hulgast (mahetootjate valim on aastate lõikes muutunud, seega 
pole aastate lõikes võrreldud samu tootjaid) välja toodud suuruse poolest sarnaste mahe- ja 
tavatootjate peamiste majandustulemuste võrdlusanalüüsi tulemused. Suured tavaettevõtted on 
analüüsist välja jäetud. 

Nii tava- kui ka maheettevõtte majanduslik efektiivsus on otseselt seotud kasvatatavate kultuuride 
saagikuse taseme ja loomade produktiivsusega. Mahetootjatel kujunes 2006. a keskmiseks teravilja 
saagikuseks 1 536 kg/ha, 2003. a 1 386 kg/ha (joonis 86). Tavatootjatel oli teravilja saagikus hektari 
kohta 2006. a 2 438 kg, mis on mahetootjatega võrreldes 59% võrra enam, 2003. a olid vastavad 
arvud 2 161 kg/ha ja 56%. Mahetootjate madal teravilja saagikus võrreldes tavatootjatega on 
peamiselt tingitud asjaolust, et mahetaimekasvatuses ei tohi kasutada mineraalväetisi ja sünteetilisi 
taimekaitsevahendeid ning tootmine peab põhinema bioloogilistel protsessidel: liblikõieliste 
kultuuride kasvatamine külvikorras, orgaaniliste väetiste kasutamine, sobiva külvikorra ning õigete 
agrotehniliste võtete rakendamine.  

Piimatoodang lehma kohta aastas oli maheettevõtetes 2006. a keskmiselt 5 541 kg, mis on 2003. a 
(4 748 kg) võrreldes 17% enam. Tavaettevõtetes moodustas piimatoodang lehma kohta 2006. a 
6090 kg, mis on mahetootjatega võrreldes 10% enam, 2003. a vastavad numbrid olid 5 336 kg ja 
12%. 

 
Joonis 86.  Lehmade produktiivsus ja teravilja saagikus aastatel 2000-2006 (FADN andmetel põhinev) 

Maheettevõtete tööjõukuludest moodustas 2006. aastal ligikaudu kaks kolmandikku omanike 
tasustamata tööjõud (tavatootjatel pool). 2006. a oli palgaliste töötajate tunnitasu 30,16 kr/tund, 
tavatootjatel 33,67 kr/tund (joonis 87). Seega oli 2006. a tasustatud tööjõule makstud tunnitasu 
maheettevõtetes tavatootjatega võrreldes 10% võrra madalam. 
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Joonis 87.  Palgaliste töötajatele makstud tunnitasu aastatel 2000-2006 (FADN andmetel põhinev) 

Põllumajandusmaa hektari kohta investeerisid mahetootjad 2006. aastal keskmiselt 2803 krooni 
(joonis 88), keskmine tavatootja investeeris 2 367 krooni hektari kohta. Võrreldes 2003. a on 
mahetootjate investeeringud hektari kohta tõusnud 2 korda ja tavatootjatel 1,2 korda. Oluline on 
märkida, et mahetootjate investeeringud on oluliselt kasvanud kahel viimasel analüüsitaval aastal, 
samas tavaettevõtetes on investeeringute jõuline tõus olnud aastatel 2003. ja 2004.  

 
Joonis 88.  Investeeringud hektari kohta aastatel 2000-2006 (FADN andmetel põhinev) 

Oluliseks näitajaks on tootjate põllumajanduslike sissetulekute struktuur – kui suure osa 
sissetulekust moodustab taime- ja loomakasvatustoodangu realiseerimisest saadud tulu, muud 
tulud ning toetused.  

Mahetootjatel on toetuste osa põllumajanduslikes sissetulekutes kasvanud 23%-lt 2003. a kuni 
41%ni 2006. a. Tavatootjatel moodustasid toetused 2006. a 23% sissetulekutest, 2003. a oli see 
aga 8%. Mahetootjate põllumajanduslike sissetulekute struktuuris oli osatähtsuselt teisel kohal 
loomakasvatustoodangu realiseerimine (41%), järgnesid sissetulekud muudest tegevustest ja 
taimekasvatustoodangu realiseerimist (kummalgi 5%). Valdava osa tavatootjate sissetulekutest 
(43%) moodustas 2006. a loomakasvatustoodangu realiseerimine, 28% sissetulekutest saadi 
taimekasvatustoodangu müügist ja 5% muudest tegevustest. 
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Taimekasvatuse suhteliselt väike osatähtsus maheettevõtetes on eeskätt tingitud sellest, et enamus 
analüüsitavatest mahetootjatest tegelesid väiksemal või suuremal määral loomakasvatusega, 
seetõttu valdav osa taimekasvatustoodangust kasutati loomadele söödaks. 

Analüüsi tulemustest selgus, et 2006. a suurenesid maheettevõtetes sissetulekud (v.a toetused) 
hektari kohta 5% võrreldes 2003. a, tavatootjatel suurenesid sama ajaga 26% (joonis 89). Toetused 
hektari kohta on sama ajaga kasvanud tavatootjatel 4,5 korda ja maheettevõtetel 3,4 korda. 

 
Joonis 89.  Sissetulekud (v.a toetused) ja toetused hektari kohta aastatel 2000-2006 (FADN andmetel põhinev) 

Eestis rakendatud mahepõllumajandusliku tootmise toetuse üks eesmärke on lisaks loodus-
sõbralike tootmisviiside arengule ning tarbijate nõudluse rahuldamisele ka mahepõllumajanduse 
konkurentsivõime tõstmine. Seetõttu pööratakse mahepõllumajandusliku tootmise toetuse 
hindamisel olulist tähelepanu maheettevõtete majandusnäitajatega seonduva uurimisele ja PKT 
hindamise puhul kasutatakse riigispetsiifilisi sotsiaalmajanduslikke näitajaid. Indikaator 
„Keskkonnateadlikkus“ on samuti oluline kui üks Eesti PKT meetme tõhususe näitaja. 

Sotsiaalmajanduse valdkonnas alustati põllumajandusliku keskkonnatoetuse hindamise uuringuid 
2004. aastal, mil alustati andmete kogumist indikaatorite “Ettevõtjatulu”, “Mahetoodanguna 
müüdavate mahetoodete osa” (mõlema indikaatori puhul koguti lähteandmeid 2003. a kohta) ja 
indikaatori “Keskkonnateadlikkus” kohta. Siinkohal tuleb rõhutada, et allpool esitatud uuringute 
tulemused on lühikese aegrea tõttu esialgsed, põhjalikemaid järeldusi PKT toetuste mõju kohta 
saab teha 2009. a. 

Aastatel 2004-2006 viisid sotsiaalmajanduse valdkonna uuringuid läbi kolm tööde teostajat – MTÜ 
Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus (ÖTK), Jäneda Õppe- ja Nõuandekeskus (alates 2006. a - 
Maamajanduse Infokeskus) ja OÜ Jäneda Õppe- ja Nõuandekeskus (JÕNK). Pärast 2006. aastat 
olid seire läbiviijateks ÖTK ning JÕNK. Kahe uuringu läbiviija kaasamine tuli päevakorda, sest 
Eestis on väga palju ka väiksemate suurusgruppide mahetootjaid, kes on oma olemuselt 
teistsugused kui majanduslikus mõttes suuremad tootjad. Seega ei piisanud vaid FADN 
mahetootjate valimist, tootjad jagati suurusgrupiti kaheks. Väiksema majandusliku suurusega 
ettevõtete hulgas viisid küsitlused läbi ÖTK spetsialistid ja üle 2 ESU suurusgrupiga tootjate 
andmete analüüsi teostas JÕNK. 

JÕNK kasutas oma uuringute ja analüüsi läbiviimisel FADN andmeid, mis on üheks arvesta-
tavamaks mikro-ökonoomiliseks andmeallikaks Eestis. FADN keskendub ainult nn 
professionaalsetele ärilistele ettevõtetele (põllumajandustootjatele), kes põhilise osa oma 
sissetulekust saavad põllumajanduslikust tootmisest ning tootmise maht tagab põhitegevuse ja 
piisava sissetuleku vähemalt ühele töötajale.  
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Professionaalse tootja defineerimisel arvestatakse ettevõtte minimaalse majandusliku (2 ESU) 
suurusega, millest väiksemat tootjat ei saa põllumajandustootjate üldkogumisse arvata. Seetõttu 
viiski ÖTK oma uuringut läbi n-ö väiketootjate hulgas.  

Keskkonnateadlikkuse uuringu viisid läbi ÖTK, JÕNK ning PMK. 

 

4.5.2. Indikaator: ettevõtjatulu 

Eesmärk:  

Indikaatori “Ettevõtjatulu” tarvis tehtud uuringute eesmärgiks on välja selgitada, mil määral on 
põllumajanduslik keskkonnatoetus mõjutanud maaelanikkonna tulutaset. 

Valim: 

Küsitluse läbiviija: ÖTK - 21 keskkonnasõbraliku tootmise toetust (KST) saavat tootjat Harjumaalt, 
Hiiumaalt, Lääne-Virumaalt, Pärnumaalt, Põlvamaalt, Tartumaalt ja Võrumaalt; 

Küsitluse läbiviija: ÖTK - 35 mahepõllumajandusliku tootmise toetust saavat tootjat Harjumaalt, 
Hiiumaalt, Lääne-Virumaalt, Pärnumaalt, Põlvamaalt, Tartumaalt ja Võrumaalt; 

Küsitluse läbiviija: JÕNK - 500 FADN testettevõtet üle Eesti, millest analüüsiti eraldi 32 (2004), 53 
(2005), 66 (2006), 76 (2007) mahepõllumajandusliku testettevõtte tulemusi. 

Seire teostamise aeg ja samm: 

Seire metoodika näeb ette andmete kogumist programmi igal aastal. Seirega alustati 2004. aastal 
(lähtepositsioon), programmi 2004-2006 kohta toimus viimane andmete kogumine 2007. aastal. 
Andmete kogumine toimus eelneva aasta kohta. 

Siinkohal tuleb rõhutada, et uuringu tulemused on lühikese aegrea tõttu esialgsed, põhjalikemaid 
järeldusi PKT toetuste mõju kohta saab teha 2009. a. 

Esmased tulemused: 

Ettevõtte majandustulemuste hindamiseks on oluliseks näitajaks ettevõtjatulu, mis näitab ettevõtte 
kasumlikkust (põllumajandusest tulenevat) ja jätkusuutlikust. Samas ei kajasta ”ettevõtjatulu“ 
üksinda ettevõtete tegelikku majanduslikku olukorda, sest sellest on maha arvestamata arvestuslik 
tasustamata tööjõu töötasu. Näiteks moodustavad FADN valimi KST ettevõtetes arvestuslikud 
tasustamata tööjõukulud ligi neljandiku kogu tööjõukuludest, mahetootjate puhul aga lausa kaks 
kolmandikku. Seetõttu on kasutusele võetud täiendav näitaja – arvestuslik netokasum, mille 
väljatoomisel lahutatakse ettevõtjatulust arvestuslik tasustamata tööjõukulu (tasustatud tööjõu 
palgatasemel). Arvestusliku netokasumi arvutamise skeem on välja toodud lisas 7. Mõlemaid 
näitajaid on antud aruandes parema võrreldavuse huvides väljendatud põllumajandusmaa hektari 
kohta. Lisaks annab ettevõtte jätkusuutlikkuse kohta olulist informatsiooni investeeringute tase, 
mida on samuti järgnevalt käsitletud. Põllumajandusliku keskkonnatoetuse mõju olulisuse 
hindamiseks käsitletakse ka PKT osa muutust tootjate sissetulekutes. 

Majanduslikult väiksemad KSTga liitunud ettevõtted (valimi suurus 21 ettevõtet) olid valimi 
keskmisena kõigil aastatel tootmiskulude (v.a arvestuslik tasustamata tööjõukulu) katmise järel koos 
toetustega kasumis (joonis 90). Kasum suurenes tootjate keskmisena 2004. aastal võrreldes 2003. 
aastaga 58%, 2005. aastal võrreldes 2004. aastaga 55% ning 2006. aastal (ilmastikutingimused 
põllumajandustootjale olid väga kehvad) vähenes võrreldes 2005. aastaga ca 11% võrra. 
Tasustamata tööjõukulusid arvesse võttes oleks valimi keskmisena 2003. a ja 2006. a olnud 
tulemuseks kahjum ning 2004. ja 2005. a kasum. KST toetuseta oleks kõigil aastatel olnud 
tulemuseks kahjum (Indikaatorite „Mahetoodanguna müüdavate mahetoodete osa“ ja „Ettevõtjatulu“ 
2003-2006 aasta andmete võrdlev analüüs. ÖTK 2007).  
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Joonis 90 . KST tootjate (n=21) kasum (ettevõtjatulu tasustamata tööjõukuluta; kr/ha) toetustega ja toetusteta 
2003. – 2006. a (ÖTK, 2007)  

Majanduslikult väiksemad mahepõllumajanduslikud ettevõtted (valimi suurus 35 ettevõtet) olid 
valimi keskmisena kõigil aastatel tootmiskulude (v.a tasustamata tööjõukulu) katmise järel koos 
toetustega kasumis (joonis 91). Kasum kahekordistus 2004. aastal võrreldes 2003. aastaga, 2005. 
aastal suurenes see 2004. aastaga võrreldes 24% ning 2006. aastal vähenes 2005. aastaga 
võrreldes 2% võrra. Ka mahepõllumajandustoetuseta oleks valimi keskmisena olnud tulemuseks 
kasum, kuid see oleks olnud 2003. a 62,5%, 2004. a 77,4%, 2005. a ca 59,5% ja 2006. a 62,2% 
väiksem.  

Arvestuslikke tasustamata tööjõukulusid arvesse võttes oleks valimi keskmisena 2003. a olnud 
tulemuseks kahjum ning 2004. a, 2005. a ja 2006. a kasum. Mahetoetuseta oleks kõigil aastatel 
olnud tulemuseks kahjum (Indikaatorite „Mahetoodanguna müüdavate mahetoodete osa“ ja 
„Ettevõtjatulu“ 2003-2006 aasta andmete võrdlev analüüs. ÖTK 2007). 

 
Joonis 91.  Mahetootjate (n=35) kasum (ettevõtjatulu tasustamata tööjõukuluta; kr/ha) toetustega ja toetusteta 
2003.– 2006. a (ÖTK, 2007) 

Majanduslikult suuremate (üle 2 ESU) KST ettevõtete (FADN valim) ettevõtjatulu (kasum) muutust 
on võimalik jälgida jooniselt 92. KST tootjad olid valimi keskmisena kõigil aastatel tootmiskulude 
(v.a arvestuslik tasustamata tööjõukulu) katmise järel koos toetustega kasumis. Kasum vähenes 
tootjate keskmisena 2006. aastal võrreldes 2004. aastaga 26%.  
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Arvestuslikke tasustamata tööjõukulusid arvesse võttes oleks valimi keskmisena KST tootjad olnud 
kasumis ka ilma KST toetuseta (joonis 94). 
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Joonis 92 . KST tootjate kasum (ettevõtjatulu tasustamata tööjõukuluta; kr/ha) toetustega ja toetusteta 2003.– 
2006. a (JÕNK, 2007) 

Majanduslikult suuremad mahepõllumajanduslikud ettevõtted olid valimi keskmisena nelja aastaga 
(2003-2007) tootmiskulude (v.a tasustamata tööjõukulu) katmise järel koos toetustega kasumis 
(joonis 93). Kasum kahekordistus 2004. aastal võrreldes 2003. aastaga. Kasum suurenes 2006. a 
võrreldes 2003. a 1,8 korda. Ka mahepõllumajandustoetuseta oleks kasum valimi keskmisena 
jäänud positiivseks. Ilma kõigi toetusteta oleks 2006. a tulemuseks olnud kahjum.  
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Joonis 93. Mahetootjate kasum (ettevõtjatulu tasustamata tööjõukuluta; kr/ha) toetustega ja toetusteta 2003.– 
2006. a (JÕNK, 2007) 

Arvestuslikke tasustamata tööjõukulusid arvesse võttes oleks valimi keskmisena 2003. a ja 2006. a 
olnud mahetootjatel ilma mahetoetuseta tulemuseks kahjum (joonis 94) (Indikaatorite „Ettevõtjatulu” 
ja „Mahetoodanguna müüdavate mahetoodete osa” analüüs FADN valimis olevate mahetootjate 
hulgas, 2006. Võrdlev analüüs 2003. – 2006. a, JÕNK 2006). 
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Joonis 94.  PKT-ga liitunud põllumajandusettevõtjate arvestuslik netokasum aastatel 2003-2006 (JÕNK, 2008) 

Majanduslikult suuremate PKT-ga liitunud tootjate keskmine ettevõtjatulu on nelja aastaga 
kasvanud ligi kaks korda, ning seda suuresti tänu EL põllumajanduse- ja maaelu toetustele. Valimi 
keskmisena oli kõigil aastatel tootmiskulude (v.a tasustamata tööjõukulu) katmise järel koos 
toetustega tulemuseks kasum, seda ka PKT toetusi saamata.  

Üheks oluliseks näitajaks ettevõtete majandusliku olukorra muutuste ja tulevikuplaanide hindamisel 
on teostatud investeeringute tase.  

Majanduslikult väiksemate ettevõtete puhul on oluliselt suurenenud mahetootjate investeerimis-
võime. Kui 2003. a investeeris keskmine mahetootja 572 kr/ha kohta, siis 2006. a tehti 
investeeringuid 2,3 korda rohkem (1 340 kr/ha kohta). Ka KST tootjate investeeringud on 
suurenenud, kuid vaid 1,2 korda (2003. a 1 464 kr/ha ja 2006. a 1 719 kr/ha) (Indikaatorite 
„Mahetoodanguna müüdavate mahetoodete osa“ ja „Ettevõtjatulu“ 2003. – 2006. aasta andmete 
võrdlev analüüs. ÖTK 2007).  

Ka majanduslikult suuremate mahetootjate investeerimisvõime on oluliselt suurenenud, kui 2003. a 
investeeriti keskmiselt 1 367 kr/ha kohta, siis 2006. a tehti investeeringuid 2,1 korda rohkem (2 803 
kr/ha). KST tootjad investeerisid 2003. a 1 526 kr/ha kohta ja 2006. a 1,5 korda enam (2 352 kr/ha). 
Oluline on märkida, et mahetootjate investeeringud on oluliselt kasvanud kahel viimasel 
analüüsitaval aastal, samas tavaettevõtetes on investeeringute jõuline tõus olnud aastatel 2003. ja 
2004 (JÕNK 2008 andmete põhjal). 

Põllumajandusliku keskkonnatoetuse hindamiseks sotsiaalmajanduslikus valdkonnas on lisaks 
eelpool mainitud näitajatele oluline ka teada, millist rolli kannab see toetus põllumajandustootjate 
sissetulekutes. Selleks on kasutatud FADN testvalimis olevate ettevõtete (500) majandusnäitajaid. 
Andmete võrreldavuse tagamiseks on eraldi analüüsitud keskkonnasõbraliku tootmise kohustuse 
võtnud (KST tootjad) ja mahepõllumajandusliku tootmise kohustuse võtnud (mahetootjad) ning ka 
kõigi põllumajandusliku keskkonnatoetuse kohustuse võtnud (PKT tootjad) põllumajandustootjate 
ettevõtjatulu näitajaid. Võrdluseks on välja toodud ka PKT kohustusega mitteliitunud ettevõtete 
vastavate näitajate tulemused. Toetuste struktuuri ja mõju hindamisel on toetused jagatud kolme 
gruppi: mahepõllumajandusliku tootmise toetus, KST toetus ja muud põllumajandustoetused. 

FADN valimi keskmisel PKT (MAHE ja KST) tootjal on PKT osa põllumajanduslikes sissetulekutes 
kasvanud 6%-st 2003. a kuni 7%-ni 2006. a (tootmistüübiti varieerub see 5-9%), kusjuures PKT osa 
toetuste kogusummas on vähenenud 40%-st 26%-ni (joonis 95).  

Suurimad muutused on toimunud mahetootjate sissetulekute struktuuris, kus PKT osa on kasvanud 
12%-st 2003. a 20%-ni 2006. a, moodustades vastavalt 52% ja 42% toetuste kogusummast 
(Põllumajandusliku keskkonnatoetuse osatähtsus ja mõju analüüs tootjate sissetuleku struktuuris 
aastatel 2003-2006. JÕNK 2008). 
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Joonis 95.  PKT toetuste osa KST-, MAHE- ja PKT-tootjate (KST ja MAHE kokku) ning ÜPT tootjate 
sissetulekutes aastatel 2003-2006 (JÕNK, 2008) 

Kokkuvõttes võib öelda, et PKT toetustel on väga oluline roll põllumajandustootjate ettevõtjatulule. 
Enim mõjutatud on nendest toetustest majanduslikult väiksema suurusega mahetootjad. 

Kokkuvõte: 

• Majanduslikult väiksemate mahe ja KST tootjate ettevõtjatulu oli valimi keskmisena ilma 
arvestusliku tasustamata tööjõukuluta positiivne. Tasustamata tööjõukulusid arvesse võttes 
oleks valimi keskmisena KST tootjatel 2003. a ja 2006. a ja mahetootjatel 2006. a olnud 
tulemuseks kahjum. KST ja mahetoetuseta oleks kõigil aastatel olnud valimite keskmisena  
tulemuseks kahjum. 

• Majanduslikult suuremad mahe ja KST tootjad olid valimi keskmisena kõigil aastatel 
tootmiskulude (v.a arvestuslik tasustamata tööjõukulu) katmise järel koos toetustega 
kasumis. Tasustamata tööjõukulusid arvesse võttes oleks valimi keskmisena KST tootjad 
olnud kõigil aastatel ka ilma KST toetuseta kasumis. Mahetootjatel oleks 2003. a ja 2006. a 
mahetoetuseta olnud tulemuseks kahjum. 

• Mahetoetusel on olnud oluline roll mahetootjate investeerimisvõime paranemisele. 

Nii mahe- kui KST tootjate jaoks on PKT äärmiselt oluline, sellest sõltub arvestataval määral nende 
toimetulek. Enim mõjutatud on nendest toetustest majanduslikult väiksema suurusega mahetootjad. 
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4.5.3. Indikaator: mahetoodanguna müüdavate mahetoo dete osa 

Eesmärk: 

Pikaajalise uuringu eesmärgiks on välja selgitada, mil määral on põllumajanduslik keskkonnatoetus 
mõjutanud kohalike mahesaaduste turusituatsiooni. 

Valim: 

Küsitluse läbiviija: ÖTK - 35 mahepõllumajandusliku tootmise toetust saavat tootjat Harjumaalt, 
Hiiumaalt, Lääne-Virumaalt, Läänemaalt, Põlvamaalt, Pärnumaalt, Tartumaalt ja Võrumaalt;  

Küsitluse läbiviija: ÖTK - posti teel saadetud küsimustikele vastanud mahetootjad, kellel oli õigus 
müüa oma toodangut viitega mahetoodangule. Valimi suurus erines aastati. Analüüsitud 
küsitluslehed: 112 (2004), 131 (2005), 183 (2006), 202 (2007). 

Küsitluse läbiviija: JÕNK - 28 (2004), 44 (2005), 57 (2006), 75 (2007) mahetootjat FADN 
testettevõtetest üle Eesti. 

Küsitluse läbiviija: ÖTK - 15 TTI maakondlikku inspektorit; 7 maakondlikku mahepõllumajandusalast 
nõustajat.  

Seire teostamise aeg ja samm: 

Seire metoodika näeb ette andmete kogumist programmi igal aastal. Seirega alustati 2004. aastal 
(lähtepositsioon, 2003. a andmed), programmi 2004-2006 kohta toimus viimane andmete kogumine 
2007. aastal. Andmete kogumine toimus eelneva aasta kohta. 

Siinkohal tuleb rõhutada, et uuringu tulemused on lühikese aegrea tõttu esialgsed, põhjalikemaid 
järeldusi PKT toetuste mõju kohta saab teha 2009. a. 

Esmased tulemused: 

PKT hindamiseks on läbi viidud uuring „Mahetoodanguna müüdavate mahetoodete osa”. Uuringu 
metoodika on ära toodud lisas 3. Metoodika kohaselt viidi uuring läbi kolme alluuringuna - detailsed 
intervjuud väiksema majandusliku suurusega maheettevõtetega, intervjuud FADN valimis olevate 
maheettevõtetega ning postiküsitlus.  

Müük viitega mahepõllumajandusele (väiksema majandusliku suurusega tootjate ja postiküsitlusele 
vastanud tootjate hulgas): 

Mahepõllumajanduslikule tootmisele viitavate tootjate osa suurenes 2006. a võrreldes 2003. 
aastaga (68%-lt 76%-ni). Peamiseks mitteviitamise põhjuseks on jätkuvalt mahelooma-
kasvatussaaduste töötlemisvõimaluste puudumine, mis välistab osadel tootjatel viite kasutamise 
võimaluse. 

Erinevate tootegruppide osas mahepõllumajandusele viitamise võrdlemisel selgus, et viitega 
müüdud toodangu osa on jätkuvalt suurem taimekasvatussaaduste puhul, mida on võimalik müüa 
tarbijale ilma töötlemata. Kartuli, köögivilja, marjade, puuviljade ja maitse- ja ravimtaimede müügil 
viitab oma toodangu müügil mahepõllumajandusele üle 80% tootjatest. Kõik uuringus osalenud 
mahemee müüjad kasutasid vähemalt osa toodangu müügil viidet mahepõllumajandusele. Mahe-
munade müüjatest oli selliseid, kes 2006. aastal üldse viidet ei kasutanud, vaid 4%. Piima ja elus-
loomade müügil on selliste tootjate osa, kes vähemalt osa toodangu müügil viitavad mahepõllu-
majandusele (võrreldes 2003. aastaga) oluliselt suurenenud. Nt ei viidanud 2006. a piima müügil 
mahepõllumajandusele üldse 24% mahepiima müünud tootjatest, 2003. a oli sama näitaja 75%  
(Indikaatorite „Mahetoodanguna müüdavate mahetoodete osa” ja „Ettevõtjatulu” 2003. – 2006. a 
andmete võrdlev analüüs, ÖTK 2007). 

Müük viitega mahepõllumajandusele (FADN valimi mahetootjate hulgas): 

Mahekasvatussaaduste realiseerimisel mahetoodanguna on kasutatud 2006. a 
taimekasvatussaaduste realiseerimisel rohkem kirjalikku viidet. Näiteks kaunvilja, kartuli ja mugul- ja 
juurköögiviljade realiseerimisel kasutati peamiselt kirjalikku viidet. Ökomärgiga viitamist pole 
taimekasvatussaaduste realiseerimisel viimasel aastal üldse kasutatud. 
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Viitega mahepõllumajandusele realiseeritud loomakasvatussaaduste osa kogumüügist erines 
oluliselt nii aastate kui ka toodanguliikide lõikes. Viitega mahepõllumajandusele realiseeritud piima 
osa kogumüügist on jäänud enam-vähem samale tasemele, kogu piima müügist realiseeriti 2006. a 
viitega mahepõllumajandusele vaid 2%. Veiste lihaks mahedana realiseerimise osa kogumüügist on 
vaadeldavate aastate jooksul suuresti kõikunud.  

Viitega mahepõllumajandusele realiseeritud nisu ja rukki osa kogumüügist on viimaste aastatega 
oluliselt suurenenud. Teiste teraviljade mahedana realiseeritud osa kogumüügist on olnud aastate 
lõikes väga erinev, seetõttu oli raske mingit kindlat trendi välja tuua. 

Puuvilju on realiseeritud viitega mahepõllumajandusele kogu ulatuses peaaegu igal vaadeldaval 
aastal. Köögiviljade mahedana realiseeritud osa kogumüügist on olnud aastate lõikes väga erinev: 
2005. a oli see 19%, 2006. a - 100% (Indikaatorite „Ettevõtjatulu” ja „Mahetoodanguna müüdavate 
mahetoodete osa” analüüs FADN valimis olevate mahetootjate hulgas, 2006. Võrdlev analüüs  
2003. a – 2006. a, JÕNK 2007). 

Vastavalt Mahepõllumajanduse seadusele võib kasutada mahetoodangu müügil kas suulist viidet 
või kirjaliku viite või ökomärgi kasutamist müügikohas või tootel. Eesti riiklik ökomärk on ära toodud 
joonisel 96.  

                                              

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 96 . Eesti riiklik ökomärk (RTL, 2006) 

Alljärgnevalt on ära toodud muutused mahepõllumajandusele viitamise viiside osas (joonis 97). 
Peab märkima, et väga olulisi muutusi viitamisviiside osas perioodil 2003-2006 toimunud pole. 
Jätkuvalt on tootjate seas kõige levinumaks viiteks suuline viide, 2005. ja 2006. aastal suurenes 
siiski võrreldes kahe varasema aastaga kirjaliku viite kasutamine tootel ning mahe/ökomärgi 
kasutamine tootel ja müügikohas. Arvestades seda, et kõige olulisem turustuskanal on talust 
otsemüük, on suulise viite kasutamise sagedus ka mõistetav. Tõenäoliselt hakatakse rohkem 
kirjalikku viidet (k.a viidet saatelehel) ja ökomärki kasutama alles mahetöötlemisvõimaluste 
paranemisel.  
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Joonis 97.  Mahepõllumajanduslikult toodetud toodangu müügil viidete kasutamine (% küsimusele vastanud 
viidet kasutanud tootjatest) (ÖTK, 2007) 

Kui vaadelda aga mahetootjate poolt kasutatud müügikanaleid, siis ühe muutusena tuleb kindlasti 
mainida uue müügikanali – mahetöötlejale müümise – lisandumist. Kui esimesel kahel aastal ei 
müünud mahetöötlejale ükski tootja, siis 2006. aastal kasutas sellist müügikanalit 5% tootjatest. 
Tõenäoliselt suureneb selliste tootjate osa ka 2007. ja 2008. aastal seoses nt Märjamaa 
Lihatööstuse käivitumisega. Arvestades viimasel paaril aastal järjest juurde tulnud ökopoodide ja 
TÜ Eesti Mahe laienenud tegevust, oleks võinud eeldada (vähemalt 2006. aastal) sellise osa 
tootjate suurenemist, kes kasutavad ühe müügikanalina müüki mahetoodete vahendajale/ökopoele. 
Seda müügikanalit kasutas 2006. aastal aga vaid 20% (2003. aastal 18%) tootjatest. Ilmselt 
laiendavad oma toodete müüki nendele kanalitele suures osas samad tootjad, kes juba mõnda 
ökopoodi on müünud ja uusi tootjaid lisandub vähe. Joonisel 98 on ära toodud seitse kõige 
olulisemat müügikanalit (2006. aasta andmete alusel), tuues ära nende kasutamissageduse kõigil 
uuringu aastatel. 
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Joonis 98.  Mahetootjate poolt enimkasutatud turustuskanalid aastatel 2003-2006 (kanalit ühe turustuskanalina 
maininud tootjate osa (%) küsimusele vastanute arvust) (ÖTK, 2007) 

Põhjustena, miks mahetoodangut müüakse mahepõllumajandusele viitamata, tõid küsimusele 
vastanud tootjad välja kolm peamist põhjust - mahetoodangu kokkuostjate puudumise, mahe-
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toodangu töötlejate (sh tapamajade) puudumise ja hinnavahe puudumise võrreldes tava-
toodanguga. Esimese kolme põhjuse osa varieerus mõnevõrra aastate lõikes.  

Viiteta müümise põhjustena on oluliselt suurenenud ühe põhjusena liiga väikseid toodangukoguseid 
(2004. a 32%, 2006. a 52%) ja seadusandlusest tulenevaid liiga rangeid nõudeid osa (2004. a 29%, 
2006. a 50%) märkinud tootjate osa. Kõigil aastatel märkisid paljud tootjad ka tarbija madalat 
teadlikkust ja madalat ostujõudu (Indikaatorite „Mahetoodanguna müüdavate mahetoodete osa” ja 
„Ettevõtjatulu” 2003. – 2006. a andmete võrdlev analüüs, ÖTK 2007). 

Kokkuvõte: 

• Mahetootmisele viitavate tootjate osa oli 2006. a võrreldes 2003. a suurem.  

• Alates 2005. aastast on suurenenud nende tootjate osa, kes kasutavad mahetoodangu 
müümisel kirjalikku viidet või mahe/ökomärki oma tootel või müügikohas. 

• Suurenenud on mahetoodanguna müüdavate taimekasvatussaaduste viitega müük, 
loomakasvatussaaduste viitega müügiosa on jäänud stabiilseks, sest puuduvad piisavad 
mahetöötlemise võimalused. 

• Enim müüakse mahetooteid otse talust, sellele järgneb müük otse kliendile ning müük 
tavatööstusele/töötlejale. 

• Peamine põhjus mahetoodangu tavatoodanguna müümiseks on mahetoodangu 
töötlejate/kokkuostjate puudumine. 
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4.5.4. Indikaator: keskkonnateadlikkus 

Eesmärk: 

Indikaatori tulemused aitavad hinnata, mil määral on põllumajandustootjate keskkonnateadlikkus 
põllumajandusliku keskkonnatoetuse mõjul muutunud. 

Valim: 

Küsitluse läbiviija: ÖTK -  48 (2004), 43 (2007) keskkonnasõbraliku tootmise toetust (KST) saavat 
tootjat Jõgevamaalt, Läänemaalt, Lääne-Virumaalt, Pärnumaalt, Raplamaalt, Saaremaalt, 
Tartumaalt ja Võrumaalt;  

Küsitluse läbiviija ÖTK -  48 (2004), 46 (2007) mahepõllumajandusliku tootmise toetust saavat 
tootjat Harjumaalt, Hiiumaalt, Ida- ja Lääne-Virumaalt, Jõgevamaalt, Läänemaalt, Põlvamaalt, 
Pärnumaalt, Saaremaalt, Tartumaalt ja Võrumaalt;   

Küsitluse läbiviija JÕNK - 500 (2004), 486 (2007) FADN testettevõtet üle Eesti  

Küsitluse läbiviija ÖTK - 15 (2004), 15 (2007) PKT nõustajat üle Eesti; 

Küsitluse läbiviija PMK -  10% põllumajanduslikku keskkonnatoetust taotlenud tootjatest igast 
maakonnast (kirjalik postiküsitlus). 

Seire teostamise aeg ja samm: 

Seire metoodika näeb ette andmete kogumist programmi esimesel ja viimasel aastal. Seirega 
alustati 2004. aastal (lähtepositsioon) ja kordusseire teostati 2007. aastal. 

Esmased tulemused: 

Järgnevalt on ära toodud aspektid, mille küsitlustulemuste osas esinesid suuremaid või tähelepanu-
väärsemaid erinevused. Teiste lisas 3 ära toodud metoodikas olevate sotsiaalmajanduse 
teemavaldkondade vastused ei erinenud aastati usaldusväärselt või ei olnud neid eelmise 
küsitlusaastaga võimalik võrrelda. 

Keskkonnakaitselistele aspektidele pööratakse tootjate seas jätkuvalt palju tähelepanu (joonis 99) – 
79% 2007. a (70% 2004. a) vastanutest tunnistas, et suuremal või vähemal määral arvestavad nad 
oma põllumajandustegevuses keskkonnakaitseliste aspektidega. 

Joonis 99.  Indikaatori „Keskkonnateadlikkus“ uuringus osalejate arvamus keskkonnakaitseliste aspektidele 
tähelepanu pööramisest oma ettevõtte majandamisel (PMK, 2007) 

2007. a küsitluses osalenute arvamuse kohaselt kasutatakse niitmisviisidest kõige enam keskelt-
lahku niitmist (üle 46%), suurenenud on nende tootjate arv, kes väidavad end kasutavat servast-
serva niitmist (2004. a 30% ja 2007. a 40%), täheldati ka seda, et loomade (sh lindude) seisukohast 
kõige kehvema niitmisviisi - spiraalselt servast keskele - kasutajate arv võrreldes 2004. a on 
vähenenud (20% 2004. a, 13% 2007. a).  
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Mahetootjatest nimetas spiraalselt servast keskele niitmisviisi kasutamist 2007. a 6,5% vähem kui 
2004. a ning KST tootjatest 6,9% vähem. Tihti toodi vastustes välja ka see, et konkreetne niitmisviis 
ja ka aeg sõltub palju põllu kujust ja suurusest, st väiksematel ja erikujuga niitudel ei ole alati 
võimalik nõuetekohaselt niita. 

Tootjatel paluti hinnata ka niitmisaja mõju bioloogilisele mitmekesisusele. Looduslike rohumaade 
enne 10. juunit niitmise mõju elusloodusele hinnati negatiivseks mõlemal aastal üle poole vastanute 
poolt, kusjuures 2007. a oli selliste tootjate arv oluliselt suurem (2004. a 54% ja 2007. a 68%).  

Küsitluste ja intervjuude tulemustena võib väita, et tootjate keskkonnateadlikkus on tänu PKTle 
jäänud samaks või teatud aspektide puhul tõusnud. 

Indikaatori „Keskkonnateadlikkus“ uuringu raames küsiti tootjatelt tagasisidet ka läbitud koolituste 
kohta, mis võiksid olla üheks keskkonnateadlikkuse tõstmise allikaks. Uutest võimalikest 
koolitustest on tootjad kõige enam on huvitatud nõuetele vastavuse nõuete (cross-compliance) ja 
külvikorra ning keskkonnasõbraliku tootmise planeerimise alastest koolitustest, samuti 
keskkonnaalase seadusandluse käsitlemisest. Huvipakkuvaks teemaks on ka taimekaitse: näiteks 
soovitakse saada juhtnööre taimekaitse kokkusobivusest PKT-ga ning kuidas toimida rohumaade 
rajamisel ja uuendamisel. Samuti toodi välja soov saada rohkemat infot invasiivsete liikide kohta. 
Osaleda soovitakse mulla- ja veeteemalistel koolitustel, veel olid huvipakkuvad teemad loomastiku 
(sh lindude) poolt tekitatud kahjustused põllumajandusele, uued põllukultuurid, GM kultuurid jne. 
Jätkuvalt on vajalik viia läbi seadusandlust selgitavaid infopäevi – toetuste määrustes kasutatavad 
mõisted, nõuded jmt vajavad ülekordamist. 

Eelistatumaks koolitusajaks peeti oktoobri lõppu ja novembrit, samuti pakuti edaspidiste koolituste 
korraldamise osas ajavahemikku jaanuarist märtsini. Toimumiskohtade osas avaldati soovi, et 
võimalusel võiks õpe toimuda mõnes tootmistalus. Samuti tehti ettepanek PKT kohustuslike 
koolituste kalendri (kõigi asutuste ja institutsioonide poolt korraldatavate koolituste infoga) 
avaldamiseks aasta algusest, mis annaks tootjale võimaluse planeerida oma osalemist vastavalt 
soovile ja koolituse teemadele.   

Koolituste tagasisidest selgus tootjate soov, et nii toetustingimuste koostajad, toetustingimuste 
täitmist kontrollivad, kui ka hindamist teostavad ametnikud ja uuringutesse kaasatud eksperdid 
teeksid edaspidi tõhusat koostööd, et vältida vastuolusid. Nt selgitatakse põlluservade või põllu 
keskel kasvavate üksikute suurte puude olulisusest kimalastele ja lindudele, aga samas aga ei lähe 
need arvesse toetusõigusliku pinnana. Sellisel juhul on tootja raske valiku ees - kas olla loodus-
hoidlik, säilitades neid maastikuelemente ja riskides, et tema poolt taotlusel esitatud toetusalune 
pind võib osutuda kohapealse kontrolli käigus väiksemaks, või kultiveerida kogu põllumassiiv 
servast serva, likvideerides nii ka “potentsiaalsed mittetoetuskõlbulikud alad põllul” (tagades 
võimalikult väikese erinevuse enda ja PRIA toetusaluse pinna määratlemisel) (MAK 2004-2006 
hindamise raames läbi viidud indikaatori „Keskkonnateadlikkus” postiküsitluste ja intervjuude 
kokkuvõte aastal 2007 ning 2004. ja 2007. a tulemuste võrdlus, PMK 2008).  

PKT kohustuslike koolituste korraldamise koordineerimine on tekitanud raskusi nii põllumajandus-
tootjatele kui ka PRIA-le kui kontrollasutusele. Kohustuslike koolituste läbimist kontrollitakse ainult 
nendelt tootjatelt, kes on langenud kontrollivalimisse. Hetkel puudub süsteem, kuidas saaks 
ülevaadet tootjate koolituskohustuse ja selle täitmise kohta. Palju on ka neid tootjaid, kes osalevad 
isiklikust huvist mitmel koolitusel, kuid seegi raskendab statistika tegemist koolituse läbinud tootjate 
kohta. 

Kokkuvõte: 

• Kasvanud on nende tootjate hulk, kes arvestavad oma põllumajandustegevuses keskkonna-
kaitselisi aspekte. 

• Suurenenud on nende tootjate hulk, kes kasutavad kõige loodussõbralikumat niitmisviisi 
(keskelt-lahku) ning sobivat aega. 

• Tootjate seas on suurim huvi nõuetele vastavuse nõudeid (cross-compliance), keskkonna-
sõbraliku tootmise planeerimist ning keskkonnaseadusandlust käsitlevate koolituste vastu. 
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Hindamisküsimustele vastamine 

 

Küsimus Hindamiskriteerium Programmi indikaatorid 

VI.4.A 

Mil määral on tõusnud 
põllumajandustootjate keskkonnateadlikkus 
mõjutatuna põllumajanduslikust 
keskkonnatoetusest? 

VI.4.A-1. Põllumajandustootjate 
keskkonnateadlikkus on tõusnud 

 

VI.4.A-1.1. Koolitatud talunike arv ja 
keskkonnateadlikkus 

 

 

VI.4.B 

Mil määral on programm edendanud turgu 
kohalike põllumajanduslike mahetoodete 
jaoks? 

VI.4.B-1. Eestis toodetud ja viitega 
mahetootmisele müüdud toodete osa on 
tõusnud 

VI.4.B-2. Mahepõllumajanduse samaväärne või 
suurem kasumlikkus võrreldes tava 
põllumajandusega. 

VI.4.B-1.1. Viitega mahetootmisele müüdud 
mahetoodete osa (%) 

VI.4.B-2.1 Mahetalude ettevõtjatulu 

 



 

 196 

4.5.5. Hindamisküsimus VI.4.A Mil määral on tõusnud  põllumajandustootjate 
keskkonnateadlikkus mõjutatuna põllumajanduslikust keskkonnatoetusest ? 

4.5.5.1. Hindamiskriteerium VI.4.A-1. Põllumajandus tootjate keskkonnateadlikkus on 
tõusnud 

4.5.5.1.1. Programmi indikaator VI.4.A-1.1. Koolita tud põllumajandusettevõtjate arv ja 
keskkonnateadlikkus 

PKT üheks nõudeks on koolituste läbimine. Esimesel toetusega liitumise aastal oli vajalik läbida 
KST tootjatel 6-tunnine algkoolitus ja viienda kohustuseaasta 1. oktoobriks osaleda 6-tunnisel 
täiendkoolitusel. 

Mahetootjad pidid esimesel kohustuse aastal läbima 12-tunnise algõppe ja 18-tunnise tootmise, 
töötlemise või turustamise alase täiendkoolituse samuti viienda kohustuseaasta oktoobriks. 

MAK 2004-2006 kohustuslikel KST ja mahetootmise algkoolitustel osales kokku 6 692 tootjat. 
(Põllumajandusministeerium 2008) 

KSTga liitunud tootjate täiendkoolitused on põhiliselt suunatud keskkonnateadlikkuse tõstmiseks. 
Täiendkoolituste teemadeks on: „Muld ja toitained“, „Keskkonnasõbralik taimekaitse“ ja „Kesk-
konnasõbralik rohumaade majandamine“. Mahepõllumajandust rakendavate ettevõtjate koolitused 
on aga orienteeritud nii mahepõllumajandusliku tootmise efektiivsuse tõstmisele kui ka 
mahetoodete töötlemisele ja müügivõimalustele. 

Põllumajandusuuringute Keskus korraldas 2006. ja 2007. a PKT hindamise seirevalimis olevatele 
põllumajandustootjatele PKT hindamisalaseid uuringuid ja esialgseid tulemusi tutvustavaid koolitusi, 
mis läksid samuti arvesse kui kohustuslikud täiendkoolitused. Neil koolitustel osales kokku 206 PKT 
taotlejat.  

Kokkuvõtte 2004. a kohustuse võtnud põllumajandustootjate arvust, kes on läbinud kohustuslikud 
täiendkoolitused saab teha alles pärast 1. detsembrit 2008. Kui esimesel koolituste korraldamise 
aastal oli huvi kohustuse võtnud isikute hulgas suhteliselt tagasihoidlik, siis järgnevatel aastatel on 
huvi koolituste vastu olnud oluliselt suurem – kõik soovijad ei ole saanud suure osalejate arvu tõttu 
koolitusel osaleda ja tähtaega pikendati.  

Koolitused on mänginud kindlasti väga olulist rolli põllumajandustootjate keskkonnateadlikkuse 
suurendamisel. Keskkonnateadlikkuse uuringu kohaselt on mitmetes keskkonda puudutavates 
küsimustes põllumajandustootjate teadlikkus kasvanud. 

Järgnevalt on ära toodud keskkonnateadlikkuse aspektid, mille muutused olid olulised või 
tähelepanuväärivad.  

Ligi 10% (2007. a võrreldes 2004. aastaga) rohkem küsitletud tootjatest arvestab oma põllu-
majandustegevuses keskkonnakaitseliste aspektidega. 

Niitmisviisidest on vähenenud spiraalselt servast keskele niitmisviisi kasutamine. Kui 2004. a 
kasutas seda 20% tootjatest, siis 2007. a 13% küsitletud tootjatest. See on väga positiivne 
tendents, kuna see niitmisviis on kõige kahjulikum põldude loomastikule (sh linnustikule). 

Rohumaade varajase niitmise (enne 10. juunit) negatiivset mõju teadvustavate tootjate osa on 
samuti märgatavalt tõusnud. Kui 2004. a olid sellest teadlikud 54% tootjatest, siis 2007. a oli see 
protsent juba 68%. 

Küsitluste ja intervjuude tulemustena võib väita, et põllumajandustootjate keskkonnateadlikkus on 
tänu programmile jäänud samaks või teatud aspektide puhul tõusnud. 
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4.5.6 Hindamisküsimus VI.4.B Mil määral on põllumaj anduslik keskkonna-
toetus edendanud turgu kohalike põllumajanduslike m ahetoodete jaoks? 

4.5.6.1. Hindamiskriteerium VI.4.B – 1. Eestis tood etud ja viitega mahetootmisele müüdud 
toodete osa on tõusnud 

4.5.6.1.1. Programmi indikaator VI.4.B - 1.1.  Viitega mahetootmisele müüdud mahetoodete 
osa (%) 

 

Müük viitega mahepõllumajandusele (väiksema majandusliku suurusega tootjate ja postiküsitlusele 
vastanud tootjate hulgas): 

Mahepõllumajanduslikule tootmisele viitavate tootjate osa on 2006. a võrreldes 2003. aastaga 
suurenenud (2003. a 68%, 2006. a 76%). Peamiseks mitteviitamise põhjuseks on siin jätkuvalt 
maheloomakasvatussaaduste töötlemisvõimaluste puudumine, mis välistab osadel tootjatel viite 
kasutamise võimaluse. 

Erinevate tootegruppide osas mahepõllumajandusele viitamise võrdlemisel selgus, et viitega 
müüdud toodangu osa on jätkuvalt suurem taimekasvatussaaduste puhul, mida on võimalik müüa 
tarbijale ilma töötlemata. Kartuli, köögivilja, marjade, puuviljade ja maitse- ja ravimtaimede müügil 
viitab oma toodangu müügil mahepõllumajandusele üle 80% tootjatest. Kõik uuringus osalenud 
mahemee müüjad kasutasid vähemalt osa toodangu müügil viidet mahepõllumajandusele. Mahe-
munade müüjatest oli selliseid, kes 2006. aastal üldse viidet ei kasutanud, vaid 4%. Piima ja elus-
loomade müügil on selliste tootjate osa, kes vähemalt osa toodangu müügil viitavad mahepõllu-
majandusele (võrreldes 2003. aastaga) oluliselt suurenenud. Nt ei viidanud 2006. a piima müügil 
mahepõllumajandusele üldse 24% mahepiima müünud tootjatest, 2003. a oli sama näitaja 75%  
(Indikaatorite „Mahetoodanguna müüdavate mahetoodete osa” ja „Ettevõtjatulu” 2003. – 2006. a 
andmete võrdlev analüüs, ÖTK 2007). 

 

Müük viitega mahepõllumajandusele (FADN valimi mahetootjate hulgas): 

Viitega mahepõllumajandusele realiseeritud loomakasvatussaaduste osa kogumüügist erines 
oluliselt nii aastate kui toodanguliikide lõikes. Viitega mahepõllumajandusele realiseeritud piima osa 
kogumüügist on jäänud samale tasemele, kogu piima müügist realiseeriti 2006. a viitega 
mahepõllumajandusele vaid 2%. Veiste lihaks mahedana realiseerimise osakaal kogumüügist on 
vaadeldavate aastate jooksul suuresti kõikunud.  

Viitega mahepõllumajandusele realiseeritud nisu ja rukki osa kogumüügist on viimaste aastatega 
oluliselt suurenenud.  

Puuvilju on realiseeritud viitega mahepõllumajandusele kogu ulatuses peaaegu igal vaadeldaval 
aastal. Köögiviljade mahedana realiseeritud osa kogumüügist on olnud aastate lõikes väga erinev: 
2005. a oli see 19%, 2006. a - 100% (Indikaatorite „Ettevõtjatulu” ja „Mahetoodanguna müüdavate 
mahetoodete osa” analüüs FADN valimis olevate mahetootjate hulgas, 2006. Võrdlev analüüs 
2003. – 2006. a, JÕNK 2006). 
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4.5.6.2. Hindamiskriteerium VI.4.B-2. Mahepõllumaja nduse samaväärne või suurem 
kasumlikkus võrreldes tavapõllumajandusega. 

4.5.6.2.1. Programmi indikaator VI.4.B-2.1. Mahetal ude ettevõtjatulu  

Siinkohal tuleb rõhutada, et uuringu tulemused on lühikese aegrea tõttu esialgsed, põhjalikemaid 
järeldusi PKT toetuste mõju kohta saab teha 2009. a. 

Ettevõtete majandustulemuste hindamisel on lisaks ettevõtjatulule kasutatud ka järgmisi näitajaid: 
ettevõtja arvestuslik netokasum (sisaldab arvestuslikke tasustamata tööjõukulusid), investeeringute 
tase ja PKT osa põllumajandustootjate sissetulekutes.  

Majanduslikult väiksemad mahepõllumajanduslikud ettevõtted (valimi suurus 35 ettevõtet) olid 
valimi keskmisena kõigil aastatel tootmiskulude (v.a tasustamata tööjõukulu) katmise järel koos 
toetustega kasumis. Kasum kahekordistus 2004. aastal võrreldes 2003. aastaga, 2005. aastal 
suurenes see 2004. aastaga võrreldes 24% ning 2006. aastal vähenes 2005. aastaga võrreldes 2% 
võrra. Ka mahepõllumajandustoetuseta oleks valimi keskmisena olnud tulemuseks kasum, kuid see 
oleks olnud 2003. a 62,5%, 2004. a 77,4%, 2005. a 59,5% ja 2006. a 62,2% väiksem. Arvestuslikke 
tasustamata tööjõukulusid arvesse võttes oleks valimi keskmisena 2003. a olnud tulemuseks 
kahjum ning 2004. a, 2005. a ja 2006. a kasum. Mahetoetuseta oleks kõigil aastatel olnud 
tulemuseks kahjum (Indikaatorite „Mahetoodanguna müüdavate mahetoodete osa“ ja „Ettevõtjatulu“ 
2003. – 2006. aasta andmete võrdlev analüüs. ÖTK 2007).  

Majanduslikult suuremad mahepõllumajanduslikud ettevõtted (FADN valim) olid valimi keskmisena 
nelja aastaga (2003-2007) tootmiskulude (v.a tasustamata tööjõukulu) katmise järel koos 
toetustega kasumis. Kasum oli 2006. a võrreldes 2003. a 1,8 korda suurem. Ka 
mahepõllumajandustoetuseta oleks kasum valimi keskmisena jäänud positiivseks. Ilma kõigi 
toetusteta oleks 2006. a tulemuseks olnud kahjum, teistel uuringu aastatel kasum. Arvestuslikke 
tasustamata tööjõukulusid arvesse võttes oleks valimi keskmisena kõigil aastatel (2003.-2006. a) 
olnud tulemuseks kasum, mahetoetuseta oleks valimi keskmisena 2003. a ja 2006. a olnud 
tulemuseks kahjum (Indikaatorite „Ettevõtjatulu” ja „Mahetoodanguna müüdavate mahetoodete osa” 
analüüs FADN valimis olevate mahetootjate hulgas, 2006. Võrdlev analüüs 2003. – 2006. a, JÕNK 
2006). 

Majanduslikult väiksemate ettevõtete puhul on oluliselt suurenenud mahetootjate investeerimis-
võime. Kui 2003. a investeeris keskmine mahetootja 572 kr/ha kohta, siis 2006. a tehti 
investeeringuid 2,3 korda rohkem (1 340 kr/ha kohta) (Indikaatorite „Mahetoodanguna müüdavate 
mahetoodete osa“ ja „Ettevõtjatulu“ 2003. – 2006. aasta andmete võrdlev analüüs. ÖTK 2007). 

Majanduslikult suuremate mahetootjate investeerimisvõime on samuti oluliselt suurenenud, Kui 
2003. a investeeriti keskmiselt 1 367 kr/ha kohta, siis 2006. a tehti investeeringuid 2,1 korda 
rohkem (2 803 kr/ha). Oluline on märkida, et mahetootjate investeeringud on oluliselt kasvanud 
kahel viimasel analüüsitaval aastal, samas tavaettevõtetes on investeeringute jõuline tõus olnud 
aastatel 2003 ja 2004 (JÕNK 2008. a andmete põhjal). 

Mahetootjate sissetulekute struktuuris on FADN valimi tootjatel toimunud muutused, PKT osa on 
kasvanud 12%-lt 2003. a 20%-ni 2006. a, moodustades vastavalt 52% ja 42% toetuste 
kogusummast (Põllumajandusliku keskkonnatoetuse osatähtsus ja mõju analüüs tootjate 
sissetuleku struktuuris aastatel 2003-2006. JÕNK 2008). 

Kokkuvõttes võib öelda, et mahetoetusel on oluline roll põllumajandustootjate ettevõtjatulule, 
rohkem  on mõjutatud sellest majanduslikult väiksema suurusega mahetootjad. 
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4.6. MAK MEETMEID LÄBIVAD HINDAMISKÜSIMUSED  

PKT-ga seotud meetmeid läbivad hindamisküsimused 

Küsimus Hindamiskriteerium 

3. Mil määral on programm soodustanud maarahvastiku 
sissetulekute säilimist / suurenemist? 

3.1. Programmi kaudu on otseselt või kaudselt säilitatud või 
parandatud põllumajanduses hõivatud rahvastikuosa sissetulekuid 

4. Mil määral on programm parandanud põllumajanduse / 
metsanduse põhitoodete olukorda turul? 

4.1 Tänu programmile on olulistes tootmisahelates tõusnud tootlikkus 
ja/või vähenenud kulud 

4.2 Tänu programmile on olulistes tootmisahelates paranenud 
turuseisnud (kvaliteet jmt) 

5. Mil määral on programm soodustanud keskkonna kaitsmist 
ja parandamist? 

5.1 Tootmisele / arengule ja/või keskkonnale suunatud toetustega 
hõlmatud meetmete kombinatsioon (erinevate peatükkide raames ja 
vahel) avaldab keskkonnale positiivset mõju 

5.2 Maakasutusmudelid (sh kariloomade paiknemine / 
kontsentratsioon) on säilinud või arenenud keskkonnasõbralikul viisil 

5.3 Loodusvarade mittesäästvat kasutamist või saastamist välditakse 
või minimeeritakse 

5.4 Maapiirkondade maastikke säilitatakse või edendatakse 
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4.6.1. Läbiv hindamisküsimus 3.  Mil määral on programm soodustanud 
maarahvastiku sissetulekute säilimist / suurenemist ? 

4.6.1.1. Hindamiskriteerium 3-1. Programmi kaudu on  otseselt või kaudselt säilitatud või 
parandatud põllumajanduses hõivatud rahvastikuosa s issetulekuid 

Toetatud põllumajandustootjate sissetulekud (EEK/in imene, hõlvatute arv) sh 

a) ’elatustalu’ sissetulek (%) 

b) mitte-pereliikmete sissetulek (%) 

c) põllumajandussaadustele lisaväärtuse andmisega seotud (%) 

d) millest kaudne majanduslik efekt (%) 

Statistikaameti andmetel on keskmine netopalk põllumajanduses kasvanud 3 860 kroonilt 2004. aastal 
kuni 5 611 kroonini 2006. aastal. Seega on toimunud palgatõus 31%. Samal ajavahemikul on Eesti 
keskmine netopalk suurenenud 25% (2004. a oli see 5 675 EEK ja 2006. a 7 573 EEK).  

Tööhõive on aga vastupidi vähenenud: 2005. aastaga võrreldes on 2007. aastaks tööhõive 
põllumajanduses vähenenud 19% (Eesti Statistikaamet, 2008). 

FADN valimis olevate PKT-ga liitunud põllumajandustootjate poolt makstud keskmine töötasu tunnis 
on 2003. ja 2006. aasta võrdluses kasvanud peaaegu poole võrra (2003. a oli keskmine tunnitasu 
23,24 EEK siis 2006. aastal 44,33 EEK) Võrreldes ÜPT tootjate poolt makstud tunnitasuga on see 
isegi kõrgem: kui KST tootjate poolt makstav tunnitasu on keskmisena FADN valimis 44,33 krooni siis 
ÜPT ehk PKT-ga mitteliitunud tootjatel oli see 2006. aastal 40,11 krooni. 

Tasustatud tööjõukasutus on muutunud põllumajandusliku keskkonnatoetusega liitunud tootjate 
hulgas poole suuremaks (1,7 tjü (2003) 3,6 tjü (2006)) (Põllumajandusliku keskkonnatoetuse 
osatähtsus ja mõju analüüs tootjate sissetuleku struktuuris aastatel 2003-2006, JÕNK 2007).   

Ettevõtjatulu, ettevõtja arvestuslik netokasum ja i nvesteeringute tase 

Detailset infot indikaatori kohta on kogutud vaid KST ja mahepõllumajandusliku tootmise toetust 
taotlenud ettevõtete kohta. Uuringute tulemused on lühikese aegrea tõttu esialgsed, põhjalikemaid 
järeldusi PKT toetuste mõju kohta saab teha alates 2009. aastast. 

Ettevõtete majandustulemuste hindamisel on lisaks ettevõtjatulule kasutatud ka ettevõtja arvestuslikku 
netokasumit ja investeeringute taset. 

Majanduslikult väiksemad KSTga liitunud ettevõtted (valimi suurus 21 ettevõtet) olid valimi 
keskmisena kõigil aastatel tootmiskulude (v.a arvestuslik tasustamata tööjõukulu) katmise järel koos 
toetustega kasumis. Kasum suurenes tootjate keskmisena 2004. aastal võrreldes 2003. aastaga 58%, 
2005. aastal võrreldes 2004. aastaga 55% ning 2006. aastal (ilmastikutingimused 
põllumajandustootjale olid väga kehvad) vähenes võrreldes 2005. aastaga ca 11% võrra. 
Tasustamata tööjõukulusid arvesse võttes oleks valimi keskmisena 2003. a ja 2006. a olnud 
tulemuseks kahjum ning 2004. ja 2005. a kasum. KST toetuseta oleks kõigil aastatel olnud tulemuseks 
kahjum (Indikaatorite „Mahetoodanguna müüdavate mahetoodete osa“ ja „Ettevõtjatulu“ 2003-2006 
aasta andmete võrdlev analüüs. ÖTK 2007).  

Majanduslikult suuremad (üle 2 ESU) KST ettevõtted (FADN valim) olid valimi keskmisena kõigil 
aastatel tootmiskulude (v.a arvestuslik tasustamata tööjõukulu) katmise järel koos toetustega kasumis. 
Kasum vähenes tootjate keskmisena 2006. aastal võrreldes 2004. aastaga 26%. Arvestuslikke 
tasustamata tööjõukulusid arvesse võttes oleks valimi keskmisena KST tootjad olnud kasumis ka ilma 
KST toetuseta. 

Majanduslikult väiksemad mahepõllumajanduslikud ettevõtted (valimi suurus 35 ettevõtet) olid valimi 
keskmisena kõigil aastatel tootmiskulude (v.a tasustamata tööjõukulu) katmise järel koos toetustega 
kasumis. Kasum kahekordistus 2004. aastal võrreldes 2003. aastaga, 2005. aastal suurenes see 
2004. aastaga võrreldes 24% ning 2006. aastal vähenes 2005. aastaga võrreldes 2% võrra. Ka 
mahepõllumajandustoetuseta oleks valimi keskmisena olnud tulemuseks kasum, kuid see oleks olnud 
2003. a 62,5%, 2004. a 77,4%, 2005. a 59,5% ja 2006. a 62,2% väiksem.  

Arvestuslikke tasustamata tööjõukulusid arvesse võttes oleks valimi keskmisena 2003. a olnud 
tulemuseks kahjum ning 2004. a, 2005. a ja 2006. a kasum. Mahetoetuseta oleks kõigil aastatel olnud 
tulemuseks kahjum (Indikaatorite „Mahetoodanguna müüdavate mahetoodete osa“ ja „Ettevõtjatulu“ 
2003. – 2006. aasta andmete võrdlev analüüs. ÖTK 2007).  
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Majanduslikult suuremad mahepõllumajanduslikud ettevõtted olid valimi (2004. a 32 mahetootjat -
2007. a 76 mahetootjat) keskmisena nelja aastaga (2003-2007) tootmiskulude (v.a tasustamata 
tööjõukulu) katmise järel koos toetustega kasumis (joonis 100). Kasum kahekordistus 2004. aastal 
võrreldes 2003. aastaga. Kasum suurenes 2006. a võrreldes 2003. a 1,8 korda. Ka 
mahepõllumajandustoetuseta oleks kasum valimi keskmisena jäänud positiivseks. Kõigi toetusteta 
oleks 2006. a tulemuseks olnud kahjum.  
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Joonis 100. Mahetootjate kasum (ettevõtjatulu tasustamata tööjõukuluta; kr/ha) toetustega ja toetusteta 2003.– 
2006. a (JÕNK, 2007) 

Arvestuslikke tasustamata tööjõukulusid arvesse võttes oleks valimi keskmisena 2003. a ja 2006. a 
olnud mahetootjatel ilma mahetoetuseta tulemuseks kahjum (joonis 101) (Indikaatorite „Ettevõtjatulu” 
ja „Mahetoodanguna müüdavate mahetoodete osa” analüüs FADN valimis olevate mahetootjate 
hulgas, 2006. Võrdlev analüüs 2003. – 2006. a, JÕNK 2006). 
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Joonis 101.  PKT-ga liitunud põllumajandusettevõtjate arvestuslik netokasum aastatel 2003-2006 (JÕNK, 2008) 

Majanduslikult väiksemate ettevõtete puhul on oluliselt suurenenud mahetootjate investeerimisvõime. 
Kui 2003. a investeeris keskmine mahetootja 572 kr/ha kohta, siis 2006. a tehti investeeringuid 2,3 
korda rohkem (1 340 kr/ha kohta). Ka KST tootjate investeeringud on suurenenud, kuid vaid 1,2 korda 
(2003. a 1 464 kr/ha ja 2006. a 1 719 kr/ha) (Indikaatorite „Mahetoodanguna müüdavate mahetoodete 
osa“ ja „Ettevõtjatulu“ 2003. – 2006. aasta andmete võrdlev analüüs. ÖTK 2007).  

Samuti on oluliselt suurenenud majanduslikult suuremate mahetootjate investeerimisvõime. Kui 2003. 
a investeeriti keskmiselt 1 367 kr/ha kohta, siis 2006. a tehti investeeringuid 2,1 korda rohkem (2 803 
kr/ha). KST tootjad investeerisid 2003. a 1 526 kr/ha kohta ja 2006. a 1,5 korda enam (2 352 kr/ha). 
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Oluline on märkida, et mahetootjate investeeringud on oluliselt kasvanud kahel viimasel analüüsitaval 
aastal, samas tavaettevõtetes on investeeringute jõuline tõus olnud aastatel 2003 ja 2004 (JÕNK 
2008 andmete põhjal). 

Põllumajandusliku keskkonnatoetuse hindamiseks sotsiaalmajanduslikus valdkonnas on lisaks eelpool 
mainitud näitajatele oluline ka teada, milline osa on PKT-l põllumajandustootjate sissetulekutes. 
Selleks on kasutatud FADN testvalimis olevate ettevõtete (500) majandusnäitajaid. Andmete 
võrreldavuse tagamiseks on eraldi analüüsitud keskkonnasõbraliku tootmise kohustuse võtnud (KST 
tootjad) ja mahepõllumajandusliku tootmise kohustuse võtnud (mahetootjad) ning ka kõigi 
põllumajandusliku keskkonnatoetuse kohustuse võtnud (PKT tootjad) põllumajandustootjate 
ettevõtjatulu näitajaid. Võrdluseks on välja toodud ka PKT kohustusega mitteliitunud ettevõtete 
vastavate näitajate tulemused. Toetuste struktuuri ja mõju hindamisel on toetused jagatud kolme 
gruppi: mahetoetus, KST toetus ja muud põllumajandustoetused. 

FADN valimi keskmisel PKT (MAHE ja KST) tootjal on PKT osa põllumajanduslikes sissetulekutes 
kasvanud 6%-lt 2003. a kuni 7%-ni 2006. a (tootmistüübiti varieerub see 5 – 9%), kusjuures PKT osa 
toetuste kogusummas on vähenenud 40%-lt 26%-ni (joonis 102).  

Suurimad muutused on toimunud mahetootjate sissetulekute struktuuris, kus PKT osa on kasvanud 
12%-lt 2003. a 20%-ni 2006. a, moodustades vastavalt 52% ja 42% toetuste kogusummast 
(Põllumajandusliku keskkonnatoetuse osatähtsus ja mõju analüüs tootjate sissetuleku struktuuris 
aastatel 2003-2006. JÕNK 2008). 

 

 
Joonis 102.  PKT toetuste osa KST-, MAHE- ja PKT-tootjate (MAHE ja KST kokku) ning ÜPT tootjate 
sissetulekutes aastatel 2003-2006 (JÕNK, 2008) 

 

Kokkuvõttes võib öelda, et nii käsitletud põllumajanduslikul keskkonnatoetusel kui ka teistel EL  
maaelu arenguga seotud toetustel on väga oluline osa põllumajandusega seotud maa-elanikkonna 
sissetulekutes. 
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4.6.2. Läbiv hindamisküsimus 4. Mil määral on progr amm parandanud 
põllumajanduse / metsanduse põhitoodete olukorda tu rul? 

4.6.2.1. Hindamiskriteerium 4-1. Tänu programmile o n olulistes tootmisahelates tõusnud 
tootlikkus ja/või vähenenud kulud 

PKT mahepõllumajandusliku tootmise toetuse ühe seatud eesmärgi kohaselt peaks märgatavalt 
suurenema mahetoodangu hulk ja osatähtsus. 

Mahepõllumajanduslik tootmine on Eestis viimastel aastatel jõudsalt arenenud. Taimetoodangu 
Inspektsiooni andmetel oli mahepõllumajanduse registris 2007. a lõpu seisuga 1 211 tootjat, mis on 
võrreldes 2003. a (enne MAK 2004-2006 mahetoetuse rakendumist) 59% (764) võrra enam (joonis 
103). Mahepõllumajanduslikku maad oli 2007. a 84 779 ha, võrreldes 2003. a (42 573 ha) on see 92% 
rohkem.  

PRIA andmetel on MAHE taotlusalune põllukultuuride all olev pind on kasvanud 17 750 hektarilt 2004. 
aastal 35 000 hektarile 2007. aastal (PRIA 2008. a augusti andmed). 

 

 
Joonis 103.  Mahepõllumajanduse areng Eestis aastatel 2000-2007 (TTI mahepõllumajanduse register) 

Arvestades majandusliku suuruse alampiiri 2 ESU, on Eestis 739 professionaalse põllumajandustootja 
tingimustele vastavat maheettevõtet. Piltlikult öeldes peaks selle alampiiri ületamiseks ettevõttes 
olema vähemalt 20 ha teravilja või 5 lehma. Seega, 2007. a seisuga on mahepõllumajandustootjate 
hulgas 472 (39% mahetootjate üldarvust) väikest ettevõtet, kus küll tegeldakse põllumajandusega, 
kuid tootmise maht on liiga väike, et tagada piisav sissetulek vähemalt ühele töötajale. 

FADN testettevõtete hulgast (mahetootjate valim on aastate lõikes muutunud, seega pole aastate 
lõikes võrreldud samu tootjaid) on välja toodud suuruse poolest sarnaste mahe- ja tavatootjate 
peamiste majandustulemuste võrdlusanalüüsi tulemused. Suured tavaettevõtted on analüüsist välja 
jäetud. Nii tava- kui ka maheettevõtte majanduslik efektiivsus on otseselt seotud kasvatatavate 
kultuuride saagikuse taseme ja loomade produktiivsusega. Mahetootjatel kujunes 2006. a keskmiseks 
teravilja saagikuseks 1 536 kg/ha, 2003. a 1 386 kg/ha (joonis 104). Tavatootjatel oli teravilja saagikus 
hektari kohta 2006. a 2 438 kg, mis on mahetootjatega võrreldes 59% võrra enam, 2003. a olid 
vastavad arvud 2 161 kg/ha ja 56%. Mahetootjate madal teravilja saagikus võrreldes tavatootjatega on 
peamiselt tingitud asjaolust, et mahetaimekasvatuses ei tohi kasutada mineraalväetisi ja sünteetilisi 
taimekaitsevahendeid ning tootmine peab põhinema bioloogilistel protsessidel: liblikõieliste kultuuride 
kasvatamine külvikorras, orgaaniliste väetiste kasutamine, sobiva külvikorra ning õigete agrotehniliste 
võtete rakendamine.  

Piimatoodang lehma kohta aastas oli maheettevõtetes 2006. a keskmiselt 5 541 kg, mis on 2003. a (4 
748 kg) võrreldes 17% enam. Tavaettevõtetes moodustas piimatoodang lehma kohta 2006. a 6090 
kg, mis on mahetootjatega võrreldes 10% enam, 2003. a vastavad numbrid olid 5 336 kg ja 12%. 
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Joonis 104.  Lehmade produktiivsus ja teravilja saagikus aastatel 2000-2006 (FADN andmetel põhinev) 

Mahepõllumajanduslikule tootmisele võeti 2004. a vastu 793 taotlust 40 788 hektarile. Lisategevusel 
perioodi jooksul uute taotluste vastuvõtupiiranguid ei olnud, taotluste arv kasvas 35%: 2004. a esitati 
793 taotlust ning 2007. a 1 224 toetusavaldust. MAHE toetuse kaudu sooviti perioodil 2004-2006 võtta 
mahepõllumajanduslikku kasutusse 70 000 ha maad, perioodi lõpuks oli 2006. a tegevusele määratud 
toetuseid 61 568 ha-le (PRIA 2008. a augusti andmed). 

 

4.6.2.2. Hindamiskriteerium 4-2. Tänu programmile o n olulistes tootmisahelates paranenud 
turuseisund (kvaliteet jmt) 

PKT lisategevuse, mahepõllumajandusliku tootmise, turuseisundi paranemist võib hinnata läbi 
mahetoodete müügi viitega mahepõllumajandusele. Pikaajalise uuringu eesmärgiks on välja selgitada, 
mil määral on põllumajanduslik keskkonnatoetus mõjutanud kohalike mahesaaduste turusituatsiooni. 
Seirega alustati 2004. aastal (lähtepositsioon, 2003. a andmed), programmi 2004-2006 kohta toimus 
viimane andmete kogumine 2007. aastal. 

Mahepõllumajanduslikule tootmisele viitavate tootjate (väiksema majandusliku suurusega ja 
postiküsitlusele vastanud tootjad) osa on 2006. a võrreldes 2003. aastaga suurenenud (2003. a 68%, 
2006. a 76%). Peamiseks mitteviitamise põhjuseks on siin jätkuvalt maheloomakasvatussaaduste 
töötlemisvõimaluste puudumine, mis välistab osadel tootjatel viite kasutamise võimaluse. 

Erinevate tootegruppide osas mahepõllumajandusele viitamise võrdlemisel selgus, et viitega müüdud 
toodangu osa on jätkuvalt suurem taimekasvatussaaduste puhul, mida on võimalik müüa tarbijale ilma 
töötlemata. Kartuli, köögivilja, marjade, puuviljade ja maitse- ja ravimtaimede müügil viitab oma 
toodangu müügil mahepõllumajandusele üle 80% tootjatest. Kõik uuringus osalenud mahemee 
müüjad kasutasid vähemalt osa toodangu müügil viidet mahepõllumajandusele. Mahemunade 
müüjatest oli selliseid, kes 2006. aastal üldse viidet ei kasutanud, vaid 4%. Piima ja elusloomade 
müügil on selliste tootjate osa, kes vähemalt osa toodangu müügil viitavad mahepõllumajandusele 
(võrreldes 2003. aastaga) oluliselt suurenenud. Nt ei viidanud 2006. a piima müügil 
mahepõllumajandusele üldse 24% mahepiima müünud tootjatest, 2003. a oli sama näitaja 75%  
(Indikaatorite „Mahetoodanguna müüdavate mahetoodete osa” ja „Ettevõtjatulu” 2003. – 2006. a 
andmete võrdlev analüüs, ÖTK 2007). 

FADN valimi mahetootjate realiseeritud viitega mahepõllumajandusele loomakasvatussaaduste osa 
kogumüügist erines oluliselt nii aastate kui toodanguliikide lõikes. Viitega mahepõllumajandusele 
realiseeritud piima osa kogumüügist on jäänud samale tasemele, kogu piima müügist realiseeriti 
2006. a viitega mahepõllumajandusele vaid 2%. Veiste lihaks mahedana realiseerimise osakaal 
kogumüügist on vaadeldavate aastate jooksul suuresti kõikunud.  

Viitega mahepõllumajandusele realiseeritud nisu ja rukki osa kogumüügist on viimaste aastatega 
oluliselt suurenenud.  

Puuvilju on realiseeritud viitega mahepõllumajandusele kogu ulatuses peaaegu igal vaadeldaval 
aastal. Köögiviljade mahedana realiseeritud osa kogumüügist on olnud aastate lõikes väga erinev: 
2005. a oli see 19%, 2006. a - 100% (Indikaatorite „Ettevõtjatulu” ja „Mahetoodanguna müüdavate 
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mahetoodete osa” analüüs FADN valimis olevate mahetootjate hulgas, 2006. Võrdlev analüüs 2003. a 
– 2006. a, JÕNK 2006). 

Kokkuvõtteks võib öelda, et mahetootmisele viitavate tootjate osa oli 2006. a võrreldes 2003. a 
suurem ning alates 2005. aastast on suurenenud nende tootjate osa, kes kasutavad mahetoodangu 
müümisel kirjalikku viidet või mahe/ökomärki oma tootel või müügikohas. Suurenenud on 
mahetoodanguna müüdavate taimekasvatussaaduste viitega müük, loomakasvatussaaduste viitega 
müügiosa on jäänud stabiilseks, sest mahetöötlemise võimalusi ei ole piisavalt. 

4.6.3. Läbiv hindamisküsimus 5. Mil määral on progr amm soodustanud 
keskkonnakaitset ja selle parendamist? 

4.6.3.1. Hindamiskriteerium 5-1. Tootmisele / areng ule ja/või keskkonnale suunatud toetustega 
hõlmatud meetmete kombinatsioon tekitab positiivsei d keskkondlikke mõjusid 

Põllumajanduslik keskkonnatoetus 

Põllumajanduslik keskkonnatoetus on suunatud keskkonnasõbralike põllumajandusmeetodite 
rakendamisele ja jätkuvale kasutamisele. Kogu PKT-ga kaetud pind aitas kaasa keskkonnakaitsele ja 
selle parendamisele. Finants- ja rakendamisalase info põhjal võib öelda, et PKT meede on olnud 
edukas, mõju osas on aga keeruline lühikese rakendamisperioodi tõttu meetme mõju selgelt eristada 
muudest mõjudest. Mõju hindamisel on MAK 2004-2006 periood pigem algtaseme fikseerimine ja 
lävendi selgitamine kui meetme reaalse mõju hindamine. PKT mõju hindamiseks teostati 
seireuuringud suhteliselt lühikesel aruandeperioodil (2004-2006), seega on aegrea lühiduse ning 
andmete vähesuse tõttu lõplike järelduste tegemine küsitav ning võib täheldada vaid tendentse. 
Samas mitme valdkonna uuringutele tuginedes võib väita, et PKT toetuse mõju hindamisel määravad 
tulemusi suures osas piirkondlikud erisused.  

Kogu meetme ulatuses määrati toetust 2004. a 6 546 taotlejale. Võttes põllumajandustootjate 
koguarvuks kõik ÜPT taotlejad (18 954), määrati põllumajanduslikku keskkonnatoetust 35% 
põllumajandustootjatest, seega täideti eesmärk meetmega ühinemise osas. 2005. a määrati PKT 
toetust 7 379 ning 2006. a 6 897 taotlejale. 

Põllumajanduslik keskkonnatoetus koosneb baasmeetmest (keskkonnasõbralik tootmine), 
lisategevustest (mahepõllumajanduslik tootmine ja kiviaedade rajamine, taastamine ja hooldamine) ja 
eritegevustest.  

Kõik PKT taotlejad peavad täitma üldiseid keskkonnanõudeid kogu ettevõttes ja vastama taotletava 
tegevuse kohta kehtestatud nõuetele. Baastegevuses osalemiseks tuleb täita keskkonnasõbraliku 
tootmise plaani, mis koosneb väetusplaanist ja viljavaheldusplaanist, kohustus on võtta mullaproove, 
suvel karjatada põllumajandusloomi väljas ning osaleda ettenähtud mahus koolitustel. Baastegevuse 
nõudeid peavad täitma ka lisategevuse taotlejad, kuid mahepõllumajandusliku tootmise puhul tuleb 
lisaks täita mahepõllumajanduse seadusest tulenevaid nõuded ning osaleda ettenähtud mahus 
koolitustel.  

Baasmeetmele võeti 2004. aastal vastu 5 795 taotlust 462 700 ha-le. Baastegevuse üheks MAKis 
prognoositud tulemuseks oli KST toetuse taotlemine 30-35%-le Eesti põllumajandusmaast. 2004. a 
taotleti KST toetust 462 700 ha-le. Võttes aluseks ÜPT taotlusaluse pinna 2004. a (818 442 ha), 
moodustas KST taotlemine sellest 56,5%. 2005. a aktsepteeriti uusi keskkonnasõbraliku tootmise 
kohustusi üksnes selliste taotlejate puhul, kellel vähemalt üks põld paikneb Natura 2000 alal. Koos 
kehtivate kohustustega taotleti KST toetust 478 174 hektarile. 2006. a uusi taotlusi baastegevusele 
vastu ei võetud, toetuse jätkamist taotleti 461 200 hektarile. 

Mahepõllumajandusliku tootmise toetusele seatud eesmärkide kohaselt peaks antud tegevus 
vähendama mineraalväetiste ja taimekaitsevahendite kasutamisega kaasnevaid keskkonna- ja 
terviseriske, suurendama toiduohutust, säilitama mullaviljakust ja bioloogilist mitmekesisust. Lisaks 
peaks märgatavalt suurenema mahetoodangu hulk ja osatähtsus. 

Mahepõllumajanduslikule tootmise toetusele võeti 2004. a vastu 793 taotlust 40 788 hektarile. 
Lisategevusel perioodi jooksul uute taotluste vastuvõtupiiranguid ei olnud, taotluste arv kasvas 35%: 
2004. a esitati 793 taotlust ning 2007. a 1 224 toetusavaldust. toetuse kaudu sooviti perioodil 2004-
2006 võtta mahepõllumajanduslikku kasutusse 70 000 ha maad, perioodi lõpuks oli 2006. a 
tegevusele määratud toetuseid 61 568 ha-le. (PRIA 2008. a augusti andmed) Toetuse füüsilise näitaja 
osas (kohustustega hõlmatud üldpindala) saavutati 2006. a järelmääramistega (PRIA 2008. a augusti 
andmed) 88% 2006. a prognoositud saavutustasemest ning finantsnäitajate osas vastavalt 77% 
planeeritust. 
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PKT mõju hindamiseks analüüsiti bioloogilise mitmekesisuse valdkonnas kimalaste, lindude ja 
taimede näitajaid koos maastikku iseloomustava Shannoni mitmekesisuse indeksiga, mille 
tulemusena leiti, et Shannoni maastiku mitmekesisuse indeksi suurenedes kasvas kimalaste arvukus, 
lindude Shannoni mitmekesisuse indeks ning seirepõllu taimeliikide arv (põllu- ja servaruudud kokku). 
Lisaks mõjutas taimestiku liigilist koosseisu lähiümbruse maastiku struktuur. Sellised tulemused 
näitavad, et bioloogiline mitmekesisus sõltub ümbritsevast maastiku struktuurist. Lisaks näitasid 
kimalaste ja lindude uuringud ka piirkondlike erinevuste olemasolu (kõrgeimad näitajate väärtused 
esinesid eri piirkondades eri toetustüüpidega taludes). Neid piirkonniti erisuunalisi trende võib selliste 
n-ö “liikuvate objektide“ nagu linnud ja kimalased puhul seletada maastiku struktuuri erinevustega, 
millest tulenevalt on piirkonniti erinev ka kompensatsioonialade (üleskündmata alad nagu niidud, 
metsaservad, -tukad jne) osakaal, mis pakuvad elusorganismidele pesitsus-, toitumis-, peatus- ja 
varjepaiku. Seega viitavad esialgsed andmed, et kompensatsioonialade olemasolu või puudumine 
võib vastavalt kas nõrgendada või tugevdada põllumajandustegevuse mõju. Erinevate toetustüüpide 
nõuetest tulenevad tegevused pääsevad kompensatsioonialade vaesemas piirkonnas rohkem mõjule 
kui kompensatsioonialade rikkamas piirkonnas. 

Bioloogilise mitmekesisuse valdkonna seire tulemuste põhjal võib öelda, et nii PKT 
keskkonnasõbraliku tootmise baasmeede kui ka mahepõllumajandusliku tootmise lisameede mõjusid 
kimalaste mitmekesisusele positiivselt, sest nii 2006. kui ka 2007. aastal oli kimalaste Shannoni 
mitmekesisuse indeks MAHE ja KST taludes märgatavalt kõrgem kui ÜPT taludes. Selle põhjuseks 
võis olla 15% liblikõieliste ja liblikõieliste-kõrreliste heintaimede segu kasvatamise nõue (nimetatud 
heintaimi võib kasvatada ka allakülvina) nii MAHE kui ka KST taludes, mis pakub kimalastele 
toiduressurssi. PKT meetmed avaldasid läbi viljavahelduse nõude arvatavasti positiivset mõju ka 
vihmaussidele ja mikroobikooslusele, sest MAHE taludes olid nende näitajate väärtused enamasti 
kõrgemad ning KST taludes samuti pigem sarnasemad MAHE kui ÜPT taludele. 

Maastikuseire tulemusena selgus, et põllumassiivide sisemiste eraldiste keskmine suurus on 
vähenenud ja koguarv kasvanud, mis viitab diferentseerituse (mitmekesisuse) kasvule enamikes 
maastikuseireruutudes. Kasvanud on ribastruktuuride arv põllumassiivi sees (söödiribad põldude 
vahel). Maastikuseireuuringute kahe seireringi andmed viitavad sellele, et põllumajandustootjate PKT 
toetusega ühinemine võib olla põllumassiivisisese diferentseerituse suurenemise põhjustajaks, kuna 
toetuse nõuete kohaselt on vajalik rakendada viljavaheldust või külvikorda. 

 

Põllumajandustootjate keskkonnateadlikkuse tõus mõj utatuna põllumajanduslikust 
keskkonnatoetusest 

PKT üheks nõudeks on koolituste läbimine. Esimesel toetusega liitumise aastal oli vajalik läbida KST 
tootjatel 6-tunnine algkoolitus ja viienda kohustuseaasta 1. oktoobriks (lähtuvalt vajadusest pikendati 
tähtaega 1. detsembrini) osaleda 6-tunnisel täiendkoolitusel.  

Mahetootjad pidid esimesel kohustuse aastal läbima 12-tunnise algõppe ja 18-tunnise tootmise, 
töötlemise või turustamise alase täiendkoolituse samuti viienda kohustuseaasta oktoobriks (lähtuvalt 
vajadusest pikendati detsembrini). 

MAK 2004-2006 kohustuslikel KST ja mahetootmise algkoolitustel osales kokku 6 692 tootjat 
(Põllumajandusministeerium 2008). 

KSTga liitunud tootjate täiendkoolitused on põhiliselt suunatud keskkonnateadlikkuse tõstmiseks. 
Täiendkoolituste teemadeks on: „Muld ja toitained“, „Keskkonnasõbralik taimekaitse“ ja „Kesk-
konnasõbralik rohumaade majandamine“. Mahepõllumajandust rakendavate ettevõtjate koolitused aga 
on orienteeritud nii mahepõllumajandusliku tootmise efektiivsuse tõstmisele kui ka mahetoodete 
töötlemisele ja müügivõimalustele. 

Põllumajandusuuringute Keskus korraldas 2006. ja 2007. a PKT hindamise seirevalimis olevatele 
tootjatele PKT hindamisalaseid uuringuid ja esialgseid tulemusi tutvustavaid koolitusi, mis läksid 
samuti arvesse kui kohustuslikud täiendkoolitused. Neil koolitustel osales kokku 206 PKT taotlejat.  

Kokkuvõtte 2004. a kohustuse võtnud tootjate arvust, kes on läbinud kohustuslikud täiendkoolitused 
saab teha alles pärast 1. detsembrit 2008, kuna selleks ajaks    peavad kõik kohustuse võtnud tootjad 
koolituse läbima. Esimesel koolituste korraldamise aastal oli huvi kohustuse võtnud isikute hulgas 
suhteliselt tagasihoidlik, siis järgnevatel aastatel on huvi koolituste vastu olnud oluliselt suurem – kõik 
soovijad ei ole saanud suure osalejate arvu tõttu koolitusel osaleda ja tähtaega pikendati.  
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Koolitused on mänginud kindlasti väga olulist rolli põllumajandustootjate keskkonnateadlikkuse 
suurendamisel. Keskkonnateadlikkuse uuringu kohaselt on mitmetes keskkonda puudutavates 
küsimustes tootjate teadlikkus kasvanud. 

Järgnevalt on ära toodud keskkonnateadlikkuse aspektid, mille muutused olid olulised või 
tähelepanuväärivad.  

Ligi 10% (2007. a võrreldes 2004. aastaga) rohkem küsitletud tootjatest arvestab oma põllu-
majandustegevuses keskkonnakaitseliste aspektidega. 

Niitmisviisidest on vähenenud spiraalselt servast keskele niitmisviisi kasutamine. Kui 2004. a kasutas 
seda 20% tootjatest, siis 2007. a 13% küsitletud tootjatest. See on väga positiivne tendents, kuna see 
niitmisviis on kõige kahjulikum põldude loomastikule (sh linnustikule). 

Rohumaade varajase niitmise (enne 10. juunit) negatiivset mõju teadvustavate tootjate osa on samuti 
märgatavalt tõusnud. Kui 2004. a olid sellest teadlikud 54% tootjatest, siis 2007. a oli see protsent 
juba 68%. 

Küsitluste ja intervjuude tulemustena võib väita, et tootjate keskkonnateadlikkus on tänu programmile 
jäänud samaks või teatud aspektide puhul tõusnud. 

 

4.6.3.2. Hindamiskriteerium 5-2. Maakasutusmustrid (sh kariloomade asukoht/ 
kontsentratsioon) on säilitatud või on muutunud kes kkonnale kasulikul viisil 

Toetusaluse põllumajandusmaa osa, millel tehti kesk konnale kasulikke (või kahju ära hoidvaid) 
maakasutuse muudatusi (%) 

a) püsikultuuridega seotud (rohumaad, viljapuuaiad, metsamaa) (%) 

b) haritava maaga seotud (mahepõllumajandus, külvikord) (%) 

a) mitte-haritav või looduslik rohumaa (%) 

Indikaatorile vastamise puhul on arvesse võetud kogu PKT-ga (MAHE+KST) kaetud vastavad pinnad 
(taotluspõhine informatsioon). 

a) Püsikultuuridega kaetud (püsirohumaad+püsikultuurid) PKT pindala moodustas 2004. a 61% (ÜPT 
vastav pind 194 295 ha ja PKT 118 999 ha)  kogu ÜPT all olevast püsikultuuridega kaetud maast, 
2007. a oli vastav protsent 60% (2007. a vastavad pinnad 187 750 ha ja 113 525 ha). 

b) PKT-ga kaetud haritava maa (külvikorras olev maa) osa moodustas 2004. a 63% (ÜPT vastav pind 
211 011 ha ja PKT 362 925 ha) kogu ÜPT-ga kaetud haritavast maast, 2007. a moodustas sellise maa 
osa juba 66% (ÜPT 620 735 ha ja PKT 408 894 ha). 

c) PKTga kaetud looduslikud rohumaad moodustasid 2004. a 47% (ÜPT vastav pind 43 104 ha ja PKT 
20 327 ha) kõikidest ÜPT-ga kaetud looduslikest rohumaadest, 2007. a oli see 50% (ÜPT 30 443 ha ja 
PKT 15 142 ha). 
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Põllumajandusliku maakasutuse analüüs 

Põllumajandusliku maakasutuse aastatel 2004-2007 analüüsil selgitati PKT toetustüüpide osatähtsust 
võrrelduna ÜPT-ga. Analüüsi aluseks on võetud PRIA ÜPT (sh PKT) toetuse 2007. a taotluspõhised 
põllumajandusmaa andmed. 

Perioodi 2004-2007 jooksul on põllumajandusmaa pindalad aastati mõnevõrra muutunud, kuid läbivalt 
on KST, MAHE ja ÜPT (v.a PKT) pindalade suhe sarnane ning toetustüüpide osatähtsus ÜPT (sh 
PKT) põllumajandusmaast ühesugune. KST toetuse taotlusalune pind moodustas 2007. a Eesti 
keskmisena 56% ja MAHE toetuse pind 8% kasutatavast põllumajandusmaast.  

PKT taotletud pind muutus perioodi jooksul vähe, kuna KST toetus osutus ülipopulaarseks juba 
esimesel taotlusaastal (2004) ning eelarvevahendite nappuse tõttu otsustati järgnevatel aastatel 
lisataotlusi mitte vastu võtta (v.a MAHE toetus).  

KST, MAHE, PKT kokku ja ÜPT (v.a PKT) toetuse taotlejate maakasutus hektarites aastate kaupa 
võrreldes on märgata suundumust, et mõnevõrra väheneb looduslike ja pikaajaliste rohumaade ning 
selle arvelt suureneb põllukultuuride pindala. Erandiks on mahetootjad, kelle puhul on suurenenud nii 
taotletud pikaajaliste rohumaade kui ka põllukultuuride all olev pind. 

Võrreldes maakasutuse osatähtsust erinevate toetustüüpide puhul (joonis 105), selgus, et perioodil 
2004-2007 oli kõige suurem looduslike ja pikaajaliste rohumaade osatähtsus põllumajandusmaast 
mahetootjatel (vastavalt 9-17% ja 47-51%) ning kõige väiksem KST toetust taotlenud tootjatel (2-3% ja 
18-25%). Põllukultuurid seevastu omavad mahetootjatel kõige väiksemat (44-51%) ning KST 
taotlenud tootjatel kõige suuremat osatähtsust (75-80%). Põllumajanduslikku keskkonnatoetust 
mittetaotlenud ja vaid ühtset pindalatoetust taotlenud tootjatel moodustas looduslik rohumaa 5-7%, 
pikaajaline rohumaa 23-24% ja põllukultuurid 67-71% põllumajandusmaast. 

Perioodil 2004-2007 oli põllumajanduslikku keskkonnatoetust taotlenud tootjatel pikaajaliste rohu-
maade osatähtsus keskmiselt 4% väiksem ja põllukultuuride osatähtsus põllumajandusmaast 5% 
suurem kui vaid ühtset pindalatoetust taotlenud tootjatel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 105. KST, MAHE ning ÜPT (v.a PKT) taotluspõhine maakasutuse struktuur aastatel 2004-2007 (PRIA 
2008. a augusti andmed) 

Analüüsides taotluspõhist põllukultuuride all olevat maakasutust (haritav maa), ilmnevad toetus-
tüüpide kaupa suuremad erinevused. Aastatel 2004 ja 2007 taotleti põllumajanduslikku 
keskkonnatoetust vastavalt 362 925 ja 408 894 ha ning ainult ühtset pindalatoetust (v.a PKT) vastavalt 
211 012 ja 227 594 ha põllukultuuride pindalale (joonis 106).  
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Joonis 106.  KST, MAHE ning ÜPT (v.a PKT) taotluspõhine põllukultuuride pindala muutus aastatel 2004-2007 
(PRIA 2008. a augusti andmed) 

PKT taotletud põllukultuuride pindalast moodustas perioodil 2004-2007 lühiajaline rohumaa 39-41%, 
kaunviljad 1%, teraviljad liblikõieliste allakülviga 5-6%, teraviljad 38-41% ning õlikultuurid 8-12%. ÜPT 
taotletud põllukultuuride pindalast moodustas samal perioodil lühiajaline rohumaa 28-31%, kaunviljad 
<1%, teraviljad liblikõieliste allakülviga <1%, teraviljad 49-51% ning õlikultuurid 8-11%. Seega võib 
öelda, et PKT põllumaa on rohkem diferentseeritud, kui ÜPT põllumaa, tõenäoliselt on selle üheks 
põhjuseks ka baasmeetme viljavahelduse nõue.  

Baasmeetme viljavahelduse rakendamise nõude kohaselt peab põllumajandusliku keskkonnatoetuse 
taotleja (KST, MAHE) põllumaal kasvatama igal aastal vähemalt 15% liblikõielisi või liblikõieliste-
kõrreliste heintaimede segu. Nimetatud heintaimi võib kasvatada ka allakülvina. Maakasutusandmete 
analüüsimisel selgus, et PKT-ga kaetud pinnal kasvatatakse tunduvalt enam liblikõieliste kultuure kui 
PKT-ga mittekaetud põllumaal (joonis 107). 

Mahetootjatel on enamikes maakondades (v.a Põlvamaa) liblikõieliste osakaal kogu taotletud 
põllumaast tunduvalt suurem kui seda nõue (15%) ette näeb - maakondade keskmisena 2004. a 
25,9%, 2005. a 24,6%, 2006. a 25,3% ning 2007. a 26% taotlusalusest pinnast.  

KST tootjate keskmisena on liblikõieliste kasvatamise protsent üldiselt madalam kui mahetootjatel, 
kuid toetusperioodi jooksul kasvanud ning on kõrgem nõutavast 15. protsendist. Maakondade 
keskmisena kasvatati KST tootjate poolt liblikõielisi kultuure 2004. a 13,8%, 2005. a 16,6%, 2006. a 
17,1% ning 2007. a 17,2% taotletud põllumaast.  

ÜPT (v.a PKT) tootjad, kellel liblikõieliste kasvatamise kohustus puudub, on toodud võrdluseks PKT 
tootjatele. ÜPT (v.a PKT) tootjad kasvatasid maakondade keskmisena 2004. a 2,7%, 2005. a 3,5%, 
2006. a 4,3% ning 2007. a 4,1% liblikõielisi kultuure taotletud põllumaast.  
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Joonis  107. KST, MAHE ning ÜPT (v.a PKT) taotluspõhine liblikõieliste kultuuride kasvatamise osa (%) 
põllumaast aastatel 2004-2007 (PRIA 2008. a augusti andmed) 

 

4.6.3.3. Hindamiskriteerium 5-3 Loodusressursside m ittejätkusuutlikku kasutust või saastamist 
on välditud või minimiseeritud. 

Veevarude osakaal, mille kasutamist parandati toetu se abil  

 seotult põllumajanduse (metsanduse) baastootmisega (%) 

Veekvantiteedi säilitamiseks ja parandamiseks MAK 2004-2006 raames erimeetmeid ei rakendatud. 

Eesti veemajanduse veekasutuse aruande kohaselt kasutas põllumajandus aastatel 2004-2006 4,373-
4,628 miljonit m3 vett. (Eesti veemajanduse ülevaade aruande Veekasutus alusel). Nagu alljärgnevast 
tabelist (tabel 37) näha, moodustab põllumajanduse veekasutus kogu veeressursside kasutusest 3,7-
4,0% ilma Narva elektrijaamade jahutusveeta ja 0,3% kui veeressursside kasutamisse arvestatakse 
jahutusveed.  

Tabel 37.  Veeressursside kasutus 

2004 2005 2006  
Veekasutus kokku, milj m 3  

1503,6 1366,0 1368,2 

sh tarbimisliikide järgi 

     olme 40,7 52,3 41,8 

     tootmine 45,2 44,0 43,6 

     energeetika (v.a Narva elektrijaamade 
jahutusvesi) 

1322,9 11,4 6,1 

     põllumajandus 4,4 4,4 4,6 

     kalakasvatus 84,9   

     muu 5,6 6,9 6,2 

      Narva elektrijaamade jahutusvesi  1247,0 1265,9 
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4.6.3.4. Hindamiskriteerium 5-4. Maapiirkondade maa stikke on säilitatud või edendatud 

Toetusalune põllumajandusmaa hulk, mille mõju maast ikule oli kasulik (või kahju ära hoidev), 
sh  

(a) seotud:  

- maastiku koherentsusega (%)  

Koherentsus – maastikuline sobivus (kokkukuuluvus) arvestades piirkonna üldiseid tunnuseid ja 
omadusi. 

Rääkides koherentsusest põllumajandusmaastikes ja veelgi täpsemalt keskendudes vaid 
põllumassiividele, on Eesti kontekstis väga keeruline leida toetuskõlbulikku tegevust, mis 
toetusalusele põllumassiivile, võrrelduna ümbritsevaga otseselt, ei sobi. Põllumassiividel toimuvad 
tegevused on selgelt reguleeritud läbi mitmete nõuete, mis on toetuste maksmise eelduseks. 
Toetusalustel pindadel saab vaadelda vaid kasvatatavate kultuuride vaheldumist ja/või harimist (põld, 
püsirohumaa, kesa jmt). Lähtuvalt valitud maastikuseireruutude paiknemisest on jälgitavad ka 
teatavad eripärad (näiteks põllumassiivide suurus vms), mis on just sellele piirkonnale omased. 
Kasvatatavate kultuuride arv ei mängi Eestis hetkel koherentsuse hindamisel maastikukontekstis 
tervikuna olulist rolli, kuna piirkonnas kasvatataksegi eelkõige ja valdavalt neid kultuure, mida 
vastavalt looduslikele eeldustele kasvatada saab. Sarnane olukord võib muidugi muutuda, kui muutub 
põllumajanduspoliitika ja hakatakse laiaulatuslikult toetama näiteks energiakultuuride kasvatamist. Kui 
toetuste maksmisel ei jälgita väljakujunenud maastikustruktuuri ja looduslikke eeldusi, võidakse 
sellega ka oluliselt koherentsusnäitajaid negatiivses suunas muuta (haritakse üles rohumaad jne). 

Väljudes massiivi tasandist ja rääkides põllumajandusmaastikust tervikuna, on siiski võimalik 
põllumajandusmaastikulist koherentsust teataval määral hinnata. Hooldatud ja/või majandatud 
põllumassiivid (sõltumata sisemisest jagunemisest) suurendavad (hoiavad stabiilsena) põllumajandus-
maastiku koherentsust, säilitades väljakujunenud maastikustruktuuri. Teostatud ankeetküsitlustest 
selgub, et kõige negatiivsem ja koherentsust vähendav on kasutusest väljasolev ja hooldamata 
põllumajandusmaastik. Siinjuures ei ole vastajate seisukohast oluline maastikul esinevate kultuuride 
mitmekesisus või jagunemine põllu- ja rohumaaks, vaid kas majandamine toimub või mitte. Seetõttu 
saame hinnata siinkohal üheselt vaid seda, kas taotletud põllumajandustoetuste pindala on 
suurenenud või vähenenud ja eeldada, suurenemise puhul on suurenenud ka põllumajandus-
maastikuline koherentsus, sest säilitatud on maakasutus põllumajandusmaana ja taotlusalune pind on 
ühel või teisel viisil majandatud. 

Vaadeldes muutuseid KST ja MAHE toetuse taotletud pindades summeeritud rohumaade ja 
püsikultuuride pindade lõikes, näeme, et rohumaade osatähtsuse oluline suurenemine toimus aastatel 
2004 – 2006 kõikides maakondades (joonis 108). Koherentsuse seisukohast on selline positiivne 
muutus suurema kaaluga õhema pinnakattega ja reostustundlikemates maakondades nagu Harjumaa, 
Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa, Saaremaa, Läänemaa ja Raplamaa. 2007. aasta andmed näitavad 
võrreldes 2006. aastaga rohumaade osatähtsuse vähenemist Hiiumaal, Ida-Virumaal, Läänemaal, 
Lääne-Virumaal ja Saaremaal. Kokkuvõttes oli siiski rohumaade osatähtsus 2007.a võrreldes 2004.a 
kõikides maakondades suurem, sealjuures reostustundlikemates maakondades ca 30%.  

KST ja MAHE taotluste kogupind on samuti perioodil 2004-2007 tervikuna kasvanud, muutus ei ole 
küll väga suur, kuid siiski positiivse trendiga, 2007. aastaks on kogu PKT taotletav pind suurenenud ca 
6%. Lähtudes põllumassiivi tasandist ja eeldusest, et koherentsust suurendab toetuskõlbulik 
põllumajandustegevus, mitte sööti jäetud põllumaa, võib öelda, et PKT toetused on koherentsust 
perioodi jooksul pisut suurendanud. 
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Joonis 108 . KST- ja MAHE toetustaotlused 2004. – 2007. a, summeeritud rohumaad ja püsikultuurid (PRIA 2008. 
a augusti andmed) 

- maastiku mitmekesistamisega (%)  

Üks võimalus mitmekesisuse muutuste jälgimiseks toetataval maal on võrrelda eraldiste (põld, 
külvikorraväli, rohumaa) keskmiste suuruste muutuseid. Kui keskmine eraldise suurus on vähenenud, 
on põllumassiivi sisene mitmekesisus suurenenud (tabel 38). Vaadeldes KST ja MAHE toetust 
taotletud pindade keskmise suuruse muutuseid, ei ilmne väga olulisi muutusi. Eraldise keskmine 
suurus on vähenenud seitsmes maakonnas ja kogupindala suurenenud üheksas maakonnas. 
Tuginedes antud andmetele saame öelda, et PKT toetused väga olulist mõju massiivisisesele 
mitmekesisusele avaldanud ei ole. 

Kui vaadelda üsnagi subjektiivseid andmeid nagu toetustaotlustesse märgitud kasvatatav kultuur ja 
liita vastavad andmed tekkinud gruppideks, saame hinnata, kuidas on muutunud kasvatatavate 
kultuuride mitmekesisus. Arvutuslikult on kultuuride mitmekesisus kasvanud 13 maakonnas ja Eesti 
keskmisena on kasvatatavate kultuuride osatähtsus suurenenud ca 8%. 

Tabel 38.  KST ja MAHE toetust taotletud põldude keskmine suurus ja taotluste kogupindala hektarites 
maakondade lõikes (PRIA 2008. a augusti andmed) 
 

Maakond 
2004 

PKT taotluste 
kogupind (ha) 

2004 
Taotluspõhine 

keskmine põldude 
suurus (ha) 

2007 
PKT taotluste 
kogupind (ha) 

2007 Taotluspõhine 
keskmine põldude 

suurus (ha)  

HARJUMAA 25 276 8,7 26 680 8,3 

HIIUMAA 12 178 5,1 10 472 4,5 

IDA-VIRUMAA 15 256 6,3 15 645 6,4 

JÕGEVAMAA 35 922 9,7 39 772 9,7 

JÄRVAMAA 48 317 13,1 52 497 12,9 

LÄÄNEMAA 28 397 5,9 29 568 5,7 

LÄÄNE-VIRUMAA 43 946 9,5 63 619 11,1 

PÕLVAMAA 31 699 6,1 31 426 6,1 

PÄRNUMAA 59 240 5,7 58 184 6,0 

RAPLAMAA 34 713 6,1 34 770 6,1 

SAAREMAA 33 926 4,2 33 306 4,0 

TARTUMAA 49 206 8,1 51 735 8,4 

VALGAMAA 20 245 6,0 23 361 5,8 

VILJANDIMAA 41 861 6,4 41 417 6,6 

VÕRUMAA 23 309 3,6 25 168 3,5 
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(b) seotud püsikultuuridega (rohumaa, viljapuuaiad,  metsamaa (%) 

PRIA 2008. a augustikuu andmetel on PKT toetust taotletud püsikultuuride pindalad vähenenud viies 
maakonnas ja kasvanud kümnes maakonnas, koondina on toetatav pindala kasvanud ca 25% (tabel 
39). Püsikultuuride all mõistetakse siinjuures viljapuid, põõsaid jt mitmeaastaseid aiandikultuure. 

 

Tabel 39.  KST ja MAHE toetust taotletud püsikultuuride pindalad hektarites 2004. ja 2007. aastal (PRIA 2008. a 
augusti andmed) 

Maakond 2004 PKT taotletud 
püsikultuuride pind (ha) 

2007 PKT taotletud 
püsikultuuride pind (ha) 

HARJUMAA 36 65 

HIIUMAA 29 23 

IDA-VIRUMAA 22 25 

JÕGEVAMAA 73 110 

JÄRVAMAA 24 79 

LÄÄNEMAA 38 24 

LÄÄNE-VIRUM 65 60 

PÕLVAMAA 69 107 

PÄRNUMAA 136 189 

RAPLAMAA 100 207 

SAAREMAA 54 37 

TARTUMAA 383 388 

VALGAMAA 38 61 

VILJANDIMAA 264 263 

VÕRUMAA 116 293 

Liites PKT-d taotletud pikaajalise rohumaa ja loodusliku rohumaa andmed, selgub, et püsirohumaade 
pindala on 2007. aastal võrreldes 2004. aastaga (2004 - 137 877 ha; 2007 – 126 735 ha) vähenenud 
ca 8%. 
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5. MAHE- JA TAVAKÜLVIKORRA VÕRDLUS  
5.1 Valdkonna üldiseloomustus 

Mahe- ja tavakülvikorrakatsed rajati täienduseks Eesti põllumajandusettevõtetes teostatavale 
põllumajandusliku keskkonnatoetuse seirele, eesmärgiga uurida mitmete Eestis levinud 
agrotehnoloogiate sobivust ja kohandamist eeskätt mahepõllumajanduslikku tootmisse. Katsetega 
alustati 2003. aastal. Uurimisasutuses kontrollitud tingimustes agrotehnoloogiate omavahelise 
võrdlemisega laekuv teaduslik informatsioon annab selgema pildi Eesti 
mahepõllumajandusettevõtetes rakendatavate agrotehnoloogiate toimest mitmetele põllumajandusliku 
keskkonnaseire indikaatoritele, mille abil toetuste mõju hinnatakse.  

Mahepõllumajanduslik taimekasvatus on Eestis suhteliselt uudne tootmisviis ja vastavaid teadus-
uuringuid ei olnud selle ajani Eestis praktiliselt tehtud. Mahepõllumajanduslikku tootmist (sh mahe-
põllumajanduslikku taimekasvatust) on Eesti maaelu arengukava ühe prioriteedina juba aastaid 
toetatud. Seega on teadusinformatsiooni laekumine vastava valdkonna kohta vägagi vajalik.  

Teadusuuringutest laekuvat informatsiooni saab kasutada järgmiselt: 

1) põhjendatud ja täiendavate soovituste andmine (lisaks seireettevõtetest pärinevale) 
põllumajanduslike keskkonnatoetuste planeerimiseks ja mitmete seireindikaatorite valikuks 
tulevikus Eesti põllumajanduskeskkonna tingimustest lähtuvalt; 

2) Eestile sobivamate agrotehnoloogiliste lahenduste leidmine maheviljeluses mullaviljakuse 
säilitamiseks või parandamiseks; 

3) selgitada nende agrotehnoloogiate ökonoomilist tasuvust koos toetustega ja ilma; 

4) kasutada uuringutest saadud teavet põllumajandustootjate koolitustel. 

 

5.2. Uuringute teostamine, uurimisfaktorid ja -indi kaatorid 

Uuringuid teostatakse praegu kahes Eesti uurimiskeskuses (Kuusiku ja Olustvere) kolmes 
alljärgnevas külvikorras: 

1) ristikurohke põldhein - ristikurohke põldhein – nisu – hernes (rüps) - oder allakülviga. 
Rakendatakse ainult mahetaimekasvatust (Kuusiku); 

2) valge mesikas (haljasväetiseks) – suvinisu – kaer – oder mesika allakülviga. Rakendatakse 
mahe- ja tavataimekasvatust (Kuusiku); 

3) hernes – teravili vahekultuuridega ja ilma – teravili vahekultuuridega ja ilma – teravili 
vahekultuuridega ja ilma. Rakendatakse ainult mahetaimekasvatust (Olustvere). 

Sellised külvikorratüübid on Eestis mahe- ja tavapõllumajandustootmises ühed levinumad. Esimene 
külvikorratüüp on loomakasvatus- ja kaks viimast taimekasvatussuunitlusega ettevõttele. Uuringutega 
alustati 2003. aastal. Külvikorrad on sisse viidud erinevatel aastatel. 

Külvikordades võrreldakse erinevaid agrotehnilisi uurimisfaktorite komplekse alljärgnevalt:  

1) külvikord - erineva külviaja (esimesel võimalusel külv kevadel ja kaks-kolm nädalat hilisem), 
sügisese mullaharimise (koorimine koos künniga, ainult künd ja adrata mullaharimine) ning 
sõnnikuga väetamise mõju külvikorrakultuuride saagikusele, selle kvaliteedile, 
umbrohtumusele, mulla toitainetesisaldusele, –bilansile, kattetulule jm; 

2) külvikord – varane sügiskünd, hiline sügiskünd, kevadine künd, minimeeritud mullaharimine, 
põhu sissekünd, põhu eemaldamine; 

3) külvikord – loodusliku väetusaine (apatiit) kasutamine ja mittekasutamine, erinevate 
liblikõieliste vahekultuuride kasutamine ja nende kevadel või sügisel sissekünd. 

Esitatud uurimisfaktorite ja nende komplekside mõju hinnatakse külvikorrast olenevalt erineva ajalise 
intensiivsusega järgmistele näitajatele (indikaatoritele): kultuuride saagikuse ja selle kvaliteet, 
umbrohtumus, haigused, kasur- ja kahjurputukad, mulla toitainetesisaldus, –bilanss ja –leostumine, 
vihmausside ja mikroorganismide aktiivsus ning kultuuride kattetulu.  
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5.2.1. Põllumajandusettevõtete üldtaust uurimisprob leemide osas, 
katsetulemused, ettepanekud ning järeldused tulemus te põhjal 

Uurimisfaktorite valiku selgitamiseks käsitletakse käesolevas peatükis nende faktorite olulisust seoses 
võimaliku olukorraga Eesti mahepõllumajandusettevõtetes. Sellega seotakse katsete tulemused ja 
järeldused ning see aitab selgitada uurimuste olulisust keskkonnasõbraliku tegevuse parandamisel 
Eesti mahepõllumajandusettevõtetes. 

 

5.2.1.1. Umbrohtumuse olukorrast Eesti mahepõllumaj andusettevõtetes 

Eesti mahetootjad kasutavad praeguse ajani valdavalt ainult sügiskündi ilma tüükoorimiseta. 
Vaatlused on näidanud, et nende põllud on sageli tugevasti umbrohtunud ohakate, orasheina, soo-
nõianõgese jm pikaajaliste umbrohtudega ning samuti lühiealiste umbrohtudega. See on põhjustanud 
madalaid kultuuride terasaake, suurenenud koristuskulusid ja halvenenud terakvaliteeti. Seega on 
kaheldav ka arvestatav kasum teraviljade müügil koos toetustega. 

Senine Eestis rakendatud põllumajandusliku keskkonnatoetuse meede ei pööra piisavat tähelepanu 
umbrohutõrjele mahepõllumajanduses, mis ei ole kindlasti keskkonnasõbralik lähenemine. 

Põllumajandustootjate koolitustel ja ettevõtete külastusel on ilmnenud, et paljud maheviljelejad on 
väheteadlikud tüükoorimise ja kultuuride äestamise tehnoloogiast ja olulisusest umbrohtude tõrjel. 
Tihti ollakse sellest küll teadlikud, kuid tüükoorimist või äestamist tehakse valel ajal ja puudulikult ning 
selle tulemus umbrohtumusele on vähemõjus. 

 

5.2.1.2. Umbrohtude tõrje tulemused katsetes 

Mahetaimekasvatuses on edukaks umbrohutõrjeks määravateks agrotehnilisteks võteteks sügisene 
tüükoorimine ja kultuuride kasvuaegne äestamine. Katsetulemused näitasid selgelt, et koorimisel on 
tõhus toime vegetatiivselt levivate umbrohtude tõrjumisel ja nende leviku kontrolli all hoidmisel. 
Katsevariandis, kus sügisel ainult künti, hakkasid kiiresti (kahe aasta jooksul) levima ohakad. Nende 
levikut ei tõkestanud ka ristikurohke põldheina kaheaastane kasvatamine ja sellele järgnenud 
suvinisus põhjustas nende suur levik märgatava suvinisu terasaagi languse võrreldes variantidega, 
kus tehti kahekordne tüükoorimine ja künd või ainult kahekordne tüükoorimine (minimeeritud 
mullaharimine) (joonis 109, joonis 110 ja tabel 40).  

Vastupidiselt Eesti tavaviljeluses seni tehtud uuringutele ei vähendanud sügisene tüükoorimine koos 
künniga lühiealiste, peamiselt seemnetega paljunevate umbrohtude arvukust, vaid nende arvukus 
isegi mõnevõrra kasvas võrreldes ülejäänud harimisviisidega. Kultuuride terasaagile lühiealistel 
umbrohtudel mõju polnud. Ilmselt on siin suur osa ka katses kasutatud kahekordsel kultuuride 
äestamisel umbrohutõrjeks. Esimene kord äestati teravilju nende esimese pärislehe faasis ja teist 
korda kolme-neljalehe faasis.  

Sõnniku kasutamise ja mittekasutamise vahel ning kevadel kultuuride esimesel võimalusel ja kaks 
nädalat hilisema külvi vahel märgatavaid erinevusi umbrohtumuses katseperioodil ei ilmnenud. 
Märgatavaid erinevusi ei esinenud katseaastate jooksul odra ja suvirüpsi umbrohtumuses. 
Umbrohtumus polnud seal nii kõrge, et oleks nimetatud kultuuride saagikust märgatavalt mõjutanud. 
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Joonis 109. Umbrohtude arv suvinisus 2007 (VHU – vegetatiivselt hästi levivad umbrohud, LEU – lühiealised 
umbrohud) 

 
Joonis 110. Umbrohtude kuivmass suvinisus 2007 (VHU – vegetatiivselt hästi levivad umbrohud, LEU – 
lühiealised umbrohud) 

Tabel 40.  Suvinisu `Manu´ terasaagid erineva sügisese mullaharimise järelmõju foonidel 2007. aastal, peale 
põldheina sissekündmist 2006. aasta sügisel katsefaktorite (külviaeg ja sõnnikuga väetamine - mitteväetamine) 
keskmisena 

Harimisviis Terasaak (14% niiskus) kg/ha 

Pindmine mullaharimine (järelmõju) 2538 

Kündmine 2275 

Koorimine ja kündmine (järelmõju) 2748 
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5.2.1.3. Teraviljakasvatuse agrotehnilisest olukorr ast Eesti mahepõllumajandusettevõtetes 

Eesti mahepõllumajandusettevõtjad alustavad üldiselt kevadise mullaharimise ja külviga esimesest 
mullaharimisvõimalusest märgatavalt hiljem, mis põhjustab ka märksa madalamaid teraviljade saake, 
sest siis on külvil muld sageli liiga kuivanud ja kuivus süveneb ka teraviljade tärkamisperioodil. 
Vestlustel nendega ilmneb, et ei teata, millal saabub esimene mullaharimisvõimalus ja varast külvi ei 
osata pidada oluliseks. Kuna viivitatakse põldude taimkatte alla viimisega, esineb kergema lõimisega 
muldadel nende kuivamisel kevadel ka mõningast tuuleerosiooni. 

Eesti mahetootjad kasutavad praeguse ajani valdavalt ainult sügiskündi ilma tüükoorimiseta. 
Minimeeritud mullaharimine levib jõudsalt tavaviljeluses, pole aga leidnud kasutust mahetootjate 
hulgas, põhjuseks probleemid või kartus umbrohtumuse suhtes. 

Mahetaimekasvatusettevõtetes ei kasutata üldiselt sõnnikut, vaid haljaväetisi, mis ei võimalda 
tasakaalustada fosfori, kaaliumi ja mikroelementide bilanssi. 

 

5.2.1.4. Teraviljade saak ja –kvaliteet katsetes 

Maheviljeluses on eeskätt korraliku väetamise ja taimekaitse puudulikkuse tõttu teraviljade saagid ja 
saagikvaliteet sageli madalad ja mulla toitainetebilanss tasakaalustama väetamise tõttu negatiivne. 
Maheteraviljade saagikust ja mulla toitainetebilanssi on võimalik tõsta ja kvaliteeti parandada 
liblikõielistega tasakaalustatud külvikorra sisseviimises ja sõnniku kasutamises. Kuid suured 
võimalused olukorra parandamiseks peituvad ka agrotehnoloogiliste võtete valikul ja rakendamisel. 

Katseperioodil teostatud uuringud näitavad, et oluliselt saab mahesuviteraviljade terasaagikust ja selle 
kvaliteeti mõjutada külviaja valikuga. Katsetulemused näitasid, et teraviljade terasaak on kevadel 
esimesel mullaharimise võimalusel külvates märgatavalt kõrgem kui kaks nädalat hiljem külvatuna. 
Suviteraviljal (`Manu´) ja suviodral (`Baronesse´) oli keskmine terasaagikus vastavalt 14,5% ja 11,7% 
kõrgem kui kaks nädalat hilisemal külvil, kusjuures põuase vegetatsiooniperioodiga aastal veel 
suurem (tabel 41). Varajasel (esimesel võimalusel) külvil oli küll mõnevõrra madalam nisu ja odra 
terade proteiinisisaldus ja nisu kleepvalgu sisaldus, kuid nisu terade gluteeniindeks, langemisarv ja 
mahukaal olid suuremad. Suurema terasaagi tõttu oli proteiinisaak kokkuvõttes teraviljadel varasel 
külvil ikkagi kõrgeim. 

Tabel 41.  Külviaja mõju suvinisu `Manu´ ja suvioder `Baronesse´ terasaagile ja –kvaliteedile (katsefaktorite 
keskmine) 

Külviaeg Terasaak 
(14% 

niiskus) 
kg/ha 

Proteiin 
(k. a) 

% 

Märg 
kleepvalk 

% 

Gluteeni-
indeks 

% 

Langemis-arv 

sek 

Mahukaal 

g/l 

Suvinisu esim. 
võim 2005-2007 
keskm 

2539 12,5 25,9 81 283 779 

Suvinisu hilisem 
2005-2007 keskm 2218 13,2 28,9 68 275 771 

Norm. toidunisu 
kvaliteedi-nõuded 

- 12 (mitte 
alla 11) 

Min 23, opt 
25…32 

60…90 220…250 või 
rohkem 

Min 730, 
soovitav 780 

Suvioder esim. 
võim 2004-2007 
keskm 

1998 9,1 - - - - 

Suvioder hilisem 
2004-2007 keskm 1789 10,1 - - - - 
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Sõnniku andmine järel- ja otsemõjuna tõstis odra terasaake ja terade proteiinisisaldust märgatavalt 
(tabel 42). Sõnnikut on odrale eelnevatest kultuuridest antud nisule ja rüpsile vastavalt 30 t/ha ja 50 
t/ha. Põhurikas tahesõnnik on Eesti mahepõllumajandusettevõtetes valdav sõnnikuliik. Katse on 
näidanud, et põhurikas tahesõnnik sügisel sisseküntuna ei lagune järgnevaks aastaks taimetoiteaine 
kättesaamiseks piisavalt ja selle mõju avaldub kultuurtaimele rohkem järelmõjuna ja kandub mitme 
aasta peale. Kumulatiivse efektina on sellel maheviljeluses toitainebilansi tasakaalustamises ja ka 
ökonoomilisest seisukohast võttes oluline osa. 

Tabel 42.  Suvioder `Baronesse´ terasaagid ja proteiin sõnnikuga väetamise ja mitteväetamise foonidel 
(katsefaktorite keskmine) 

Sõnniku andmine Terasaak (14% niiskus) kg/ha Proteiin k.a % 

Sõnnik 2005-2007 2240 9,6 

Mitteandmine 2005-2007 1838 9,1 

Teistes riikides tehtud tavaviljelusuuringute põhjal kaitseb minimeeritud mullaharimine muldi paremini, 
soodustades eeskätt mulla orgaanilise aine paremat säilimist, vähendades erosiooni ja CO2 
õhkupaiskamist ning häirides vähem mullaelustikku. Seetõttu on selle harimisviisi kohandamis-
otstarbekuse uurimine põllumajanduse keskkonnasõbralikkuse seisukohalt ka Eesti mahetaime-
kasvatuses oluline. 

Minimeeritud mullaharimisel olid teraviljade terasaagid ja proteiinisisaldus märgatavalt madalamad 
võrreldes küntud variantidega (tabel 43). 

Siin võib olla kaks olulist põhjust. Esiteks, minimeeritud mullaharimisel seovad pooleldi lagunenud 
põhk ja juured nende mittetäielikul mullaga segamisel koos mikroorganismidega olulise osa odrale 
kättesaadavast lämmastikust ja teistest toitainetest. Teiseks näitasid taimehaiguste uuringud 
minimeeritud mullaharimisel suuremat odra haiguste levikut võrreldes künni variantidega. 
Umbrohtumuses suuri erinevusi polnud ja odra terasaagile oli umbrohtumusel siiani suhteliselt väike 
mõju.  

Tabel 43.  Suvioder `Baronesse´ terasaagid ja proteiin erineva sügisese mullaharimise foonidel (erineva külviaja ja 
sõnnikuga väetamise ning mitteväetamise keskmisena)  

Harimisviis Terasaak (14% niiskus) kg/ha Proteiin k.a % 

Minimeeritud mullaharimine kaks 
korda 2004-2007 

1642 9,3 

Ainult küntud 2004-2007 1964 9,6 

Kooritud kaks korda ja küntud 
2004-2007 2074 10,0 

Kuivõrd palju saab õige agrotehnika ja sõnniku kasutamisega maheteravilja saaki mõjutada, näitab 
katse agrotehniliste võtete (faktorite) koosmõjude arvestus. 2005.-2007. aasta suviodra kõrgeima 
terasaagiga katsevariandis (keskmiselt 2630 kg/ha), kus sügisel tehti tüükoorimist kaks korda ja 
seejärel künti, anti tahesõnnikut (2 korda viie aasta jooksul) ja kevadel külvati esimesel 
mullaharimisvõimalusel, oli terasaak 76,5% kõrgem kui madalaima terasaagiga variandis, kus teostati 
minimeeritud mullaharimist, sõnnikut ei antud ja kevadel külvati kaks nädalat hiljem (keskmiselt 1490 
kg/ha). 

Katse terasaakide alusel tehtud kattetulu arvestused müüdava söödaodrana näitasid, et kahekordne 
tüükoorimine lisaks künnile suurendas masinkulusid, mida suurem müüdav terasaak ei pruugi igal 
aastal kompenseerida. Künnist loobumise ja kevadise kultiveerimise vähenemise tõttu alanesid 
minimeeritud mullaharimisel märgatavalt masinkulutused, mistõttu kattetulu ei erinenud eriti 
adrapõhiste harimistega võrreldes. 
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5.2.1.5. Mahe- ja tavataimekasvatuse võrdlus teravi ljarohkes külvikorras 

Teraviljarohkes külvikorras (valge mesikas haljasväetiseks – suvinisu – kaer – oder mesika 
allakülviga) tavaviljelusel terasaak ei langenud, vaid kolmandal, sademetelt kõige soodsamal 
teraviljaaastal isegi tõusis märgatavalt. Maheteravilja terasaak langes kolmandal aastal aga järsult 
(joonis 111). Märgata oli ka taimehaiguste kasvu maheteraviljas. Umbrohtumus püsis samas kõigil 
aastatel stabiilsel tasemel ja polnud tänu äestamisele mahevariantides kõrge. See osutab sellele, et 
toitainete puudus, teraviljade kahjulik mõju üksteisele ja haigustekitajad takistavad maheviljeluses 
pikemat aega teravilja üksteise järel kasvatada ja see pole keskkonnasõbralik ega majanduslikult 
tasuv. 
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Joonis 111.  Terasaagid teraviljarohkes mahe- ja tavaviljeluse külvikorrakatses aastatel 2005-2007 

 

5.2.2. Vihmausside ja mikroorganismide tegevus tera viljarohkes mahe- ja 
tavakülvikorrakatses 

Vihmausside elutegevuse muutuste hindamist peetakse teadustegevuses põllumajanduslikus 
keskkonnaseires oluliseks indikaatoriks. Väga liikuva elusisendina tekitab vihmauss aga võrreldavate 
andmete hankimisel sageli tõsiseid probleeme. 

 

5.2.2.1. Katsete tulemused vihmausside ja mikroorga nismide elutegevuse kohta 

Kolme katseaasta katsetulemuste 2005-2007 põhjal ei kujunenud välja selgeid erinevusi vihmausside 
isendite ja liikide arvukuses keskkonnasõbraliku tootmise nõuetele vastava tava- ja maheviljeluse 
vahel. Katse vihmausside arvukus oli Eesti keskmisest madalam. Kevadel, kultuuride taimekasvu 
alguses oli vihmausside arvukus tunduvalt madalam kui sügisene arvukus. Kahel katseaastal 
põhjustas varajane (augusti lõpul) künd sügisel vihmausside arvukuse olulise vähenemise, võrreldes 
määramise ajaks kündmata variantidega. See on sarnane teistes riikides tehtud uuringutele. Suurim 
vihmausside arvukus oli minimeeritud sügisese mullaharimise korral. See näitas, et künd võib mõjuda 
vihmaussidele elutegevusele negatiivselt. 

Katseaastate uuringud näitasid, et sügisel (oktoobris) määratud mikroorganismide biomass ja 
hingamise aktiivsus on maheviljeluse katsevariantidel märgatavalt suurem kui keskkonnasõbraliku 
tootmise nõuetele vastavatel tavaviljeluse variantidel (joonised 112 ja 113). Mikroorganismide 
aktiivsus oli varajasel künnil (augusti lõpp-septembri algus) väiksem kui hilisel (oktoobri teine pool) 
künnil ja minimeeritud harimisega variandis (joonis 114). See peaks osutama mikroorganismide 
elutegevuse seosele mullas oleva lagunemata orgaanilise aine hulgaga. Hilissügisel sisseküntava 
kõrretüü ja minimeeritud harimisel pooleldi lagunemata tüü pakuvad mikroorganismidele suuremaid 
toitumis- ja elutegevusvõimalusi kui juba varasel künnil enam lagunenud kõrretüü. 
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Võrdlevad uuringud mikroorganismide hüdrolüütilise aktiivsuse meetodiga mikroorganismide tegevust 
hinnata ei näidanud aga variantide vahel mittemingisuguseid erinevusi. 
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Joonis 112 . Mikroobide biomassi võrdlus mahe ja tavakatselappidel 

2005 Mahe =  0.153±0.011, Tava = 0.133±0.013 

2006 Mahe =  0.170±0.023, Tava = 0.136±0.017 

2007 Mahe =  0.166±0.017, Tava = 0.120±0.024 
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Joonis 113.  Mikroobide hingamise võrdlus mahe ja tavakatselappidel.  

2005 Mahe = 0.213±0.049 Tava = 0.150±0.021 

2006 Mahe =  0.195±0.035 Tava = 0.132±0.022 

2007 Mahe =  0.198±0.036 Tava = 0.146±0.021 
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Joonis 114.  Mikroobide biomassi võrdlus künnivariantide vahel mahelappidel. ANOVA, P<0.001 (2007) 

 

5.2.3. Toiteelementide sisalduse muutusest katsemul las 

2007. ja 2008. aastal võeti külvikorrast, ristikurohke põldhein - ristikurohke põldhein – nisu – hernes 
(rüps) - oder allakülviga, kevadel enne külvi suvinisu alla minevalt väljalt, mis oli selleks ajaks ühe 
rotatsiooni läbinud (põldhein sisse küntud) igalt katselapilt mullaproov, kus määrati orgaanilise aine ja 
toiteelementide sisaldused ja võrreldi neid 2003. aasta vastavate näitajatega, mil katset alustati.  

Mõlemal aastal võis märgata väikest langustendentsi fosforisisalduse osas sõnnikut mittesaanud 
katselappidel. Sõnniku andmisel oli fosforisisaldus enam-vähem sama. Ühel väljal oli sõnniku 
mitteandmisel mõnevõrra vähenenud kaaliumi sisaldus, kuid teisel väljal mitte. Teiste elementide 
muutus oli ebaselgem. Orgaanilise aine sisaldus polnud muutunud või oli natuke tõusnud. 

Piisavate järelduste tegemiseks on vaja koguda andmeid järgnevatel aastatel. 

 

5.2.4 Peamised järeldused ja soovitused 

Mitmed uurimistulemused katseperioodil nagu umbrohtumus ja madalad teraviljade saagid puudulikul 
agrotehnika valikul, osutavad selgelt tõsistele probleemidele ka Eesti mahepõllumajandusettevõtetes. 
Nende probleemide parandamisele ei pöörata piisavalt tähelepanu põllumajandusliku keskkonna-
toetuste meetmes ja see takistab mahetaimekasvatust praktilises tootmises tõeliselt keskkonna-
sõbralikult toimimast. 

Põhilised järeldused ja soovitused uurimistulemuste põhjal on alljärgnevad: 

• Tüükoorimist ja kultuuride äestamist umbrohutõrjeks tuleks käsitleda PKT koolitustel 
kohustuslikult. Ilma tüükoorimiseta võivad mahepõllud kiiresti umbrohtuda pikaealiste 
umbrohtudega ja kultuuride saake alandada. Tüükoorimist tehakse Eesti 
mahepõllumajandusettevõtetes aga ilmselt vähe. 

• Põllumajandusliku keskkonnatoetuse seire keskkonnateadlikkuse uuringus võiks küsida, 
kui oluliseks peetakse tüükoorimist ja kultuuride äestamist maheviljeluses ja kui paljud 
seda oma ettevõttes rakendavad. 
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• Mahepõllumajandusettevõtetes, kus teostatakse seiret, võiks teostada valikulisi 
seireuuringuid umbrohtumuse, tüükoorimise ja kultuuride äestamise tõhususe kohta. 

• Mahetootjate koolitusel tuleks käsitleda teraviljade mitmel aastal järjest üksteise järel 
kasvatamise kahjulikkust võimaliku järsu teraviljasaagi languse tõttu. Praegune piirang 
põllumajandusliku keskkonnatoetuse puhul (soovituslikult) mitte kasvatada teravilju 
üksteise järel kolm aastat järjest, peaks jääma ka edaspidi. Mahetoetuse taotlemisel võiks 
kaaluda teraviljade mitte üle kahe aasta järjest kasvatamist tingimuseks seadmist. 

• Vihmausside seiret tuleks võrreldavate tulemuste saamiseks korraldada enne seirepõllu 
mullaharimist, kuna intensiivsem mullaharimine, näiteks künd vähendab oluliselt 
vihmausside populatsiooni. 
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6. HINDAMISKÜSIMUSTEST JA PKT SEIREST TULENEVAD 
JÄRELDUSED JA SOOVITUSED 
6.1. JÄRELDUSED 

MAK 2004-2006 meetmed, sealhulgas keskkonnameetmed, olid suunatud riigi majanduslike, 
sotsiaalsete ja keskkonnaalaste vajaduste rahuldamisele maapiirkonnas ning lõid eeldused 
keskkonnasäästlikemate põllumajandustootmisviiside kasutamiseks ja aitasid kaasa maa-
piirkondade hea keskkonnaseisundi säilimisele. Kuna periood oli lühikene, erinevad protsessid 
läbipõimunud, mõnel juhul ka vastuolulised ning pikaajalised, on äärmiselt raske määrata 
konkreetsete tegevuste üldist või ühest mõju.  

PKT oli oma iseloomult suunatud võimalikult laiale hulgale põllumajandustootjatele, see tagas ka 
teatud suhteliselt suured muutused kogu põllumajandusmaal, samas oli üldist laadi meetmega 
raske saavutada märgatavat mõju bioloogilisele mitmekesisusele. 

 

6.1.1. Valdkond loodusvarad. Muld 

• Mulla vee-erosioonist on maakasutuse struktuuri analüüsist lähtuvalt haaratud ligikaudu     
7 000 hektarit, mis moodustab kõigest 0,75% kogu põllumajanduslikus kasutuses olevast 
maast. Seega ei ole otstarbekas üleriigiliselt sisse viia haritavate maade rohumaade alla 
viimise meedet. 

Vee-erosioonist tugevamini mõjutatud piirkonnas (peamiselt Lõuna-Eesti erodeeritud 
muldade valdkonnas) on erodeeritud muldade kasutamine haritava maana küllaltki 
märkimisväärne, ulatudes 7,5%-ni piirkonna põllumajanduslikus kasutuses olevast maast. 
Sellistes piirkondades oleks vajalik rakendada erosiooni tõkestavaid meetmeid (nt 
haritavate maade viimine pikaajaliste rohumaade alla, minimeeritud mullaharimise 
kasutamine, talvise taimkatte olemasolu jne). 

Mulla tuuleerosiooni ohtu esineb maakasutuse analüüsi andmetel kolm korda suuremal 
pinnal (ligikaudu 22 000 ha, sellest ca 18 000 ha liivmuldadel ja 4 000 ha turvasmuldadel) 
võrreldes vee-erosiooniga, kuid tuleb arvestada, et tuuleerosioonist tingitud kahju mullale ei 
ole nii märkimisväärne kui vee-erosioonil. Uuringute vähesuse tõttu tuleb täiendavalt 
hinnata tuuleerosiooni mõju muldadele. 

• Mullaviljakuse analüüsimisel selgus, et happesuselt kriitilisemad mullad paiknevad 
peamiselt Võrumaal, Pärnumaal, Jõgevamaal ja Tartumaal. Üldiselt oli liighappeliste 
muldade osatähtsus 15% proovidest. Kõige enam oli happelisi muldi MAHE tootjate 
põldudel, mille üheks põhjuseks võib pidada madala mullareaktsiooniga turvasmuldade 
esinemist, samuti seda, et MAHE tootjatel muldade lupjamise võimalused on piiratud. 

• Optimaalsest madalama fosforisisaldusega oli 24% proovidest, ulatudes Pärnumaal kuni 
56%-ni. Toetustüüpide erinevused maakondade lõikes ei ole ühesuunalised ja sõltuvad 
konkreetsest maakonnast, kuid keskmisena on MAHE tootjate fosfori defitsiit kõrgeim (27% 
proovidest) ja ÜPT tootjatel vastav näitaja madalaim (22%). 

P- ja K-vaeste ning happeliste muldade osatähtsus oli üldjuhul suurem MAHE tüüpi tootjate 
põldudel. Selle põhjuseks on MAHE tüüpi tootjate põldude paiknemine vähem viljakatel 
muldadel ja madalam väetamise tase. 

• Corg sisaldus oli kõrgeim MAHE tüüpi tootjate põldudel, mille põhjuseks on suurem 
orgaaniliste väetiste ja haljasväetiste kasutamine ning suhteliselt suurem madalsoomuldade 
osakaal. 

• Mullaviljakuse ja testmaakondade proovide võrdlemisel selgus, et P vaegus oli väiksem 
mullaviljakuse proovidel, kuid ülejäänud defitsiidis olevate mullaomaduste osatähtsus oli 
väiksem testmaakondade proovidel. 
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PKT proovides oli võrreldes testmaakondadest kogutud proovidega optimaalsest halvemate 
muldade osatähtsus väiksem pH ja P puhul, kuid K ja orgaanilise aine vaeste muldade 
osatähtsus oli praktiliselt võrdne. 

PKT proovides olid enamlevinud parasniisked põllumullad kõrgema toitainete sisaldusega. 
Liigniisked mullad sisaldasid rohkem orgaanilist ainet ning happelisemad mullad olid 
orgaanilise aine sisalduse poolest vaesemad. 

• PKT proovides oli optimaalsest madalamate mullaomaduste osatähtsus väiksem ja seega 
mullad suhteliselt kõrgema viljakusega kui kogu Eestist kogutud mullaviljakuse proovides. 
Eeskätt on selline tendents tingitud valimite erinevustest – kogu Eesti mullaproovid 
kajastavad ka näiteks rohumaade andmeid, kuid PKT valimis on peamiselt põllumaadelt 
pärit proovid. Teine oluline erinevus seisneb selles, et PKT valimis oli vaatluse all 8 peamist 
põllumullaliiki, mis on ka suhteliselt kõrgema viljakusega kui ülejäänud mullaliigid. 
Uuritavate omaduste osas olid tendentsid sarnased – suurim defitsiit on K sisalduses ja 
kõige vähem oli happelisi muldi. 

• Nii talu kui ka ühiskonna tasandil on oluline inimeste keskkonnateadlikkuse tõstmine ja 
probleemide olemuse teadvustamine. Sellele aitavad kaasa muldi käsitlevad koolitused ja 
infomaterjalid, mis peaksid olema suunatud erinevatele gruppidele - nii tootjatele kui ka 
laiemale üldsusele. 

 

6.1.2. Valdkond loodusvarad. Vesi  

Seire uuringud viidi läbi suhteliselt lühikesel aruandeperioodil (2004-2006), seega on aegrea 
lühiduse ning andmete vähesuse tõttu lõplike järelduste tegemine küsitav, võib täheldada 
tendentse. 

• Nitraatide kontsentratsioon nii mullas kui ka dreenivees ja seega ka lämmastiku leostumine 
oli madalam MAHE tootmises, mis oli tingitud sellest, et seireaastatel mahepõldu ei 
väetatud. 

KST ettevõtetes olid uuritud taimetoiteelementide kontsentratsioonid dreenivees MAHE 
ettevõtete näitajatega võrreldes mõnevõrra kõrgemad (nitraatide kontsentratsioon kõikus 
1,7…98,2 mg/l ning ammooniumiooni kontsentratsioon jäi vahemikku 0,06…2,5 mg/l), mis 
on seletatav lämmastiku kõrgema sisendiga. 

KST toetustüübiga seirepõldudel oli lämmastiku leostumine uuritud perioodil suurem kui 
MAHE toetustüübiga seirepõldudel, ulatudes kahe seireaasta summana 7,0-18,7 kg/ha. 

• Võrreldes lämmastiku leostumist talvise taimkatteta ja taimkattega põldudel (talvise 
taimkatte olemasolul oli lämmastiku leostumine väiksem), võib esialgsetele tulemustele 
tuginedes järeldada, et talvise taimkatte kasutamise soovitus õigustab ennast. 

• ÜPT, KST ja MAHE seirepõldude fosfori ja kaaliumi leostumine oli uuringute järgi madal 
ega sõltunud toetuse tüübist. 

• Lämmastiku bilanss oli kõigi kolme toetustüübiga ettevõtetes ülejäägiga. Kolme aasta 
keskmisena oli ÜPT ettevõtetes lämmastiku bilanss 26,2 kg/ha, KST ettevõtetes 33,0 kg/ha, 
mahetoetusega ettevõtetes aga kõige madalam (15,7 kg/ha) ja pideva langustrendiga. 
Toiteelementide bilanss näitab, kuivõrd efektiivselt toiteelemente põllumajandus ettevõtte 
tasandil on kasutatud (ökonoomsuse aspekt) ning kui suur on toiteelementide ülejääk, 
millest osa on kadu keskkonda (keskkonna aspekt). 

• Fosfori bilanss, mis KST ja ÜPT ettevõtetes ulatus vastavalt 1,6 ja 1,5 kg/ha kolme aasta 
keskmisena, on madal ja viitab pigem mulla fosforivarude vähenemisele ning seega ka 
mullaviljakuse langusele kui selle toiteelemendi leostumisele. 

MAHE ettevõtetes oli nii fosfori kui kaaliumi bilanss kogu seireperioodil puudujäägiga 
ulatudes fosfori puhul -1…-3,6 ja kaaliumi puhul -3,9…-12,1 kg/ha aastas. Puudujäägiga 
bilanss koos pideva langustrendiga näitab muldade vaesestumist antud toiteelementidest, 
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mille jätkumine viib mullaviljakuse langusele. Kui lämmastiku bilanssi mahetootmisega 
ettevõtetes saab tasakaalustada liblikõieliste kasvatamisega, siis fosfori ja kaaliumi bilansi 
parandamiseks on vaja suurendada sõnniku kasutamist. 

• KST toetusega ühinenud tootjad vähendasid perioodil 2004-2006 keemiliste 
taimekaitsevahenditega pritsitava pinna suurust võrreldes ÜPT tootjatega. Seejuures varem 
suhteliselt madal pestitsiidide kasutamise tase on KST ettevõtetes seireperioodil 
suurenenud 0,806 kuni 1,095 kg-ni toimeaines töödeldud hektari kohta. 

• Sõltumata toetustüübist kasutavad taimekasvatusettevõtted summaarselt vähem toimeainet 
hektarile, kuid pritsivad suuremat pindala põllumajandusmaast. Segatootmisettevõtted 
pritsivad väiksemat pindala, kuid kasutavad rohkem toimeainet hektarile. 

Suuremaid tootjaid (põllumajandusmaad >100 ha) iseloomustas nii keemiliste 
taimekaitsevahendite kasutamise kui ka kõikide taimetoiteelementide sisendite kõrgem 
tase, mis võib olla seotud nende ettevõtete suurema likviidsusega. 

 

6.1.3. Valdkond bioloogiline mitmekesisus 

PKT positiivne mõju tänu sisendite kasutamise vähenemisele ja sellise kultuuride mitmekesisuse 
soodustamisele, mis on kasulik taimestikule ja loomastikule, ei ilmne enamasti nii lühikese aja 
jooksul (MAK 2004-2006 periood). Lisaks mängivad olulist rolli ka muud tegurid, millest üks 
olulisemaid on maastiku struktuur. Seega saab seniste andmete põhjal välja tuua vaid esialgseid 
trende. Kindlamate järelduste tarvis on vaja pikemaajalisi andmeridasid. 

• Kimalaste ja lindude näitajaid analüüsiti koos maastikku iseloomustava Shannoni 
mitmekesisuse indeksiga, mille tulemusena leiti, et Shannoni maastiku mitmekesisuse 
indeksi suurenedes kasvas kimalaste arvukus ning lindude Shannoni mitmekesisuse 
indeks. Seega mitmekesisemas maastikus on rohkem kimalasi ning kõrgem lindude 
mitmekesisus. Taimede näitajate analüüsil koos Shannoni maastiku mitmekesisuse 
indeksiga leiti, et selle suurenedes kasvas kogu taimeliikide arv (põllu- ja servaruudud 
kokku). Lisaks mõjutas lähiümbruse maastiku struktuur taimestiku liigilist koosseisu. 
Sellised tulemused näitavad, et bioloogiline mitmekesisus sõltub ümbritsevast maastiku 
struktuurist. 

• PMK poolt kogutavate bioloogilise mitmekesisuse andmete põhjal võis välja lugeda 
piirkondlike erinevuste olemasolu: Kesk-Eestis leiti madalaimad lindude ja kimalaste 
näitajate väärtused enamasti ÜPT taludes, kõrgeimad aga MAHE või KST taludes; Lõuna-
Eestis olid lindude ja kimalaste näitajate väärtused enamasti kõrgeimate väärtustega MAHE 
taludes, madalamad KST ja ÜPT taludes; Lääne-Eestis olid KST ja ÜPT taludes antud 
näitajate väärtused tihti kõrgemad kui MAHE taludes. MAHE talude näitajate madalamate 
väärtuste põhjuseks Lääne-Eestis võis olla, et sealseid ÜPT põlde majandataksegi 
sarnaselt MAHE põldudele. Neid piirkonniti erisuunalisi trende võib selliste n-ö “liikuvate 
objektide“ nagu linnud ja kimalased puhul seletada maastiku struktuuri erinevustega, millest 
tulenevalt on piirkonniti erinev ka kompensatsioonialade (üleskündmata alad nagu niidud, 
metsaservad, -tukad jne) osakaal, mis pakuvad elusorganismidele pesitsus-, toitumis-, 
peatus- ja varjepaiku. Seega viitavad esialgsed andmed, et kompensatsioonialade 
olemasolu või puudumine võib vastavalt kas nõrgendada või tugevdada põllumajandus-
tegevuse mõju. Erinevate toetustüüpide nõuetest tulenevad tegevused pääsevad 
kompensatsioonialade vaesemas piirkonnas rohkem mõjule kui kompensatsioonialade 
rikkamas piirkonnas.  

• Esialgsete taimeseire andmete põhjal leiti, et taimede liigirikkus MAHE talude põldudel oli 
kõrgem kui KST ja ÜPT talude põldudel. Põhjuseks on ilmselt maheseadusest tulenev 
sünteetiliste pestitsiidide kasutamise keeld. Võib arvata, et ilma MAHE toetuseta oleks 
sünteetiliste pestitsiidide kasutamise keelu tõttu paljud tootjad mahepõllumajandusest üldse 
loobunud, sest see ei tasu end majanduslikult ära. KST taludes oli taimede liigirikkus 
põldudel veidi madalam kui ÜPT talude põldudel, mis võib viidata sealsele intensiivsemale 
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majandustegevusele. Põlluservade taimede liigirikkuses erinevate toetustüüpidega talude 
vahel olulist erinevust ei leitud, mille põhjuseks võis olla, et meetmete mõju ei ole veel 
avaldunud või see on varjutatud maastiku struktuuri erinevuste poolt. Samas ei pruugi 
märkimisväärseid erinevusi meetmete vahel ilmnedagi, sest PKT meetmetes ei olnud ette 
nähtud konkreetseid tegevusi, mis võiksid otseselt põlluserva taimestikku positiivselt 
mõjutada.  

• Vihmausside ja mulla mikroobikoosluse kohta võib 2006. ja 2007. aasta andmete põhjal 
öelda, et MAHE põllud on neile kõige sobilikumad ja ÜPT põllud kõige vähemsobilikud 
elupaigad. KST põllud sarnanesid näitajate poolest rohkem MAHE kui ÜPT põldudele. 
MAHE põldude suuremat sobilikkust vihmausside elupaigana näitab ka see, et seal oli 
põllumajandustegevuse suhtes tundlikumate epigeiliste ja aneetsiliste vihmausside osakaal 
märgatavalt kõrgem kui KST ja ÜPT taludes. Vihmaussiliigid saab sõltuvalt ökoloogilise 
nõudluse ja taluvuse järgi põllumajandustegevuse suhtes jagada veel erinevatesse 
tundlikkuse gruppidesse ning selgus, et nii MAHE kui ka KST taludes oli tundlikumate  
vihmaussiliikide osakaal kõrgem kui ÜPT taludes, kus kõige tundlikumad liigid ei suuda 
elada. Põllumajandustegevuse suhtes kõige tolerantsemate liikide, sh dominantliigi, 
osakaal oli kõrgeim ÜPT põldudel. Seega aitasid PKT meetmed kaasa mitmekesisema 
vihmaussikoosluse ning suurema mikroobikoosluse biomassi esinemisele mullas. 

• PKT meetmetest avaldas tänu sisendi vähenemisele taime-, vihmaussi- ning mulla 
mikroobikooslusele positiivset mõju mahepõllumajandusliku tootmise lisameede 
(sünteetiliste taimekaitsevahendite ja mineraalväetiste kasutamise keelu tõttu). 

• Seire tulemuste põhjal võib öelda, et nii PKT keskkonnasõbraliku tootmise baasmeede kui 
ka mahepõllumajandusliku tootmise lisameede mõjusid positiivselt kimalaste 
mitmekesisusele, sest nii 2006. kui ka 2007. aastal oli kimalaste Shannoni mitmekesisuse 
indeks MAHE ja KST taludes märgatavalt kõrgem kui ÜPT taludes. Selle põhjuseks võis 
olla 15% liblikõieliste ja liblikõieliste-kõrreliste heintaimede segu kasvatamise nõue 
(nimetatud heintaimi võib kasvatada ka allakülvina) nii MAHE kui ka KST taludes, mis 
pakub kimalastele toiduressurssi. Õistaimede olemasolu tähtsusele viitab näiteks see, et 
Kesk- ja Lääne-Eestis leiti õite tiheduse ja kimalaste arvukuse ning liikide arvu kahe aasta 
andmete koosanalüüsimisel oluline positiivne seos: mida rohkem õisi, seda rohkem 
kimalasi ja kimalaseliike. Lõuna-Eesti seirepiirkonnas sellist olulist seost ei leitud, mille 
põhjuseks võib olla kompensatsioonialade rohkus. 

• Analüüside tulemusena leiti, et põllu pindala kasvades kimalaste arvukus, kimalaseliikide 
arv, lindude Shannoni mitmekesisuse indeks ja pesitsevate linnuliikide arv langesid oluliselt. 
Kimalaste puhul leiti, et nende arvukus ja liikide arv langesid märgatavalt, kui põldude 
suurus ületas 5-6 hektarit. Sellised seosed näitavad, et põllu suurusel on mõju bioloogilisele 
mitmekesisusele, kuid MAK 2004-2006 perioodil PKT meetmetes põllu suurust 
reguleerivaid nõudeid ei esinenud. Lisaks olid kimalaste arvukus, liigirikkus ja Shannoni 
mitmekesisuse indeks ning lindude Shannoni mitmekesisuse indeks positiivselt seotud ka 
põllukultuuride mitmekesisusega.  

PKT meetmed avaldasid arvatavasti läbi viljavahelduse nõude positiivset mõju ka 
vihmaussidele ja mikroobikooslusele, sest MAHE taludes olid nende näitajate väärtused 
enamasti kõrgemad ning KST taludes samuti pigem sarnasemad MAHE kui ÜPT taludele. 
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6.1.4. Valdkond maastik 

• Põllumassiivide sisemiste eraldiste keskmise suuruse vähenemine ja koguarvu kasv viitab 
diferentseerituse kasvule enamikes maastikuseireruutudes. Kasvanud on ribastruktuuride 
arv põllumassiivi sees (söödiribad põldude vahel). Maastikuseireuuringute kahe seireringi 
andmed viitavad sellele, et põllumajandustootjate PKT toetusega ühinemine võib olla 
põllumassiivisisese diferentseerituse suurenemise põhjustajaks, kuna toetuse nõuete 
kohaselt on vajalik rakendada viljavahedust või külvikorda. 

• Toetada tuleks siiani visuaalselt jälgitava kiviaia aluse taastamist, taastamise lisanõudena 
peaks selgemalt sätestama nii kasutatava materjali (paekivi, põllukivi) kui selle materjali 
suuruse (ümbermõõt jne). Kasutatava materjali valikul peab jälgima ajaloolist traditsiooni ja 
regiooni omapära. 

• Maastikuseireuuringus osalenud talude üldine heakord ei ole vaadeldud perioodil oluliselt 
muutunud, seega võib järeldada, et PKT toetused talude üldisele heakorrale olulist mõju 
avaldanud ei ole.  

6.1.5. Valdkond sotsmajandus ja muu (sh läbivad küs imused) 

Sotsiaalmajandusliku valdkonna uuringute tulemused on lühikese aegrea tõttu esialgsed, 
põhjalikemaid järeldusi PKT toetuste mõju kohta saab teha alates 2009. aastast. 

• Kõige suurem muutus sissetulekute struktuuris aastatel 2003-2006 leidis aset 2004. aastal 
seoses liitumisega Euroopa Liiduga, kui Eesti põllumajandusettevõtetel avanes võimalus 
taotleda uusi toetusi. Alates 2004. aastast ei ole väga suuri muutusi sissetulekute 
struktuuris toimunud. 

• Majanduslikult väiksemate MAHE ja KST tootjate ettevõtjatulu oli valimi keskmisena ilma 
arvestusliku tasustamata tööjõukuluta positiivne. Tasustamata tööjõukulusid arvesse võttes 
oleks valimi keskmisena KST tootjatel 2003. ja 2006. a ja mahetootjatel 2006. a olnud 
tulemuseks kahjum. KST ja mahetoetuseta oleks kõigil aastatel olnud valimite keskmisena  
tulemuseks kahjum. 
Majanduslikult suuremad MAHE ja KST tootjad olid valimi keskmisena kõigil aastatel 
tootmiskulude (v.a arvestuslik tasustamata tööjõukulu) katmise järel koos toetustega 
kasumis. Tasustamata tööjõukulusid arvesse võttes oleks valimi keskmisena KST tootjad 
olnud kõigil aastatel ka ilma KST toetuseta kasumis. MAHE tootjatel oleks 2003. ja 2006. a 
mahetoetuseta olnud tulemuseks kahjum. 
Nii MAHE kui KST tootjate jaoks on PKT äärmiselt oluline, sellest sõltub arvestataval 
määral nende toimetulek. Enim mõjutatud on nendest toetustest majanduslikult väiksema 
suurusega mahetootjad 

• Mahetoetusel on oluline roll mahetootjate investeerimisvõime paranemisele. 

• Mahetootmisele viitamine on 2006. aastal võrreldes 2003. aastaga suurenenud. Alates 
2005. aastast on suurenenud nende tootjate osa, kes kasutavad mahetoodangu müümisel 
kirjalikku viidet või mahe/ökomärki oma tootel või müügikohas. 

Suurenenud on mahetoodanguna müüdavate taimekasvatussaaduste viitega müük, 
loomakasvatussaaduste viitega müügiosa on jäänud stabiilseks, sest puuduvad 
mahetöötlemise võimalused. Peamine põhjus mahetoodangu tavatoodanguna müümiseks 
on mahetoodangu töötlejate/kokkuostjate puudumine. 
Enim müüakse mahetooteid otse talust, sellele järgneb müük otse kliendile ning müük 
tavatööstusele/töötlejale. 

• Kasvanud on nende tootjate hulk, kes arvestavad oma põllumajandustegevuses 
keskkonnakaitselisi aspekte. 

• Tootjate seas on enim huvi tootmise nõuetele vastavust, keskkonnasõbraliku tootmise 
planeerimist ning keskkonnaseadusandlust käsitletavate koolituste vastu. 
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6.2. SOOVITUSED 

 

Kuna PKT toetuste mõju hindamisel selgus, et piirkondlikud keskkonna ja sotsiaalmajanduslikud 
tingimused on väga erinevad ning mõjutavad suurel määral soovitud tulemusi, tuleks kaaluda 
laiapõhjalise toetusskeemi täiendamist piirkondlikke eripärasid arvestavate lisameetmetega. Sel 
juhul oleks võimalik tõhusamalt saavutada riigi poolt soovitud muutusi. 

Nii KST kui ka MAHE meetme puhul võiks rakendada ühe lisameetme kohustust ja/või 
vabatahtlikke meetmeid (nt talvine taimkate, rohumaade hilisem niitmisaeg, kivihunnikute või 
puuderiba rajamine jne). Samuti tuleks leida võimalus PKT baasmeetmega rakendada vabatahtlik 
lisameede, mille eesmärgiks võiks olla talu tegevuse ja loodusväärtuste tutvustamine. Paljud 
nõuded ei sobi piirkondlike erinevuste tõttu kogu Eestile – lisa- ja vabatahtlike meetmete 
rakendamine võimaldaks kohustusi diferentseerida vastavalt  piirkondade iseärasustele ning 
vajadustele. 

Kuna liblikõieliste kasvatamine on üks baasmeetme olulisemaid nõudeid ning sellel on keskkonna 
seisukohast oluline tähtsus, siis tuleks kaaluda selle nõude taotluspõhise kontrolli taastamist, 
loomulikult eeldab see korrektsemalt täidetud taotlusi, mis omakorda sõltuvad taotluse täitmise 
juhiste selgusest.  

Pestitsiidide kasutamise lubamise tõttu ei sobi KST meetme nimetus keskkonnasõbralik tootmine. 
Näiteks on väga paljude põllulindude arvukus langenud just toidupuuduse tagajärjel, mille 
põhjuseks on taimekaitsevahendite kasutamine – seega ei saa pestitsiidide kasutamist nimetada 
keskkonnasõbralikus tegevuseks. 

Kõigis valdkondades leiti, et tuleks jätkata keskkonnateadlikkuse tõstmisega läbi keskkonnaalaste  
koolituste tootjatele, nõustajatele ja ametnikele. Koolituste koordineerimine tuleks koondada ühe 
asutuse pädevusse, kes selgitaks välja täpsemad koolituste vajadused ning koondaks erinevate 
asutuste ja institutsioonide poolt korraldatavate vajalike ürituste info ühtsesse avalikku kalendrisse.  

Maakasutuse andmete kergema kättesaadavuse ja töötlemise tagamiseks on vaja ühtlustada 
tootjate poolt taotlusele märgitavata kultuuride kirjapilti. 

PKTga mitteliitunud tootjate puhul kontrollida, kas nad ei ole liitunud administratiivsetel või sisulistel 
põhjustel - see on oluline hilisemas toetustüüpide omavahelises võrdluses. 

Riikliku statistika andmed ei toeta erinevate aruandluste jaoks vajalikku põllumajandustegevuse 
keskkonna analüüsi piisaval tasemel, kohati kerkib ka andmete usutavuse küsimus. Vältimaks 
segadusi ning mitmesuguste andmetega spekuleerimise võimalust, oleks vajalik PRIA ja 
Statistikaameti poolt kasutatavate mõistete ühtlustamine, keskkonna ja põllumajanduse valdkondi 
iseloomustava andmekorje taastamine ning laiendamine. 
 

6.2.1. Valdkond loodusvarad. Muld 

• Erosioonivastaseid meetmeid tuleks rakendada eelkõige vee-erosioonist ohustatud 
piirkonnas – 50% erodeeritud muldadel paiknevast haritavast maast tuleks viia 
püsirohumaade alla ja ülejäänud maast 50% peaks olema haritud minimeeritud korras. 
Tuuleerosioonist ohustatud aladel 20% haritavast maast viia püsirohumaade alla ja 
ülejäänud aladest 30%-il kasutada minimeeritud harimist. 

Välja tuleks töötada metoodika nende meetmete tõhususe seiramiseks ja tulemuste 
interpreteerimiseks. 

Jätkata tuleks vee- ja tuuleerosiooniohu hindamiseks maakasutuse muutuse seiret. 

• Jätkata tuleks muldade viljakuse muutumise analüüsimist ning teha täpsustavaid uuringuid 
muldade seisundi uurimise ja seiramise parandamiseks. Võimaluse korral tuleb jätkata 
samade seirealade ja seirepõldudega, saavutamaks pikemat aegrida viljakuse hindamiseks 
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ja sellest lähtuvalt tulemuste paremat kvaliteeti. Rakendada tuleks uusi meetodeid muldade 
seisundi seires vastavalt tootmistüübile, lähtudes mullaelustikust. 

• Erinevate mullaliikide ja omaduste kaudu tuleks hinnata keskkonnanäitajate muutusi – 
näiteks veereostuse tekkimise võimalikkust erinevate mullaliikide ja omaduste põhjal 
(muldade veeomadused, puhverdusvõime, lõimis jne). 

• Sisse tuleks viia väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamise seire erinevatel muldadel ning 
hinnata nende jääkide põhja- või pinnavette jõudmise riski. 

• Jätkata tuleks mullaproovide regulaarset võtmist ja analüüsimist, et saada ülevaadet 
muldade seisundist ja  hinnata nende väetistarvet. 

• Parandada tuleks proovivõtmise kvaliteeti järgmiselt: 

  - proov tuleb võtta võimalikult samalt alalt,  

  - samal ajal (varasügis, hilissügis, kevad jne),  

  - sama marsruuti kasutades,  

  - sama kultuuri järgselt või eelselt. 

Koos proovialade valikuga tuleks lähtuvalt külvikorrast selgitada ka kordusproovide 
tegemise täpne aeg. 

Veelgi suurema täpsuse huvides tuleks proove võtta märgitud transektilt (ca 200 m), samal 
ajal vähendades valimit. 

 

6.2.2. Valdkond loodusvarad. Vesi 

• Pestitsiidide kasutuskoormuse uuringu taustandmete (Eestisse toimetatud taimekaitse-
vahendite kogused) analüüsimisel selgus, et herbitsiidide osas on väga järsult suurenenud 
glüfosaatide kasutamine. Aastatel 2002 - 2007 suurenes glüfosaatide maale toomine 
116 351 kilogrammilt 214 004 kilogrammini toimeaines, kui 2002. a moodustasid 
glüfosaadid herbitsiididest 42%, siis 2007. a juba 59%. 

Et vältida üldhävitava iseloomuga herbitsiidi ebaproportsionaalse kasutamise laienemist on 
põllumajanduse keskkonnatoetuse raames edaspidi soovitav seada neile 
kasutamispiirangud.  

 

6.2.3. Valdkond bioloogiline mitmekesisus 

• Soovitav oleks KST ja MAHE meetmetesse lisada püsitaimestikuga põlluserva 
säilitamise/rajamise nõue (ümber põllumassiivi ning põllumassiivi sees - põlluservades, mis 
külgnevad tee või kraaviga). Põlluserva laius peab olema vähemalt 3-5 meetrit ning seda 
peab aasta-paari tagant suve teisel poolel (mitte varem kui 25. juulist alates) niitma, et 
vähendada suurekasvuliste taimede osakaalu ja võimaldada ka väiksema- ja 
aeglasekasvulisemate liikide arengut ning seeläbi mitmekesisust suurendada. Lisaks ei 
tohiks seal kasutada pestitsiide. Samuti ei tohi selliseid põlluservi künda, et säiliks või 
kujuneks püsiv mitmeaastastest taimedest koosnev kooslus. Sellised ribad pole tarvilikud 
mitte üksnes taimestiku seisukohalt vaid need pakuvad toitumis-, pesitsus- ja talvituspaiku 
mitmetele putukatele, sh ka põllukahjurite (lehetäid) looduslikele vaenlastele. Ökoloogilisest 
vaatepunktist oleksid põlluservad niiduliikide koridoriks. 

• Elupaiku pakkuvate maastikuelementide säilitamine põllumajandusmaal. Nendeks oleks 
üksikpuud, kivihunnikud, vanad taluhooned/õuealad, põõsastega tee- ja kraaviservad. 
Selliste elementide olemasolu on kontrollitav nii põhikaardi kui ka ortofoto järgi. Soovitav 
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oleks neile objektidele lähemal kui 1,5 m mitte kasutada taimekaitsevahendeid, väetisi ega 
maad harida. Soovituslik rakendada nii KST kui ka MAHE meetme puhul.  

• Põllumassiivide välimistele osadele (10 m põllumassiivi välimisest servast) on soovitatav 
kehtestada KST meetme nõudena pestitsiidi kasutamise piirangud, kuna paljud linnud 
kasutavad suurte põllumassiivide puhul vaid nende servi. Kui põlluservades on soodsad 
toitumistingimused, siis on tagatud ka lindude edukas pesitsemine. 

• Ehkki MAK 2007-2013 on eraldi meede “Loomade heaolu: loomade karjatamise toetus” 
(meede 2.4), on soovituslik rakendada rohumaal loomade karjatamisperioodil 
väljaskarjatamist nii MAHE kui ka KST meetme nõudena. Eraldi selle eest toetust maksta ei 
ole otstarbekas. Rohukamara lõhkumine loomade poolt toob pinnasest esile nii putukaid kui 
ka seemneid, mistõttu lindudel on kergem toitu leida. Paljudel juhtudel on lindudele 
suuremaks probleemiks toidunappus kui pesitsuskoha olemasolu. Rohumaade karjatamine 
tõstab ka taimede liigirikkust. 

• Analüüsidest selgus, et kui põllu suurus ületas 5-6 ha, vähenes märgatavalt kimalaste 
arvukus ja liigirikkus. Seega on põllumassiivi sees soovitatav maksimaalne põllu pindala 6 
ha, lisaks on soovitav rakendada viljavaheldust, ning tuua kindlasti sisse liblikõielised, 
ristõielised jt tolmeldamist vajavad kultuurid. Sellega suurendatakse kultuuride liigirikkust 
ning liblikõieliste olemasolu soodustab nii tolmeldajate kui ka lindude arvukust.  

• Kõrge loodusväärtusega põllumajandusmaa elupaikade kaitsmise osas tuleb tähelepanu 
pöörata sellele, et ka väljaspool Natura 2000 alasid asuvad väärtuslikud elupaigad vajavad 
kaitset. Väljaspool Natura 2000 alasid asuvate poollooduslike koosluste eest saab küll 
taotleda loodushoiutoetust, kuid seda ainult kaitsealadel. Samas leidub Natura 2000 
aladest väljaspool selliseid poollooduslikke kooslusi ja väärtuslikke põllumajanduselupaiku, 
mida tuleks säilitada ja kaitsta. 

• Põhikaardi kiviaedade kiht on soovituslik modifitseerida Muinsuskaitseameti poolt 
toetuskõlbulikeks kiviaedadeks ja muudeks (kiviaiad, mis ei ole toetuskõlbulikud), sest 
hetkel puudub toetuskõlbulike kiviaedade kohta ülevaatlik andmebaas või GIS-kiht. 

• Kiviaedade rajamise, taastamise ja hooldamise toetust anti MAK 2004-2006 perioodil 5-
aastase kohustusena. Toetuse nõudena ei tohtinud kiviaiale lähemal kui 1,5 m kasutada 
taimekaitsevahendeid, väetisi ega maad harida. MAK 2007-2013 perioodil on need nõuded 
muudetud soovituslikuks ning peab tagama kiviaia säilimise 5 aastat. Kuna kiviaiad 
pakuvad paljudele elusorganismidele häid toitumis-, pesitsus- ja varjumispaiku, on 
soovitatav antud nõuded säilitada kohustuslikena mitte soovituslikena.  

• Ohustatud tõugu loomade kohta on vaja luua ühtne andmebaas, kust leiaks andmeid ka 
loomade põlvnemise kohta ja mis oleks nt koodiga ligipääsetav asjaga tegelevatele 
organisatsioonidele.  

• Eesti maatõugu veise kasvatamise toetuse suuruse määramisel on soovitav aluseks võtta 
vabariigi keskmine piimatoodang ilma maakarjata (kuna nemad on taotlejad) ning määrata 
toetuse summaks saamata jäänud tulu piimatoodangu vahest maakarja toodangu ja 
vabariigi keskmise vahel.  

 

6.2.4. Valdkond maastik 

• Väga oluline oleks koondada reostus- ja erosioonitundlikud kaardiandmed ning tekitada 
ühtne sünteesitud GIS põhine kaardiandmestik. Selline koondandmestik võimaldab 
analüüsida toetust taotletud alade rohumaade ning püsikultuuride pindala ja läbi selle 
hinnata lokaalset maakasutuse sobivust keskkonnatingimustega toetusperioodi jooksul. 
Soovituslikult tuleks toetuste maksmisega soodustada sellist massiivisisest maakasutust 
(või püsikultuuride rajamist), mis vähendaks reostus- ja erosiooniohtlike piirkondade 
põllumaade pindala suurenemist ja soodustaks näiteks püsirohumaade rajamist. 



 

 231 

Kui rohumaade ja püsikultuuride pindala reostustundlikes piirkondades on suurenenud, siis 
on suurenenud ka piirkonna toetusaluse põllumajandusmaa koherentsus. 

• Igal aastal tuleks digitaliseerida maastikuseireruutudes kõik toetustaotlused ja 
põllumassiivisisene maakasutus, et hinnata põllumassiivisiseseid muudatusi ja tuua välja 
trende. Vajadusel tuleks teha välitööd ribastruktuuride (joonelemendid) hindamiseks ning 
fikseerida seireruutudes põllumassiivisiseste ribastruktuuride olemasolu. 

• Vajalik on ülepinnaline analüüs kariloomade ja karjatamise kohta. Siduda tuleks erinevate 
andmekogude andmed (hoonete ja loomade register) ja neid GIS põhiselt analüüsida, 
väljundiks oleks informatsioon loomkoormuse ning loomade karjatamise kohta. Hädavajalik 
oleks korraldada karjatamisega seonduva statistika koondamine ja nende andmete 
ruumiandmetega sidumine. 

• Oluline on täpsustada koherentsuse mõistet, mis täpsemalt on põllumassiivi sisene 
koherentsus ja diferentseeritus, hetkel puudub ühine arusaam ning seetõttu on hinnangute 
andmine subjektiivne. 

 

6.2.5. Valdkond sotsmajandus ja muu 

• Mitmetes uuringutes on välja toodud mahetoodete vähesus Eesti turul. 2004. aastast kuni 
2007. aastani on mahetöötlemise seis püsinud suhteliselt muutumatuna. Samas on 
teadlikkus ja nõudlus kasvanud ning sobiva poliitikaga saaks antud olukorda muuta 
soodsamaks nii tarbijatele kui ka tootjatele, toetades mahetootmist ja -töötlemist kui ühte 
Eesti põllumajanduspoliitika prioriteeti. 

• Nii mahepõllumajanduslikku tootmist viljelevate tootjate kui ka mahepõllumajanduse 
nõustajate arvates on riigil palju ära teha just tarbijate teadlikkuse tõstmisel ning 
mahetoodete, kui tervislike ja loodussõbralike toodete propageerimisel. Vajalikud oleksid 
saatesarjad televisioonis ja raadios ning artiklid ajalehtedes. 

• Piisavalt palju on neid põllumajandustootjaid, kes ei ole kursis mahepõllumajandusele 
viitamise detailsete nõuetega. Sellele tuleks lisaks algõppele ka täiendkoolitustel pidevalt 
tootjate tähelepanu juhtida. 

• Üle tuleks vaadata PKT-ga liitunud tootjatele suunatud koolitustega seonduv. Koolituste 
koordineerimine tuleks koondada ühe asutuse pädevusse. Paljudel põllumajandustootjatel 
puudub kiire internetiühendus ja nende jaoks oleks endiselt olulised posti teel saadetav info 
toimuvate koolituste kohta. 
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