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KOMMENTEERITUD KOKKUVÕTE 

MAK 2007-2013 püsihindamise raames analüüsitakse meetmete rakendumist ning tegevustele 

seatud eesmärkide täitmist. Põllumajandusuuringute Keskus (PMK) omab seire ja hindamise 

kogemust põllumajandusliku keskkonnatoetuse (PKT) meetme osas alates 2004. aastast. Alates 
2007. aastast on PMK kõigi MAK 2007-2013 perioodi 2. telje meetmete püsihindajaks. 2004-2006 
perioodi PKT meetme hindamiseks töötati PMK poolt välja spetsiaalne seire- ja hindamisesüsteem, 
mis on suures ulatuses hindamise aluseks ka MAK 2007-2013 perioodil.  

MAK teise telje hindamise kvaliteedi tõstmiseks on moodustatud ka hindamise töögrupp, milles 
osalevad erinevate ministeeriumite (PM, KKM) ja nende allasutuste töötajad ning erinevad 

eksperdid (MTÜ-dest, ülikoolidest jm). Töögrupi tööviisidena kasutatakse konsultatsioone nii 
kohtumiste kui ka e-kirja vormis. Lisaks on moodustatud antud töögrupi juurde ka teine töörühm, 

mille tegevus on suunatud kõrge loodusväärtusega põllumajandusalade määratlemisele Eestis. 
Püsihindamisel tehakse tihedat koostööd nii PM kui MAK korraldusasutuse kui ka teiste telgede 

püsihindajaga (EMÜ), infot vahetatakse pidevalt nii kohtumiste kui ka e-kirja teel. 

Teise telje tegevused on suunatud eelkõige selliste põllumajanduslike tootmisviiside rakendamise 
soodustamisele, mis tagavad stabiilse keskkonnaseisundi ning maakasutuse piirkondades, kus see on 
oluline traditsiooniliste maastike kujunduses, ning Natura 2000 aladel. Peamist tähelepanu 
pööratakse bioloogilise mitmekesisuse ning traditsiooniliste põllumajandusmaastike säilitamisele, 

vee kvaliteedi tagamisele ning kliimamuutuste leevendamisele. Neist eesmärkidest tulenevalt on ka 

arengukava hindamisel keskendutud eeskätt eelpoolmainitud valdkondadele. Uuringuid viiakse läbi 
meetmete hindamiseks vajaliku info kogumiseks, meetmete kvaliteetsemaks analüüsiks ja samas 
toimub ka taustaandmete kogumine meetmete kujundamiseks tulevikus. 

MAK 2. telje meetmete analüüsil on kasutatud suures osas PRIA registreid (põllumajandustoetuste 
ja põllumassiivide register, loomade register) ja teiste toetustega seotud asutuste andmeid (SA 

Erametsakeskus, Keskkonnaamet jt), PMK uuringute andmeid valdkondade kaupa ning lisaks 
erinevate andmekogujate andmeid (Põllumajandusamet, Eesti Statistikaamet, FADN jt) ja muid 
allikaid nagu õigusaktid, teadusartiklid.  

Aruanne koosneb kolmest peatükist ja 61 lisast. Aruande esimeses peatükis antakse ülevaade 

hindamise õiguslikest alustest, püsihindamistegevustest (sh uuringutest) ja erinevatest koolituste, 
töögruppide ning avalikustamisega seotud tegevustest 2013. aastal. Teises peatükis esitletakse PMK 

põllumajandusseire ja uuringute osakonna poolt 2013. aastal läbi viidud ja koordineeritud uuringuid 
ja nende tulemusi. Aruande kolmas osa on pühendatud teise telje meetmete hindamisele. Käsitletud 
on mitmekülgset taustinfot nagu näiteks ÜPP toetuste jagunemine erineval viisil (regionaalselt, 
tootjate suurusklasside ja tootmistüüpide järgi), täpsemalt on toodud 2. telje toetuste jagunemise 

analüüs. Põllumajandusliku maakasutuse analüüs annab olulist infot suurema pinnaga 
pindalatoetuste (nt ÜPT, KSM, MAHE) maakasutusest ja selle muutustest perioodil 2007-2013. 

Lähemalt on vaadeldud põllukultuuride struktuuri ning sellest eraldi liblikõielisi kultuure ja 
mustkesa. 
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Antud kokkuvõttesse on koondatud valdkondadest ja meetmete hindamisest väga kontsentreeritud 
info, mis ei ole tihti ainuüheselt mõistetav ning võib vajada detailsemat tutvumist vastava valdkonna 
või meetmega. Silmas tuleb pidada ka seda, et mitmete uuringute metoodika kohaselt toimus 

andmete kogumine 2013. aastal 2012. a kohta. 

PMK 2013. aasta uuringute ülevaade  

Mullastikuga seotud hindamisvaldkond 

Mullastiku hindamisvaldkonnas jätkusid 2013. aastal mulla taimetoiteelementide sisalduse muutuse 
ja dünaamika ning taimekaitsevahendite jääkide uuring nitraaditundlikul alal ning minimeeritud 
harimise uuring, mille raames võrreldi otsekülvi ja tavaharimist ning nende mõju erinevatele 
mullaomadustele. 2008. aastal alustatud muldade tallamise uuringu raames teostati 2013. aastal 

kordusuuring. 

Uuringu „Põllumuldade tihenemise mõju taimede kasvule ja arengule ning tihenenud muldade 

ulatusest Eestis“ eesmärgiks oli selgitada välja Eesti enamlevinud põllumuldade tallamisest tingitud 
potentsiaalne tihenemise oht ja selle võimalikud põhjused. Uuringu esimene osa viidi läbi 2008.–
2009. aastal, kui põldudelt koguti esmased andmed ja määrati muldade tihenemist iseloomustavad 
parameetrid ning kordusuuringuga 2013. aastal selgitati viie aasta jooksul toimunud muutusi. 2008. 

aastal valiti üle Eesti 15 uurimisala tootmispõldudel ning kordusuuring teostati 14 alal. Valdavalt oli 
uuritud põldudel mulla lõimiseks saviliiv kuni kerge liivsavi ning uuritud põldude mulla 
lasuvustihedus oli keskmiselt 1,45–1,55 g/cm3. Mulla kriitiline lasuvustihedus oli 2008. aastal 
ületatud kaheksal ja 2013. aastal kolmel alal, seega oli oluliselt paranenud muldade tallatuse 

seisund. 2008. aastal oli hästi õhutatud muldi 13%-l seirealadest, kuid 2013. aastal oli näitaja 
suurenenud 71%-ni ehk 10 alal 14-st oli aeratsioonipoorsus optimaalsest kõrgem. Halvasti õhustatud 
oli muld neljal alal ehk 29%-l põldudest ja see näitab probleeme mulla tihenemisega neil aladel. 
Suurema orgaanilise süsinikuga muldades oli mulla lasuvustihedus väiksem ja poorsus suurem. 
2013. aastal oli seirealade kokkuvõttes muldade seisund tallatuse seisukohalt parem kui 2008. aastal, 

kuid oluliselt mõjutas seda 2013. aasta suhteliselt sademetevaene suvi, sest märjas mullas on 
muldade tihenemise oht suurem kui kuivas mullas. 

Uuringu „Mulla NO3 (nitraatlämmastiku) ja SO4 (sulfaatioon) sisalduse muutus ja dünaamika 

nitraaditundliku ala põllumuldades aastatel 2007-2013 erineva maakasutuse (põllukultuurid, 
rohumaa) korral ning mullas leiduvate taimetoiteelementide (P, K, Ca, Mg, Cu, Mn, B, Nüld), 

happesuse ja orgaanilise aine fooni ja pikaajalisemate muutuste selgitamine. Põllumaade 
taimekaitsevahendite jääkide sisalduse selgitamine NTA põllumuldades“ peamiseks eesmärgiks on 
jälgida kergesti liikuvate N-vormide (nitraatlämmastik ja ammooniumlämmastik) sisalduse muutust 
mullas nitraaditundlikul alal, selgitamaks võimalikku nitraatide leostumise ohtu erineva 

maakasutuse ja ilmastikutingimuste korral. Teise olulise eesmärgina selgitatakse väävli, kui 
suhteliselt liikuva toiteelemendi, sisalduse muutus mullas ning kolmandaks eesmärgiks on jälgida ka 

ülejäänud taimetoiteelementide sisalduse dünaamikat mulla vertikaalprofiilis. Lisaks selgitatakse ka 
taimekaitsevahendite jääkide sisaldust nitraaditundlikul alal (NTA) paiknevatel tootmispõldudel.  
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Uuringu puhul on tegemist jätku-uuringuga, millega alustati 2007. aastal kahel uurimisalal NTA 
piirkonnas: Kukevere ja Aravete, kuid 2012. aasta kevadel rajati uus uurimisala Adavere lähedal 
asuvale tootmispõllule. Uuringu käigus kogutakse mullaproovid samalt kohalt enne külvi ja peale 

koristust igal nädalal, suveperioodil kord kuus.  

Sademetevaese suve ja sügise esimese poolega ei toimunud Adavere uurimisalal Nmin-sisalduse 
vähenemist ehk leostumist mulla ülemisest kihist ja see algas alles septembri lõpust ja kestis kuni 

sügiskünnini. 20 cm sügavusele mulda viidud tahesõnnik ei avaldanud ülemise 10-15 cm mullakihi 
Nmin-sisaldusele koheselt märkimisväärset mõju, vaid suurendas sisaldust ca 10-11 mg/kg võrra 
eeskätt ammooniumlämmastiku arvel. Kevadel külviga mulda lisatud väävel  (32 kg/ha), suurendas 
mulla liikuva väävli sisaldust 5-6 mg/kg võrra, seega on selline kogus piisav odra väävlivajaduse 

rahuldamiseks. Mineraalväetisega mulda lisatud kaaliumist (63 kg/ha) jäi odrale väheseks ja kasutati 

lisaks ka mulla K-varusid. Suhteliselt palju varieerub vegetatsiooniperioodil Cu- ja Mn-sisaldus 
mullas, seevastu B-sisaldus on stabiilne. 2012/13 sügistalv oli soodne orgaanilise aine lagunemiseks 
ja toiteelementide leostumiseks mullaprofiili alumisse uuritud kihti ja ilmselt ka sellest kihist 

allapoole. Kõrgemate Nmin-kontsentratsioonide korral leostus mullast talve jooksul märkimisväärne 
kogus mineraalset lämmastikku põllumaadelt ning vähemal määral rohumaadelt. Viie aasta jooksul 
138 põllult määratud proovidest 39 ehk 28% ei sisaldanud ühtegi taimekaitsevahendi jääki, 46 
proovis (33%) oli üks ja 53 proovis (38%) enam kui üks taimekaitsevahendi jääk. 2013. aastal leiti 
varasematest aastatest enam insektitsiidide jääke – neli toimeainet kaheksal juhul. Fungitsiide leiti 5 

erinevat toimeainet 20 juhul ja herbitsiide 3 erinevat toimeainet 17 juhul. 

2010. aastal alustatud uuringu „Minimeeritud harimise mõju muldade omadustele ja keskkonna 
seisundile“  eesmärgiks on hinnata erinevate maaharimistehnoloogiate (otsekülvi ja tavaharimise 
ehk künnipõhise tehnoloogia) mõju mullale nii füüsikaliste, keemiliste kui ka bioloogiliste 
mullaindikaatorite kaudu.  

Proovialad valiti välja kolmes Eesti piirkonnas: Tartu, Jõgeva ja Viljandi maakonnas, et oleksid 
hõlmatud erinevad mullaliigid ja –omadused. Igas piirkonnas oli uuringusse kaasatud sarnastes 

tingimustes ja võimalusel sarnase kultuuriga üks künnipõhine ja üks otsekülvi tehnoloogiaga 
tootmispõld.  

Suurimad mullaomaduste erinevused otsekülvi ja künnitehnoloogia võrdlemisel avalduvad mulla 
huumushorisondi süsinikusisaldustes. Otsekülvi tehnoloogia kasutamisel toimub orgaanilise aine (ka 
süsiniku) kogunemine eeskätt pindmisse kihti (0-5 cm), järgneb keskmine uuritud kiht (5-15 cm) ja 

kõige madalama orgaanilise süsiniku sisaldusega on alumine mullakiht (15-25 cm). Künniga 
harimisel jaotub Corg-sisaldus kihtide vahel ühtlasemalt. Vaatamata madalamale Corg-sisaldusele 
ülemises mullakihis, on 25 cm mullakihi Corg-varu keskmiselt 5,7 t/ha suurem künnipõhise 
harimisega muldadel. Sarnaselt Corg-sisaldusele langes ka taimetoiteelementide sisaldus otsekülvi 

põldude alumistes uuritud kihtides. Otsekülvipõldudel lasuvustihedus suurenes ja pooride osatähtsus 

vähenes sügavuse suunas. Taimekaitsevahendite jääke oli enam otsekülvi põldude muldades ja 
enamlevinud toimeaineks oli trifluraliin. Mulla niiskusesisaldus oli keskmiselt 4,3% kõrgem 
otsekülvi põldudel. Mullaproovide mikrobioloogiliste analüüside tulemustest selgus, et üldiselt olid 
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vastavad näitajad veidi kõrgemad otsekülvi aladel, vaid hooghännaliste arvukus on sarnastes 
mullastik-klimaatilistes tingimustes künnipõhise harimisega põldudel veidi suurem. Elurikkuse 
koondhinnangu alusel selgus, et 50% uurimisaladest oli mullaelustiku seisund keskmine, 33% hea ja 

17% halb. Mullaelustiku halb seisund oli tingitud ühe põllu kündmisest enne proovide kogumist, 
millega bioloogiliselt aktiivne kiht paigutati mullaprofiilis allapoole. Hea mullaelustiku seisundiga 

oli üks otsekülvi ja üks künniga haritav põld.  

Veekeskkonnaga seotud hindamisvaldkond 

Toiteelementide bilansi (taluvärava bilanss/inglise keeles Farm Gate Balance) ja kasutuse 2013. 
aasta uuringus koguti andmeid 2012. aasta tulemuste kohta. Analüüsiti kolme eri toetustüübi (ÜPT; 
KSM; MAHE), kahe tootmistüübi (taimekasvatus ja segatootmine) ja kolme suurusgrupi (<40 ha; 

40-100 ha ja >100 ha) alusel gruppidesse jaotatud 130 põllumajandusettevõtte majandamise 

tulemusi. Gruppide vahel ilmnesid bilansi arvestuses suured erinevused, osadel juhtudel toimus 
majandamine lämmastiku (N), fosfori (P) ja kaaliumi (K) osas kas liigsuure üle- või puudujäägiga, 
mis on kinnituseks väga erinevast majandamise tasemest.  

2012. aastal kujunes PMK seireettevõtete keskmiseks N-bilansiks 23 kg/ha (2011. a 25 kg/ha); P-
bilansiks -1 kg/ha (2011. a 0 kg/ha) ja K-bilansiks 0 kg/ha (2011. a (-2) kg/ha). Peamise osa N-, P- 

ja K- toiteelementide sisendist moodustasid sisseostetud mineraalväetised - 41-56% (2011. a 36-
46%) ja liblikõieliste poolt seotud lämmastik - 36% (2011. a 37%). Väljundist peamise osa 
moodustasid ettevõtetest välja müüdud looma- ja taimekasvatuse saadused 84-86% (2011. a 76-
79%); põllumajandusloomad 5-9% (2011. a 10-15%); sööt ja põhk 6-9% (2011. a 8-10%) ning 

orgaaniline väetis 1%.  

2004.-2012. aasta PMK seireettevõtete N-, P- ja K- taluvärava toiteelementide bilansi tulemuste 

põhjal võib keskkonna säästlikkuse ja vee kvaliteedi paranemise seisukohalt olukorda hinnata heaks, 
vähenes toiteelementide leostumisoht. Tootjatepoolse mitteoptimaalse väetisekasutusega seoses võib 
pikemas perspektiivis aga kaasneda muldade viljakuse langus. Mullaviljakuse säilitamise 
seisukohalt tuleb suuremat tähelepanu pöörata fosfori ja kaaliumi tasakaalustatud kasutamisele.  

Indikaatori „Pestitsiidide kasutuskoormus“ andmete analüüsil leiti, et 2012. aastal kasutati PMK 

seireettevõtete keskmisena pestitsiide 66% (2011. a 68%) põllumajandusmaast. Pestitsiidide 

toimeaine kogus pritsitud pinna kohta oli 0,676 kg/ha (2011. a 0,689 kg/ha) ja põllumajandusmaa 
kohta 0,443 kg/ha (2011. a 0,469 kg/ha).  

Toetustüübiti kasutati KSM tootmises 2012. aastal pestitsiide 51% (2011. a 55%) 
põllumajandusmaast, toimeaine kogus pritsitud pinnale oli 0,785 kg/ha (2011. a 0,706 kg/ha) ja 
põllumajandusmaale 0,402 kg/ha (2011. a 0,386 kg/ha). ÜPT ettevõtetes oli 2012. a pritsitud pind 

32% suurem ja pestitsiidide kasutuskoormus pritsitud pinna kohta 24% väiksem ja 
põllumajandusmaa kohta 18% suurem kui KSM ettevõtetes.  

2006.-2012. aasta PMK pestitsiidide kasutuskoormuse uuringu tulemuste põhjal võib väita, et 

seireettevõtete keskmisena agrokeskkonna surve pinna- ja põhjavee seisundile aastatega vähenes. 
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Kuigi pestitsiididega pritsitud pind suurenes eelnimetatud ajavahemikus 6%, vähenes pestitsiidide 
kasutuskoormus nii pritsitud pinna kui ka põllumajandusmaa kohta võrreldes 2006. aasta 
tulemustega. Kasutatud pestitsiidide toimeaine kogus pritsitud pinna kohta vähenes 27% ja 

põllumajandusmaa kohta 21%.  

Dreenivee taimetoiteelementide kontsentratsiooni ja toiteelementide leostumist uuriti jätku-
uuringuna 7 põllul. Uuringus leiti, et enamikel seirepõldudest jäi nitraatiooni kontsentratsioon 2013. 

aastal lubatud piirnormist (50 mg/l) madalamale, vaid Tartumaa KSM seirepõldudel ületas 
nitraatiooni kontsentratsioon nii sügistalvisel kui ka kevadisel perioodil lubatava piiri. Fosfori 
kontsentratsioon jäi aga enamikes võetud veeproovides pinnaveekogumite kesisesse kvaliteediklassi.  

Lämmastiku leostumise ja filtratsiooni ehk mullast läbinõrgunud vee hulga vahel leiti tihe seos 
(R2=0,58). Kuna mullast läbinõrgunud vee hulk kõigub palju suuremates piirides kui nitraatiooni 

kontsentratsioon, siis leostumise suurust mõjutab olulisemalt just esimene. Samas seos filtratsiooni 

ja fosfori leostumise vahel on nõrk (R2=0,28), mis viitab asjaolule, et põldudelt veekogudesse satub 
fosfor pigem äravooluga pinnalt kui leostumise läbi. 

Lämmastiku aastane leostumine seireperioodil oli KSM seirepõldudel keskmine – 2,9-17,5 kg/ha; 
ÜPT põllult suur – 29,5 kg/ha. Fosfori aastane leostumine oli kõrgem Lääne-Eestis ja ÜPT 
seirepõllul, ulatudes 0,40-0,46 kg/ha aastas, teistel seirepõldudel jäi see madalaks, ulatudes 0,10-

0,15 kg/ha aastas. 

Räpu valgala jätkuva pilootuuringu eesmärgiks on läbi viia integreeritud seiret, mis seob mulla 

kvaliteedi uuringud dreenivee ja eesvoolude seirega, ühildatuna põllumajandustootja 
taimetoiteelementide põldude üldbilansiga. 

Nitraatiooni kontsentratsioon ületas piirnormi sügistalvisel perioodil, fosforisisalduselt jäi kõikide 
kogutud veeproovide vesi halba kvaliteediklassi. Fosfori kontsentratsiooni muutus dreenivees ja 
Räpu jõe seirelävendis aga ei korreleeru. Kuna fosfor on mullas väheliikuv, siis on ka dreenivee 

seire andmetel selle elemendi leostumine perioodil 2007-2013 madal. Seirepõllult, kus kasvatati 
neljanda kasutusaasta põldheina, leostus seireperioodi keskmisena aastas lämmastikku 8,1 ja fosforit 
0,14 kg/ha. 

Lämmastikväetiste kasutamine seirepõllul on viimastel aastatel suurenenud. Põldheina saagiga 

eemaldatud suured toiteelementide kogused tagastati põllule sõnniku andmisega sügiskünni alla, 
mille tagajärjel muutus kõikide toiteelementide keskmine üldbilanss seirepõllul aastatel 2007-2013 

positiivseks. 

Elurikkusega seotud hindamisvaldkond 

Elurikkuse hindamisvaldkonnas jätkati 2013. a lindude liigirikkuse, arvukuse ja asustustiheduse 
ning kimalaste mitmekesisuse ja arvukuse uuringutega. Eesmärgiks on elurikkuse seisukohast 
hinnata MAK PKT keskkonnasõbraliku majandamise ja mahepõllumajandusliku tootmise 
rakendamise mõju tegevusele seatud eesmärkide täitmisel. Lisaks viidi 2013. a läbi toetust saavate 

rohumaa ribade taimestiku kordusseire, mille eesmärk on jälgida rajatud rohumaa ribade taimestiku 
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muutusi aja jooksul. Samuti võimaldab see hinnata ribade panust loodusliku või looduslähedase 
taimkatte olemasollu suurepinnaliste põldudega põllumajandusmaastikus. 

Kimalaste seiret viidi alates 2009. a ja lindude seiret alates 2010. a läbi 66 põllumajandusettevõtte 

maadel kahes piirkonnas: Kesk-Eesti ja Lõuna-Eesti.  

Indikaatori „Kimalaste mitmekesisus ja arvukus“ uuringu tulemusel leiti, et üldise trendina olid kõik 
kimalasenäitajad (arvukus, liikide arv ja Shannoni mitmekesisuse indeks) seireaastate jooksul 
enamasti Lõuna-Eestis kõrgemad kui Kesk-Eestis ning ligi pooltel juhtudel oli erinevus ka 

statistiliselt oluline. Piirkondadevaheline erinevus tuleneb ilmselt kompensatsioonialade olemasolust 
Lõuna-Eestis ja piirkondlikest eripäradest. Lisaks leiti, et kimalasenäitajad olid seirealadel seda 
kõrgemad, mida rohkem õisi leidus – seetõttu võeti see näitaja ka kõikides analüüsides arvesse.   

Kesk-Eestit eraldi ja piirkondi koos analüüsides ilmnes, et kimalasenäitajad olid 2011.-2013. a KSM 

ettevõtetes oluliselt kõrgemad kui ÜPT ettevõtetes (v.a üks erand) ning mõnel juhul ka oluliselt 
kõrgemad kui MAHE ettevõtetes. Samas kahel esimesel seireaastal (2009 ja 2010) sellist erinevust 

ei leitud – see võib viidata, et KSM ettevõtetes on olukord aastate jooksul paremaks muutunud. 
Lõuna-Eestis leiti eri toetustüübiga ettevõtete kimalasenäitajates olulisi erinevusi vaid üksikutel 
juhtudel. Trendina on siiski kimalasenäitajad ka Lõuna-Eestis olnud enamasti kõrgeimad KSM ning 
madalaimad ÜPT ettevõtetes. 

Seireaastate jooksul on toimunud suurimad muutused kimalaseliikide arvus ja Shannoni 
mitmekesisuse indeksis ja seda eelkõige KSM ettevõtetes (Kesk-Eestit eraldi ja piirkondi koos 

analüüsides), kus need 2012. aastani pidevalt kasvasid ja 2013. a jälle veidi langesid. Sama 
kasvutrendi on näha ka ÜPT ettevõtetes. MAHE ettevõtete ja Lõuna-Eesti kõigi toetustüübiga 
ettevõtete väheste aastatevaheliste erinevuste põhjus on ilmselt selles, et seal olid need kaks näitajat 
juba seire algaastatel kõrgemad ning olid läbi aastate võrreldes ÜPT ja KSM aladega stabiilsemad.  

Suuremate muutuste põhjuseks Kesk-Eestis võib olla asjaolu, et keskkonnasõbralikum tegutsemine 

avaldab tugevamat mõju homogeensemas maastikus, milleks meil võib liigitada Kesk-Eesti. Lisaks 
on mitmeid kimalastele soodsaid tegevusi (nt liblikõieliste kasvatamise nõue) MAK raames 
laiapinnaliselt rakendatud juba aastast 2004 ning need hakkavad lõpuks positiivset mõju avaldama. 
Positiivseid suundumusi täheldati ka ÜPT aladel. Kuna eri toetustüübiga ettevõtted (MAHE, KSM 

ja ÜPT) esinevad maastikus kombineeritult ja pidevalt vahelduvad, ei piirne ühe nö toetustüübi 
mõju ainult antud konkreetse põllu või ettevõttega, vaid ulatub ka kõrvalolevatele aladele.  

Indikaatori „Lindude liigirikkus, arvukus ja asustustihedus“ uuringu põhjal olid 2010.-2013. a kõik 
linnuindikaatorid kõigil neljal aastal (v.a kaks erandit) Lõuna-Eesti seirepiirkonnas oluliselt 
kõrgemad kui Kesk-Eesti seirepiirkonnas. Nagu kimalastegi puhul, võib ka siin põhjuseks tuua 
kompensatsioonialade olemasolu Lõuna-Eestis ning piirkondlikud eripärad. 

Eri toetustüübiga ettevõtete linnunäitajate analüüsil ilmnes Kesk- ja Lõuna-Eesti seirepiirkondades 

nii eraldi kui ka koos analüüsides selge trend, et v.a ühel korral, olid näitajad MAHE ettevõtetes 

eranditult kõrgemad kui KSM ja ÜPT ettevõtetes. See viitab, et MAHE ettevõtted on põllulindudele 
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sobivam elupaik. Üheks põhjuseks võib olla see, et seireaastate jooksul oli mõlemas piirkonnas 
transekti puhvrist (100 m) MAHE ettevõtetes märgatavalt suurem pind rohumaa all – rohumaad on 
aga lindudele sobivam elupaik. Lisaks on MAHE ettevõtetes keelatud kasutada enamust 

mineraalväetisi ja sünteetilisi pestitsiide, mistõttu säilib seal lindudele ka suurem toiduressurss – 
seire käigus on seal kohatud arvukamalt ka loomtoidulisi linde. Madalaimad linnunäitajad saadi 

kord KSM, kord ÜPT ettevõtetes – üldiselt on nendevahelised erinevused väikesed. Sellest võib 
järeldada, et KSM ettevõtete tegevus ei ole niipalju keskkonnasõbralikum, et linnustikule avalduks 
positiivne trend võrreldes ÜPT aladega. 

Analüüsides võeti arvesse ka maastikuelementide pindala ning põllukultuuride (linnuseire 
analüüsides mõeldakse selle all haritaval maal kasvatatavaid kultuure, v.a lühiajalised rohumaad) 

pindala – esimesel leiti lindudele olevat positiivne, teisel negatiivne mõju. Viimane viitab, et mida 

rohkem on linnuseire transektide all teravilja-, õlikultuuri- jm haritavaid põlde peale rohumaa, seda 
väiksem on seal lindude arvukus ja liigirikkus. Samas on oluline ka kultuuride mitmekesisus, sest 
linnud kasutavad pesitsustsükli jooksul erinevate kultuuridega põlde.  

Aastatevaheliste erinevuste testimisel leiti, et mitmete linnunäitajate puhul toimus Kesk-Eestis 2013. 
a oluline tõus. See ilmnes küll kõigi toetustüüpidega ettevõtetes, kuid kõige harvem MAHE 

ettevõtetes. Viimastes olid linnustiku näitajad juba algul kõrgemad ning KSM ja ÜPT näitajad on 
MAHE ettevõtete tasemele veidi lähenenud. Lõuna-Eestis leiti vaid üksikuid aastatevahelisi olulisi 
erinevusi. Kui piirkondi koos analüüsiti, leiti peamised erinevused ÜPT ettevõtetes, kus mõned 

linnunäitajad olid 2013. a võrreldes aastatega 2010 ja 2011 oluliselt kasvanud.  

Indikaatori „Toetust saavate rohumaa ribade taimestik“ uuringu tarvis moodustati 2011. a 87-st 

põlluservast koosnev seirevalim, millest 2013. a toimus kordusseire 83-s ribas, kuna neli neist olid 
hävinud. Valimisse kaasati erineva rajamistüübiga ribad ja esindatud olid nii KSM põhi- kui ka 
põhi- ja lisapaketiga tootjate põlluservad (vastavalt KSM-P ja KSM-L) ning KSM-P koos MAHE 
toetusega (KSM-M). 

Toetustüübiti oli taimede üldine liigirikkus 2013. a KSM-P ribades oluliselt madalam kui KSM-M ja 
KSM-L ribades. 2011. a sellist olulist erinevust ei leitud, 2013. aastaks oli KSM-P ribades üldine 

liigirikkus aga langenud. Ohtrate liikide (liigid, mida leidus rohkem kui üksikuid taimi) ja ohtrate 

püsikute liigirikkus oli mõlemal aastal KSM-M ribades oluliselt kõrgem kui KSM-P ribades, samas 
ühe- ja kaheaastasi liike leidus mõlemal aastal KSM-M ribades oluliselt vähem kui KSM-P ja KSM-
L ribades.  

Rajamistüübiti oli üldine, ühe- ja kaheaastaste ning rohundite liigirikkus sööti jäetud ribades 
mõlemal aastal oluliselt kõrgem kui külvatud ja muu rajamistüübiga ribades. Püsikute ja ohtrate 

püsikute liigirikkus oli 2011. a külvatud ribades oluliselt kõrgem kui sööti jäetud ribades. Kuna 
viimastes toimus 2013. aastaks oluline tõus, siis 2013. a eri rajamistüübiga ribade vahel need 
taimenäitajad enam oluliselt ei erinenud. Seega olid sööti jäetud ribades muutused positiivsed – ja 

seda sellise rajamisviisiga ribades, mis oli kõige kaugemal ootuspärasest seisundist. Külvatud 

servades oli märgata pigem seisundi vaesumist, võimalik et külviliikide sobimatuse tõttu või hoopis 
külviliikide domineerimisel teiste liikide väljatõrjumise tõttu. Üldiselt olid muutused siiski väikesed, 
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mis viitab liikide leviku ja koosluse kujunemise kitsaskohtadele – ei ole piisavat täiendavate liikide 
sisselevi.  

Selliste ribade osakaal, mis vastavad ökoloogilisele kriteeriumile, et rohumaa riba koosneks 

vähemalt kolmest (ökoloogiliselt märkimisväärse ohtrusega) liigist, ning mille seas oleks 
püsiktaimedena (mitmeaastastena) nii graminoide (heintaimed ja tarnad) kui ka rohundeid (kõik 
liigid, mis ei ole graminoidid), 2013. aastaks kõigi toetustüüpidega ettevõtete ribades suurenes. 

Madalaim oli see jätkuvalt KSM-P ribades (KSM-P 72%, KSM-L 97%, KSM-M 96% ribadest). 
Rajamistüübiti ökoloogilises vastavuses olulisi erinevusi ei leitud. 

Aastate vahel toimus võõrliikide esinemises oluline tõus – enim leidus võõrliike KSM-M ribades. 
Lisaks täheldati taimekoosluse inimtegevuse lembuse vähenemist eelkõige KSM-P ja KSM-L 
rohumaa ribades.  

Ribade kvaliteedi tagamiseks on soovitav vältida liiga tihedat külvi, külvata täiendavaid liike, 
vähendada suurema idanemisvõimega liikide osakaalu külvisegus, soosida nö „seemne-

doonoralasid“, niita ei tohiks liiga madalalt ning tuleks vältida herbitsiidide sattumist ribale. 
Arendada on vaja Eesti looduslike seemnesegude tootmist. 

Sotsiaalmajanduse ja muu valdkonnaga seotud uuringud 

Sotsiaalmajanduse valdkonna pikaajalise uuringu eesmärgiks on välja selgitada, mil määral on 
MAK 2. telje toetused aidanud säilitada ja suurendada maaelanikkonna tulutaset. Peamisteks 
analüüsiobjektideks on netolisandväärtus1 , ettevõtjatulu2 ning arvestuslik netokasum 3, mis on 

arvutatud keskmiselt põllumajandustootja kohta iga MAK 2007–2013 2. telje meetme lõikes. Kuna 

põllumajandustootjad on nii tootmise struktuuri kui ka suuruse poolest väga erinevad, on eelpool 
nimetatud näitajaid analüüsitud väljendatuna ettevõttes hõivatud tööjõu aastaühiku4 (TJÜ) ning 
põllumajandusmaa hektari kohta. Lisaks on analüüsitud ka põllumajandustootjate maakasutust, 

kogutoodangu- ja sissetulekute struktuuri ning investeeringute taset. Analüüsiks on kasutatud 
FADN5 andmeid 2012. aasta kohta. 

Analüüsi tulemusena selgus, et Eesti põllumajandustootja kasutuses oli 2012. aastal keskmiselt 116 
ha põllumajanduslikku maad, millest 38% oli omandis ja 62% renditud. Alates 2006. aastast on 
                                                   
1 Netolisandväärtus (inglise keeles Net Value Added) näitab ettevõttes loodud lisandväärtust, mis arvutatakse 
kogutoodangust vahetarbimise ja kulumi mahaarvamisel ning toetuste (va investeeringutoetused) ja maksude lisamisel. 
Netolisandväärtus on summa, mis jääb tootmistegurite kasutamise kulude katmiseks (nt palk, rent, intressid, omanikutulu) 
2 Ettevõtjatulu (inglise keeles Family Farm Income) erineb netolisandväärtusest selle poolest, et arvesse võetakse ka 
kulutused tööjõu-, rendi- ja finantskulude maksmiseks ning sissetulekud investeeringutoetustest. Ettevõtjatuluks 
nimetataksegi summat, millest on maha arvatud kulud tööjõule, intressidele, rendile jne 

3 Arvestuslik netokasum (inglise keeles Conditional Profit) võtab arvesse ka tasustamata tööjõudu (palgata töötavad 
omanikud ja nende pereliikmed), mille väljatoomisel lahutatakse ettevõtjatulust tasustamata tööjõukulu 

4 Tööjõu aastaühik (TJÜ) võrdub arvestuslikult 2 200 töötunniga aastas 

5 FADN (inglise keeles Farm Accountancy Data Network) põllumajanduslik raamatupidamise andmebaas 
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rendimaa osatähtsus jäänud enam-vähem samale tasemele. Maakasutuse poolest olid kõige 
suuremad KSM, PLK ja NAM toetust taotlenud põllumajandustootjad. Eesti keskmisel 
põllumajandustootjal on toetuste osakaal sissetulekute struktuuris aasta-aastalt vähenenud, 

moodustades 2012. aastal 21%. Erinevaid 2. telje toetusi taotlenud ettevõtetel on sõltuvus toetustest 
väga erinev ning toetuste osatähtsus sissetulekutes varieerub vahemikus 21%–47%.  

Tööjõuühiku kohta tootis Eesti keskmine põllumajandustootja 2012. aastal 14% suuremat 

netolisandväärtust kui 2011. aastal. Samuti on suurenenud ettevõtjatulu (k. a toetused), mis 2012. 
aastal moodustas 12 531 eurot/TJÜ. Põllumajandusmaa hektari kohta arvestatuna tootsid 2012. 
aastal kõige rohkem ettevõtjatulu (k. a toetused) NAM, NAT ja KSM tootjad ning kõige vähem 
OTL ja LKT tootjad.  

Arvestuslikku netokasumit tootis põllumajandustootja 2012. aastal 6818 eurot tööjõu aastaühiku ja 

114 € põllumajandusmaa hektari kohta. Toetuste osa arvestuslikus netokasumis on üldjuhul MAK 2. 

telje meetmete puhul vähenenud. 

2012. aastal kulutas Eesti põllumajandustootja investeeringuteks 28 152 eurot keskmiselt ettevõtte 
kohta. 53% Eesti põllumajandustootjatest 2012. aastal investeeringuid ei teinud.  

Mahetoodanguna müüdavate mahetoodete osa pikaajalise uuringu eesmärgiks on välja selgitada, mil 
määral on MAK 2. telje mahepõllumajandusliku tootmise toetus kaasa aidanud kohalike 
mahesaaduste turusituatsiooni parandamisele. Analüüsiks vajalike andmete saamiseks viidi FADN 
valimisse kuulunud mahetootjate hulgas 2013. aastal läbi iga-aastane küsitlus, mis sisaldas küsimusi 

mahetoodangu tootmise mahtude ja toodangu realiseerimise kohta mahe- või tavatoodanguna 
toodanguliikide lõikes ning viidete (suuline, kirjalik, ökomärk) kasutamise kohta mahetoodangu 
müümisel.  

Analüüsi tulemustest selgus, et võrreldud loomakasvatustoodangu liikide osas on 2012. aastal 
viitega mahepõllumajandusele realiseeritud toodangu osakaal võrreldes eelmise aastaga kogu 

müügimahust suurenenud või jäänud enam-vähem samale tasemele. Taimekasvatustoodangust 
suurenes 2012. aastal kõige enam odra (65%), kaera (91%) ja rapsi (84%) realiseerimine viitega 
mahepõllumajandusele. Üldkokkuvõttes viitas taime- ja loomakasvatustoodangu realiseerimisel 
mahetootmisele 2012. aastal 81% mahetootjatest, mis on 5% enam kui 2011. aastal. Kõige 

levinumaks viitamisviisiks taime- ja loomakasvatustoodangu realiseerimisel osutus 2012. aastal 
suuline viide, mida kasutas ühe viitamisviisina 56% mahetootjatest. 

Mahedana realiseeritud mahetoodangu müügihinnad olid üldjuhul tavatoodanguna realiseeritud 
toodangu hindadest kõrgemad. Kõige tähtsamaks peamiseks turustuskanaliks peeti küsitluse 
andmetel müüki talust kohapeal, nii arvas 35% küsitletutest (2011. aastal 30%). 

Maastikuga seotud hindamisvaldkond 

Maastik koos oma kõikide komponentidega on pidevas muutumises. Muutumiste ulatus ja kiirus 
sõltub aga väga paljudest erinevatest teguritest. Põllumajanduslik tegevus on kindlasti 

põllumajandusmaastikke kõige enam mõjutav erinevate protsesside kogum. Vahetuid muutuseid 
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maastikes kutsuvad esile kõik põllumajanduspoliitilised otsused, mis määratlevad tootmiste mahte ja 
toetuste tüüpe. Samuti mõjutavad maastikupilti eri toomistüüpidele seatavad nõuded ja piirangud. 
Eelpoolkirjeldatud protsesside mõju ja toimumise kiirus ei ole sarnane. Ekstensiivse ja intensiivse 

põllumajandusega piirkondades toimuvad muutused ja nende ulatus on erinev. 
Põllumajandusmaastike seire eesmärgiks on saada regulaarne ülevaade muutustest erineva 

intensiivsusega põllumajandusmaastike struktuuris ning kõlvikute jaotuses ja toota võrdlusandmeid 
muutuste hindamiseks. 

Käesoleva ajani on maastikuseire ja bioloogilise mitmekesisuse seire taustandmetena kasutatud 
ETAK (Eesti topograafiline andmekogu) andmeid, mis ei ole aga alati ajakohased. Seoses MAK 2. 
telje toetuste püsihindamistegevuste (k.a meetmete seire) läbiviimisega ja üldiste kaugseire 

andmestike, sealhulgas LIDAR (inglise keeles Light Detection And Ranging) kättesaadavaks 

muutumisega, on PMK poolt koordineeritud maastikuseire käigus testitud vastava andmestiku 
sobivust põllumajandusmaastike struktuuri muutuste analüüsimiseks ja hindamiseks. 

Kokku töödeldi ja analüüsiti 2013. a uuringu „LIDAR andmete kasutusvõimaluste analüüs 
põllumajandusmaastikuseires“ raames 58 LIDAR LAS-formaadis andmefaili, töötati neljal testalal. 
Kolmel testalal on LIDAR andmed kogutud Maa-ameti skanneriga ALS50-II, lennates maapinnast 

keskmiselt 2 400 m kõrgusel, ühe testala andmestik on kogutud metsandusliku skaneerimise käigus 
3 600 m kõrgusel lennates ja ühe testala andmestik on kogutud madallennul 1 000 m kõrgusel 
lennates.  

Maastikuseire seisukohast on oluline fikseerida tegelikud muutused maastikus pind-, joon- ja 
punktobjektide alusel. LIDAR andmete analüüs koos ETAK andmete ja ortofotodega annab olulist 

lisateavet maastikuseireks ja võimaldab täpsemini hinnata tegelikke muutusi maastikes. 

Uuringu tulemusena jõuti seisukohale, et LIDAR andmed on põllumajandusmaastikus toimunud 

muutuste kohta kiire, üldistatud ja automaatse ülevaate saamiseks piisava täpsusega ja nende 
andmete alusel saab täiendada põllumajandusmaastiku seire metoodikat. LIDAR andmestik 
võimaldab automaatselt leida maakatte muutused ja saada ülevaadet maastikuobjektide 
vertikaalsetest profiilidest. Maakatteklasside automaatne kaardistamine ilma välitööde või 

lisainformatsioonita ei ole ainult LIDAR andmeid kasutades käesoleval ajal veel võimalik. 

Kompleksuuring mahe- ja tavaviljeluses 

Kompleksuuringuga alustati PMK Kuusiku Katsekeskuses 2003. aastal ja see on jätkuv pikaajaline 
uuring erinevates külvikordades. Uuringu eesmärkideks on mitmete maaviljeluslike võtete 
(mullaharimine, külviaeg, orgaanilise väetise kasutamine, vahekultuurid haljasväetiseks, 
mahepõllumajanduses kasutada lubatud väetised jm) olulisuse selgitamine erinevatest aspektidest 

(mullaviljakus, mullatervis, kultuuride saaginäitajad, kattetulu jt) lähtuvalt ning tulemustest 
saadavate järelduste kasutamine PKT keskkonnasõbraliku majandamise ja mahepõllumajandusliku 
tootmise toetusmeetmete edasiarendamiseks tulevikus. Uuritavad külvikorratüübid ja 

agrotehnoloogiad on valitud selliselt, et need oleks laialdaselt kasutatavad Eesti 

põllumajandusettevõtetes.  
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Katsetulemustest ilmnes, et kui liblikõielisterikkas mahekülvikorras anti tahesõnnikut 5 aasta 
jooksul põllule kaks korda normiga 30 t/ha ja põldheina niiteid eemaldati 1-3 korda aastas söödaks, 
jäi vaid lämmastiku (N) üldbilanss positiivseks. Fosfori (P) ja kaaliumi (K) üldbilanss oli aga 

negatiivne. Mitteväetamisel jäi NPK-üldbilanss tervikuna negatiivseks. Sellisel viisil majandades 
võib mullaviljakus hakata vähenema. P- ja K-bilanssi saanuks tasakaalustada, kui vähendada 1. aasta 

põldheina niidete arvu kolmelt kahele ja 2. aasta põldheina niidete arvu kahelt ühele ning jätta 
allakülvatud põldheina sügisene niide koristamata. Nende viimaste niidete saagikus oli suhteliselt 
madal ega mõjutanud oluliselt söödabaasi. 

Kui teraviljapõldudel maheviljeluses ainult künti ega tehtud enne kündi tüükoorimist, suurenes 
vegetatiivselt levivate umbrohtude (peamiselt ohakad, orashein) osakaal juba teisel aastal peale 

põldheina sissekündi märkimisväärselt, põhjustades mitmel aastal ka kultuuri olulist saagilangust. 

Kahekordsel tüükoorimisel koos künniga suudeti maheviljeluses vegetatiivselt levivad umbrohud 
kontrolli all hoida. 

Tavaviljeluses jäi sõnniku ja mineraalväetiste andmisel terasaagi täiendav tõus väikeseks võrreldes 
ainult mineraalväetiste andmisega ja kattetulu oli väiksem kui kattetulu ainult mineraalväetiste 
andmisel. Üldiselt on sõnniku andmisel teraviljadele otsemõjuna jäänud nende kattetulu väiksemaks 

kui ilma sõnnikuta, kuna sõnniku põllule viimine on kulukas ja saagitõus sõnniku mõjul pole olnud 
nii suur, et sõnniku andmiskulud kompenseerida. 

Suvinisu ja kaera terasaak tõusis 2012.-2013. a maheviljeluses kasutada lubatud orgaanilise 

väetisega Monterra Basic 13-0-0 väetamisel normini N 90 kg/ha, mille järel hakkas langema. 
Keskmisena saadi väetisnormiga N 90 kg/ha võrreldes mitteväetamisega suviteraviljade enamsaaki 

68% (1 604 kg/ha). Väetise kõrge hinna tõttu poleks selle normiga väetamine aga ära tasunud ka 
kõrgema müügihinna juures. Mõnevõrra suurem kattetulu võrreldes mitteväetamisega oli 
lämmastiku madalamal normil (N 50 kg/ha).  

Maheviljeluses kasutada lubatud kaalium-väävelväetisega Kalisop (50 kg/K/ha) väetatud punase 
ristiku haljasväetise kevadise sissekünni järgne suviodra terasaak oli 2013. a 2,4 korda suurem kui 
väetamata punase ristiku haljasväetise sissekünni järgne terasaak. Kattetulu arvestuste järgi oleks 

haljasväetise väetamine Kalisopiga võrreldes mitteväetamisega selgelt ära tasunud. Selle 

väetamisvõtte tõhusus vajab veel edasist selgitamist. 

MAK 2007-2013 teise telje meetmetega seotud taustinfo ja meetmete analüüs 

MAK 2007-2013 2. telje meetmetoetuste üldisesse põllumajandustoetuste konteksti paigutamiseks 
ning laiema tausta saamiseks toetuste võimalikust mõjust on vaadeldud käesoleva 
püsihindamisaruande kolmandas peatükis ÜPP I ja II samba toetuste jagunemist perioodil 2010-

2012. Toetuste jaotamisel võeti aluseks 2013. aastal PRIA poolt välja makstud toetused. 

2012. aastal maksti nii ÜPP I kui ka II samba toetusi välja rohkem kui 2011. aastal. 2012. aastal I 
samba raames väljamakstud toetuste summa oli 6,4 mln eurot suurem kui eelneval aastal ja II samba 

raames vastavalt 14,8 mln.  
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MAK 2007-2013 raames väljamakstud toetustest moodustasid 2012. aastal kõige suurema osa 1. 
telg ja 2. telg (mõlemal juhul 36%), järgnesid 3. telg (17%) ning LEADER (12%). 

Lisaks on vaadeldud ÜPP toetuste jagunemist tootjate suurusgrupiti ja tootmistüübiti. Arvesse võeti 

kõik ÜPP I ja II samba ehk MAK kolme telje ja LEADER telje toetused. Väljamakstud toetuste 
jagunemine on olnud aastatel 2010-2012 suhteliselt sarnane, I samba muutused jäävad 1-3% piiresse 
ja II samba puhul 1-5% piiresse. Suurtootjad said 2012. aastal väljamakstud I samba toetustest 57% 

ja II samba toetustest 33%. Väiketootjad vastavalt 18% ja 10%. Tootmistüübi analüüsi tulemustest 
selgus, et taimekasvatajad ja piimatootjad on sarnaselt eelnevatele aastatele saanud võrreldes teiste 
tootmistüüpidega suurema osa toetustest, vastavalt 40% ja 32%.  

MAK teise telje meetmete üldeesmärkide saavutamine 

Pindalatoetuste alune põllumajanduslik maakasutus ja muutused aastatel 2007-2013 

Pindalatoetuste maakasutuse koondanalüüsil selgus, et ÜPT, ESA, MAHE ja PKT toetuse pind 

suurenes ja KSM pind vähenes perioodil 2007-2013, kuid PKT pinna osatähtsus ÜPT pinnast 
vähenes. MAHE tootjatel on põllumaade ja püsirohumaade pind praktiliselt võrdne, KSM tootjatel 
on põllumaade pind püsirohumaade pinnast ca 5,5 korda suurem. Kultuuride struktuuri analüüs 
näitas, et kõrreliste heintaimede osatähtsus on kõikide toetustüüpide tootjatel perioodil 2007-2013 

vähenenud ning liblikõieliste kultuuride pind suurenenud. KSM tootjatel on teraviljade osatähtsus 
põllumaal ca kaks korda ja rapsi-rüpsi osatähtsus ca 3 korda suurem kui MAHE tootjatel. Suurim 
ÜPT toetusalune pind 2013. aastal tootja kohta on Järvamaal (104 ha) ning väikseim pind Võrumaal 
(27 ha) ning suurimad põllumassiivid asuvad samuti Järva maakonnas (keskmine ÜPT tootjate 

põllumassiivi pindala 13,4 ha), väikseima pindalaga on Saare maakonna ÜPT tootjate 
põllumassiivid (4,0 ha). Liblikõieliste kultuuride ja mustkesa osatähtsus on suurim MAHE tootjatel 
(vastavalt 57% ja 5,8% ) ja mustkesa pind suurenes 2013. a kõikide toetustüüpide tootjatel. 

Meede: Ebasoodsamate piirkondade toetus (ESA) 

Ebasoodsas piirkonnas paikneb Eestis kokku 99 valda, kus tootmist piiravaks teguriks on madalama 
viljakusega muldade suur osatähtsus põllumajandusmaal ning võrreldes tavaliste 

tootmistingimustega piirkondadega on majandusnäitajad madalamad. Neile piirkondadele on sageli 
iseloomulik kiiresti vananev rahvastik ning negatiivne rändesaldo. ESA valdu ohustab maade 

kasutusest välja langemine ja ääremaastumine. Ebasoodsamate piirkondade pindala kokku on ca 2,3 
miljonit ha, mis moodustab 50% riigi pindalast. Programmiperioodil 2007-2013 olid ESA meetme 

eesmärkideks seatud 9 000 toetuse saajat ja 350 000 ha toetatud põllumajandusmaa pinda. Toetuse 
saajate arv oli 2013. aastal tõusnud 9 232-ni, mis ületas eesmärgi 232 tootjaga. Toetatud pind 
suurenes 2013. aastal 377 397 hektarini ehk ületas toetatud põllumajandusmaa eesmärgiks seatud 
pinna 27 397 hektariga. Sellest võib järeldada, et perioodiks seatud eesmärgid täideti edukalt.  

ESA toetusmeetme maakasutuse analüüsil selgus, et jätkuvalt võtab kõige suurema osa ESA 
toetusalusest maast enda alla püsirohumaa (43% kogu ESA jäävast pinnast aastal 2013). Vaadeldes 

püsirohumaade osatähtsust kõikidest kultuurigruppidest, selgus, et püsirohumaad moodustasid 2013. 

aastal valdava osa põllumajanduslikust maakasutusest Hiiu (73%) ja Saare (69%) maakonnas. 
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Sotsiaalmajanduslikud näitajad, bruto- ja netolisandväärtus, on alates 2010. aastast tõusnud, enne 
seda toimus märkimisväärne langus, mille 2009. aastal tingis majanduskriis. Eesti keskmised bruto- 
ja netolisandväärtus järgivad ESA vastavate näitajatega samasuguseid trende, kuid on pisut 

madalamad. Samas, kuna Eesti keskmine hõlmab ka ESA tootjaid ning kui eeldada, et ligikaudu 
pooled Eesti põllumajandustootjatest asuvad ESA aladel, siis ESA toetust saanud tootjate 

ettevõtjatulu näitajate tulemused ongi Eesti keskmistega võrreldes üsna sarnased. Kuigi ESA toetuse 
määr on üsna madal (25 €/ha), moodustas 2012. aastal ESA tootjatel ESA toetus 6,7% NLV 
struktuurist ja 10% ettevõtjatulu struktuurist, mis näitab, et ESA toetusel on positiivne mõju ESA 
toetust saanud tootjate majandusnäitajatele. 

Meetme tuleviku osas on peaaegu kindel (MAK 2014-2020 pole kinnitatud), et järgmisel 

programmiperioodil (2014-2020) ESA toetusmeede enam ei jätku ning vahendid suunatakse 

tõenäoliselt PKT süsteemi.  

Meede: Natura 2000 toetus põllumajandusmaale (NAT) 

NAT toetusalune pind ja toetuse saajate arv on aasta-aastalt vähehaaval kasvanud, olles 2013. a 
23 647 ha ja 1654 toetuse saajat, mis moodustasid vastavalt 62% ja 110% meetmele seatud 
eesmärkidest. Suurimad toetusalused pinnad asuvad Lääne, Pärnu, Valga ja Võru maakonnas. NAT 

toetusalustest maadest moodustavad suure osa rohumaad: 2013. a oli püsirohumaade osakaal 67% 
ning lühiajaliste rohumaade (heintaimed-kõrrelised ja liblikõielised) osakaal põllukultuuride alusest 
maast 44%.   

Eestis on ~60 400 ha potentsiaalset NAT toetusõiguslikku pinda, millest ~28 200 hektarit on ka PLK 

toetuse õiguslik – mõlemat toetust aga samale maale taotleda ei saa. 2013. a kooskõlastati KA-s 
PLK toetuse taotlemiseks sellest 15 900 hektarit – seega jäi NAT toetuse taotlemiseks potentsiaalselt 

vabaks veel ~44 500 ha. NAT toetusalune pind moodustas 2013. a sellest 54% – seega on endiselt 
ligi pool kogu potentsiaalsest NAT toetusõiguslikust pinnast, kuhu ei ole ka PLK toetust taotletud, 
NAT toetusega katmata – kokku on see pind 20 300 ha. Arvatavasti ei ole osa sellest maast enam 
heas põllumajanduslikus korras, kuna 17 500 ha sellest asus põllumassiividel, millele ei oldud 

vähemalt kahel eelneval aastal pindalatoetusi taotletud.  

NAT tootjate netolisandväärtus ja ettevõtjatulu olid 2012. a keskmiselt põllumajandustootja kohta 

nii tööjõuühiku kui ka kasutatud põllumajandusmaa ha osas perioodi 2008-2012 kõrgeimad. Sellest 
tulenevalt oli toetuste (v.a investeeringutele) osa sissetuleku struktuuris 2012. a perioodi 2007-2012 
madalaim (24%). NAT toetuse osa sissetulekutes on läbi aastate olnud väga väike (0,5-1,4%). 

Põhjuseks arvatavasti see, et NAT toetust saavatel tootjatel ei asu kogu ettevõtte maad Natura 2000 
alal – 2013. a moodustas NAT toetuse pind NAT tootjatel ligi 18% kogu taotletud pinnast. 

Meede: Põllumajanduslik keskkonnatoetus - keskkonnasõbralik majandamine (KSM) 

KSM toetuse eesmärkideks on soodustada keskkonnasõbralike majandamisviiside kasutuselevõttu ja 
jätkuvat kasutamist põllumajanduses, et kaitsta ja suurendada bioloogilist ja maastikulist 
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mitmekesisust ning kaitsta mulla- ja veeseisundit ning tõsta põllumajandustootjate 
keskkonnateadlikkust. 

SA andmetel oli 2012. a põllumaad 620 483 ja põllumajandustootmises mittekasutatavat maad, mida 

säilitatakse heades põllumajandus- ja keskkonnatingimustes, 137 096 ha, seega 757 579 ha 
potentsiaalselt KSM toetusõiguslikku pinda. KSM toetust saavate alade pindala oli 2013. aastal 
400 011 ha, mis moodustab potentsiaalselt kasutatavast maast 53%. MAK 2007-2013 püstitatud 

eesmärk KSM toetust saavate alade kogupindala kohta (400 000 ha) on täpselt täidetud, mis osutab 
asjatundlikule planeerimisele. Toetust saavate põllumajandusettevõtete ja muude maahaldajate arv 
on aga planeeritust tunduvalt väiksem – 1854 (2013. a) ehk 37%. Nii KSM toetusalune pind kui ka 
toetust saanud ettevõtjate arv on aasta-aastalt vähenenud nii maakondade kui ka kogu Eesti lõikes. 

2013. aastal moodustas toetusalune pind meetme avanemisaastal deklareeritust 90%. 

KSM põhitegevuse eest taotleti 2013. aastal toetust suhteliselt väiksele pinnale – 53 683 ha, mis 

moodustas 14% kogu KSM pinnast. KSM põhitegevuse eest said toetust taotleda ka MAHE toetuse 
taotlejad, kellest 276 (19%) ka seda tegid. Seega ainult KSM toetust taotlenutest kasutasid KSM 
põhitegevuse toetust 200 taotlejat ning see moodustas 8% määratud toetusalusest pinnast. Küllaltki 
marginaalse kasutuse tõttu võiks kaaluda sellisel kujul KSM põhitoetuse kaotamist ning nende 

tingimuste kohandamist mahetootjatele. 

Kuivõrd KSM toetust ei maksta püsirohumaadele, siis nende pind KSM tootjate maakasutuses 
langes järsult meetme rakendamisel ca 20 000 ha võrra ja on jäänud perioodil 2009-2013 stabiilselt 

tasemele 75 000-78 000 ha. 

Tulemusnäitaja liblikõieliste ja liblikõieliste/kõrreliste segu all olev kogupind ulatus 2013. aastal 
138 842 hektarini, mis moodustas 32% kogu toetusalusest pinnast ja ületas püstitatud eesmärgi 
(60 000 ha) rohkem kui kahekordselt. 

2013. aastal ulatus talvise taimkatte pind 197 459 hektarini. Kõikides maakondades oli täidetud 30% 

talvise taimkatte nõue. Kogu KSM toetusalusest pinnast moodustas talvine taimkate keskmiselt 
46%, seega veekaitseline eesmärk taimetoitainete leostumisriski vähendamiseks täideti. 

KSM/KST seireettevõtete taluvärava N-, P-, K-bilansi tulemusi keskkonna keemilise koormuse 
vähenemise ja veeseisundi kaitsmise seisukohalt võib hinnata heaks, mulla viljakuse osas aga 

negatiivseks. Ühelt poolt võib väita, et on vähenenud veereostuse risk toiteelementide 
väljaleostumise osas, samas ilmnes muldade väljakurnamise oht, seda just fosfori ja kaaliumi osas, 

sest sisendina antavad kogused ei kata tegelikku toiteelementide vajadust. 

2006. aasta tulemustega võrreldes vähenes 2012. aastal ettevõtetes nii pestitsiididega pritsitud pind 
(8%), pestitsiidide toimeaine kogus pritsitud pinna (28%) ja põllumajandusmaa kohta (30%). 

Veekaitse seisukohalt on oluline väetistega mulda viidud biogeensete taimetoiteelementide 
leostumine. 2013. aastal oli lämmastiku leostumine KSM põldudel väiksem kui ÜPT põllul ja 
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moodustas vastavalt 3-18 ja 42% väetistega antud lämmastikust. Fosfori kontsentratsioon dreenivees 
jäi küll pinnaveekogumite kesisesse kvaliteediklassi, kuid leostumine oli madal. 

KSM toetuse soodsat mõju bioloogilisele mitmekesisusele näitavad nii kimalasenäitajate kui ka 

põlluservade rohumaaribade ökoloogilise funktsionaalsuse paranemine ning põllulindude arvukuse 
stabiilsus. 

Meede: Põllumajanduslik keskkonnatoetus - mahepõllumajandusliku tootmise toetus (MAHE) 

MAHE toetuse alune kogupind kasvas ajavahemikus 2007-2013 94% võrra (61 067 ha), mis ületas 

MAK 2007-2013 sihttaseme 26%-ga. Toetuse saajate arvu kasv jäi samas tagasihoidlikumaks – 26% 
(294 võrra) ja sihttasemest täideti 78%. MAHE ettevõtte keskmine toetusalune pind kasvas  2007.-
2013. a vahemikus 53%, olles 2013. a keskmiselt 89 ha ettevõtte kohta.  

Kõige rohkem oli MAHE toetuse saajaid 2013. a Võru (177) ja Saare (151) maakonnas. Kõige 

vähem oli toetuse saajaid Ida-Viru (31) ja Järva (48) maakonnas. Suurimad MAHE toetuse alused 
kogupinnad 2013. aastal olid Tartu (15 481 ha), Viljandi (13 010 ha) ja Saare (12 777 ha) 

maakonnas. Kõige vähem oli MAHE toetuse alust kogupinda 2013. aastal Ida-Viru (3956 ha) ja 
Järva (4147 ha) maakonnas.  

MAHE toetusalustest karjatatavatest loomadest (lambad, veised, hobused, kitsed) oli Eestis 2013. a 
kõige rohkem lambaid (36 755) ja veiseid (34 086). Saare maakonna MAHE toetusalused 
karjatatavad loomad (15 214) moodustasid 2013. a 21% kogu Eesti MAHE toetusalustest 
karjatatavatest loomadest. Saare maakonnas oli kõige rohkem MAHE toetusaluseid lambaid (10 

266, 28% kõigist MAHE toetusalustest lammastest), veiseid (4053) ja hobuseid (750, 38% kõigist 

MAHE toetusalustest hobustest). Toetatavate lüpsilehmade arv (2013. a 2374 on 2011. a alates aga 
pidevalt langenud. MAHE toetusaluseid mesilasperesid oli kõige rohkem Pärnu maakonnas (346, 
48% kõigist MAHE toetusalustest mesilasperedest). MAHE toetusaluste kodulindude (munakanad, 

broilerid, haned, pardid, kalkunid) arv on vahemikus 2009-2013 tõusnud 6 korda (2013. a 10 972 
kodulindu). 

Liblikõielisi (heintaimed, nende allakülvid, kaunviljad) kasvatati MAHE toetuse põllkultuuride 
alusel pinnal 2013. aastal Eesti keskmisena 58%. Suur rohumaade pind (2013. a 74% MAHE 
toetusalusest pinnast) võimaldab Eesti mahepõldudel tervikuna säilitada ja tõsta mulla orgaanilise 

aine sisaldust, parandada mullastruktuuri ja takistada toiteelementide leostumist. Seire alusel olid 

põllulindude näitajad maheettevõtete põldudel märgatavalt kõrgemad kui KSM ja ÜPT ettevõtetes. 
Selle üheks põhjuseks peetakse maheettevõtetes rohumaade suurt osakaalu põllumajandusmaast, kus 
on lindudele paremad toitumis- ja pesitsustingimused. 

Mahepõllumajandusliku haritava maa kohta toodetav sõnniku kogus 3-4 t/ha aastas võib olla 
ebapiisav mulla toitainete sisalduse säilitamiseks. PMK mullaviljakuse seire tulemused näitavadki 

taimedele omastatava K-sisalduse langust mullas ja K-vaeste muldade osakaalu suurenemist 5 aasta 
jooksul.  
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2010. a alates on MAHE toetuse saajate sissetulekud (2012. a 525 eurot/ha), netolisandväärtus 
(2012. a 209 eurot/ha) ja ettevõtjatulu (193 eurot/ha) märgatavalt tõusnud võrreldes 2009. 
majandusliku surutise aastaga. Siiski olid need näitajad, väljaarvatud ettevõtjatulu, eurodes hektari 

kohta arvestatult oluliselt väiksemad kui KSM tootjatel. MAHE toetuse saajate sissetulekud koos 
toetustega (v. a investeeringutele) olid 2012. a aga kõigist MAK 2007-2013 2. telje toetusgruppide 

toetuse saajatest väikseimad. Olulise osa sissetulekutest annavad mahetootjatel toetused. 
Sissetulekute märgatav tõus 2011. a alates on toetuste osakaalu sissetulekutes vähendanud 2012. a 
47%-ni. MAHE toetuse osakaal on ajavahemikus 2009-2013 moodustanud 36-40% kõigist toetustest 
(v. a toetused investeeringutele). 

Meede: Põllumajanduslik keskkonnatoetus – ohustatud tõugu looma pidamise toetus (OTL) 

Ohustatud tõugu toetust saanud loomade koguarv on alates 2007. aastast pidevalt suurenenud (tõus 

21%). 2013. aastal maksti OTL toetust 3118 looma eest 687 loomapidajale. Üle poole (55%) OTL 
toetusalustest loomadest olid eesti tõugu hobused, 22% eesti maakarja tõugu veised, 15% tori tõugu 
hobused ja 8% eesti raskeveohobused. Läbi aastate on OTL toetusaluseid loomi olnud kõige rohkem 
Saare, Pärnu ja Harju maakonnas, kõige vähem Põlva ja Jõgeva maakonnas.  

OTL tootjate ettevõtjatulu oli 2012. aastal 138 eurot/ha (Eesti keskmine 209 eurot/ha). 2012. aastal 

tootis OTL põllumajandustootja netolisandväärtust ettevõttes tööjõu aastaühiku kohta 13 041 eurot 
NLV/TJÜ, mis on Eesti keskmisest 30% väiksem ja KSM tootjaga võrreldes kaks korda väiksem. 
OTL toetuse osatähtsus OTL tootja netolisandväärtusest ettevõttes tööjõu aastaühiku kohta 
moodustas vaid 3%.  

OTL tootja sai 2012. aastal sissetulekuid (k.a toetused) põllumajandusmaa hektari kohta 589 eurot. 
Sissetulekutest 56% moodustasid taime- ja loomakasvatussaaduste müük, 37% toetused ja 7% muud 

tulud. Sissetulek vähenes aasta varasemaga võrreldes peamiselt loomakasvatussaaduste müügitulu 
arvelt. Toetustest 41% moodustasid 2. telje toetused, millest OTL toetus omakorda oli 7% (s.o. 1% 
sissetulekutest).  
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Meede: Põllumajanduslik keskkonnatoetus – kohalikku sorti taime kasvatamise toetus (SRT) 

2013. aastal oli rukki kasvupind Eestis kokku 11 468 ha, millest 1016 ha (9%) kasvatati ´Sangaste` 
rukist. ´Sangaste` rukki toetust said 41 rukkikasvatajat ja toetusalune pind oli 872 ha. Ainsa 

maakonnana ei kasvatata ´Sangaste` rukist Hiiumaal. Perioodi algusega (2009. a) võrreldes on 
toetusesaajate arv ja toetusalune pind suurenenud (vastavalt 5,9 ja 2,9 korda). Hoolimata sellest 

suudetakse tõenäoliselt toetusele seatud eesmärgist (10 000 ha) täita vaid kuni 10%. 

Meede: Põllumajanduslik keskkonnatoetus – poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (PLK) 

PLK hooldamise meetme eesmärgiks on tagada Natura 2000 aladel asuvate poollooduslike koosluste 
soodne seisund. PLK pind, millele toetust on määratud, on perioodi algusest suurenenud 51% (2007. 
a 14 758 ha-lt 2013. a 22 285 ha-ni) ja sellega seotud toetuse saajate arv on kasvanud 43% (2007. a 

630, 2013. a 900 toetuse saajat). Kokku on keskkonnaregistris 10.03.2014 päringu andmetel Natura 

2000 alal poollooduslikke kooslusi 75 660 ha. Seega on MAK 2007-2013 PLK hooldamise toetust 
taotletud 30% keskkonnaregistri andmebaasis olevatele Natura 2000 alal asuvatele PLK-dele. 2013. 
aastal on PLK-de hooldamist kõige enam toetatud Saare-, Lääne-, Hiiu- ja Pärnumaal. Hiiumaal 
moodustavad toetusega hooldatavad PLK-d 19% kogu maakonnas toetustega kaetud pinnast 

(ÜPT+PLK). Samuti on PLK-de hooldamise toetus oluline Läänemaal ja Saaremaal (vastavalt 15% 
ja 14% kogu maakonnas toetustega kaetud pinnast (ÜPT+PLK)). 

MAK PLK hooldamise toetuse raames eristatakse eesmärkide saavutamises puisniitu (PN) ja muid 
koosluseid (M). 2013. a oli jäävpinna alusel 663 ha PN ja 25 496 ha M, eesmärgist on saavutatud 
vastavalt 21% ja 80%. Eesmärgi (3000 ha) saavutamine PN osas perioodi lõpuks on ebareaalne. 

PLK hooldamise toetuse abil hooldatakse PLK-sid ning läbi selle välditakse elupaiga pindala 
vähenemist. Meetme hooldusnõuded aitavad tagada PLK-le iseloomulikku struktuuri ja funktsiooni 

ning liikidele soodsaid tingimusi. Kuna liikide püsimine on otseselt seoses majandamise 
jätkuvusega, siis antud meede aitab majandamise tagamisega eesmärgi saavutamisele kaasa, kuid 
samas on siiski palju ka arenguruumi. Riikliku keskkonnaseire tulemused näitavad, et nt 
elupaigatüübi 6280 (loopealsed) olukord ja säilimise perspektiiv Eestis on jätkuvalt väga halb.  

Keskkonnaamet kinnitas PLK hooldamise toetuseks 2013. a 26 952 hektarit PLK-sid, mille kohta on 

olemas ka teave soovitatava majandamisviisi kohta. Hooldamisviisidest on enim rakendatud 

karjatamist 61%, ainult niidetav on 32% pinnast.  

PLK meetme jaoks mõjunäitajate kohta andmeid eraldi ei koguta, mistõttu saab kasutada üldiste 
PLK-dega seotud muutuste hindamiseks erinevaid kaudseid allikaid. Peamiselt on analüüsis 
kasutatud KKM koordineeritud riikliku keskkonnaseire tulemusi.  

Meetme mõju välja toomiseks kasutatud lisaindikaator netolisandväärtus (NLV) näitas, et PLK 
tootjad tootsid 20 894 eurot NLV/tööjõu aastaühiku kohta (TJÜ). PLK hooldamise toetuse 

osatähtsus NLV struktuuris 2012. aastal oli PLK tootjatel 17,3%.  



 26

Ettevõtjatulu arvestuses põllumajandusmaa hektari kohta moodustas PLK tootjal ettevõtjatulu koos 
toetustega 2012. aastal 170 eurot/ha, võrdluseks Eesti keskmisel põllumajandustootjal oli see 209 
eurot/ha. Ettevõtjatulu arvestuses tööjõu aastaühiku kohta moodustas PLK tootjal ettevõtjatulu ilma 

2. telje toetusteta 5159 eurot/TJÜ, võrdlusena Eesti keskmisel põllumajandustootjal 8749 eurot/TJÜ. 
PLK tootjatel moodustas PLK toetus ettevõtjatulu struktuuris 2012. aastal 23,4%. 

2012. aastal viis KA PLK toetuse taotlusperioodil läbi ka suuremahulise küsitluse tootjate seas, kus 

toodi välja mitmed probleemid PLK-de hooldamisega. Meetme rakendamise keerukusele ja 
eripärale viitab ka asjaolu, et meetme toetuseks määratud pind on 17% väiksem kui KA poolt 
kooskõlastatud pind. 

Meede: Loomade heaolu – loomade karjatamise toetus (LKT) 

Alates meetme avanemisest 2009. aastal kuni 2011. aastani oli toetuse saajate ja ka toetatud 

loomühikute arv tõusvas trendis. Toetust sai üle 100 000 LÜ aastas. Kahel viimasel aastal on toetuse 

saajate arv langenud, toetust on saanud alla 100 000 LÜ aastas. 2013. aastal määrati LKT 2327 
loomapidaja 114 955 karjatatavale loomale (93 302 LÜ). Perioodi lõikes on taotlusalustest 
loomadest olnud 76% veised, 20% lambad, 3% hobused ja alla 1% kitsed. Läbi aastate on LKT 
toetusaluseid loomi olnud kõige rohkem Lääne-Viru, Saare, Pärnu, Järva ja Rapla maakonnas. 

Kõige vähem on LKT toetuse saajaid olnud Hiiumaal. 

LKT tootjate ettevõtjatulu oli 2012. aastal 154 eurot/ha (Eesti keskmine 209 eurot/ha). 2012. aastal 
tootis LKT põllumajandustootja netolisandväärtust ettevõttes tööjõu aastaühiku kohta 17 433 eurot 
NLV/TJÜ, mis on Eesti keskmisest 7% ja KSM tootjaga võrreldes 1,6 korda väiksem. LKT toetuse 

osatähtsus LKT tootja netolisandväärtusest ettevõttes tööjõu aastaühiku kohta moodustas 4%.  

LKT tootja sai 2012. aastal sissetulekuid (k. a toetused) põllumajandusmaa hektari kohta 974 eurot. 
Suurema osa sissetulekutest moodustas loomakasvatussaaduste müük (59%), järgnesid 

taimekasvatussaaduste müük (16%) ning muud toetused (15%). Toetustest 29% moodustasid 2. telje 
toetused, millest LKT toetus omakorda oli 24%.  

Meede: Natura 2000 toetus erametsamaale (NAM) 

Natura 2000 toetus erametsamaale (NAM) toetuse taotlejate ja saajate arv ning toetusalune 
metsamaa pindala on 2008. aastast pidevalt suurenenud. 2012. aasta taotlusvooru eest maksti NAM 

toetust 4699 metsaomanikule. Toetusalune metsamaa pind oli 55 043 ha, millest 9780 jäi 

sihtkaitsevööndisse ja 45 263 ha piiranguvööndisse. Metsaala maakonna järgi oli taotletud pinna osa 
toetusõiguslikust suurim Rapla, Pärnu, Viljandi, Põlva ja Võru maakonnas (74-82%). 2012. aastal 
suurimad taotletud ja toetatud metsamaaga olid Harju (üle 6000 ha), Valga (üle 7000 ha) ja Võru 
(üle 8000 ha) maakond. Nende maakondade toetussumma kokku moodustas 39% NAM 2012. aasta 

kohta makstud summast. Kolmele väiksema NAM pinnaga maakonnale (Põlva, Jõgeva, Ida-Viru) 
kulus kokku 9% makstud toetuse kogusummast. 

2013. aastal laekus NAM taotlusi 4576. Esitatud taotluste deklareeritud pind oli 56 221 hektarit, 

sellest SKV 9891 ha ja PV 46 330 ha. Taotletud pind toetusõiguslikele aladele kokku oli aga 55 396 
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ha, sellest SKV 9701 ja PV 45 695 ha. 2013. aastaks oli taotlejate arv võrreldes perioodi algusega 
tõusnud 2,4 korda, taotlusalune erametsamaa pind aga kahekordistunud (27 379 hektarilt 56 221 
hektarini). Pooltes maakondades moodustas 2013. aastal taotletud pind toetusõiguslikust pinnast 

rohkem kui 70%. 

2012. aasta NAM toetuse saajatest 27% (1277) kasutas ka põllumajandusmaid ja olid taotlenud 
2012. aastal erinevaid pindalatoetusi kokku 60 461 hektarile. Nende seas oli 666 toetuse saajat, kes 

said ka Natura 2000 toetust põllumajandusmaale (8895 ha). 2012. aastal makstud (2011. a 
taotlusvoor) toetussummast läks 71% neile, kellel majanduslik suurusklass oli määramata. 
Põllumajandusettevõtete tootmistüüpide järgi vaadates läks 20% toetussummast taimekasvatajatele, 
5% loomakasvatajatele ning sega- ja piimatootmisega ettevõtetele kummalegi 2% toetussummast. 

NAM tootjate ettevõtjatulu oli 2012. aastal 222 eurot/ha (Eesti keskmine 209 eurot/ha). NAM 

põllumajandustootja tootis netolisandväärtust ettevõttes tööjõu aastaühiku kohta 24 989 eurot 

NLV/TJÜ (ilma meetme toetuseta 24 629 eurot NLV/TJÜ). NAM toetuse osatähtsus NAM tootja 
netolisandväärtusest ettevõttes tööjõu aastaühiku kohta moodustas vaid 1,5%.  

NAM toetuse saaja sai 2012. aastal sissetulekuid (k. a toetused) põllumajandusmaa hektari kohta 
805 eurot (2011. aastal 763 eurot). Kui 2011. aastal moodustas NAM saajate sissetulekutest kõige 
suurema osa (45%) loomakasvatussaaduste müük (2012. a 29%), siis 2012. aastal oli peamiseks 

sissetulekuks taimekasvatussaaduste müügitulu (40%; 2011. a 27%). Toetustest 63% moodustasid 
muud toetused ja 37% 2. telje toetused, millest NAM toetus omakorda oli 5%. 
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KASUTATUD LÜHENDID JA MÕISTED 

Peamised kasutatud lühendid 

ANK  Arvestuslik netokasum 
BD Bioloogiline mitmekesisus ehk elurikkus 
BLV Brutolisandväärtus 
BTO Briti Ornitoloogiatrust (inglise keeles British Trust for Ornithology) 
Corg Orgaaniline süsinik 

EBCC 
Euroopa Linnuloenduste Komitee (inglise keeles European Bird Census 
Council) 

EEA 
Euroopa Keskkonnaagentuur (inglise keeles European Environmental 
Agency) 

EELIS Eesti Looduse Infosüsteem - Keskkonnaregister  
EL Euroopa Liit 
ELF Eestimaa Looduse Fond 
EMK SA Erametsakeskus 
EMPA Eesti mahepõllumajanduse arengukava 
EMÜ Eesti Maaülikool 
EOÜ Eesti Ornitoloogiaühing 
ESU Euroopa suurusühik (inglise keeles European Size Unit) 
ETKI Eesti Taimekasvatuse Instituut 

FADN 
Põllumajanduslik raamatupidamise andmebaas (inglise keeles Farm 
Accountancy Data Network) 

FBI Põllulindude indeks (inglise keeles Farmland Bird Index)  
GIS Geoinfosüsteem 

IPCC 
Valitsustevahelise Kliimamuutuste Nõukogu (inglise keeles 
Intergovernmental Panel on Climate Change) 

K Kaalium 
KAUR Keskkonnaagentuur 
KKM Keskkonnaministeerium 
KHG Kasvuhoonegaasid 
KLV  Kõrge loodusväärtus 
KA Keskkonnaamet  
KKI Keskkonnainspektsioon 
KKR Keskkonnaregister 
KOV Kohalik omavalitsus 
LÜ Loomühik 
MAK Maaelu arengukava 
N2000 Natura 2000 
N Lämmastik 
NLV Netolisandväärtus 
NTA Nitraaditundlik ala 
P Fosfor 
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PECBMS 
Üle-Euroopaline linnuseire (inglise keeles Pan-European Common Bird 
Monitoring Scheme) 

PKÜ Pärandkoosluste Kaitse Ühing 
PLK Poollooduslik kooslus 
PM Põllumajandusministeerium 
PMA Põllumajandusamet 
PMK Põllumajandusuuringute Keskus 
PRIA Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 
PR Püsirohumaa 
PV Piiranguvöönd 
S Segatootmise tootmistüüp 
SA Statistikaamet 
SKT  Standardkogutoodang 
SKV Sihtkaitsevöönd 
ST  Standardkogutoodangu koefitsient 
T Taimekasvatuse tootmistüüp 
TJÜ Tööjõu aastaühik 

VEP Vääriselupaik 
VTA Veterinaar- ja Toiduamet 
ÜPP Ühtne põllumajanduspoliitika 
 
TOETUSTE LÜHENDID 
ENK Energiakultuuri toetus 
ESA Ebasoodsamate piirkondade toetus 
KIA Kiviaia rajamise ja taastamise toetus 
KSM Keskkonnasõbraliku majandamise toetus 
KSMP Keskkonnasõbraliku majandamise põhipakett 
KSML Keskkonnasõbraliku majandamise põhi- ja lisapakett 
KST Keskkonnasõbraliku tootmise toetus 
LKT Loomade karjatamise toetus 
MAHE Mahepõllumajandusliku tootmise toetus  

MAHE toetus 1 
Mahepõllumajandusliku tootmise toetus MAK 2004-2006 raames  
(kasutatud ka MAHE 1) 

MAHE toetus 2 
Mahepõllumajandusliku tootmise toetus MAK 2007-2013 raames  
(kasutatud ka MAHE 2) 

NAT Natura 2000 toetus põllumajandusmaale  
NAM Natura 2000 toetus erametsamaale  
OTL Ohustatud tõugu looma pidamise toetus  
PKT Põllumajanduslik keskkonnatoetus 
PLK Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus 
POL   Põllukultuuri otsetoetus 

SRT 
Kohalikku sorti taime kasvatamise toetus (rukkisordi ´Sangaste´ 
kasvatamise eest) 

ÜPT Ühtne pindalatoetus 
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Kasutatud mõisted 
 

Omastatav 
taimetoitaine 

Taimede poolt potentsiaalselt kasutatav toitainete kogus mullas 
väljendatuna toiteelemendina 

Liikuv taimetoitaine  
Taimedele kättesaadava toitaine võimalik maksimaalne kogus mullas 
väljendatuna toiteelemendina 
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SISSEJUHATUS 

Käesolev püsihindamisaruanne annab ülevaate Eesti maaelu arengukava 2007-2013 MAK 2. telje 

meetmetega seotud Põllumajandusuuringute Keskuse (PMK) poolt korraldatud ja läbi viidud 
püsihindamistegevustest 2013. aastal.  

Püsihindamise eesmärgiks on uurida arengukava arengut seoses selle eesmärkidega, kasutades 
tulemus- ja vajaduse korral mõjunäitajaid; teha vajadusel ettepanekuid arengukava parandamiseks ja 
seeläbi tõsta toetuste rakendamise kvaliteeti.  

Püsihindamisaruanne koosneb tervikuna kolmest peatükist ja 61 lisast. Aruande esimeses peatükis 
antakse ülevaade hindamise õiguslikest alustest, meetmete rakendumisest, ja 
püsihindamistegevustest. Tutvustatakse ka erinevate töögruppide ja avalikustamisega seotud 

tegevusi 2013. aastal ning antakse lühiülevaade PMK põllumajandusseire ja uuringute osakonna 

poolt 2013. aastal koordineeritud uuringutest.  

Uuringuid viiakse läbi meetmete hindamiseks vajaliku info kogumiseks, meetmete kvaliteetsemaks 

analüüsiks ja samas toimub ka taustaandmete kogumine meetmete kujundamiseks tulevikus. 
Uuringute eesmärgid, metoodika ning tulemused on esitatud valdkondade kaupa peatükis 2. 
Hindamisega seotud uuringud. Uuringuid on tehtud järgmistes valdkondades: mullastik, vesi, 
elurikkus, maastik ja sotsiaalmajandus. Lisaks on esitletud kompleksuuringu tulemused, millega 

selgitatakse mitmete maaviljeluslike võtete ja viljelusviiside olulisust põllumajanduslike 
keskkonnatoetuste seisukohast.  

Aruande kolmandas peatükis on toodud MAK 2007-2013 2. telje meetmete kohta üldinfo nende 

rakendumise ja eelarve kohta, analüüs ÜPP toetuste (I sammas ja II sammas) jagunemise kohta 
regionaalselt ning tootjate majandusliku suurusklassi ja tootmistüübi järgi. Hinnatud on ka 2. telje 
toetuse saajate majanduslikku jätkusuutlikkust ning toetuste jagunemise ühtlust. Mahukaima osa 
kolmandast peatükist moodustavad 2. telje meetmete analüüsid. Käesolevas aruandes on toetuse 

saajate arv, toetusalune põllumajandusmaa pind (väljundnäitajad) ja toetussummad (sisendnäitaja) 
esitatud määratud toetuste andmete alusel. Maakasutusandmetel põhinevate analüüside puhul 
(tulemusnäitajad) on tegemist andmetega, mis pärinevad PRIA toetuste administreerimise ja 
kontrolli süsteemist. Antakse ka ülevaade kliimamuutuste uurimise alastest tegevustest (Eestis 

aastatel 2010-2014) temaatikaga seotud teadaolevate dokumentide, asutuste ja projektide põhjal.  

Seire- ja hindamissüsteemiga seotud peamised asutused Eestis on Põllumajandusministeerium, 
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA), Põllumajandusuuringute Keskus, Eesti 

Maaülikool, andmeid saadakse ka Põllumajandusametist, Keskkonnaministeeriumi allasutustest, SA 
Erametsakeskusest ning teistelt andmekogujatelt. Lisaks viiakse hindamistööga seoses pidevalt läbi 
konsultatsioone hindamisega seotud asutuste vahel ning erinevate spetsialistide ja ekspertidega. 
Hindamise kõrge kvaliteedi tagamiseks on moodustatud ka MAK 2007-2013 teise telje töögrupp ja 

all-töögrupp kõrge loodusväärtusega põllumajandusalade (KLV) määratlemiseks.  

Uuringute täismahus versioonid on kättesaadavad PMK põllumajanduskeskkonna seire büroost. 
Lisainfot (sh lühikokkuvõtted teostatud uuringutest) MAK 2007-2013 püsihindamistegevuste kohta 

on võimalik leida PMK kodulehelt: http://pmk.agri.ee/pkt/.  
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1. HINDAMISALANE TEGEVUS 

1.1. MAK 2007-2013 2. TELJE MEETMETE HINDAMISE TAUSTINFO  

1.1.1. ÕIGUSLIK RAAMISTIK 

Nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 86 lõike 1 kohaselt kehtestab iga liikmesriik oma 
püsihindamise süsteemi. Püsihindamise eesmärgiks on uurida arengukava arengut seoses selle 
eesmärkidega, kasutades tulemus- ja vajaduse korral mõjunäitajaid; parandada arengukava ja selle 

rakendamise kvaliteeti; vaadata läbi arengukava sisulised muudatusettepanekud ning valmistuda 
vahe- ja järelhindamiseks. Püsihindamise käigus viivad hindajad muuhulgas läbi ka arengukava 
tasandil toimuva hindamistegevuse täiendamiseks vajalikke valdkonnauuringuid ja -analüüse. 

Perioodiks 2007-2013 on Põllumajandusministeerium määranud kaks püsihindajat – 1., 3. ja Leader 
telje meetmete püsihindajaks on Eesti Maaülikool ning MAK 2. telje meetmete püsihindamist viib 

läbi Põllumajandusuuringute Keskus (PMK), kes on keskkonnaalaste näitajate kogumise ja 
analüüsimisega tegelenud juba alates MAK 2004–2006 rakendamisest, mil PMK hinnata oli PKT 
meede. Arengukava (ja selle raames rakendatavate toetuste) seire ja hindamise kord, ning seire ja 
hindamise koostöö korraldamine on kehtestatud põllumajandusministri 21.03.2011 määrusega nr 26 
„Eesti maaelu arengukava 2007–2013“ seire ja hindamise kord. Antud määruse kohaselt esitab PMK 

Põllumajandusministeeriumile ja arengukava hindajale (vahe- või järelhindajale) järgnevad 
hindamisega seotud andmed: 

• ülevaade arengukava teise telje toetustest, mis sisaldab andmeid tulemus- ja mõjunäitajate 

kohta, võttes arvesse arengukavas sätestatud eesmärke ning sisend- ja väljundnäitajaid; 

• ülevaade teise telje püsihindamisalastest tegevustest; 

• ülevaade avalikkuse teavitamisega seotud tegevustest ja tehnilise abi kasutamisest; 

• vajaduse korral muu teave toetuste tõhusamaks rakendamiseks.  

Euroopa Komisjoni 20. veebruari 2006. aasta otsus (2006/144/EC) näeb ette programmiperioodi 
2007-2013 hindamiseks üldiseid indikaatoreid ja metoodikaid, lisaks neile kohustuslikele 

indikaatoritele tuleb igal riigil hindamisel kasutada ka oma programmispetsiifilisi näitajaid. 

Püsihindamise aluseks on EL ühtne seire ja hindamise raamistik (CMEF, inglise keeles Common 

Monitoring and Evaluation Framework). 

MAK 2004-2006 perioodi põllumajandusliku keskkonnatoetuse meetme hindamiseks töötati PMK 
poolt välja spetsiaalne seire- ja hindamisesüsteem, mis on suures ulatuses hindamise aluseks ka 
MAK 2007-2013 perioodil. 
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1.1.2. MEETMETE RAKENDUMINE 

2013. aastal sai toetusi taotleda järgmistele MAK 2007-2013 2. telje meetmetele: ebasoodsamate 

piirkondade toetus, Natura 2000 toetus põllumajandusmaale, Natura 2000 toetus erametsamaale, 

loomade karjatamise toetus ning PKT alameetmetest keskkonnasõbraliku majandamise toetus, 
mahepõllumajandusliku tootmise toetus, ohustatud tõugu looma pidamise toetus, kohalikku sorti 
taimede kasvatamise toetus ning poolloodusliku koosluse hooldamise toetus. Analüüs iga meetme 

kohta on toodud peatükis 3. MAK 2007-2013 perioodi 2. telje taustainfo ja meetmete analüüs.  

1.1.3. PÜSIHINDAMISTEGEVUSED 

MAK 2. telje tegevused on suunatud põllumajanduskeskkonna ja paikkonna parandamisele ja 

säilitamisele. Peamist tähelepanu pööratakse elurikkuse ning traditsiooniliste 
põllumajandusmaastike säilitamisele, vee kvaliteedi tagamisele ning kliimamuutuste 

leevendamisele. 

MAK 2007-2013 püsihindamise raames analüüsitakse meetmete rakendumist ning tegevustele 
seatud eesmärkide täitmist. Põllumajandusuuringute Keskus (PMK) omab seire ja hindamise 

kogemust põllumajandusliku keskkonnatoetuse (PKT) meetme osas alates 2004. aastast. Alates 
2007. aastast on PMK kõigi MAK 2007-2013 perioodi 2. telje meetmete püsihindajaks. 2004-2006 
perioodi PKT meetme hindamiseks töötati PMK poolt välja spetsiaalne seire- ja hindamisesüsteem, 
mis on suures ulatuses hindamise aluseks ka MAK 2007-2013 perioodil.  

Meetmete efektiivsuse ja mõju leidmisel arvestatakse tegevustele seatud eesmärke ja hinnatakse, kas 

läbi kehtestatud nõuete on võimalik eesmärke saavutada. 2. telje meetmed on eelkõige seotud 

mullastiku, veekeskkonna, elurikkuse, põllumajandusmaastike säilitamise ja parandamisega ning 
maa-elanikkonna jätkusuutlikkuse tõstmisega, seetõttu on ka hindamisel keskendutud eeskätt 
nendega seotud valdkondadele.  

MAK 2. telje meetmete analüüsil on kasutatud suures osas PRIA registreid (põllumajandustoetuste 
ja põllumassiivide register, põllumajandusloomade register) ja teiste toetustega seotud asutuste 
andmeid (SA Erametsakeskus, Keskkonnaamet jt), PMK uuringute andmeid valdkondade kaupa 

ning lisaks erinevate andmekogujate andmeid (Eesti Statistikaamet, FADN jt) ja muid allikaid 
(õigusaktid, teadusartiklid jms).  

Tulenevalt keskkonnameetmete spetsiifilisusest viiakse PMK poolt läbi ka spetsiaalseid uuringuid 
eelmainitud hindamisvaldkondades ning lisaks neile valdkondadele teostatakse PMK Kuusiku 
Katsekeskuses ka pikaajalist võrdlevat kompleksuuringut mahe- ja tavaviljeluses.  

Perioodil 2007-2013 PMK poolt koordineeritud ja teostatud uuringud on hindamisvaldkondade 
kaupa toodud tabelis (Tabel 1), lisaks on antud tabelis välja toodud ka 2014. aastaks planeeritud 

tegevused.  

Käesolevas aruandes on 2013. aastal PMK poolt teostatud valdkondade uuringud pikemalt 
kajastatud peatükis „2. Hindamisega seotud uuringud“ ja kõigi 2. telje meetmete analüüs peatükis 
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„3. MAK 2007-2013 perioodi 2. telje taustainfo ja meetmete analüüs“. Alljärgnevalt on valdkondade 
kaupa ära nimetatud peamised 2013. a läbiviidud hindamisalased uuringud. 

Mullastiku hindamisvaldkonnas jätkusid mulla taime toiteelementide sisalduse muutuse ja 

dünaamika ning taimekaitsevahendite jääkide uuring nitraaditundlikul alal. Jätkati ka 2010. aastal 
alustatud minimeeritud harimise uuringuga, mille raames töötatakse välja metoodika minimeeritud 
harimisega põldudelt mullaproovide võtmiseks ja seisundi hindamiseks, võrreldakse otsekülvi ja 

tavaharimist ning nende mõju mullale. Kordusuuringuna (alustati 2008.-2009. a) viidi läbi 
põllumuldade tihenemise mõju taimede kasvule ja arengule ning tihenenud muldade ulatusest Eestis.  

Vee hindamisvaldkonnas teostati jätku-uuringuid toiteelementide bilansi ja kasutuse, pestitsiidide 
kasutuskoormuse, ning taimetoiteelementide kontsentratsiooni kohta dreenivees. Lisaks jätkus Räpu 
jõe valgala pilootuuring ja uuring sõnnikustandardi väljatöötamiseks.  

Elurikkuse hindamisvaldkonnas jätkati lindude liigirikkuse, arvukuse ja asustustiheduse ning 
kimalaste mitmekesisuse ja arvukuse uuringutega. Viidi läbi rajatud põlluservade taimestiku 

kordusuuring. 

Sotsiaalmajanduse hindamisvaldkonnas jätkusid pikaajalised uuringud ettevõtjatulu ja 
mahetoodanguna müüdavate mahetoodete osatähtsuse kohta, mis baseeruvad FADN andmetele. 
Lisaks on analüüsitud 2. telje toetuste saajate jätkusuutlikkust ning sissetulekute struktuuri. Laiema 
tausta andmiseks 2. telje meetmete analüüsiks on vaadeldud ka põllumajandustoetuste jagunemist, 
seda nii maakondlikul tasemel kui ka tootjate majanduslike suurusklasside ja tootmistüüpide kaupa. 

Hindamisalase uuringuna võib käsitleda ka kõrge loodusväärtusega alade määratlemist, mida PMK 

eestvedamisel läbi viiakse, aga kuna see puudutab mitmeid valdkondi ning määratlemisse on 
kaasatud suurem arv eksperte töögrupis, siis on KLV põllumajanduse määratlemisega seonduvat 
käsitletud peatükis, mis puudutab töögruppide tegevust. 
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Tabel 1. Ülevaade PMK MAK 2007-2014 2. telje hindamisalastest uuringutest aastatel 2007-2014 

  HINDAMISVALDKOND MULLASTIK 

Uuring 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
2014 
plaan 

Seiremetoodika, sh seiresamm Seirealad Kommentaarid Seotud meede 

Mulla viljakuse ja 
orgaanilise aine uuring 

X                               X   X X X     

Mulla koondproovi analüüs (pH, P, K ja Corg) 

Seirealad paiknevad 12 
maastikuruudus 

  

KST/KSM, 
MAHE 

 (8. maakonnas) või selle läheduses.  

Metoodika kohaselt analüüsitakse 
mullaproove programmi esimesel ja viimasel 
aastal. Uuringuga alustati 2005. aastal 

2007. a - koguti 600 mullaproovi 

2008. a - koguti 200 mullaproovi 

2010. a -  koguti 550 proovi 

2011. a – koguti 843 proovi 

2012. a – koguti 192 proovi 

Mullaerosiooni uuring     X    X       

2009. a teostati uuring valikalade meetodil 
ortofotode ja PRIA andme-baaside analüüsil. 
Valikalade tulemused laiendatakse kogu 
valimile ja selgitatakse aktuaalsete 
erosiooniohtlike alade pindala 

2009. a – selgitati vee-
erosioonialade täpne paiknemine 
GIS-analüüsiga  

Lisaks teostati 2009 a. 
ühekordne uuring vee-

erosioonist tingitud 
mullakadude 

selgitamiseks USLE 
mudeli põhjal (Põlva-, 
Võru- ja Saaremaal) 

KSM, MAHE (Valgjärve, Otepää ja Haanja vald).                         

2011. a -  jätkati USLE mudeliga 
Eesti maakondade mulla ärakannete 
modelleerimist, hõlmates kõik 
ülejäänud maakonnad.                 

Põllumuldade tihenemise 
mõju taimede kasvule ja 
arengule ning tihenenud 
muldade ulatusest Eestis 

  X         X   
Ühekordne, valiti 15 põldu üle Eesti ja võeti 
mahukaalu proovid, määrati poorsus ja muud 
lähteandmed  

2008. a -  15 põldu üle Eesti                
2013. a - 15 põldu üle Eesti 

Analüüs välitööde 
andmete põhjal teostati 

2009. a  

KST/KSM, 
MAHE 

Mullatoiteelementide 
dünaamika uuring  

X                                                

Mullaproovi analüüs (täisanalüüs + Corg + 
Nmin) 

Seiret teostati kolmes piirkonnas üle 
Eesti: Saaremaa - Lümanda vald; 
Võrumaa - PMK Võru katsepunkt; 
Raplamaa - Kuusiku Katsekeskus 

  

KST/KSM, 
MAHE 

Mullaproove analüüsitakse vähemalt kolmel 
järjestikusel aastal. Uuringuga alustati 2005. 
aastal. 

2006./2007. a - analüüsiti igal aastal 
384 mullaproovi 

Mulla deflatsiooni uuring X X X                              

Uuring teostati valikalade meetodil ortofotode 
ja PRIA andme-baaside analüüsil. Valikalade 
tulemused laiendati kogu valimile ja selgitati 
aktuaalsete tuuleerosiooni-alade pindala 

2007. a Audru (Pärnumaa), Käina 
(Hiiumaa), Kasepää (Jõgevamaa)  
2007./ 2008./ 2009. a väliuuringud 
Audru (Pärnumaa), Altküla 
(Harjumaa), Piirsalu (Läänemaa)                      
2009. a - selgitati deflatsioonialade 
täpne paiknemine GIS-analüüsiga 

  

KST/KSM, 
MAHE Väliuuringud – tuuleerosiooni mõju 

hindamine muldade omadustele 
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Uuring 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
2014 
plaan 

Seiremetoodika, sh seiresamm Seirealad Kommentaarid Seotud meede 

PKT mullaproovide 
võtmise kvaliteedi 
täpsustamise uuring  

X               
128 mullaproovi kogumine ja analüüsimine 

(täisanalüüs + Corg). Ühekordne 
Viljandimaa (1 seireala), Tartumaa 

(2 seireala) 

  

KST/KSM, 
MAHE 

Mulla toiteelementide  
sisalduse muutuse ja 
dünaamika uuring 
nitraaditundlikul alal 

X X X X X X X X 

pH, Corg, NO3, P, K, Ca, Mg, Cu, Mn, B, S + 
pestitsiidide määramine mullas.  

2007./ 2008./ 2009./ 2010./2011. a 
Järvamaa Aravete ja Kukevere 
(Ambla vald)  

  

KST/KSM, 
MAHE Seiret teostatakse vähemalt kolmel 

järjestikusel aastal. Proove võetakse iga 
kahe nädala tagant. 

2012./2013. a 
Jõgevamaa Adavere Agro (Adavere 
alevik) 

Põllumuldade bioloogilise 
mitmekesisuse uurimine ja 
sobiva metoodika välja 
töötamine 

    X X         
pH, P, K, Corg, mikroobide biomass 
hingamise meetodil, hooghännaliste arvukus 
ja liigiline koosseis 

2009./2010. a 9 ala – Ilmatsalu (3 
ala), Olustvere (3 ala), Rannu (2 
ala), Ilmjärve (1 ala) 

  

KSM, MAHE 

Mullaviljakuse hindamiseks 
kogutavate mullaproovide 
erinevate parameetrite 
muutumine sõltuvalt 
proovide analüüsieelsest 
säilitamisest, 
mullaomadustest ja 
säilitus-tingimustest 

    X                              Ühekordne uuring 

Uuring teostati 2 piirkonnas, et oleks 
kaasatud karbonaatsed mullad 
(Saaremaa – Lümanda vald) ja 
happelised mullad (Tartumaa – 

Rõhu) 

  

  KSM, MAHE 

Põllumuldade lupjamise 
mõju mullaomadustele 
erineva meliorandi ja 
kogusega töötlemisel 

    X X         

Igal aastal 2009. a Sossemetsa ala Pärnumaal   

KSM, MAHE määrati pH, P, K, Ca, Mg, Corg Valimis 3-15 ala 

    

Minimiseeritud harimise 
uuring       X X X X   

Uuring, mille raames töötatakse välja 
metoodika minimeeritud harimisega põldudelt 
mullaproovide võtmiseks ja seisundi 
hindamiseks ning võrreldakse otsekülvi ja 
tavaharimist ja mõju mullale 

Teadusuuringute baasil, lisaks 
valitud 3 seirepõldu, millelt võetakse 
proovid analüüsiks iga-aastaselt 

  

  KSM, MAHE 

Soostunud ja soomuldade 
orgaanilise süsiniku 
sisaldus ja vastavalt sellele 
1:10000 mullakaardi 
võimalik korrigeerimine 

        X       
Soomuldadelt proovide kogumine ja Corg 
sisalduse määramine ning selle abil tegeliku 
mullatüübi selgitamine 

Proovialad üle Eesti turvasmuldadel 

  

KSM, MAHE 

Mulla glomaliini sisalduse 
määramine ja selle 
kasutamine mulla 
orgaanilise aine kvaliteedi 
hindamiseks. Biochar'i 
katsetamine 

        X X     

Valitud proovidest määratakse glomaliini 
sisaldus ja selgitatakse selle seos 
maakasutuse ja maaharimisega. Biochari 
katsetamiseks rajatakse katse 

Seirealad üle Eesti, katse Kuusikul 

  

KSM, MAHE 
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Uuring 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
2014 
plaan 

Seiremetoodika, sh seiresamm Seirealad Kommentaarid Seotud meede 

Põllumajanduslike maade 
kasutusest välja jäämise 
uuring  

          X     

Kogu Eestit hõlmav kaardianalüüs 
kasutusest välja jäänud 
põllumajandusmaade pindade ja nende 
alade edasise  otstarbe kohta; 5 vallas 
küsitlused maade kasutusotstarbe 
muutumise kohta 

Kogu Eesti; viies vallas põhjalikum 
maakasutuse muutuse ja selle 
põhjuste analüüs 

  

ESA 

Digitaalse mullakaardi 
vektorandmestiku 
kvaliteedi parandamine 

              X 

Ühekordne; 
Eesti digitaalne 1:10 000 mullakaardi 
ruumiline vektorandmestik on esitatud 
ruutude kaupa Eesti põhikaardi 
nomenklatuuri põhiselt. Vajalik on 
naaberruutudele jäävate tärkandmete 
kontroll, parandamine. Kontrollitud andmestik 
liidetakse. 

Kogu Eesti  

  

  

Mullakaitsemeetme 
valikmassiivide (turvas ja 
erodeeritud muldade 
osatähtsus PRIA 
põllumassiivist >50%) 
maakasutuse, kaasneva 
mullastiku, maakasutajate 
detailne analüüs 

              X 

Ühekordne uuring;  
Teostatakse GIS analüüs ja koostatakse 
mullakaitse meetme massiividele 
lisaandmestik 

Kogu Eesti  

  

  

Põllumajandusmaadele 
nõlvakallete arvutamine 
LIDAR andmete põhise 
reljeefimudeli baasil  

              X 

Ühekordne; Kõrgusmudelitest eraldatakse 
põllumajandusmaale jääv kõrgusandmestik 
ja teostatakse nõlvakallete arvutus 
protsentides. Saadud tulemusest eristatakse 
päringutega nõlvakalded 5-10% ja üle 10% 
ning esitatakse vektorkujul kaardikihina. 

Valgjärve vald 
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  HINDAMISVALDKOND: VESI 

Uuring 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
2014 
plaan 

Seiremetoodika, sh seiresamm Seirealad Kommentaarid 
Seotud 

meetmed 

Toiteelementide bilansi ja 
kasutuse ning pestitsiidide 
kasutuskoormuse uuring 

X X X                    X X X X X 

Intervjuud tootjatega, 
raamatupidamisandmete analüüs 
(põlluraamat) 

2007. a 108 ettevõtet (35 ÜPT; 37 
KST; 36 MAHE). Pestitsiidide 
analüüs 72 ettevõtte kohta 

Bilansi- ja pestitsiidide 
valim muutus 2010. 
aastal.  

KST/KSM, 
MAHE 

Andmeid kogutakse võimalusel samast 
ettevõttest vähemalt kolmel järjestikusel 
aastal 

Uuring teostati kolmes piirkonnas 

Uuringud teostatakse 
aastase tagasinihkega 
(näit aastal 2007 koguti 
andmeid 2006. aasta 
kohta jne) 

  

  
2008. a 107 ettevõtet (37 ÜPT; 34 
KST; 36 MAHE). Pestitsiidide 
analüüs 71 ettevõtte kohta   

  

  Uuring teostati kolmes piirkonnas     

  
2009. a 107 ettevõtet (31 ÜPT; 40 
KST/KSM;36 MAHE) Pestitsiidide 
analüüs 71 ettevõtte kohta   

  

  Uuring teostati kolmes piirkonnas     

  
2010. a 103 ettevõtet (27 ÜPT; 44 
KSM/KST; 32 MAHE). Pestitsiidide 
analüüs 71 ettevõtte kohta   

  

  Uuring teostati kahes piirkonnas     

  
2011. a 126 ettevõtet (40 ÜPT; 42 
KSM; 44 MAHE). Pestitsiidide 
analüüs 82 ettevõtte kohta   

  

  Uuring teostati kahes piirkonnas     

  
2012.a 121 ettevõtet (38 ÜPT; 40 
KSM;43 MAHE). Pestitsiidide 
analüüs 78 ettevõtte kohta   

  

  Uuring teostati kahes piirkonnas     

  
2013. a 130 ettevõtet (41 ÜPT; 42 
KSM;47 MAHE). Pestitsiidide 
analüüs 83 ettevõtte kohta   

  

  Uuring teostati kahes piirkonnas - 
Kesk-Eestis ja Lõuna-Eestis     
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Uuring 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
2014 
plaan 

Seiremetoodika, sh seiresamm Seirealad Kommentaarid 
Seotud 

meetmed 

Veekvaliteedi pilootuuring - 
taimetoitelementide 
kontsentratsioon 
dreenivees 

X              X X                    X X X X X 

Vee- ja mullaproovide analüüs 

2005./2006./2007. a - seiret teostati 
kolmes piirkonnas, igal aastal kokku 
5 põllul (4 tootjat). 2007. a võeti 
juurde 2 ala  NTA-lt 

  

KSM, MAHE 

2008./2009. a - seiret teostati neljas 
piirkonnas igal aastal kokku 7 põllul 
(4 tootjat) 

  
  

2010. a seiret teostati viies 
piirkonnas igal aastal kokku 8. põllul 
(5 tootjat) 

  
  

2011.a. seiret teostati viies 
piirkonnas igal aastal kokku 8. põllul 
(5 tootjat) 

  
  

2012.a. seiret teostatakse kuues 
piirkonnas igal aastal kokku 9 põllul 
(6 tootjat) 

  
  

Andmeid kogutakse vähemalt kolmel 
järjestikusel aastal 

2013.a. seiret teostatakse viies 
piirkonnas igal aastal kokku 7 põllul 
(5 tootjat) 

  
  

Räpu jõe valgala 
pilootuuring 

X                                               X X                    X X X X X 

Vee- ja mullaproovide analüüs, 
toiteelementide bilanss valgalal, linnustiku 
uurimine loenduste käigus 

2007. /2008. a - vee- ja 
mullaproovideks 3 seirepõldu Räpu 
valgalal, linnustiku uurimine 
aastaringselt   

  

2009. a - vee- ja mullaproovideks 3 
seirepõldu (reaalselt 1 seirepõld)   

KST/KSM 

2009. a linnustiku talvine loendus     

2010./2011 a - vee- ja 
mullaproovideks 2 seirepõldu   

  

2010. a – vee- ja mullaproovideks 2 
seirepõldu, linnustiku seiret läbi ei 
viidud   

  

2012.a. – vee- ja mullaproovideks 2 
seirepõldu   

  

2013.a. – vee- ja mullaproovideks 2 
seirepõldu   

  

Andmeid kogutakse vähemalt kolmel 
järjestikusel aastal     
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  HINDAMISVALDKOND: BIOLOOGILINE MITMEKESISUS ehk ELURIKKUS 

Uuring 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
2014 
plaan 

Seiremetoodika, sh seiresamm Seirealad Kommentaarid 
Seotud 

meetmed 

Lindude liigirikkuse, 
arvukuse ja 
asustustiheduse uuring  

X                                        X X                    X X X X X 

3 transektloendust perioodil mai-juuni 

2005. a – kolmes piirkonnas 
(10+10+10 tootjat)                                  

KST/KSM, 
MAHE 

2006. a - kolmes piirkonnas (30+36 
uut tootjat, sh referents)                                    

Seiret teostatakse igal aastal 

2007./2008. a - kolmes piirkonnas 
(22+22+22 tootjat)         

2009. a - kolmes piirkonnas 
(22+22+24 tootjat) 

2010. a alates 
linnuseire valim muutus  

2010.-2013. a – kahes piirkonnas 
(33+33 tootjat) 

  

Vihmausside arvukus ja 
liikide mitmekesisus ning 
mulla biomassi (varem 
hüdrolüütilise) aktiivsuse 
uuring 

X    X             

Vihmaussid: käsitsi kaeve (50x50x50 cm) + 
mullaproov, seiret teostatud alates 2004. 
aastast 

2004. a - kahes piirkonnas (Saare ja 
Võru, kokku 10+10 tootjat)                                                                               

2006. a otsustati 66 
tootja seire osas - 33 
tootjat ühel ja 33 tootjat 
teisel aastal   

2005. a - ühes piirkonnas (Jõgeva- 
ja Tartumaa, 10 tootjat + 3 tootjat 
lisaks Võrumaalt) 

2006. a - kolmes piirkonnas 
(11+11+11 tootjat)                     

2007. a valiti välja 6 
foon- ehk testala, kus 
seiratakse igal aastal 

Seiret teostatakse igal teisel aastal 
(foontaludes igal aastal) 

2007./2008. a - kolmes piirkonnas 
(11+11+11 tootjat + 3 foontalu) 

Soontaimede koosluse 
struktuuri, liigirikkuse ja 
liikide katvuse uuring  

  x             

15 seireruutu põllu kohta (servad+põld).  2005. a - kolmes piirkonnas 
(10+10+10 tootjat) 

2008. a toimus 
kordusseire kõigis 
2005. ja 2006. a 
valimisse kaasatud 
seirealadel, kokku 66. 
ettevõttes 

KST, MAHE 

Metoodika järgi peaks seiret teostama igal 
neljandal aastal. Valimi moodustamisega 
seoses on seire toimunud lühema 
ajaintervalliga. 

2006. a - kolmes piirkonnas (36 uut 
tootjat, sh referents)    

  2008. a - kolmes piirkonnas 
(22+22+22 tootjat) 

Kimalaste mitmekesisuse 
ja arvukuse uuring  

X X X X X X X X 

3 transektloendust perioodil juuni-august 
2006./2007./2008.a – kolmes 
piirkonnas (22+22+22 tootjat) 

  

KST/KSM, 
MAHE 

Seiret teostatakse igal aastal 
2009.-2013. a – kahes piirkonnas 
(33+33 tootjat)  

2009. a alates 
kimalaseseire valim 
muutus 

Bioloogilise mitmekesisuse 
ja toitainete bilansi 
andmete kompleksanalüüs 

                    X         

Analüüsi teostatakse teatud ajavahemiku 
tagant 

2010. a algul teostati esialgne 
analüüs linnustiku/ toitainete bilansi, 
kimalaste/toitainete bilansi ja 
vihmausside/ toitainete bilansi 
seostest 2004-2008. a andmete 
põhjal   

KST, MAHE 

Linnu- ja kimalasenäitajate 
ning seirealuste põldude 
väetamise ja pestitsiidide 
kasutamise andmete 
vaheline analüüs 

              X 

Kogutakse seirealuste põldude 
põlluraamatutest andmed ja teostatakse 
vastavad analüüsid linnu- ja 
kimalasenäitajatega. 

2009.-2012. a kimalase- ja 
linnuseirealade (igal aastal 66 
seireala) seirealuste põldude 
andmed 

  

KST, MAHE 
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Rajatud põlluservade 
taimestiku uuring         X   X   

2011. a toetust saavate rohumaa ribade 
kaardistamine põllumassiivi tasandil ning 
seirevalimi moodustamine 

2011. a 87  ja 2013. a 83 riba Kesk-
Eestis   

KSM, MAHE 
2011. a fikseeriti taimestiku algseis ning 2013 
a viidi läbi kordusseire 

  HINDAMISVALDKOND: MAASTIK 

Uuring  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
2014 
plaan 

Seiremetoodika, sh seiresamm Seirealad Kommentaarid 
Seotud 

meetmed 

Põllumajandusmaastiku 
struktuuri muutused  
punkt, joon- ja 
pindelementides ja talude 
heakorra uuringud 

X     X     X   

Välitööde kaardile kantakse kõik maastiku- 
struktuuri elemendid, talude heakord 
kaardistatakse fotode ning kirjelduste kaudu. 

2004. a - seiret teostati 12+1 
seireruudus (a´ 2 km2), talude 
heakorra uuringus 30 tootjat kuues 
vallas    2007. a - kordusseire 12+1 
seireruudus + 30 tootjat 

2004. a teostati vaid 
välitööd 

KST, MAHE 

2007. a toimus 2004. a 
maastikuseire välitööde 
kaardiinfo 
digitaliseerimine  

Seiret teostatakse metoodika kohaselt 
programmi esimese ja viimase aasta kohta 

2010. a – täiendavate andmete 
kogumine uutel seirealadel (6 ala 
2×2 km). Uued seirealad valitakse 
võimalikult suure kattuvusega 
elurikkuse seire aladega 
(põllulindude seire transektide 
ümbruses). 

2010. välitöödele 
eelnevalt toimus 
toetustaotluste 
digitaliseerimine ning 
välitöödele järgnevalt 
andmete 
digitaliseerimine 

2013 .a. Teostati LIDAR andmete 
sobivuse uuring maastikuseire 
teostamiseks 

  

Põllumajandusmaastike 
seire metoodika 
väljatöötamine  

  X             Ühekordne 

2006. a maastikuseire metoodika 
väljatöötamise ajal teostati ka 2004. 
a maastikuandmete esmane analüüs 

2007. a maastike seire 
kordusseire käigus 
teostati ka võrdlev 
andmete analüüs 

  

 

  X X X   X X X 
KLV situatsioonianalüüs ning metoodika 
väljatöötamine, alade määratlemine, 
pilootalade valik, analüüs. 

2008. a alustati KLV 
situatsioonianalüüsiga 

Töödeldud indikaatorite 
andmestik jagatakse 
väärtusklassidesse ja 
moodustatakse ühtne 
GIS-põhine 
indikaatorite 
andmetabel 

  

 
2009. a jätkati KLV temaatikaga, 
töötati välja metoodika alus-suunad 

Kõrge loodusväärtusega 
põllumajandusalade 
määratlemine, metoodika 
väjatöötamine 

2010. a jätkati metoodika 
väljatöötamisega 

  2012. a jätkati metoodika 
väljatöötamisega 

  
2013. a metoodika sisuline osa 
valmis, lõplike piiride tõmbamiseks 
otustati teha valmis kogu Eesti 
andmestik 

  
2014. a töö lõpetatakse võttes 
aluseks kogu Eesti andmestikku 
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Boniteedi uuring           X     

Ühekordne uuring 

  

Võrreldakse, millised 
maad on viljakamad ja 
kuidas muutused on 
toimunud 

  Põhikaart, PRIA põllumassiivide kogukiht,+ 
2010 aktiivne kiht 

  KOMPLEKSUURING 

Uuring 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
2014 
plaan 

Seiremetoodika, sh seiresamm Seirealad Kommentaarid 
Seotud 

meetmed 

Kompleksuuring x x x x x x x x 
Pikaajaline põldkatse, teostatakse igal aastal 
alates 2005. aastast. 

Alates 2005. a Kuusiku 
Katsekeskuses ja 2007. – 2009. a 
Olustveres 

2009. a - Olustvere 
katse lõpetati ning viidi 
üle Kuusikule 

KST/KSM, 
MAHE 

  HINDAMISVALDKOND: SOTSIAALMAJANDUS 

Uuring 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
2014 
plaan 

Seiremetoodika, sh seiresamm Seirealad Kommentaarid 
Seotud 

meetmed 

Ettevõtjatulu + 
keskkonnateadlikkus + 
mahetoodanguna müüdava 
mahetoodete osa uuring  

X X X           

Intervjuud tootjate, nõustajate, PMA (end 
TTI) inspektoritega + postiküsitlused alates 
2004. aastast. 

Ettevõtjatulu: 
2004./2005./2006./2007. a - 35 
mahetootjat + 21 KST tootjat 

  

 KST, MAHE 

Mahemüük: 
2004./2005./2006./2007. a - 35 
mahetootjat+15 PMA (end TTI) 
maakondlikku inspektorit + 
7 maakondlikku mahenõustajat + 
postiküsitlus  

Perioodil 2004-2007 koguti ettevõtjatulu ja 
mahemüügi andmeid igal aastal. 2008. 
aastast kogutakse selle uuringu raames  
ainult mahemüügi andmeid. 

Mahemüük: 2008. a  telefoniküsitlus 
100 mahetootjat + 15 PMA (end TTI) 
maakondliku inspektorit + 7 
mahenõustaja intervjuud 

Mahemüük: 2009. a - 
telefoniküsitlus 92 mahetootjaga + 
15  PMA (end TTI)  inspektorit + 8 
mahenõustajat 
Mahemüük 2010. a uuringut ei 
toimunud  

Keskkonnateadlikkuse andmeid kogutakse 
programmi esimesel ja viimasel aastal. 

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

Keskkonnateadlikkus: 2007. a - 45 
KST tootjat 8. maakonnas + 46 (+2) 
mahetootjat 12. maakonnas + 15 
PKT nõustajat + 10% PKT tootjate 
postiküsitlus 
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Uuring 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
2014 
plaan 

Seiremetoodika, sh seiresamm Seirealad Kommentaarid 
Seotud 

meetmed 

Ettevõtjatulu + 
keskkonnateadlikkuse + 
mahetoodanguna 
müüdavate mahetoodete 
osa uuring (FADN andmete 
kogumise raames) 

X                        X  X                    X  X X X X 

Intervjuud tootjatega                        
Ettevõtjatulu ja mahemüügi andmeid 
kogutakse igal aastal, 2008. aastal lisandus 
20 väikemahetootjat väljaspool FADN valimit. 

Ettevõtjatulu:                              
2004. a - 32 mahetootjat              
2005. a - 53 mahetootjat              
2006. a - 66 mahetootjat              
2007. a - 76 mahetootjat              
2008. a - 83+20 mahetootjat        
2009. a - 95+20 mahetootjat           
290 KST taotlejat                           
263 ESA taotlejat                            
54 Natura 2000 taotlejat                   
38 PLK taotlejat 

  

ESA, NAT, PKT 
meetmed 

2010 . aastal (2009. aasta kohta) lisandus 
teiste 2. telje toetuste saajate (KST, ESA, 
Natura 2000, PLK) ettevõtjatulu analüüs. 

2010. a – 82+17 mahetootjat          
272 KSM taotlejat                          
263 ESA taotlejat                            
81 Natura 2000 taotlejat                   
36 PLK taotlejat                               
31 OTL taotlejat 

2011. aastal (2010. a kohta) lisandusid 
analüüsi ka LKT taotlejad. 

2011. a –134 mahetootjat               
327 KSM taotlejat                          
325 ESA taotlejat                            
63 Natura 2000 põldtaotlejat             
48 PLK taotlejat                               
47 OTL taotlejat                              
237 LKT taotlejat                             
36 Natura 2000 mets taotlejat 

Muutus FADN metoodika ning 
väikemahetootjaid ei küsitleta enam 
väljastpoolt FADN valimit. 

2012. a – ca 130 mahetootjat           
ca 325 KSM taotlejat                       
ca 325 ESA taotlejatca                    
60 Natura 2000 põld taotlejat            
ca 45 PLK taotlejat                          
ca 45 OTL taotlejat                          
ca 235 LKT taotlejat                         
ca 35 Natura 2000 mets taotlejat 

 

Mahemüük:                                
2004. a – 28 mahetootjat              
2005. a – 44 mahetootjat              
2006. a – 57 mahetootjat              
2007. a – 75 mahetootjat              
2008. a – 83+20 mahetootjat        
2009. a – 95+20 mahetootjat         
2010. a – 82+17 mahetootjat         
2011. a –145 mahetootjat             
2012. a – 145 mahetootjat 

  



44 
 

         
Keskkonnateadlikkuse andmeid kogutakse 
programmi esimesel ja viimasel aastal. 

Keskkonnateadlikkus: 

  

  

2004/2007. a - 500 testettevõtet  
2009. a viidi läbi e-küsitlus, millele 
vastas 1 078 põllumajandustootjat ja 
mis sisaldas 
keskkonnateadlikkusega seotud  
küsimusi.  

Analüüs teostati 2010. a alguses. 

2014. a viiakse läbi kordus e-küsitlus 
põllumajandustootjatele 

Mahetoodete mahedana 
müügi uuring 

  

    X X       
Andmeid koguti kõikide maheregistris olevate 
tootjate käest, kelle e-kirja aadress oli 
kättesaadav. Küsimustik saadeti e-kirjaga. 

2010. a – alustati e-küsimustiku 
koostamisega ja moodustati valim. 

2011. a sisaldas  

MAHE 
  2011. a jaanuar – küsimustik 

saadeti välja ja sellele vastas 358 
maheregistris olevat mahetootjat 
(vastajate protsent 43%). 

e-küsimustik ka 
mahetootjate poolt 
kasutatavaid 
agrotehnilisi võtteid 
(taustauuring 
Komplekskatsele) 
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1.2. TÖÖGRUPPIDE TEGEVUS 

1.2.1. MAK 2007-2013 TEISE TELJE TÖÖGRUPP 

MAK 2007-2013 teise telje hindamise töögruppi kuuluvad lisaks PMK töötajatele 

Põllumajandus- ja Keskkonnaministeeriumi ning nende allasutuste töötajad, eksperdid 
ülikoolidest ja mujalt. 2013. aastal rakendati peamise töövormina konsultatsioone väiksemas 
grupis ja infovahetust e-kirja teel.  

MAK 2007-2013 teise telje hindamise töögrupil on moodustatud ka kõrge loodusväärtusega 
põllumajanduse teemaline all-töögrupp. 2013. aastal kohtus kogu töögrupp ühe korra, kuid 
andmevahetus toimus aasta jooksul pidevalt e-kirja ja konsultatsiooni vormis. Kuna KLV 
põllumajanduse määratlemine on oluline nii loodusväärtuste, põllumajanduse kui ka poliitilisest 
seisukohast, on järgmises alapeatükis toodud info nii töögrupi tegevuse kui ka KLV 

põllumajanduse kontseptsiooni kohta laiemalt.  

1.2.2. KÕRGE LOODUSVÄÄRTUSEGA PÕLLUMAJANDUSALADE 
MÄÄRATLEMINE 

EL liikmesriikidel on kohustus määratleda ja säilitada kõrge loodusväärtusega (KLV) 
põllumajandus ning vastavalt MAK ühisele seire- ja hindamisraamistikule peab kõrge 
loodusväärtusega põllumajandust arvestama ka MAK meetmete mõju hindamisel. Liikmesriigil 
on kohustus iga-aastaselt rakendada indikaatoreid, mis võimaldaksid mõõta KLV 
põllumajanduse ulatust pindalas ja alade kvaliteeti loodusväärtuste osas.  

KLV põllumajanduse määratlemise olukord Eestis 

Ehkki KLV indikaatoris (kõrge loodusväärtusega põllumajandus- ja metsamaa) sisaldub ka 
metsanduse valdkond, siis PMK poolt korraldatav kõrge loodusväärtusega põllumajandusalade 
määratlemine on seotud vaid põllumajandusmaaga. MAK 2007-2013 vahehindamisaruandes on 
vahehindaja ettepanek, et indikaatori kõrge loodusväärtusega metsaaladeks võiks Eesti 
tingimustes arvestada Natura 2000 võrgustikus olevad metsaalad, mida on varasemalt soovitanud 
ka Euroopa Komisjon. 

Nõutud KLV põllumajandusmaa määratlemiseks puuduvad EL tasandil spetsiaalsed ühised 
reeglid või mõõdetavad kriteeriumid. MAK 2007-2013 KLV põllumajanduse baasindikaatori 

aluseks on Eestis võetud poollooduslikud kooslused. KLV põllumajanduse baasindikaatorina 
2009. aastal täpsustatud alade pinnaks on 74 330 ha. Vastavalt Eesti Keskkonnaministeeriumi 
nõuandele ja juhendamisele loetakse MAK 2007-2013 raames toetatavateks kõrge 
loodusväärtusega põllumajandusaladeks Natura 2000 aladel asuvaid poollooduslikke kooslusi. 
MAK ühise seire- ja hindamisraamistiku järgi on baasindikaatorina nõutud kasutuses olev 
põllumajandusmaa, kuid kõik poollooduslikud kooslused ei ole PRIA andmebaasides kajastatud 
kui kasutuses olev põllumajandusmaa, olles siiski reaalselt põllumajanduslikus kasutuses.  

KLV põllumajanduse iseloomustamine Eestis on suhteliselt problemaatiline, kuna puuduvad 

ühised alused nii põllumajandustootmise kui ka põllumajandusmaa keskkonnaväärtuste 
kirjeldamiseks.  
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MAK 2007-2013 raames on tähelepanu pööratud Natura 2000 alal asuvatele 
põllumajandusaladele, kuid ka Natura 2000 võrgustikust väljaspool on olulisi kõrge 
loodusväärtusega põllumajandusalasid, sh poollooduslikke kooslusi väljaspool Natura 2000 

alasid. Väga olulised on ka mosaiiksed põllumajandusmaastikud väikeste põldude ja rohkete 
väärtuslike maastikuelementidega. KLV põllumajandusaladel on oluline roll loodusväärtuste 
tagamisel läbi jätkuva põllumajandusliku majandamise, kuid eelnevalt tuleb määratleda need 
alad ja põllumajandustegevused. 

KLV põllumajandusalade määratlemiseks töögrupi moodustamine 

Arvestades KLV põllumajanduse olulisust nii poliitikas kui ka loodusväärtuste säilimise 
seisukohast ning läbi viidud situatsioonianalüüsi, leiti et Eestis peaks olema KLV põllumajandus 
selgemalt ning põhjalikumalt määratletud ning määratlemisse peaks olema kaasatud laia-

põhjalisem ekspertide-spetsialistide grupp.  

KLV põllumajandusmaa määratlemiseks 2009. a alustanud PMK poolt ellukutsutud töögrupp 
koosneb PM, KKM ja nende allasutuse esindajatest ning erinevate valdkondade 
erialaekspertidest. Vastavalt vajadusele on arendusse panustanud ka eksperdid väljastpoolt 
töögruppi. 

Töögrupi eesmärk on olemasolevat käsitlust laiendada ning selgitada välja olulised mosaiiksed 
alad, kus on loodusväärtusi toetav põllumajandustegevus. KLV põllumajandusalade määratle-
misel on peamine eesmärk välja selgitada KLV alade väärtuste kompleks ja KLV alade 
võimalikud asukohad vastavalt väärtustele.  

Alates 2009. aastast on toimunud töögrupi kokkusaamisi kaheksal korral.  

KLV põllumajandusalade määratlemise tehniline lahendus 

Sisuliselt erinevate nähtuste samaaegseks analüüsiks on vaja leida mingi kindel territoorium,  
mille sees andmed esinevad ja mille kaudu analüüsitud andmete koondväärtust väljendatakse. 
Asustusüksuste või omavalitsusüksuste piirid KLV analüüsi läbiviimiseks ei sobi mitmel 
põhjusel. Võrreldava tulemuse saamiseks peaksid kõik territooriumid olema ühesuurused ja 
lokaalselt esinevate nähtuste eristamiseks ei tohiks need olla ka väga suure pindalaga. 
Universaalsed territooriumid, mida üle maailma laialdaselt sarnaste analüüside puhul 

kasutatakse, on erineva suurusega  ruutvõrgustikud.  

Lähtudes võimalusest, et tulevikus võidakse kasutada liikmesriikide poolt koostatud KLV 
põllumajandusalade valikut üle-euroopalise temaatilise andmekihi osana, otsustati Eesti KLV 
põllumajandusalade määratlemisel kasutada olemasolevat Euroopa Keskkonnaagentuuri poolt 
kõikidele liikmesriikidele koostatud 1x1 km ruutvõrgustikku kaardikihti.  

Parima tehnilise lahendi leidmiseks otsustati KLV põllumajandusalade määratlemist kõigepealt 
testida pilootalal. Pilootalaks otsustati valida Jõgeva maakond, kus on esindatud nii intensiivne 
kui ka ekstensiivne põllumajandus, maastikuline kompositsioon on reljeefist tulenevalt 

vaheldusrikas, mullastik vahelduv ja kirju ning looduskaitselise informatsiooni olemasolu 
esinduslik.  
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Erinevate indikaatorite ühtlane ruumiline jagunemine pilootalal võimaldab paremini hinnata 
indikaatorite mõju ja olulisust grupisiseselt ja üksikuna iga ruudu KLV lõppväärtuse 
kujunemisele.   

KLV lõppväärtuse arvutamiseks kasutatakse erinevaid indikaatoreid (Tabel 2), mis on järgnevad:  

• Maakasutuse ja tootmise intensiivsust iseloomustavad indikaatorid (Grupp 1 – GR1) 

• Looduskaitselised indikaatorid (Grupp 2 – GR2) 

• Maastiku mosaiiksusega seotud indikaatorid (Grupp 3 – GR3) 

Tabel 2. KLV põllumajandusalade määratlemiseks kasutatavad indikaatorid gruppide kaupa 

Indikaatorgrupi 
nimetus 

Indikaatori 
number Indikaatori nimi Väljendatakse 

ühikutes 

Grupp 1 – GR1: 
 
Maakasutuse ja 
tootmise 
intensiivsust 
iseloomustavad 
indikaatorid  
 
 

GR1-1 Püsirohumaade osatähtsus 
põllumajandusmaast  % 

GR1-2 Lühiajaliste rohumaade osatähtsus 
põllumaast  

% 

GR1-3 Põllumajandusmaa loomkoormus LÜ/ha 

GR1-4 
Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse 
aluse maa osatähtsus põllumajandusmaast 
(%) 

% 

GR1-5 Turvasmuldade osatähtsus 
põllumajandusmaast (%) % 

 

Grupp 2 – GR2: 

 

Looduskaitselised 
indikaatorid  

 

GR2-1 PLK-de osatähtsus põllumajandusmaast % 

GR2-2 Hooldatud PLK-de osatähtsus PLK-de 
kogupinnast % 

GR2-3 Põllumajandusega seotud kuue linnuliigi 
esinemine 

arvutatud 
väärtus 

GR2-4 Kaitsealade ja Natura 2000 alade pindalaline 
osatähtsus KLV ruudust % 

GR2-5 I, II ja III kaitsekategooria aluste liikide 
esinemine esineb/ei esine 

 

Grupp 3 – GR3: 
 
Maastiku 
mosaiiksusega 
seotud indikaatorid 

GR3-1 Simpsoni mitmekesisusindeks 
arvutatud 
väärtus 

GR3-2 
Valitud joonobjektide kogupikkus ETAK 
põllumajandusmaal 

m 

GR3-3 
Valitud punktobjektide arv ETAKi 
põllumajandusmaal 

tk 

GR3-4 PRIA põllumassiivide arv tk 

GR3-5: 
PRIA põllumassiivide servade summaarne 
pikkus 

m 
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KLV põllumajandusalade indikaatorite lühikirjeldus 

GRUPP 1: Maakasutuse ja tootmise intensiivsuse indikaatorid 

Esimese grupi moodustavad indikaatorid, mis otseselt või kaudselt kirjeldavad 

põllumajandusliku maakasutuse ja tootmise intensiivsust, valitud indikaatorid on: 

GR1-1: Püsirohumaade osatähtsus põllumajandusmaast  

Püsirohumaa osatähtsus põllumajandusmaast iseloomustab KLV ruudu majandamisintensiivsust. 
Suurel osal püsirohumaadel teostatakse vaid hooldusniitmist või karjatamist, seal ei kasutata 
väetisi ega pestitsiide ning pikaajalistel kultuurrohumaadel on kemikaalide kasutuskoormus 
Eestis traditsiooniliselt väga madal. Kuivõrd püsirohumaadel ka mehhaanilist mullaharimist ei 
teostata või tehakse seda harva, on neil oluline osa erosiooni tõkestamisel ning mulla orgaanilise 
aine sisalduse suurendamisel. 

Püsirohumaana käsitletakse maad, mis ei ole külvikorraga hõlmatud vähemalt viie aasta jooksul 
või kauem ja mida kasutatakse kõrreliste heintaimede või muude rohttaimede kasvatamiseks kas 
looduslikult või harimisega (taimestik kasvab isekülvina või külvatuna) ning mida säilitatakse 
heades põllumajandus- ja keskkonnatingimustes. 

Püsirohumaana käsitletakse kõiki põlde, mille maakasutuse tüübiks on PRIA toetusaluste 
põldude loetelus märgitud pikaajaline kultuurrohumaa (PR) ja looduslik rohumaa (LR). Alates 
2007. aastast käsitletakse püsirohumaadena ka poollooduslike koosluste hooldamise 
toetustaotlusel esitatud alasid, mis jäävad PRIA põllumassiivide sisse. Lisaks eelnevale otsustas 
töögrupp analüüsis kasutada kõiki PKÜ ja EELIS andmebaasis esinevate PLK-de andmeid, mis 

PRIA põllumassiividega ei kattu. 

GR1-2: Lühiajaliste rohumaade osatähtsus põllumaast  

Põllumaa mitmekesine kasutamine ja selle jagunemine bioloogiliselt erinevate kultuurigruppide 
vahel loob eelduse suurema elurikkuse tekkimiseks ka suhteliselt aktiivse inimtegevusega 
põllumajandusaladel. Lühiajalised rohumaad on enamasti mitmeaastased, neil ei toimu igal 
aastal mullaharimist ning nad on külvatud mitmeliigiliselt. 

Eeldatakse, et lühiajalised rohumaad on tavalistest põllukultuuridest madalama 
keskkonnakoormusega – seal kasutatakse taimekaitsevahendeid ja väetisi enamasti vähem kui 

muul külvikorras oleval põllumaal. Seetõttu pakuvad nad koos pikaajaliste rohumaadega 
eluslooduse jaoks vajalikku mitmekesist toidubaasi ja elupaiku. 

Lühiajalise rohumaana käsitletakse põllukülvikorras olevaid alla 5 aasta vanuseid rohumaid.  

Lühiajaliste rohumaade efekt elurikkuse toetamisel on seda suurem, mida madalama 
produktiivsusega nad põllumajanduslikult on. Kõrge produktiivsustaseme puhul kasutatakse 
suurtes kogustes väetisi, saagikoristus toimub 2-3 korda vegetatsiooniperioodi jooksul ning 
positiivne mõju elurikkusele on äärmiselt väike. Tingituna pidevast häiringust on sellised 
kultuurid loomastikule vahel isegi ökoloogilised lõksud, sest on loomadele visuaalselt  
atraktiivsed, kuid kus nende produktiivsus on minimaalne. 
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GR1-3: Põllumajandusmaa loomkoormus  

Loomakasvatusega tegelevates põllumajandusettevõtetes on tavaliselt kasutusel rohkem kui ühte 
tüüpi söödaalad, sealhulgas nii lühi- kui ka pikaajalised rohumaad karjatamiseks või niiteliseks 

kasutamiseks ning teravilja ja muude söödakultuuride kasvatamiseks mõeldud põllud. Selline 
mitmekülgne põllumajandusmaa kasutus pakub eluslooduse jaoks vajalikku mitmekesist 
toidubaasi ja elupaiku. 

Mõõdukas karjatamine aitab tagada maastikuhoolduse ja elurikkuse säilimise, pidev karjatamine 
ja heina niitmine võimaldab erinevatel taimedel ellu jääda ning edukalt koos kasvada. 

Loomasõnnik suurendab mulla viljakust, väljaheidetega satub maapinda tagasi suur hulk saagis 
olnud toitaineid, paraneb mulla struktuur. Väljaheidetel on soodne mõju mulla 
mikrobioloogilisele tegevusele, luuakse elukeskkond sõnnikust ja kõdust toituvatele liikidele. 

Täpsete ruumiliselt fikseeritud karjatamis- ja sõnnikulaotamise andmete puudumise tõttu ei ole 
otsest kohapõhist karjatamis- või sõnniku toiteelementide koormust võimalik Eestis välja 
arvutada. Võimalik on arvutada „kombineeritud kaudne näitaja“ – põllumajandusmaa 
loomkoormus, arvesse võetakse vaid nn potentsiaalselt karjatatavad loomad. 

GR1-4: Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse aluse maa osatähtsus põllumajandusmaast 

KLV põllumajandusalade kriteeriumitele vastab hästi ka põllumajandusmaa, kus toimub 
mahepõllumajanduslik tootmine (mahetootmine). Mahetootmisel ei kasutata põllumajandusmaal 
elurikkusele kahjulikult mõjuvaid sünteetilisi taimekaitsevahendeid. Põldudele antavad väetiste 
kogused on mahetootmisel oluliselt väiksemad kui intensiivtüüpi tavaviljeluses. Põhiliste 

väetistena kasutatakse orgaanilist tahesõnnikut, komposti ja haljasväetiseid, mis tõstavad  just 
mullaelustiku aktiivsust ning parandavad mullatervist ja -struktuuri. 

Ekstensiivsemast majandamisviisist tulenevalt on mahedalt majandatava maa eeldatav elurikkus 
suurem kui intensiivse tootmisega aladel.  

Loodusväärtused on reeglina seda suuremad, mida madalam on majandamisintensiivsus, 
majandamise tulemusena aga säilib kõlvikuline struktuur ja välditakse maade võsastumist.  

GR1-5: Turvasmuldade osatähtsus põllumajandusmaast 

Turvasmullad on üle Euroopa tähelepanu all ja probleemiks on peamiselt orgaanilise aine 

lagunemine. Turvasmullad on intensiivse harimise korral ka märkimisväärseks  kasvuhoone-
gaaside allikaks. Kindlad hindamiskriteeriumid, kui suur peaks olema KLV kontekstis 
tähelepanu väärivate turvasmuldade osatähtsus põllumajandusmaast, Eestis puuduvad. 
Eksperthinnangu alusel on kokkuleppeline osatähtsus 30%. Turvasmuldade säilimiseks on 
oluline suunata nende kasutusviisi võimalikult ekstensiivselt majandatavateks pikaajalisteks 
rohumaadeks. 

GRUPP 2: Looduskaitselised indikaatorid 

Teise grupi moodustavad indikaatorid, mis otseselt või kaudselt kirjeldavad ruutude 
looduskaitselist väärtust, valitud indikaatorid on:  
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GR2-1: PLK-de osatähtsus põllumajandusmaast  

Poollooduslike alade maahooldus kätkeb endas sajanditepikkusi  töötraditsioone (eeskätt niitmist 
ja karjatamist), mis on tihedalt läbi põimunud meie rahvuskultuuriga. Seetõttu nimetatakse 

selliseid alasid ka pärandkultuurmaastikeks ning poollooduslikke kooslusi  pärandkooslusteks. 
Nende seas võib eristada järgmisi eriilmelisi tüüpe: puis-, ranna-, lammi-, aru-, soo-, soostunud 
niidud, loopealsed, puiskarjamaad, nõmmed ja kadastikud. 

Lisaks suurele esteetilisele väärtusele Eesti kultuuris ja maastikupildis etendavad PLK-d väga 
olulist osa loodusliku mitmekesisuse säilitamisel. Sõltuvalt tüübist pakuvad PLK-d 
elupaika/kasvukohta väga erinevatele liikidele, sh haruldastele ja kaitset vajavatele taime- ja 
loomaliikidele. Puisniidud ja loopealsed on erakordselt liigirikkad. Eesti botaanikute andmetel 
leidub pikka aega katkematult majandatud puisniitudel sageli üle 50 liigi soontaimi ühel 

ruutmeetril (lisaks samblad), mis on naabruses asuvate looduslike või muude majandatavate 
kooslustega võrreldes oluliselt kõrgem. Ranna- ja luhaniidud on seevastu olulised rändelindude 
peatus- ja toitumiskohad ning kurvitsaliste elupaigad.  

PLK-de osatähtsus kogu põllumajandusmaast on näitaja, mis iseloomustab kui suur osa kogu 
piirkonna põllumajandusmaast on potentsiaalselt  orienteeritud  elurikkuse säilimisele, 
suurendamisele ja kaitsele. 

GR2-2: Hooldatud PLK-de osatähtsus PLK-de kogupinnast  

Juhuslik majandamine tagab minimaalselt koosluse hetkeväärtuse säilimise, pikaajaline 
järjepidev hooldamine niitmise ja karjatamise kaudu aga eeldatavalt suurendab koosluse liigilist 

mitmekesisust ja koosluse väärtust.  

Erinevates andmekogudes esineb PLK-de informatsioon, mis pärineb tihti väga erinevatest 
inventuuridest, mida on läbi viidud erinevatel aastatel, mitmed inventuurid on vanemad kui 
kümme aastat. Seetõttu ei ole inventuuride käigus kaardistatud koosluse piir käesoleval hetkel 
alati korrektne - kooslus ei pruugi olla täies ulatuses säilinud ja andmebaasi kirjeldused ei vasta 
täna esinevale olukorrale.  

Kasutades Keskkonnaameti ja PRIA andmestikku on võimalik reaalselt hooldatud PLK-de kaudu 
paremini hinnata ka piirkonna KLV väärtust, sest need pindalad on kontrollitud. Samas tuleb 

arvestada ka seda, et kuna hooldatavate PLK-de kohta on võimalik saada infot vaid läbi erinevate 
toetusandmete, mida ala hooldajad on taotlenud, siis puudub täielik ülevaade kõigi hooldatavate 
alade kohta. 

GR2-3: Põllumajandusega seotud kuue linnuliigi esinemine 

Linnud on laialt levinud ning kergesti määratavad ja seetõttu suhteliselt hästi uuritud 
taksonoomiline grupp. Lindude arvukuse ja mitmekesisuse järgi on hea hinnata põllu-
majandusmaastike kvaliteeti, sest põllulindude arvukuse langus või levila kahanemine on sageli 
seotud elupaiga omaduste halvenemisega.  

Põllulindude kiire vähenemise üheks põhjuseks on põllumajanduse jätkuv intensiivistumine, mis 

vähendab sobivaid elu- ja pesitsuspaiku ning toiduressursi hulka. Sarnaselt põllumajanduse 
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intensiivistumisele avaldab põllulindude liikidele olulist mõju ka traditsiooniliste 
majandusvõtete, nagu näiteks rannaniitude karjatamise vähenemine või lõpetamine, mis viib 
avatud maastike võsastumiseni.   

Eesti põllulindude seisu võimaldavad jälgida PMK poolt MAK PKT hindamise raames 
kogutavad seireandmed ja Eesti Ornitoloogiaühingu poolt hallatav Eesti haudelindude 
levikuatlase andmestik.   

Viimaste aastate PKT hindamise raames kogutavad põllulindude seireandmed viitavad, et 
linnuliikide üldine arvukus ja liigirikkus on suurem eelkõige mosaiiksemas maastikus, kus 
domineerib ka ekstensiivsem põllumajandus. Seetõttu sobivad põllulinnud hästi ka üheks KLV 
põllumajandusmaa määratlemise indikaatoriks. 

Käesolevas analüüsis kasutatavad põllulindude algandmed on Eesti haudelindude levikuatlase 

5×5 km UTM (inglise keeles Universal Transverse Mercator) ruudustiku põhised. PKT 
hindamise raames kasutatav põllulindude seireandmestik KLV põllumajandusalade 
määratlemiseks ei sobi, kuna hõlmab vaid 66 seireettevõtet, mitte tervet Eestit.  

Lisaks valiti põllulindude pikast nimestikust välja kuus Eesti põllumajandusmaastikele 
iseloomulikku liiki: põldlõoke, kadakatäks, suurkoovitaja, nurmkana, kiivitaja ja rukkirääk. 
Antud põllulinnud on valitud vastavalt sellele, et nad kas eelistavad või on tüüpilised 
mitmekesistele maastikele ja ekstensiivsele põllumajandusele (kadakatäks, suurkoovitaja, 
nurmkana, rukkirääk) või on iseloomulikud viljelusmaale ja lagedamatele aladele (põldlõoke, 

kiivitaja). Kuna linnuliikidel on elupaiga tingimuste suhtes erinevad eelistused, siis viitab nende 
olemasolu ka erinevatele põllumajandusliku tegevuse poolt loodavatele tingimustele. Kuus eesti 
ekspertide poolt valitud linnuliiki on indikaatorite loendis ka üle-euroopalisel KLV alade 
määratlemisel. 

GR2-4: Kaitsealade ja Natura 2000 alade pindalaline osatähtsus  

Ekstensiivselt majandatavad põllumajandusalad ja kaitstavad loodusalad on omavahel seotud 
ning toetavad üksteise funktsioneerimist. Kaitsealuse territooriumi pindala suhe KLV ruudu 
pindalasse iseloomustab piirkonna looduskaitselist väärtust. Kaitsealused territooriumid on 
valitud kas liigikaitselistel või maastikukaitselistel põhjustel. Kaitsealade koosseisus on 

põllumajandusmaa reeglina ekstensiivsemalt majandatud kui mittekaitstavatel territooriumitel, 
olles tihti puhvertsooniks liigikaitselistel eesmärkidel. Samas võib põllumajandusmaa olla ka 
maastikulise terviku lahutamatu osa maastikukaitsealadel. Kaitstavatele aladele jäävatele 
põllumajandusmaadele kehtivad tihti teatavad piirangud väetiste ja taimekaitsevahendite 
kasutamise osas, mis on looduslikku mitmekesisust suurendavaks faktoriks. Kuna kaitstavad 
loodusväärtused on enamasti seotud põllumajandusmaaga, aga asuvad väljaspool seda, siis 
arvutatakse selle indikaatori puhul kaitstavate alade osatähtsus kogu ruudu pindalast. 

GR2-5: II ja III kaitsekategooria aluste liikide esinemine 

Kõrge loodusväärtusega põllumajanduse üheks eesmärgiks on põllumajandusmaadega seotud 
elurikkuse säilimine või suurendamine. Kaitsealuste liikide esinemist põllumajandusmaal saab 
kasutada indikaatorina piirkonna väärtuse iseloomustamisel.  
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Keskkonnaregistri andmetel on võimalik välja tuua Eestis inventeeritud kaitsealuste liikide 
(loomad, taimed) loend ja jagunemine kaitsekategooriate lõikes. Kahjuks ei kata erinevad 
inventuurid kogu Eesti territooriumit ühtlaselt. Valdav osa kaardistatud leiukohtadest asuvad 

kaitsealustel territooriumitel, mis aga ei tähenda, et  liik ei võiks esineda ka samas piirkonnas 
väljaspool kaitseala. Seetõttu otsustati liikide leiukohtade ja esinemiste arvu KLV ruudu põhiselt 
numbrilise väärtusena mitte hinnata.  

GRUPP 3: Maastiku mosaiiksusega seotud indikaatorid 

Kolmanda grupi moodustavad indikaatorid, mis otseselt või kaudselt kirjeldavad KLV ruudu 
maastiku mosaiiksust ja mitmekesisust. Valitud indikaatorid on:  

GR3-1: Simpsoni mitmekesisusindeks 

Kompleksse maastikulise mitmekesisuse kirjeldamiseks otsustati kasutada Simpsoni 

mitmekesisuse indeksit. Indeks näitab maastiku keerukust, väärtused on alati skaalas 0-1; mida 
suurem väärtus, seda mitmekesisem on maastik. 

Simpsoni indeks sobib antud tööga paremini kui alternatiivne mitmekesisuse kirjeldamiseks 
kasutatav Shannoni indeks. Simpsoni indeks on vähem tundlik üksiku nähtuse esinemisele 
ruudus ja hilisem väärtustamine on lihtsam, kuna indeksi väärtused jäävad alati 0 ja 1 vahele.  

Indeksi arvutamiseks leiti kõikide maastikus esinevate maakasutusklasside osakaalud. Selleks 
arvutati kõikide KLV ruutude eraldiste pindalad ja summeeriti maakatteklasside kaupa ning 
jagati maastiku pindalaga. 

GR3-2: Valitud joonobjektide kogupikkus ETAK põllumajandusmaal 

Valitud joonobjektide puhvertsoone kasutati eelnevalt  Simpsoni mitmekesisuse indeksi 
arvutamiseks, mis näitab maastiku üldist kompositsiooni KLV ruudu sees. Valitud joonobjektide 
kogupikkuse kasutamine annab iga ruudu kohta suhteliselt täpse arvnäitaja, mis võimaldab 
hinnata ribastruktuuride pikkuste hetkeseisu ja on väga hästi kasutatav tulevikus kui mõõdetav 
seireobjekt. 

Kuna KLV kontekstis väärtuslikud objektid ja ribastruktuurid PRIA põllumassiivide kihil ei 
kajastu, arvutati joonobjektide kogupikkus ETAK põllumajandusmaal. Vastavalt PRIA 
põllumassiivide digitaliseerimisloogikale ja põllumassiivi maksimaalse toetusõigusliku pindala 

määramise korrale, arvutati põllumassiivi kogupindalast maha põllumassiivil paiknevad üle 0,01 
ha suurused pindobjektid, millel põllumajanduslik tootmine ei ole võimalik (puude grupp, 
kivihunnik jne). 

GR3-3: Valitud punktobjektide arv ETAK põllumajandusmaal 

Sarnaselt joonobjektidega võimaldab kaardistatud punktobjektide koguarv hinnata otseselt 
põllumajandusmaa liigendatust, samuti on punktobjekte hea kasutada hilisema seire käigus 
maastiku muutuste hindamiseks.  
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Väärtuslike punktobjektidena ETAK põllumajandusmaal defineeriti üksikpuud ja mitte-
pindalaliselt kaardistatud puudegrupid, tehiskünkad (maaparandusobjektide kiviaunad) ja kivid 
(üksikud rändrahnud).  

Pindalalised, punktobjektina kaardistatud tehiskünkad ja puudesalud on elu-, puhke- ja 
peatuspaigad mitmetele liikidele, suurendades elurikkust põllumajandusmaal. Mida suurem on 
avatud maastikule jäävate punktobjektide arv, seda suurem on potentsiaalne bioloogiline 
mitmekesisus ruudus. 

GR3-4: PRIA põllumassiivide arv  

Indikaator väljendab otseselt maastikulist mitmekesisust - mida suurem on põllumassiivide arv 
ruudus, seda mitmekesisem on põllumajandusmaastik.  

PRIA põllumassiivide digitaliseeritud piir kajastab ainult põllumajandustegevuseks kasutatavat 

maad; massiivide rohkus väljendab otseselt põllumajandusmaastiku mitmekesisust, kuna paljudel 
juhtudel jäävad erinevate põllumassiivide vahele ribastruktuurid või muud otsesest 
põllumajanduslikust kasutusest välja jäävad alad. 

GR3-5: PRIA põllumassiivide servade summaarne pikkus 

Põllumassiivide servade summaarne pikkus on maastike mitmekesisuse hindamisel laialdast 
kasutust leidnud servaindeks. Servaks loetakse maastikuökoloogias piiri kahe erineva 
maastikuklassi vahel. Mida suurem on indeksi väärtus, seda keerukam on maastik ja seda suurem 
on mitmekesisust mõjutav servaefekt (üleminekulised ribastruktuurid eeldatavalt suurendavad 
liigilist mitmekesisust). 

PRIA põllumassiivide servade summaarne pikkus on mitmekesisusnäitaja - mida pikemad on 
massiivide servad, seda mitmekesisem ja vaheldusrikkam (ebakorrapärane paiknemine 
maastikus, saarelisus massiivide siseselt, massiivide rohkus) on maastik. 

Andmeallikad ja väärtuste arvutamine 

Peamiseks kriteeriumiks seati indikaatorite leidmisel vastavate lähteandmete üleriigiline kätte-
saadavus ning esinduslikkus, mis tähendab, et antud teemavaldkonnas peavad andmed 
kirjeldama tervet riigi territooriumit. KLV indikaatorite arvutamiseks kasutatavad andmekogud 
on: 

• Eesti Topograafiline Andmekogu (ETAK) 

• PRIA põllumassiivide register 

• PRIA põllumajandusloomade register 

• PRIA põllumajandustoetuste register 

• Digitaalne 1: 10 000 mullastiku kaart 

• Eesti Looduse Infosüsteem (EELIS) 

• Eesti haudelindude levikuatlas 
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• Pärandkoosluste Kaitse Ühingu poollooduslike koosluste andmebaas 

Andmeanalüüsi käigus seoti 1x1 km ruutudega kõikide indikaatorite näitajad, mille kaudu saab 
põllumajandusmaa väärtust iseloomustada (maastikuline mitmekesisus, loomade arv, pool-
looduslike koosluste pindala jne).  

Lõpliku väärtusmaatriksi saamiseks anti igale indikaatorile väärtus skaalas 0, 1, 3 ja 5, 
Indikaatortite väärtused liideti ja selliselt kujunes iga ruudu lõplik KLV väärtus. Erinevate 

näitajate analüüsitud andmekihtide liitmise illustreeriv skeem on toodud joonisel (Joonis 1) ja 
liidetud väärtuste summa joonisel (Joonis 2). 

 

Joonis 1. Näide erinevate Jõgevamaa KLV näitajate omavahelisest liitmisest  geoinfosüsteemis 

 

Joonis 2. Näide Jõgevamaa liidetud KLV näitajate väärtuste summast seireruudus 

Kuna valitud indikaatorite mõju enamasti ületab ruutvõrgustiku piire ja näitajad mõjutavad 
üksteist vastastikku oluliselt, siis analüüsi viimases etapis ruutvõrgustiku lõppväärtused 
interpoleeriti. Interpoleerimisega arvutati konkreetsete ruudu väärtuste alusel nö vahepealsed 
väärtused, mille võrra naaberruut teist ruutu mõjutas ja saadi väärtuste ruumiline jagunemine. 
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Näide väärtuste interpoleerimisest testalal on toodud joonisel (Joonis 3). Tegemist on esialgse 
versiooniga, mis võib töö käigus veel muutuda. 

 

Joonis 3. Näide Jõgevamaa KLV alade ruumilisest jagunemisest arvestades naaberruudu mõju  

Leitud ruudu KLV väärtust saab kasutada ruumilise lahenduse loomiseks ja piirkondlike 

väärtuste leidmiseks ja täpsemaks analüüsimiseks. Valitud ruutlahendus võimaldab leida ja 
piiritleda kõrge loodusväärtusega põllumajandusalasid üleriigiliselt, kuid tegemist on siiski 
pigem indikatiivse lahendiga ning konkreetse ala loodusväärtus tulevikus sõltub seal 
rakendatavatest tegevustest. 

KLV metoodika täiendamine 2013. aastal 

2013. aastal korrigeeriti KLV metoodika alusdokumenti ja täpsustati indikaatorite 
arvutuskiriteeriumeid ja vastavalt viimastele täiustustele arvutati ringi kõikide indikaatorite 
arvnäitajad Jõgeva maakonna 3457 seireruudus. Valitud indikaatorite ruumiline jaotumine riigi 

erinevates osades ei ole sarnane. Sellest tulenevalt valiti lisaks Jõgeva testalale üle-eestiliselt 
juhusliku valiku meetodiga 2420 rannajoonega mittelõikuvat KLV ruutu ja 2466 rannajoonega 
lõikuvat ruutu, et võrrelda testala tulemusi ja väärtuste jagunemisi. 

2013. aasta lõpus teostati kõikide indikaatorite tunnuste võrdlusanalüüs, et selgitada välja iga 
indikaatori panus KLV ruudu koondväärtuse kujunemisse. Kõigi tunnuste hinnangute summa on 
kõigi piirkondade puhul väga hea jaotusega: väärtused on jaotunud normaaljaotuse sarnaselt. 
Väga kõrge väärtusega väärtuste summasid on vähe, seega on põhjust arvata, et kasutatud 
tunnused ja skaala võimaldavad alasid piisavalt hästi diskrimineerida, st leida tõepoolest need 
alad, millel esineb ka muust alast enam loodusväärtusi. 

KLV metoodikat valideeriti ja testiti 2013. aastal ka välitööde käigus. Selleks valiti 10 
juhuslikku Jõgevamaa testala ruutu. Külastamiseks valiti alad, mis esindasid KLV-väärtuse 
skaala kõiki osi, st oli nii madala kui ka väga kõrge väärtusega ruute. Alasid külastati 2013. aasta 
novembris, tehes peatusi igas ruudus vähemalt kolmes kohas. Välitööde tulemusena jõuti 
seisukohale, et kõrgema KLV-koondhindega ruudud eristusid ka visuaalselt, olles maastikuliselt 
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mitmekesisemad ning seetõttu potentsiaalselt suurema elurikkusega. Madalama KLV-
koondhindega aladel oli levinud tavapärane põllumajandusmaastik suuremate monokultuuridega. 
Välitööde tulemused kinnitasid, et väljatöötatud hindeskaala kajastab ruutude loodusväärtusi. 

Kuna KLV põllumajanduse määratlemise metoodika aluste väljatöötamisel on tegemist loodava  
paindliku töövahendiga, siis nt sõltuvalt poliitilistest otsustest ja võimalike toetuste rahastamiste 
mahtudest saab igal ajahetkel leida ka võimalustele vastavad piirväärtused ja väärtusvahemikud 
ülepinnaliselt kõikide indikaatorite summana. Siinjuures säilib alati võimalus vaadelda 
eraldiseisvalt ainult ühte indikaatorit viieteistkümnest (näiteks PLK) ja ülejäänud indikaatorite 
andmeid saab vajadusel kasutada lisaväärtuse andmiseks. Näitlikult klassifitseeriti Jõgevamaa 
testala loodusväärtuseid erinevate meetoditega, et visualiseerida töövahendi universaalsust ja 
erinevate piirväärtuste eristamise võimalusi (Joonis 4; Joonis 5; Joonis 6). 

 

Joonis 4. Jõgevamaa testala KLV väärtuste summade varieerumine koondsumma osas ehk klassid 5 
väärtuspunkti kaupa, ruutude arv vastavalt klassile on näidatud legendis 
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Joonis 5. Jõgevamaa testala KLV väärtuste summade varieerumine koondsumma osas - üks võimalus on 
arvutada ruutude summaarsete väärtuste osatähtsus maksimaalsest võimalikust punktisummast ehk 75-
st, joonisel on 4 vahemikku jagatud automaatselt osatähtsuse põhiselt 
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Joonis 6. Jõgevamaa testala KLV väärtuste summade varieerumine koondsumma osas - situatsioon, kus 
on arvestatud, et kõrgeima KLV väärtusega ruutude hulka kuulub 10% ruutude tegelike väärtuste 
koondsumma kõrgematest tulemustest. Jõgevamaal on 90% protsentiili piiriks 33 hindepunkti  

Arvestades testalade tulemustega jõuti töögrupis seisukohale, et lõplike üle-eestiliselt sobivate 
väärtusskaalade väljatöötamine testalade tulemuste põhiselt ei ole Eesti territooriumi väiksust 
arvestades otstarbekas. Lõplike väärtusklasside piiride määratlemiseks on vajalik arvutada 
indikaatorite väärtused ülepinnaliselt kogu riigi territooriumi kohta, mis võimaldab piirväärtuseid 
leida kas statistiliste meetodite või eksperthinnangutena. Üle-pinnaline arvutus teostatakse 2014. 
aasta esimesel poolaastal ja lõplik KLV alade metoodika valmib 2014. aastal. 

1.3. HINDAMISALANE TEAVITAMINE 

Hindamisalane teavitamine on üks olulisi PMK hindamisalaseid tegevusi. See on tähtis nii 
põllumajandustootjatele, ametnikele kui ka teistele huvigruppidele nii nende tulevaste tegevuste 
planeerimisel kui ka käesolevatele tegevustele hinnangu saamiseks. 2013. aastal toimus 
hindamisalane teavitamine sarnaselt eelnevatele aastatele. Püsihindaja viis läbi mitmeid 
infopäevi, mis olid peamiselt suunatud põllumajandustootjatele, ametnikele ja teistele huvilistele. 
Jooksvalt uuendati infot 2. telje püsihindamist tutvustaval kodulehel http://pmk.agri.ee/pkt/.  

Püsihindajad osalesid konverentsidel ja seminaridel hindamisalaste ja ka muude erialaste 
ettekannete ja poster-ettekannetega ning erinevates allikates avaldati artikleid ja asjakohast infot. 

Osaleti ka mitmetes projektides, töögruppides ja võrgustikes.  
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1.3.1. TAGASISIDE SEIREVALIMIS OLEVATELE TOOTJATELE 

Nii nagu eelnevatel aastatel, saadeti ka 2013. a tagasiside elurikkuse seirevalimis olevale  
66 tootjale – tagasisidega pandi kaasa ka PMK-s valminud trükis „Eesti kimalased“. Sarnaselt 

eelnevatele aastatele sisaldas ülevaade seires oleva põllumajandustootja maadel läbi viidud 
lindude ja kimalaste hindamise tulemusi alates aastast, mil põllumajandustootja seirevalimisse 
kaasati. Võrdluseks toodi välja ka nende indikaatorite keskmised näitajad seirepiirkonniti ja 
tootmistüübiti. Lisaks saadeti üldist infot PMK poolt läbi viidud keskkonnatoetuste hindamise 
ning muude PMK poolt läbiviidavate tegevuste (sh KSM koolituste) kohta.  

1.3.2. PMK POOLT KORRALDATUD KOOLITUSED JA INFOPÄEVAD 

23. aprillil 2013 toimus Eesti maaelu arengukava 2007-2013 2. telje 2012. a läbiviidud püsi-
hindamisuuringuid tutvustav, juba traditsiooniks saanud infopäev Põllumajandusministeeriumis. 

Infopäeva eesmärgiks oli tutvustada nii Põllumajandusministeeriumi ametnikele kui ka teistele 
huvilistele 2. telje hindamiseks PMK poolt läbiviidavate uuringute tulemusi.  

Järgnevalt on kokkuvõtvalt välja toodud infopäeva sisu: 

• Sissejuhatuses andis Livi Rooma (PMK) ülevaate kõikidest 2. telje 

püsihindamistegevustest.  

• ÜPP toetuste jagunemine ja ühtlus, MAK 2. telje tootjate majanduslik jätkusuutlikkus.  
Katrin Vask (PMK) 

Ettekandes anti ülevaade selle kohta millised Eesti maakonnad on saanud enim ÜPP I samba 
ja II samba toetusi, kuhu on makstud enam keskkonnatoetusi ning kus paiknevad 
aktiivsemad Leader toetuste taotlejad. Jätkusuutlikkuse analüüsi kaudu vaadatakse 
millised 2. telje toetuste taotlejad on teistest edukamad majandajad, millise tootmistüübi 
ja suurusega tootjad saavad enim toetusi ning kui võrdselt toetused taotlejate vahel 
jagunevad.  

• Maakasutuse analüüs. Priit Penu (PMK) 

Ettekandes esitleti toetustaotluste baasil Eesti põllumeeste tüüpkülvikorda ja mustkesa 
osatähtsust selles. Vaadati, kus asuvad Eesti suurimad põllumassiivid, kui suur on 
keskmine toetusalune pind tootja kohta ning kui palju toetusalustest maadest on 
rendimaa. 

• Meede 2.3.1. Keskkonnasõbralik majandamine (KSM). Jaan Kanger, Marje Särekanno 

(PMK) 

Ettekandes käsitleti KSM põhi- ja lisatoetuste jagunemist, taimetoiteelementide bilansi 
muutusi ajas ja tulemuste sõltuvust toetustüüpidest, pestitsiidide kasutuskoormust ja 

toiteelementide leostumist. Anti ka ülevaade sõnniku analüüsitulemustest ning 
väetamisest veeseaduse uute täiendusettepanekute valguses. 

• Meede 2.3.2. Mahepõllumajanduslik tootmine (MAHE). Karli Sepp (PMK) 

Ettekandes anti ülevaade mahetootjate sissetulekute muutustest, MAHE toetuse taotlemise 

näitajatest vahemikus 2007-2012, sealhulgas mahetootjate KSM põhitoetuse taotlemise 
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analüüs. Käsitleti erinevate mahekultuuride gruppide kasvatamise osakaalu seoseid ning 
mullaviljakuse säilitamise probleeme.  

• Elurikkuse olukord KSM ja MAHE ettevõtetes. Eneli Viik (PMK) 

MAHE ja KSM meetmete elurikkust hinnatakse läbi kimalaste ja põllulindude käekäigu. 
Ettekandes tutvustati seire tulemusi, mis viimaste aastate andmetel viitavad, et MAHE 
ettevõtete maad on võrreldes PKT-ga mitteliitunud ettevõtete maadega neile sobivam 

elupaik. KSM aladelt on leitud aga vastandlikke tulemusi. 

• Meetmed 2.3.3./2.3.4. Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (OTL), kohalikku sorti 
taime kasvatamise toetus (SRT). Katrin Alamets (PMK) 

Ettekandes anti lühike ülevaade, milline on senise kuue aasta jooksul olnud toetatud 
ohustatud tõugude arvukus, kuidas neil tõugudel läheb ja millistes valdades ning 
maakondades neid kõige rohkem kasvatatakse. Anti ka ülevaade kohalikku sorti taimede 
kasvatamise toetusest („Sangaste“ rukis). 

• Meede 2.3.5. Poolloodusliku koosluse hooldamine (PLK). Pille Koorberg (PMK) 

Ettekandes käsitleti poollooduslike koosluste hetkeseisu Natura 2000 aladel. Milline on 
toetusega seotud alade majandamine ning missugune on MAK PLK toetuse roll selles. 

• Meede 2.4. Loomade karjatamine (LKT). Ere Ploomipuu (PMK) 

Ettekandes tutvustati 2011.-2012. aastal PMK poolt läbi viidud loomade karjatamise uuringu 
tulemusi: kui palju loomi karjatatakse, karjatamiskoormus, peamised probleemid 
karjatamisel ja loomapidajate investeeringuvajadused. Valimis olid Järva, Pärnu, Lääne-
Viru maakonna veisekasvatajad ning Pärnu ja Lääne maakonna lamba-, kitse- ja 
hobusekasvatajad. Anti ka ülevaade loomade karjatamise toetuse rakendumisest aastatel 
2009-2012. 

• Ebasoodsamate alade (ESA) meede – vajalik toetus põllumajandustootmise säilitamiseks 

ebasoodsamates piirkondades!? Tiina Köster (PMK) 

Ettekandes anti ülevaade, milliste tootjate vahel on ESA toetus jagunenud ja kas toetus on 
aidanud säilitada või suurendada põllumajandusmaade kasutuselevõttu ebasobivates 
piirkondades.  

• Andmetest, andmeallikatest ja andmete tõlgendamise probleemidest. Tambet Kikas 
(PMK) 

Ettekandes käsitleti püsihindamisaruande koostamisega seotud andmetöötluse protsessi, 
erinevatest andmeallikatest (Statistikaamet ja PRIA erinevad registrid) pärinevate 

andmete tõlgendamise ja tegelike asukohaandmete erinevusi põllumajandusstatistika 
kajastamises. Selgitati ka näidete põhiselt maakasutuse andmete erinevusi, eelkõige 
ruumilise paiknemise osas ja viidati kohapõhiste andmete võimalikele 
interpreteerimisvigadele. 

26. novembril toimus Sakus traditsiooniline koolitus-teabepäev "Mahepõllumajandus ja teadus 
2013". Esimene sellelaadne infopäev viidi PMK-s (tollases Taimse Materjali Kontrolli 
Keskuses) läbi juba aastal 2003. Kokku osales 2013. aasta koolitus-teabepäeval 67 inimest, 
kellest enamik olid mahetootjad ning kes said ka mahepõllumajandusliku täienduskoolituse 
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läbimise tunnistuse. Osalejate hulgas oli ka nõustajaid, ametnikke ning teisi huvilisi. Esitati 
järgmised ettekanded: 

• Mahepõllumajanduslik tootmine Eestis 2013. a. Egon Palts (PMA) 

• Külvikorra- ja maheväetiste katse tulemustest Kuusikul. Karli Sepp (PMK) 

• Talirukki saagi ja kvaliteedi kujunemine. Ilme Tupits (ETKI) 

• Talirüps mahetingimustes. Lea Narits (ETKI) 

• Seltsilistaimedega kapsakahjurite vastu. Elen Peetsmann (EMÜ) 

• Mahetootmise rohusööda toiteväärtus. Uno Tamm (ETKI) 

• Maakasutusest Eestis. Priit Penu (PMK) 

• Mahetoetuse hindamistulemused. Jana Adari (PMK) 

Keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) täienduskoolitused 

2013. aastal viidi PMK poolt läbi kokku 15 KSM täienduskoolitust 14 maakonnas (v.a. Hiiu 
maakond). Koolitused toimusid valdavalt jaanuaris-veebruaris, üks koolitus aprillis 2013. a. 
Koolituste teemad valiti lähtudes KSM meetmele seatud eesmärkidest ning 

Põllumajandusministeeriumi soovitustest. Nimetatud koolituste läbiviimist alustas PMK 2011. a 
sügisel. Kõik PMK poolt korraldatud täienduskoolitused olid ühesuguse sisu ja vormiga ning 
koolitustel käsitleti kolme teemat: 

• Mulla tähtsusest inimesele ja loodusele; 

• Keskkonnasõbralik taimekaitse; 

• Põllumajandusmaastiku elurikkus. 

Kõikide teemade illustreerimiseks näidati igas loengus ka teemaga haakuvaid järgnevalt 
äratoodud filme (eestikeelsete subtiitritega): 

• Mullafilm (inglise keeles Dirt! The Movie); 

• Keskkonnasõbralik taimekaitse; 

• Viljapõllu saladus (inglise keeles Poppy´s Promise. Secret life in a cornfield). 

Koolitusi viisid läbi põllumajandusseire ja uuringute osakonna töötajad: Karli Sepp, Jaan 

Kanger, Marje Särekanno, Priit Penu, Iiri Raa, Ere Ploomipuu, Eneli Viik, Tiina Köster ja Katrin 
Vask. 

Kokku oli KSM täienduskoolitustel 830 osalejat, kellest 683 olid KSM taotlejad (Joonis 7). KSM 
algkoolitusi 2013. aastal läbi ei viidud.  
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Joonis 7. KSM täienduskoolitusel osalenud KSM taotlejad perioodil 2009-2013 (PRIA, 03.03.2014 
andmetel) 

Põllumajandustootjatelt küsiti täienduskoolituste kohta ka tagasisidet. Koolituste tagasiside 
2013. aastal oli sarnaselt 2012. aastaga positiivne. Koolituste korraldust hinnati 5-palli süsteemis 
keskmiselt hindega 4,5 palli ja teemade sisu keskmiselt 4,4 palliga. Koolituste peamise 

infoallikana nimetati e-maili teel teavitamist (KSM e-infokiri) ning Maalehes ilmunud kuulutusi. 
Sarnaselt eelnevale aastale tehti ka 2013. aastal  KSM koolituste info levitamiseks koostööd 
nõuandekeskustega, kes oma piirkonna KSM taotlejaid koolitustest informeerisid.  

Põllumajandustootjatelt laekus MAK 2014-2020 perioodi põllumajanduslikeks 
keskkonnatoetusteks erinevaid ettepanekuid. Peamiselt kommenteeriti pindalatoetuste summade 
ebavõrdust erinevate Euroopa Liidu liikmesriikide vahel. Koolituse tagasiside lehe esitanud 
osalejad nimetasid sageli, et keskkonnasõbraliku majandamise puhul peaksid olema kehtestatud 
hekseldamise piirangud, kuna see mõjub negatiivselt elurikkusele. Samuti kurdeti dokumentide 

täitmise üle, mis muutub aasta-aastalt üha keerulisemaks.  

1.3.3. HINDAMISEGA SEOTUD INFO JAGAMINE TEISTEL ÜRITUSTEL 

2013. aastal osalesid PMK põllumajandusseire ja uuringute osakonna töötajad mitmetel nii Eesti 
kui ka välisüritustel, kus jagati MAK 2. telje hindamisega seotud ja muud erialast infot.  

7. veebruaril Tartus toimunud Tartu Ülikooli poolt korraldatud „Väärikate Ülikooli“ loengusarja 
loengus "Rannikute muutused ja geoinformaatika" osales Tambet Kikas. 

13.-15. veebruaril Saksamaal, Göttingenis toimunud seminaril „Ida kohtub Läänega: 
lähenemine looduskaitsele Ida- ja Lääne-Euroopa maastikes“ (inglise keeles East Meets West. 

Transferring conservation approaches between Eastern and Western European landscapes), 

esinesid Pille Koorberg ja Eneli Viik suulise ettekandega: 

• Pille Koorberg „Pilootuuring kõrge loodusväärtusega (KLV) põllumajandusalade 
määratlemiseks Eestis“ (inglise keeles Pilot study to define High Nature Value (HNV) 

Farmland in Estonia). 
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• Eneli Viik „Tavapõlluliikide mitmekesisus – põllumajanduslik keskkonnatoetus (PKT) 

kui vahend selle säilitamiseks Eestis“ (inglise keeles Common farmland biodiversity – 

Agri-Environment Scheme (AES) as a tool to preserve it in Estonia). 

Göttingeni seminaril kogutud mõtete põhjal koostati arvamusartikkel, mis esitati avaldamiseks 
rahvusvaheliselt tunnustatud ajakirja ning mille kaasautoriteks on kõik osalejad. 

10. märtsil Paides toimunud Põllumajandusameti poolt PMA inspektoritele korraldatud 

taimekaitsealasel õppepäeval esines Marje Särekanno suulise ettekandega „Toiteelementide 
bilanss ja pestitsiidide kasutuskoormus“. 

22. märtsil toimus Võrumaa Toidukeskuses Võrumaa Talupidajate Liidu poolt korraldatud 
teraviljakasvatajate konverents, kus Tiina Köster esines suulise ettekandega (koostasid Tiina 
Köster ja Priit Penu) "Muldades toimuvad protsessid". 

28. märtsil toimus Põltsamaa kultuurikeskuses Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja poolt 
korraldatud Teraviljafoorum, kus Priit Penu esines suulise ettekandega "Eesti põllumuldade 
agrokeemiline olukord 2003-2012". 

5. aprillil Eerikal toimunud Eesti Maaülikooli Mahekeskuse mahepõllukultuuride töögrupi 
koosolekul esines Karli Sepp suulise ettekandega ”Külvikorra- ja mahepõllumajanduses kasutada 
lubatud väetiste katse tulemustest Kuusikul”. 

8.-12. aprillil Sakus, Põllumajandusuuringute Keskuses toimunud Horvaatia delegatsiooni 
võõrustamise raames (Study Visit on monitoring and Evaluation of a National Rural 

development Programme) esinesid Tiina Köster, Pille Koorberg ja Eneli Viik suulise 
ettekandega: 

• Tiina Köster „PKT mullaseire“ (inglise keeles AE programme soil monitoring and 

evaluation); 

• Eneli Viik „Põllumajandusmaa elurikkus ja põllumajanduslik keskkonnatoetus (PKT) 

Eestis“ (inglise keeles Farmland biodiversity and Agri-environment Scheme (AES) in 

Estonia); 

• Pille Koorberg „MAK 2. telje hindamine Eestis“ (inglise keeles RDP Axis 2 evaluation in 

Estonia) ja „Kõrge loodusväärtusega põllumajandus kui MAK indikaator“ (inglise keeles 
High Nature Value farming as RDP indicator). 

10. aprillil Paides toimunud Põllumajandusameti Järva keskuse poolt korraldatud 
Põllumajandusameti töötajate koolitusel esinesid Priit Penu ja Karli Sepp suulise ettekandega: 

• Priit Penu "Eesti põllumuldade agrokeemiline olukord 2003-2012"; 

• Karli Sepp ”Mahemeetme püsihindamise tulemused”. 

11. aprillil Uhti Kõrtsis toimunud Maaelu Edendamise Sihtasutuse poolt 
põllumajanduskonsulentidele korraldatud taimetoiteelementide alasel õppepäeval esinesid Jaan 
Kanger ja Marje Särekanno suulise ettekandega: 

• Jaan Kanger „Sõnnikuanalüüsid ja nende vajalikkus“; 
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• Marje Särekanno „ Toiteelementide bilanss“. 

15. aprillil luges Priit Penu Maaülikoolis aianduse ning põllumajandussaaduste tootmise ja 
turustamise I kursuse tudengitele aines Eesti mullad loengu "Muldade seire". 

23. mail Tallinnas toimunud Põllumajandusministeeriumi poolt korraldatud teabepäeval esines 
Priit Penu suulise ettekandega "Maakasutuse analüüs" ja Tiina Köster ettekandega 
"Ebasoodsamate alade (ESA) meede – vajalik toetus põllumajandustootmise säilitamiseks 

ebasoodsamates piirkondades". 

29. mail Tartus toimunud Eesti Maaülikooli ja Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutuse poolt 
korraldatud konverentsil „Põllumajandus ja keskkond“ esinesid Marje Särekanno ja Eneli Viik 
suulise ettekandega:  

• Marje Särekanno „Pestitsiidide kasutuskoormus ja jäägid mullas“; 

• Eneli Viik „Põllumajanduslik keskkonnatoetus elurikkuse soodustajana“. 

5. juunil Tartumaal, Pilsu talus toimunud Baltic Deal´i poolt korraldatud õppepäeval 

"Täppisviljelus. Mullastik ja väetustarve" esines Priit Penu suulise ettekandega "Mullastiku 
kirjusus, muldade agrokeemiliste omaduste varieerumine ning väetustarve".  

6-7. juunil toimunud Eesti Maaelu Arengukava 2007-2013 Seirekomisjoni XIV istungil esines 
Livi Rooma suulise ettekandega “MAK 2007 – 2013 2. telje püsihindamine”. 

18. juunil Karjamaa külas, Ida-Virumaal toimunud konsulentide suvisel teabepäeval esinesid 
Ere Ploomipuu ja Jaan Kanger suulise ettekandega: 

• Ere Ploomipuu „Põllumajandusmaastiku elurikkus ja seire PKT hindamise raames“; 

• Jaan Kanger „PKT maakasutusest ja uuringutest KSM meetme tõhususe hindamisel“ 

19. juunil Haapsalus toimunud TTÜ seminaril „Põllumajandusliku hajukoormuse vähendamise 
meetmed ning fosfori filtrite kasutamine“ esines Jaan Kanger suulise ettekandega „Dreenivee 
seire tulemused Linnamäe piirkonnas“. 

17. augustil Ülenurmes toimunud Eesti Põllumajandusmuuseumi poolt korraldatud Rukkipäeval 
esines Ere Ploomipuu suulise ettekandega: "Ülevaade rukkikasvatusest Eestis ning "Sangaste" 
rukki toetusest maaelu arengukava valguses". 

5. septembril Pärnus toimunud Maaelu Edendamise Sihtasutuse poolt korraldatud 

põllumajanduskonverentsil „Veefoorum 2013“ esines Marje Särekanno suulise ettekandega 
„Toiteelementide bilanss ja pestitsiidide kasutuskoormus. PMK uuringute tulemused“. 

18. septembril Põllumajandusministeeriumis toimunud Mahepõllumajanduse arengukava 2014-
2020 töökoosolekul esines Karli Sepp suulise ettekandega ”Mahemeetme püsihindamise 
tulemused”. 

25. septembril Ungaris, Budapestis toimunud rahvusvahelisel seire konverentsil (inglise keeles 
2nd National Monitoring Conference) ning 26.-27. septembril toimunud konverentsil „IV 
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rahvusvaheline hindamise konverents: valmistumine EL perioodiks 2014-2020“ (inglise keeles 
4th International Evaluation Conference: Preparing for EU 2014-2020) osales Eneli Viik. 

11. oktoobril Tallinnas toimunud Bitney Bowes Software (MapInfo) aastaseminaril esines 

Tambet Kikas suulise ettekandega "3D ruum, Discover -programmi võimalused". 

25.-26. oktoobril Pärnus toimunud ESTGIS aastakonverentsil osales Tambet Kikas, kus oli 
kaugseiret käsitleva I sessiooni moderaatoriks.  

1. novembril Tartus toimunud Eesti Maaülikooli poolt korraldatud Maakonverentsil esinesid 
Priit Penu ja Tambet Kikas suulise ettekandega: 

• Priit Penu "Maakasutuse muutused ja väärtuslik põllumajandusmaa"; 

• Tambet Kikas "Maakasutus ja selle muutused Eestis - ettevalmistamine ja andmetöötlus" 

14. novembril Tallinnas toimunud Maa-ameti poolt korraldatud Eesti topograafilise andmekogu 
(ETAK) seminaril esines Tambet Kikas suulise ettekandega "ETAK ja põhikaardi probleemidest 
maakatte kaardistamisel". 

6.-7. novembril Laulasmaal toimunud Põllumajandusministeeriumi ja maaelu arengukava 
hindajate (PMK ja EMÜ) ning PRIA vahelisel kohtumisel anti ülevaade uue perioodi 
hindamisalastest nõuetest ning arutati muudel hindamisega seotud teemadel. PMK-st osalesid 
Livi Rooma, Pille Koorberg, Jana Adari, Ere Ploomipuu ja Eneli Viik.  

8. novembril Tallinnas toimunud Tartu Ülikooli loodusmuuseumi korraldatud ümarlaual „Toit ja 

keskkond – millist teavet vajame“ esines Jana Adari suulise lühiülevaatega PMK-s tehtavatest 
uuringutest. 

12. novembril Põllumajandusministeeriumis toimunud Iiri Raa poolt korraldatud MAK seire ja 
hindamise fookusgrupis osalesid Pille Koorberg, Jana Adari ja Eneli Viik. Fookusgrupi 
kohtumisel tutvustati tugiüksuse tegevusvaldkondi ja tegevusi, arutati praegusel MAK perioodil 
saadud kogemuste ning uue perioodi seire- ja hindamissüsteemi täiendamise võimaluste üle. 
Põllumajandusministeeriumi poolt tutvustati ka Eesti MAK 2014-2020 hindamisplaani, selle 
koostamise protsessi ja sisu.  

20. novembril Tartus toimunud Äripäeva põllumajanduse teemaveebi www.pollumajandus.ee/ 
poolt korraldatud konverentsil „Põllumajanduse Äriplaan 2014“ osales Jana Adari. 

5. detsembril Tartus toimunud Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi 
koostöös Eesti Mullateaduse Seltsiga korraldatud IV Mullapäeval esinesid Tambet Kikas ja 
Kadri Kikkas järgmise ettekandega: 

• Tambet Kikas "GIS-põhise väetustarbekaardi koostamine ning digitaalse mullakaardi 

tehnilised ja topograafilised probleemid" (suuline);  

• Kadri Kikkas "Kaadmiumi liikuvus ja fütosaadavus hariliku kuuse enamusega metsade 

muldades" (poster-ettekanne). 

11. detsembril Belgias, Brüsselis toimunud seminaril „Funktsionaalne põllumajandusmaa 
elurikkus Loode-Euroopas: Mida toob tulevik?“ (inglise keeles Functional agrobiodiversity in 
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North-West Europe: What does the future hold?) osalesid Pille Koorberg ja Eneli Viik. Seminaril 
tutvustati funktsionaalse põllumajandusmaa elurikkuse (FAB) kontseptsiooni ning toodi näiteid 
selle rakendamise ja tulemuste kohta erinevates Loode-Euroopa riikides (sh integreeritud 

kahjuritõrje ja mullakaitse). Arutati, kuidas õhutada tootjaid FAB põhimõtteid rohkem kasutama. 
Lisaks tutvustati Euroopa Innovatsiooni Partnerluse (EIP) projekti ja EL ühise 
põllumajanduspoliitika rohestamise meetmeid ja ökoloogiliste fookusalade teemat. 

1.3.4. OSALEMINE PROJEKTIDES, TÖÖGRUPPIDES JA VÕRGUSTIKES 

Alates 2013. aasta aprillist osaleb PMK konsortsiumis, mis võitis Euroopa Komisjoni (EK) 
Põllumajanduse Peadirektoraadi (inglise keeles DG Agriculture) 7-aastase hanke Euroopa 
Innovatsioonipartnerluse (EIP) võrgustiku ja spetsiaalse teeninduspunkti (inglise keeles EIP-

AGRI Service Point) loomiseks põllumajandustootlikkuse ja jätkusuutlikkuse teema osas. EIP-

AGRI võrgustiku ja teeninduspunkti eesmärgiks on koguda ja vahendada informatsiooni ning 
hõlbustada andmevahetuse protsessi eelkõige tootjate, nõustajate ja teadlaste vahel 
põllumajandus-innovatsiooni teemade osas.  

EIP-AGRI loodi DG AGRI poolt Euroopa 2020 strateegia raames, kus innovatsiooni nähakse EL 
jaoks tuleviku väljakutsetega toimetulekul ühe peamise elemendina. Innovatsioonipartnerluse 
kaudu püütakse leida parimaid viise teadussektori ning innovatsioonipartnerite omavaheliseks 
koostööks, mis viiks praeguste lähenemistega võrreldes kiiremate ja paremate tulemusteni, seda 
nii vajaminevate teadustööde defineermisel kui ka juba teostatud teadustööde tulemuste 

praktikasse rakendamise osas. Partnerluse eeltingimuseks on alt-üles lähenemine, mis võimaldab 
reaalset olukorda silmas pidades operatiivselt kokku koguda ning analüüsida erinevate osapoolte 
probleeme põllumajanduse ja metsanduse valdkonnas, mis omakorda stimuleeriks innovatsiooni 
teket ning teaduse arengut. 

Innovatsioon võib endas hõlmata nii tehnoloogilisi kui ka mittetehnoloogilisi, organisatsioonilisi 
või sotsiaalseid lahendusi, mis tuginevad kas uutel või traditsioonilistel võtetel. Konkreetse 
innovatsiooni määratluse ja defineerimise vajaduse osas on EK otsustusõiguse jätnud 
liikmesriikidele. 

EIP-AGRI peamiseks ülesandeks on täita lünk ja leida ühenduslüli teaduse ja 

põllumajandustootmise vahel, seejuures keskendutakse reaalsetele teemadele ja praktikast 
tulenevale teadusvajadusele. Täpsemad EIP-AGRI teemavaldkonnad on: 

• Põllumajandustootlikkuse tõstmine ja vahendite kasutamise efektiivsus; 

• Biomajanduse efektiivistamine; 

• Elurikkus, ökosüsteemi teenused ja muldade talitlus; 

• Väärtusahela innovaatilised tooted ja teenused; 

• Integreeritud tarneahelad ja innovatsioon; 

• Toidukvaliteet, -ohutus ja tervislikud eluviisid. 

EIP-AGRI teeninduspunkti peakontor asub Brüsselis ning teeninduspunkti meeskonda kuuluvad 
erinevast riikidest ja teadmiste pagasiga eksperdid. EIP-AGRI teeninduspunkti koordineerida on 
mitmed DG AGRI algatatud seminarid, töötoad ja konverentsid, lisaks alustati 2013. aastal kuue 
spetsiaalse fookusgrupi tööga (mahepõllumajandus, proteiinikultuurid, loomakasvatus - 
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antibiootikumide väiksem kasutus seakasvatuses, Vahemere riikide mulla orgaanilise aine kaitse, 
geneetilised ressursid, ristõieliste kultuuride integreeritud kahjuritõrje). Fookusgrupis 
osalemiseks avatakse vastava teema kohta taotlusvoor, kuhu kutsutakse kandideerima 

põllumajandustootjaid, nõustajaid, teadlasi ja teisi eksperte erinevatest riikidest. Fookusgrupp 
uurib praktilisi võimalusi teemaga seotud innovatsiooni rakendamiseks (sh projektidega seotud 
info kogumine). Arutatakse ka seotud teadustööde parimaid praktikaid (võivad olla seotud nii 
tootmise, töötlemise kui ka tarbimise, transpordiga jmt). Töögrupi eesmärgiks on koguda 
praktilist infot ja teadmisi ning ka ideid EIP töörühmade (inglise keeles operational group) 
projektide koostamiseks. 

Täpsemat infot EIP-AGRI kohta on võimalik lugeda DG AGRI koduleheküljelt aadressil 
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/index_en.htm 

Juunis osales Pille Koorberg ja oktoobris osalesid Pille Koorberg, Livi Rooma ja Jana Adari 
Maaeluvõrgustiku ja Põllumajandusministeeriumi ühistööna korraldatud "Euroopa 
Innovatsioonipartnerlus - põllumajanduse tootlikkus ja jätkusuutlikkus" seminaridel Jänedal. 
Seminaride eesmärgiks oli anda ülevaade Euroopa Innovatsioonipartnerlusest nii EL 
seaduseelnõude kui ka Eesti maaelu arengukava 2014-2120 eelnõu tasandil, viia läbi esialgsed 
arutelud, kuidas meetme rakendamine Eestis võiks toimuda ning arutada võimalikke näiteid EIP 
töörühmade tegevuskavade ideekavandite osas. 

6. detsembril Maamajanduse Infokeskuse ja Põllumajandusministeeriumi koostöös korraldatud 

Euroopa Innovatsioonipartnerluse (EIP) tegevuse rakendamise ettevalmistamiseks  
mahepõllumajanduse teemat käsitlevas mõttekojas osales Karli Sepp. Esimesel kokkusaamisel 
kaardistati antud valdkonna probleemid ja kitsaskohad kogu tootmistsükli (tootmine, töötlemine 
ja turustamine) ulatuses ning otsiti võimalikke lahendusi, mida läbi EIP töörühma tegevuskava 
lahendada.  

Pille Koorberg osales eksperdina konsultatsioonifirma Ernst&Young poolt läbiviidavas MAK 
2014-2020 eelhindamise töös. 

Livi Rooma osales Keskkonnaministeeriumi poolt koordineeritavas nitraaditundliku ala nõukogu 
töös eksperdina.  

PMK direktor Kalle Talviste on MAK 2014-2020 ettevalmistava juhtkomisjoni liige. MAK 
2014-2020 juhtkomisjon moodustati 2011. aasta 13. septembril. Asendusliikmena osales 
juhtkomisjoni töös Livi Rooma. 

Priit Penu, Tiina Köster ja Valli Loide osalesid mais, septembris ja novembris projekti 
„Huumusbilansi mudel taimekasvatuse jätkusuutlikkuse hindamine töövahendina“ koosolekutel. 
2013. a oli projekti esimene aasta. Projekti vastutav täitja on Eesti Maaülikool. 

Priit Penu, Tambet Kikas, Tiina Köster, Jaan Kanger ja Valli Loide osalesid veebruaris, mais, 
oktoobris ja novembris projekti „Mullastikukaartide- ja andmebaaside rakendused 

jätkusuutlikuks maakasutuseks ja põllumajandustootmiseks“ koosolekutel. 2013. a oli projekti 
neljas aasta. Projekti vastutav täitja on Eesti Maaülikool. 
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Priit Penu, Tiina Köster ja Karli Sepp osalesid märtsis projekti „Erinevate viljelusmeetodite (sh. 
otsekülv) rakendusteadusliku kompleksuuring“ koosolekul ja septembris välitöödel. 2013. a oli 
projekti teine aasta. Projekti vastutav täitja Eesti Taimekasvatuse Instituut. 

Augustis loodi „Mahepõllumajanduse arengukava 2014-2020 ja selle rakendusplaani“ töörühm 
(jätkub 2014. a), kus PMK-st osales liikmena Karli Sepp ning asendusliikmena Eneli Viik. 
Töörühma ülesandeks on valmistada ette arengukava, teha selles vajaduse korral muudatusi ja 
täiendusi ning esitada põllumajandusministrile ettepanek arengukava kinnitamise kohta. 
Arengukava koostamine toimus kuue teemagrupi kaupa: tootmine; töötlemine; toitlustamine; 
turustamine ja tarbimine; teadus- ja rakendusuuringud, koolitus, nõustamine ning teabe 
levitamine; seadusandlus ja järelevalve.  

2013. aasta augustist alates on Eneli Viik QUESSA projektis teemasse puutuva sihtgrupi liige. 

QUESSA (inglise keeles Quantification of Ecosystem Services for Sustainable Agriculture ehk 
ökosüsteemi teenuste roll jätkusuutlikus põllumajanduses) on Euroopa Komisjoni poolt 7. 
raamprogrammi kaudu finantseeritav rahvusvaheline uurimisprojekt, mis kestab 2013.–2017. a. 
Projektis osaleb 14 teadusasutust üle Euroopa, Eestit esindab Eesti Maaülikool. Projekti 
eesmärgiks on hinnata, kuidas pool-looduslikud elupaigad (hekid, põllu- ja metsaservad, 
põõsaste ja puudega kraavid, kesad ja rohumaad) toetavad säästva ja jätkusuutliku 
põllumajanduse jaoks olulisi ökosüsteemi teenuseid (tolmeldamine, röövtoiduliste lülijalgsete 
soodustamine, mullaerosiooni vältimine jne). Sihtgrupi liikmelt oodatakse kahel koosolekul 

osalemist ja oma seisukohtade esitamist ning küsitlusele vastamist.  

Jana Adari osales Eesti maaeluvõrgustiku koostöökoja töös PMK esindajana (sh 2012. aasta 
MAK 2007-2013 parimate projektide konkursi žürii töös). 

PMK põllumajandusseire ja uuringute osakonna töötajad osalesid MAK 2007-2013 teise telje 
meetmete kujundamise töögruppides ja ala-töögrupis, mis tegeleb kõrge loodusväärtusega 
põllumajandusalade määratlemise metoodika väljatöötamisega. 2013. aasta detsembris toimus 
töögrupi koosolek, mille raames esitleti KLV metoodika väljatöötamise tulemusi ning arutati 
lõpliku metoodika koostamisega seotud viimaseid tehnilisi küsimusi. 

MAK 2014-2020 toetusi väljatöötavates töögruppides osalemine: 

• Priit Penu ja Livi Rooma KSM mulla ja vee ekspertgrupi töörühmas; 

• Marje Särekanno Keskkonnasõbraliku aianduse ekspertgrupi töös.  

• Karli Sepp Mahepõllumajanduse toetust ettevalmistava töögrupi töös. 

• Ere Ploomipuu - ohustatud tõugu looma, loomade heaolu toetus ja kohalikku sorti 
taimede kasvatamise toetus; 

• Eneli Viik, Iiri Raa ja Pille Koorberg – elurikkusega seotud meetmed. 
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1.3.5. HINDAMISEGA SEOTUD INFO AVALDAMINE ERINEVATES ALLIKATES 

Astover, A., Reintam, E., Leedu, E., Kõlli, R., 2013. Muldade väliuurimine. Retsensent: Penu, 
P., Eesti Maaülikool, Tartu, 70 lk. 

MTÜ Eesti Mullateaduse Selts, 2013. 2014. aasta mulla voldik ja postkaart. Kaardid: Penu., P., 
Kikas, T.  

Penu, P., Astover, A., Loide, V., 2013. Mulla- ja väetistarbekaardid põllumehe teenistuses. 
Maaleht, 22. aprill, URL (kasutatud jaanuar 2014) 
http://maaleht.delfi.ee/news/maamajandus/taimekasvatus/mulla-ja-vaetistarbekaardid-
pollumehe-teenistuses.d?id=65991664. 

Liiv, K., 2013. 2012. aasta riikliku keskkonnaseire programmi tulemuste ülevaade. Mullaseire 
peatükk Penu, P. (koost.), Keskkonnateabe Keskus, lk 21-22, URL (kasutatud jaanuar 2014. a) 

http://seire.keskkonnainfo.ee/attachments/article/2752/SN%20protokolli%20LISA%203_Tulem
uste%20kokkuvote_2012.pdf. 

Kanger, J., Penu, P., Rooma, L., Sepp, K., 2013(4). Väetamise ABC (ei ole veel avaldatud). 

Redman, M., Koorberg P., 2013. Läänemere piirkonna rahvusvahelise konverentsi „Quo vadis, 
põllumajandusmaa elurikkus?“ konverentsikogumik. Saku. http://pmk.agri.ee/pkt/BDconference, 
(kasutatud 19.03.2014). 

Viik, E., Mänd, M. 2012. Eesti kimalased. Põllumajandusuuringute Keskus. Ecoprint, 44 lk.  
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2. HINDAMISEGA SEOTUD UURINGUD 

2.1. VALDKOND MULLASTIK  

2.1.1. VALDKONNA ÜLDINE ÜLEVAADE 

Mullastiku valdkonna üldises ülevaates käsitletakse väärtusliku põllumajandusmaa6 hindamisega 
seotud erinevaid aspekte. Ülevaate eesmärgiks on selgitada väärtusliku põllumajandusmaa 
hindamise vajadust ja hinnata erinevate metoodikate sobivust väärtusliku põllumajandusmaa 
väljaselgitamiseks. 

Väärtusliku põllumajandusmaa mõistet käsitletakse otseselt planeerimisseaduses, mille kohaselt 
peab maakonnaplaneeringu ja üldplaneeringu koostamise käigus defineerima ja määratlema 
ruumiliselt muu hulgas ka väärtusliku põllumaa7. Planeerimisprotsessis on selline määratlus 
siiski liiga kitsas ja seetõttu erinevad planeeringud käsitlevad väärtuslikku põllumajandusmaad 

ehk reaalse planeerimistegevusega on seaduse mõtet laiendatud. Kavandatud planeerimisseaduse 
muudatused peaksid looma ühised alused väärtusliku põllumajandusmaa määratlemiseks. Kõige 
otstarbekam on väärtusliku põllumajandusmaa iseloomustamisel arvestada mullaviljakust. 
Mullaviljakust väljendatakse erinevaid mullaparameetreid kompleksselt käsitleva mulla 
boniteediga.  

Eesti muldade omapära ja viljakuse uurimisele on möödunud aastakümnetel pühendatud palju 
tähelepanu. Põhjus on lihtne: mulla viljakuse tase on põllumajandusmaa maksustamishinna 
määramisel lähtealuseks. Mulla viljakuse põhilisteks näitajateks on mulla lõimis, huumusevaru, 

reaktsioon, toitainete sisaldus, veeolud jms. Muldade viljakuse hindamisel on kasutusel 
hindepunktiline skaala ehk mulla boniteet. Erinevalt teistes riikides kasutusel olevatest 
skaaladest, kus lähtealuseks on võetud kõige viljakam muld, mida hinnatakse saja hindepunktiga, 
ja teiste muldade koht hindeskaalal määratakse saakide alusel (võrreldavates tingimustes) 
protsentides, on Eesti hindeskaala lähtealuseks keskmine rähkmuld, mille hinne on loetud 
võrdseks 50 hindepunktiga (Kask, 1994). Mulla viljakus on seega mulla omaduste, mulla 
režiimide ja mullas toimuvate protsesside funktsioon, mis avaldub taimekasvatuses antud kohale 
iseloomulikes ilmastikutingimustes ja mida väljendatakse mulla boniteediga. Mulla boniteet 
jaguneb omakorda kaheks: olemasolev ja perspektiivne boniteet. Olemasolev boniteet väljendab 

mullaviljakust koos teostatud maaparandustöödega – kuivendamine, kivide koristus jne ning 
perspektiivne boniteet väljendab seega potentsiaalset mullaviljakust juhul, kui seal on vajalikud 
maaparandustööd tehtud. Seega on paljudel muldadel kahe boniteedi absoluutväärtus erinev 
(näiteks liigniisked kuivendamata mullad), kuid paljudel juhtudel on see näitaja ka küllalt 
sarnane (mullad, millel puuduvad olulised mullaviljakust pärssivad mullaomadused). 

Viimane süstemaatiline mullaviljakuse hindamine koos boniteedi määramisega tehti Eestis 80-
ndatel aastatel. Muldade perspektiivboniteet kajastati 1:10 000 Eesti mullakaardil ja olemasoleva 
boniteedi süstematiseerimiseks loodi haritavate maade viljakuse andmebaas. Kuna riiki huvitab 

                                                   
6 Põllumajandusmaa - põllumaa, püsirohumaa ja püsikarjamaa või püsikultuuride all olev maa-ala 

7 Põllumaa – regulaarselt külvikorras olev, põllukultuuride kasvatamiseks kasutatav maa-ala 
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mullaviljakus eeskätt maade maksustamishinna määratlemise ühe alusena, siis loodi 90-ndate 
algul olemasoleva boniteedi baasil kogu maafondile nn viljakuse tsoonid. Tsoneerimise aluseks 
oli sarnase viljakusega muldade koondamine ruuumiliselt viljakustsoonidesse, kusjuures 

metoodikajärgselt koondati ühte tsooni kõlvikud, mille boniteedi erinevus oli kuni viis 
hindepunkti. Väärtusliku põllumajandusmaa hindamisel võib põhimõtteliselt kasutada mõlemat 
boniteeti ja järgnevalt analüüsitakse erinevate boniteetide võimalikku kasutamist väärtusliku 
põllumajandusmaa hindamiseks.  

Boniteedi kui väärtusliku põllumajandusmaa hindamise põhilise aluskriteeriumi kasutamisel 
tuleb hinnata olemasolevate andmebaaside kvaliteeti, mille abil saaks teostada ruumilist 
analüüsi. Tänapäeval ei ole ülepinnaliste analüüside tegemine võimalik ilma ruumilise 
andmebaasita. Kahjuks ei ole olemasoleva boniteedi ehk viljakuse andmebaas ülepinnaliselt ehk 

iga kõlviku puhul geograafiliselt seotud. Andmebaasi kvaliteet ei võimalda igale kõlvikule, 
põllule jms omistada ka boniteedi väärtust. Nagu eelnevalt öeldud, siis antud andmebaasi 
loomise metoodika kohaselt koondati lähedased olemasoleva boniteediga kõlvikud 
(boniteedipunktide vahe 3-5 hindepunkti) erineva pindalaga viljakustsoonidesse. Seega on 
ruumiliseks analüüsiks võimalik kasutada olemasolevat boniteeti viljakustsoonide kaupa, kus 
igale selles tsoonis asuvale kõlvikule on võimalik omistada tsooni keskmine väärtus. 
Mullakaardil olev perspektiivne boniteet on küll ruumiliselt täpsemini defineeritav, kuid paraku 
puuduvad ca 20% PRIA põllumassiividest ehk suurel osal põllumajandusmaast perspektiivse 

boniteedi väärtused. Seega on mõlemal boniteedi näitajal puudused ja neist lähtudes tuleb 
väärtusliku põllumajandusmaa hindamise algfaasis kasutada paralleelselt mõlemat andmebaasi ja 
lõplik väärtusliku põllumajandusmaa teemakaart luuakse nende andmebaaside sünteesiga. 

Viljakustsoonide koostamise üldpõhimõtteks on sarnase viljakusega muldade koondamine 
ruumilistesse gruppidesse ehk viljakustsoonidesse. Viljakustsoonidega määratud mullaviljakuse 
alusel määratakse ka käesoleval ajal maa maksustamishinda, millest arvutatakse maamaks. 
Keskkonnaministri 05.06.2001. a määrusega nr 193 „Maa korralisel hindamisel kasutatav 
metoodika“ on sätestatud seega juriidiline alus viljakustsoonidele ja see aspekt võimaldab 
viljakustsoonidel põhinevat metoodikat kasutada väärtusliku põllumajandusmaa defineerimiseks.  

Viljakustsoone on Eestis kokku 4426 ja maakondade lõikes on kõige vähem tsoone Hiiu 
maakonnas (42) ja kõige rohkem Harju maakonnas (919) (Joonis 8), enam on viljakustsoone veel 
Järva ja Viljandi maakonnas ning vähem Valga ja Jõgeva maakonnas. Seega moodustab 
viljakustsoonide arv Harju maakonnas koguni 21% nende koguarvust. Keskmine tsooni pindala 
on suurim Hiiumaal, ulatudes peaaegu 2500 hektarini, järgnevad Valga ja Jõgeva maakond. 
Pindalalt kõige väiksemad tsoonid on Harjumaal, Ida-Viru ja Järva maakonnas. Üldiselt kehtib 
printsiip, mida rohkem on erinevaid tsoone, seda väiksem on tsooni keskmine pindala ja 
järelikult on neis maakondades suur erineva viljakusega muldade vaheldumine või mõni muu 

tsoneerimist mõjutanud parameeter. Põllumajandusmaa puudub 11 viljakustsoonis, mis katavad 
kokku 861 ha. 
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Joonis 8. Mulla viljakustsoonide arv ja keskmine pindala (ha) maakondade lõikes 

Nagu eelnevalt kirjeldatud, võivad olemasolev ja perspektiivne boniteet erineda oluliselt 
üksteistest või olla üksteisega sarnased sõltudes mullastiku kirjususest ja piirkonnast. Suurim 

erinevus nende boniteetide vahel on Järva maakonnas, Saare maakonnas ja Rapla maakonnas 
(Joonis 9). Nendes maakondades on liigniiskete muldade osakaal suhteliselt kõrge ning seega 
perspektiivboniteedi näitajad ka kõrged. Tartu maakonnas, Valga maakonnas ja Põlva 
maakonnas on kahe boniteedi erinevused kõige väiksemad. Üldiselt on maakondade lõikes 
olemasoleva ja perspektiivboniteetide vaheline erinevus 7-10 hindepunkti. 

 

Joonis 9. 2012. aasta PRIA põllumassiivide olemasolev ja perspektiivboniteet hindepunktides 
maakondade lõikes 

Lisaks maakondadele on täpsema selguse huvides oluline vaadata vastavat näitajat ka valdade 
lõikes ja selgub, et suurimad erinevused kahe boniteedi vahel on Saaremaa keskosas, Hiiumaa 
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ning Viljandi maakonna põhjaosas ja Järva maakonna lõunaosas (Joonis 10). Sarnase 
boniteediga ehk maaparandustöid mittevajavad põllumassiivid asuvad peamiselt Tartu 
maakonnas, Lääne-Viru maakonnas ja Viljandi maakonna keskosas.  

 

Joonis 10. Perspektiivse ja olemasoleva boniteedi hindepunktide erinevus valdades 

Maakasutuse analüüsil selgitati, kas olemasolev põllumajandusmaa asub pigem viljakatel 
muldadel ja milline on viljakuse potentsiaal passiivse kihi põldudel (deklareeritud, kuid toetusi 
mittesaavad põllumassiivid). Selleks analüüsiti maakondade kogu maafondi (kogu maafond) 
ÜPT toetust saavate põllumassiivide (aktiivne kiht) ja deklareeritud, kuid toetusi mittesaavaid 

põllumassiive (passiivne kiht). Praktiliselt kõikides maakondades asuvad aktiivsetel ehk toetust 
saavatel massiividel kõige viljakamad mullad (Joonis 11). Erandiks on siin Ida-Virumaa, kus 
passiivse kihi olemasolev kaalutud keskmine mulla boniteet on 0,2 punkti suurem kui aktiivsel 
kihil. Seitsmes maakonnas on passiivse kihi boniteet madalam kui kogu maafondil ehk seal on 
hetkel põllumajanduskasutusest väljas oleva maa olemasolev boniteet madalam kui maafondil 
tervikuna. Järvamaal, Raplamaal ja Viljandimaal on suhteliselt kõrgema mullaviljakuse taustal 
passiivse kihi põllumassiivide olemasolev mullaviljakus veidi suurem kui kogu maafondi 
viljakus ja seega on neis maakondades olemas kõige suurem potentsiaal viljaka 

põllumajandusmaa kasutusse võtmiseks. 
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Joonis 11. Olemasoleva boniteedi hindepunktid erineva maakasutuse korral maakondade lõikes 2012. 
aasta maakasutuse andmetel (kogu maafond - ülepinnaline maafond, passiivne kiht - deklareeritud, kuid 
pindalatoetusi mittesaavad põllumassiivid, aktiivne kiht - ÜPT toetust saavad põllumassiivid) 

Erineva maakasutusega muldade perspektiivboniteedi ja olemasoleva boniteedi erinevus näitab 
peamiselt erineva niiskusrežiimi ja viljakusega muldade vaheldumist. Tavaliselt on kõige 
väiksem erinevus aktiivses kihis, kuna sinna on koondunud suurema viljakusega alad (Joonis 
12). Maakondade lõikes on tulemused erinevad. Näiteks Läänemaal, Põlvamaal ja Raplamaal on 
suurim vahe passiivsel põllumassiivide kihil. Pärnumaal on kahe boniteedi suurim erinevus 
aktiivses massiivide kihis, kuid üldiselt on kõikide kihtide erinevus väga sarnane. Olulised on 
kihtidevahelised erinevused Hiiumaal, kus kogu maakonna maafondi muldade erinevus on ca 2,5 

korda suurem kui passiivses kihis. Suhteliselt väike on kahe boniteedi erinevus Tartumaa 
kõikides maakasutuse kihtides. 
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Joonis 12. 2012. aasta erineva maakasutuse perspektiivboniteedi ja olemasoleva boniteedi vahe 
hindepunktides  maakondade lõikes. Aktiivne kiht - ÜPT toetust saavad põllumassiivid, passiivne kiht - 
deklareeritud, kuid toetusi mittesaavad põllumassiivid, kogu maafond - aktiivne ja passiivne kiht kokku. 

GIS-analüüsil selgitati välja kahe erineva boniteedi järgi viis madalaima ja viis kõrgeima 
mullaviljakusega valda (Joonis 13). Kahe erineva boniteedi järgi arvutatud parima ja halvima 
viljakusega muldadega vallad kattuvad osaliselt ja seetõttu on joonisel esitatud 16 valda. Kareda, 
Koigi ja Väike-Maarja valdade põllumajandusmaadel paiknevate muldade viljakus on kõrge 
mõlema boniteedi korral. Geograafiliselt on selgelt eristatav viljakamate muldade piirkond, mis 
asub Järvamaa ida- ja kirdeosas ning Lääne-Virumaa lõunaosas. Madalaima viljakusega 
põllumajandusmaad paiknevad erinevates Eesti piirkondades ja nende ühiseks omaduseks on 

veepiiri olemasolu. Sellest tulenevalt on neis valdades tegemist suhteliselt noorte, vähearenenud 
ja seega madala viljakusega muldadega ühelt poolt ja mullaviljakust negatiivselt mõjutava 
liivalõimisega teiselt poolt.  
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Joonis 13. Madalaima ja kõrgeima boniteediga põllumajandusmaadega vallad 

Põllumajandusmaa olemasolev mullaboniteet ületab kahes vallas 50 hindepunkti piiri (Tabel 3) 

ja perspektiivboniteet kahes vallas on enam kui 57 hindepunkti. Kõige väiksem erinevus kahe 
boniteedi vahel on Laekvere vallas ning seega on seal vallas suures enamuses sellised mullad, 
mille parandamisega ei ole enam võimalik oluliselt mullaviljakust tõsta. Üheksas vallas on 
põllumajandusmaa olemasolev boniteet väiksem kui 30 hindepunkti ning kõige madalama 
viljakusega on Ruhnu valla mullad, moodustades kaalutud keskmisena kõige viljakamate, Väike-
Maarja valla muldade viljakusest vaid 43,7%. 
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Tabel 3. Boniteetide kaalutud keskmised hindepunktid kõrge ja madala viljakusega põllumajandusmaal 
valdades 

Vald Maakond Olemasolev boniteet Perspektiivboniteet 
Väike-Maarja vald Lääne-Viru maakond 50,3 55,2 

Laekvere vald Lääne-Viru maakond 50,1 52,4 

Kareda vald Järva maakond 49,7 55,9 

Koigi vald Järva maakond 49,2 57,4 

Ambla vald Järva maakond 48,5 53,3 

Imavere vald Järva maakond 46,6 57,3 

Järva-Jaani vald Järva maakond 46,1 54,8 

Torgu vald Saare maakond 29,9 32,6 

Salme vald Saare maakond 28,7 34,6 

Piirissaare vald Tartu maakond 28,0 31,7 

Kasepää vald Jõgeva maakond 27,3 32,8 

Lümanda vald Saare maakond 26,6 35,8 

Alajõe vald Ida-Viru maakond 26,0 36,0 

Viimsi vald Harju maakond 25,8 38,9 

Aseri vald Ida-Viru maakond 25,7 35,3 

Ruhnu vald Saare maakond 22,0 34,1 

Selgitamaks veelgi täpsemalt kahe boniteedi erinevusi ja sellest tulenevaid võimalikke 
probleeme väärtusliku põllumajandusmaa hindamise seisukohast, analüüsiti Väätsa valla 
põllumajandusmaad. Analüüsi käigus võrreldi olemasolevate viljakustsoonide olemasolevat 
boniteeti igas tsoonis asuva põllumajandusmaa kaalutud keskmise mullakaardi 
perspektiivboniteediga (Joonis 14). Eesmärk oli selgitada kahe erineva boniteedi erinevusi 
viljakustsoonides ja selle võimalikke põhjuseid. Joonisel toodud võrdlusandmetest selgub, et 

kahe erineva boniteedi erinevused võivad olla sõltuvalt viljakustsoonist väga suured. Näiteks 
valla keskel asuvas viljakustsoonis oli olemasolev boniteet üle kahe korra väiksem kui 
perspektiivboniteet, kuid mitmes tsoonis on boniteetide erinevus vaid 1-2 hindepunkti. 
Mullakaardi abil selgitati välja, et suurem erinevus kahe boniteedi vahel oli neis 
viljakustsoonides, kus levisid liigniisked mullad, eeskätt kuivendatud madalsoomullad. Kuigi 
olemasoleva boniteedi hindamisel arvestatakse ka kuivendusseisundit, siis on teatud tsoonides 
kuivenduse arvestamine olnud siiski puudulik.  

Käesolevale analüüsile tuginedes selgus, et väärtusliku põllumajandusmaa määratlemise aluseks 
sobib hästi mulla boniteet kui üldine viljakuse näitaja. Olemasolev boniteet käsitleb 

mullaviljakust adekvaatsemalt kui perspektiivboniteet, kuid eeskätt liigniisketel aladel tuleks 
teostada täiendav viljakustsoonide analüüs, mille käigus tuleb olemasolevat boniteeti täpsustada. 
Täpsustamise aluseks peaksid olema mullakaart, kuivendussüsteemide andmebaas ja haritava 
maa viljakuse andmebaas ning vajadusel ruumiliseks analüüsiks kasutatavad ajaloolised põldude 
skeemid, mille alusel olemasolev boniteet arvutati. 
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Joonis 14. Väätsa valla mulla viljakustsoonide olemasolev boniteet ja tsoonis oleva 2012. aasta 
põllumajandusmaa perspektiivboniteet. Põllumajandusmaa on tähistatud halli värviga, viljakustsoonide 
piirid pruunide joontega, viljakustsooni olemasolev boniteet ja kaalutud keskmine perspektiivboniteet 
vastava numbriga tsoonide keskel 

2.1.2. VALDKONNA UURINGUD 

2.1.2.1. Põllumuldade tihenemise mõju taimede kasvule ja arengule ning tihenenud muldade 
ulatusest Eestis 

Töö teostaja: Põllumajandusuuringute Keskus, Mullaseire büroo  

Uuringu eesmärk 

Uuringu eesmärgiks oli selgitada välja Eesti enamlevinud põllumuldade tallamisest tingitud 

potentsiaalne tihenemise oht ja selle võimalikud põhjused. Käesoleva uuringu esimene osa viidi 
läbi 2008.–2009. aastal, kui põldudelt koguti esmased andmed ja määrati vastavad parameetrid 
ning seega on tegemist jätku-uuringuga, mis selgitab viie aasta jooksul toimunud protsesse. 

Metoodika 

2008. aastal läbi viidud põllumuldade seire käigus koguti proovid 15 uurimisalalt: Ilmatsalu, 
Kiislimõisa, Abeli, Metstaguse, Võhandu, Sakala, Sakala1, Sakala3, Adavere, Tuuleveski, 
Laiuse, Laiuse2, Avispea, Tagakaasiku ja Tagakaasiku-mahe (Joonis 15). 2013. a teostatud 
kordusuuring teostati 14 alal, sest Tuuleveski alale oli külvatud talirüps ja seetõttu ei olnud 
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võimalik metoodikajärgselt töid teostada, sest külvijärgselt ei ole võimalik mahukaalu proove 
koguda.  

 

Joonis 15. Põllumuldade tallamise uuringu uurimisalade paiknemine Eestis 

Mullastikuliselt paiknes üheksa uurimisala valdavalt näivleetunud mullal (LP), neli ala leetjal 
(KI) ja gleistunud leetjal mullal (KIg), üks uurimisala (Sakala3) leostunud gleimullal (Go). 
Valdavaks lõimiseks uurimisaladel ülemises 25 cm kihis oli saviliiv (sl) kuni kerge liivsavi (ls1), 
erandiks oli Võhandu uurimisala, kus muld oli oluliselt savi- ja tolmurikkam (Tabel 4). Üldiselt 
langesid mullastikukaardil ja laboris seire käigus määratud lõimise tulemused kokku, kuigi 

mullakaardil kajastatud lõimisel on sageli tolmufraktsioon arvestatud savifraktsiooni hulka ning 
selle võrra on mullakaardil ühe astme võrra raskem lõimis (nt Adavere). Mullad olid nõrgalt 
koreselised (vo

1), liiva, savi ja tolmu fraktsiooni vahekord ülemises 5–10 cm ja sügavamal 20–25 
cm erines enamusel uurimisaladel paari protsendi piires. Suuremad erinevused olid Sakalas ja 
Tagakaasikus, kus esimesel juhul oli 20–25 cm sügavusel 9% suurem savi sisaldus ning 5,4% 
väiksem liiva sisaldus. Tagakaasikus oli 20–25 cm sügavusel savi 9,2% rohkem ning tolmu 9,4% 
vähem kui ülemises uuritud mullakihis (Tabel 4). Seega võib väita, et oluline lõimise erinevus 
kahe uurimissügavuse vahel esines ainult nende kahe uurimisala mullas.  

  



80 
 

Tabel 4. Uurimisalade mullastik (mullastikukaardi põhjal), lõimis (määramistulemused) ja 2012. aastal 
kasvatatud kultuur. Esimesena on ära toodud valdav muld ja seejärel kaasnevad mullad 

Asukoht Kultuur 

Mulla 
Süga-
vus 
(cm) 

Lõimis (%) 

šiffer nimetus 
liiv 
2-0,063 
mm 

savi 
< 0,002 

mm 

tolm 
 0,002– 
0,063 mm 

Ilmatsalu suvioder KIg  
Go 

gleistunud leetjas 
muld 
leostunud gleimuld 

5–10 57,2 6,2 36,6 

20–25 61 6,2 32,9 

Kiislimõisa suvioder LP näivleetunud muld 5–10 51 9,2 39,8 
20–25 50,9 8,5 40,6 

Abeli liblikõieliste
-kõrreliste 
segu 

LP näivleetunud muld 5–10 73 5,7 21,3 

20–25 75,1 5,3 19,6 

Metstaguse suviraps Ko  
KIg 

leostunud muld 
gleistunud leostunud 
muld 

5–10 63,6 8,1 28,3 

20–25 62,3 8,6 29,2 

Võhandu liblikõieliste
-kõrreliste 
segu 

LP 
KIg 

näivleetunud muld 
gleistunud leetjas 
muld 

5–10 30,7 15,9 53,4 

20–25 31,7 15,6 52,7 

Sakala talinisu LP näivleetunud muld 5–10 55 10,6 34,3 
20–25 49,3 19,6 31,1 

Sakala 1 suvioder LP 
LkI 
KIg 

näivleetunud muld 
nõrgalt leetunud 
muld 
gleistunud leetjas 
muld 

5–10 57,6 8,6 33,8 

20–25 59 8,8 32,2 

Sakala 3 suvioder Go leostunud gleimuld 5–10 75,4 8,5 15,8 
20–25 75,6 8,5 15,4 

Adavere talinisu KI leetjas muld 5–10 47,5 11,9 40,5 
20–25 46 11,5 42,4 

Laiuse liblikõieliste
-kõrreliste 
segu 

LP näivleetunud muld 5–10 41,3 8,5 50,2 

20–25 40,3 9,1 50,6 

Laiuse 2 suvinisu LP näivleetunud muld 5–10 48,3 9,5 42,2 
20–25 51,5 9,1 39,4 

Avispea talinisu KI 
Ko 

leetjas muld 
leostunud muld 

5–10 58,7 9,7 31,6 
20–25 55 10 35,0 

Tagakaasik
u mahe 

kaer LP näivleetunud muld 5–10 56,6 6,8 36,6 
20–25 54,3 6,9 38,7 

Tagakaasi
ku 

kõrreliste 
rohumaa 

LP 
LPg 

näivleetunud muld 
gleistunud 
näivleetunud muld 

5–10 62,2 6,7 31,2 

20–25 62,3 15,9 21,8 

Kokku võeti 280 proovi lasuvustiheduse ja poorsuse määramiseks ning 28 mullaproovi 
agrokeemilisteks analüüsideks (Corg, pH, liikuv P ja K). Proovid võeti igal uurimisalal viiest 
juhuslikult määratud kohast kahest sügavusest (5–10 cm ja 20–25 cm), arvestusega, et vähemalt 
üks koht jääks põllu serva või tehnorajale. Mulla Corg, pH, liikuva P ja K määrati 
koondproovidest. Koondproovi saamiseks segati eraldi alumise ja ülemise kihi proovid ja seega 
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määrati iga põllu ülemise ja alumise kihi koondproovist mulla agrokeemilised näitajad. 
Lasuvustiheduse proovid võeti 98,13 cm3 (läbimõõt 5cm, kõrgus 5 cm) terassilindritega suunaga 
ülevalt alla, st sügavuse suunas. Proovide võtmisel tasandati muld silindris servani ning suleti 

koos silindriga topsi edasisteks analüüsideks. Võetud proovidest määrati mulla mahuline 
niiskuse sisaldus proovivõtuhetkel, lasuvustihedus (kuiva mulla), üldine poorsus ning õhuga 
täidetud poorid väliveemahutavuse pF1,8 juures. Laboratoorsed analüüsid (välja arvatud Corg, 
pH, liikuv K ja P) teostati Eesti Maaülikooli Mullateaduse ja agrokeemia osakonna 
laboratooriumis. Muldade tihenemise hindamiseks kasutati tabelites (Tabel 5; Tabel 6) esitatud 
väärtusi. 

Tabel 5. Muldade poorsuse hindamise võrdlustabel mineraalmuldadele 

 
Aste 

Õhuga täidetud 
pooride ruumala 
mullas, mahu % 

Taimede poolt 
omastatav vesi mullas, 

mahu % 

Taimedele 
kättesaamatu vesi 
mullas, mahu % 

Väga madal 1 <2 <6 <4 
Madal 2 2 kuni<4 6 kuni<14 4–8 
Keskmine 3 4 kuni <12 14 kuni <22 8–16 
Kõrge 4 12 kuni <20 22 kuni <30 16–24 
Väga kõrge 5 ≥20 ≥30 >24 

Tabel 6. Mulla füüsikalise seisundi kriitilised väärtused teraviljakultuuridele lõimiste (Katšinski järgi) kaupa 
(Nugis et al., 1991) 

 
Liiv Saviliiv 

Kerge 
liivsavi 

Keskmine 
liivsavi 

Raske 
liivsavi 

Kerge ja 
keskmine 

savi 

Raske 
savi 

Kriitiline lasuvustihedus 
mullale (g/cm3) 

1,45 
1,55 

1,40 
1,50 

1,35 
1,50 

1,30 
1,45 

1,30 
1,40 

1,25 
1,35 

1,20 
1,30 

Eelkriitiline lasuvus-
tihedus taimedele (g/cm3) 

1,65 1,60 1,55 1,50 1,45 1,40 1,35 

Kriitiline lasuvustihedus 
taimedele mullas (g/cm3) 

1,75 1,70 1,65 1,60 1,55 1,50 1,45 

Maksimaalne mulla 
lasuvustihedus (g/cm3) 

2,00 2,06 2,10 1,87 1,86 1,70 

Mulla veesisaldus %, mis 
vastab niiskuseseisundile 
0,8 väliveemahutavusest 

5–9  9–11  11–13  13–15  15–17  17–24  24–28  

Optimaalne niiskus (mulla 
mehaanika aspektist) % 

9,6 8,7 9,5 15,1 17,0 20,5 

Kriitiline üldpoorsus 
mullale (%) 

34 37 39 41 43 45 47 

Kriitiline kõvadus (MPa) 4,5–6,0 3,7–5,5 3,2–5,0  3,0–4,5  2,8–4,9 2,6–3,6 2,4–3,2 

Mulla agrotehniline 
kandvus (kPa) 

190 155 125 105 80 55 

Tulemused 

Käesolevas aruandes kajastatakse muldade tihenemise erinevate parameetrite andmeid 2008. a ja 
2013. a võrdluses, et selgitada viie aasta jooksul toimunud muutuste iseloomu. Muldade 
tihenemisele ja seda iseloomustavatele parameetritele avaldab väga suurt mõju uurimisaasta 
ilmastik, eeskätt sademete hulk vegetatsiooniperioodil, millest sõltub ka muldade 
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niiskusesisaldus. Jooniselt (Joonis 16) selgub, et uurimisaastate sademete hulk Jõgeva 
meteoroloogiajaama andmetel oli väga erinev. Viie kuu sademete summa moodustas 2013. aastal 
2008. aasta vastavast näitajast 62% ja eriti suur oli sademete vahe augustikuus, mis tegelikult on 

mulla tallamise ja tihenemise seisukohalt kriitiline, sest augustis-septembris toimuvad põldudel 
koristustööd ja niiskes mullas on alati tallamise oht suurem kui kuivas mullas. Seega võib öelda, 
et 2013. aastal olid muldade tihenemise seisukohalt palju soodsamad ilmastikutingimused ja seda 
näitavad ka kordusuuringu tulemused. 

 
Joonis 16. Sademete summa (mm) vegetatsiooniperioodil ning jaotumine kuude lõikes Jõgeva 
meteoroloogiajaamas seireaastatel (EMHI, 2014) 

Oluliselt mõjutab muldade tihenemist ja sellega seotud parameetreid maakasutus. Muldade 
lasuvustihedust mõjutavad nii erinevad kultuurid kui ka kasutatav agrotehnoloogia. Üldiselt 
parandavad muldade füüsikalist seisundit rohumaakultuurid, eriti liblikõielised. Uuritavatest 

aladest ei ole valitud perioodil rohumaakultuure külvikorras kasutatud neljal põllul ehk 29% 
seirealadest (Tabel 7). 

Tabel 7. Uurimisalade maakasutus perioodil 2008-2013  

Ala nimetus 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Ilmatsalu teravili nisu oder raps talinisu suvioder 
Kiislimõisa raps nisu nisu AK raps talinisu suvioder 
Abeli raps nisu oder oder liblikõieliste-

kõrreliste segu 
liblikõieliste-

kõrreliste segu 
Metstaguse teravili raps oder oder suvinisu suviraps 
Võhandu teravili oder talinisu heintaimed, 

liblikõielised 
liblikõieliste-

kõrreliste segu 
liblikõieliste-

kõrreliste segu 
Sakala teravili punane ristik talinisu raps talinisu talinisu 
Sakala 1 teravili oder raps nisu talinisu suvioder 
Sakala 3 teravili punane ristik mustkesa talirüps raps suvioder 
Adavere raps nisu heintaimed rohumaa rohumaa talinisu 
Laiuse raps nisu oder oder AK rohumaa rohumaa 
Laiuse 2 teravili oder oder AK heintaimed, 

liblikõielised ja 
kõrrelised 

kõrrelised 

suvinisu 
Avispea raps heintaimed, 

kõrrelised 
talinisu hernes talirüps 

talinisu 
Tagakaasiku 
mahe 

teravili heintaimed heintaimed ristikud rukis 
kaer 

Tagakaasiku teravili kaer oder mustkesa rohumaa rohumaa 

21
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Muldade tihenemist ja tihenemisega seotud mullaparameetreid (lasuvustihedus, poorsused) 
mõjutab oluliselt mulla orgaaniline aine, mida mõõdetakse ja väljendatakse orgaanilise 
süsinikuna (Corg). Mulla orgaanilise süsiniku sisaldus uurimisaladel viie aasta jooksul (Joonis 17) 

on muutunud mõlemas uuritud kihis erisuunaliselt. Ülemises 5–10 cm mullakihis toimub Corg 
sisalduse vähenemine kümnel alal (71% aladest). Kolmel alal (Kiislimõisa, Võhandu, Avispea) 
on toimunud Corg sisalduse suurenemine  ja ühel alal (Laiuse) on sisaldus jäänud praktiliselt 
samaks. Sügavamas kihis on Corg muutused olnud väiksemad, näitaja on langenud kaheksal alal 
ning suurenenud kuuel alal. Siinjuures on oluline märkida, et kaheksal alal oli muutus mõõtevea 
piires (väiksem kui 0,1%) ja seega võime hinnata neil aladel Corg-seisundit stabiilseks. 

 

 

Joonis 17. Corg sisaldus (%) uurimisaladel kahe lasuvustiheduse uurimissügavuse (5 cm ja 20 cm) kohta 
2008. ja 2013. aastal (2013. a määrati igalt alalt ühest proovist, seetõttu ei ole esitatud ka usutavuse 
piire)  

Eelnevalt esitatud ilmastikuandmetest selgus, et 2013. aastal oli sademeid oluliselt vähem kui 
2008. aastal ja seda kinnitavad ka mulla kaalulise niiskuse näitajad (Joonis 18). Kõikide alade 
mõlemal sügavusel oli mullaniiskus 2008. aastal suurem kui 2013. aastal ning paljudel juhtudel 
ka statistiliselt usutavalt. Eriti suur vahe oli muldade niiskusesisaldusel Võhandu, Adavere ja 
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Joonis 18. Mulla kaaluline niiskus (%) kahes uurimissügavuses (5 cm ja 20 cm) 2008. ja 2013. aastal 

Üheks olulisemaks mulla tallatuse ja seega ka tihenemise hindamise parameetriks loetakse mulla 
lasuvustihedust ehk mahukaalu. Üldjuhul on mulla kõrge lasuvustihedus tihenenud mulla 
indikaatoriks. Seiretulemused näitasid, et valdavalt jäi uuritud põldude mulla lasuvustihedus 
vahemikku 1,4–1,6 g/cm3 (Joonis 19).  
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Joonis 19. Põllumuldade lasuvustihedus (g/cm3) uurimisala kahes uurimissügavuses (5 cm ja 20 cm) 
2008. ja 2013. aastal. Katkendlik punane joon – eelkriitiline lasuvustihedus taimedele; pidev punane joon 
– kriitiline mulla lasuvustihedus 

Nugis et al. (1991) järgi jääb saviliivade ning kergete liivsavide kriitiline mulla lasuvustihedus 
vahemikku 1,35–1,50 g/cm3 (piir on märgitud joonisel punase pideva joonega) ja eelkriitiline 
lasuvustihedus taimedele 1,55–1,60 g/cm3 (piir on märgitud joonisel punase katkendjoonega) 
piiresse. Sellest lähtuvalt oli 2008. aastal ülemise mullakihi lasuvustihedus kriitilisel piiril või 
selle ületanud kaheksal põllul, kuid 2013. aastal vastavalt kolmel põllul (Avispea, Võhandu, 
Sakala 1). Seega on vähemalt viie seireala ülemise mullakihi lasuvustihedus ja seega ka tallatuse 
oht vähenenud. Üldise positiivse tulemuse taustal on Võhandu ala (keskmisel liivsavil) 
lasuvustihedus tõusnud ning ületab ainukesena 2013. aastal ka taimede eelkriitilise 

lasuvustiheduse piiri ja ilmselt ei suudeta sellises mullas enam tagada taimedele sobilikku vee- ja 
õhurežiimi. Keskmistel lõimistel loetakse taimedele kriitiliseks piiriks 1,60–1,65 g/cm3, mida 
lisaks E. Nugise töödele on kinnitanud ka J. Kuhti ja E. Reintami uuringud (Reintam et al., 
2004). See on piir, millest alates taimede kasvuvõime järsult halveneb (Reintam, 2006). 
Ülejäänud aladel taimedele kriitilist lasuvustihedust 2013. a ei ületatud. Erineva sügavusega 
mullakihtide lasuvustiheduse võrdlusest selgub (Joonis 20), et enamusel aladel on alumise 
mullakihi lasuvustihedus kõrgem kui ülemises mullakihis. Mullaharimise käigus kobestatakse 
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pidevalt ülemist mullakihti, mis tagab seal soodsad tingimused, kuid sageli võib tekkida haritava 
kihi alla nn mullatihes ehk tihenenud mullakiht. 2008. aastal oli kolmel alal (Abeli, Sakala1, 
Avispea) alumise mullakihi lasuvustihedus väiksem kui ülemises kihis (negatiivsed väärtused) 

ning 2013. aastal oli selliseid alasid viis. Harimisest tingitud mullatihes (erinevate kihtide 
lasuvustiheduse vahe on 0,05 g/cm3 või enam) oli 2008. aastal olemas neljal alal ning 2013. 
aastal viiel alal. Seega oli viie aastaga selliste alade hulk suurenenud ja eriti suur oli 
kihtidevaheline erinevus Tagakaasiku-mahe alal. Samas oli sellel alal lasuvustihedus, eriti 
ülemises kihis, oluliselt langenud ja mulla üldine seisund hea. Ülemise mullakihi lasuvustiheduse 
suhteliselt suur langus oli ka kihtidevaheliste erinevuste peamiseks põhjuseks. 

 

Joonis 20. Alumise ja ülemise mullakihi lasuvustiheduse erinevus (g/cm3) 2008. ja 2013. aastal 

Lasuvustihedus ja mulla poorsus sõltuvad üksteisest. Lasuvustihedus on pöördeliselt seotud 
üldise poorsusega, andes võimaluse lasuvustiheduse abil hinnata mullapooride seisundit. 

Samadel uurimisaladel, kus lasuvustihedus oli kriitilisel piiril, oli seda ka mulla üldine poorsus 
(Tabel 6; Joonis 21).  
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Joonis 21. Mulla üldpoorsus uurimisaladel 2008. ja 2013. aastal. Pidev punane joon – optimaalne mulla 
üldine poorsus  

Mulla lasuvustihedus oli seirealadel üldiselt madalam kõrgema orgaanilise süsiniku sisaldusega 

muldades, mis näitab orgaanilise aine positiivset mõju mulla omadustele. Üldiselt on kõrgema 
huumusesisaldusega mullad madalama lasuvustihedusega, sest orgaanilise osa tihedus on 
väiksem kui mineraalsel osal ning orgaaniliste väetiste kasutamine aitab vähendada mulla 
lasuvustihedust. 

Üldine poorsus oli 2013. aastal kriitiline või selle lähedane Võhandu, Sakala1 ja Avispea alade 
mõlemal uurimissügavusel ning Sakala ala alumisel sügavusel. Kõigil neil aladel oli kriitiline ka 
lasuvustihedus. Suurem lasuvustihedus ei tähenda siiski alati taimedele ebasoodsaid 
mullatingimusi, näiteks hea struktuuriga muld võib ka kõrge lasuvustiheduse juures olla 
taimedele soodsate tingimustega. Seetõttu annab mulla seisundist parema ülevaate õhuga 

täidetud pooride hulk ehk aeratsioonipoorsus. Enamusel seirealadel jäi 2008. aastal 
aeratsioonipoorsus 5–10 % piiridesse (Joonis 22; Tabel 5) ning ainult Abeli, Sakala3 ja Avispea 
alade muldadel oli näitaja suurem kui 10%, mis üldiselt loetakse mulla hea õhustatuse 
kriteeriumiks. 2013. aastal oli olukord mulla õhustatusega tunduvalt parem ja valdaval enamusel 
aladest ületas aeratsioonipoorsus kriitilise piiri (>10%) ja mullad olid seega hästi õhustatud. 
Võhandu alal oli olukord muutunud tunduvalt halvemaks ja aeratsioonipoorsuse näitaja väga 
madal. Kriitilisest piirist allpool oli näitaja ka Ilmatsalu ala mõlemas kihis, Sakala ala alumises ja 
Sakala3 ülemises kihis. Oluliselt on õhuga täidetud pooride hulk paranenud Tagakaasiku 

mõlemal alal. Sakala3, Adavere, Avispea ja Metstaguse seirealadel oli mulla õhustatus 
pindmises 5-10 cm kihis väiksem kui sügavamal, mis näitab künnikihi tihenemist võrreldes 
alumise mullakihiga. 
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Joonis 22. Aeratsioonipoorsus (%) uurimisala kahes uurimissügavuses (5 cm ja 20 cm) 2008. ja 2013. 
aastal 

Lisaks muldade tihenemisele uuriti 2013. aastal ka mulla happesuse ning liikuva P ja K sisalduse 
erinevust mulla künnikihis ja sellest allpool. Toiteelementide omastamine taimede poolt sõltub 
muude tegurite kõrval ka mulla õhurežiimist, mis omakorda sõltub muldade tallatusest ja sellega 

seotud tihenemisest. Mida tihedam on muld, seda halvemad on taimede toitumistingimused ja 
sellest omakorda võib tekkida näiteks toitainete leostumise oht.  

Seirealade muldade happesus varieerub vahemikus 5,4–7,1 (Joonis 23), ehk esindatud on 
mõõdukalt happelised, nõrgalt happelised ja neutraalsed mullad. Üldiselt on kihtidevahelised 
erinevused väikesed ja neljal alal puuduvad sootuks. Siiski on ka olulisi erinevusi, näiteks Laiuse 
ja Tagakaasiku mahe aladel, kus ülemise mullakihi pH on tunduvalt aluselisem kui alumisel 
kihil. Kolmel alal on ülemise kihi pH happelisem ja Tagakaasiku ning Avispea aladel viitab see 
põldude lupjamisvajadusele. Olulisi seoseid mulla happesuse ja lasuvustiheduse vahel ei 

leidunud. 
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Joonis 23. Seirealade muldade happesus ülemises mullakihis ja ülemise ning alumise kihi pH vahe 2013. 
aastal 

Liikuva P sisaldus ülemises mullakihis on aladel suhteliselt kõrge ja varieerub väga suurtes 
piirides vahemikus 47–249 mg/kg (Joonis 24). Kõige madalam on liikuva P sisaldus Võhandu 
alal ja kõige kõrgem Abeli alal. Liikuva P sisaldus alumises mullakihis on suurem viiel alal ja 
suurimad erinevused on Laiuse 2 ja Sakala 3 aladel. Adavere, Sakala 3 ja Metstaguse aladel on 
üldiselt väga head lasuvustiheduse ja aeratsioonipoorsuse näitajad ning seetõttu võib nende alade 
kahe kihi P-sisalduse erinevus tuleneda ka soodsast taimede kasvukeskkonnast ja sellest 

tulenevast kõrgest toitainete omastamisest ülemisest mullakihist. Liikuv P on mullas suhteliselt 
väheliikuv element ja seega ei ole erinevused väga selgelt välja kujunenud. 

 

Joonis 24. Seirealade muldade liikuva P sisaldus (mg/kg) ülemises mullakihis ja ülemise ning alumise kihi 
liikuva P sisalduse vahe (mg/kg) 2013. aastal 

Liikuva K sisaldus uurimisalade ülemises mullakihis on vahemikus 6–247 mg/kg (Joonis 25). 
Mullakihtide erinevustest tuleb selgelt esile tendents, kus kõrgema ülemise kihi K-sisaldusega 
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muldades alumise ja ülemise kihi K-sisalduse vahe on kõige suurem (Kiislimõisa, Sakala, 
Avispea). Arvestades nende alade maakasutust (peamiselt põllukultuurid) toimub neil põldudel 
ilmselt pidev ülemise mullakihi väetamine, mis ületab toitainete omastamise kultuuride poolt ja 

ka leostumise. Kuuel alal on alumise kihi liikuva K sisaldus suurem kui ülemises kihis ja eriti 
suur on see vahe Laiuse 2 ja Adavere aladel. Mõlemat ala iseloomustab viimase 5 aasta jooksul 
külvikorras olnud lühiajaline rohumaa ja selle vältel ei ole ilmselt toimunud väetamist ning 
samas on rohumaa ümberkünniga tagastatud alumisse kihti toitainerikast orgaanilist ainet, mille 
lagunemisel on vabanenud mulda ka suhteliselt palju liikuvat kaaliumi.  

Muldade agrokeemiliste ja füüsikaliste omaduste vahel ei olnud võimalik tuvastada tugevaid ja 
usutavaid seoseid. Ilmselt mõjutab oluliselt mõlemaid tegureid ka agrotehnoloogia ja ilma täpse 
agrotehnoloogia kirjelduseta on selliseid seoseid keeruline leida. 

 

Joonis 25. Seirealade muldade liikuva K sisaldus (mg/kg) ülemises mullakihis ja ülemise ning alumise kihi 
liikuva K sisalduse vahe (mg/kg) 2013. aastal 

Kokkuvõte 

Seire tulemusena selgus: 

• Valdavalt oli uuritud põldudel mulla lõimiseks saviliiv kuni kerge liivsavi ning uuritud 

põldude mulla lasuvustihedus oli keskmiselt 1,45–1,55 g/cm3.  

• Olulist mõju avaldas 2013. a uurimistulemustele võrreldes 2008. aastaga sademete hulk 

ja sellest tulenev mulla niiskusesisaldus. 

• Mulla kriitiline lasuvustihedus oli 2008. aastal ületatud kaheksal ja 2013. aastal kolmel 
alal. Seega paranes seireaastate jooksul oluliselt muldade tallatuse seisund. 

• 2008. aastal oli hästi õhutatud muldi 13% seirealadest, kuid 2013. aastal oli näitaja 
suurenenud 71%-ni ehk 10 alal 14-st oli aeratsioonipoorsus optimaalsest kõrgem. 

• Halvasti õhustatud oli muld neljal alal ehk 29% põldudest ja see näitab probleeme mulla 

tihenemisega neil aladel. 
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• Künnikihi all olev mullatihes üldiselt puudub või ei ole märkimisväärne, oluline erinevus 

kahe kihi seisundis tuvastati ühel põllul.  

• Suurema orgaanilise süsinikuga muldades (Ilmatsalu ja Sakala3) oli mulla lasuvustihedus 

väiksem ja poorsus suurem, kui väiksema orgaanilise süsiniku sisaldusega muldades. 

• 2013. aastal oli seirealade kokkuvõttes muldade seisund tallatuse seisukohalt parem kui 

2008. aastal, kuid oluliselt mõjutas seda 2013. aasta suhteliselt sademetevaene suvi. 
Uuringut tuleb jätkata 4-5 aasta möödumisel sarnase metoodikaga. 

• Muldade tihenemise parameetritel ei olnud usutavaid seoseid muldade agrokeemiliste 

omadustega. 

2.1.2.2. Mulla NO3 (nitraatlämmastiku) ja SO4 sisalduse muutus ja dünaamika nitraaditundliku ala 
põllumuldades aastatel 2007-2013 erineva maakasutuse (põllukultuurid, rohumaa) korral ning 
mullas leiduvate taimetoiteelementide (P, K, Ca, Mg, Cu, Mn, B, Nüld) happesuse ja orgaanilise aine 
fooni ja pikaajalisemate muutuste selgitamine. Põllumaade taimekaitsevahendite jääkide 
sisalduse selgitamine NTA põllumuldades 

Töö teostaja: Põllumajandusuuringute Keskus, Mullaseire büroo 

Uuringu eesmärk 

Peamiseks eesmärgiks on jälgida kergestiliikuvate N-vormide (nitraatlämmastik ja ammoonium-

lämmastik) sisalduse muutust mullas nitraaditundlikul alal, selgitamaks võimalikku nitraatide 
leostumise ohtu erineva maakasutuse ja ilmastikutingimuste korral. Teise olulise eesmärgina 
selgitatakse väävli kui suhteliselt liikuva toiteelemendi sisalduse muutust mullas ning 
kolmandaks eesmärgiks on jälgida ka ülejäänud taimetoiteelementide sisalduse dünaamikat 
mulla vertikaalprofiilis. Lisaks selgitatakse ka taimekaitsevahendite jääkide sisaldust 
nitraaditundlikul alal (NTA) paiknevatel tootmispõldudel.  

Prognoosimaks võimalikku leostumise ohtu on oluline teada, kuidas muutuvad ülalmainitud 
mullaparameetrid ja sellest lähtudes saab hinnata potentsiaalset mineraalse lämmastiku, 
taimedele omastatava väävli ja teiste toiteelementide võimalikku leostumist sõltuvalt 

maakasutusest, ilmastikust ja mullastikust.  

Metoodika 

Uuringu puhul on tegemist jätku-uuringuga, millega alustati 2007. aastal kahel uurimisalal NTA 
piirkonnas: Kukevere ja Aravete. Kahjuks osutusid valitud tootmispõllud erinevatel põhjustel 
edaspidisteks uuringuteks vähesobivateks ning 2012. aasta kevadel rajati uus uurimisala Adavere 
lähedal Puiatu külas asuvale tootmispõllule (edaspidi Adavere). Sarnaselt Kukevere ja Aravete 
aladele oli plaanitud ka Adavere alal koguda mullaproovidega sünkroonselt dreenivee proove ja 
ala valikul oligi määravaks hiljuti valminud kvaliteetne dreenisüsteem. Kahjuks on kahe aasta 

jooksul kogutud vaid üksikud veeproovid, sest dreeni veeandvus on osutunud väga väikeseks. 

Uurimisala on kuivendatud drenaažisüsteemiga ning seal on levinud liivalõimisega leostunud 
gleimuld (Go). Seega on tegemist üldiselt liigniiske liivmullaga, mille dreenimisomadused on 
väga head, kuid toitainete sidumise võime suhteliselt madal.  Proovide kogumist alustati 2012. 
aasta mai lõpust ning 2014. a alguseks (viimased proovid koguti 7.01.2014) oli analüüsitud 
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kokku 204 mullaproovi, millest 2013. a jooksul 120 mullaproovi. Laboratoorsete analüüside 
tulemusena selgus peamiste toiteelementide ja orgaanilise süsiniku (Corg) dünaamika mulla 
künnikihis.  

Tulemused ja arutelu 

Uuringu peamiseks eesmärgiks oli selgitada mineraalse lämmastiku (Nmin) ja väävli (S) liikuvust 
NTA põllumullas. 2011. a sügisel väetati põldu tahke veisesõnnikuga ning külvati talinisu, 2013. 
aastal kasvas põllul oder, mida väetati väävlit sisaldava kompleksväetisega ning täiendavalt 
lämmastikväetisega (Tabel 8). 

Tabel 8. Adavere uurimisala põlluraamatu väljavõte aastatel 2011-2013 

Tehtud tööd ja kasutatud materjalid Kg/ha, (elemendina) 

Kuup. Teostatud töö Materjali liik Materjali nimi Kogus ühik N P K S 

2011. a 

8.aug väetamine org. väetis tahe veisesõnnik 45 t/ha 193 47 135  

18.aug künd             

1.sept randaalimine         

9.sept randaalimine         

20.sept külv talinisu         

2012. a 

23.apr väetamine min. väetis 26-0-0-13S 200 kg/ha 52 0 0 26 

1.mai äestamine         

23.mai pritsimine herbitsiid+ 
kasvuregulaator 

Mustang+ 
CCC 

0,6+0,6 l/ha    
 

6.sept koristamine talinisu terad 3,6 t/ha     

13.sept põhu koristus talinisu põhk 1,8 t/ha     

18.okt künd         

2013. a 

12.mai kultiveerimine         

14.mai külv oder „Anni“ 7-12-25-13S 250 kg/ha 17 30 63 33 

20.mai väetamine min.väetis 26-0-0 200 kg/ha 52    

15.nov väetamine org. väetis veisesõnnik 20 t/ha 86 21 60  

20.nov künd         

Mineraalse lämmastiku (Nmin) dünaamikat analüüsides selgub, et proovide kogumisperioodi 
alguses oli Nmin sisaldus mullas väga madal ning ammooniumioonist pärit N-sisaldus oli 
kõrgem kui nitraatioonist pärinev lämmastik (Joonis 26).  
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Joonis 26. Mineraalse lämmastiku (Nmin) erinevate vormide ning väävli (S) sisaldused (mg/kg) ja 
dünaamika NTA Adavere uurimisalal 2012. (ülemine joonis) ja 2013. aastal (alumine joonis) 

2012. aasta sügisene proovivõtuperiood kestis tänu soojale ilmastikule jaanuari lõpuni ja 
viimased proovid kogusime vahetult enne maa lõplikku külmumist alles 29. jaanuaril 2013. 
aastal. Selline pikk ja soe sügistalvine periood loob üldiselt väga soodsad eeldused toitainete 
leostumiseks mullast. 2013. a jaanuaris oli Nmin-tase mullas 15,7 mg/kg ja väävlisisaldus 10,9 

mg/kg. Kevadise proovikogumisperioodi alguseks 17. aprillil olid mõlemad näitajad langenud 
vastavalt 3,5 mg/kg ja 5,4 mg/kg võrra. Seega olid Nmin ja väävel suure tõenäosusega pealmisest 
mullakihist laskuvate vetega leostunud ning eriti suur (ca 50%) oli väävli sisalduse vähenemine. 
Kuni teravilja külvini toimub aeglane Nmin-sisalduse tõus eeskätt nitraatlämmastiku arvelt ning 
külviaegne ja -järgne väetamine kajastub ka Nmin- ja S-sisalduse kasvuga mullas. Tulemustest 
selgus, et ca 70 kg/ha lämmastiku mulda lisamine tõstis mulla Nmin-sisaldust 40 mg/kg võrra 
ning 32 kg/ha väävli lisamine suurendas S-sisaldust mullas 10-12 mg/kg. Juunikuus on 
teraviljade intensiivse arengu periood ja tarbitakse suhteliselt palju toiteelemente ning seetõttu on 
juba juuni lõpuks Nmin-sisaldus mullas langenud varakevadisele tasemele ja võib eeldada, et 

tegelikult oleks teravili suutnud tarbida veelgi enam mineraalset lämmastikku.  

Muldade toiteelementide sidumise võime sõltub peamiselt mulla lõimisest. Antud põllu 
lõimiseks on liiv ja seega suudab muld siduda suhteliselt vähe kergestiliikuvaid toiteelemente. 
Uuringu tulemustele tuginedes saame väita, et sellel põllul asuv muld suudab siduda 
maksimaalselt 10-20 mg/kg Nmin ja 8-10 mg/kg väävlit. Kuivemal perioodil on võimalik mullas 



94 
 

säilitada rohkem toiteelemente ja sademeterikkamal perioodil toimub toiteelementide leostumine 
sügavamatesse mullakihtidesse. Peale kultuuri koristamist toimub esmalt laguneva orgaanilise 
aine arvelt Nmin-sisalduse tõus mullas, kuid sademeterikkal perioodil hakkab Nmin-sisaldus mulla 

ülemises kihis kiirelt vähenema. Novembri alguseks on Nmin-sisalduse tase praktiliselt sama kui 
eelmisel sügisel ja varakevadel.  

Väävlisisaldus on kogu sügisese perioodi jooksul suhteliselt stabiilne. Oluline muutus toimub 
mullas peale orgaanilise väetise kasutamist 15. novembril. Kuna sügiskünd tehti 5 päeva pärast 
orgaanilise väetise laotamist, siis oli ühel proovikogumise päeval sõnnik põllule ühtlaselt 
laotatud, kuid mitte mulda küntud. Seda olukorda kirjeldavad ka 19. novembri 
analüüsitulemused, kus Nmin-sisaldus on ca 16 korda kõrgem kui nädal enne. Suure tõenäosusega 
sattus mullaproovi ka orgaanilist väetist ja seepärast on selle kuupäeva proovides ka Nmin-

sisaldus väga kõrge. Kuna sõnnik viidi mulda 19-20 cm sügavusele, siis  ei kajastu järgnevates 
mullaproovides ka kõrge Nmin-sisaldus, sest mullaproov kogutakse 10-12 cm sügavuselt. Siiski 
võis täheldada väikest Nmin-sisalduse suurenemist võrreldes väetamise eelsete proovidega. 
Siinjuures on oluline märkida, et peale väetamist muutus nitraatlämmastiku ja 
ammooniumlämmastiku suhe viimase kasuks. See on seletatav orgaanilise aine lagunemisega, 
kus esmalt vabaneb lämmastik ammooniumlämmastikuna ja hiljem nitrifikatsiooni käigus tekib 
nitraatlämmastik. Enne sõnnikuga väetamist oli selgelt ülekaalus nitraatlämmastik. 

Kokkuvõtteks selgus, et 2013. a muutusid Nmin- ja S-sisaldused mullas suhteliselt vähe, seda 

isegi peale sügiskündi ja orgaanilise väetise muldaviimist. Kuna tegemist oli sademetevaese suve 
ja sügisega, siis ei toimunud olulist Nmin ega S vähenemist mulla pindmises kihis. Algselt oli 
plaanis mulla toitainete sisaldust võrrelda ka dreenivee vastavate näitajatega, kuid kahjuks ei 
õnnestunud perioodi jooksul koguda dreenivee proove ning seetõttu sellist võrdlust teha ei saa.  

Käesolevas aruandes iseloomustatakse toiteelementide sisalduse muutusi alates 17. aprillist 
2013. a, kuid joonistel (Joonis 27; Joonis 28; Joonis 29) on parema ülevaate saamiseks kajastatud 
ka varasemad tulemused, mida käsitleti põhjalikumalt 2012. aasta aruandes (PMK, 2013a). 
Võrreldes 2012. aasta sügistalvise liikuva PK-sisaldusega mullas oli kevadeks P-sisaldus veidi 
vähenenud, kuid K-sisaldus jäänud praktiliselt samaks (Joonis 27). Liikuva kaaliumi sisaldus 

mullas oli kõige madalam juuli lõpul ja kõige kõrgem 19. novembril, mil proov sisaldas ilmselt 
ka orgaanilist väetist. K-sisaldus oli väga kõrge ka külvijärgselt, ületades väetamiseelse taseme 
ca kaks korda, kuid odra kasvuperioodi lõpuks oli praktiliselt kogu väetisega lisatud kaalium 
mullast kadunud ja K-sisaldus madalam kui kevadel. Ilmselgelt viitab see mulla üldisele 
kaaliumi puudusele. Peale odra koristamist hakkas K-sisaldus taas tõusma ja peale sõnnikuga 
väetamist hilissügisel stabiliseerus 130 mg/kg tasemel, kuid 7. jaanuariks langes tasemeni 100 
mg/kg. Ilmselt soodustas soe ja vihmane sügistalv K liikumist mullaprofiilis allapoole. Fosfor on 
oma olemuselt mullas väheliikuvam ja seega tema kontsentratsioon künnikihis muutub tunduvalt 

vähem. Perioodi lõpul liikuva P sisaldus mullas tõuseb aeglaselt. 
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Joonis 27. Liikuva fosfori (P) ja kaaliumi (K) sisaldus (mg/kg) ja dünaamika NTA Adavere uurimisalal 
perioodil 2012-2014 

Analüüsides liikuva PK-taset mullas taimede toitumuse seisukohast selgub, et P-sisaldus on 
keskmisest kõrgem, kuid liikuva kaaliumi sisaldus on kogu perioodi jooksul taimedele 

optimaalsest sisaldusest allpool ehk mullas oli vegetatsiooniperioodil K-defitsiit ning 
optimaalsema toitumiskeskkonna loomiseks järgmiseks vegetatsiooniperioodiks kasutati 
orgaanilist väetist.  

Liikuva Ca- ja Mg-sisalduse dünaamikast selgub (Joonis 28), et Adavere ala on üldiselt kõrge 
liikuva Ca- ja Mg-sisaldusega – mõlema toiteelemendi sisaldus on tunduvalt kõrgem kui taimede 
optimaalseks toitumiseks vajalik. 2013. a varakevadel oli Ca-sisaldus mullas veidi kõrgem ning 
Mg-sisaldus madalam kui sügistalvel. Kõrgeim liikuva Ca sisaldus on mullas 2013. a mais 
vahetult enne teravilja külvi ning madalaim sama aasta aprilli lõpul. Perioodi lõpus toimub Ca-

sisalduse tõus, mis on ilmselt seotud künniga sügavamatest kihtidest ülespoole toodud Ca- 
rikkast materjalist. Üldiselt on Ca-sisalduse dünaamika suhteliselt muutuv. Samad tendentsid 
valitsevad ka Mg-sisalduse dünaamikas, kuigi muutused ei ole nii suured kui Ca puhul ja 
perioodi lõpuks tõuseb liikuva Mg-sisaldus sarnaselt Ca-sisaldusele kogu perioodi kõrgemaile 
tasemele. 
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Joonis 28. Liikuva kaltsiumi ja magneesiumi sisaldus (mg/kg) ja dünaamika NTA Adavere uurimisalal 
perioodil 2012-2014 

Poolmikro- ja mikroelementide sisalduse dünaamikast (Joonis 29) selgub, et Cu- ja boorisisaldus 
varakevadel on praktiliselt võrdne sügistalvise sisaldusega, kuid Mn-sisaldus on tunduvalt 
tõusnud. Mn- ja Cu-sisaldus kõigub vaatlusperioodil veidi enam kui väga stabiilse sisaldusega 
mullas olev boor (B). Liikuva Mn sisaldus oli kõrgeim perioodi viimastes proovides ja madalaim 
2013. a augusti lõpus peale odra koristamist, peale seda algas vahelduv ja aeglane sisalduse tõus. 
Cu-sisaldus on madalaim varakevadel ning peale seda hakkab samuti aeglaselt tõusma. Vase 
sisaldus mullas on põllul suhteliselt kõrge, ületades tunduvalt meie põllumuldade optimaalset 
Cu-sisaldust (1,5 mg/kg). B-sisaldus mullas on suhteliselt stabiilne, kuid jääb siiski alla 

taimedele vajalikku optimumi (1,5 mg/kg). Kuna liikuva Mn, Cu ja B allikateks mullas on 
peamiselt orgaanilised väetised, siis hilissügisel mulda küntud sõnniku mõju on võimalik näha 
2014. a kevadel. 

 

Joonis 29. Poolmikro- ja mikroelementide sisaldus (mg/kg) ja dünaamika NTA Adavere uurimisaladel 
perioodil 2012-2014 

Corg- sisalduse muutused on hoolimata selle näitaja üldisest staatilisusest suhteliselt suured 
(Joonis 30). 2013. a varakevadel on Corg-sisaldus madalam kui eelmise perioodi lõpus ning kuni 
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septembri lõpuni on näitaja suhteliselt stabiilne, kõikudes vaid piirides 3,4-3,6%. Oktoobri lõpul 
toimub järsk langus, kuid peale orgaanilise väetise lisamist mulda suureneb loomulikult ka Corg-
sisaldus ning viimasel proovikogumisel langeb taas. Selline orgaanilise süsiniku küllaltki järsk 

muutus on seega tingitud sügiskünniga mulda lisatud orgaanilise aine lagunemisest soodsates 
tingimustes. Madalaim Corg-sisaldus oli perioodi jooksul 3,25% ja kõrgeim 4,03%, mis on 
suhteliselt lühikese perioodi jooksul märkimisväärsed muutused. Suurim mõjutaja on sellise 
varieeruvuse juures kahtlemata orgaanilise väetise kasutamine 2013. a novembris. 

 

Joonis 30. Orgaanilise süsiniku (Corg) sisaldus (%) ja dünaamika NTA Adavere uurimisalal perioodil 2012-
2014  

Liikuvate toitainete dünaamika analüüs näitas, et kerge lõimisega liivmuld ei suuda siduda 
märkimisväärses koguses mullas kergesti liikuvaid mineraalset lämmastikku ja väävlit. 
Sademeterikkal perioodil (oktoober-november) uhutakse suhteliselt suur kogus kergemini 
liikuvaid toitaineid mulla ülemistest kihtidest allapoole. Seda näitab nende toitainete sisalduse 
vähenemine mulla ülemises kihis sel perioodil. Mulda lisatud sõnniku lagunemisel vabanenud 
toiteelementide arvelt hakkasid aeglaselt suurenema ka toiteelementide sisaldused mullas. 

2011. aastal alustati ning 2013. a jätkati Nmin-sisalduse muutuste uuringutega ka sügavamates 
mullakihtides, et selgitada toitainete leostumise võimalikkust, koguseid ja seaduspärasid. 

Uurimiseks rajati NTA piirkonna viiele põllule vaatlusväljakud, kus teostati proovide kogumist 
kolm korda aastas (enne külvi mais, peale koristust septembris ja detsembris) kolmes mullakihis 
(0-30 cm, 30-60 cm, 60-90 cm sügavuses).  Põldude maakasutuse ning väetamise andmed on 
esitatud tabelis (Tabel 9).  
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Tabel 9. Adavere uurimisala põldude kultuurid ja nende väetamine 2012.-2013. aastal vastavalt 
põlluraamatute andmetele 

Kuupäev Materjali liik 
Materjali 

nimi 
Kogus Ühik 

N 
kg/ha 

P 
kg/ha 

K 
kg/ha 

Adavere 1, talinisu 
29.08.12 org. väetis tahesõnnik 45 t/ha 225 70 207 
10.05.13 min. väetis 26-0-0 200 kg/ha 52   
12.05.13 min. väetis 7-12-25 150 kg/ha 10,5 18 37,5 

Adavere 2, suviraps 
10.05.13 min. väetis 18-8-16 500 kg/ha 90 40 80 

Adavere 3, kõrrelised heintaimed (kerahein) 
02.05.13 min. väetis NH4NO3 275 kg/ha 94,6   

Adavere 4, kõrrelised heintaimed (karjamaa raihein) 
02.05.13 min. väetis NH4NO3 275 kg/ha 94,6   

Adavere 5, suviraps 
09.05.13 min. väetis 18-8-16 500 kg/ha 90 40 80 
26.06.13 min. väetis 26-0-0 150 kg/ha 39   

Toiteelementide liikumine mullaprofiilis sõltub eeskätt sademete hulgast ja jaotumisest ning 
vastavatest andmetest selgub, et uurimisaastate suurim sademete hulk oli 2012. aastal ja kõige 
kuivem oli 2011. aastal (Tabel 10).  

Tabel 10. Sademete hulk (mm) Jõgeva meteoroloogiajaamas perioodil 2011–2013 kuude lõikes 

Kuu 2011 2012 2013 
aprill 9,6 53,3 37,0 
mai 32,5 61,7 84,3 
juuni 38,6 110,5 38,5 
juuli 35,7 79,9 34,2 
august 77,2 131,3 73,2 
september 54,6 60,0 33,1 
oktoober 73,8 75,7 59,4 
november 37,3 80,4 85,9 
Kokku 359,3 652,8 445,6 

Nmin-sisaldus põldudel olid küll erineva tasemega, kuid viie ala keskmiste tulemuste kolme aasta 
võrdlus näitab, et mineraalse lämmastiku tase mulla ülemises kihis oli suurim 2011. a mais ja 
septembris ning 2013. aasta detsembris. Leostumise seisukohalt on oluline jälgida septembri- ja 
detsembrikuu proovide omavahelist võrdlust - kui detsembris on sisaldus vähenenud, siis on 
toiteelemendid liikunud laskuvate vetega allapoole (Joonis 31). Mida kõrgem on Nmin-sisaldus, 

seda suurem on ka leostumise oht ja seda näitavad ka tulemused – 2011. aastal on Nmin-sisaldus 
ülemises mullakihis detsembriks oluliselt vähenenud. 2013. aastal oli aga detsembriks Nmin-
sisaldus isegi veidi tõusnud ja ilmselt on põhjuseks suhteliselt sademetevaene september ja 
oktoober, mil orgaanilise aine lagunemine oli pärsitud ja sellest tulenevalt ka toiteelementide 
liikumine mullaprofiilis allapoole vähene. Seega on leostumise seisukohast pigem kriitiline 
sademete kogus septembris-oktoobris kui novembris. Samas tuleb arvestada ka sellega, et sooja 
sügise korral jätkub toitainete leostumine ka pärast detsembrit ja seda mõjutavad kahtlemata ka 
hilisemad sademed. Keskmise mullakihi Nmin-sisaldus on suurem mais ja detsembris ning 

leostumisele soodne periood on eeskätt septembrist detsembrini, mil kõikidel aastatel on selles 
kihis ka Nmin-sisaldus tõusnud 2-3 korda.  
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Alumises mullakihis eristub 2013. aasta maikuu väga kõrge Nmin-sisaldus ja selle põhjuseks on 
suuresti 2012. a sügisel ühele põllule lisatud sõnnikust pärineva Nmin leostumine ühelt poolt ja 
väga soe sügistalv 2012/13 perioodil teiselt poolt. 2012. aasta lõpus sadas lumi külmumata maale 

ning jätkus aktiivne mikroorganismide tegevus ja orgaanilise aine lagundamine kuni jaanuari 
lõpuni ehk veel ca 1,5 kuud peale proovide kogumist 2012. a detsembris. Võrreldes 2012. a 
detsembrikuu Nmin-sisaldust alumises mullakihis, oli suurenemine 2,5 korda. Võrreldes 
septembriga oli sügavama mullakihi Nmin-sisaldus sõltuvalt aastast suurenenud 2-2,5 korda.  

 

Joonis 31. Uurimisalade keskmine mineraalse lämmastiku (Nmin) sisaldus (mg/kg) ja dünaamika mulla 
erinevates kihtides NTA viie ala keskmisena perioodil 2011-2013 

Üldiselt oli seega keskmises ja sügavamas mullakihis Nmin-dünaamika küllaltki sarnane, aastate 
lõikes olid vaid väikesed erinevused. Seega toimub mineraalse lämmastiku leostumine 
sügistalvisel perioodil peamiselt nitraatlämmastikuna mullaprofiili alumistesse mullakihtidesse, 
kus nad aga ei ole enam kultuuridele kättesaadavad ning liiga suurtes kontsentratsioonides 
võivad saada ohuks keskkonnale. Aastate võrdluses selgus, et kuna 2011. aastal oli ülemises 
mullakihis  Nmin-sisaldus tunduvalt kõrgem, siis olid suuremad ka alumisse mullakihti leostunud 
mineraalse lämmastiku kogused. 2012/13 sügistalv oli soodne orgaanilise aine lagunemiseks ja 
toiteelementide leostumiseks mullaprofiili alumisse kihti ja ilmselt ka sellest kihist allapoole. 

Oluline on jälgida ka võimalikke erinevusi Nmin liikuvuses sõltuvalt maakasutusest. Kuigi mulla 
ülemises kihis on rohumaadel Nmin-sisaldus kõrgem kui põllul, siis 2013. a detsembriks on mulla 
alumisse kihti leostunud vähem mineraalset lämmastikku kui põllumaa korral (Joonis 32). Kui 
põllukultuuride all olevatel põldudel Nmin langeb aprillist detsembrini, siis rohumaadel tõuseb 
ning alumistesse kihtidesse leostub tunduvalt vähem mineraalset lämmastikku kui põllumaal. 
Seega suudavad rohumaakultuurid siduda efektiivsemalt mullas leiduvat mineraalset 
lämmastikku leostumise suhtes kriitilisel perioodil. 
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Joonis 32. Mineraalse lämmastiku keskmine sisaldus (mg/kg) ja dünaamika mulla erinevates kihtides 
NTA proovialadel 2013. aastal sõltuvalt maakasutusest 

Uuringu üheks eesmärgiks oli ka selgitada Nmin-liikuvust ja dünaamikat mullas talveperioodil 
detsembrist-aprillini. Joonisel (Joonis 33) on võrreldud põldude ja mullakihtide lõikes Nmin-
sisaldust detsembris ja täpselt samal kohal järgmise aasta aprillis. Ülemises mullakihis suureneb 
kevadeks Nmin-sisaldus mullas kõikidel uurimisaladel. 2012. aasta sügistalve tingimused olid 
mikroorganismide tegevuseks väga soodsad ning seega vabanes Nmin orgaanilise aine 
lagunemisest väiksemates kogustes kogu talveperioodi jooksul, kuid lagunemine intensiivistub 
kevadperioodil ja suurendab sellega ülemise mullakihi Nmin-sisaldust. Keskmise mullakihi Nmin-

sisalduse dünaamika ei ole nii ühene ja kahel alal on näitaja suurenenud, kahel alal vähenenud ja 
ühel alal jäänud samaks. Langus on toimunud neil aladel, kus Nmin-sisaldus nii ülemises kui ka 
keskmises mullakihis oli madal. Selline nähtus on seletatav sellega, et muld suudab sõltuvalt 
lõimisest siduda mingi osa mineraalsest lämmastikust ja kui Nmin tase mullas on madal, siis 
seotakse sellest suurem osa mullas ning leostumine on väike. Sarnane suundumus on kirjeldatav 
nii rohumaa kui ka põllukultuuri kasvatamise korral. Sügavamas mullakihis reeglina Nmin-
sisaldus suureneb kevadeks võrreldes sügistalvise perioodiga. Kahjuks ei olnud võimalik 
Adavere 4 põllult proovi koguda, sest pinnavee tase oli väga kõrge. Eriti suur oli Adavere 1 ala 

Nmin-sisalduse tõus, sest sõnniku lagunemisest tekkinud toiteelemendid leostusid mullaprofiilis 
allapoole. Nmin-sisaldus suurenes põllu alumises mullakihis lausa 4 korda. Kuivõrd sarnane 
tendents oli ka rohumaa all oleval Adavere 3 põllul, siis ei suuda ka rohumaa siduda piisavalt 
efektiivselt kogu mineraalset lämmastikku ning talveperioodil on Nmin leostumise oht reaalne. 
Leostunud Nmin-kogused olid rohumaal siiski tunduvalt väiksemad.  
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Joonis 33. Mineraalse lämmastiku keskmine sisaldus (mg/kg) ja dünaamika viie NTA ala mullas perioodil 
2012-2013 

Lisaks mineraalsele lämmastikule analüüsiti ka teiste toiteelementide sisalduse muutust mullas 
talveperioodil ning selgus, et sõltuvalt põllust võib märkimisväärne kogus ka liikuvat fosforit 
jõuda mulla alumistesse kihtidesse (Joonis 34). Samas on liikuva P sisalduse dünaamikas 
olulised erinevused võrreldes Nmin-dünaamikaga. Eriti suur erinevus on 2012. a sügisel 
sõnnikuga väetatud Adavere 1 põllul, kus talveperioodil on küll veidi suurenenud ülemise ja 
keskmise kihi liikuva P sisaldus, kuid alumises kihis on endiselt sisaldus väga väike ja leostumist 
sisuliselt ei toimunud. Adavere 2 põllul, kus kasvatati rapsi ja väetati kevadel 

kompleksväetisega, on keskmises kihis P-sisaldus suurenenud oluliselt ja alumises kihis 
vähenenud. Kuivõrd ülemises kihis on liikuva P sisaldus väga kõrge, siis on ka vastavalt 
leostumise oht suurem. Talve jooksul on ülemisest kihist liikunud fosforit allapoole ning 
alumisest kihis P-sisalduse vähenemine viitab otseselt liikuva P leostumist mullaprofiilist 
allapoole. Rohumaadel (Adavere 3 ja Adavere 4 põld) on liikuva P sisaldus väga madal ja seega 
ei toimu ka erilist liikumist mullaprofiilis. Kuna Adavere 2 ja Adavere 5 põllul kasvatati rapsi ja 
väetati sarnaselt, siis  on mõlemal põllul detsembriks alumise mullakihi P-sisaldus suhteliselt 
suur. Ilmselt on see tingitud rapsi koristusjäätmete lagunemisest ja tänu sademete rohkusele 

2012. aasta sügisel uhuti osa fosforit sügavamatesse mullakihtidesse.  
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Joonis 34. Liikuva fosfori keskmine sisaldus (mg/kg) ja dünaamika viie NTA ala mullas perioodil 2012-
2013 

Liikuva K sisaldus rohumaade (Joonis 35; Tabel 9) mulla ülemises kihis on tunduvalt alla 
keskmise sisaldusklassi (130 mg/kg) ja väiksem kui põldudel. Põldudel seevastu ületab 
optimaalset sisaldus või on selle lähedane. Rohumaadel on K-sisaldus talve jooksul oluliselt 
vähenenud kõikides mullakihtides. Selle põhjuseks on ühelt poolt kindlasti teatud osa liikuva 
kaaliumi leostumine, kuid ka K-fiksatsioon veega küllastunud mullas. Põldudel nii selget 
dünaamikat ei ole, kuid ülemisse kihti on kahel põllul talve jooksul kaaliumi lisandunud, 
keskmises kihis on K-sisaldus suurenenud kõikidel põldudel ja alumises kihis on kahel põllul 

näitaja vähenenud. Alumise kihi liikuva K sisalduse vähenemine näitab toiteelemendi leostumist 
uuritavast mullaprofiilist allapoole ning siingi tuleb arvestada kaaliumi fiksatsiooniga, mis on 
igal põllul erinev, sõltudes eeskätt mulla veesisaldusest ja lõimisest. 

 

Joonis 35. Liikuva kaaliumi keskmine sisaldus (mg/kg) ja dünaamika viie NTA ala mullas perioodil 2012-
2013 

Olulise osa NTA uuringust moodustab taimekaitsevahendite jääkide sisalduse määramine NTA 
tootmispõldudelt. Taimekaitsevahendite toimeainete jääke mullas määratakse antud uuringu 

raames alates 2009. aastast. Viie aasta jooksul on määratud taimekaitsevahendite jääke antud 
uuringu raames 138 erinevalt põllult. Neist 39 proovi ehk 28 % põldudest ei sisaldanud ühtegi 



103 
 

jääki, 46 proovis (33 %) oli üks jääk ja 53 proovis (38 %) enam kui üks taimekaitsevahendi jääk. 
Alates 2011. a muudeti metoodikat oluliselt võrreldes eelmiste aastatega - proovid külmutati 
koheselt ja ilmselgelt mõjutas see ka proovitulemusi.  

Proovid koguti septembri alguses juhuslikult valitud NTA tootmispõldudelt (Joonis 36). 
Taimekaitsevahenditest leiti 2013. aastal enim fungitsiidide jääke (viis erinevat toimeainet 20 
juhul), järgnesid herbitsiidide jäägid (kolm erinevat toimeainet 17 erineval juhul), kahest 
proovist leiti ka insektitsiidide jääke (neli toimeainet kaheksal juhul; Tabel 11). 2013. aasta 
eripäraks oli suhteliselt rohke DDT jääkide olemasolu, kuid peamiselt leiti toimeainet DDE, mis 
on DDT laguprodukt ja võib püsida seega mullas väga pikka aega. Sellele vaatamata leiti 
käesoleval aastal varasematest aastatest rohkem erinevaid insektitsiidide jääke.  

Tabel 11. Taimekaitsevahendite toimeainete sisaldus (mg/kg) mullas 2013. aastal 

Proovi nr Toimeaine Sisaldus, 
mg/kg 

Taimekaitsevahendi 
liik 

1 - - - 
2 Σ DDT < 0,01 saasteaine 
3 - - - 
4 Σ DDT < 0,01 saasteaine 
 Tebuconazole 0,014 fungitsiid 
 Trifluralin < 0,01 herbitsiid 
5 Σ DDT 0,01 saasteaine 
 Tebuconazole 0,01 fungitsiid 
 Trifluralin < 0,01 herbitsiid 
 Imidacloprid < 0,005 intsektsiid 
6 - - - 
7 Tebuconazole 0,012 fungitsiid 
 Trifluralin < 0,01 herbitsiid 
 Clothianidin < 0,005 intsektsiid 
 Glyphosate < 0,10 herbitsiid 
8 Epoxiconazole < 0,01 fungitsiid 
 Tebuconazole 0,012 fungitsiid 
 Trifluralin < 0,01 herbitsiid 
 Clothianidin 0,016 intsektsiid 
9 - - - 
10 Epoxiconazole 0,023 fungitsiid 
 Trifluralin   < 0,01 herbitsiid 
 Clothianidin < 0,005 intsektsiid 
11 Metazachlor 0,04 herbitsiid 
 Tebuconazole 0,073 fungitsiid 
 Prothioconazole, 

desthio- 
0,016 

fungitsiid 

 Thiacloprid < 0,005 intsektsiid 
12 Epoxiconazole < 0,01 fungitsiid 
 Flutriafol 0,021 fungitsiid 
 Glyphosate < 0,10 herbitsiid 
13 Σ DDT < 0,01 saasteaine 
 Epoxiconazole < 0,01 fungitsiid 
 Tebuconazole < 0,01 fungitsiid 
 Glyphosate < 0,10 herbitsiid 
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14 Trifluralin < 0,01 herbitsiid 
 Clothianidin 0,012 intsektsiid 
15 Trifluralin < 0,01 herbitsiid 
 Glyphosate < 0,10 herbitsiid 
16 Boscalid 0,055 fungitsiid 
 Epoxiconazole < 0,01 fungitsiid 
 Metazachlor 0,057 herbitsiid 
 Tebuconazole 0,123 fungitsiid 
 Trifluralin < 0,01 herbitsiid 
 Clothianidin < 0,005 intsektsiid 
 Metconazole 0,023 fungitsiid 
 Thiamethoxam 0,005 intsektsiid 
17 Tebuconazole 0,078 fungitsiid 
18 Trifluralin < 0,01 herbitsiid 
 Glyphosate < 0,01 herbitsiid 
19 Propiconazole 0,031 fungitsiid 
 Tebuconazole 0,027 fungitsiid 
 Glyphosate 0,264 herbitsiid 
20 Tebuconazole 0,025 fungitsiid 

*Vastavalt Keskkonnaministri 11.08.2010. a määrusele nr 38 „Ohtlike ainete sisalduse piirväärtused 
pinnases“ on sünteetiliste taimekaitsevahendite jääkide summa sihtarv pinnases 0,5 mg/kg.  
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Joonis 36. Taimekaitsevahendite jääkide sisaldus NTA põllumuldades 2013. aastal 

Toimeainetest leidus mullas enim fungitsiididest tebuconazole ja epoxiconazole (vastavalt 10 ja 

5 juhul), herbitsiididest trifluraliini (9), glüfosaati (6) ja metazachlori (2). Üldiselt on toimeainete 
jääkide kontsentratsioonid olnud aastate jooksul suhteliselt väikesed – maksimaalne jääkide 
summa ühel põllul aastatel 2009-2013 oli käesoleval aastal põllul number 18 kogutud 
mullaproovist – 0,32 mg/kg, kuid valdavalt oli proovides jääkide summa alla 0,05 mg/kg. Kuigi 
suhteliselt paljudelt põldudelt leiti glüfosaadi jääki, siis praktiliselt kõikides neis proovides oli 
sisaldus alla määramispiiri ehk tuvastati toimeaine nö jäljed. 

Kokkuvõte 

• Sademetevaese suve ja sügise esimese poolega ei toimunud Adavere uurimisalal 2013. aastal 

Nmin-sisalduse vähenemist ehk leostumist mulla ülemisest kihist. Nmin-sisalduse vähenemine 
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ehk leostumine algas septembri lõpust ja kestis kuni sügiskünnini, mille tagajärjel hakkas 
Nmin sisaldus mulla pindmises kihis suurenema. 

• 20 cm sügavusele mulda viidud tahesõnnik ei avalda ülemise 10-15 cm mullakihi Nmin-

sisaldusele koheselt märkimisväärset mõju, vaid suurendab sisaldust ca 10-11 mg/kg võrra 
eeskätt ammooniumlämmastiku arvel. 

• Kevadel külviga mulda lisatud väävel, normiga 32 kg/ha, suurendas mulla liikuva S sisaldust 

5-6 mg/kg võrra, selline kogus oli piisav odra väävlivajaduse rahuldamiseks. 

• Mineraalväetisega mulda lisatud kaaliumi normiga 63 kg/ha suutis oder ära tarbida ja 

kasutada lisaks veel ka mulla K-varusid. Seega ei piisa madala liikuva K sisaldusega mullas 
sellise koguse kaaliumi lisamisest. Sügisel sõnnikuga mulda lisatud kaalium suurendas mulla 
liikuva K sisaldust oluliselt.  

• Adavere alal oli 2013. aastal liikuva P sisalduse dünaamika huumushorisondis stabiilsem kui 

liikuva K sisalduse dünaamika. 

• Suhteliselt palju varieerub vegetatsiooniperioodil Cu- ja Mn-sisaldus mullas, seevastu B-

sisaldus on stabiilne. 

• 2012/13 sügistalv oli soodne orgaanilise aine lagunemiseks ja toiteelementide leostumiseks 

mullaprofiili alumisse uuritud kihti ja ilmselt ka sellest kihist allapoole.  

• Rohumaadelt leostus vegetatsiooniperioodil Nmin vähem kui põllukultuuride all olevast 

mullast. Kõrgemate Nmin-kontsentratsioonide korral mullas leostus talve jooksul 
märkimisväärne kogus mineraalset lämmastiku põllumaadelt ning vähemal määral 
rohumaadelt. 

• Viie aasta jooksul 138 põllult määratud proovidest 39 ehk 28 % ei sisaldanud ühtegi jääki, 46 

proovis (33 %) oli üks jääk ja 53 proovis (38 %) enam kui üks taimekaitsevahendi jääk. 

• 2013. aastal leiti varasematest aastatest enam insektitsiidide jääke – neli toimeainet kaheksal 
juhul. 

• Fungitsiide leiti 5 erinevat toimeainet 20 juhul ja herbitsiide 3 erinevat toimeainet 17 juhul. 
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2.1.2.3. Minimeeritud harimise mõju muldade omadustele ja keskkonna seisundile 

Töö teostaja: Põllumajandusuuringute Keskus, Mullaseire büroo, Tallinna Tehnikaülikooli Tartu 
Kolledž  

Uuringu eesmärk 

Otsekülvitehnoloogia on viimastel aastatel Eestis üha laiemalt levima hakanud. Põhjuseks on 
eeskätt kulude kokkuhoid mullaharimistöödel, kuigi samas on vaja investeerida kvaliteetsesse ja 
suhteliselt kõrge maksumusega otsekülvikusse. Varasemalt Eestis ja ka muudes riikides läbi 
viidud uuringud on näidanud, et otsekülvi kasutamine parandab muldade omadusi suurendades 
eeskätt mulla pealmise kihi süsinikusisaldust ja seega ka viljakust. Teisest küljest on aga 
otsekülvitehnoloogia puudusteks umbrohtude, haiguste ja kahjurite laialdasem levik, kuna neid 
enam künni ega muude harimisvõtetega ei hävitata. Lahenduseks on laialdasem pestitsiidide 

kasutamine, millega võib aga kaasneda taimekaitsevahendite jääkide suurem akumuleerumine 
mulda.  

Antud uuringu käigus hinnati erinevate maaharimistehnoloogiate (otsekülvi ja tavaharimise ehk 
künnipõhise tehnoloogia) mõju mullale nii füüsikaliste, keemiliste kui ka bioloogiliste 
indikaatorite kaudu. Analüüs viiakse läbi kolmel tasandil: esiteks võrreldakse erinevates 
piirkodades asuvate uurimisalade muldade omadusi, teiseks hinnatakse harimistehnoloogia mõju 
uurimisala võrdluspõldudel ning kolmandaks tasandiks on huumushorisondi erinevatel 
sügavustel asuvate mullakihtide võrdlemine. 

Metoodika 

Proovialad valiti välja erinevates Eesti piirkondades: Tartumaal, Jõgevamaal ja Viljandimaal, et 
oleksid hõlmatud erinevad mullaliigid ja -omadused (Tabel 12). Tavaharimisega põllud valiti 
võimalikult otsekülvitehnoloogiaga haritavate põldude lähedale ning võimalusel sama 
kultuuriga. Eesmärgiks oli lähtetingimustena leida võrdluspaaridele ka võimalikult sarnased 
mullastikutingimused ning lähedased külvikorrad. Uuringuks valitud otsekülvipõldudel on antud 
tehnoloogiat rakendatud juba vähemalt 10 aastat ja selline ajavahemik peaks võimaldama 
kirjeldada tehnoloogiast tulenevaid mullaomaduste erinevusi. Põldude väetamise ajad ja kogused 
on esitatud tabelis (Tabel 13). 
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Tabel 12. Proovialade iseloomustus 2013. aastal 

Maakond 
Prooviala 
nimetus 

Kood 
Ala 

iseloomustus 

Mullaliik 
(mullakaardi 

alusel) 

Mullalõimis 
(mullakaardi 

alusel) 

Proovivõtu 
aeg 

Viljandi Viljandi künd K2 
tavamulla-
harimine, 
taliraps 

LPg saviliiv 24.09.2013 

Viljandi Viljandi otse O2 
otsekülv, 
taliraps 

LP(g) saviliiv 24.09.2013 

Tartu Tartu künd K6 
tavamulla-
harimine, kaer 

LP 
 

saviliiv 24.09.2013 

Tartu Tartu otse O6 otsekülv, oder LP saviliiv 24.09.2013 

Jõgeva Jõgeva künd K7 
tavamulla-
harimine, kaer 

Ko kerge liivsavi 25.09.2013 

Jõgeva Jõgeva otse O7 otsekülv, kaer Ko kerge liivsavi 25.09.2013 

Tabel 13. Proovialade väetamine 2013 aastal 

Prooviala 
nimetus Kood Ala iseloomustus Väetamine 

      Kuupäev Liik N P K 

Viljandi künd K2 
tava mullaharimine, 
taliraps 22.04.2013 min. väetis 40   

      28.04.2013 min.väetis 39     

Viljandi otse O2 otsekülv, taliraps 22.04.2013 min. väetis 40   

      28.04.2013 min.väetis 39     

Tartu künd K6 tava mullaharimine, kaer 25.05.2013 min.väetis 78 6 19 

Tartu otse O6 otsekülv, oder 10.05.2013 min.väetis 63 0 0 

  
 

30.05.2013 min.väetis 25 0 0 

      10.09.2013 vedelsõnnik 60 20 75 

Jõgeva künd K7 tava mullaharimine, kaer           

Jõgeva otse O7 otsekülv, kaer 29.04.2013 min. väetis 42 12 24 
      7.09.2013 min. väetis 4,5 22,5 45 

Uurimisalal koguti mullaproovid ca 100 m trassilt kolmest uurimispunktist (uurimispunktide 
vahe ca 30 m) kolmelt sügavuselt (0-5, 5-15 ja 15-25 cm) pappkarpidesse ja saadeti 
analüüsimiseks PMK agrokeemia laborisse. Proovidest määrati järgmised agrokeemilised 
omadused: pH (KCl-lahuses), liikuv P, K, Ca, Mg, Cu, B, Mn (Mehlich3 meetodil), mulla 
orgaaniline süsinik (Dumas meetodil). 

Mulla füüsikaliste omaduste selgitamiseks koguti igalt põllult proovid samuti kolmest 
uurimispunktist ja kolmelt sügavuselt (kahes korduses) mulla lasuvustiheduse, üldpoorsuse ja 

aeratsioonipoorsuse (õhuga täidetud pooride osatähtsus) ning lõimise määramiseks (määrati 
EMÜ mullateaduse ja agrokeemia laboris). Kahjuks oli K7 ala välitööde ajaks küntud ja seetõttu 
lasuvustiheduse proove ei olnud võimalik 2013. a koguda. 

Mulla bioloogilise seisundi hindamiseks kasutati indikaatoritena vihmausside ja hooghännaliste 
ehk collembola´te koosluste hindamise parameetreid, mis määrati TTÜ Tartu kolledži laboris. 

Vihmaussid koguti igal põllul kolmelt uurimisalalt rahvusvaheliselt tunnustatud metoodika järgi, 
mille kohaselt proovilapi pinda (50x50 cm) töödeldi (piki transekti, lappide vahe 3 meetrit) 
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vermifuugiga, milleks kasutati sinepipulbri 15%-lahust. Leitud isendid loendati, pesti ja pärast 
48 tunni jooksul hoidmist külmkapis (sel perioodi jooksul väljutavad vihamussid sooltorus oleva 
mulla) kaaluti ning määrati liigiti. Arvukus arvutati ühe transekti proovilappide keskmisena 1 m2 

maapinna kohta, samuti arvutati erinevate eluvormide (epigeiline, endogeiline, aneetsiline) ning 
dominantliigi (harilik mullauss Aporrectodea caliginosa) osatähtsus koosluses.  

Hooghännaliste proovid võeti iga prooviala keskelt 100 m transektina vahekaugusega 10 m. 
Mullaproovid võeti mullapuuriga (Ø 5 cm) kahelt sügavuselt: 0-5 cm ja 5-10 cm, mõlemalt 
sügavuselt kokku 10 proovi. Mullaproovid pandi valgustuse alla metallsõela peale ning 
hooghännalised koguti proovipudelisse, mis oli täidetud etanooliga. Mullaproove hoiti 
valgustuse all 48 h. Proovidest määrati hooghännaliste arvukus, hingamise aktiivsus ning 
liigiline mitmekesisus. Määratud hoohännaliste liikide nimekiri on esitatud lisas (Lisa 1). 

Mikroobikoosluse proovid koguti mullapuuriga 0-10 cm mullakihist. Proovidest määrati 
mikroobikoosluse biomass substraadi poolt indutseeritud hingamise (SIR) meetodil ja 
mikroobikoosluse üldine aktiivsus hingamisaktiivsuse alusel. 

Tulemused 

Otsekülvi tehnoloogia mõju mullale avaldub eeskätt orgaanilise süsiniku (Corg) ja toiteelementide 
ladestumisena mulla huumushorisondi pealmisse kihti ja ilma sügavama harimiseta ei toimu 
mullakihtide segamist ja mehhaanilist õhutamist. Kõige enam orgaanilist ainet koguneb taimse 
varisena mulla pealmisse kihti, järgnevas 5-15 cm kihis on kõige aktiivsem juurte leviku tsoon ja 
alumine uuritud mullakiht iseloomustab mullaharimisest puutumata huumushorisondi osa, kus 

nii orgaanilise materjali lisandumine ja lagunemine mineraliseerumise tõttu on võrdlemisi 
tagasihoidlikud.  

Analüüsides otsekülvipõldude süsinikusisaldust kihtide kaupa, siis on selgelt näha 
süsinikusisalduste diferentseerumine uuritud sügavustel - kõrgeimad sisaldused esinevad 
pealmises kihis ja kõige madalamad sügavamates kihtides (Joonis 37). Erandina on O7 ala teises 
ja kolmandas kihis Corg-sisaldus võrdne, kuid see on seletatav sellega, et O7 põllul on otsekülvi 
rakendatud kõige lühemalt aega – vaid 2 aastat. Kui vaadata lähestikku ja sarnastes tingimustes 
võrdluspõlde, siis võib öelda, et otsekülvipõldude ülemine kiht oli veidi kõrgema 

süsinikusisaldusega võrreldes künnipõhiste võrdlusaladega. Samas oli see erinevus võrdlusalade 
vahel suhteliselt väike, vaid 0,1%-0,2%. Keskmises ja alumises kihis oli aga kõikidel põldudel 
suuremad künnipõhiste muldade Corg-sisaldused. Eriti suur erinevus on alumises kihis, kus 
künnipõhisel K6 alal oli antud näitaja koguni 0,5% suurem kui otsekülvi põllul O6, mis on 
stabiilse mullaomaduse jaoks suur erinevus. Võrdluspaaride omavaheline võrdlus näitab, et 
künnipõhistel muldadel on Corg-sisaldus vertikaalprofiilis suhteliselt ühtlane, kuid otsekülvi 
põldudel võivad erinevused olla küllalt suured. Orgaanilise aine kuhjumine mulla pindmisse 
kihti mõjub kahtlemata positiivselt selle kihi omadustele, kuid alumised mullakihid vaesuvad 

orgaanilisest ainest ja seal võivad taimede toitumistingimused halveneda. Otsekülvipõldude 
alumiste kihtide orgaanilise aine varusid täiendatakse vaid juurtest pärit taimse materjaliga, kuid 
teraviljade juured ulatuvad valdavas osas maksimaalselt kuni 15 cm sügavuseni ja valdav osa 
asub ülemises kuni 5 cm kihis. 
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Joonis 37. Orgaanilise süsiniku sisaldus (%) otsekülvi (O7, O2 ja O6) ja tavaharimisega (K7, K2, K6) 
põldude huumushorisondi erineva sügavusega (0-5 cm; 5-15 cm; 15-25 cm) kihtides 2013. aastal 

Mulla huumusseisundile annab komplekssema hinnangu mulla Corg-varu ehk mass, mida 
arvutatakse Corg-sisalduse, lasuvustiheduse ja mullakihi tüseduse alusel. Selle näitaja abil saame 
jälgida kui suur on Corg-mass erinevates mullakihtides ja selle alusel võrrelda erinevaid 
mullaharimisviise omavahel. Corg-mass on tõepoolest ülemises mullakihis veidi suurem otsekülvi 
põldudel (Joonis 38), kuid järgmistes kihtides oli seis vastupidine. Eriti suur vahe on kõige 
sügavama kihi Corg-sisalduses. Kogu 25 cm mullakihi orgaanilise süsiniku varu oli K6 mullal ca 

15% suurem kui O6 mullal ja K2 mullal 7,5% suurem kui O2 mullal. 

 

Joonis 38. Orgaanilise süsiniku (Corg) varu otsekülvi (O2 ja O6) ning tavaharimisega (K2 ja K6 ) põldudel 
erinevates huumushorisondi (0-5 cm; 5-15 cm; 15-25 cm) kihtides 2013. aastal  

Mullareaktsiooni analüüsil selgus, et Jõgevamaa ja Tartumaa alade mullad olid neutraalsed ja 
väga ühtlase pH-väärtusega kõikides kihtides, kuid Viljandimaa alal muutus mõlemal põllul 
muld alumistes kihtides oluliselt happelisemaks. Muldade liikuva Ca ja Mg sisaldus oli 
suhteliselt sarnane happesusele – Jõgevamaa ja Tartumaa aladel oli eri harimisviiside ja eri 
kihtide vahelised erinevused väga väikesed, vaid O6 ala Mg-sisaldus langes sügavuse suunas 
(Joonis 39). Viljandimaa võrdluspõldude vahel esinesid siiski teatud erinevused. Nimelt oli 
künnivariandis Mg-sisaldus pisut kõrgem kui otsekülvil ja seda just sügavamates kihtides, kus 
künnivariandis Mg-sisaldus suurenes, kuid otsekülvi põllul vähenes. Mõlemal põllul on Ca- ja 
Mg-sisaldus optimaalsest madalam ja need põllud vajaksid lupjamist. Ca-sisaldus otsekülvi 

põllul suureneb sügavuse suunas lineraalselt, kuid künnipõhisel harimisel on alumiste kihtide 
sisaldus võrdne, kuid madalam kui ülemises kihis. 
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Joonis 39. Ca- ja Mg-sisaldused (mg/kg) otsekülvi (O2,O6 ja O7) ning tavaharimisega (K2, K6 ja K7) 
põldudel erinevates huumushorisondi (0-5 cm; 5-15 cm; 15-25 cm) kihtides 2013. aastal 

Liikuvate põhitaimetoiteelementide analüüs näitas (Joonis 40), et Tartumaa võrdluspõldudel oli 
nii fosfori- kui ka kaaliumisisaldus mõlemal alal praktiliselt võrdne, kuid väga kõrge oli 
otsekülvi põllu ülemise kihi K-sisaldus. Ilmselt on see seotud sellega, et 3 nädalat enne välitööde 
tegemist väetati põldu vedelsõnnikuga ja lisati mulda 75 kg/ha kaaliumi. Alumistes kihtides 
langes K-sisaldus ca 2,5 korda ning ka P-sisaldus vähenes. Künniga põllul oli nii P- kui ka K-
sisaldus mullakihtide võrdluses stabiilne. Samasugune tendents ilmnes ka Jõgevamaa O7 põllul 
ja siingi oli põhjuseks sügisene taliviljakülvile eelnenud väetamine. Viljandimaa aladel oli 
liikuva P ja K sisaldus suurem künnipõhisel põllul ja otsekülvi põllul vähenes sarnaselt 

Jõgevamaa alale alumistes kihtides. Liikuva K sisaldus vähenes alumistes kihtides võrreldes 
ülemise kihiga enam kui 2 korda, olles kõige väiksem madalamas kihis. Künniga põllul toimus 
mõlema toiteelemendi sisalduse langus keskmises mullakihis, kuid tõusis taas alumises 
mullakihis, kuhu on künniga lisatud värsket orgaanilist ainet. Fosfori väetistarve (kasutades 
PMK väetistarbe gradatsiooni) oli kõikidel aladel vähemalt keskmises sisalduklassis (46-90 
mg/kg) , kuid O6 põllu alumises kihis oli sisaldus kõige madalam ja praktiliselt alla keskmist 
sisaldust. Kaaliumitarve seevastu oli küllalt erinev - ülikõrge oli K-sisaldus O7 ja O6 põldude 
ülemises kihis ning keskmisest sisaldusklassist (106-170 mg/kg) kõrgem kõikide põldude 

ülemises kihis, välja arvatud alla keskmise sisaldusega K7 põllul.  

Seega vähenes otsekülvi aladel liikuva P ja K sisaldus sügavuse suunas, kuid künnipõhistel 
põldudel oli liikuva P ja K sisaldus kihtides tunduvalt ühtlasem, vaid K6 ala liikuva K sisaldus 
vähenes samuti madalamates kihtides, kuid erinevus oli väiksem kui kui otsekülvi aladel. Kõrged 
liikuva P ja K sisaldused O6 ja O7 põldude ülemises kihis oli seotud sügisese väetamisega.  
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Joonis 40. P- ja K-sisaldused (mg/kg) otsekülvi (O2,O6 ja O7) ning tavaharimisega (K2, K6 ja K7) 
põldudel erinevates huumushorisondi (0-5 cm; 5-15 cm; 15-25 cm) kihtides 2013. aastal 

Poolmikro- ja mikroelementide sisaldusi hinnates selgus, et mangaani (Mn) väetustarve on viiel 
põllul keskmine (PMK väetistarbe gradatsiooni alusel) ja K2 põllul suur (Joonis 41). Antud 

elemendi sisalduse jaotumine mullakihtide vahel on ühtlane, vaid O6 alal toimub sisalduse 
langus sügavuse suunas, kuid siin on ka Mn-sisaldus kõige kõrgem. Cu-väetustarve on viiel 
põllul suur ja vaid O6 põllu ülemises kihis väike ja keskmises kihis keskmine. Kihtidevahelised 
erinevused olidki olulised vaid O6 põllul, kus vasesisaldus oli alumises kihis üle 2,5 korra 
väiksem kui ülemises. Kuna mikroelementide peamine allikas on orgaaniline aine, siis selline 
dünaamika kihtide vahel on tugevas seoses Corg-sisalduse vähenemisega. Täpselt samad 
seaduspärarused kehtivad ka boori väetustarbe ja erinevate mullakihtide B-sisalduse kohta.  

Taimedele omastatava Mn, B ja Cu sisaldused seirealadel on madalad, sõltuvad peamiselt väetise 

liigist ja andmise ajast ning Corg-sisaldusest ja kihtidevahelised erinevused on väikesed. 
Elementide kõrgema sisalduse korral tekivad eeskätt otsekülvi aladele suhteliselt suured 
kihtidevahelised erinevused, kus madalamas kihis on sisaldus mitu korda väiksem kui ülemises 
kihis. Eeskätt on selle põhjuseks enne proovide kogumist O6 ja O7 alade väetamine ja vähemal 
määral orgaanilise aine kuhjumine mulla pindmisse kihti otsekülvi tehnoloogia rakendamisel. 
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Joonis 41. Mn-, B- ja Cu-sisaldused (mg/kg) otsekülvi (O2,O6 ja O7) ning tavaharimisega (K2, K6 ja K7) 
põldudel erinevates huumushorisondi (0-5 cm; 5-15 cm; 15-25 cm) kihtides 2013. aastal 

Mulla füüsikalistest omadustest on väga tähtsad mulla struktuursust iseloomustavad poorsuse 
näitajad. Mullapoorid võivad olla täidetud kas õhu või veega ja seetõttu arvutati ka eraldi 
väärtustena üldpoorsus ja õhuga täidetud pooride osatähtsus. Üldpoorsused jäid uuritud aladel 
peamiselt 40-50% ja õhuga täidetud pooride osatähtsus 10-20% piiresse (Joonis 42). Antud 
lõimisega muldadele loetakse soodsaks, kui üldpoorsus on üle 37% ja aeratsioonipoorsus üle 
10%. Seega olid kõikide põldude üldpoorsuse ja aeratsioonipoorsuse näitajad optimaalsed. 
Teatud määral soodustas seda kindlasti ka 2013. a ilmastik, kus vegetsiooniperiood oli suhteliselt 
sademetevaene ja tallamise mõju muldadele seega väike. Üldpoorsuse näitajatel kihtidevahelised 

erinevused puudusid või olid väga väikesed – ilmselt tulevad need rohkem esile siis, kui mullas 
on poorsus kriitiline. O6 ja O2 alal üldpoorsus vähenes veidi sügavuse suunas, kuid O7 alal veidi 
tõusis, ilmselt on selle põhjuseks O7 ala kõige lühem otsekülviga harimise periood ning 
välitöödele eelnenud põllule taliviljakülv, mis kobestas mulda. Õhuga täidetud pooride sisaldus 
näitab, et võrreldavates erinevate harimisviisidega mõlemas paaris on künnipõhistel aladel 
ülemise ja keskmise kihi näitaja parem. Alumises kihis on erinevatel võrdluspaaridel erinevad 
tulemused. O7 alal on ülemises mullakihis aeratsioonipoorsus madalam kui alumistes kihtides, 
mis viitab tallamise mõjule ülemises kihis. 

Muldade struktuursuse näitajad olid 2013. aastal suhteliselt head kõikidel aladel ja poorsuse 

näitajad olid veidi paremad künnipõhiste alade ülemistes kihtides.  
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Joonis 42. Üldine poorsus ja õhuga pooride osatähtsus (%) otsekülvi (O2,O6 ja O7) ning tavaharimisega 
(K2 ja K6) põldudel erinevates huumushorisondi (0-5 cm; 5-15 cm; 15-25 cm) kihtides 2013. aastal  

Oluliseks mulla füüsikaliseks näitajaks on lasuvustihedus ehk mahukaal, mis näitab muldade 
võimalikku tihenemist ning väga oluline on jälgida, millisel sügavusel tihedam kiht on tekkinud. 
Üldiselt olid uuritud mullad ülemises kihis normaalse tihedusega (erandina O7 põllul nõrgalt 
tihenenud), alumistes kihtides nõrgalt tihenenud ja O6 põllu alumistes kihtides ka keskmiselt 
tihenenud (Joonis 43). Harimisviiside omavahelisel võrdlusel selgus, et ülemise kihi tihedus on 
suhteliselt võrdne, kuid otsekülvi põllud on alumistes kihtides oluliselt rohkem tihenenud, eriti 

O6 alal Tartumaal. Sarnaselt aeratsioonipoorsuse näitajatega saab siin erandina välja tuua O7 
põllu, mis oli ülemistes kihtides enam tihenenud kui alumises kihis.  

Mulla lasuvustihedus ülemises mullakihis oli erinevatel harimisviisidel praktiliselt võrdne, kuid 
alumistes kihtides olid otsekülvi põldude mullad enam tihenenud. Üldiselt oli muldade tallatuse 
seisund kõigil aladel optimaalne. 

 

Joonis 43. Lasuvustihedus (g/cm3) otsekülvi (O2,O6 ja O7) ning tavaharimisega (K2, K6 ) põldudel 
erinevates huumushorisondi (0-5 cm; 5-15 cm; 15-25 cm) kihtides 2013. aastal. Normaalse 
huumushorisondiga mulla lasuvuste hindamisskaala on järgmine: alla 1,30 - normaalne; 1,31-1,4 - nõrgalt 
tihenenud; 1,41-1,5 - keskmiselt tihenenud; 1,51-1,6 - tugevasti tihenenud; üle 1,6 - ülitihenenud 

Uuringu käigus määrati taimekaitsevahendite jääkide sisaldus seirealade ülemises mullakihis ja 
enim leiti taimekaitsevahendite jääke O2 ja O7 põldudelt (Tabel 14). Otsekülvi põllult Tartumaal 
ei leitud ühegi taimekaitsevahendi jääki. K7 ala jääkide sisaldust mõjutas kindlasti vahetult enne 
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proovide kogumist põllul teostatud künd, mille puhul senine ülemine mullakiht segati 
mullaprofiili alumisse kihti. O7 põllult leiti nelja erineva herbitsiidi jääke, ülejäänud põldudelt 
tuvastati 1 herbitsiidi toimeaine jääk. O2 põllult leiti kahe erineva fungitsiidi jääke, ning koguni 

neljalt põllult leiti trifluraliini ehk praeguseks juba keelatud herbitsiidi toimeainet.  

Taimekaitsevahendite jääke oli enam otsekülvi põldudel ja enamlevinud jäägiks trifluraliin. 

Tabel 14. Taimekaitsevahendite jääkide sisaldus (mg/kg) uurimisaladel 2013 aastal 

Ala Kultuur 
2013 Toimeaine Sisaldus, 

mg/kg Tüüp 

O2 taliraps Metazachlor < 0,01 herbitsiid 
  Tebuconazole 0,071 fungitsiid 
 

 
Prothioconazole, 
desthio- < 0,010 fungitsiid 

K2 taliraps Tebuconazole 0,048 fungitsiid 
  Trifluralin < 0,01 herbitsiid 
O6 oder - - - 
K6 kaer Σ DDT 0,029 intsektsiid 
  Trifluralin < 0,01 herbitsiid 
O7 kaer Trifluralin < 0,01 herbitsiid 
  Amidosulfuron 0,027 herbitsiid 
 

 
Iodosulfuron-
methyl-sodium < 0,005 herbitsiid 

  Glyphosate < 0,10 herbitsiid 
K7 kaer Trifluralin < 0,01 herbitsiid 

Mullaelustiku analüüs erinevate maaharimistehnoloogiate võrdluses 

Mulla niiskusesisaldus mõjutab väga oluliselt mullaelustikku ning 0-7 cm mullakihi vastav 
näitaja oli proovivõtmise ajal kõrgeim O7 proovialal ja madalaim niiskusesisaldus oli K2 

proovialal (Tabel 15). Kõigis võrdluspaarides olid kõrgema niiskusesisaldusega otsekülviga 
haritavad mullad. 

Tabel 15. Mulla niiskusesisaldus (%±SE*) uurimisaladel 0-7 cm sügavusel 2013. aastal 

Prooviala Niiskus, % Prooviala Niiskus, % 
O2 11,5±0,5 K2 9,1±0,4 
O6 17,6±0,6 K6 14,2±0,6 
O7 20,3±1,0 K7 13,2±0,6 
Keskmine: 16,5±2,6 Keskmine: 12,2±1,6 

*SE-standardviga 

Mullaproovide mikrobioloogiliste analüüside tulemustest selgus, et üldiselt oli vastav näitaja 
kõrgem otsekülvi aladel (Joonis 44). Kõrgeim mulla mikroobide biomass substraadi poolt 
indutseeritud hingamise (SIR) meetodil oli O6 proovialal ja madalaimad näitajad olid K2 

proovialadel. Seega oli kõrgema niiskusega muldades ka kõrgemad biomassi aktiivsuse näitajad. 
Kui põllumuldades on mikroobikoosluse aktiivsuse näitajad >0,600 (SIR) ja >4,500 (hingamine), 
on ilmselt põllul olemas teatud häire ja tavaliselt on selleks liiga suur toitainete hulk. Väga kõrge 
SIR näitaja O6 alal viitab sellele otseselt ja eelnevalt selgus, et antud ala ülemises kihis on väga 
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kõrge liikuva K sisaldus, sest enne proovide kogumist oli mulda lisatud vedelsõnnikut. 
Mikroobikooslus on üliaktiivne sellisel juhul, kui toitainete või orgaanilise aine sisaldus mullas 
on kõrge. 

 

Joonis 44. Mulla mikroobide aktiivne biomass, mg / biomassi C / g kuivaine (KA) kohta (substraadi poolt 
indutseeritud hingamise (SIR) meetodil) 2013. aastal 

Mikroobikoosluse üldine aktiivsus hingamisaktiivsuse alusel oli kõrgeim K2 ja O6 proovialadel 
ja madalaim K7 proovialal (Joonis 45).  

 

Joonis 45. Mikroobikoosluse üldine aktiivsus (mg O2/kg KA*h) hingamisaktiivsuse alusel 2013. aastal 

Kõrgeim vihmaussiliikide arvukus leiti K2 alal (425 isendit m2; Tabel 16), suurim liikide arv oli 
O2 ja O6 aladel (7 liiki). Madalaim arvukus esines K7 proovialal (24 isendit m2), kus oli ka 
liikide arv kõige väiksem. Selle põhjustas kindlasti vahetult enne proovide kogumist põllul 
tehtud sügiskünd, mille tagajärjel mullakamar pöörati ümber ja muutusid oluliselt ka 
vihmausside elutingimused. 
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Tabel 16. Vihmaussiliikide ja koosluste arvukus ning liikide arv 2013. aastal  

Prooviala ACAL AROS ALON ACHL LRUB LCAS LTER N is/m2 S (liike) 

O2 120 14,7 2,7 4 6,7 1,3 10,7 161,3 7 

K2 328 24 0 0 58,7 1,3 0 425,3 5 

O6 148 8 24 2,7 14,7 9,3 17,3 224 7 
K6 97,3 12 9,3 0 0 0 1,3 121,2 4 

O7 180 44 9,3 2,7 0 0 0 242,7 4 

K7 13,3 9,3 0 0 0 0 0 23,9 2 

Lühendid: ACAL – Aporrectodea caliginosa, AROS – A. rosea, ALON – A. longa, ACHL – Allolobophora 

chlorotica, LRUB – Lumbricus rubellus, LCAS – L. castaneus, LTER – L.terrestris, N-isendite arv 

Üldiselt oli otsekülvipõldudel võrreldes tavaharimisega põldudega enam vihmaussiliike, suurem 
täiskasvanud isendite osa koosluses (Tabel 17), isendite suurem kehamass ning madalam 
dominantliigi osa koosluses. Eluvormidest oli otsekülvipõldudel aneetsilise eluvormi osa 
koosluses oluliselt suurem kui künniga haritud põldudel, kahel tavaharimisviisiga põllul 
aneetsiline eluvorm puudus. Vihmausside arvukus oli kahel juhul samuti otsekülvipõldudel 

suurem.  

K2 põllu vihmaussikooslus erines  ülejäänud põldudest – isendite arvukus oli kõige suurem, kuid 
valdav osa isenditest olid väga väikesed, kookonist äsja koorunud Aporrectodea caliginosa 
juveniilid. See mõjutab oluliselt ka selle põllu vihmausside biomassi (ühe isendi keskmine 
kehamass, biomass 1 m2) ning täiskasvanud/noorte isendite suhte väärtust. Vihmaussikoosluste 
parameetrid väljendavad hästi mullaharimistehnoloogiate mõju. Otsekülv kahjustab 
tavaharimisega võrreldes oluliselt vähem vihmausside urgusid ning koosluse ruumiline 
paiknemine on vähem häiritud. Igas uuritavas piirkonnas oli otsekülvipõllul võrreldes 

tavaharimisviisi põlluga suurem vihmaussiliikide arv ning ka täiskasvanud isendite osa 
koosluses, samuti isendi keskmine kehamass, ning madalam dominantliigi osa koosluses.  

Tabel 17. Vihmaussikoosluste parameetrid 2013. aastal 

Prooviala epi endo an dom 
1 is M, 

g keskm 
M/ m2, 

g 
ad/juv 
suhe 

O2 0,05 0,87 0,08 0,75 0,39 62,6 0,29 

K2 0,15 0,85 0 0,80 0,10 40,8 0,07 

O6 0,11 0,71 0,19 0,66 0,59 132,3 0,39 

K6 0 0,91 0,09 0,81 0,25 30,13 0,17 

O7 0 0,96 0,04 0,76 0,28 67,9 0,32 

K7 0 1,00 0 0,59 0,17 4,12 0,13 

Lühendid: epi - epigeilise eluvormi osa koosluses, endo - endogeilise eluvormi osa koosluses, an - 
aneetsilise eluvormi osa koosluses, dom - dominantliigi osa koosluses, M - mass, ad/juv suhe - 
täiskasvanud ja noorisendite arvukuse suhe koosluses 

Eluvormidest oli otsekülvipõldudel aneetsilise eluvormi osa koosluses oluliselt suurem kui 
tavapõldudel, kahel tavaharimisviisiga põllul aneetsiline eluvorm puudus hoopis. Kõik need 
näitajad tulenevad soodsamast elukeskkonnast vihmausside jaoks otsekülvipõldudel, kus 
mullaharimise negatiivne mõju on oluliselt väiksem. K2 põllu niiskusesisaldus oli küll äärmiselt 
madal, kuid siiski ületas vihmausside niiskustaluvuse alumist piiri. Ilmselt oli proovivõtule 
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eelneval perioodil see näitaja veelgi madalam. Vihmausside munakookonid põuatingimustes ei 
valmi ning noored ussid kooruvad alles siis, kui niiskus on saavutanud teatava taseme, mis on 
piisav noorte isendite ellujäämiseks. Pestitsiidide mõju vihmaussidele väljendub eelkõige 

toidubaasi saastumises ja kahjustab epigeilisi ning aneetsilisi liike, kes toituvad maapinnal 
olevast orgaanilisest ainest (meie analüüsi põhjal vaid herbitsiid trifluraliin avaldas negatiivset 
mõju aneetsilisele harilikule vihmaussile). Endogeilisi usse, kes moodustavad põllu 
vihmaussikoosluse põhiosa, pestitsiidid enamasti ei mõjuta. 

Vihmausside arvukus ja biomass oli üldiselt suurem otsekülvipõldudel, välja arvatud K2 põllu 
kõrge vihmausside arvukus. Täiskasvanud isendite arvukuse suhe juveniilsete isendite arvukusse 
näitas, et otsekülvi põldudel oli kõikides võrdluspaarides suhe kõrgem, seega oli otsekülvi 
põldudel tegemist ealiselt vanemate kooslustega, kuid künnipõhistel põldudel esines arvuliselt 

suurem järelkasv. 

Uuringu raames määrati kokku 23 liiki hooghännalisi. Tabelis (Tabel 18) on esitatud proovialade 
liikide arv (S), Shannon-Wiener´i mitmekesisuse indeks (H) ja Simpsoni mitmekesisuse indeks 
(D) kahel erineval sügavusel (0-5 cm ja 5-10 cm). Madalaim liikide arv oli 9 (5-10 cm sügavuses 
mullaproovis K7 proovialal) ning suurim liikide arv oli 18 (0-5 cm sügavusega mullaproovis O6 
proovialal).  Ülemises mullakihis oli hooghännaliste mitmekesisus suurim K6 alal  ja sügavamas 
mullakihis O6 alal.  

Tabel 18. Liikide arv, Shannon-Wiener´i ja Simpsoni mitmekesisuse indeksid sõltuvalt mullaproovi 
sügavusest 2013. aastal 

Prooviala 
0-5 cm 5-10 cm 

S H D S H D 

O2 15 1,815 0,7895 9 1,659 0,7438 
K2 13 1,669 0,7124 11 1,806 0,7747 
O6 18 1,936 0,7371 17 2,375 0,8812 
K6 15 2,259 0,8757 14 2,022 0,8369 
O7 14 1,624 0,7246 13 1,909 0,8165 
K7 10 1,644 0,7250 9 1,697 0,7494 

Keskmine 
14,2± 

1,1 
1,825± 
0,100 

0,7607± 
0,0255 

12,2± 
1,3 

1,911± 
0,108 

0,8004± 
0,0220 

Hooghännaliste keskmine arvukus oli suurem ülemises mullakihis (0-5 cm) ning suurim arvukus 
esines O7 proovialal ja madalaim keskmine arvukus oli värskelt küntud K7 proovialal (Joonis 
46). Kui üldiselt oli alumises kihis arvukus väiksem, siis erandiks oli siin Tartumaal paiknev 
künnipõhine K6 ning Jõgevamaal paiknev K7 ala, kus alumises kihis arvukus tõusis. K6 alal on 
selle põhjuseks värske vedelsõnniku lisamine mulda enne proovide kogumist ja on üldteada, et 

selline ootamatu mullaomaduste muutus mõjub hooghännaliste kooslusele negatiivselt ja nad 
liiguvad alumisse mullakihti. K7 alal on selline tendents seotud proovivõtmisele eelnenud 
künniga sellel põllul. Kahe kihi vaheline erinevus oli ka K2 alal tunduvalt väiksem kui otsekülvi 
aladel ja ilmselt mõjutab kündmine hooghännaliste arvukust sügavamates kihtides positiivselt 
just mulla parema õhustatuse tõttu. 
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Joonis 46. Hooghännaliste keskmine arvukus (±SE,standardviga) kahel mullakihi sügavusel (0-5 cm; 5-10 
cm) 2013. aastal 

Kahe sügavuskihi summana oli suurim keskmine arvukus O7 proovialal ja madalaim K7 
proovialal (Joonis 47). 2013. a seirepõldude hooghännaliste arvukus on pigem suurem 
tavamullaharimisega põldudel (K2 ja K6), välja arvatud künnist mõjutatud K7 seireala. Eriti suur 
vahe ilmnes kahe harimisviisi vahel Tartumaa põldudel, kuid Viljandimaal oli vastav näitaja 

harimisviiside vahel statistiliselt mitteusutav. Samas hooghännaliste liikide arv on pigem suurem 
otsekülviga seirealadel, kuid erinevus ei ole statistiliselt usaldusväärne.  

 

Joonis 47. Hooghännaliste keskmine arvukus (±SE, standardviga) uurimisalade 0-10 cm mullakihis 2013. 
aastal 

Joonisel (Joonis 48) on esitatud hooghännaliste keskmine arvukus 0-10 cm mullakihis sõltuvalt 
mullaharimisviisist. Kuna prooviala K7 oli teistest proovialadest äärmiselt teistsugune (küntud 
prooviala), siis jäeti analüüsist välja nii K7 kui ka O7 seirealad. Nagu ka eelnevatelt joonistelt 
selgus, siis on hooghännaliste arvukus 0-10 cm sügavuses üldiselt võrdsetes 
keskkonnatingimustes suurem künniga haritavatel põldudel. 
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Joonis 48. Hooghännaliste keskmine arvukus 0-10 cm mullaproovis sõltuvalt harimisviisist 2013. aastal 

Hooghännaliste keskmine arvukus erinevatel kultuuridel näitab, et madalaim arvukus oli rapsil 
ning suurim arvukus kaeral (Joonis 49). Erinevused on ilmselt tingitud nii erinevast kultuurist 
kui ka lähtuvalt kasutatud agrotehnoloogiast. 

 

Joonis 49. Hooghännaliste keskmine arvukus (±SE, standardviga) 0-10 cm mullaproovis sõltuvalt 
kultuurist 2013. aastal 

Kahel uuritud taimekaitsevahendi jäägil ilmnes üldine negatiivne mõju hooghännalistele: 
fungitsiid tebuconazole ja herbitsiid trifluralin. Sealjuures liigid, millede arvukus vähenes 
oluliselt neil põldudel, kus tuvastati fungitsiidi tebuconazole, asuvad just taimejuurte piirkonnas 
(Isotomielle minor ja Folsomia candida) ning herbitsiidi suhtes tundlikumad olid liigid, mis 
asustavad taimset varist või taimi (Isotoma viridis ja Willowsia buski). Kirjanduse põhjal on 

teada, et liik Isotoma viridis on enam levinud ökoloogiliselt majandatavatel põldudel, kuna antud 
liik on tundlik igasuguste herbitsiidide ja pestitsiidide suhtes (Alvarez et al., 2001). 
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Tabelis (Tabel 19) on toodud seirepõldude hindamisskaala põhjal (Lisa 2) seirealade 
hindepunktid. Elustiku põhjal tehtud hinnangu analüüs näitab, et valdavalt oli 2013. a 
proovipõldude hinnang keskmine või hea. Suhteliselt kõrged punktid on proovialadel K6 ja O7 

(28 punkti), madalaim seirepunktide summa oli vahetult proovikogumise eel küntud K7 
proovialal (16 punkti), mis näitab kündmise lühiajalist negatiivset mõju mullaelustikule. 

Tabel 19. Seirepõldude hinnang (Lisa 2) mullaelustikunäitajate alusel 2013. aastal 

Parameeter O2 K2 O6 K6 O7 K7 
Vihmaussid 

Arvukus 3 3 3 3 3 1 
Liigiline 
koosseis 

3 3 3 2 2 1 

Liikide arv 3 2 3 2 2 1 
Dom. liigi 
osatähtsus  

2 2 2 2 2 3 

Ökoloogiline 
strukruur 

2 2 2 2 2 1 

Mikroobid 
SIR  2 1 1 3 3 2 
Hingamine 2 3 3 2 2 1 

Hooghännalised 
Arvukus 0-5 cm 1 1 2 3 3 1 
Arvukus 5-10 
cm 

1 1 1 3 3 1 

Liikide arv 3 2 3 3 3 2 
Dom. liigi 
osatähtsus 

3 3 3 3 3 2 

KOKKU 25 23 26 28 28 16 
<18 halb 
18…26 
keskmine 
>26 hea 

keskmine keskmine keskmine hea hea halb 

Mikroobikoosluse hingamise aktiivsusel kriitilist piiri ei ületatud, proovikohad jäid hindeskaalal 
2-3 piiridesse, välja arvatud K7 värskelt küntud põld. Vihmausside hinnangu analüüsil on 
madalad hindepallid põllul K7. Reeglina otsekülv mõjutab vihmaussikooslusi positiivselt, 
suurem hindepunktide summa esines otsekülviga põldudelt. Hooghännaliste koosluste 
erinevused on suuresti põhjustatud piirkondlikust erinevusest (Viljandimaa) kui ka kasvatatud 

kultuurist – rapsipõldudel O2 ja K2 olid arvukuse hindepallid madalamad.  

Kokkuvõte 

• Suurimad mullaomaduste erinevused otsekülvi ja künnitehnoloogia võrdlemisel 
avalduvad mulla huumushorisondi süsinikusisaldustes. Otsekülvi tehnoloogia 

kasutamisel toimub orgaanilise aine (ka süsiniku) kogunemine eeskätt pindmisse kihti (0-
5 cm), järgneb keskmine uuritud kiht (5-15 cm) ja kõige madalama orgaanilise süsiniku 
sisaldusega on alumine kiht (15-25 cm). Künniga harimisel jaotub Corg-sisaldus kihtide 
vahel ühtlasemalt. 
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• Vaatamata madalamale Corg-sisaldusele ülemises mullakihis, on 25 cm mullakihi Corg-

varu keskmiselt 5,7 t/ha suurem künnipõhise harimisega muldadel. 

• Sarnaselt Corg-sisaldusele langes 2013. aastal ka taimetoiteelementide sisaldus otsekülvi 

põldudel alumistes kihtides. 

• Mulla füüsikaliste omaduste analüüs näitas, et üldiselt olid 2013. a kõikidel aladel üldine 

poorsus ning aeratsioonipoorsus optimaalne. Otsekülvipõldudel lasuvustihedus suurenes 
ja pooride osatähtsus vähenes sügavuse suunas. 

• Taimekaitsevahendite jääke oli enam otsekülvi põldude muldades ja enamlevinud 

toimeaineks oli trifluraliin. 

• Mulla niiskusesisaldus oli keskmiselt 4,3% kõrgem otsekülvi põldudel. 

• Mullaproovide mikrobioloogiliste analüüside tulemustest selgus, et üldiselt oli vastav 

näitaja kõrgem otsekülvi aladel. Mikroobikooslus oli üliaktiivne vedelsõnnikuga väetatud 
alal, kus toitainete ja orgaanilise aine sisaldus mullas oli kõrge. 

• Vihmausside arvukus ja biomass oli üldiselt suurem otsekülvipõldudel, välja arvatud K2 

põllu kõrge juveniilsete vihmausside arvukus.  

• 2013. a seirepõldude hooghännaliste arvukus on sarnastes mullastik-klimaatilistes 

tingimustes suurem tavamullaharimisega põldudel. Põllukultuuride võrdluses oli 
hooghännaliste suurim arvukus kaeral ja väiksem rapsil. 

• Elurikkuse koondhinnangu alusel selgus, et 50% aladest oli mullaelustiku seisund 

keskmine, 33% oli hea ja 17% halb. Mullaelustiku halb seisund oli tingitud ühe põllu 
kündmisest enne proovide kogumist. Hea seisund oli ühel otsekülvi põllul ja ühel 
künniga haritaval põllul. 
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2.2. VALDKOND VESI 

2.2.1. VALDKONNAGA SEOTUD TAUSTAUURINGUD 

Riikliku keskkonnaseire programmi ülesandeks on keskkonna saastatuse ja reostuse 

hetkeolukorra määramine ning analüüsimine. Selle programmi raames jälgitakse 
keskkonnategurite ning -seisundi muutusi. Veevaldkonna üldise seisundi hindamisel on 
olulisemateks siseveekogude ja põhjavee seire. Seire käigus kogutud andmed jõgede, järvede, 
rannikumere ja põhjavee kvaliteedi kohta antakse igal aastal Euroopa Keskkonnaagentuurile 
seirejaamade kaupa. Need laetakse üles Eesti Keskkonnaagentuuri (KAUR, 2014) poolt peale 
andmete töötlemist aadressile: http://cdr.eionet.europa.eu/ee/eea - EWN-1: River Quality Data, 
EWN-2: Lake Quality Data, ME-1: Access to Marine Data.  

Põhjavee tugivõrgu seire vastutavaks täitjaks on OÜ Eesti Geoloogiakeskus. Põhjavee tugivõrgu 

seire andmetele toetudes on koostatud ülevaated nitraatiooni kontsentratsiooni muutustest 
aastatel 1992-2012 (http://cdr.eionet.europa.eu/ee/eea). Maapinnalähedaste põhjaveekogumite 
alla liigitatavate Kvaternaari, Devoni ja Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveegruppide (Joonis 50) ja 
sügaval lasuvate Ordoviitsiumi-Kambriumi ja Kambriumi-Vendi põhjaveegruppide (Joonis 51) 
veekihtide põhjavee nitraatide sisaldus on kõikjal alla keskkonnaministri 29.12.2009. a 
määrusega nr 75 „Põhjaveekogumite moodustamise kord ja nende põhjaveekogumite nimestik, 
mille seisundiklass tuleb määrata, põhjaveekogumite seisundiklassid, seisundiklassidele vastavad 
kvaliteedinäitajate väärtused ja koguseliste näitajate tingimused, põhjavett ohustavate 

saasteainete nimekiri, nende saasteainete sisalduse läviväärtused ja kvaliteedi piirväärtused 
põhjavees ning põhjaveekogumite seisundiklasside määramise kord“, kehtestatud läviväärtust 
(50 mg/l). Nitraatide sisalduse poolest on kõigi Eesti põhjaveekogumite seisundiklass hea. 
Kvaternaari Meltsiveski põhjaveekogumis on Meltsiveski veehaardel olnud aastaid mõnevõrra 
suurenenud nitraatiooni sisaldus. 2012. aastal oli nitraatiooni sisaldus veehaarde põhjavees 27,3–
34,1 mg/l. (Geoloogiakeskus, 2013). 
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Joonis 50. Nitraatiooni sisalduse muutus maapinnalähedastes põhjaveekogumites (1992-1994=100%; 
Kvaternaari põhjaveekogum=5,2 mg/l; Devoni põhjaveekogum=0,3 mg/l, Siluri-Ordoviitsiumi 
põhjaveekogum=13,8 mg/l) (EEA, 2010) 

 
Joonis 51. Nitraatiooni sisalduse muutus sügaval lasuvates põhjaveekogumites (1992-1994=100%; 
Ordoviitsiumi-Kambriumi=1,6 mg/l; Kambriumi-Vendi=1,9 mg/l) (EEA, 2010) 

Jõgede hüdrokeemilise seire käigus hinnati jõgede seisundit 2012. aasta seireandmete järgi 
keskkonnaministri 28.07.2009. a määruse nr 44 „Pinnaveekogumite moodustamise kord ja nende 
pinnaveekogumite nimestik, mille seisundiklass tuleb määrata, pinnaveekogumite 

seisundiklassid ja seisundiklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ning seisundiklasside 
määramise kord“ alusel. Ökoloogilise üldseisundi järgi vastab 94 protsendi seirelävendite vee 
seisund hea või väga hea veekvaliteedi klassile, viimastel aastatel vee kvaliteet füüsikalis-
keemiliste kvaliteedinäitajate koondmäärangu järgi halvenenud ei ole. 2012. aastal on 
probleemseim kvaliteedinäitaja üldlämmastik (Joonis 52), 29% lävenditest ei vasta 
üldlämmastiku alusel vähemalt hea klassi tasemele (TTÜ, 2013). 
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Joonis 52. Üldlämmastiku sisaldused seirejõgedes ja seirelävendid, mille üldlämmastiku sisaldus ei vasta 
vähemalt ”hea“ klassi tasemele 2012. a (TTÜ, 2013) 

2012. a kuuluvad üldfosfori sisalduse järgi väga heasse kvaliteediklassi 76%, heasse 18% ning 
madalamatesse klassidesse 6% kõikidest seirelävenditest (Joonis 53).  

Üldfosfori alusel jäi enamiku (73%) seirelävendite seisund samaks, mis eelmisel aastal. Seisund 
paranes 15% lävenditest, millest ära võib märkida Võhandu-Himmiste, Pühajõe ja Keila jõe 
lävendid, kus kvaliteediklass muutus kesisest heaks. Selja jõe suudme lävendis muutus 
kvaliteediseisund üldfosfori järgi väga halvast kesiseks. 

 

Joonis 53. Üldfosfori sisaldused seirejõgedes ja seirelävendid, mille üldfosfori sisaldus ei vasta vähemalt 
„hea“ klassi tasemele 2012. a (TTÜ, 2013) 

Jõgede hüdroloogilise seire andmete põhjal koostati graafikud nitraatiooni kontsentratsiooni 
muutuste kohta ajavahemikul 1992-2012. Joonisel (Joonis 54) on näha nitraatiooni 
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kontsentratsiooni suhteline muutus (1992-1994=100%) kogu Eesti kohta. Keskmiste arvutamisel 
on välja jäetud kolme seirejaama andmed, kuna need liideti seirevalimikku 2002. aastal. Joonisel 
(Joonis 55) on esitatud ainult nitraaditundlikule alale (NTA) jäävate seirejaamade andmed. 2012. 

aastal jätkus nitraatiooni kontsentratsiooni tõus nii NTA kui ka kogu Eestit katvates seirejõgedes. 

 
Joonis 54. Nitraatiooni kontsentratsiooni suhteline muutus (kõik Eesti jõgede seirejaamad v.a. 61, 64, 65) 
aastatel 1992-2011 (1992-1994 =100% = 5,84 mg NO3/l) (KAUR, 2014) 

 

Joonis 55. Nitraatiooni kontsentratsiooni suhteline muutus seirejõgedes NTA-l (1992-1994 =100% = 
10,57 mg NO3/l) (KAUR, 2014) 

EL nitraadidirektiivis sätestatud kohustuslikku piirnormi (50 mg NO3/l) ei ole 2012. a ületatud 
üheski nitraaditundliku ala lävendis. Seda nii aasta keskmiste kui ka maksimumväärtuste osas. 
Soovituslik piirnorm (25 mg NO3/l) on ületatud nii keskmiste kui ka maksimumväärtuste osas 
Jänijões ja Alastvere peakraavis. Jänijões on üle 25 mg NO3/l sisaldused saadud 2012. a perioodil 
jaanuar-juuni ning oktoober–detsember. Aasta keskmine nitraadisisaldus on 27,1 ning 
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maksimumväärtus 33,4 mg NO3/l. Alastvere peakraavist on 2012. a saadud kolm proovi, mille 
NO3-sisaldused on kõik üle 25 mg NO3/l, olles vahemikus 33,9-46,9 mg NO3/l (TTÜ, 2013). 

Kogumiku ”Euroopa. Keskkond. Seisund ja väljavaade 2010” (EEA, 2010) andmetel on 

põllumajandus väetisteks kasutatavate liigse lämmastiku ja fosfori emissiooni tõttu üks 
suurimatest eutrofeerumise põhjustajatest. Aastakümneid on lämmastikväetiste tootmine ja 
kasutamine suurenenud kiiremini kui fosfor- ja kaaliumväetiste kasutamine. Põllumajanduses 
kasutatavate väetiste tasakaal on viimastel aastatel küll mitmes EL liikmesriigis paranenud, kuid 
rohkem kui 40% tundlikke maiseid ja mageveekogude piirkondi on mõjutatud liigsest 
lämmastiku ladestumisest atmosfääri. Põllumajanduslik lämmastikukoormus jääb ilmselt ka 
lähiajal suureks, sest lämmastikväetiste kasutamine kasvab 2020. aastaks eeldatavasti umbes 4%. 
Mageveekogudes leiduv fosfor pärineb peamiselt põllumajandusliku tegevuse jääkidest ja 

reoveejaamade eritusest. Jõgedes ja järvedes on toimunud suur fosfaatide taseme langus, mis on 
peamiselt tingitud asulareovee puhastamise direktiivi edukast täideviimisest alates 1990. 
aastatest.  

Järgnevalt on välja toodud Eesti Statistikaameti andmed väetiste kasutuse muutuste kohta 
ajavahemikus 2004-2012. (Statistikaamet, 2014) Nimetatud perioodil on mineraalväetiste 
kasutamine eriti lämmastikväetiste osas nõrgalt tõusva trendiga (Joonis 56).  

 

Joonis 56. Mineraalväetiste kasutamine (toiteelement, t) ja väetatud pinna (ha) muutus Eestis perioodil 
2004-2012. (Statistikaamet, viimane täiendus 29.07.2013, 2013) 
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Samas on tugevasti muutunud väetatud pinna suurus. Kui aastatel 2005-2007 moodustas 
mineraalväetistega väetatud pind põllumaast8 78-88%, siis viimastel aastatel vaid 54-64%. 
Graafikult (Joonis 56) on näha, et aastatel 2009-2012 on mineraalväetiste kasutamine hakanud 

jälle suurenema. Ühest küljest suureneb väetatava pinna vähenemise tõttu väetamisest tulenev 
surve keskkonnale, kuid see koondub ühel aastal väiksemale pinnale. Teiselt poolt on teada, et 
osal põllumaast kasvatatakse liblikõielisi heintaimi, mida reeglina ei väetata. Seega 
külvikorraväljade vaheldumisel muutub ilmselt ka väetatav ala, st aastast aastasse ei väetata ühte 
ja sama põldu, vaid väetis jaotub ühtlasemalt kogu põllumaal. Seetõttu peaks väetamisest 
põhjustatud survet keskkonnaseisundile hindama mitte ainult väetisannuse suurusega väetatavale 
pinnale, vaid kogu põllumaale (Joonis 57). Erinevates EL riikides kasutatakse surve hindamiseks 
keskkonnaseisundile erinevaid metoodikaid. Sageli arvutatakse väetamisest põhjustatud survet 

mitte väetatavale pinnale ega põllumaale, vaid kogu kasutatavale põllumajandusmaale. Kuna 
Eestis moodustab põllumaa 62-69% kogu kasutatavast põllumajandusmaast, siis väheneks 
väetiste kasutamisest tingitud surve keskkonnaseisundile kolmandiku võrra. Seda ei saa aga 
pidada korrektseks, kuna kasutatava põllumajandusmaa hulka kuulub ka looduslik rohumaa, 
mida ei väetata. 

SA andmed väetiste kasutamise kohta vajaksid täpsustamist. Käesolevate andmete alusel antakse 
lämmastik-, fosfor- ja kaaliumväetisi täpselt ühesuurustele pindadele. Veelgi enam, arvutades 
välja pinna kasutatud väetise koguse ja väetisannuse põhjal, on mõningatel juhtudel pind, kus 

fosfor- ja kaaliumväetisi kasutatakse isegi suurem kui lämmastikväetiste oma ning ka suurem kui 
SA poolt esitatav. 

 

Joonis 57. Väetatud pinnal ja põllumaal kasutatud mineraalväetisannused (toiteelement, kg/ha) Eestis 
perioodil 2004-2012. (Statistikaamet, viimane täiendus 29.07.2013, 2013) 

                                                   
8 Statistikaamet käsitleb põllumaana regulaarselt vastavalt külvikordadele töödeldavat maad ning kasutatava 
põllumajandusmaana maad, mida kasutatakse vaatlusaastal põllumajandussaaduste tootmiseks (sh põllumaa, 
looduslik rohumaa, pikaajaliste kultuuride all olev maa, puukoolid, koduaiad) 
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Orgaaniliste väetistega antakse väetatava pinna hektarile väetist 28-38 tonni (Joonis 58). Hea 
põllumajandustava reegleid järgides ei tohiks selline kogus orgaanilist väetist keskkonnale ohtu 
kujutada. Väetatud pinna osa kogu põllumaast moodustab ainult 10-16%. Seega ühtlase jaotuse 

korral kuluks kogu põllumaa väetamiseks 7-10 aastat.  

Statistikaameti andmetel anti ajavahemikul 2004-2012 orgaaniliste väetistega väetatud pinna 
hektarile 123-173 kg lämmastikku, 46-73 kg fosforit ja 165-224 kg kaaliumi. Need annused on 
arvestatud toiteelementide üldsisalduse järgi ja on saadud erinevate looma- ja sõnnikuliikide 
toiteelementide summeerimisel. Seetõttu ei saa nendest andmetest välja arvutada taimedele 
kergemini omastatavat ja seega ka kergemini leostumisele alluvat osa.  

 

Joonis 58. Orgaaniliste väetiste kasutamine (t/ha/a) perioodil 2004-2012 (Statistikaamet, viimane 
täiendus 29.07.2013, 2013) 

2.2.2. PÕLLUMAJANDUSLIKU KESKKONNATOETUSE VEESEIRE HINDAMISE 
RAAMES VEEKVALITEEDIGA SEOTUD UURIMISTÖÖD 
(TAIMETOITEELEMENTIDE KONTSENTRATSIOON DREENIVEES) 2013. a 

Töö teostaja: Põllumajandusuuringute Keskuse Põllumajandusuuringute büroo 

Seirealad 

Antud uuringu eesmärgiks on hinnata veekeskkonna seisukohast MAK PKT keskkonnasõbraliku 

majandamise (KSM) ja mahepõllumajandusliku tootmise (MAHE) meetme rakendumist ja mõju 
keskkonnale. 

Aruandeaastal kasvatati seirepõldudel järgmisi põllumajanduskultuure:  

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

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

• J28 (Läänemaa), tootmistüüp – KSM, suvioder Honey;  
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• Plin1 (Läänemaa), tootmistüüp – KSM, suvioder Honey; 

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

suvioder;  

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

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

Metoodika 

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

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

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

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

Põlluraamatu andmete põhjal arvutatakse seirepõldude kohta põllu üldbilanss OECD metoodika 
kohaselt. Nimetatud metoodika järgi arvestatakse üldbilansi koostamisel põllult saagiga 

eemaldatud ning orgaaniliste, mineraalväetiste, bioloogiliselt seotud lämmastiku ning 
seemnetega tagastatud taimetoiteelemente. 

2.2.2.1. Taimetoiteelementide sisaldus dreenivees ja leostumine Lääne-, Tartu- ja Raplamaa 
seirepõldudel 

Lääne- ja Raplamaa seirepõldude dreenivee nitraatiooni kontsentratsioon jäi kogu seireperioodi 
vältel allapoole sotsiaalministri 02.01.2003. a määruses nr 1 „Joogivee tootmiseks kasutatava või 
kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded” lubatud piirnormi – 50 
mg/l (Joonis 59), (Joonis 60), (Joonis 62). Silmapaistvalt kõrge oli nimetatud iooni 
kontsentratsioon Tartumaa seirepõldudel kogu aruandeperioodi (sept. 2012 kuni sept. 2013) 
vältel (Joonis 61). Läänemaa KSM põldudele on regulaarselt antud vedelsõnnikut. Sel 
aruandeperioodil aga orgaanilist väetist ei kasutatud ning ilmselt oli see üheks põhjuseks, miks 
nitraatiooni kontsentratsioon jäi sel perioodil suhteliselt madalaks (valdavalt alla 20 mg/l).  
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Joonis 59. Nitraatiooni sisaldus (mg/l) Läänemaa KSM (+KST) seirepõldude (Plin, J28) dreenivees 
perioodil 2006-2013 

Läänemaa maheseirepõllul väetisi ei kasutatud. Kogu aruandeperioodil jäi dreenivees 
nitraatiooni sisaldus suhteliselt madalaks ega ületanud EL soovituslikku sihttaset 

vooluveekogudele - 25 mg/l.  

 

Joonis 60. Nitraatiooni sisaldus (mg/l) Läänemaa MAHE seirepõllu (LA) dreenivees perioodil 2009-2013 

Tartumaa KSM seirepõldudelt kogutud veeproovides oli nitraatiooni kontsentratsioon kõrge 
kogu vegetatsiooniperioodil. Seirepõllul T1 oli pooltes ja seirepõllul T2 kõikides kogutud 
veeproovides nitraatiooni kontsentratsioon >50 mg/l. Mõlemal põllul kasvatati otra, mille 
saagikuseks kujunes 4,4-4,7 t/ha. Kasutatud mineraalväetiste annused oleks lubanud mõnevõrra 

kõrgemat saaki. Seega oli saaki limiteerivaks teguriks mõni teine tegur, osa lämmastikust jäi 
taimede poolt kasutamata ning seetõttu oli ka nitraatiooni kontsentratsioon dreenivees kogu 
aruandeperioodi jooksul kõrge. 
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Joonis 61. Nitraatiooni sisaldus (mg/l) Tartumaa KSM seirepõldude (T1, T2) dreenivees perioodil 2006-
2013 

 
Joonis 62. Nitraatiooni sisaldus (mg/l) Raplamaa ÜPT seirepõllu (K1) dreenivees perioodil 2006-2013 

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

vegetatsiooniperioodi jooksul madalaks (Joonis 62). 

Pinnaveekogumite seisundiklasside kvaliteedinäitaja – fosforisisalduse poolest on hea ja kesise 
kvaliteediklassi piiriks 0,08 mgP/l. Aruandeperioodil jäi fosfori kontsentratsioon enamikes 
võetud veeproovides kesisesse ja halba kvaliteediklassi (Joonis 63; Joonis 64; Joonis 65; Joonis 
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66). Seireperioodi veeproovide keskmise fosforisisalduse poolest jäi heasse kvaliteediklassi vaid 
Läänemaa J28 seirepõllu dreenivesi. 

 
Joonis 63. Fosfori sisaldus (mg/l) Läänemaa KSM (+KST) seirepõldude (Plin, J28) dreenivees perioodil  
2006-2013 

 
Joonis 64. Fosfori sisaldus (mg/l) Läänemaa MAHE seirepõllu (LA) dreenivees perioodil 2009-2013 
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Joonis 65. Fosfori sisaldus (mg/l) Tartumaa KSM (+KST) seirepõldude (T1, T2) dreenivees perioodil 
2006-2013 

 
Joonis 66. Fosfori sisaldus (mg/l) Raplamaa ÜPT seirepõllu (K1) dreenivees perioodil 2006-2013 

2012. a IV kvartali kaks esimest kuud – oktoober ja november – olid tavapärasest soojemad, eriti 
november, kus enamuse ajast ületas õhutemperatuur normi 3-5oC. Rohked sademed (vihma, 
lörtsi ja lumena) esinesid peaaegu iga päev ja paljudes kohtades (Loode- ja Edela-Eestis 
oktoobris ning Kirde-, Kagu- ja Lõuna-Eestis novembris) ületasid kuu sademete summad 
paljuaastasi keskmisi 2-3 korda.  

Detsember algas jahedama ilmaga ning lõpuks osutuski pikaajalisest keskmisest 3,6oC 
külmemaks. Lund sadas peaaegu iga päev, kuid piirkonniti erinevalt. Lumikatte kõrguseks 

mõõdeti 7-25 cm, lumikattee paksus oli suurem saartel. Muld külmus 2-11 cm sügavuseni, kuid 
mitmel pool püsis maapind sula.  
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Jaanuari esimene dekaad oli 3,2oC normist soojem ja sajusem. Kõikjal Eestis ületasid 
sajusummad normi 1,5-2 korda, Narva-Jõesuus isegi 2,7 korda. Sadas nii lund, lörtsi kui ka 
vihma.  

Detsembri lõpust alguse saanud veetaseme tõus saavutas kõrgtaseme kõikidel jõgedel jaanuari 
alguses. Eriti kõrged veetasemed esinesid Kasari ja Pärnu vesikonna jõgedel ja ka saartel. 

Suurim äravool oli jaanuaris. Üle Eesti ületasid keskmised vooluhulgad 20-80% pikaajalisi 
keskmisi, näiteks Kasari jõel ja Lõve jõel Saaremaal üle kahe korra. 

Üldkokkuvõttes 2013.a II kvartali äravool ületas 10% pikaajalise keskmise (EMHI, 2013). 

Suhteliselt sooja 2012. a IV kvartali ja sellest tingitud jaanuarikuise suure äravoolu tõttu oli 
toitainete leostumine sel sügistalvisel perioodil tunduvalt kõrgem kevadisest. 

Lämmastiku aastane leostumine Läänemaa KSM seirepõldudel (Plin, J28) oli 14,3 ja 2,9 kg/ha 

(Joonis 67). Erinevalt eelmistest aastatest ei antud vedelsõnnikut ei sügiskünni alla ega ka 
kultuuridele kasvuperioodil. Ilmselt seetõttu jäi ka lämmastiku leostumine seirepõldudel 
suhteliselt madalaks. Suurem toitainete leostumine seirepõllul Plin on tingitud kergemast 
lõimisest, mis soodustas filtratsiooni ja seega ka leostumist. 

 
Joonis 67. Lämmastiku leostumine (kg/ha) Läänemaa KSM (+KST) seirepõldudelt (Plin, J28) perioodil 
2006-2013 

Tartumaa seirepõllult T1 leostus lämmastikku 9,9 ja põllult T2 17,5 kg/ha (Joonis 68). Oma osa 
lämmastiku leostumise vähenemisel seirepõllult T1 mängis põldheina allakülv. Leostunud 
lämmastik moodustas põllul T1 10 ja põllul T2 18% mineraalväetistega antud kogusest. 
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Joonis 68. Lämmastiku leostumine (kg/ha) Tartumaa KSM (+KST) seirepõldudelt (T1, T2) perioodil 2006-
2013 

 
Joonis 69. Lämmastiku leostumine (kg/ha) Raplamaa ÜPT seirepõllult (K1) perioodil 2006-2013 

ÜPT toetusega Raplamaa seirepõllul oli lämmastiku leostumine vaatluspõldudest suurim. Kogu 
seireperioodi jooksul leostus 29,5 kg lämmastikku hektarilt, mis moodustas 42% 
mineraalväetistega antust (Joonis 69). Hilise külvi tõttu jäi odra saak madalaks (2 t/ha), mistõttu 
suur osa taimetoitainetest leostus. 
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Joonis 70. Lämmastiku leostumine (kg/ha) Läänemaa MAHE seirepõllult (LA) perioodil 2010-2013 

Läänemaa maheseirepõllul, mida viimati väetati sõnnikuga 2009. aastal, kasvatati 2013. aastal 
liblikõielisterohket põldheina. Lämmastiku üldbilanss sellel põllul oli negatiivne ning 
lämmastiku leostumine väga madal 3,1 kg/ha (Joonis 70). 

Joonisel (Joonis 71) on toodud andmed lämmastiku leostumise kohta seirepõldudelt aastatel 
2006/07-2011/12. Leostumise erinevuste tõlgendamisel tuleb aga arvestada ka taustaandmetega 
nagu väetamisvead, kasvatatav kultuur, meteoroloogilised andmed jm. 

 

Joonis 71. Lämmastiku leostumine (kg/ha/a) seirepõldudelt perioodil 2006/7-2012/13 
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Fosfori leostumise andmed on esitatud tabelis (Tabel 20). Enamik võetud veeproovidest jäid 
fosfori sisalduse järgi pinnaveekogumite kesisesse kvaliteediklassi. Fosfori leostumine oli 
suurem suurema filtratsiooniga seirealadel, ulatudes Lääne- ja Raplamaal 0,40-0,46 kg/ha aastas. 

Tabel 20. Fosfori leostumine (kg/ha) seirepõldudelt perioodil 2006-2013 

Seirepõld 
P, kg/ha 

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

2.2.2.2. Taimetoiteelementide sisaldus dreenivees ja toiteelementide leostumine nitraaditundlikul 
ala seirepõldudel 

Seirepõldu N1, kus kasvas teise kasutusaasta kõrreliste niidusegu, 2013. aastal ei väetatud. 
Nitraatiooni kontsentratsioon dreenivees jäi kogu perioodi jooksul piirnormist madalamale 

(Joonis 72). Fosfori kontsentratsiooni põhjal jäi ainult ühe veeproovi näitaja kesisesse 
kvaliteediklassi (Joonis 73). 

 
Joonis 72. Nitraatiooni sisaldus (mg/l) NTA seirepõldude (N1, N2) dreenivees perioodil 2006-2013 
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Joonis 73. Fosfori sisaldus (mg/l) NTA seirepõldude (N1, N2) dreenivees perioodil 2006-2013 

Filtratsioon sellel seirepõllul on aasta-aastalt vähenenud. Vaatluste käigus on selgunud, et 
sademeterikkal perioodil koguneb põllule pinnavesi, mis viitab dreenisüsteemide 
amortiseerumisele. Seetõttu leostus lämmastikku ja fosforit seireperioodi jooksul vähe – 

vastavalt 0,5 ja 0,03 kg/ha (Joonis 74). Ebausaldusväärsete andmete tõttu lõpetatakse seire sellel 
põllul ning asendatakse uue seirepõlluga NTA alal. 

 
Joonis 74. Lämmastiku leostumine (kg/ha) NTA seirepõldudelt (N1, N2) aastatel 2007-2013 
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2.2.2.3. Taimetoiteelementide leostumine, filtratsioon ja vooluveekogude kvaliteet 

Lämmastikku sisaldavad taimetoitained on vees kergesti lahustuvad ja seega ka mullast kergesti 
väljauhutavad juhul kui taimed neid mingil põhjusel ei suuda omastada. Kirjandusest võib leida 
andmeid lämmastiku leostumise ja sademete vahel. Käesolevas töös on leitud tihe seos 

filtratsiooni ehk mullast läbinõrgunud vee hulga ja lämmastiku leostumise vahel (Joonis 75). 
Samas seos filtratsiooni ja fosfori leostumise vahel on nõrk (R2=0,28), mis viitab asjaolule, et 
põldudelt veekogudesse satub fosfor pigem äravooluga pinnalt kui leostumise läbi. 

 

Joonis 75. Lämmastiku leostumise ja filtratsiooni vaheline seos PMK veeseire 2006-2013 andmetel 

Joonisel (Joonis 76) joonena toodud lämmastiku aastane leostumine on arvutatud kõikidelt KSM 
(KST) ja ÜPT veeseirepõldudelt leostunud lämmastiku aastase keskmisena. Tulpadena on 
esitatud jõgede hüdrokeemilise seire tulemustest väljavõte nitraatiooni kontsentratsiooni 
suhtelisest muutumisest aastatel 2006-2012 (100% on 1992-1994 aasta keskmine). Kuivõrd 

veeseire põldude arv on väike (kõigub aastati vahemikus 5-8), siis statistiliselt usutavat 
korrelatsiooni ei esine. Küll aga on igati loogiline suundumus – mida rohkem põldudelt 
lämmastikku leostub, seda enam jõuab seda jõgedesse, kus vastava näitaja kontsentratsioon 
suureneb. Samas on nii KSM (+KST) kui ka ÜPT põldudel suurenenud lämmastikväetiste 
kasutamine. Seetõttu on võimalik, et vaatlusaluse lühikese ajaperioodi jooksul (2006-2012) ning 
sellise keskmise väetamise taseme juures sõltuvad nii lämmastiku leostumine põldudelt kui ka 
nitraatiooni kontsentratsiooni muutused jõgedes suuresti ka erinevatel aastatel valitsenud 
hüdroloogilistest tingimustest. 
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Joonis 76. Lämmastiku leostumine (kg/ha/a) veeseire põldudelt perioodil 1992-2012 jõgede 
hüdrokeemilise seire andmete taustal 

2.2.2.4. Taimetoiteelementide üldbilanss veeseirepõldudel  

Aruandeaastal jäi lämmastikväetiste kasutamine KSM seirepõldudel eelmise aasta tasemele, kuid 
pikema perioodi lõikes (2007-2013) on täheldatav lämmastikväetiste kasutamise tõusev trend 
(Joonis 77).  

 
Joonis 77. Mineraalsete lämmastikväetiste kasutamine (kg/ha) KSM (+KST) ja ÜPT veeseirepõldudel 
aastatel 2007-2013  

Fosforväetiste kasutamine on stabiilne ning kaaliumväetiste kasutamises on näha langustendentsi 
(Joonis 78). 
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Joonis 78. Mineraalväetistega mulda viidud taimetoiteelementide dünaamika (kg/ha) KSM (+KST) 
seirepõldude keskmisena aastatel 2007-2013 

Konkreetse aasta põllupõhise üldbilansi toiteelementide üle- või puudujääk võimaldab hinnata 
nende leostumise riski, samal ajal kui pikema perioodi (antud juhul 2007-2013) oma aga mõju 
mulla viljakusele. Toiteelementide leostumise riski hindamisel tuleb aga arvestada ka teisi 
tegureid. 2013. aastal oli suurima positiivse lämmastikubilansiga (+38 kg/ha) ÜPT seirepõld K1 
ja väikseimaga (+1 kg/ha) Plin (Joonis 79). Samas oli lämmastiku leostumine seirepõldudelt 

vastavalt 29,5 ja 14,3 kg/ha, seega ka tasakaalulise bilansi puhul võib toiteelemendi leostumine 
olla looduslikust foonist (3-5 kg/ha) oluliselt kõrgem. Võrreldes sama piirkonna seirepõlde T1 ja 
T2 näeme, et lämmastiku üldbilanss oli neil samas suurusjärgus – 27 ja 23 kg/ha, leostumine aga 
seirepõllul T2 1,8 korda suurem. Kuna dreenivee nitraatiooni kontsentratsioonid neil põldudel 
oluliselt ei erinenud, siis leostumise erinevuse põhjustas filtratsiooni erinevus, mis võis 
omakorda olla tingitud seirepõllu T2 kergemast lõimisest. 

Mahepõllu LA taimetoiteelementide üldbilanss 2013. aastal on iseloomulik heintaimede 
kasvatamise puhul väetisi kasutamata. Kuna õigeaegsete niidete korral on heintaimede 

lämmastiku- ja kaaliumisisaldus kõrge, siis on ka nende elementide bilanss saagiaastal suures 
defitsiidis. Ka üldbilansi keskmine aastatel 2007-2013 on kõikide toiteelementide osas 
negatiivne, mis näitab, et ühekordne orgaaniliste väetiste andmine sel perioodil ei taga mulla 
viljakuse säilimist, kuigi toitainete leostumine jääb loodusliku fooni tasemele. 
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Joonis 79. Taimetoiteelementide (NPK) üldbilanss (kg/ha) seirepõldudel 2013. aastal ja perioodi 2007-
2013 keskmisena 

Taimetoiteelementide bilanssi tootmistüübiti võrreldes (Joonis 80) on näha, et ainult ÜPT 

põldudel on perioodi 2007-2013 aasta keskmisena kõikide toiteelementide bilanss positiivne. 
KSM (+KST) põldude fosforibilanss on nõrgalt negatiivne ning MAHE põllul on kõikide 
toiteelementide üldbilanss sügavas defitsiidis ja seda just tagasihoidliku väetamise ja 
heintaimede kasvatamise tõttu, mis eemaldavad mullast rohkesti toitaineid.  
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Joonis 80. Taimetoiteelementide üldbilanss (kg/ha) tootmistüübiti perioodi 2007-2013 keskmisena 

Kokkuvõte 

• Seireperioodi algus, 2012. aasta oktoober ja november, oli sademeterohke. Kõikjal Eestis 
ületasid sajusummad normi 1,5-2 korda. Detsembri lõpust alguse saanud veetaseme tõus 
saavutas tipu kõikidel jõgedel 2013. a jaanuari alguses. Seetõttu oli sügistalvise perioodi 

filtratsioon oluliselt kõrgem kevadisest. 

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

• Lämmastiku aastane leostumine seireperioodil oli keskmine – 2,9-17,5 kg/ha, vaid NTA 
rohumaalt leostus lämmastikku vähe – 0,5 kg/ha, mis oli põhjustatud ka madalast 
filtratsioonist dreenisüsteemide amortiseerumise tõttu. Lämmastiku leostumine ÜPT 

põllult oli suur – 29,5 kg/ha. Lämmastiku kadu leostumise läbi moodustas 3-18%, ÜPT 
põllul 43% väetistega antud lämmastikust.  

• Enamikes võetud veeproovides jäi fosfori kontsentratsioon pinnaveekogumite kesisesse 

ja halba kvaliteediklassi. Fosfori aastane leostumine oli kõrgem sademeid rohkem saanud 
Lääne-Eestis ja ÜPT seirepõllul, ulatudes 0,40-0,46 kg/ha aastas.  

• Lämmastiku leostumise ja filtratsiooni ehk mullast läbinõrgunud vee hulga vahel valitseb 
tihe seos (R2=0,58). Kuna mullast läbinõrgunud vee hulk kõigub palju suuremates 

piirides kui nitraatiooni kontsentratsioon, siis leostumise suurust mõjutab olulisemalt just 
esimene. Samas seos filtratsiooni ja fosfori leostumise vahel on nõrk (R2=0,28), mis 
viitab asjaolule, et põldudelt veekogudesse satub fosfor pigem äravooluga pinnalt kui 
leostumise läbi. 
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• Veeseirepõldudelt leostunud lämmastiku aastase keskmise ja jõgede hüdrokeemilise seire 

tulemuste vahel on täheldatav loogiline suundumus – mida rohkem põldudelt 
lämmastikku leostub, seda enam jõuab seda jõgedesse. Samas on suurenenud 
lämmastikväetiste kasutamine. Seetõttu on võimalik, et vaatlusaluse lühikese ajaperioodi 
jooksul (2006-2012) ning sellise keskmise väetamise taseme juures sõltuvad nii 
lämmastiku leostumine põldudelt kui ka nitraatiooni kontsentratsiooni muutused jõgedes 

suuresti ka erinevatel aastatel valitsenud hüdroloogilistest tingimustest. 

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

tõusev trend täheldatav.  

• Ainult ÜPT põldudel on 2007-2013 aasta keskmisena kõikide toiteelementide bilanss 
positiivne. KSM (KST) põldude fosforibilanss on negatiivne ning MAHE põlde 
majandatakse nii fosfori kui ka kaaliumi defitsiidis. 
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2.2.3. PÕLLUMAJANDUSLIKU KESKKONNATOETUSE VEESEIRE HINDAMISE 
RAAMES RÄPU VALGALAL VEEKVALITEEDIGA SEOTUD UURIMISTÖÖD 2013. A 

Töö teostaja: Põllumajandusuuringute Keskuse Põllumajandusuuringute büroo 

Uuringu eesmärgiks on läbi viia integreeritud seiret, mis seob mulla kvaliteedi uuringud 
dreenivee ja eesvoolude seirega, ühildatuna põllumajandustootja taimetoiteelementide 
üldbilansiga, mis võimaldab kompleksselt käsitleda väikese maa-ala potentsiaalset 
põllumajandustootmise mõju keskkonnale. 

Metoodika 

Pikaajalise hüdroloogilise uuringu käigus hinnatakse lõimuvalt pinnavee voolu ja väetiste 
kasutust. Seirepõldude kogujadreenide suudmetest mõõdetakse dreenivee vooluhulgad ja 
võetakse veeproovid 2-nädalase intervalliga. Laboris määratakse veeproovide taimetoitainete 

sisaldus järgmisi metoodikaid kasutades: 

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

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

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

Aruandeaastal kasvatati seirepõldudel järgmisi põllumajanduskultuure:  

• R1, tootmistüüp – KSM, suvinisu; 

• R2, tootmistüüp – KSM, 4. kasutusaasta põldhein.  

Põlluraamatu andmete põhjal arvutatakse seirepõllu kohta taimetoiteelementide üldbilanss 
(OECD, 2014) kohaselt. Nimetatud metoodika kohaselt arvestatakse üldbilansi koostamisel 

põllult saagiga eemaldatud ning orgaaniliste, mineraalväetiste, bioloogiliselt seotud lämmastiku 
ning seemnetega tagastatud taimetoiteelemente.  

2.2.3.1. Taimetoiteelementide sisaldus dreenivees ja leostumine Räpu valgala seirepõldudel 

2012. a sügistalvisel perioodil ületas nitraatiooni kontsentratsioon dreenivees piirnormi ulatudes 
80,2 mg/l, kevadisel lühikesel filtratsiooniperioodil jäi kontsentratsioon allapoole piirnormi 
ulatudes 0,4-18,6 mg/l (Joonis 81). Kuigi Räpu jõe valgalale jääb vaid üks pikemaajaliselt töötav 
dreenivee seireala, langevad selle vaatluse tulemused küllaltki hästi kokku jõgede 
hüdrokeemilise seire andmetega.  

Räpu-Arkma seirelävend on kuni 2003. aastani üldlämmastiku järgi olnud heas kvaliteediklassis, 
alates 2004. aastast on üldlämmastiku aasta keskmine kontsentratsioon pidevalt tõusnud, jõudes 

2007. aastal väga halba kvaliteediklassi. 2007. aastal on Nüld maksimumväärtus olnud erakordselt 
kõrge (21,6 mg/l detsembris). Peale seda on toimunud mõningane üldlämmastiku keskmise 
kontsentratsiooni langus ning 2012. aastal oli üldlämmastiku keskmiseks sisalduseks nimetatud 
lävendis 5,7 mg/l, mis jääb kesisesse kvaliteediklassi (TTÜ, 2013). 
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Joonis 81. Nitraatiooni kontsentratsioon (mg/l) seirepõldude (R1, R2) dreenivees perioodil 2007-2013 

Kõikides seireperioodil kogutud veeproovides ületas fosfori sisaldus 0,08 mg/l piiri ning seega 

jäi dreenivesi vastavalt keskkonnaministri 28. juuli 2009. a määrusele nr 44 halba 
kvaliteediklassi (Joonis 82).  

 

Joonis 82. Fosfori kontsentratsioon (mg/l) seirepõldude (R1, R2) dreenivees perioodil 2007-2013 

Üldfosfori pikaajaline seisund Räpu-Arkma lävendis on küllaltki kõikuv, muutudes väga heast 
kuni väga halva kvaliteediklassini. Mitmel aastal (2001, 2002 ja 2009) on esinenud väga kõrged 
maksimumkontsentratsioonid, ulatudes kuni 1,85 mg/l, 2012. aastal oli lävendi keskmine 
üldfosfori sisaldus 0,045 mg/l, mis vastab väga heale kvaliteedile (TTÜ, 2013).  
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Kuna fosfor on mullas väheliikuv, siis on ka dreenivee seire andmetel selle elemendi leostumine 
madal. Ilmselt on fosfori kontsentratsiooni muutused jões tingitud teistest sisenditest, sealhulgas 
ärakandelt mulla pinnalt, mis erinevate meteoroloogiliste tingimuste puhul võib aastati olla väga 

erinev. 

Filtratsioon seirepõllul R1 jäi ebausutavalt madalaks ilmselt dreenisüsteemide vananemise tõttu, 
mis ei võimaldanud taimetoiteelementide leostumist usaldusväärselt arvutada. Seirepõllult R2, 
kus kasvatati neljanda kasutusaasta põldheina, leostus aastas lämmastikku 8,1 ja fosforit 0,14 
kg/ha (Joonis 83). 

 

Joonis 83. Lämmastiku leostumine (kg/ha) Räpu seirepõllult (R2) aastatel 2007-2013 

Taimetoiteelementide üldbilanss 

Taimetoiteelementide üldbilanss arvutati põlluraamatu andmetel konkreetse seirepõllu kohta. 
Seirepõllul kasvatati 2013. aastal neljanda kasutusaasta põldheina, mille esimest ja teist niidet 
väetati mineraalse lämmastikuga ning sügisel anti kamara sissekünnil lisaks tahedat 
veisesõnnikut 40 t/ha. Kokkuleppeliselt on kogu mineraalväetistega antud lämmastik loetud 

omastatavaks ning orgaaniliste väetiste omastatava osa suurust arvestatakse vastavalt väetise 
liigile. Lämmastikväetiste kasutamine seirepõllul on viimastel aastatel suurenenud (Joonis 84).  

Mineraalväetiste kasutamise vähenemine kajastus ka toiteelementide üldbilansis. 2008. ja 2009. 
aastal oli nii fosfori- kui ka kaaliumibilanss ebapiisav mullaviljakuse säilitamiseks. Rahuldavaks 
loetakse fosforibilanssi juhul, kui väetistega tagastatakse kaks korda rohkem fosforit kui 
saakidega eemaldatakse ning kaaliumibilanssi loetakse rahuldavaks juhul, kus kaaliumi 
tagastamine väetistega on võrdne eemaldatavaga. 2011. ja 2012. aasta bilansis kajastus põldheina 
kasvatamise eripära. Saagiga eemaldatakse suur kogus kaaliumi ning kuna põldu väetati ainult 
mineraalse lämmastikuga, siis oli kaaliumi üldbilanss sügavalt negatiivne. 2013. aasta sügisel 

anti rohukamara sissekünni alla tahedat veisesõnnikut, mistõttu jooksva aasta 
taimetoiteelementide üldbilanss on suure ülejäägiga (Joonis 85). Selle sõnnikuannusega antud 
omastatava lämmastiku kogus on küllaltki suur - 80 kg/ha. Suur osa sellest kulub nii kamara kui 
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ka taheda sõnniku allapanu orgaanilise aine lagundamiseks; kui palju sellest ja mineraliseerunud 
orgaanilisest ainest leostub, selgub 2013/2014 aasta seireperioodil. 

 

Joonis 84. Lämmastikväetiste kasutamine (kg/ha) Räpu valgala seirepõllul (R2) aastatel 2007-2013 

 

Joonis 85. Taimetoiteelementide üldbilanss (toiteelement, kg/ha) Räpu valgala seirepõllul (R2) aastatel 
2007-2013 
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Kokkuvõte 

• Aruandeperioodil (2012-2013) jäi filtratsioon seirepõllul R1 madalaks, mis viitab 

dreenisüsteemide renoveerimisvajadusele. Nitraatiooni kontsentratsioon ületas piirnormi 
sügistalvisel perioodil, kevadel jäi kontsentratsioon aga allapoole piirnormi.  

• Fosfori sisalduselt jäi kõikide kogutud veeproovide vesi halba kvaliteediklassi. Fosfori 

kontsentratsiooni muutus dreenivees ja Räpu jõe seirelävendis aga ei korreleeru. Kuna 
fosfor on mullas väheliikuv, siis on ka dreenivee seire andmetel selle elemendi 
leostumine perioodil 2007-2013 madal. Ilmselt on fosfori kontsentratsiooni muutused 
jões tingitud teistest sisenditest, sealhulgas ärakandelt mulla pinnalt, mis erinevate 
meteoroloogiliste tingimuste puhul võib aastati olla väga erinev. 

• Seirepõllult R2, kus kasvatati neljanda kasutusaasta põldheina, leostus seireperioodi 
keskmisena aastas lämmastikku 8,1 ja fosforit 0,14 kg/ha. 

• Lämmastikväetiste kasutamine seirepõllul on viimastel aastatel suurenenud. 

• Põldheina saagiga eemaldatud suured toiteelementide kogused tagastati sõnniku 

andmisega sügiskünni alla, mille tagajärjel muutus kõikide toiteelementide keskmine 
üldbilanss seirepõllul R2 aastatel 2007-2013 positiivseks. 

2.2.4. TOITEELEMENTIDE BILANSI JA KASUTUSE UURING (2013. aasta) 

Töö teostaja: Põllumajandusuuringute Keskuse Põllumajandusuuringute büroo  

Sissejuhatus 

Põllumajandustootmise suurimaks väljakutseks on otsida erinevaid võimalusi, kuidas suurendada 

tootmist nii, et samal ajal vähendada tootmisega kaasnevat toitainete kadu ja sellele järgnevat 
kahju keskkonnale (OECD, 2012). Toiteelemendid lämmastik, fosfor ja kaalium on 
esmavajalikud taime- ja loomakasvatussaaduste tootmise suurendamiseks ja säilitamiseks. 
Toitainete puudujäägiga majandamisel võib langeda mulla viljakus, taimedele vajalike toitainete 
üleliiaga majandamisel suureneb õhu, pinnase ja vee reostumise oht.  

Lämmastiku, fosfori ja kaaliumi toiteelementide bilanss võimaldab uurida üldiseid trende 
põllumajanduses. Annab ülevaate toiteelementide üle- või puudujäägiga majandamisest, 
võimaldab analüüsida survet keskkonnale (pinna- ja põhjaveele, bioloogilisele mitmekesisusele) 
ja hinnata toiteelementide kasutamise efektiivsust. 

Eesmärk 

Põllumajandusuuringute Keskuse poolt aastatel 2004-2012 teostatud uuringu „Toiteelementide 
bilanss ja kasutus” eesmärgiks on veekeskkonna seisukohalt hinnata PKT keskkonnasõbraliku 
majandamise ja mahepõllumajandusliku tootmise efektiivsust põllumajandusettevõtte tasandil. 
Toiteelementide kasutuse (utilisatsioon), lämmastiku (edaspidi N), fosfori (edaspidi P), kaaliumi 
(edaspidi K) toiteelementide bilansi tulemused võimaldavad analüüsida, kas põllumajandusliku 
keskkonnatoetusega seoses muutub mullast toiteelementide leostumisest põhjustatud põhja- ja 
pinnavee saastumise oht. Keskkonnasõbraliku majandamise (edaspidi KSM) ja 

mahepõllumajandusliku tootmise (edaspidi MAHE) toetust saanud ettevõtete tulemuste 
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analüüsimisel on võetud võrdlusgrupiks ühtse pindalatoetuse (edaspidi ÜPT) saajad, kes 
põllumajanduslikku keskkonnatoetust ei taotlenud.  

Metoodika 

Indikaatori „Toiteelementide bilanss ja kasutus” uuringu andmete kogumine toimus aastase 
nihkega. 2013. aastal koguti vastavalt etteantud seirejuhistele ja digitaalsetele 
andmekogumisvormidele PMK poolt valitud 130 põllumajandusettevõttes andmeid 2012. 
majandusaasta tulemuste kohta. Seirevalimisse valiti ettevõtted toetus- ja tootmistüübi, 
suurusgrupi ning piirkonna alusel. Seirega kaetud pindala hõlmas 14 268 ha. Täpsema ülevaate 
seirevalimist ja seirega kaetud pindala jagunemisest saab lisas (Lisa 3) esitatud tabeli andmetega 
tutvumisel. 

Toiteelementide bilanss (N, P, K kg/põllumajandusmaa ha kohta aastas) ja kasutamise 

efektiivsus (N, P, K%) arvutati põllumajandusettevõtte tasandil ajavahemiku 1. jaanuar – 31. 
detsember 2012. aasta kohta (vastab majandusaruandluse perioodile).  

Andmed koguti põllumajandusettevõtete põlluraamatutest, raamatupidamise andmetest ja 
ettevõtjatelt küsitluse teel.  

Arvestuste aluseks võeti OECD poolt kinnitatud taluvärava bilansiline toiteelementide 
arvutamise metoodika. Sisendiks võeti toiteelementideks (N-, P-, K-) ümberarvutatuna 
ettevõttesse ostetud sööt, põhk, mineraalväetis, seemned, loomad, orgaaniline väetis, lämmastiku 
sidumine liblikõieliste kultuuride poolt, depositsioon sademetega jm. Väljundiks võeti 
toiteelementideks (N, P, K) ümberarvutatuna ettevõttest välja viidud või müüdud taime- ja 

loomakasvatussaadused, loomad, orgaaniline väetis (sõnnik), sööt jm. Tootmisaasta lõpul 
müümata toodang kandub järgmisesse arvestusaastasse.  

Parema ülevaate saamiseks PMK seireettevõtete toiteelementide bilansi muutustest on uuringu 
aruandes eraldi osana välja toodud lämmastiku-, fosfori- ja kaaliumi bilansitulemused aastate 
2004-2012 kohta. Võrdlusandmetena kasutati Statistikaameti ja Eurostati riikide andmeid N- ja 
P-bilansi kohta.  

Tulemused  

Põllumajandusettevõtete vahel ilmnesid 2012. a toiteelementide bilansi arvestuses suured 

erinevused, osadel juhtudel toimus majandamine N, P, K osas kas liigsuure ülejäägi või 
puudujäägiga, mis on kinnituseks väga erinevast majandamise tasemest. Ühe aasta 
bilansitulemuste põhjal ei ole võimalik paikapidavaid järeldusi teha, kuna ühe aasta kohta 
arvutatud keskmistest tulemustest esines „ühele“ ja „teisele“ poole suur kõikumine. 
Põllumajandusettevõtete majandamises ilmnevaid trende saab hinnata toiteelementide bilansi 
aegreas tulemuste kõrvutamisel. 

Detailse ülevaate 2012. aasta põllumajandusettevõtete toiteelementide bilansi tulemustest saab 
lisades 4-9 (Lisa 4; Lisa 5; Lisa 6; Lisa 7; Lisa 8; Lisa 9) esitatud andmetega tutvumisel. Lisades 

on ettevõtete N-, P-, K-sisendi, väljundi ja bilansi tulemused esitatud toetus-, tootmistüübi-, 
suurusgrupi- ja piirkondliku paiknemise alusel.  
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Toiteelementide bilanss seireettevõtete keskmisena  

2012. aastal kujunes 130 seireettevõtte (KSM; MAHE; ÜPT) keskmiseks N-bilansiks 23 kg/ha; 
P-bilansiks (-1) kg/ha ja K-bilansiks 0 kg/ha (Joonis 86).  

 

Joonis 86. Toiteelementide sisend, väljund ja bilanss (kg/ha) seireettevõtete keskmisena 2012. aastal  

Lämmastiku sisendist (66 kg/ha) moodustas suurima osa sisseostetud mineraalväetistega antud N 
(41%) ja liblikõieliste kultuuride poolt seotud N (36%) (Tabel 21).  

Kuna taime- ja loomakasvatustoodangu moodustamiseks vajatakse rohkem lämmastikku, fosfori 
ja kaaliumi vajadus on väiksem, on ka P- ja K-sisend väiksem. 

Fosfori ja kaaliumi sisendist (P-sisend 6 kg/ha ja K-sisend 22 kg/ha) moodustas mineraalväetiste 

osa vastavalt 53% ja 56%; sisseostetud seemnete osakaal oli mõlemal juhul 30%.  

2012. aastal suurenes 2011. aasta tulemustega võrreldes lämmastiku sisendi arvestuses 
mineraalväetiste osakaal 5%, fosfori arvestuses 7% ja kaaliumi osas 10%. Kahe viimase aasta 
tulemuste põhjal on mineraalväetiste kasutamine ettevõtetes suurenenud. Tõenäoliselt on  
suuremise põhjuseks majanduslanguse mõju leevenemine. 

Väljundi arvestuses moodustas kõikide toiteelementide osas suurima osakaalu looma- ja 
taimekasvatuse saaduste müük (84-86%) (Tabel 21).  
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Tabel 21. Toiteelementide bilansi sisend ja väljund (kg/ha) ja selle jagunemine (ÜPT, KSM, MAHE) 
seireettevõtete keskmisena (%) 2012. aastal 

Toiteelement N P K 
Seireettevõtete keskmisena 

Sisend (Ostetud, ettevõttesse sisse toodud)  
Sisend kg/ha 66 6 22 
Osakaal sisendist, % 
Sööt ja põhk 3 8 9 
Mineraalväetis 41 53 56 
Orgaaniline väetis 2 2 1 
Haljasväetis 2   
Liblikõieliste lämmastik 36   
Põllumajandusloomad 0 7 4 
Seeme 1 30 30 
Sademetega 14   
VÄLJUND (Müüdud, ettevõttest välja viidud) 
Väljund kg/ha 43 7 22 
Osakaal väljundist, % 
Looma- ja taimekasvatuse saadused 85 84 86 
Põllumajandusloomad 7 9 5 
Orgaaniline väetis 0 1 1 
Sööt ja põhk 7 6 9 

Toiteelementide bilanss toetustüübiti  

2012. aastal oli kõigi kolme põhitoiteelemendi arvestuses bilanss positiivne ÜPT seireettevõtete 
keskmisena (Tabel 22). KSM ja MAHE korral kujunes P- ja K-bilanss negatiivseks.  

ÜPT kõrge positiivne N-bilanss (43 kg/ha) ja K-bilanss (30 kg/ha) tulenes sellest, et ühes 
ettevõttes (ettevõte K060, Lisa 5) osteti antud aastal sisse suur kogus loomasööta, müüki 

ettevõttest välja ei toimunud ja eelnimetatud ettevõtte N-, P- ja K-bilanss kujunes kordades 
kõrgemaks teiste sama toetustüübi ettevõtete keskmisest. See omakorda mõjutas kõikide ÜPT 
seireettevõtete keskmist N-, P- ja K-bilanssi.  

Tabel 22. Toiteelementide bilanss (kg/ha) toetustüübiti 2012. aastal  

Toetustüüp/ 
tootmistüüp 

N P K 

Sisend 
kg/ha 

Väljund 
kg/ha 

Bilanss 
kg/ha 

Sisend 
kg/ha 

Väljund 
kg/ha 

Bilanss 
kg/ha 

Sisend 
kg/ha 

Väljund 
kg/ha 

Bilanss 
kg/ha 

ÜPT 90 46 43 10 8 2 48 19 30 
KSM 72 53 19 7 9 -2 17 28 -11 
MAHE 37 29 7 0 4 -4 0 19 -19 
Keskmine 66 43 23 6 7 -1 22 22 0 

Lämmastiku, fosfori ja kaaliumi sisendi osas (sisseostetud väetised, sööt, seeme jne) panustati 
kõikide toiteelementide arvestuses tootmisesse enam KSM ja ÜPT ettevõtetes. MAHE ettevõtete 
P- ja K- sisend oli praktiliselt olematu (Tabel 22).  

Suurima osakaalu N-, P-, K- sisendist ÜPT ja KSM ettevõtetes moodustasid sisseostetud 
mineraalväetised ja liblikõieliste poolt seotud lämmastik (Joonis 87). Bilansitulemuste põhjal 

ilmnes, et rohkem mineraalväetiseid kasutati ÜPT ettevõtetes. Eriti selgelt avaldus see N- 



154 
 

mineraalväetiste arvestuses. Kuna KSM tootjatel on liblikõieliste kasvatamise kohustus, on selle 
arvel võimalik vähendada lämmastikmineraalväetiste kasutamist. 

 

Joonis 87. Mineraalväetiste osakaal toiteelementide sisendist ja liblikõieliste poolt seotud lämmastiku 
sisendist (%) toetustüübiti 2012. aastal 

Mahe ettevõtetes mineraalväetiseid ei kasutata, mis kajastus otseselt ka antud toetustüübi 
ettevõtete negatiivses P- ja K-bilansis (Tabel 22).  

Mahe ettevõtete peamine P- ja K- sisend moodustus sisseostetud seemnete koguse 
ümberarvestamisel toiteelementideks (P-sisendist 74% ja K-sisendist 77%). Sama majandamise 
taseme püsimisel MAHE tootmises jääb fosfori- ja kaaliumivajadus katmata ja sellega võib 
kaasneda pikemas perspektiivis mullaviljakuse langus. Põhitoiteelementide osas puudujäägiga 
majandamise vähendamiseks oleks otstarbekas kasutada erinevaid võimalusi P- ja K-sisendi 
suurendamiseks. Peamiseks toiteelementide suurendamise võimaluseks oleks orgaaniliste ja 

haljasväetiste kasutamise suurendamine.  

Olenevalt toetustüübist moodustas N-, P-, K-väljundist suurima osakaalu taime- ja 
loomakasvatussaaduste müük (N-väljundist 80-95%; P-väljundist 79-93%; K-väljundist 77-
99%). Põllumajandusloomade müügi osa väljundist oli suurem MAHE ettevõtetes (N-väljundist 
11%; P-väljundist 12%; K-väljundist 9%). 

Toiteelementide bilanss tootmistüübiti 2012. aastal 

Tootmistüübiti majandati 2012. aasta tingimustes positiivse N-, P- , K-bilansiga segatootmisega 
tegelevates ettevõtetes (Joonis 88). Taimekasvatuses eemaldati fosforit ja kaaliumit toodanguga 
rohkem kui seda sisendina anti, tulemuseks kujunes eelnimetatud toiteelementide negatiivne 

bilanss.  
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Joonis 88. Toiteelementide sisend, väljund, bilanss (kg/ha) tootmistüübiti 2012. aastal 

Antud aasta tingimustes oli kõikide toiteelementide arvestuses sisend suurem seirega kaetud 
segatootmisettevõtetes, mineraalväetiste osa lämmastiku sisendist moodustas 31% ja 

liblikõieliste poolt seotud lämmastiku osakaal oli 42%. 

Taimekasvatusettevõtete lämmastiku sisend moodustus 50% ulatuses mineraalväetiste ja 31% 
ulatuses liblikõieliste poolt seotud lämmastikust (Joonis 89).  

Fosfori ja kaaliumi sisendi arvestuses oli mineraalväetiste osakaal sõltuvalt tootmistüübist  
46-62%.  

Segatootmises oli rohkem pinda rohumaade all ja väetiseid kasutati vähem.  

 

Joonis 89. Mineraalväetiste osakaal toiteelementide sisendist ja liblikõieliste poolt seotud lämmastiku 
sisendist (%) toetustüübiti 2012. aastal 

Segatootmistüübilistes ettevõtetes moodustas N-, P-, K-väljundist suurima osakaalu taime- ja 
loomakasvatuse saaduste müük (N-väljundist 79%; P-väljundist 76%; K-väljundist 81%). 
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Põllumajandusloomade müük moodustas N-väljundist 13%; P-väljundist 16%; K-väljundist 9% 
ja orgaanilise väetise müük N-, P-, K-väljundist 1%. 

Taimekasvatusettevõtete N-, P-, K- väljundist moodustas valdava osa (üle 90%) taime- ja 

loomakasvatuse saaduste müük. 

Toiteelementide bilanss suurusgrupiti ja piirkonniti  

Seirevalimi 130 seireettevõtet on jaotatud põllumajandusmaa suuruse põhjal kolme suurusgruppi 
(<40 ha (38 tk); 40-100 ha (43 tk) ja >100 ha (49 tk). Iga suurusgrupi ettevõtete kohta arvutati 
toiteelementide sisend, väljund ja bilanss.  

Tabelis (Tabel 23) esitatud tulemustest selgub, et 2012. aastal majandati positiivse N-, P-, ja K-
bilansiga alla 40 ha suurustes ettevõtetes, 40-100 ha suurustes ettevõtetes kujunes antud aasta 
tingimustes P- ja K-bilanss negatiivseks. Üle 100 ha suurustes ettevõtetes oli negatiivne P-

bilanss. 

Piirkonniti toiteelementide bilansi arvestuse aluseks võeti Lõuna–Eesti piirkonnast 47 ja Kesk-
Eestist 83 põllumajandusettevõtte tulemused. Kesk-Eesti piirkonda kuulusid Jõgeva-, Järva-, 
Tartu-, ja Lääne-Virumaal asuvad ettevõtted. Lõuna-Eesti piirkonda Võru-, Valga- ja Põlvamaal 
asuvad ettevõtted.  

Kõikide toiteelementide arvestuses olid 2012. aastal sisendi ja bilansi keskmised väärtused 
märkimisväärselt väiksemad Lõuna–Eestis ehk intensiivsemalt majandati Kesk-Eesti 
seireettevõtetes (Tabel 23). See on ka põhjendatud, kuna Kesk-Eestis on viljakamad mullad, 
reljeef on maaharimiseks sobilikum ja taime- ning loomakasvatuse saaduste tootmine on 

intensiivsem, võrreldes Lõuna-Eesti piirkonnaga.  

Tabel 23. Toiteelementide bilanss suurusgrupiti ja piirkonniti (kg/ha) 2012. aastal  

Suurusgrupp/ 
Piirkond 

N P K 

Sisend 
kg/ha 

Väljund 
kg/ha 

Bilanss 
kg/ha 

Sisend 
kg/ha 

Väljund 
kg/ha 

Bilanss 
kg/ha 

Sisend 
kg/ha 

Väljund 
kg/ha 

Bilanss 
kg/ha 

Suurusgrupp 
<40 68 46 22 7 7 0 43 37 6 
40-100 60 44 16 5 7 -2 9 23 -13 
>100 66 38 28 5 7 -2 14 10 4 
Piirkond 
Lõuna–Eesti 57 47 11 5 7 -3 11 24 -13 
Kesk–Eesti 69 40 29 6 7 -1 26 21 6 

Lämmastiku, fosfori, kaaliumi kasutamise efektiivsus  

Üheks ettevõtete majandamist iseloomustavaks näitajaks peetakse toiteelemendi kasutamise 
efektiivsust, mis iseloomustab ettevõttest müüdud toitelementide koguse (väljund) ja saagi 
moodustamiseks sisse ostetud toiteelementide koguse (sisend) suhet protsentides.  

Tasakaaluliseks loetakse tootmist kui toiteelemendi kasutamise efektiivsus on vahemikus 80-
90%. Efektiivsus <70% väljendab suurenevat riski keskkonnale (suurenenud kaod). Efektiivsus 
>100% väljendab puudujäägiga majandamist (OECD, 2008).  
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2012. aastal oli seireettevõtete keskmisena lämmastiku kasutamise efektiivsus madalam 
tasakaalus tootmise tasemest (65%) (Tabel 24). Fosfori ja kaaliumi kasutamise efektiivsus ületas 
tasakaalus tootmise taset. Sisuliselt tähendab see, et majandati P- ja K- puudujäägiga ja pikemas 

perspektiivis võib see viia muldade väljakurnamiseni. 

Toetustüübiti varieerus lämmastiku kasutamise efektiivsus vahemikus 52-80%. Efektiivsemalt 
majandati lämmastiku osas MAHE tootmises. Fosfori ja kaaliumi kasutamise efektiivsus ületas 
tasakaalus toomise taset KSM ja MAHE ettevõtetes. 

Tootmistüübiti majandati lämmastiku osas efektiivsemalt taimekasvatuses. Fosfori ja kaaliumi 
kasutamise efektiivsus oli paremal tasemel segatootmises. 

Suurusgrupiti varieerus lämmastiku kasutamise efektiivsus 2012. aastal vahemikus 58-73 kg/ha, 
seega alla tasakaalus tootmise taset. Fosfori ja kaaliumi efektiivsus ületas valdavalt tasakaalus 

tootmise taset, majandati puudujäägiga.  

Piirkonniti majandati lämmastiku osas efektiivselt Kesk-Eestis ja kaaliumi osa Lõuna-Eestis. 

Tabel 24. Lämmastiku, fosfori, kaaliumi kasutamise efektiivsus PMK seireettevõte keskmisena, toetus- ja 
tootmistüübiti, suurusgrupiti ning piirkonniti 2012. aastal 

Toetus-, tootmistüüp, 
suurusgrupp, piirkond 

N-kasutamise 
efektiivsus % 

P-kasutamise 
efektiivsus % 

K-kasutamise 
efektiivsus, % 

Ettevõtete keskmisena 
 65 123 101 

Toetustüübiti 
ÜPT 52 84 39 
KSM 74 128 166 
MAHE 80 1604 6503 

Tootmistüübiti 
Taimekasvatus 85 161 163 
Segatootmine 48 91 70 

Suurusgrupiti 
<40 ha 60 100 86 
40-100 ha 73 140 256 
>100 ha 58 140 71 

Piirkonniti 
Kesk-Eesti 82 140 218 
Lõuna-Eesti 58 117 81 
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Lämmastiku, fosfori, kaaliumi bilanss, sisend ja efektiivsus perioodil 2004-2012 

Ühe aasta bilansitulemused ei võimalda saada ülevaadet tegelikust majandamise tasemest 
seireettevõtetes, kuna ühe aasta lõikes arvutatud keskmistest bilansitulemustest esineb „ühele“  ja 
„teisele“ poole suur kõikumine. Põllumajandusettevõtete majandamises ilmnevaid trende 

võimaldab hinnata toiteelementide bilansi aegreas tulemuste kõrvutamine. Mida pikem on 
andmete aegrida, seda täpsemalt avaldub trend ehk suund kuhu poole „liikumine toimub“ 
(kasvamine või kahanemine). 

Seireettevõtete lämmastiku bilansi tulemused varieerusid aastatel 2004-2012 toetustüüpide ja 
aastate lõikes üsna suures ulatuses (Joonis 90; Lisa 11). Valdavalt majandati positiivse  
N-bilansiga.  

Aastate aegreas on PMK seiretulemustel lämmastiku bilansi trend kasvav ÜPT ja KSM (+KST) 
toetustüüpide arvestuses ja kahanev MAHE korral. 

 

Joonis 90. Lämmastiku bilanss toetustüübiti (kg/ha) aastatel 2004-2012 

Lämmastiku sisend varieerus KSM (+KST) ettevõtetel vahemikus 56-72 kg/ha; ÜPT ettevõtetel 
41-90 kg/ha ja MAHE ettevõtetel 27-41 kg/ha (Joonis 91; Lisa 10). Ilmselgelt panustati MAHE 
ettevõtetes tootmisse vähem lämmastikku kui KSM (+KST) ja ÜPT korral. 
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Joonis 91. Lämmastiku sisend toetustüübiti (kg/ha) aastatel 2004-2012  

Võrreldes mineraalväetiste osakaalu KSM (+KST) ja ÜPT ettevõtete N-, P-, K-sisendis, aastatel 
2007-2012 ilmnes, et ÜPT ettevõtetes kasutati mineraalväetiseid rohkem kõigi toiteelementide 
osas kõikidel aastatel (Joonis 92).  

Lämmastik-mineraalväetiste osakaal N- sisendist on suhteliselt stabiilne ning 2012. aastal 
praktiliselt sama mis 2007.-2010. a perioodi keskmisena. Fosfor- ja kaaliumväetiste kasutamine 
samal perioodil suurenes, seda võiks põhjendada majandusliku olukorra stabiilsemaks 
muutumisega.  

ÜPT ettevõtetes kasutati mineraalväetiseid rohkem, kuna selle toetustüübi ettevõtetele on 

iseloomulik põllukultuuride suurem osatähtsus põllumajandusmaast, samuti puudub liblikõieliste 
kasvatamise kohustus. 

 

Joonis 92. Mineraalväetiste osakaal lämmastiku, fosfori ja kaaliumi sisendist (%) aastatel 2007-2012  

KSM (+KST) ettevõtetes moodustas liblikõieliste osakaal lämmastiku sisendist olenevalt aastast 
19-38% (Joonis 93). Liblikõieliste osatähtsuse suurenemise üheks põhjuseks võib pidada KSM 
põhi- ja lisategevuse toetuse taotlejate liblikõieliste põllumajanduskultuuride kasvatamise 
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kohustust. ÜPT tootjatele see nõue ei laiene ja see väljendus ka liblikõieliste poolt seotud 
lämmastiku madalas osakaalus sisendist (5-11%). 

Liblikõieliste poolt seotud lämmastiku osakaal sisendist oli kõigil aastatel suurim MAHE 

ettevõtetes (55-70%). Kuna mahetootmises mineraalväetiseid ei kasutata, püütakse lämmastiku 
vajadust kompenseerida suuremal pinnal liblikõieliste kultuuride kasvatamise kaudu ja on 
oluline, et liblikõieliste kasvupind ka edaspidi ei väheneks.  

 

Joonis 93. Liblikõieliste poolt seotud N-osakaal lämmastiku sisendist (%) aastatel 2007-2012  

Aastatel 2004-2012 varieerus P-bilanss ÜPT ja KSM (+KST) ettevõtetes sõltuvalt aastast 
vahemikus (-8) – 2kg/ha kohta (Joonis 94; Lisa 11). Fosfori bilanss muutus aastate lõikes 
suuremas vahemikus KSM (+KST) toetustüübi ettevõtetes ja oli viiel aastal üheksast negatiivne. 
ÜPT ettevõtete P- bilanss oli esitatud aegrea tulemuste põhjal kõige stabiilsem ja valdavalt 
positiivne. MAHE ettevõtete fosfori bilanss oli kõigil aastatel negatiivne, mis on selgeks 

ohumärgiks muldade viljakuse languse võimalikkusest. 

 

Joonis 94. Fosfori bilanss toetustüübiti (kg/ha) aastatel 2004-2012 

21

29

38 35

6
11 10 9

69

55

70
67

19

29

5
10

65
70

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2007 2008 2009 2010 2011 2012

 N
- 

si
se

n
di

st
 li

b
lik

õ
ie

lis
te

g
a

 %

KSM (+KST)

ÜPT 

MAHE

2
1

-2

1

-4

-1

-8

-6

-4

-2

0

2

4

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

P
- 

b
ila

n
ss

 k
g

/h
a

ÜPT 

KSM(+KST) 

MAHE 

MAHE trend

KSM(+KST) trend

ÜPT trend



161 
 

PMK seireandmetel süveneb MAHE ettevõtetes trend, kus sisendina antavad fosfori kogused on 
praktiliselt olematud (P- sisend olenevalt aastast 0-2 kg/ha) (Joonis 95; Lisa 10).  

Kuigi fosfori vajadus taime- ja loomakasvatustoodangu moodustumiseks on väiksem kui 

lämmastiku ja kaaliumi vajadus, jääb mahetootmise fosfori sisend ilmselgelt ebapiisavaks 
tasakaalustatud tootmise tagamiseks.  

ÜPT ja KSM(+KST) ettevõtetes kompenseeritakse fosfori vajadus peamiselt mineraalväetiste 
kasutamise kaudu (Joonis 92). P-sisend varieerus ÜPT ettevõtetes olenevalt aastast vahemikus 4-
10 kg/ha ja KSM (+KST) puhul 4-8 kg/ha (Joonis 95; Lisa 10). 

 

Joonis 95. Fosfori sisend toetustüübiti (kg/ha) aastatel 2004-2012 

PMK seireettevõtete keskmisena arvutatud taluvärava toiteelementide N- ja P-bilansi tulemuste 
kõrvutamisel Statistikaameti poolt arvutatud lämmastiku ja fosfori bilansi (inglise keeles Gross 

nutrient balance arvutamise meetod) tulemustega kogu Eesti kohta, ilmnesid samasuunalised 
trendid, kuigi arvutamise metoodika oli erinev. Mõlemal juhul oli N-bilanss positiivne, P-bilanss 
valdavalt negatiivne (Joonis 96; Lisa 12).  

 

Joonis 96. Statistikaameti ja PMK seireettevõtete andmetel lämmastiku ja fosfori bilanss (kg/ha) aastatel 
2004-2012 (Statistikaamet, 20.01.2014, viimati täiendatud 05.06.2013 andmetel) 
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Eurostat-i 2008. aasta (Eurostat, 2014) bilansiandmetega kõrvutamisel oli Euroopa 27 riigi 
keskmiseks N-bilansiks 49 kg/ha ja P- bilansiks 2 kg/ha (Joonis 97; Joonis 98). Esitatud 
tulemuste põhjal võib väita, et Eestis majandatakse lämmastiku bilansi tulemuste põhjal 

keskkonnasäästlikult, mullaviljakuse säilitamise seisukohalt tuleb aga suuremat tähelepanu 
pöörata fosfori kasutamisele. 

 

Joonis 97. Lämmastiku bilanss kilogrammides põllumajandusmaa9 ha kohta Euroopa riikides 2008. aastal 
(Eurostat, 2014) 

                                                   
9 Põllumajandusmaa all arvesse võetud, põllukultuuride all olev pind, püsirohumaa pind, püsikultuuride all olev pind 
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Joonis 98. Fosfori bilanss kilogrammides põllumajandusmaa ha kohta Euroopa riikides 2008. aastal  
(Eurostat, 2014) 

Kaaliumi bilansi kohta Eesti Statistikaametis ja Eurostatis arvestust ei peeta. 

PMK seiretulemustel oli kaaliumi bilanss ajavahemikus 2004-2012 valdavalt positiivne ÜPT 
ettevõtetes, viiel aastal üheksast negatiivne KSM (+KST) ja kõigil aastatel negatiivne MAHE 
ettevõtete keskmisena (Joonis 99; Lisa 11).  

Aegreas PMK seireettevõtete kaaliumi bilansi tulemuste kõrvutamisel ilmneb kahanev trend 
KSM (+KST) ja MAHE ettevõtete arvestuses. Seega tuleb leida täiendavaid võimalusi kuidas 
kompenseerida süvenevat kaaliumi defitsiiti.  
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Joonis 99. Kaaliumi bilanss toetustüübiti (kg/ha) aastatel 2004-2012 

Kaaliumi sisend KSM (+KST) ettevõtetes varieerus aastatel 2004-2012 olenevalt aastast 
vahemikus 10-22 kg/ha, ÜPT puhul 8-48 kg/ha ja MAHE korral 0-3 kg/ha kohta (Joonis 100; 
Lisa 10). 

 

Joonis 100. Kaaliumi sisend toetustüübiti (kg/ha) aastatel 2004-2012 

Esitatud tulemuste valguses on paremini mõistetav ka mahetootmisega kaasnev fosfori ja 
kaaliumi puudujääk. Mahetootmises mineraalväetiseid ei kasutata, mistõttu fosfori ja kaaliumi 

puudujääk süveneb. 

Perioodi 2004-2012 a tulemuste põhjal ilmnes, et lämmastiku kasutamise efektiivsus on kõigi 
toetustüüpide arvestuses võrreldes 2004. aasta tulemustega 2012. aastaks kasvanud (Joonis 101). 
Alates aastast 2009 oli lämmastiku kasutamise efektiivsus valdavalt tasakaalustatud tootmise 
tasemel MAHE ettevõtetes, alla tasakaalustud tootmise taset ÜPT ja KSM(+KST) korral.  
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Joonis 101. Lämmastiku kasutamise efektiivsus toetustüübiti (%) aastatel 2004-2012 

ÜPT ettevõtetes püsis aastatel 2004-2012 fosfori kasutamise efektiivsus tasakaalus tootmise 
tasemel viiel aastal üheksast (Joonis 102). KSM (+KST) korral oli P-efektiivsus kuuel aastal 
üheksast üle 100% ehk, et majandati enamasti fosfori defitsiidiga. MAHE ettevõtetes ületati 

tasakaalus tootmise taset kõigil seireaastal. 2012. aastal kasutati MAHE ettevõtete keskmisena 
fosforit 16 korda rohkem kui seda tasakaalustatud tootmiseks vaja oli. 

 

Joonis 102. Fosfori kasutamise efektiivsus toetustüübiti (%) aastatel 2004-2012 

Kaaliumi kasutamise efektiivsus varieerus aastatel 2004-2012 KSM (+KST) ettevõtetes 

vahemikus 40-217%, ületades viiel aastal üheksast tasakaalus tootmise taset (Joonis 103). ÜPT 
tootjate kaaliumi kasutamise efektiivsus varieerus vahemikus 39-178%, ületades 100% piiri ühel 
aastal (2010. a). Mahe ettevõtete kaaliumi kasutamise efektiivsus ületas tasakaalus tootmise taset 
kordades (2-65 korda) kõikidel aastatel.  

Esitatud tulemuste põhjal saab väita, et KSM (+KST) ja MAHE ettevõtetes majandati 
seireperioodil (2004.-2012. a) fosfori ja kaaliumi osas valdavalt mullavarude arvel. 
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Joonis 103. PMK seireandmetel kaaliumi kasutamise efektiivsus KSM(+KST) ja ÜPT ettevõtetes (%) 
aastatel 2004-2012 

Kokkuvõte ja soovitused 

2013. aastal PMK poolt läbiviidud „Toiteelementide bilansi ja kasutuse“ uuringu käigus 
analüüsiti 130 põllumajandusettevõtte 2012. majandusaasta tulemusi taluvärava bilansi 
arvutamise metoodika põhjal. Seirealune pind hõlmas 14 268 ha põllumajandusmaad. 

• 2012. aastal kujunes seireettevõtete keskmiseks lämmastiku bilansiks 23 kg/ha; fosfori 

bilansiks (-1) kg/ha ja kaaliumi bilansiks 0 kg/ha. 

• Seireettevõtete keskmisena moodustasid 2012. aastal peamise osa toiteelementide 
lämmastiku, fosfori, kaaliumi sisendist sisseostetud mineraalväetised 41-56% ja 

liblikõieliste poolt seotud lämmastik (36%). Väljundist moodustasid ettevõtetest välja 
müüdud looma- ja taimekasvatuse saadused 84-86%; põllumajandusloomad 5-9%; sööt ja 
põhk 6-9% ja orgaaniline väetis 1%. 

• Toetustüübiti oli KSM, ÜPT ja MAHE ettevõtete lämmastiku bilanss 2012. aastal 

positiivne (vahemikus 7-43 kg/ha). Positiivseks kujunes ka ÜPT ettevõtete fosfori ja 
kaaliumi bilanss. (P-bilanss 2 kg/ha; K-bilanss 30 kg/ha). KSM ja MAHE ettevõtete fosfori 
ja kaaliumi bilanss olid antud aasta tingimustes negatiivsed (P-bilanss (-2)-(-4) kg/ha; K-
bilanss (-19)-(-21) kg/ha). 

• Suurema osa 2012. aasta ÜPT ja KSM toetustüübi ettevõtete toiteelementide sisendist 

moodustasid mineraalväetistega antav lämmastik, fosfor ja kaalium (vahemikus 51-85%). 
Liblikõieliste poolt seotud lämmastiku osatähtsus KSM ettevõtetes oli 29%, ÜPT korral 
10%. MAHE ettevõtetes mineraalväetiseid ei kasutata, liblikõieliste osatähtsus lämmastiku 
sisendist moodustas 70%, fosfori ja kaaliumi sisend praktiliselt puudus. 

• Olenevalt toetustüübist moodustas lämmastiku, fosfori ning kaaliumi väljundist suurima 

osakaalu taime- ja loomakasvatuse saaduste müük (N-väljundist 80-95%; P-väljundist 79-
93%; K-väljundist 77-99%). Põllumajandusloomade müügi osa väljundist oli suurem 
MAHE ettevõtetes (N-väljundist 11%; P-väljundist 12%; K-väljundist 9%). 
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• Tootmistüübiti majandati 2012. aastal positiivse lämmastiku, fosfori ja kaaliumi bilansiga 

segatootmistüübi seireettevõtetes (N-bilanss 37 kg/ha, P-bilanss 1 kg/ha ja K-bilanss 10 
kg/ha). Taimekasvatuses kujunes lämmastiku bilansiks 9 kg/ha; fosfori bilansiks (-3,2) 
kg/ha ja kaaliumi bilansiks (-9) kg/ha.  

• Tootmistüübiti oli 2012. aasta tingimustes põhitoiteelementide sisend suurem 

segatootmises. Segatootmisettevõtetes moodustas lämmastikmineraalväetiste osa kogu 
lämmastiku sisendist 31% ja liblikõieliste poolt seotud lämmastik 42%. 
Taimekasvatusettevõtete lämmastiku sisend moodustus 50% ulatuses mineraalväetiste ja 
31% ulatuses liblikõieliste poolt seotud lämmastikust. Fosfori ja kaaliumi sisendist 

moodustasid fosfor- ja kaaliummineraalväetised olenevalt tootmistüübist 46-62%. 
Segatootmises oli rohkem pinda rohumaade all ja väetiseid kasutati vähem. Suurima osa 
mõlema tootmistüübi väljundist moodustas looma- ja taimekasvatuse saaduste müük. 

• Suurusgruppide arvestuses majandati 2012. aasta tingimustes positiivse lämmastiku, fosfori 

ja kaaliumi bilansiga alla 40 ha suurustes ettevõtetes (N-bilanss 22 kg/ha, P-bilanss 0 kg/ha 
ja K-bilanss 6 kg/ha). 40-100 ha suurustes ettevõtetes kujunes antud aasta tingimustes 
negatiivseks nii fosfori kui kaaliumi bilanss (P-bilanss (-2) kg/ha, K-bilanss (-13) kg/ha). 
Üle 100 ha suurustes ettevõtetes jäi negatiivseks fosfori bilanss (P-bilanss  
(-2) kg/ha). 

• Piirkonniti majandati 2012. aastal kõikide toiteelementide arvestuses intensiivsemalt Kesk-

Eestis (N-bilanss 20 kg/ha, P-bilanss (-1) kg/ha ja K-bilanss 6 kg/ha). See on ka 
põhjendatud, kuna Kesk-Eestis on viljakamad mullad, maaharimiseks sobilikum reljeef ja 
intensiivsem taime- ja loomakasvatuse saaduste tootmine, võrreldes Lõuna-Eesti 
piirkonnaga.  

• 2012. aasta tingimustes kujunes seireettevõtete keskmiseks lämmastiku kasutamise 

efektiivsuseks 65%, mis on alla tasakaalus tootmise taset. Fosfori kasutamise efektiivsus 
oli 123% ja kaaliumil 101 %, teisisõnu, fosfori ja kaaliumi osas majandati puudujäägiga ja 
ületati tasakaalus tootmise taset. 

• 2004.-2012. aasta lämmastiku, fosfori ja kaaliumi bilansi tulemuste põhjal võib keskkonna 

säästlikkuse ja vee kvaliteedi paranemise seisukohalt olukorda hinnata heaks, vähenenud 
on toiteelementide leostumisoht. Lämmastiku bilanss varieerus olenevalt toetustüübist 
vahemikus 7-37 kg/ha, fosfori bilanss (-8)-2 kg/ha ja kaaliumi bilanss vahemikus (-21)-30 
kg/ha. Tootjatepoolse mitteoptimaalse väetisekasutusega seoses võib pikemas perspektiivis 

aga kaasneda muldade viljakuse langus. Mullaviljakuse säilitamise seisukohalt tuleb 
suuremat tähelepanu pöörata fosfori ja kaaliumi tasakaalustatud kasutamisele. 

• MAHE tootmises on edaspidise mullaviljakuse võimaliku languse vältimiseks soovitav 

enam kasutada orgaanilist- ja haljasväetist, samuti propageerida alternatiivsete väetusainete 
(nt mereadru, erinevad kompostid) laiemalt kasutusele võtmist. Soovitav on mitte 
vähendada liblikõieliste kasvupinda. 

• 2004.-2012. aasta seiretulemustest ilmnes, et liblikõieliste poolt seotud lämmastiku osakaal 

N-sisendist oli suurim MAHE ettevõtetes (55-70%). KSM (+KST) ettevõtetes moodustas 
liblikõieliste osakaal N-sisendist olenevalt aastast 19-38% ja ÜPT puhul 5-11%. 
Mineraalväetiste kasutamise vähenemisel võimaldab liblikõieliste suuremal pinnal 
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kasvatamine kompenseerida osaliselt lämmastiku vajadust ja tasakaalustada N-bilanssi. 
Seetõttu on KSM põhi- ja lisategevuse toetuse taotlemise nõuetes fikseeritud vähemalt 15% 
liblikõieliste põllumajanduskultuuride või liblikõieliste-kõrreliste heintaimede segu 

kasvatamise nõue igati põhjendatud.  

• Sisseostetud mineraalväetiste osa lämmastiku-, fosfori-, kaaliumisisendist vähenes 
ajavahemikus 2007-2010 nii ÜPT kui ka KSM (+KST) tootjatel. 2011. ja 2012. aastal 

väetiste kasutamine taas suurenes. Seireettevõtete keskmisena suurenes 2012. aastal 2011. 
aasta tulemustega võrreldes sisendi arvestuses lämmastikväetiste osakaal 5%, fosforväetiste 
osa 7% ja kaaliumväetiste osa 10%. 

• Aastatel 2004-2012 varieerus lämmastiku kasutamise efektiivsus KSM (+KST) ettevõtetes, 

vahemikus 35-104%, ÜPT ettevõtetes 38-75%, MAHE ettevõtetes 32-84%. Aastatel 2009-
2012 oli lämmastiku kasutamise efektiivsus tasakaalus tootmise tasemel MAHE 
ettevõtetes, alla tasakaalus tootmise taset ÜPT ja KSM (+KST) korral.  

• Aastatel 2004-2012 püsis fosfori kasutamise efektiivsus ÜPT ettevõtetes tasakaalus 

tootmise tasemel viiel aastal üheksast (Joonis 102). KSM (+KST) korral oli fosfori 
efektiivsus kuuel aastal üheksast üle 100% ehk, et majandati enamasti fosfori defitsiidiga. 
MAHE ettevõtetes ületati tasakaalus tootmise taset kõigil seireaastal. 

• Kaaliumi kasutamise efektiivsus varieerus aastatel 2004-2012 KSM (+KST) ettevõtetes 

vahemikus 40-217%, olles viiel aastal üheksast üle tasakaalus tootmise taset (>100%). ÜPT 
tootjate kaaliumi kasutamise efektiivsus varieerus vahemikus 39-178%, ületades 100% piiri 
ühel aastal (2010. a). Mahe ettevõtete kaaliumi kasutamise efektiivsus ületas tasakaalus 
tootmise taset kordades (2-65 korda) kõikidel aastatel. KSM (+KST) ja MAHE ettevõtetes 
majandati seireperioodil fosfori ja kaaliumi osas valdavalt mullavarude arvel. 

2.2.5. INDIKAATORI „PESTITSIIDIDE KASUTUSKOORMUS“ ANDMETE ANALÜÜS 

Töö teostaja: Põllumajandusuuringute Keskus, Põllumajandusuuringute büroo 

Sissejuhatus 

Statistikaameti (SA) ja Põllumajandusameti (PMA) andmetel on Eestisse aastatel 2006-2012 
sissetoodud ja siin kasutatud taimekaitsevahendite kogused olenevalt aastast suurenenud ja 
vähenenud.. Kõigil aastatel moodustasid suurima pestitsiidide grupi herbitsiidid 
(umbrohutõrjevahendid) - (75-84%).  

Põllumajandusuuringute Keskuse (PMK) poolt korraldatud 2013. aasta uuringu „Pestitsiidide 
kasutuskoormus“ tulemuste põhjal kasutati seirega seotud põllumajandusettevõtetes 70 erinevat 
pestitsiidi, millest 41 olid herbitsiidid. Enamkasutatud herbitsiidid olid Nufarm MCPA 750, 

Galera, Mustang Forte ning erinevad glüfosaadi toimeainel põhinevad preparaadid. 
Insektitsiididest (putukatõrjevahendid) kasutati enam preparaati Fastac 50 ja Proteus, 
fungitsiididest (haigustõrjevahendid) preparaati Folicur.  

PMK poolt korraldatud nitraaditundliku ala (NTA) ja otsekülvi alade mullauuringu raames 
määrati 2013. aastal pestitsiidide toimeaine jääke 26 mullaproovist. Pestitsiidide jääke leiti 21 
proovist. Kokku leiti 17 erineva taimekaitsevahendi toimeaine jääke. Enam leiti 
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umbrohutõrjevahendite jääke (trifluraliini 13 proovis, glüfosaadi jääke 9 proovis). Fungitsiidi 
(toimeaine tebukonasool) jääke leiti 12 proovist. Leitud kogused ei ületatud pinnases lubatud 
sünteetiliste taimekaitsevahendite summa sihtarvu (0,5 mg/kg). NTA ja otsekülvi alade 

mullauuringut on lähemalt tutvustatud antud aruande peatükis 2.1.2. Valdkonna uuringud. 

Eestis kaubeldavast ja imporditavast toidust võeti 2012. aastal taimekaitsevahendite jääkide 
määramiseks Põllumajandusameti ja Veterinaar- ja toiduameti (VTA) poolt kokku 281 proovi, 
millest 124 proovi (44%) olid kohalikku päritolu toidust.  

Võetud 281 proovist olid nõuetele vastavad 280 analüüsitulemust ehk 99,6%. Üle kehtestatud 
piirnormi sisaldas taimekaitsevahendite jääke üks proov (0,4%). Võetud proove uuriti ligi 350 
erineva taimekaitsevahendi jäägi suhtes.  

Täpsemat infot taimekaitsevahendite jääkide kohta toidus leiab VTA ja PMA kodulehelt: 

Saasteainete uuringud toidus 

Kokkuvõte 2011. aastal võetud proovide analüüsi tulemustest  

Uuringu eesmärk 

PMK poolt korraldatava uuringu „Pestitsiidide kasutuskoormus“ eesmärgiks on jälgida, kuidas 
teatud tüüpi majandamine võib muuta agrokeskkonna survet pinna- ja põhjavee seisundile ja 
kvaliteedile. 

Metoodika 

2013. aastal koguti ja analüüsiti indikaatori „ Pestitsiidide kasutuskoormus“ andmeid 2012. a 
kohta. Seiret teostatakse alates aastast 2004. Andmete kogumine toimus samades ÜPT ja KSM 

põllumajandusettevõtetes, kus koguti indikaatori „Toiteelementide bilanss ja kasutus” andmeid, 
välja arvatud 47 MAHE tootjat. Andmeid koguti vastavalt etteantud seirejuhistele ja 
digitaalsetele andmekogumisvormidele, kokku 83 põllumajandusettevõttes (Lisa 13). Intervjuud 
viidi läbi perioodil august – november 2013, andmete töötlus ja analüüs teostati 
Põllumajandusuuringute Keskuse poolt.  

Andmete analüüs sisaldab KSM toetust taotlenud põllumajandusettevõtete pestitsiidide kasutuse 
võrdlust ettevõtetega, kes põllumajanduslikku keskkonnatoetust ei taotlenud (taotlesid ÜPT). 
Tulemusi võrreldi toetus- (KSM; ÜPT) ja tootmistüübiti (taimekasvatus; segatootmine), 

suurusgrupiti (<40 ha; 40-100 ha; >100 ha) ning piirkondlikult. Seirepiirkonnad paiknesid Kesk-
Eestis (Jõgeva-, Järva-, Tartu- ja Lääne-Virumaa) ning Lõuna-Eestis (Võru-, Valga- ja 
Põlvamaa).  

Tulemused:  

Pestitsiidide kasutuskoormus seireettevõtete keskmisena  

2012. aastal analüüsiti pestitsiidide kasutamist 83 põllumajandusettevõttes. Tulemustest ilmnes, 
et taimekaitsevahendite kasutamine erines ettevõtete vahel suurtes piirides (Lisa 14). Seireala 
hõlmas 9 326 ha põllumajandusmaad, millest 66% ehk 6 111 hektaril kasutati keemilisi 
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taimekaitsevahendeid. Kasutatud pestitsiidide toimeaine kogus seireettevõtete keskmisena oli 
pritsitud pinna kohta 0,676 kg/ha ja põllumajandusmaa kohta 0,443 kg/ha (Tabel 25).  

Üldse ei kasutanud pestitsiide 2012. aastal seitse seires olevat põllumajandusettevõtet (Lisa 14). 

Tabel 25. Pestitsiidide kasutuskoormus (toimeaine, kg/ha) toetustüübiti ja seireettevõtete keskmisena 
2012. aastal 

Toetustüüp 

Põllu-
majandus-

maa, ha 
kokku 

Pritsitud 
pind, ha 
kokku 

Pritsitud pind 
põllumajandus-

maast, % 

Kasutatud 
toimeainet 

pritsitud pinnale, 
kg/ha 

Kasutatud 
toimeainet 

põllumajandus-
maale, kg/ha 

ÜPT 4 239 3 507 83 0,595 0,492 
KSM 5 088 2 604 51 0,785 0,402 
Ettevõtete 
kaalutud 
keskmine 9 326 6 111 66 0,676 0,443 

Analüüsides seireettevõtete poolt pestitsiidide kasutamise muutusi ajavahemikus 2006-2012, 
ilmnes, et võrreldes 2006. aasta tulemustega pritsiti 2012. aastal 6% suuremat pinda 
põllumajandusmaast (Joonis 104). Pestitsiidide kasutuskoormus pritsitud pinna ja 
põllumajandusmaa kohta oli madalam võrreldes 2006. aastal kasutatud toimeaine kogustega. 
Tõenäoliselt tulenes madalam kasutuskoormus mitmest erinevast põhjusest: konkreetse aasta 
ilmastikust, kasvatatavast kultuurist, ettevõtete majanduslikust võimekusest, tootja teadlikkusest, 

aga ka sellest, milliseid preparaate kasutati (grammpreparaadid10 või suurema kasutusnormiga 
pestitsiid). 

 

Joonis 104. Pritsitud pind põllumajandusmaast (%) ning pestitsiidide kasutuskoormus pritsitud pinnale ja 
põllumajandusmaale (toimeaine, kg/ha), seireettevõtete keskmisena, aastatel 2006-2012 
                                                   
10 Grammpreparaat – väga väikestes kogustes kasutatav preparaat 
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Pestitsiidide kasutuskoormus toetustüübiti 

Toetustüübiti analüüsiti 2012. aastal 42 KSM ja 41 ÜPT ettevõtte põlluraamatu andmeid 
pestitsiidide kasutamise kohta. Pestitsiidide kasutuskoormuse detailsed andmed ettevõtete kohta 

on esitatud lisas (Lisa 4). 

Toetustüübiti teostati 2012. aastal keemilist taimekaitset väiksemal pinnal KSM ettevõtetes, kus 
pritsiti 51% põllumajandusmaast ning kasutati pestitsiidide toimeainet pritsitud pinna kohta 
0,785 kg/ha ja põllumajandusmaa kohta 0,402 kg/ha (Joonis 105; Joonis 106).  

ÜPT korral pritsiti 83% põllumajandusmaast, pestitsiidide toimeaine kogus pritsitud pinna kohta 
oli 0,595 kg/ha ja põllumajandusmaa kohta 0,492 kg/ha.  

Ajavahemikus 2006-2012 a vähenes KSM (+KST) ettevõtetes pestitsiididega pritsitud pind 59%-
lt 2006. aastal 51%-ni 2012. aastal. ÜPT ettevõtetes pritsitud pind samas ajavahemikus suurenes 

20% (Joonis 105). 

ÜPT suurem pritsitud pind tulenes arvatavasti sellest, et ÜPT tootjatel on suurem pind 
põllukultuuride all. KSM +(KST) tootjatel on seoses liblikõieliste kasvatamise kohustusega 
keskmiselt suurem pindala lühiajaliste rohumaade all ja pestitsiide kasutatakse vähem.  

 

Joonis 105. Pritsitud pind põllumajandusmaast (%) ja kasutatud pestitsiidide toimeainet pritsitud pinnale 
toetustüübiti (kg/ha), aastatel 2006-2012  

Ajavahemikus 2006–2012 kasutatud pestitsiidide toimeaine kogused pritsitud pinna ja 
põllumajandusmaa kohta toetustüübiti on esitatud joonistel (Joonis 105; Joonis 106). 

Pestitsiidide kasutuskoormus pritsitud pinna kohta oli kõigil aastatel suurem KSM (+KST) 
tootmises, jäädes olenevalt aastast vahemikku 0,684–1,095 kg/ha. ÜPT korral oli toimeaine 
kogus pritsitud pinna kohta vahemikus 0,503–0,831 kg/ha.  

63

83

59

51
0,831

0,595

1,095

0,785

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

T
o

im
ea

in
et

 p
rit

si
tu

d
 p

in
n

al
e 

kg
/h

a

P
rit

si
tu

d
 p

in
d

 p
õ

llu
m

aj
an

d
u

sm
aa

st
 %

Aasta

ÜPT pritsitud
pind

KSM (+KST)
pritsitud pind

ÜPT
toimeainet
pritsitud
pinnale

KSM (+KST)
toimeainet
pritsitud
pinnale



172 
 

Suurem pestitsiidide kasutuskoormus pritsitud pinna kohta KSM ettevõtetes võis osaliselt olla 
tingitud sellest, et lühiajaliste rohumaade kasvuperioodi lõppemisel kasutatakse põldude 
rohukamara täielikuks hävitamiseks suure kasutusnormiga glüfosaate, mistõttu koormus pritsitud 

pinnale suurenes.  

Pestitsiidide toimeaine kogus põllumajandusmaa kohta oli KSM (+KST) tootmises olenevalt 
aastast vahemikus 0,315–0,572 kg/ha ja ÜPT korral 0,320–0,550 kg/ha. Seitsmest aastast neljal 
oli pestitsiidide kasutuskoormus põllumajandusmaa kohta suurem ÜPT ettevõtetes (Joonis 106).  

 

Joonis 106. Kasutatud pestitsiidide toimeainet põllumajandusmaale toetustüübiti (kg/ha), aastatel 2006-
2012  

Pestitsiide kasutuskoormus tootmistüübiti 

Tootmistüübiti võeti pestitsiidide 2012. aasta kasutuskoormuse arvestuse aluseks 42 
taimekasvatusega ja 41 segatootmisega tegeleva ettevõtte tulemused. Suuremat pinda põllu-
majandusmaast pritsiti taimekasvatustootmisega tegelevates ettevõtetes (85%) (Tabel 26). 
Kasutatud pestitsiidide toimeaine kogus pritsitud pinna kohta kujunes suuremaks segatootmises 
(0,776 kg/ha) ja põllumajandusmaa kohta taimekasvatuses 0,525 kg/ha.  

Tabel 26. Pestitsiidide kasutuskoormus (toimeaine, kg/ha) tootmistüübiti 2012. aastal 

 
Tootmistüüp 
 

Põllu-
majandus-

maa, ha 
kokku 

Pritsitud 
pind, ha 
kokku 

Pritsitud pind 
põllumajandus-

maast, % 

Kasutatud 
toimeainet 

pritsitud pinnale, 
kg/ha 

Kasutatud 
toimeainet 

põllumajandus-
maale, kg/ha 

Taimekasvatus 4 501 3 839 85 0,616 0,525 
Segatootmine 4 825 2 272 47 0,776 0,366 

Võrreldes perioodil 2006-2012 pestitsiididega pritsitud pinna muutumist tootmistüübiti, ilmnes, 
et 2012. aastal pritsiti taimekasvatusega tegelevates ettevõtetes 10% ja segatootmisega 
ettevõtetes 5% suuremat pinda kui 2006. aastal (Joonis 107). Samas pestitsiidide toimeaine 
kogus pritsitud pinna ja põllumajandusmaa kohta vähenes 2012. aastal võrreldes 2006. aastaga 
mõlema tootmistüübi arvestuses (Joonis 107; Joonis 108).  

0,522

0,368

0,320

0,444

0,402

0,550

0,492

0,572

0,495

0,411

0,337
0,315

0,386 0,402

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

0,55

0,6

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

T
oi

m
ea

in
et

 k
g/

ha

Aasta

ÜPT

KSM (+KST)



173 
 

Suurem pritsitud pind taimekasvatuses tulenes sellest, et segatootmisettevõtetes on suurem pind 
rohumaade all ja pestitsiide kasutatakse vähem. Segatootmises kasutatud suurem pestitsiidide 
toimeaine kogus pritsitud pinnale tulenes tõenäoliselt sellest, et segaettevõtetes kasutati 

pritsimisel rohkem preparaate, mille kasutuskogused olid suured (näiteks MCPA, glüfosaadi 
toimeainel põhinevad umbrohutõrjevahendid), mistõttu ka pestitsiidide kasutuskoormused 
pritsitud pinnale kujunesid suuremaks kui taimekasvatuses. 

 

Joonis 107. Pritsitud pind põllumajandusmaast (%) ja kasutatud pestitsiidide toimeaine kogused (kg/ha) 
pritsitud pinnale tootmistüübiti, aastatel 2006-2012  

 

Joonis 108. Kasutatud pestitsiidide toimeaine kogused (kg/ha) põllumajandusmaale tootmistüübiti, 
aastatel 2006-2012 
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Pestitsiidide kasutuskoormus suurusgrupiti  

Tulemuste analüüsiks jaotati seireettevõtted toetusaluse põllumajandusmaa alusel kolme 
suurusgruppi: <40 ha (22 tk); 40-100 ha (30 tk) ja >100 ha (21 tk). 

Suurusgrupiti 2012. aastal pritsiti põllumajandusmaast suurimat pinda (68%) üle 100 ha 
suurustes ettevõtetes 68% (Tabel 27). Pestitsiidide kasutuskoormus pritsitud pinna ja 
põllumajandusmaa kohta kujunes antud aasta tingimustes suurimaks alla 40 ha ettevõtetes 
(pritsitud pinnale 0,991 kg/ha; põllumajandusmaa kohta 0,538 kg/ha). 

Tabel 27. Pestitsiidide kasutuskoormus (toimeaine, kg/ha) suurusgrupiti 2012. aastal 

 
Suurus-
grupp 

Põllu-
majandus-

maa, ha 
kokku 

Pritsitud 
pind, ha 
kokku 

Pritsitud pind 
põllumajandus-

maast, % 

Kasutatud 
toimeainet 

pritsitud pinnale, 
kg/ha 

Kasutatud toimeainet 
põllumajandusmaale, 

kg/ha 

<40 577 313 54 0,991 0,538 
40-100 2 067 1 242 60 0,468 0,281 
>100 6 683 4 556 68 0,711 0,484 

Joonisel (Joonis 109) on esitatud tulemused suurusgrupiti pestitsiididega pritsitud pinna ja 
pestitsiidide toimeaine koguste muutumise kohta pritsitud pinnale aastatel 2006-2012. Üldjuhul 

pritsiti suuremates ettevõtetes suuremat osa põllumajandusmaast kui alla 40 ha suurustes 
ettevõtetes. Aastate lõikes suurenes pritsitud pinna osatähtsus, aga enam just alla 40 ha 
ettevõtetes. Siinkohal võib põhjendusena välja tuua PMK seirevalimi muutumise 2009. aastal. 
Varasemasse valimisse kuulusid ettevõtted Lääne-Eestist, kus väiksemates ettevõtetes 
piirkondliku eripära tõttu kasutati tunduvalt vähem pestitsiide kui praeguses seirevalimis sama 
suurusega Kesk-Eesti ja Lõuna-Eesti ettevõtetes. 
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Joonis 109. Pritsitud pind põllumajandusmaast (%) ja kasutatud pestitsiidide toimeaine kogused (kg/ha) 
pritsitud pinnale suurusgrupiti aastatel 2006-2012 

Võrreldes 2006. aasta tulemustega oli pestitsiidide kasutuskoormus 40-100 ha ja üle 100 ha 
suurustes ettevõtetes 2012. aastal väiksem nii pritsitud pinna kui ka põllumajandusmaa kohta 
(Joonis 109; Joonis 110). Alla 40 ha suurustes ettevõtetes oli 2012. aastal kasutuskoormus 
põllumajandusmaa kohta 45% suurem kui 2006. aastal (Joonis 110).  
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Joonis 110. Kasutatud pestitsiidide toimeaine kogused (kg/ha) põllumajandusmaale suurusgrupiti aastatel 
2006-2012 

Lisaks seirevalimi muutusele võib siinkohal põhjendusena välja tuua, et enamasti kasvatati alla 
40 ha suurustes ettevõtetes väikestel pindadel mitut erinevat kultuuri. Pritsimisel kasutati rohkem 
erinevaid preparaate, kasvatatavast kultuurist ja ilmastikust sõltus, milliseks kujunes pestitsiidide 
kasutuskoormus. Suurematel pindadel kasvatatavatel kultuuridel kasutati tihti lihtsamaid 

pritsimisskeeme ja pestitsiidide kasutuskoormus jäi madalamaks.  

Pestitsiidide kasutuskoormus piirkonniti 

Arvestuse aluseks võeti Lõuna–Eesti piirkonna 28 ja Kesk–Eesti 55 ettevõtte pestitsiidide 
kasutuskoormused.  

2012. aasta tingimustes oli Lõuna- Eestis pestitsiidide kasutamine intensiivsem võrreldes Kesk-
Eesti piirkonnaga, suurem oli pritsitud pind põllumajandusmaast (7%) ja pestitsiidide 
kasutuskoormus põllumajandusmaa kohta (9%). Pestitsiidide kasutuskoormus pritsitud pinnale 
oli praktiliselt ühesugune (Tabel 28; Lisa 14).  

Tabel 28. Pestitsiidide kasutuskoormus (toimeaine, kg/ha) piirkonniti 2012. aastal 

Piirkond 
Põllu-

majandus-
maa, ha 

Pritsitud 
pind, ha 

Pritsitud pind 
põllumajandus-

maast, % 

Kasutatud  
toimeainet 

pritsitud pinnale, 
kg/ha 

Kasutatud 
toimeainet 

põllumajandus-
maale, kg/ha 

Kesk-Eesti 5781 3639 63 0,677 0,426 
Lõuna-Eesti 3546 2472 70 0,674 0,470 

Probleemid 

Probleemiks on, et tegelikult puudub Eestis adekvaatne ülevaade pestitsiidide kasutamise kohta 
tervikuna. Kuigi Statistikaamet kogub andmeid taimekaitsevahendite põllumajanduses 
kasutamise kohta juba aastaid, muudeti 2006. aastast andmete kogumise metoodikat (andmed 
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esitatakse sellest ajast preparaatide füüsilistes, mitte toimeaine kogustes) ja seetõttu ei ole 
erinevate aastate tulemused omavahel võrreldavad (Joonis 111). Ka ei väljenda kasutatud 
taimekaitsevahendite füüsiliste koguste ümberarvestamine põllumajandusmaa ja haritava maa 

kohta tegelikku pestitsiidide kasutamise survet keskkonnale. Füüsilises koguses preparaadi 
kasutamise kogused on suuremad preparaatide toimeaines väljendatud kogusest.  

 

Joonis 111. Statistikaameti andmetel taimekaitsevahendite kasutamine põllumajanduslikes maja-
pidamistes kokku (preparaadi kg), ja põllumajandusmaa ning haritava maa hektari kohta, aastatel 2004-
2012 (Statistikaamet, 01.02.2014, viimati täiendatud 25.10.2013 andmetel, 2014) 

Eestis turustatud ja kasutatud taimekaitsevahendite koguste kohta toimeaines pidas 2011. aastani 
arvestust Põllumajandusamet. Alates 2011. aastast alustati Eestis turustatud taimekaitsevahendite 
toimeaine koguste kohta andmete kogumist Statistikaametis. SA andmetel kasutati 2012. aastal 
Eestis kõige suuremas koguses herbitsiiditest (umbrohutõrjevahendid) glüfosaadi (292 057 kg), 
fungitsiididest (haigustõrjevahendid) tebukonasooli (22 572 kg), insektitsiididest 
(putukatõrjevahendid) tiaklopriidi (2729 kg), kasvuregulaatoritest etefooni (3336 kg) toimeainel 
põhinevaid taimekaitsevahendeid. 

Kokkuvõte 

• 2013. aastal PMK poolt läbiviidud uuringu käigus koguti ja analüüsiti pestitsiidide 

kasutuskoormuse andmeid 2012. aasta kohta, kokku 83 põllumajandusettevõttes (41 
KSM ja 42 ÜPT). Seireala hõlmas 9326 ha põllumajandusmaad, millest pritsiti 
taimekaitsevahenditega 6111 ha suurust pinda. 

• 2012. aastal kasutati seireettevõtete keskmisena pestitsiide 66% põllumajandusmaast. 

Pestitsiidide toimeaine kogus pritsitud pinna kohta oli 0,676 kg/ha ja põllumajandusmaa 
kohta 0,443 kg/ha. 
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• Toetustüübiti kasutati KSM tootmises 2012. aastal pestitsiide 51% põllumajandusmaast, 

toimeaine kogus pritsitud pinnale oli 0,785 kg/ha ja põllumajandusmaale 0,402 kg/ha. 
ÜPT ettevõtetes pritsiti 83% põllumajandusmaast, pestitsiidide kasutuskoormus pritsitud 
pinnale oli 0,595 kg/ha ja põllumajandusmaale 0,492 kg/ha. ÜPT tootjate poolt pritsitud 
suurem pind võis osaliselt tuleneda sellest, et nendel on suurem pind põllukultuuride all. 
KSM tootjatel on seoses liblikõieliste kasvatamise kohustusega keskmiselt suurem 

pindala lühiajaliste rohumaade all, kus kasutatakse pestitsiide reeglina vähem. 

• Tootmistüübiti töödeldi 2012. aastal taimekasvatusettevõtetes pestitsiididega 85% ja 
segatootmises 47% põllumajandusmaast. Pestitsiidide toimeaine kogus pritsitud pinna 

kohta oli taimekasvatusega tegelevates ettevõtetes 0,616 kg/ha, põllumajandusmaa kohta 
0,525 kg/ha. Segatootmises oli pestitsiidide kasutuskoormus pritsitud pinnale 0,776 kg/ha 
ja põllumajandusmaale 0,366 kg/ha. Segatootmises kasutatud suurem pestitsiidide 
toimeaine kogus pritsitud pinnale tulenes tõenäoliselt sellest, et pritsimisel kasutati 
rohkem preparaate, mille kasutuskogus oli suur (MCPA, glüfosaadid), mistõttu ka 
pestitsiidide kasutuskoormus pritsitud pinnale kujunes suuremaks kui taimekasvatuses.  

• Suurusgrupiti pritsiti 2012. aastal alla 40 ha suurustes ettevõtetes 54%, 40-100 ha 

suurustes 60% ja üle 100 ha suurustes ettevõtetes 68% põllumajandusmaast. Pestitsiidide 
kasutuskoormus pritsitud pinnale ja põllumajandusmaale oli suurim alla 40 ha suurustes 
ettevõtetes. Alla 40 ha suurustes ettevõtetes kasvatati väikestel pindadel mitut erinevat 
kultuuri. Pritsimisel kasutati rohkem erinevaid preparaate, kasvatatavast kultuurist ja 
ilmastikust sõltus, milliseks kujunes pestitsiidide kasutuskoormus. Suurematel pindadel 

kasvatatavatel kultuuridel kasutati tihti lihtsamaid pritsimisskeeme ja pestitsiidide 
kasutuskoormus jäi madalamaks.  

• Piirkonniti oli 2012. aasta tingimustes oli pestitsiidide kasutamine intensiivsem Lõuna- 
Eestis võrreldes Kesk-Eesti piirkonnaga - suurem oli pritsitud pind põllumajandusmaast 

(7%) ja pestitsiidide kasutuskoormus põllumajandusmaa kohta (9%). Pestitsiidide 
kasutuskoormus pritsitud pinnale oli praktiliselt sama (erinevus 0,4%).  

• Probleemiks on, et puudub adekvaatne ülevaade taimekaitsevahendite kasutuskoormuse 

kohta kogu Eestis. Statistikaamet avaldab taimekaitsevahendite kasutamise andmed 
põllumajanduslikes majapidamistes põllumajandusmaa ja haritava maa kohta endiselt 
pestitsiidide füüsilistes kogustes, mitte toimeaine kogustes. See ei väljenda aga reaalset 
olukorda. 

• Pestitsiidide toimeaine koguste vähenemist pritsitud pinna ja põllumajandusmaa kohta 

võib osaliselt põhjendada ka üha enam kasutusele võetavate grammpreparaatidega, mis 
sisuliselt vähendavad koormust keskkonnale. Pestitsiidide kasutuskoormus oli suurim just 
ettevõtetes, kus kasutati rohkem glüfosaadi ja MCPA toimeainel põhinevaid 
taimekaitsevahendeid, mille kasutamiskogused on grammpreparaatidega võrreldes 
suuremad.  

• 2006.-2012. aasta PMK pestitsiidide kasutuskoormuse uuringu tulemuste põhjal võib 

väita, et seireettevõtete keskmisena agrokeskkonna surve pinna- ja põhjavee seisundile 
aastatega vähenes. Kuigi pestitsiididega pritsitud pind suurenes eelnimetatud 
ajavahemikus 6%, vähenes pestitsiidide kasutuskoormus nii pritsitud pinna kui ka 
põllumajandusmaa kohta võrreldes 2006. aasta tulemustega. Kasutatud pestitsiidide 

toimeaine kogus pritsitud pinna kohta vähenes 27% ja põllumajandusmaa kohta 21%. 
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2.3. VALDKOND ELURIKKUS 

2.3.1. VALDKONNA ÜLDINE ÜLEVAADE 

Siin alapeatükis on välja toodud ja analüüsitud avalikust statistikast, eriuuringutest, riiklikust 

keskkonnaseirest või muudest allikatest pärit kvantitatiivset ja kvalitatiivset teavet. 

Järgnevalt on välja toodud, milliseid seireid ja uurimusi Eestis kimalaste ja põllulindude osas 
läbi viiakse või on viidud ning kirjeldatakse lühidalt nende seisundit ka Euroopa või maailma 
skaalas. Lisaks antakse ülevaade põlluservade olulisusest põllumajandusmaastikus ning Eestis ja 
välismaal läbi viidud uurimuste tulemustest. Eesti riikliku keskkonnaseire programmi raames 
läbiviidavate seirete tulemused on välja toodud riikliku keskkonnaseireprogrammi kodulehel 
(http://194.126.105.145/) kättesaadavate aruannete põhjal ning muudele allikatele on eraldi 
viidatud. 

Kimalased 

Eesti riikliku keskkonnaseire programmi alamprogrammi ’Eluslooduse mitmekesisuse ja 
maastike seire’ allprogrammi ’Põllumajandusmaastikud’ üheks eesmärgiks on jälgida kimalaste 
kui looduslike põhitolmeldajate olukorda Eesti põllumajandusmaastikes, nende liigilise 
koosseisu ja arvukuse muutusi põllumajanduskooslustes ning koguda vajalikku infot kimalaste 
säilimiseks ja kaitseks. Põllumajandusmaastike seiret teostab Eesti Maaülikooli Põllumajandus- 
ja keskkonnainstituut. 

Põllumajandusmaastike allprogrammi raames alustati kimalaste seirega 1996. aastal. Seire 
toimub nii kultuur- kui ka loodusmaastikes. Valim on aastati aga küllaltki väike ning suure 

seiresammuga (viis aastat), mistõttu sellise seire põhjal ei saa teha järeldusi erinevate 
majandamisviiside mõjust kimalasekooslustele. Antud seire võimaldab aga üldiselt jälgida 
kimalaste, kui looduslike põhitolmeldajate, olukorda Eesti põllumajandusmaastikes. Keskmiseks 
kimalaste arvukuseks võib seire põhjal pidada 60-70 isendit ning 6-7 liiki 2 km2 kohta. Eestis 
leidub koos üksikuid kordi kohatud liikidega kokku 21 liiki päriskimalasi (lisaks veel küsitava 
olemasoluga 3 liiki), kellest 18 kuuluvad looduskaitseseaduse alusel III kaitsekategooriasse. 
Levinumateks liikideks on kivi-, põld- ja maakimalane. Seire tulemuste tõlgendamisel viidatakse 
ilmastiku mõjule: suured üleujutused ning pikk jahe kevad mõjutavad kimalasi negatiivselt, põud 

vähendab toiduressursiks oleva nektari kogust taimedes. Negatiivsete teguritena tuuakse veel 
välja haritava maa suur osakaal ja maastiku homogeensus. Kõrge kimalaste arvukuse tegurina 
tuuakse ühe põhjusena välja liblikõieliste kultuuride kasvatamist loendustransektide läheduses 
ning mosaiikset maastikku. Lisaks on leitud, et kimalaseliike ja isendeid leidub (pool)looduslikes 
elupaikades rohkem kui kultuurmaastikes.   

Kimalased on üheks uurimise all olevaks objektiks ka Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja 
keskkonnainstituudi taimekaitse osakonnas (viib läbi ka eelpool välja toodud riiklikku kimalaste 
seiret). Muuhulgas uuritakse/on uuritud kimalaste esinemist Eesti põllumajandusmaastikes, 

toiduressursi mitmekesisust mahe- ja tavataludes, kasutamist tolmeldajatena, tähtsust lutserni 
kõrgema saagi tagamisel, insektitsiidide mõju mesilastele (sh insektitsiid Neem EC ja Fastac 50 
EC mõju ning biofungitsiid (bioloogiline seenetõrjevahend) Presotp Mix mõju kimalastele, alfa-
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tsüpermetriini võimalikku repellentset ehk eemalepeletavat toimet meemesilastele), 
õietolmukämpude kalorsust jms (olulisemad tulemused on esitatud alljärgnevalt). 

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 põllumajandusaladel 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. 

(Mänd et al., 2004) poolt on uuritud ka kimalastele toitu pakkuvate taimede mitmekesisust 

mahe- ja tavataludes. Tulemustest selgus, et vaatlusalused mahetalud tagasid kimalastele 
mitmekesisema ja suurema valikuvõimalusega toidubaasi, pakkudes soodsamaid 
toitumistingimusi kui tavatalud. See aga on eelduseks kimalaste ja teiste tolmeldajate putukate 
säilimisele põllumajandusmaastikes. Pikasuiseliste kimalaste toidubaas osutus kõige piiratumaks 
– seega nende arvukust ja levikut mõjutavaks oluliseks teguriks on meie 
põllumajanduskooslustes neile sobivate toidutaimede piiratud hulk. Kõige mitmekesisem 
toiduvalik oli lühisuiselistel kimalastel, mistõttu nad olid ka kõige arvukamalt esindatud liigid nii 
põllumajandus- kui ka looduskooslustes. 

2011. aastal valmis Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudis doktoritöö 
„Abiootiliste ja biootiliste faktorite mõju kimalaste populatsioonidele poollooduslikel kooslustel: 
maastikuline analüüs“ (Forero, 2011), kus uuriti kimalaste mitmekesisust ja arvukust Ida-
Virumaa poollooduslikel kooslustel. Uurimuse tulemusel leiti, et niidu tasandil määrab kimalaste 
liigirikkuse ja arvukuse õitsvate toidutaimede liigirikkus ja rohkus. Samas leiti, et kimalaste 
arvukus ja liigirikkus ei sõltu ainult biootilistest teguritest nagu toidu olemasolu, vaid ka 
abiootilistest teguritest ja maastikku ning elupaika iseloomustavatest näitajatest. Nt suurendab 
kimalaste arvukust ja liigirikkust elupaika ümbritsevas maastikus poollooduslike niitude 
osatähtsus (eriti pikasuiseliste liikide puhul), õiterohkete aedadega inimasustuse lähedus, 

metsaservade ja muude koosluste piirialade olemasolu. Viimased pakuvad kimalastele 
mitmekesisemaid olusid, rohkem toitu, varjepaiku ja pesitsusalasid. Suurte avatud põllumaade 
lähedusel leiti olevat kimalastele negatiivne mõju. Täiendavalt uuriti kimalaseliike eraldi ning 
selgus, et erinevad kimalaseliigid eelistavad erinevaid maastikuelemente: nt Schrencki kimalased 
eelistavad suurema metsa osatähtsusega maastikke, hall- ja karukimalased aga seevastu rohkem 
avatud maastikke. Doktoritöö järeldusena toodi välja, et kimalaste liigirikkuse ja arvukuse 
hoidmiseks tuleb säilitada maastikulist mitmekesisust metsakoosluste, poollooduslike ja 
looduslike niitude ja neid ühendavate looduslike koridoridega ning seda mitte ainult piiratud 

elupaiga tasandil, vaid laiemal, elupaika ümbritseval maastikulisel tasandil.  

SA Säästva Eesti Instituudi poolt on ALARM projekti11 raames viidud läbi ajalooliste andmete 
(1875-2005) analüüs maakasutuse ja kimalaste mitmekesisuse ning ohustatuse vaheliste seoste 
                                                   
11 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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kohta. Analüüsi tulemusena selgus, et koos lühiajalise rohumaa (k.a ristikupõllud) ning 
liblikõieliste pindala vähenemisega avamaa kimalaseliikide ohustatus kasvab. Seejuures on kõige 
ohustatumad just keskmiste ja pikkade suistega avamaaliigid. 

SA Säästva Eesti Instituudi poolt viidi ka 2009. a projekti „Tallinna linnaelustiku uuringud ja 
strateegiline analüüs“ ning 2010. aastal projekti „Tallina fauna seisund 1980-2010“ raames läbi 
tolmeldajate, sh kimalaste seire (SA Säästva Eesti Instituut, 2009), (SA Säästva Eesti Instituut, 
2010). Eesmärgiks oli vaatluste käigus saada võimalikult ulatuslik ülevaade uurimisalade 
tolmeldajate (päevaliblikad ja kimalased) ning ööliblikate (vaid 2010. a) faunast, et välja 
selgitada Tallinna erinevates piirkondades nende liigiline koosseis ja arvukus. Kõige arvukamad 
kimalaseliigid Tallinna vaatlustransektidel olid 2010. a kivi-, maa- ja põldkimalane – kokku 
kohati 10 liiki.  

2013. a alustati Euroopa Komisjoni rahastatud ja Suurbritannia juhitud uue nelja-aastase 
üleeuroopalise teadusprojektiga QUESSA (Quantification of Ecosystem Services for Sustainable 

Acriculture, st ökosüsteemi teenuste roll jätkusuutlikus põllumajanduses). Selle eesmärgiks on 
hinnata erinevate põllumajandusmaal asuvate poollooduslike elupaikade tähtsust ja väärtust 
ökosüsteemi teenuste (sh tolmeldamise) pakkumisel ning välja arendada meetodid nii 
põllumajandustootjatele kui ka poliitikutele, et tagada ratsionaalne ja efektiivne maastikukasutus 
ka tulevikus. Eestist osaleb projektis Eesti Maaülikool ning selle raames kogub muuhulgas 
andmeid ka kimalaste kohta.  

Toiduressursi nappuse kõrval ohustab tolmeldajaid ka pestitsiidide kasutamine. Nt on Eestis 
leitud, et insektitsiid Neem EC, mis on väidetavalt mesilaselaadsetele ohutu, mõjutab 
karukimalase toitumiskäitumist ja lennuraadiust (Karise et al., 2006). PMK poolt koordineeritava 
PKT kimalaste seire 2006.-2008. a andmete põhjal leiti, et neil põlluservas asuvatel 
seiretransektidel, mille kõrval põllul pestitsiide kasutati, oli kimalaste arvukus oluliselt madalam 
(PMK, 2010a). Selle põhjusteks võis olla vähenenud toidutaimede hulk, pestitsiidide repellentne 
(eemalepeletav) toime või kimalaste mürgitamine. Selleks, et tolmeldajaid mitte kahjustada, on 
hakatud tootma repellentseid pestitsiide. Eestis on tehtud aga meemesilastega uurimus (Karise et 

al., 2007), mille põhjal selgus, et nad ilmselt ei erista alfa-tsüpermetriiniga töödeldud ja 

töötlemata alasid ning toitumisala valikut mõjutab eelkõige toiduressursi hulk. Lisaks võib 
toidutaime atraktiivsus ületada insektitsiidi repellentsuse, eriti juhtudel, kui muid toidutaimi 
mesilaste lennuraadiuses ei ole ja nad lendavad ikkagi insektitsiidiga töödeldud põllule. Üks 
teine uurimus (Muljar et al., 2012) leidis, et alfa-tsüpermetriini sisaldava insektitsiidi (Fastac 50 
EC) väiksemad kui surmavad doosid (isegi väiksemad kui meil põllul tegelikult kasutatakse) 
mõjusid negatiivselt kimalaste füsioloogiale.  

Viimasel ajal on Euroopas järjest enam kõlapinda leidnud neonikotinoidide kahjulik mõju 
mesilastele, mistõttu 2013. a aprillis keelustati nende kasutamine Euroopas kaheks aastaks. 

Uurimuste põhjal ei leidnud paljud neonikotinoididega töödeldud meemesilased enam koduteed 
(Henry et al., 2012) ning kimalased tootsid oluliselt vähem uusi kuningannasid ning nende pered 
olid väiksemad (Whitehorn et al., 2012). Lisaks on leitud, et neonikotinoidide koosmõju 
püretroididega suurendab mesilaste suremust vähendades seeläbi pere eluvõimet (Gill et al., 
2012).  
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Lisaks on senini arvatud, et fungitsiidid on mesilaste jaoks ohutud, kuna need on ette nähtud 
seente, mitte putukate või taimede hävitamiseks. Järjest enam leitakse aga tõendusmaterjali, et 
fungitsiidid mõjutavad mesilasi – nt muudavad nad vastuvõtlikumaks parasiitidele (Pettis et al., 

2013). Seni ei ole fungitsiididele peetud vajalikuks lisada hoiatust neid mitte kasutada, kui 
lähikonnas on mesilasi.  

2013. a uuris Eesti Maaülikool pestitsiidide esinemist Eesti põllumajandusmaastikes asuvatelt 
korjealadelt kogutud mees ja suiras, et uurida mõju meemesilastele (Karise, 2013). Leiti, et mesi 
võib sageli sisaldada lubatust kõrgemaid herbitsiidide jääkainete koguseid ning isegi 2 km 
raadiuses pestitsiidide mittekasutamine ei ole piisav, et tagada mee puhtust. Samuti ohustavad 
mett fosfororgaanilised ja neonikotinoidsed putukatõrjevahendid, mille koostises on dimetoaat ja 
tiaklopriid. Kogutud suiraproovidest leiti juunis 12 ja juulis 6 erinevat pestitsiidijääki (nii 

insektitsiidide, herbitsiidide kui ka fungitsiidide omi) ning mitmetel juhtudel olid kogused 
lubatud piirnormist kõrgemad. Haudmeproovidest leiti kolme erineva pestitsiidi jääke, millest 
fungitsiid tebuconazole ületas lubatud piirnormi. Kui pestitsiidijääke leidub meemesilaste mees, 
õietolmus ja haudmes, siis ei ole neist puutumata ka pestitsiidide suhtes hoopis haavatavamad 
kimalased.  

Kindlasti ei tohi alahinnata kimalaste, kui ühtede looduslike tolmeldajate, majanduslikku 
tähtsust. Suur osa meie igapäevasest toidust saadakse tänu tolmeldajatele: umbes kolmandik 
inimeste tarbitavast toidust on otse või kaude seotud tolmeldajatega ja 84% Euroopa Liidus 

kasvatatavatest kultuurtaimedest vajab putukate tolmeldamist (Williams, 2002). Risttolmlemine 
tagab muuhulgas suurema puuvilja-, marja- ja seemnesaagi (õun, pirn, mustsõstar, lutsern, 
rüps jne.), viljade kvaliteedi (maasikas, vaarikas), sünkroniseerib seemnete valmimise (raps) 
ning seemnete parema idanevuse (päevalill). Eduka tolmeldamisteenuse aluseks on aga 
tolmeldajate mitmekesisus. Putuktolmeldamise majanduslik väärtus on 2005. a seisuga hinnatud 
maailmas 153 miljardile eurole aastas ning EL25 riikides 14,2 miljardile eurole aastas, millest 
suur osa on kimalastel (Gallai et al., 2009). Eestis on uuritud maakimalaste olulisust lutserni 
tolmeldamisel ning välja toodud nende positiivne mõju saagile (Mänd et al., 1996). 

Järjest enam on leitud tõendeid, et kimalaste seisund on halvenenud Euroopas, Põhja-Ameerikas 

ja Aasias, mille põhjusteks peetakse peamiselt elupaikade kadumist ja killustumist, 
agrokemikaalide (sh pestitsiidide) mõju, konkurentsi looduslikult mitteesinevate liikide poolt, 
patogeene ja kliimamuutust (Goulson et al., 2008); (Williams et al., 2009); (Potts et al., 2010). 
2012. a andis ka Eesti Mesinike Liit välja ülevaate mesilasperede hukkumiste võimalikest 
põhjustest (Toomemaa, 2012). Meemesilastel on viimasel ajal ilmnenud maailmas mitmeid 
terviseprobleeme ning arvestades ka looduslike tolmeldajate arvukuse langust on tekkinud tõsine 
mure kultuur- ja looduslike taimede piisava tolmeldamise pärast (Aizen et al., 2009). Seetõttu on 
hakatud tarvitusele võtma mitmeid kaitsemeetmeid, sh põllumajandusliku keskkonnatoetuse 

raames. Kimalaste mitmekesisuse säilitamisel ja kaitsel on vaja meeles pidada, et kimalaseliigid 
erinevad üksteisest mitmete omaduste poolest (nt populatsiooni suurus, levimisvõime, 
toitumisraadius, toidutaimede valik), mistõttu mõned neist on keskkonnategurite suhtes 
tundlikumad kui teised ja vajavad seetõttu kaitseks rohkem pingutusi (Goulson et al., 2011). 
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Põllulinnud 

Euroopa on perioodil 1980-2011 kaotanud Euroopa Linnuloenduste Komitee (European Bird 

Census Council, EBCC) andmetel 53% ehk rohkem kui pooled oma põllulindudest (PECBMS, 

2014). Euroopa Liidu „vanades“ liikmesriikides oli vastaval perioodil langus 47% ning „uutes“ 
liikmesriikides 44% (kusjuures perioodi 1980-2010 vastav langus oli 39%). Regionaalsel 
tasandil oli Kesk- ja Ida-Euroopas (kuhu kuulub antud klassifikatsiooni järgi ka Eesti) langus 
tavalisemate põllulindude puhul 54%. Kõige tavalisemate metsalindude arvukus on vastaval 
perioodil hoopis tagasihoidlikumalt muutunud (PECBMS, 2014).  

Üleeuroopaliselt on perioodil 1980-2011 drastilise näitena langenud nurmkana ja põldtsiitsitaja 
arvukus – langus vastavalt 94% ja 86%! Arvukuse langus on väga suur olnud veel näiteks 
kadakatäksil (71%), sookiurul (68%), halltsiitsitajal (61%) ja põldvarblasel (59%). Nimekirja 

saaks veel pikalt jätkata, isegi Eestis ühe levinuima põllulinnu, põldlõokese, arvukus on 
Euroopas perioodil 1980-2011 langenud 51%. Täpsemalt saab üleeuroopalise linnuseire andmete 
põhjal arvutatud liikide trendidega tutvuda Euroopa Linnuloenduste Komitee kodulehel 
(PECBMS, 2014).  

Alates 1983. aastast toimub Eestis lindude punktloenduse seireprojekt, mida alates 1994. a 
viiakse läbi Eesti riikliku keskkonnaseire alamprogrammi ’Eluslooduse mitmekesisuse ja 
maastike seire’ raames. Tegemist on üle-eestilise lindude seire punktloendusega, mis on osaks 
üleeuroopalisest linnuseire projektist PECBMS, milles osaleb 37 Euroopa riiki. Antud seire 
andmete põhjal arvutatakse põllulindude indeksit (Farmland Bird Index, FBI), milleks 2013. a 

kasutati Eestis 14 enamlevinud põllulinnuliigi isendite arvu (Nellis, 2013). Antud seire andmete 
põhjal on põllulindude indeks Eestis kogu perioodi jooksul (1983-2012) küll kõikunud, kuid 
üldise trendina siiski langenud (Joonis 112). Aastatel 1983-1987 asus põllumajandusmaastikus 
tegelikult väga vähe loenduspunkte. Alates 1988. a on loenduspunktide arv aga 
põllumajandusmaastikus suurenenud. 1988.-2011. a seiratud 500 loenduspunktist esindasid 31% 
ainult põllumajandusmaastikku, 16% nii põllumajandusmaastikku kui ka muud elupaika (nt 
mets, märgala) ning 53% ainult muud elupaika (nt mets, asula).  

Liikide puhul on esinenud erisuunalisi trende (periood 1983-2013): põllulindudest on mõõdukalt 

kasvava arvukusega nt kiivitaja, mõõdukalt väheneva arvukusega aga suurkoovitaja, 
põldlõokese, sookiuru ja talvikese arvukus. Kõikuva ja seetõttu ebaselge arvukuse trendiga on nt 
punaselg-õgija ja põldvarblane ning stabiilse arvukusega rukkirääk, kadakatäks, pruunselg-
põõsalind, karmiinleevike (Nellis, 2013).  
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Joonis 112. Põllulindude populatsiooniindeks (Farmland Bird Index, FBI) Eestis aastatel 1983-2012 
(Nellis, 2013) alusel 

Eesti Ornitoloogiaühing (EOÜ) on arvutanud perioodi 1987-2012 Eesti talilinnuloenduse 
andmete põhjal liikide arvukustrendid (Elts, 2013). Vaadeldaval perioodil võib arvukust lugeda 
stabiilseks kaheksal maismaa talilinnul, arvukus tõusis kolmel, langes seitsmel ning oli ebaselge 
ühel liigil. Talu- ja avamaastikuga on neist sagedamini seotud 8 liiki: hakk, hallvares, harakas, 
kodutuvi, ohakalind, põldvarblane, rasvatihane, rohevint ja talvike. Nende liikide seisundi 

hindamisel leiti, et mõõdukas tõus esines ühel, mõõdukas langus neljal ning stabiilne seis kolmel 
liigil. 2012. a arvutati talu- ja avamaastikuga seotud linnuliikide talviste loenduste põhjal ka 
Eesti talvine põllulinnuindeks (TPLI). Selgus, et TPLI näitab Eestis viimase veerandsaja aasta 
jooksul nõrka langust, kusjuures eriti märgatav, peaaegu monotoonne, langus leidis aset 
ajavahemikul 1991-1998 (Elts, 2012). 

Eesti riikliku keskkonnaseire programmi alamprogrammi ’Eluslooduse mitmekesisuse ja 
maastike seire’ raames viiakse läbi veel järgmisi allprogramme, mis seostuvad suuremal või 
vähemal määral ka põllulindudega: ’Valitud elupaikade haudelinnustiku seire’, ’Haned, luiged ja 

sookurg’, ’Röövlinnud’, ’Valitud elupaikade talilinnustik’ ja ’Rukkiräägu seire’. Nende 
tulemustega saab tutvuda riikliku keskkonnaseire programmi kodulehel (http://194.126.105.145/) 
ning lühikokkuvõtetega ka PMK 2012. a aruandest (PMK, 2012a).  

2013. aastal kaitsti Tartu Ülikoolis doktoritöö „Põllulindude seosed maakasutuse ja maastiku 
struktuuriga Põhja-Euroopas“ (Marja, 2013), kus hinnati maastiku struktuuri ja maakasutuse 
mõju põllulindude liigirikkusele ja elupaigavalikule. Selleks kasutati erinevaid andmestikke, mis 
hõlmasid Balti riike, Soomet ja Loode-Venemaad. Uurimustöö tulemused näitasid selgelt, et 
lindudele on oluline maastiku mitmekesisus suuremal pinnal. Mikroelupaikadest on väga 
olulised kraavide servaalad ning lisaks on väga oluline mitmekesine maakasutus, kuna linnud 

kasutavad pesitsustsükli jooksul erinevate põllukultuuridega põlde.  

Liikide kaitseks on koostatud liikide kaitse tegevuskavasid. Hetkeseisuga on nt 
Keskkonnaministeeriumile esitatud rukkiräägu, suurkoovitaja, põldtsiitsitaja ja punaselg-õgija 
kaitse tegevuskavad ja need ootavad keskkonnaministri kinnitust. Pärast seda saab nende liikide 
kaitse tegevuskavasid riiklikult rakendama hakata.  
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Põlluservad ja taimestik põllumajandusmaastikul 

Peale otseselt kasutatava põllumajandusmaa (põllud, rohumaad) ning metsatukkade võib 
tänapäeva põllumajandusmaastikus leida mitmesuguseid sekundaarseid ehk hiljuti tekkinud 

põllulähedasi poollooduslikke kooslusi, mis omandavad üldise elurikkuse kahanedes üha 
suuremat tähtsust (Legrand et al., 2011); (Shreeve et al., 2011). Sellisteks poollooduslike 
koosluste liikide jaoks asendusena toimivateks elu- ja kasvukohtadeks on kujunenud eri laadi 
põlluservad, kraavid, tee- ja metsaservad ning väikesepinnalised biotoobid, nagu kivikuhjad ja 
põlluvahe-metsatukad (Sitzia, 2007); (Herzon et al., 2008); (Roume et al., 2011); (Wuczynski et 

al., 2011). Asenduskooslustega maastikuelemendid moodustavad rohevõrgustikke, mis võiksid 
toimida ka levikukoridoridena (Marshall, 2002). 

Püsikoosluste ja -elupaikade vähesus on kõige kriitilisemaks probleemiks just suurte 

põllumassiivide keskel, kus on säilinud vaid väikesed püsitaimestikuga elupaiga fragmendid 
(Cousins, 2006). Näiteks on Eesti põllumaade taimestiku mitmekesisuse uuringutest selgunud, et 
mitmes intensiivsemalt majandatud piirkonnas pakuvad just need vähesed kitsad ja avatud ning 
poolavatud põlluservad ainsat kasvukohta tavalisematele niiduliikidele (Aavik et al., 2008), mis 
on hakanud kaduma poollooduslike heina- ja karjamaade pindala drastilise vähenemise tõttu. 

Põlluservad ei ole kasvukohana siiski päris võrdväärsed tavaliste looduskooslustega (Marshall, 
2004). Põlluserva rohumaa riba toimimise oluline faktor on laius – kitsas servas leiab peamiselt 
umbrohu liike, ruderaale ehk tugeva inimmõjuga paikades kasvavaid ja teisi tugevalt häiritud 
kooslustele iseloomulikke taimeliike, samal ajal kui üle kahe meetri laiad põlluservad pakuvad 

kasvukohta paljudele loodusväärtuslikumatele liikidele (Aavik et al., 2009). Põlluserva 
taimekooslust mõjutab tugevasti see, kuidas majandatakse külgnevat põldu: peamiselt põllul 
kasutatav väetiste ja erinevate keemiliste taimekaitsevahendite kogus (De Snoo, 1999); (Cordeau 
et al., 2010); (Reberg-Horton et al., 2011). Nt on Eesti mahedalt majandatud põldude servadest 
leitud märksa rohkem kasvukohanõudlikke ja põllumajandusliku häirimise suhtes tundlikke liike 
kui traditsioonilisema kemikaalidel põhineva maakaustusega põlluservadest (Aavik et al., 2008); 
(Aavik et al., 2010). 

Taimede liigirikkus rohumaa ribas on oluline faktor lülijalgsete liikide ja arvukuse kujunemisel 

(Thomas et al., 1999). On leitud, et õistaimede rikkad põlluservad tagavad biotõrjena toimivate 
putukate elujõulisuse ja tõrjeaktsiooni tõhususe (Hogg et al., 2011). Liblikate, mesilaste ja 
parasitoidide liikide arv ja liikuvus on kõrgem põlluservaribadega maastikes, arvestades 
võrgustiku piirangut, et putukad suudavad teha vaid 100-150 m lennuhüppeid üle ühetaolise 
põllukultuuri ja keskkonnaga põllumaa (Field et al., 2007); (Öckinger et al., 2008); (Dover et al., 
2009); (Krewenka et al., 2011). Samas on leitud, et külvatud või sööti jäetud rohumaaribadesse 
ilmuvad sagedamini ja suuremates hulkades eelkõige tavalisemad putukaliigid, kuid täpsem 
liigiline koosseis on siiski sõltuv taimekoosluse koosseisust (Huusela-Veistola et al., 2000); 

(Haaland et al., 2011). 

Uuringud on näidanud, et isegi Eesti suhteliselt liigirikkas ja mitmekesises 
põllumajandusmaastikus on näiteks tolmeldajate liikide arv põldudel tunduvalt väiksem kui 
kõrval paiknevatel poollooduslikel ja looduslikel aladel (Mänd et al., 2002). Isegi kui 
põllumajandusmaastik on mosaiikne ja mitmekesine, aitavad maastikku loodud 
kompensatsioonialad vähendada põllumajandustootmisest tekkivaid negatiivseid mõjusid 
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keskkonnale (Sepp et al., 2004); (Tscharntke et al., 2005). Kompensatsioonalad on kooslused, 
kus tolmeldajad saavad üle elada ebasoodsaid aastaaegasid ja koguda toitu sel ajal, kui seda 
põllult ei saa. 

Uurimise tulemused näitavad, et maastike lihtsustumine, iseäranis just looduslike ja 
poollooduslike kasvukohtade osakaalu kahanemine, on vähendanud põllumajanduspiirkondade 
taimestiku liigirikkust ja muutnud tugevasti liigilist koosseisu (Liira et al., 2008). 
Püsitaimestikuga põlluservade üleskündmise peamiseks põhjenduseks tuuakse aktiivse 
põllupinna ja saagi suurendamist, servadest põldudele levivaid kahjureid ja umbrohtusid 
(Cordeau et al., 2011). Samas on näidatud, et põlluservade rohumaa ribad tõstavad mullaelustiku 
elurikkust nii põllu kui ka maastiku tasemel (Smith et al., 2008) ning suurendavad kasuliku 
loomastiku aktiivsust põllumaadel (Vickery et al., 2009); (Hof et al., 2010). Seejuures on oluline 

silmas pidada, et umbrohuallikaks muutub just kitsas, väetistest ja taimekaitsevahenditest 
mõjutatud ning liiga sagedasti niidetud või muul moel tugevalt häiritud serv. Intensiivse 
häiringuga servakoosluses on võimelised kasvama vaid sagedase häirimisega kohastunud 
umbrohud. Mitmeaastase, looduslikele ja poollooduslikele kooslustele sarnaneva taimestikuga 
põlluservas on umbrohud taimede omavahelise konkurentsi tõttu allasurutud rollis ja seetõttu on 
umbrohtude levi servast põllule väike (Aavik et al., 2009); (Reberg-Horton et al., 2011). 

Maakasutuse ja maastiku struktuuri muutuse mõju on liigirühmiti erinev (Billeter et al., 2008); 
(Shreeve et al., 2011); (Wuczynski et al., 2011). Näiteks taimede puhul mõjuvad maakasutuse ja 

maastiku struktuuri muutused negatiivselt eelkõige mitmeaastase elutsükliga taimeliikidele, 
nende seas ka klonaalselt ehk mittesugulisel teel taimeosade abil levivatele liikidele ning 
omapärase ja kitsa kasvukohanõudlusega liikidele (Liira et al., 2008). Seevastu üheaastase 
elutsükliga, sagedasi häiringuid hästi taluvad liigid, sealhulgas tavalised umbrohud ja 
prahipaigataimed, samuti kasvukoha suhtes vähenõudlikud liigid ehk generalistid, tunnevad end 
killustunud ning intensiivsemalt majandatud maastikes üha kodusemalt (Aavik et al., 2009). 
Tugevalt häiritud maastikes ja põlluservades kasvavad hästi ka paljud võõrliigid, nagu näiteks 
tõlkjas, lupiin ja ida-kitsehernes. 

Eesti riikliku keskkonnaseire programmi alamprogrammi ’Eluslooduse mitmekesisuse ja 

maastike seire’ allprogrammi ’Ohustatud taimekooslused (Natura 2000 kooslused) seire’ raames 
kogutakse taimede kohta infot olulisemates elupaigatüüpides (eelkõige poollooduslikes 
kooslustes, aga ka rabas, madalsoos, arumetsas). Lisaks kogutakse taimede kohta infot veel 
allprogrammi ’Ohustatud soontaimed ja samblaliigid’ raames. Sellist taimede seiret, mille põhjal 
saaks teha üldisi järeldusi erinevate majandamisviiside mõjust põllumajandusmaastiku, sh ka 
põlluservade taimekoosluste kohta, riikliku seireprogrammi raames läbi ei viida. 

2005., 2006. ja 2008. a viidi aga põllumajandusmaastiku taimestiku seiret PMK koordineerimisel 
läbi PKT hindamise raames. Seire tulemused näitasid sarnaselt eelpool väljatooduga, et 

mahetootmisega põlluservades on taimede liigirikkus mõnevõrra kõrgem ning seal leidub 
rohkem kasvukoha suhtes nõudlikumaid mitmeaastaseid taimi, mis viitab stabiilsematele 
kasvukohatingimustele. Lisaks leiti, et põlluservade liigilist koosseisu mõjutab oluliselt 
põlluserva struktuur – peamiselt see, kas põlluservas esineb puid-põõsaid või on tegu avatud 
servaga. (PMK, 2009a) 
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Lisaks sõlmis Põllumajandusministeerium 2010. a seoses keskkonnasõbraliku majandamise 
toetuse mitmeaastase taimestikuga rohumaa ribade nõudega lepingu Eesti Maaülikooliga, et: 

1) esitada seemnesegude koostamise põhimõtted,  

2) selgitada välja 2010. a soovitatav põlluservade seemnete baassegu ja esitada esialgne katseline 
Eesti tingimustesse põlluservade rajamiseks sobiv baassegu,  

3) rajada seemnete algsegu saamiseks puhtaliigiliste looduslike emataimede kollektsioon,  

4) anda välja põlluservade vajalikkust tutvustav voldik,  

5) anda esialge hinnang baassegu mõjust nii kahjustajate kui ka kasurite esinemissagedusele, 
dünaamikale ja levikule,  

6) selgitada välja, kas seemnete masstootmisest saadud puhastusjäägid, kuivatite pebred ja 
looduslike niitude koristusjäätmete pudemed sobiks looduslike taimede seemnete kogumise 

variandina (Mänd, 2011).  

Töö tulemusena said mitmed ülesanded täidetud, kuid ajaliste piirangute tõttu ei saanud 
kõikidele punktidele lõplikke vastuseid anda – vajalikud oleks täiendavad uuringud pikema 
ajaperioodi jooksul kui üks aasta (nt emataimede kollektsiooni rajamise puhul ja hinnangu 
andmisel baassegu mõjust kahjustajatele ja kasuritele).  
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2.3.2. PMK BIOLOOGILISE MITMEKESISUSE UURINGUD JA NENDE EESMÄRGID 

Nii MAK 2004-2006 kui ka MAK 2007-2013 üheks eesmärgiks on säilitada ja suurendada 
bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust. Et hinnata, mil määral PKT alameetmed keskkonna-

sõbraliku tootmise (alates 2009. a keskkonnasõbraliku majandamise, KSM) ja mahepõllu-
majandusliku tootmise toetus (MAHE) selle eesmärgi saavutamisele kaasa aitavad, alustas PMK 
põllumajandusmaastikus juba 2004. aastal MAK 2004-2006 raames elurikkuse uuringutega, 
mida on jätkatud ka MAK 2007-2013 hindamisperioodil. 

Elurikkuse uuringute raames kogutakse/on kogutud andmeid järgmiste indikaatorite kohta 
(sulgudes seire läbiviimise aastad):  

• kimalaste arvukus ja liigirikkus (2006.-….a); 

• lindude liigirikkus, arvukus ja asustustihedus (2005.-…..a); 

• soontaimede koosluse struktuur, liigirikkus ja liikide katvus (2005., 2006. ja 2008. a); 

• vihmausside arvukus ja liikide mitmekesisus ning mulla biomassi aktiivsus (2004.-

2008. a); 

• toetust saavate rohumaa ribade taimestik  (2011. ja 2013. a). 

Lisaks loetelus välja toodud elurikkuse seire indikaatoritele on alates 2009. a mullastiku 
valdkonna raames läbi viidud põllumuldade elurikkusega seotud uuringuid: 

• hooghännaliste (Collembola) arvukuse ja liigilise mitmekesisuse uuring: 

o 2009.-2010. a MAHE, KSM ja ÜPT (ei ole liitunud MAHE ja KSM toetusega, 
taotlevad nt ainult ühtset pindalatoetust) ettevõtetes, et uurida hooghännaliste 
sobivust mullaelustiku indikaatorliigiks; 

o 2011.-2013. a tava- ja otsekülviga ettevõtete maadel, et uurida otsekülvi mõju 
mullaelustikule;  

• mulla mikroobikoosluse uuring 2009.-2010. a MAHE, KSM ja ÜPT ettevõtetes ning 
2011.-2013. a tava- ja otsekülviga ettevõtetes, et uurida otsekülvi mõju mullaelustikule; 

• vihmausside arvukuse ja liigilise koosseisu uuring 2011.-2013. a tava- ja otsekülviga 

ettevõtetes, et uurida otsekülvi mõju mullaelustikule.  

Nende uuringute 2013. a tulemustega saab lähemalt tutvuda käesoleva aruande osas „2.1. 
Valdkond mullastik“, 2009.-2012. a tulemustega aga varasemates MAK 2007-2013 2. telje 
püsihindamise aruannetes ning mullastiku valdkonna uuringute aruannetes, mis on kättesaadavad 

PMK kodulehel aadressil https://pmk.agri.ee/pkt. 

2013. a toimusid BD uuringute raames iga-aastane põllulindude ja kimalaste seire ning lisaks ka 
toetust saavate rohumaa ribade taimestiku kordusseire. Huvi korral saab varasemate elurikkuse 
seire (sh vihmaussikoosluse ning mulla biomassi aktiivsuse ja põllutaimede seire) tulemuste 
kohta infot PMK eelmiste aastate MAK 2007-2013 2. telje püsihindamise ja elurikkuse 
valdkonna uuringute aruannetest, mis on PMK kodulehel kättesaadavad.  
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Kimalaste ja põllulindude seire valim 

2009. a moodustati seoses eelmise PKT 5-aastase kohustusperioodi lõppemisega uus kimalaste ja 
lindude seire valim. Uues seirevalimis on seirealasid endiselt kokku 66, kuid need asuvad 

varasema (2006-2008/2009) kolme piirkonna (Kesk-, Lõuna- ja Lääne-Eesti) asemel kahes 
piirkonnas: Kesk-Eesti piirkond (hõlmab Jõgeva-, Järva- ja Lääne-Virumaad) ning Lõuna-Eesti 
(hõlmab Võru-, Valga- ja Põlvamaad). Mõlemas piirkonnas on kokku 33 seireala, millest: 

• 11 mahepõllumajandusliku tootmise toetusega põllumajandusettevõtet (MAHE); 

• 11 keskkonnasõbraliku majandamise põhi- ja lisapaketiga põllumajandusettevõtet 
(KSM); 

• 11 referentspõllumajandusettevõtet (ÜPT) (põllumajandusettevõtted, mis ei ole liitunud 

MAHE ja KSM toetuse kohustusega, kuid taotlevad ühtset pindalatoetust). 

Seirevalimi moodustamise põhimõtetega saab tutvuda PMK 2009. a kohta käivas 
püsihindamisaruandes (PMK, 2010a).  

2009. a toimus põllulindude seire veel vanadel ja kimalaste seire uutel seirealadel, alates 2010. 
aastast toimub nii põllulindude kui ka kimalaste seire uutel seirealadel. Aastate jooksul on 
erinevatel põhjustel tulnud ka mõned seireettevõtted välja vahetada.  

2.3.2.1. Indikaatori „Kimalaste mitmekesisus ja arvukus“ uuring 

Töö teostajad: Põllumajandusuuringute Keskus, Põllumajanduskeskkonna seire büroo, Eesti 
Maaülikool 

Uuringu eesmärk 

Uuringu eesmärgiks on elurikkuse seisukohast hinnata MAK PKT keskkonnasõbraliku 
majandamise ja mahepõllumajandusliku tootmise rakendamist tegevusele seatud eesmärkide 

täitmisel. Pikaajalise uuringuga selgitatakse, kas antud PKT alameetmete rakendamise 
tulemusena on kaitstud või parendatud selle maa, millel toetust rakendati, elupaigalist 
funktsiooni.  

Metoodika 

Käesolev uuringu kokkuvõte käsitleb 66 elurikkuse seireala 2009.-2013. a kimalaseseire 
tulemusi (PMK, 2013k). Kimalaste seiretransektid valiti võimalikult linnuseire transektide 
lähedale ning seiret viiakse läbi igal aastal. Transekti pikkus oli 500 m, millest 400 m oli 
püsitransekt ning 100 m seireaastate jooksul muutuva asukohaga, lähtudes rajatud ristiku ja teiste 

entomofiilsete (putuktolmlevate) kultuuride paiknemisest tootja põldudel.  

Loenduste käigus registreeriti kõik õitel olevad kimalased liikide kaupa ning hinnati 4-pallises 
skaalas õite tihedus (kuna kimalaste arvukus ja liigirikkus sõltub toidubaasist, s.o. kättesaadavast 
nektarist ja õietolmust). 2013. a määrati liigi tasandini ka kimalaste pesaparasiidid – 
kägukimalased. Välitööd viidi läbi perioodil juuni-august, kolmel korral (v.a 2009. a, mil seoses 
uue seirevalimi moodustamisega viidi seire läbi kahel korral).  
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Analüüsides kasutati järgmisi näitajaid:  

• õite tihedus transekti kohta,  

• kimalaste arvukus transekti kohta,  

• kimalaste liigirikkus transekti kohta,  

• kimalaste Shannoni mitmekesisuse indeks transekti kohta (võtab arvesse nii liikide arvu 

kui ka selle, kui palju isendeid igast liigist esineb; indeks on seda suurem, mida rohkem 
liike esineb ja mida ühtlasemalt nende arvukus liikide vahel on jaotunud ehk mida 
mitmekesisem on kooslus), 

• kimalaste liigiline koosseis [sh pikasuiseliste liikide ning Eesti punase raamatu haruldaste 
(3. kategooria) ja tähelepanu vajavat liikide (4. kategooria) esinemine], 

• kimalaste pesaparasiitide – kägukimalaste – esinemine ja liigid 2013. a.  

Kimalasenäitajate seoste testimiseks piirkonna, toetustüübi ja aastaga kasutati 
kovariatsioonanalüüsi12, kus kovariaadina kaasati õite tihedus – lisanäitaja, mis 
kimalasenäitajatega enamasti olulises positiivses seoses oli (Tabel 29; Tabel 30; Tabel 31; Tabel 
32; Tabel 33; Tabel 34) ning statistiliselt oluliste erinevuste analüüsil seda arvesse võtab. Õite 

tiheduse seoste testimiseks toetustüübi ja aastaga kasutati piirkondi eraldi analüüsides 
ühesuunalist dispersioonanalüüsi13 ning piirkondi koosanalüüsides kahesuunalist 
dispersioonanalüüsi14, et tuvastada ka piirkonna mõju. Andmeid on analüüsitud ja tulemused 
esitatud nii seirepiirkondade kaupa eraldi kui ka koos. 

Tulemused 

Kesk-Eesti seirepiirkond 

Arvukamalt kohati seireaastate jooksul kivi-, põld-, maa-, metsa-, aed- ja tumekimalast. 2013. a 
loendati Kesk-Eestis vaid 725 kimalast, mis viitab, et see aasta ei olnud kimalastele soodne.  
Kimalaste arvukus on seireaastatel varieerunud 596 ja 1334 isendi vahel. Kohatavate liikide 

koguarv on aasta-aastalt kasvanud: 14 liigilt 2009. a 19 liigini 2013. a. MAHE ettevõtetes kohati 
sõltuvalt aastast 12-15, KSM ettevõtetes 12-18 ning ÜPT ettevõtetes 12-16 liiki.  

Eesti punase raamatu haruldaste liikide kategooriasse (3. kategooria) kuuluvatest liikidest kohati 
seireaastate jooksul kokku 9 Bombus confusus’t ja 8 B. semenoviellus’t. 2013. a kohati Kesk-
Eestis seirealadel esimest korda ühte jaanikimalast. Samblakimalasi ei ole aga endiselt kordagi 
kohatud. Kõige vähem 3. kategooria liike kohati ÜPT ettevõtetes. 

                                                   
12 Kovariatsioonanalüüs võimaldab analüüsida korraga grupeerivaid tunnuseid ning pidevaid tunnuseid (antud juhul 
õite tihedus) 

13 Ühesuunalist dispersioonanalüüsi kasutatakse ühe grupeeriva tunnuse mõju testimiseks uuritavale näitajale, kui 
grupis on rohkem kui kaks võrreldavat rühma 

14 Kahesuunalist dispersioonanalüüsi kasutatakse rohkem kui ühe grupeeriva tunnuse mõju testimiseks uuritavale 
näitajale  
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Tähelepanu vajavatest liikidest (4. kategooria) kohati 2009.-2013. seireaastate jooksul 239 soro-, 
39 uru- ja 14 ristikukimalast. Viimased kaks kuuluvad pikasuiseliste liikide hulka. Eesti kolmas 
pikasuiseline liik, aedkimalane, kuulus Kesk-Eesti seirepiirkonnas viie arvukaima liigi hulka 

(kokku on kohatud 394 isendit).  

Olenevalt seireaastast kohati kokku 0-88 kägukimalast. 2013. a kohati neli liiki kägukimalasi: 
Psithyrus rupestris, P. campestris, P. bohemicus ja P. barbutellus. 

2009.-2013. a seiretulemuste põhjal leiti Kesk-Eestis järgmistel juhtudel toetustüübi statistiliselt 
oluline mõju kimalasenäitajatele (Tabel 29; Joonis 113): 

• kimalaste arvukus oli 2012. ja 2013. a KSM ettevõtetes oluliselt kõrgem kui ÜPT 

ettevõtetes; 

• kimalaseliikide arv oli KSM ettevõtetes 2011.-2013. a oluliselt kõrgem kui ÜPT 

ettevõtetes. Lisaks oli kimalaseliikide arv 2012. a KSM ettevõtetes ka oluliselt kõrgem 
kui MAHE ettevõtetes ning 2013. a MAHE ettevõtetes oluliselt kõrgem kui ÜPT 
ettevõtetes; 

• kimalaste Shannoni mitmekesisuse indeks oli 2011.-2013. a KSM ettevõtetes oluliselt 

kõrgem kui ÜPT ettevõtetes ning 2011. ja 2013. a ka MAHE ettevõtetes oluliselt kõrgem 
kui ÜPT ettevõtetes. 

Lisaks leiti järgmistel juhtudel toetustüübi oluline mõju ka õite tihedusele: 2009.-2011. a oli õite 
tihedus MAHE ettevõtetes oluliselt kõrgem kui ÜPT ettevõtetes ning 2010. a lisaks ka KSM 
ettevõtetes oluliselt kõrgem kui ÜPT ettevõtetes. 

Tabel 29. Kimalasenäitajate seosed ettevõtte toetustüübi ja õite tihedusega Kesk-Eesti piirkonnas 2009.-
2013. a (analüüsides on arvesse võetud korraga mõlemad tegurid) 

Näitaja 
Õite tihedus Toetustüüp 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

Kimalaste arvukus  +posit  +posit  +posit  -  -  -  -  - +K-Ü +K-Ü 

Kimalaseliikide arv  +posit  +posit  +posit  -  -  -  - +K-Ü +K-M,Ü +M,K-Ü 

Shannoni 
mitmekesisuse indeks 

 -  +posit  -  -  -  -  - +M,K-Ü +K-Ü +M,K-Ü 

Õite tihedus     +M-Ü +M,K-Ü +M-Ü - - 

- statistiliselt oluline mõju puudub, +posit statistiliselt oluline positiivne mõju, +M-Ü – MAHE oluliselt kõrgem kui ÜPT, 
+M,K-Ü – MAHE ja KSM oluliselt kõrgemad kui ÜPT, +K-Ü – KSM oluliselt kõrgem kui ÜPT, +K-M,Ü – KSM oluliselt 
kõrgem kui MAHE ja ÜPT 
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Joonis 113. Keskmised kimalasenäitajad ja õite tihedus transekti kohta Kesk-Eesti seirealadel ettevõtete 
toetustüüpide lõikes 2009.-2013. a. Punkt näitab aritmeetilist keskmist, vertikaalne joon 95% usalduspiire 

Kesk-Eesti piirkonna kimalasenäitajaid aastatevaheliselt analüüsides leiti mitmetel juhtudel 
aastani 2012, et näitaja on oluliselt kasvanud. Enim suurenesid näitajad 2012. a võrreldes 
aastatega 2009 ja 2010 (Tabel 30). Toetustüübiti kasvasid näitajad enim KSM ettevõtetes, kus nii 

kimalaseliikide arv kui ka Shannoni mitmekesisuse indeks aastani 2012 pidevalt suurenesid. 
2013. a KSM ettevõtetes kõik kimalasenäitajad ning ÜPT ettevõtetes kimalaste arvukus ja liikide 
arv võrreldes aastaga 2012 langesid oluliselt.  

Õite tihedus oli ÜPT ettevõtetes 2013. a oluliselt kõrgem kui 2009.-2012. a. Muudel juhtudel 
õite tiheduses aastatevahelist olulist muutust ei tuvastatud (Tabel 30). 
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Tabel 30. Kimalasenäitajate ja õite tiheduse aastatevahelised muutused Kesk-Eesti piirkonnas 2009.-
2013. a (kimalasenäitajate analüüsides on arvesse võetud ka õite tiheduse mõju) 

Toetus- 
tüüp Näitaja Õite 

tihedus 
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0 
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MAHE 

Kimalaste arvukus +posit  -  -  -  -  - +posit  -  -  -  - 

Kimalaseliikide arv -  -  - +posit  -  - +posit  -  -  -  - 

Shannoni 
mitmekesisuse 
indeks 

-  -  - +posit  -  - +posit  -  -  -  - 

Õite tihedus   -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

KSM 

Kimalaste arvukus +posit  -  - +posit  -  - +posit  -  -  - +negat 

Kimalaseliikide arv +posit  - +posit +posit +posit  - +posit +posit +posit  - +negat 

Shannoni 
mitmekesisuse 
indeks 

+posit  - +posit +posit +posit +posit +posit +posit +posit  - +negat 

Õite tihedus   -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

ÜPT 

Kimalaste arvukus +posit  -  -  -  -  -  -  -  -  - +negat 

Kimalaseliikide arv +posit  -  - +posit  -  -  -  -  -  - +negat 

Shannoni 
mitmekesisuse 
indeks 

+posit  -  - +posit  -  -  -  -  -  -  - 

Õite tihedus   -  -  - +posit  -  - +posit  - +posit +posit 

- statistiliselt oluline mõju/muutus puudub, +posit statistiliselt oluline positiivne mõju/muutus, +negat statistiliselt oluline 
negatiivne muutus; aasta/aasta – paremal pool kaldkriipsu esitatud aasta muutus võrreldes vasakul pool kaldkriipsu 
esitatud aastaga 

Lõuna-Eesti seirepiirkond 

Arvukamalt kohati seireaastate jooksul maa-, kivi-, põld-, aed- ja tumekimalast. 2013. a loendati 

transektidel 1517 kimalast, mis on üks seireaastate madalamaid näitajaid nagu ka Kesk-Eestis. 
Kimalaste arvukus varieerus Lõuna-Eestis olenevalt aastast 1073 ja 2112 isendi vahel. Seirel 
kohati olenevalt aastast MAHE ettevõtetes igal aastal 17, KSM ettevõtetes 13-18 ning ÜPT 
ettevõtetes 10-17 liiki.  

Eesti punase raamatu haruldastest liikidest (3. kategooria) kohati kõiki nelja: 83 sambla- ja 56 
jaanikimalast ning kahte B. confusus’t ja ühe korra B. semenoviellus’t. Esimest kahte neist kohati 
arvukamalt MAHE, viimast kahte aga KSM või ÜPT ettevõtetes.    

Tähelepanu vajavatest liikidest (4. kategooria) kohati 468 soro-, 254 ristiku- ja 49 urukimalast. 

Kolmas pikasuiseline liik – aedkimalane – kuulus viie arvukaima hulka (kokku on kohatud 800 
isendit).   

Olenevalt seireaastast kohati kokku 3-32 kägukimalast. 2013. a kohati kolme liiki kägukimalasi: 
Psithyrus rupestris, P. campestris ja P. bohemicus. 

2009.-2013. a seiretulemuste põhjal leiti Lõuna-Eestis järgmistel juhtudel toetustüübi statistiliselt 
oluline mõju (Tabel 31; Joonis 114): 
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• kimalaste arvukus oli KSM ettevõtetes 2010. a oluliselt kõrgem kui ÜPT ja 2012. a 

oluliselt kõrgem kui MAHE ettevõtetes; 

• kimalaseliikide arv oli 2009. a KSM ettevõtetes oluliselt kõrgem kui ÜPT ettevõtetes 

ning 2010. a MAHE ja KSM ettevõtetes oluliselt kõrgem kui ÜPT ettevõtetes. 

Lisaks leiti järgmisel juhul toetustüübi oluline mõju ka õite tihedusele: 2012. ja 2013. a oli see 
MAHE ettevõtetes oluliselt kõrgem kui ÜPT ettevõtetes. 

Tabel 31. Kimalasenäitajate seosed ettevõtte toetustüübi ja õite tihedusega Lõuna-Eesti piirkonnas 
2009.-2013. a (analüüsides on arvesse võetud korraga mõlemad tegurid) 

Näitaja 
Õite tihedus Toetustüüp 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

Kimalaste arvukus  +posit  +posit  +posit  +posit  +posit  - +K-Ü  -  +K-M  - 

Kimalaseliikide arv  +posit  -  +posit  +posit  +posit +K-Ü +M,K-Ü  -  -  - 

Shannoni 
mitmekesisuse indeks 

 +posit  -  +posit  -  +posit  -  -  -  -  - 

Õite tihedus    -  -  - +M-Ü +M-Ü 

- statistiliselt oluline mõju puudub, +posit statistiliselt oluline positiivne mõju, +M-Ü – MAHE oluliselt kõrgem kui ÜPT, 
+M,K-Ü – MAHE ja KSM oluliselt kõrgemad kui ÜPT, +K-Ü – KSM oluliselt kõrgem kui ÜPT, +K-M – KSM oluliselt kõrgem 
kui MAHE 
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Joonis 114. Keskmised kimalasenäitajad ja õite tihedus transekti kohta Lõuna-Eesti seirealadel ettevõtete 
toetustüüpide lõikes 2009.-2013. a. Punkt näitab aritmeetilist keskmist, vertikaalne joon 95% usalduspiire 

Lõuna-Eesti piirkonna kimalasenäitajaid aastatevaheliselt analüüsides leiti mõningatel juhtudel 
olulisi erinevusi (Tabel 32), kuid mitte nii sageli kui Kesk-Eestis (Tabel 30). Enim muutusi 
toimus kimalaseliikide arvus, mis kõigil juhtudel peale ühe kasvas – MAHE ettevõtetes 2012. a 
langes oluliselt võrreldes aastaga 2010. Oluline langus toimus MAHE ettevõtetes ka Shannoni 
mitmekesisuse indeksi osas, kus see oli 2012. a võrreldes aastatega 2010 ja 2011 oluliselt 
madalam; samas 2013. a oluliselt kõrgem kui 2012. a. 

Toetustüübiti esines enim positiivseid muutusi KSM ettevõtetes, kuid see seisnes selles, et 2010.-
2013. a olid näitajad oluliselt kõrgemad kui 2009. a. Kuna 2009. a toimus seire seoses seirealade 
muutumisega vaid kahel korral (mitte kolmel nagu 2010.-2013. a), võib see olla 2010.-2013. a 
kõrgemate näitajate põhjuseks. Samuti oli Lõuna-Eesti ÜPT ettevõtetes keskmine 
kimalaseliikide arv transekti kohta 2011., 2012. ja 2013. a oluliselt kõrgem kui aastal 2009 
(Tabel 32).  



196 
 

Õite tihedus oli KSM ettevõtetes 2013. a võrreldes aastaga 2010 ja ÜPT ettevõtetes 2013. a 
võrreldes aastaga 2009 oluliselt langenud. Muudel juhtudel õite tiheduses aastatevahelist olulist 
muutust ei tuvastatud (Tabel 32).  

Tabel 32. Kimalasenäitajate ja õite tiheduse aastatevahelised muutused Lõuna-Eesti piirkonnas 2009.-
2013. a. (kimalasenäitajate analüüsides on arvesse võetud ka õite tiheduse mõju) 

Toetus- 
tüüp Näitaja Õite 
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MAHE 

Kimalaste arvukus +posit  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Kimalaseliikide arv +posit +posit  -  -  - - +negat  -  -  -  - 

Shannoni 
mitmekesisuse 
indeks 

+posit  -  -  -  -  - +negat  - +negat  - +posit 

Õite tihedus   -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

KSM 

Kimalaste arvukus +posit +posit  +posit +posit  -  -  -  -  -  - 

Kimalaseliikide arv +posit  - +posit +posit +posit  -  -  -  -  -  - 

Shannoni 
mitmekesisuse 
indeks 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Õite tihedus   -  -  -  -  -  - +negat  -  -  - 

ÜPT 

Kimalaste arvukus +negat  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Kimalaseliikide arv -  - +posit +posit +posit  -  -  -  -  -  - 

Shannoni 
mitmekesisuse 
indeks 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Õite tihedus   -  -  - +negat  -  -  -  -  -  - 

- statistiliselt oluline mõju/muutus puudub, +posit statistiliselt oluline positiivne mõju/muutus, +negat statistiliselt oluline 
negatiivne mõju/muutus; aasta/aasta – paremal pool kaldkriipsu esitatud aasta muutus võrreldes vasakul pool 
kaldkriipsu esitatud aastaga 

Kesk- ja Lõuna-Eesti seirepiirkondade koondanalüüs 

Arvukamalt kohati seireaastate jooksul kivi-, maa-, põld-, aed- ja tumekimalast. Kimalaste 
arvukus varieerus 2242 ja 3277 isendi vahel, kusjuures madalaim isendite arv oli 2013. a. Seirel 
kohati olenevalt aastast kõigi toetustüüpidega ettevõtete peale kokku 17-20, MAHE ettevõtetes 
17-20, KSM ettevõtetes 14-21 ning ÜPT ettevõtetes 13-18 liiki.  

Lõuna-Eestis oli kimalaste arvukus 2010., 2011. ja 2013. a, kimalaseliikide arv 2010. ja 2013. a 
ning Shannoni mitmekesisuse indeks 2009. ja 2010. a oluliselt kõrgem kui Kesk-Eestis (Tabel 

33).  

2009.-2013. a seiretulemuste põhjal leiti Kesk- ja Lõuna-Eesti seirepiirkondade koondanalüüsil 
järgmistel juhtudel toetustüübi statistiliselt oluline mõju (Tabel 33; Joonis 115): 

• kimalaste arvukus oli 2011.-2013. a KSM ettevõtetes oluliselt kõrgem kui ÜPT 

ettevõtetes ning 2012. a lisaks ka oluliselt kõrgem kui MAHE ettevõtetes; 
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• kimalaseliikide arv oli 2011.-2013. a KSM ettevõtetes oluliselt kõrgem kui ÜPT 

ettevõtetes ning 2012. a lisaks ka oluliselt kõrgem kui MAHE ettevõtetes; 

• shannoni mitmekesisuse indeks oli samuti 2011.-2013. a KSM ettevõtetes oluliselt 

kõrgem kui ÜPT ettevõtetes ning 2012. a lisaks ka oluliselt kõrgem kui MAHE 
ettevõtetes. 

2010.-2012. a oli õite tihedus Lõuna-Eestis oluliselt kõrgem kui Kesk-Eestis; 2009. ja 2013. a 
sellist olulist erinevust ei leitud. Lisaks leiti 2009.-2012. a õite tihedusele ka oluline toetustüübi 
mõju (Tabel 33):  

• 2009. ja 2011. a oli õite tihedus MAHE ettevõtetes kõrgem kui ÜPT ettevõtetes; 

• 2010. a oli õite tihedus MAHE ja KSM ettevõtetes kõrgem kui ÜPT ettevõtetes; 

• 2012. a oli õite tihedus MAHE ettevõtetes kõrgem kui KSM ja ÜPT ettevõtetes. 

Tabel 33. Kimalasenäitajate seosed ettevõtte toetustüübi, piirkonna ja õite tihedusega Kesk- ja Lõuna-
Eesti piirkonnas 2009.-2013. a (analüüsides on arvesse võetud korraga kõik tegurid) 

Näitaja 

Õite tihedus Toetustüüp Piirkond 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

Kimalaste 
arvukus 

+posit +posit +posit +posit +posit - - +K-Ü +K-M,Ü +K-Ü - +L-K +L-K - +L-K 

Kimalaseliikide 
arv 

+posit +posit +posit +posit - - - +K-Ü +K-M,Ü +K-Ü - +L-K - - +L-K 

Shannoni 
mitmekesisuse 
indeks 

+posit - +posit +posit - - - +K-Ü +K-M,Ü +K-Ü +L-K +L-K - - - 

Õite tihedus  +M-Ü +M,K-Ü +M-Ü +M-K,Ü - - +L-K +L-K +L-K - 

- statistiliselt oluline mõju puudub, +posit statistiliselt oluline positiivne mõju, +M-Ü – MAHE oluliselt kõrgem kui ÜPT,+ 
M,K-Ü – MAHE ja KSM oluliselt kõrgemad kui ÜPT, +M-K,Ü – MAHE oluliselt kõrgem kui KSM ja ÜPT, +K-Ü – KSM 
oluliselt kõrgem kui ÜPT, +K-M,Ü – KSM oluliselt kõrgem kui MAHE ja ÜPT; +L-K – Lõuna-Eesti oluliselt kõrgem kui 
Kesk-Eesti 
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Joonis 115. Keskmised kimalasenäitajad ja õite tihedus transekti kohta Kesk- ja Lõuna-Eesti seirealadel 
ettevõtete toetustüüpide lõikes 2009.-2013. a. Punkt näitab aritmeetilist keskmist, vertikaalne joon 95% 
usalduspiire 

Kesk- ja Lõuna-Eesti piirkonna kimalasenäitajate koondanalüüsil sõltuvalt aastast leiti paljudel 
juhtudel, et näitaja oli 2011.-2013. a (kohati ka 2010. a) oluliselt kõrgem kui 2009. a (Tabel 34). 

Kuna 2009. a toimus seire seoses seirealade muutumisega vaid kahel korral (mitte kolmel nagu 
alates aastast 2010), võib see olla hilisemate seireaastate kõrgemate näitajate põhjuseks. Samas 
oli 2010. a kimalasenäitajates oluline tõus võrreldes 2009. aastaga toimunud vaid kolmel juhul, 
kuigi ka siis toimus seire juba kolmel korral.  

Enim muutusi esines seireaastate jooksul KSM ettevõtetes, kus toimus kõigi kimalasenäitajate 
kasv ka 2012. aastal võrreldes 2010. aastaga (Tabel 34). 2012. a oli lisaks kimalaste ja 
kimalaseliikide arv transekti kohta KSM ettevõtetes oluliselt kõrgem kui 2011.a ning Shannoni 
mitmekesisuse indeks 2013. a oluliselt kõrgem kui 2010. a. Samas 2013. a oli kimalaste arvukus 

KSM aladel võrreldes aastaga 2012 oluliselt langenud.  

Õite tiheduses aastatevahelist erinevust ühelgi juhul ei leitud (Tabel 34).  
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Tabel 34. Kimalasenäitajate ja õite tiheduse aastatevahelised muutused Kesk- ja Lõuna-Eesti piirkonnas 
2009.-2013. a (kimalasenäitajate analüüsides on arvesse võetud ka piirkonna ja õite tiheduse mõju ning 
õite tiheduse analüüsides piirkonna mõju) 

Toetus- 
tüüp Näitaja 

P
iir

ko
n

d
 

Õ
it

e 
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h
ed

u
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20
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/ 2
01
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20
11

/ 2
01
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20
12

/ 2
01
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MAHE 

Kimalaste arvukus +L-K +posit - - - - - - - - - - 

Kimalaseliikide arv +L-K +posit +posit +posit +posit +posit - - - - - - 

Shannoni 
mitmekesisuse 
indeks 

- +posit +posit +posit +posit +posit - - - - - - 

Õite tihedus -  - - - - - - - - - - 

KSM 

Kimalaste arvukus +L-K +posit - - +posit - - +posit - +posit - +negat 

Kimalaseliikide arv - +posit +posit +posit +posit +posit - +posit - +posit - - 

Shannoni 
mitmekesisuse 
indeks 

- +posit - +posit +posit +posit - +posit +posit - - - 

Õite tihedus +L-K  - - - - - - - - - - 

ÜPT 

Kimalaste arvukus +L-K +posit - - - - - - - - - +negat 

Kimalaseliikide arv +L-K +posit - +posit +posit - - - - - - - 

Shannoni 
mitmekesisuse 
indeks 

+L-K +posit - +posit +posit +posit - - - - - - 

Õite tihedus +L-K  - - - - - - - - - - 

- statistiliselt oluline mõju/muutus puudub, +posit statistiliselt oluline positiivne mõju/muutus, +negat statistiliselt oluline 
negatiivne muutus, +L-K – Lõuna-Eesti oluliselt kõrgem kui Kesk-Eesti; aasta/aasta – paremal pool kaldkriipsu 
esitatud aasta muutus võrreldes vasakul pool kaldkriipsu esitatud aastaga 

Järeldused 

PKT kimalaseseire põhjal on kõige arvukamateks liikideks Eesti põllumajandusmaastikul kivi-, 
maa-, põld-, aed- ja tumekimalane. 2009.-2013. seireaastate jooksul loendati Kesk-Eestis 4789, 
Lõuna-Eestis 8222 ning kahe piirkonna peale kokku 13 011 kimalast.  Kimalaste arvukus kõikus 
seireaastate jooksul mõlemas piirkonnas üles-alla, mis tuleneb populatsioonidünaamikast, mida 
omakorda mõjutavad ilmastik jm tegurid. Seetõttu on oluline pikaajaline seire, et joonistuks välja 
selged trendid arvukuse muutustes. 2013. a oli kimalaste arvukus üks madalamaid – seega ei 
olnud see nende jaoks soodne aasta. 2009.-2013. aastate jooksul on seirealadel kohatud kokku  

21 liiki päriskimalasi – seega kõiki Eestis kindlalt esinevaid kimalaseliike. Kõige vähem 
arvukateks liikideks Eestis on PKT seire põhjal B. laesus, B. semenoviellus, B. confusus ja  B. 

cryptarum. 

Eesti punase raamatu haruldaste ja tähelepanu vajavate liikide arv ja ka arvukus olid 
seireperioodil (2009.-2013. a) kõrgemad Lõuna-Eestis. Ühe erinevusena võib välja tuua, et Kesk-
Eestis on kohatud vaid ühte jaanikimalast ning mitte ühtegi samblakimalast, Lõuna-Eestis on 
neid aga kohatud vastavalt 56 ja 83. Sambla- ja jaanikimalast ei kohatud Kesk-Eestis kordagi 
PKT seire raames ka aastatel 2006-2008, kui seirevalimisse kuulusid teised ettevõtted. Sellest 
võib järeldada, et Kesk-Eesti põllumajandusmaastikus on need liigid tõesti haruldased.  
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Üldise trendina olid kõik kimalasenäitajad ja õite tihedus seireaastate jooksul enamasti Lõuna-
Eestis kõrgemad kui Kesk-Eestis ning pooltel juhtudel oli erinevus ka statistiliselt oluline. 
Piirkondadevaheline erinevus tuleneb ilmselt kompensatsioonialade olemasolust Lõuna-Eestis ja 

piirkondlikest eripäradest. PMK andmetel (PMK, 2013a) oli seirealustes maakondades 2012. a nt 
ÜPT pind taotleja kohta Kesk-Eestis olenevalt maakonnast 63-89 ha, Lõuna-Eestis aga 24-40 ha, 
põllumassiivi keskmine pindala Kesk-Eestis 9,8-13,8 ha, Lõuna-Eestis aga 4,3-6,2 ha ning 
püsirohumaade osakaal Kesk-Eestis keskmiselt 20%, Lõuna-Eestis aga 30%. Üldiselt võib sellest 
järeldada, et Lõuna-Eesti oma mitmekesisema maastiku ja suurema püsirohumaade osakaaluga 
pakub kimalastele rohkem sobivaid elupaiku ja toiduressurssi, sh ka nõudlikematele liikidele. 

Õite tihedus oli trendina kõrgeim (v.a kaks erandit) MAHE ettevõtetes ning madalaim ÜPT 
ettevõtetes. Suuremat õite tihedust MAHE ettevõtetes võib seletada keeluga kasutada sünteetilisi 

pestitsiide ja enamust mineraalväetisi – see soodustab kimalastele sobivate taimede olemasolu ja 
rohkust. 

Kesk-Eestis ja piirkondade koosanalüüsil ilmnes, et kimalasenäitajad olid 2011.-2013. a KSM 
ettevõtetes oluliselt kõrgemad kui ÜPT ettevõtetes (v.a üks erand) ning mõnel juhul ka oluliselt 
kõrgemad kui MAHE ettevõtetes. Samas kahel esimesel seireaastal sellist erinevust ei leitud – 
see võib viidata, et KSM ettevõtetes on olukord aastate jooksul paremaks muutunud. Lõuna-
Eestis leiti eri toetustüübiga ettevõtete kimalasenäitajates olulisi erinevusi vaid üksikutel 
juhtudel. Trendina on siiski kimalasenäitajad ka Lõuna-Eestis olnud enamasti kõrgeimad KSM 

ning madalaimad ÜPT ettevõtetes.  

Aastate vahel esines vähim olulisi muutusi kimalaste arvukuses, rohkem aga liikide arvus ja 
Shannoni mitmekesisuse indeksis transekti kohta. Viimase kahe näitaja osas toimusid suurimad 
muutused aastate vahel KSM ettevõtetes nii Kesk-Eestis kui ka seirepiirkondi koos analüüsides, 
kus need 2012. aastani pidevalt kasvasid ja 2013. a jälle veidi langesid. Samas on kasvutrendi 
näha ka ÜPT ettevõtetes. MAHE ettevõtete ja Lõuna-Eesti kõigi toetustüübiga ettevõtete väheste 
aastatevaheliste erinevuste põhjus on ilmselt selles, et seal olid need kaks näitajat juba seire 
algaastatel (v.a 2009. a, mil seire toimus vaid kahel, mitte kolmel korral) kõrgemad ning olid läbi 
aastate võrreldes ÜPT ja KSM aladega stabiilsemad.  

Õite tihedus  oli 2013. a Kesk-Eesti ÜPT ettevõtetes oluliselt kõrgem kui 2009.-2012. a. Lisaks 
oli Lõuna-Eestis õite tihedus 2013. a KSM ettevõtetes oluliselt madalam kui 2010. a ning ÜPT 
ettevõtetes oluliselt madalam kui 2009. a – üldise trendina ongi õite tihedus Lõuna-Eesti KSM ja 
ÜPT ettevõtetes vähehaaval langenud. Üheks kaudseks põhjuseks võib olla asjaolu, et Lõuna-
Eestis on hakatud suuremal pinnal pestitsiide kasutama: kui 2010. a pritsisid Lõuna-Eesti 
seireettevõtted keskmiselt 50% oma põllumajandusmaast, siis 2012. aastal juba 70% (PMK, 
2012a); 2012. a osas vt aruande ptk 2.2.5 (pestitsiidide kasutuskoormuse uuringu tulemused).  

Kimalasenäitajate suurenemisel eelkõige Kesk-Eesti KSM aladel võib olla mitmeid põhjuseid, 

kindlat vastust on aga raske anda. KSM sisaldab endas mitmeid elurikkusele kaudselt positiivselt 
mõjuvaid nõudeid: 2-5 m laiused mitmeaastase taimestikuga rohumaa ribad, 
pärandkultuuriobjektide ja muude väärtuslike maastikuelementide säilitamine, 
viljavahelduse/külvikorra rakendamine, nõue kasvatada kogu ettevõtte toetusõiguslikul maal 
vähemalt 15% puhaskülvina liblikõielisi põllumajanduskultuure või liblikõieliste-kõrreliste 
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heintaimede segu, keeld kasutada enamus juhtudel glüfosaate ning KSM tootja peab osalema ka 
koolitustel. Kõik need nõuded võivad kaudselt kimalastele kasulikud olla, vähendades 
kasutatavate pestitsiidide kogust ja suurendades kimalaste toiduressurssi ja pesitsuspaikade 

olemasolu (sh läbi maastiku mitmekesisuse säilimise/suurenemise). 

KSM kõrgemaid näitajaid võrreldes ÜPT aladega võib põhjendada veel PMK pestitsiidide 
kasutuse ja bilansiuuringu raames kogutud andmete analüüsil selgunud tulemustega (PMK, 
2012a); (PMK, 2013a); 2012. a osas vt käesoleva aruande ptk 2.2.4 ja 2.2.5. vastavalt 
toiteelementide bilansi ja kasutuse uuringu ning pestitsiidide kasutuskoormuse uuringu tulemusi. 
Selle käigus leiti, et ÜPT seireettevõtted pritsisid keskmiselt suuremat pinda põllumajandusmaast 
kui KSM seireettevõtted (2010.-2012. a põhjal olenevalt aastast ÜPT 69-83%, KSM aga 42-
55%), kuigi pritsitud pestitsiidide toimeaine kogus pinnale oli suurem KSM seirettevõtetes. 

Lisaks oli ÜPT seireettevõtetes lämmastiku kasutamise efektiivsus 2010.-2012. a 48-52%, 
kusjuures efektiivsus <70% väljendab suurenevat riski keskkonnale (suurenenud kaod). 
Optimaalne oleks 80-90%. KSM seireettevõtetes oli N-kasutamise efektiivsus 2010. ja 2012. a 
vastavalt 68% ja 74%, mis on pigem positiivne võrreldes ÜPT vastava näitajaga. Samas 2011. a 
oli ka KSM seireettevõtetes N-kasutamise efektiivsus vaid 48%. KSM osas osutus bilansiuuringu 
põhjal kimalastele veel positiivseks see, et mineraalväetistega antud lämmastik moodustas N-
sisendist oli 2009.-2012. a 39-51% ning liblikõieliste poolt seotud lämmastik 29-38%. ÜPT 
seireettevõtetes olid vastavad näitajad aga 59-70% ja liblikõieliste osas kõigest 9-11%. Seega 

majandati ÜPT seireettevõtetes intensiivsemalt kui KSM seireettevõtetes – viimastes pakuvad 
liblikõielised aga lisaks väiksemale keskkonnakoormusele kimalastele ka rikkalikku 
toiduressurssi. 

Viljavahelduse/külvikorra nõuet ning 15% liblikõieliste kasvatamise nõuet pidid täitma Eesti 
maaelu arengukava 2004-2006 raames ka keskkonnasõbraliku tootmise toetuse saajad. Võimalik, 
et tänu sellele on juba pikema aja jooksul tagatud kimalastele suurem toiduressurss ja 
viljavahelduse tõttu ka püsivamad põllud, mistõttu on püsivamad ka põldudevahelised ribad, kus 
leidub täiendavat toiduressurssi ning sobivamaid pesitsuskohti. 

Suuremaid muutusi Kesk-Eestis võib põhjendada ka sellega, et nagu teisedki uurimused on 

leidnud (Holzschuh et al., 2007); (Rundlöf et al., 2008), siis omab keskkonnasõbralikum 
tootmine tugevamat mõju homogeenses maastikus, milleks meil on Kesk-Eesti. Lisaks leidis üks 
71 erinevat uurimust kokkuvõttev metaanalüüs, et PKT meetmetel on suurim mõju erinevatele 
putuktolmeldajatele haritavatel põldudel ning maastikes, kus poollooduslikke elupaiku on 1-20% 
ning väiksem mõju seal, kus neid on üle 20% (Scheper et al., 2013). Nagu eespool välja toodud, 
oli püsirohumaade osakaal Kesk-Eestis keskmiselt 20%, Lõuna-Eestis aga 30%.  

Kuna mitmeid elurikkust soosivaid tegevusi on rakendatud juba alates aastast 2004, hakkab 
lõpuks positiivne mõju avalduma. Kuna eri toetustüübiga ettevõtted esinevad maastikus 

kombineeritult ja pidevalt vahelduvad, ei piirne ühe nö toetustüübi mõju ainult antud konkreetse 
põllu või ettevõttega, vaid avaldab mõju ka kõrvalolevatele aladele. Ilmselt seetõttu täheldati 
veidi tõusvat trendi isegi mõlema piirkonna ÜPT ettevõtete kimalaseliikide arvus ja Shannoni 
mitmekesisuse indeksis transekti kohta. Lisaks on alates 2007. aastast ka ÜPT aladel 
liblikõieliste osakaal pidevalt kasvanud, suurendades veel laiapinnalisemalt kimalaste 
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toiduressurssi. Kindlamate põhjuste leidmiseks on aga vaja läbi viia laiemal maa-alal täiendavaid 
maakasutuse, tootmise intensiivsuse ja maastiku mitmekesisuse analüüse.  

Kokkuvõte 

• 2009.-2013. a kimalaseseire põhjal on kõige arvukamateks liikideks Eesti 
põllumajandusmaastikul kivi-, maa-, põld-, aed- ja tumekimalane. Seireaastate jooksul 
loendati Kesk-Eestis 4789, Lõuna-Eestis 8222 ja kahe piirkonna peale kokku 13 011 

kimalast.  

• Viie seireaasta jooksul kohati kokku 21 liiki päriskimalasi – seega kõiki Eestis kindlalt 
esinevaid kimalaseliike. Eesti punase raamatu haruldaste ja tähelepanu vajavate liikide arv 
ja arvukus olid kõrgemad Lõuna-Eestis.  

• Kõigil analüüsidel võeti lisanäitajana arvesse õite tihedus, mis kimalasenäitajatega 
positiivselt korreleerub. Õite tihedus oli trendina kõrgem MAHE ning madalam ÜPT 
ettevõtetes ning Lõuna-Eestis kõrgem kui Kesk-Eestis. Suuremat õite tihedust MAHE 

ettevõtetes võib seletada keeluga kasutada sünteetilisi pestitsiide ja enamust 
mineraalväetisi. 

• Üldise trendina olid kõik kimalasenäitajad seireaastate jooksul enamasti Lõuna-Eestis 
kõrgemad kui Kesk-Eestis ning ligi pooltel juhtudel oli erinevus ka statistiliselt oluline. 

Piirkondadevaheline erinevus tuleneb ilmselt kompensatsioonialade olemasolust Lõuna-
Eestis ja piirkondlikest eripäradest. 

• Kesk-Eestis ja piirkondade koosanalüüsil ilmnes, et kimalasenäitajad olid 2011.-2013. a 

KSM ettevõtetes oluliselt kõrgemad kui ÜPT ettevõtetes (v.a üks erand) ning mõnel juhul 
ka oluliselt kõrgemad kui MAHE ettevõtetes. Samas kahel esimesel seireaastal (2009 ja 
2010) sellist erinevust ei leitud – see võib viidata, et KSM ettevõtetes on olukord aastate 
jooksul paremaks muutunud. Lõuna-Eestis leiti eri toetustüübiga ettevõtete 
kimalasenäitajates olulisi erinevusi vaid üksikutel juhtudel. Trendina on siiski 
kimalasenäitajad ka Lõuna-Eestis olnud enamasti kõrgeimad KSM ning madalaimad ÜPT 
ettevõtetes. 

• Aastate vahel esines vähim olulisi muutusi kimalaste arvukuses, rohkem aga liikide arvus 

ja Shannoni mitmekesisuse indeksis transekti kohta. Viimase kahe näitaja osas toimusid 
suurimad muutused aastate vahel KSM ettevõtetes nii Kesk-Eestis kui ka seirepiirkondi 
koos analüüsides, kus need 2012. aastani pidevalt kasvasid ja 2013. a jälle veidi langesid. 
Samas on kasvutrendi näha ka ÜPT ettevõtetes.  

MAHE ettevõtete ja Lõuna-Eesti kõigi toetustüübiga ettevõtete väheste aastatevaheliste 
erinevust põhjus on ilmselt selles, et seal olid need kaks näitajat juba seire algaastatel (v.a 
2009. a mil seire toimus vaid kahel mitte kolmel korral) kõrgemad ning olid läbi aastate 
võrreldes ÜPT ja KSM aladega stabiilsemad.  

• Õite tiheduse aastatevaheliste muutuste analüüsis leiti, et see oli 2013. a Kesk-Eesti ÜPT 

ettevõtetes oluliselt kõrgem kui 2009.-2012. a. Lõuna-Eestis on üldise trendina õite tihedus 
KSM ja ÜPT ettevõtetes vähehaaval langenud. Üheks põhjuseks võib olla asjaolu, et PMK 
pestitsiidide uuringu andmetel suurenes Lõuna-Eesti seireettevõtetes pestitsiididega 
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pritsitud pind (2010. a pritsiti keskmiselt 50%, 2012. a aga juba 70% seirega kaetud 
põllumajandusmaast). 

• Kimalasenäitajate suurenemisel eelkõige Kesk-Eesti KSM aladel võib olla mitmeid 

põhjuseid, kindlat vastust on aga raske anda. KSM sisaldab endas mitmeid elurikkusele 
kaudselt positiivselt mõjuvaid nõudeid. Viljavahelduse/külvikorra nõuet ning 15% 
liblikõieliste kasvatamise nõuet pidid täitma Eesti MAK 2004-2006 raames ka 

keskkonnasõbraliku ja mahepõllumajandusliku tootmise toetuse saajad. Võimalik, et tänu 
sellele on juba pikema aja jooksul tagatud kimalastele suurem toiduressurss ja 
viljavahelduse tõttu ka põllud püsivamate asukohtadega. Seetõttu on püsivamad ka 
põldudevahelised ribad, kus leidub täiendavat toiduressurssi ning sobivaid pesitsuskohti.  

Suuremaid muutusi Kesk-Eestis võib põhjendada sellega, et nagu mitmed teisedki 
uurimused on leidnud, omab keskkonnasõbralikum tootmine tugevamat mõju 
homogeenses maastikus, milleks meil on Kesk-Eesti.  

Keskmises kimalaseliikide arvus ja mitmekesisuse indeksis transekti kohta täheldati 

tõusvat trendi ka ÜPT ettevõtetes. Kuna eri toetustüübiga ettevõtted (MAHE, KSM ja 
ÜPT) esinevad maastikus kombineeritult ja pidevalt vahelduvad, ei piirne ühe nö 
toetustüübi mõju ainult antud konkreetse põllu või ettevõttega, vaid ulatub ka 
kõrvalolevatele aladele.  

KSM kõrgemaid näitajaid võrreldes ÜPT aladega võib seletada PMK pestitsiidide ja 
bilansiuuringu tulemustega: ÜPT seireettevõtted pritsisid keskmiselt suuremat pinda 
põllumajandusmaast kui KSM seireettevõtted. Samuti on N-kasutamise efektiivsus ÜPT 
seireettevõtetes madalam, mis tähendab suurenevat riski keskkonnale. Lisaks moodustas 
lämmastiku sisendist liblikõieliste poolt seotud lämmastik ÜPT seireettevõtetes 9-11%, 

KSM seireettevõtetes 29-38% – liblikõielised pakuvad aga kimalastele rikkalikku 
toiduressurssi.    

Kindlamate põhjuste leidmiseks on vaja läbi viia laiemal maa-alal täiendavaid 
maakasutuse, tootmise intensiivsuse ja maastiku mitmekesisuse analüüse. 

2.3.2.2. Indikaatori „Lindude liigirikkus, arvukus ja asustustihedus“ uuring 

Töö teostajad: Põllumajandusuuringute Keskus, Põllumajanduskeskkonna seire büroo, Eesti 
Ornitoloogiaühing 

Uuringu eesmärk 

Uuringu eesmärgiks on elurikkuse seisukohast hinnata MAK PKT keskkonnasõbraliku 

majandamise ja mahepõllumajandusliku tootmise rakendamist tegevustele seatud eesmärkide 
täitmisel. Pikaajalise uuringu eesmärgiks on indikaatorite seirega näidata, kas põllumajanduslik 
tootmine on kaitsnud või parendanud selle maa elupaigalist funktsiooni, samuti hinnata, kas 
mahepõllundus tugevdab bioloogilist mitmekesisust ning kas keskkonnasõbaliku majandamise 
tulemuseks on pesitsevate lindude mitmekesisuse ja arvukuse suurenemine. 
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Metoodika 

Käesolev PKT linnuseire kokkuvõte käsitleb 66 elurikkuse seireala 2010.-2013. a 
loendustulemusi (PMK, 2013l). Lindude loendused toimusid igal aastal perioodil aprilli lõpp – 

juuni keskpaik. Loendamiseks kasutati 1 km pikkust ja 100 m laiust transekti ja transekt-
loenduse metoodikat. Kõiki transekte külastati loendusperioodil kolm korda, et vähendada eri 
liikide pesitsusfenoloogilisest eripärast tuleneda võivat tugevalt alahinnatud loendustulemust. 
Andmete analüüsil alade lõikes kasutati iga liigi puhul nendest kolmest loendusest maksimaalset 
loendustulemust.  

Analüüsides kasutati järgmisi näitajaid: pesitsevate paaride arv, pesitsevate paaride arv 
põldlõokeseta (et vähendada selle Eesti põllumajandusmaastiku kõige arvukama liigi mõju), 
pesitsevate liikide arv, kõigi liikide arv ja pesitsevate lindude Shannoni mitmekesisuse indeks 

(võtab arvesse nii liikide arvu kui ka selle, kui palju isendeid igast liigist esineb) transekti kohta. 
Andmeid on analüüsitud ja tulemused esitatud nii seirepiirkondade kaupa eraldi kui ka koos. 

Linnunäitajate seoste testimiseks piirkonna, toetustüübi ja aastaga kasutati 
kovariatsioonanalüüsi15, kus kaasati kovariaatidena ehk lisanäitajatena analüüsi 
loendustransektidel olev maastikuelementide pindala ning põllukultuuride (linnuseire analüüsil 
mõeldakse selle all haritaval maal kasvatatavaid kultuure, v.a lühiajalised rohumaad) pindala. 
Maastikuelementide pindala kaasati põhjusel, et mitmed uurimused on näidanud 
maastikuelementide olulist mõju linnunäitajatele (Piha, 2007); (McMahon, 2008); (Marja et al., 
2012). Põllukultuuride pindala kaasati analüüsi, kuna MAHE ettevõtetes oli sageli väiksem pind 

transektist põllukultuuride all ja seega suurem pind rohumaade all kui KSM ja ÜPT ettevõtetes. 
Kuna rohumaa on enamasti ekstensiivsemalt majandatud kui põllukultuurid, taheti erinevast 
maakasutusest tulenevat mõju eri toetustüübiga ettevõtete vaheliste erinevuste tuvastamisel 
kõrvaldada. Analüüside tulemusel leitigi mitmetel juhtudel maastikuelementide oluline 
positiivne mõju, v.a 2012. a paar juhtu, mil see oli linnunäitajaga olulises negatiivses 
korrelatsioonis. Seda võib aga pigem erandiks pidada, sest kõigi seireaastate linnuandmeid koos 
analüüsides oli maastikuelementidel olulise mõju ilmnemisel alati positiivne mõju. Ka 
põllukultuuride pindalal leiti tihti linnunäitajatele oluline mõju ning see oli alati negatiivne – see 

viitab, et mida rohkem on linnuseire transektide all teravilja- jm põlde v.a rohumaad, seda 
väiksem on seal lindude arvukus ja liikide arv. (Tabel 35; Tabel 36; Tabel 37; Tabel 38; Tabel 
39; Tabel 40; Tabel 41) 

Kuna majandamisviisid mõjutavad ka lindude toiduressursse (nt sünteetiliste pestitsiidide 
kasutamine vähendab lindudele toiduks olevate putukate ja umbrohuseemnete arvu ja 
mitmekesisust), analüüsiti erineva toiduvalikuga pesitsevate paaride arvu ettevõtete 
toetustüüpide lõikes. Lähtuvalt pesitsusaegsest toitumistüübist võib linnuliigid jagada: 
loomtoidulisteks-putuktoidulisteks (nt aed-põõsalind, kiivitaja), segatoidulisteks (söövad nii 

loomset kui ka taimset toitu; nt metsvint, nurmkana) ning seemnetoidulisteks (nt 
karmiinleevike).  

                                                   
15 Kovariatsioonanalüüs võimaldab analüüsida korraga grupeerivaid tunnuseid ning pidevaid tunnuseid [antud juhul 
maastikuelementide ja põllukultuuride (haritaval maal kasvatavad kultuurid, v.a lühiajaline rohumaa) pindala] 
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Tulemused 

Kesk-Eesti seirepiirkond 

Sõltuvalt aastast kohati Kesk-Eesti transektidel 236-260 pesitsevat paari ja 9-14 pesitsevat liiki. 

Toitekülaliste isendite koguarv kõikus laiemates piirides, olles 373-792, liikide arv aga 17-32. 
Nii pesitsevate linnuliikide kui ka paaride koguarv oli kõigil seireaastatel kõrgeim MAHE 
ettevõtetes, madalaim kord KSM, kord ÜPT ettevõtetes. KSM ettevõtetes kohati pesitsejatest 
igal aastal vaid kolme levinumat linnuliiki: põldlõoke, kiivitaja ja kadakatäks. 

Pesitsevatest liikidest domineeris Kesk-Eesti seirepiirkonnas kõigi toetustüüpidega ettevõtetes 
kõigil seireaastatel põldlõoke, kelle dominants oli kõrgeim KSM ettevõtetes (85-97%), seejärel 
ÜPT ettevõtetes (78-91%) ning madalaim MAHE ettevõtetes (67-81%). Järgnevateks liikideks 
dominantsidelt olid kiivitaja ja kadakatäks, keda leidus samuti kõigi toetustüüpidega ettevõtetes. 

Ülejäänud liikidest oli arvukaim sookiur, keda kohati enamasti vaid MAHE aladel, kuid paaril 
korral ka ÜPT aladel. Teiste liikide paaride osakaal oli väga madal ja neid kohati harva – 
peamiselt MAHE ja vahel ka ÜPT ettevõtetes, kuid mitte kordagi KSM ettevõtetes. Põldlõokese 
osakaal oli 2013. a võrreldes varasemate seireaastatega langenud ning kiivitaja, kadatäksi ja 
sookiuru osakaal kasvanud. Kui arvukust jälgida, siis kohati 2013. a vähem ka põldlõokese 
paare, samas kui kiivitaja, kadakatäksi ja sookiuru paaride arv oli veidi kasvanud. Sellised 
tulemused viitavad, et Kesk-Eestis on linnukooslus muutunud veidi rikkamaks ja ühtlasemaks, 
mis on positiivne.   

Trendina ilmnes Kesk-Eesti piirkonnas, et kõrgeimad linnustiku näitajad transekti kohta saadi 

alati MAHE aladel, madalaimad enamasti aga KSM aladel (vaid 2010. a olid kolm näitajat 
hoopis ÜPT ettevõtetes madalaimad). Toetustüübi mõju analüüsil leiti 2010.-2013. a linnuseire 
tulemuste põhjal järgmistel juhtudel toetustüübi statistiliselt oluline mõju (Tabel 35; Joonis 116): 

• pesitsevate paaride arv põldlõokeseta oli 2011. a MAHE ettevõtetes oluliselt kõrgem kui 

KSM ettevõtetes; 

• Shannoni mitmekesisuse indeks oli 2011. a MAHE ettevõtetes oluliselt kõrgem kui KSM 
ettevõtetes. 

Tabel 35. Linnunäitajate seosed maastikuelementide ja põllukultuuride pindalaga ning ettevõtte 
toetustüübiga Kesk-Eesti piirkonnas 2010.-2013. a (analüüsides on arvesse võetud korraga kõik tegurid) 

Näitaja 
Maastikuelementide 

pindala Põllukultuuride pindala* Toetustüüp 

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 
Pesitsevate 
paaride arv 

- - - - +negat - - - - - - - 

Pesitsevate 
paaride arv 
põldlõokeseta 

- - +posit +posit +negat - +negat +negat - +M-K - - 

Pesitsevate 
liikide arv 

- - - +posit - - - - - - - - 

Kõikide liikide 
arv 

- - - +posit - - - +negat - - - - 

Shannoni 
mitmekesisuse 
indeks 

+posit - +posit +posit - - - - - +M-K - - 

* haritaval maal kasvatatavad kultuurid, v.a lühiajalised rohumaad, - statistiliselt oluline mõju puudub, +posit statistiliselt 
oluline positiivne mõju, +negat statistiliselt oluline negatiivne mõju, +M-K – MAHE oluliselt kõrgem kui KSM 
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Joonis 116. Keskmised linnustikunäitajad transekti kohta Kesk-Eesti seirepiirkonnas ettevõtete 
toetustüüpide lõikes 2010.-2013. a. Punkt näitab aritmeetilist keskmist, vertikaalne joon 95% usalduspiire  

Põllukultuuride pindala kaasamise olulisust analüüsidesse näitab see, et ilma põllukultuuride 
pindalata analüüsides leiti MAHE ettevõtetes oluliselt kõrgemad linnunäitajad veel viiel juhul: 
näitaja oli MAHE ettevõtetes oluliselt kõrgem kui KSM ja/või ÜPT ettevõtetes.  

Lisaks analüüsiti, kas linnunäitajates on eri toetustüübiga ettevõtetes seireaastate jooksul olulisi 
muutusi toimunud. Leiti, et enim muutusi toimus 2013. a, mil mitmed näitajad olid eri 

toetustüübiga ettevõtetes oluliselt kõrgemad kui 2011. ja 2012. a. ning ÜPT ettevõtetes lisaks ka 
oluliselt kõrgemad kui 2010. a (Tabel 36).  
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Tabel 36. Linnunäitajate aastatevahelised muutused Kesk-Eesti piirkonnas 2010.-2013. a (analüüsides 
on arvesse võetud ka maastikuelementide ja põllukultuuride pindala mõju) 

Toetus- 
tüüp Näitaja 

M
aa

st
ik

u
-

el
em

en
ti

d
e 

p
in

d
al

a 

P
õ

llu
ku

lt
u

u
ri

d
e 

p
in

d
al

a*
 

20
10

/ 2
01

1 

20
10

/ 2
01

2 

20
10

/ 2
01

3 

20
11

/ 2
01

2 

20
11

/ 2
01

3 

20
12

/ 2
01

3 

MAHE 

Pesitsevate paaride 
arv 

 -  +negat  -  -  -  -  -  - 

Pesitsevate paaride 
arv põldlõokeseta 

 +posit  +negat  -  -  -  -  -   +posit 

Pesitsevate liikide arv  +posit  +negat  -  -  -  -  -  - 

Kõikide liikide arv  +posit  +negat  -  -  -  -   +posit   +posit 

Shannoni 
mitmekesisuse indeks 

 +posit  +negat  -  -  -  -  -  - 

KSM 

Pesitsevate paaride 
arv 

 -  -  -  -  -  -  -  - 

Pesitsevate paaride 
arv põldlõokeseta 

 -  - +negat  -  -  - +posit  - 

Pesitsevate liikide arv  -  -  -  -  -  -  -  - 

Kõikide liikide arv  +posit  -  - +negat  -  -   +posit   +posit 

Shannoni 
mitmekesisuse indeks 

 -  -  -  -  -  -   +posit   +posit 

ÜPT 

Pesitsevate paaride 
arv 

 -  +negat  -  -  -  -  -  - 

Pesitsevate paaride 
arv põldlõokeseta 

 -  -  -  -  +posit  -  -  - 

Pesitsevate liikide arv  -  -  -  -  -  -  -  - 

Kõikide liikide arv  -  -  -  -  +posit  -  +posit  +posit 

Shannoni 
mitmekesisuse indeks 

 -  -  -  -  +posit  -  -  - 

* haritaval maal kasvatatavad kultuurid, v.a lühiajalised rohumaad, - statistiliselt oluline mõju/muutus puudub, 
+posit statistiliselt oluline positiivne mõju/muutus, +negat statistiliselt oluline negatiivne mõju/muutus; aasta/aasta – 
paremal pool kaldkriipsu esitatud aasta muutus võrreldes vasakul pool kaldkriipsu esitatud aastaga 

Loomtoiduliste lindude paare kohati seireaastate jooksul ühe erandiga MAHE ettevõtetes 
mõnevõrra rohkem kui KSM ja ÜPT ettevõtetes.  Jättes analüüsist välja põldlõokese, kui kõige 

arvukama loomtoidulise linnu, oli loomtoiduliste linnupaaride arv MAHE ettevõtetes olenevalt 
aastast 1,4-9 korda kõrgem kui KSM ja ÜPT ettevõtetes. Madalaim põldlõokeseta paaride arv 
saadi 2010. a ÜPT ning 2011.-2013. a KSM ettevõtetes. Seemnetoiduliste ja segatoiduliste 
linnuliikide nimekiri on oluliselt lühem ja neid kohati seega vaid üksikjuhtudel: enamasti MAHE 
ja mitte kordagi KSM ettevõtetes. 

Lõuna-Eesti seirepiirkond 

Lõuna-Eesti piirkonna transektidel registreeriti 2010.-2013. a kolmekordse loenduse tulemusel 
sõltuvalt aastast 317-372 pesitsevat paari ja 17-22 pesitsevat liiki. Toitekülaliste isendite koguarv 

varieerus sõltuvalt aastast 329-582 isendi piires, liikide koguarv oli 27-33. Pesitsevate 
linnuliikide ja ühe erandiga ka pesitsevate paaride koguarv oli kõigil seireaastatel kõrgeim 
MAHE ettevõtetes, madalaim sagedamini ÜPT ettevõtetes. 
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Pesitsevatest liikidest domineeris Lõuna-Eesti seirepiirkonnas kõigi toetustüüpidega ettevõtetes 
kõigil seireaastatel põldlõoke. Kõrgeim oli põldlõokese dominants KSM ettevõtetes (46-60%), 
seejärel ÜPT ettevõtetes (48-51%) ning madalaim MAHE ettevõtetes (30-42%). Arvukamalt olid 

esindatud veel kadakatäks, kiivitaja, sookiur, pruunselg-põõsalind, talvike ja soo-roolind – kõik 
need liigid olid ühe erandiga kõigil aastatel esindatud kõigi toetustüüpidega ettevõtetes. Lisaks 
oli kõigi seirealade ja -aastate peale esindatud veel 27 linnuliiki, keda kohati harvemini.  

Trendina ilmnes Lõuna-Eesti piirkonnas, et kõrgeimad linnustiku näitajad saadi transekti kohta 
alati MAHE aladel (v.a üks erand), madalaimad aga kord ÜPT, kord KSM aladel. 2010.-2013. a 
linnuseire tulemuste põhjal leiti järgmistel juhtudel toetustüübi statistiliselt oluline mõju (Tabel 
37; Joonis 117): 

• pesitsevate paaride arv oli 2010. a MAHE ettevõtetes oluliselt kõrgem kui ÜPT 

ettevõtetes;  

• pesitsevate paaride arv põldlõokeseta oli MAHE ettevõtetes 2010. a oluliselt kõrgem kui 

KSM ja ÜPT ettevõtetes. 

Tabel 37. Linnunäitajate seosed maastikuelementide ja põllukultuuride pindalaga ning ettevõtte 
toetustüübiga Lõuna-Eesti piirkonnas 2010.-2013. a (analüüsides on arvesse võetud korraga kõik tegurid) 

Näitaja 
Maastikuelementide 

pindala Põllukultuuride pindala* Toetustüüp 

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 
Pesitsevate 
paaride arv 

- - - - - - +negat - +M-Ü - - - 

Pesitsevate 
paaride arv 
põldlõokeseta 

+posit - +negat - - +negat +negat +negat +M-K,Ü - - - 

Pesitsevate 
liikide arv 

+posit - - - - - +negat - - - - - 

Kõikide liikide 
arv +posit - - - - - - - - - - - 

Shannoni 
mitmekesisuse 
indeks 

+posit - - - - - +negat +negat - - - - 

* haritaval maal kasvatatavad kultuurid, v.a lühiajalised rohumaad, - statistiliselt oluline mõju puudub, +posit statistiliselt 
oluline positiivne mõju, +negat statistiliselt oluline negatiivne mõju, +M-K,Ü – MAHE oluliselt kõrgem kui KSM ja ÜPT, +M-

Ü – MAHE oluliselt kõrgem kui ÜPT 

Nagu Kesk-Eesti seirepiirkonnas, nii leiti ka Lõuna-Eesti seirealadel põllukultuuride pindala 
mittearvestamisel lisaks veel kolmel juhul toetustüübi oluline mõju, kus näitaja oli MAHE 
ettevõtetes oluliselt kõrgem kui KSM ja/või ÜPT ettevõtetes.  

Lisaks analüüsiti, kas linnunäitajates on eri toetustüübiga ettevõtetes seireaastate jooksul olulisi 

muutusi toimunud. Erinevalt Kesk-Eesti seirepiirkonnast tuvastati Lõuna-Eestis aastate vahel 
vaid üksikuid olulisi muutusi (Tabel 38).  
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Joonis 117. Keskmised linnustikunäitajad transekti kohta Lõuna-Eesti seirepiirkonnas ettevõtete 
toetustüüpide lõikes 2010.-2013. a. Punkt näitab aritmeetilist keskmist, vertikaalne joon 95% usalduspiire  

  



210 
 

Tabel 38. Linnunäitajate aastatevahelised muutused Lõuna-Eesti piirkonnas 2010.-2013. a (analüüsides 
on arvesse võetud ka maastikuelementide ja põllukultuuride pindala mõju) 

Toetus- 
tüüp Näitaja 
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st
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u
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20
10
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20
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2 

20
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/2
01

3 

20
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/2
01

3 

MAHE 

Pesitsevate paaride 
arv 

 -  -  +negat  -  -  -  -  - 

Pesitsevate paaride 
arv põldlõokeseta 

 -  -  +negat  -  -  -  -  - 

Pesitsevate liikide arv  -  -  -  -  -  -  -  - 

Kõikide liikide arv  -  -  -  -  -  -  -  - 

Shannoni 
mitmekesisuse indeks 

 -  -  -  -  -  -  -  - 

KSM 

Pesitsevate paaride 
arv 

 -  -  -  -  -  -  -  - 

Pesitsevate paaride 
arv põldlõokeseta 

 -  +negat  -  +posit  -  -  -  +negat 

Pesitsevate liikide arv  -  -  -  -  -  -  -  - 

Kõikide liikide arv  -  -  -  -  -  -  -  - 

Shannoni 
mitmekesisuse indeks 

 -  +negat  -  -  -  -  -  - 

ÜPT 

Pesitsevate paaride 
arv 

 -  +negat  -  -  -  -  -  - 

Pesitsevate paaride 
arv põldlõokeseta 

 +posit  +negat  -  +posit  -  -  -  - 

Pesitsevate liikide arv  +posit  +negat  -  -  -  -  -  - 

Kõikide liikide arv  -  -  -  -  -  -  -  - 

Shannoni 
mitmekesisuse indeks 

 +posit  +negat  -  -  -  -  -  - 

* haritaval maal kasvatatavad kultuurid, v.a lühiajalised rohumaad, - statistiliselt oluline mõju/muutus puudub, 
+posit statistiliselt oluline positiivne mõju/muutus, +negat statistiliselt oluline negatiivne mõju/muutus; aasta/aasta – 
paremal pool kaldkriipsu esitatud aasta muutus võrreldes vasakul pool kaldkriipsu esitatud aastaga 

Loomtoiduliste lindude paare kohati seireaastate jooksul ühe erandiga MAHE ettevõtetes 

rohkem kui KSM ja ÜPT ettevõtetes.  Jättes analüüsist välja põldlõokese, kui kõige arvukama 
loomtoidulise linnuliigi, oli loomtoiduliste linnupaaride arv kõigil aastatel kõrgeim MAHE 
ettevõtetes, madalaim aga kord KSM, kord ÜPT ettevõtetes. Seega, sarnaselt Kesk-Eesti 
seirealadele tuleb välja, et enim loomtoidulisi linde ilma põldlõokeseta kohati MAHE aladel. 
Taimtoidulisi linde kohati vaid üksikjuhtudel: seireaastate jooksul kokku neljal korral MAHE ja 
ühel korral ÜPT ettevõttes. Segatoidulisi linde kohati kõigi toetustüüpidega ettevõtetes ning 
kõige rohkem MAHE ja kõige vähem ÜPT ettevõtetes. 

Kesk- ja Lõuna-Eesti seirepiirkondade koondanalüüs 

Sõltuvalt aastast on Kesk- ja Lõuna-Eesti transektidel kohatud 553-632 pesitsevat paari ja 21-23 
pesitsevat liiki. Toitekülaliste isendite koguarv on laiemates piirides kõikunud, olles 702 ja 1374 
vahel, liikide koguarv aga 33-40. Nii pesitsevate linnuliikide kui ka pesitsevate paaride koguarv 
oli seirepiirkondade peale kokku kõigil seireaastatel kõrgeim MAHE ettevõtetes, madalaim 
esimesel kolmel aastal ÜPT, 2013. a aga KSM ettevõtetes. 
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Pesitsevatest liikidest domineeris Kesk- ja Lõuna-Eesti seirepiirkondade peale kokku kõigil 
seireaastatel kõigi toetustüüpidega ettevõtetes põldlõoke. Dominantsid olid siiski mõnevõrra 
erinevad: KSM ja ÜPT ettevõtetes olenevalt aastast 62-72%, MAHE ettevõtetes aga 46-59%. 

Järgnevateks arvukamateks liikideks olid piirkondade koosanalüüsil kadakatäks ja kiivitaja ning 
väiksema arvukuse ja osakaaluga järgnesid sookiur, pruunselg-põõsalind, talvike, soo-roolind, 
metskiur, rukkirääk, võsa-ritsiklind ja metsvint. Lisaks on mõlema piirkonna peale kokku 
kohatud eri toetustüübiga ettevõtetes veel 25 pesitsevat linnuliiki, kuid vähearvukalt. 

Kesk- ja Lõuna-Eesti seirepiirkondade andmete koondanalüüsil leiti, et kõigil juhtudel, v.a 
kõikide liikide arv 2010. ja 2013. a, oli näitaja transekti kohta Lõuna-Eestis oluliselt kõrgem kui 
Kesk-Eestis (Tabel 39).  

Trendina ilmnes Kesk- ja Lõuna-Eesti seirepiirkondade koondanalüüsil, et kõrgeimad linnustiku 

näitajad transekti kohta saadi kõigil juhtudel MAHE aladel, madalaimad kord ÜPT, kord KSM 
ettevõtetes – seejuures KSM ja ÜPT näitajad erinesid omavahel enamasti vähe (Joonis 118). 
Lisaks leiti andmete koondanalüüsil paaril juhul toetustüübi statistiliselt oluline mõju (Tabel 39):  

• pesitsevate paaride arv põldlõokeseta oli 2010. a MAHE ettevõtetes oluliselt kõrgem kui 

KSM ja ÜPT ettevõtetes; 

• kõikide liikide arv oli 2010. a MAHE ettevõtetes oluliselt kõrgem kui ÜPT ettevõtetes. 

Nii nagu Kesk-Eesti ja Lõuna-Eesti seirepiirkondi eraldi analüüsides, leiti ka piirkondade 

koosanalüüsil põllukultuuride pindala mittearvestamise samuti rohkematel juhtudel toetustüübi 
oluline mõju, kus näitaja oli MAHE ettevõtetes oluliselt kõrgem kui KSM ja/või ÜPT ettevõtetes 
– koguni 13 juhul 20-st (Tabel 40). Kui aga vilja pindala kovariaadina ehk lisanäitajana analüüsi 
kaasata, võttis see näitaja osa toetustüüpide vahelisest erinevusest enda peale ning toetustüübi 
mõju ei osutunudki enamasti oluliseks (Tabel 39). 

Lisaks analüüsiti ka Kesk- ja Lõuna-Eesti andmete koosanalüüsil, kas linnunäitajates on 
seireaastate jooksul olulisi muutusi toimunud ning tuvastati vaid üksikuid olulisi muutusi. 
Seejuures KSM ettevõtetes ei leitud aastate jooksul ühtegi olulist muutust, samas ÜPT 

ettevõtetes oli muutusi arvukamalt, mis seisnes peamiselt selles, et 2013. a olid linnunäitajad 
oluliselt kõrgemad kui 2010. ja 2011. a (Tabel 41). Tõenäoliselt ilmnes piirkondade 
koosanalüüsil osade linnunäitajate oluline tõus ÜPT ettevõtetes seetõttu, et mõlemas piirkonnas 
oli näha nõrk positiivne trend. KSM ettevõtete puhul olid trendid piirkonniti vastupidised: Kesk-
Eestis oli näha tõusutrendi, Lõuna-Eestis aga pigem langust. MAHE ettevõtete linnunäitajad 
näitasid küll kasvutrendi, kuid tõus ei olnud oluline.  



Tabel 39. Linnunäitajate seosed maastikuelementide ja põllukultuuride pindalaga, piirkonnaga ja ettevõtete toetustüübiga Kesk- ja Lõuna-Eesti piirkonnas 
2010.-2013. a (analüüsides on arvesse võetud korraga kõik tegurid) 

Näitaja 
Maastikuelementide pindala Põllukultuuride pindala* Piirkond Toetustüüp 
2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

Pesitsevate paaride 
arv 

- - - +posit +negat +negat +negat - +L-K +L-K +L-K +L-K - - - - 

Pesitsevate paaride 
arv põldlõokeseta 

+posit - - - +negat +negat +negat +negat +L-K +L-K +L-K +L-K +M-K,Ü - - - 

Pesitsevate liikide 
arv 

+posit - - +posit - - +negat - +L-K +L-K +L-K +L-K - - - - 

Kõikide liikide arv +posit - +negat - - - +negat +negat - +L-K +L-K - +M-Ü - - - 
Shannoni 
mitmekesisuse 
indeks 

+posit - - +posit - - +negat +negat +L-K +L-K +L-K +L-K - - - - 

* haritaval maal kasvatatavad kultuurid, v.a lühiajalised rohumaad, - statistiliselt oluline mõju puudub, +posit statistiliselt oluline positiivne mõju, +negat statistiliselt oluline 
negatiivne mõju, +M-K,Ü – MAHE oluliselt kõrgem kui KSM ja ÜPT, +M-Ü – MAHE oluliselt kõrgem kui ÜPT, +L-K Lõuna-Eesti oluliselt kõrgem kui Kesk-Eesti 

Tabel 40. Linnunäitajate seosed maastikuelementide pindalaga, piirkonnaga ja ettevõtete toetustüübiga Kesk- ja Lõuna-Eesti piirkonnas 2010.-2013. a 
(analüüsides on arvesse võetud korraga kõik tegurid) 

Näitaja 
Maastikuelementide pindala Piirkond Toetustüüp 

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

Pesitsevate paaride arv - -  -  +posit +L-K +L-K  +L-K  +L-K +M-Ü -  -  - 

Pesitsevate paaride arv 
ilma põldlõokeseta 

+posit -  -  - +L-K +L-K  +L-K  +L-K +M-K,Ü +M-K,Ü +M-K,Ü  +M-K,Ü 

Pesitsevate liikide arv +posit -  -   +posit +L-K +L-K +L-K  +L-K - +M-K +M-Ü  - 

Kõikide liikide arv +posit -  -  - - +L-K +L-K  - +M-Ü +M-K +M-Ü  - 

Shannoni 
mitmekesisuse indeks 

+posit -  -  +posit +L-K +L-K  +L-K  +L-K +M-K,Ü +M-K  -  +M-K 

- statistiliselt oluline mõju puudub, +posit statistiliselt oluline positiivne mõju, +M-K,Ü – MAHE oluliselt kõrgem kui KSM ja ÜPT, +M-Ü – MAHE oluliselt kõrgem kui ÜPT, +M-K – 
MAHE oluliselt kõrgem kui KSM, +L-K Lõuna-Eesti oluliselt kõrgem kui Kesk-Eesti 
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Joonis 118. Keskmised linnustikunäitajad transekti kohta Kesk- ja Lõuna-Eesti seirepiirkonnas ettevõtete 
toetustüüpide lõikes 2010.-2013. a. Punkt näitab aritmeetilist keskmist, vertikaalne joon 95% usalduspiire  
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Tabel 41. Linnunäitajate aastatevahelised muutused Kesk- ja Lõuna-Eesti piirkonnas 2010.-2013. a 
(analüüsides on arvesse võetud ka piirkonna ning maastikuelementide ja põllukultuuride pindala mõju) 

Toetus- 
tüüp 

Näitaja 
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01
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20
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01
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MAHE 

Pesitsevate paaride 
arv  +L-K  +posit  +negat  -  -  -  -  -  - 

Pesitsevate paaride 
arv põldlõokeseta  +L-K  -  +negat  +negat  -  -  -  -  +posit 

Pesitsevate liikide 
arv  +L-K  -  -  -  -  -  -  -  - 

Kõikide liikide arv  +L-K  -  -  -  -  -  -  -  - 
Shannoni 
mitmekesisuse 
indeks 

 +L-K  -  +negat  -  -  -  -  -  - 

KSM 

Pesitsevate paaride 
arv  +L-K  -  -  -  -  -  -  -  - 

Pesitsevate paaride 
arv põldlõokeseta 

 +L-K  -  +negat  -  -  -  -  -  - 

Pesitsevate liikide 
arv 

 +L-K  -  -  -  -  -  -  -  - 

Kõikide liikide arv  +L-K  -  -  -  -  -  -  -  - 
Shannoni 
mitmekesisuse 
indeks 

 +L-K  -  +negat  -  -  -  -  -  - 

ÜPT 

Pesitsevate paaride 
arv 

 -  -  +negat  -  -  -  -  -  - 

Pesitsevate paaride 
arv põldlõokeseta 

 +L-K  +posit  +negat  -  +posit  +posit  -  -  - 

Pesitsevate liikide 
arv  +L-K  +posit  +negat  -  -  -  -  -  - 

Kõikide liikide arv  +L-K  -  -  -  -  +posit  -  +posit  - 
Shannoni 
mitmekesisuse 
indeks 

 +L-K  +posit  +negat  -  -  +posit  -  +posit  - 

* haritaval maal kasvatatavad kultuurid, v.a lühiajalised rohumaad, - statistiliselt oluline mõju/muutus puudub, 
+posit statistiliselt oluline positiivne mõju/muutus, +negat statistiliselt oluline negatiivne mõju/muutus; aasta/aasta – paremal 
pool kaldkriipsu esitatud aasta muutus võrreldes vasakul pool kaldkriipsu esitatud aastaga 

Kesk- ja Lõuna-Eesti linnustiku andmete koosanalüüsil sõltuvalt toitumistüübist leiti, et 
loomtoiduliste linnupaaride arv oli kõigil aastatel kõrgeim MAHE ettevõtetes, madalaim olenevalt 
aastast  ÜPT võik KSM ettevõtetes. Loomtoiduliste linnupaaride arv põldlõokeseta oli MAHE aladel 

märgatavalt kõrgem, KSM ja ÜPT ettevõtetes oli 2010.-2012. a vahe vaid 1-5 paari. Seega kohati 
loomtoidulisi linde arvukamalt MAHE aladel.  

Taimtoidulisi (seemnetoidulisi) linde kohati kaheksal korral MAHE ja ühel korral ÜPT ettevõtetes, 
KSM ettevõtetes aga mitte kordagi. Ka segatoidulisi linde kohati enim MAHE ettevõtetes ning 
kõige vähem ÜPT ettevõtetes.  
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Järeldused 

2010.-2013. aastatel kohati seirealadel kokku 36 pesitsevat liiki ning loendati 2392 pesitsevat paari 
põllulinde. Dominantseimaks linnuliigiks Eesti põllumajandusmaastikul oli avamaastikku eelistav 

põldlõoke, kellele järgnesid kiivitaja ja kadakatäks. 2013. a oli Kesk-Eestis põldlõokese osakaal ja 
arvukus seireaastate madalaim ning kiivitaja, kadakatäksi ja sookiuru oma seireaastate kõrgeim. 

Sellised tulemused viitavad, et Kesk-Eestis oli linnukooslus 2013. a veidi liigirikkam ja ühtlasem 
kui varasematel aastatel, mis on positiivne. Madalaim põldlõokese dominants leiti igal aastal MAHE 
ettevõtetes, mis tuleneb sellest, et seal kohati rohkem ja arvukamalt ka teisi liike kui KSM ja ÜPT 
ettevõtetes.  

2010.-2013. a linnuseire tulemused olid kõigi indikaatorite puhul kõigil neljal aastal (v.a kaks 

erandit) Lõuna-Eesti seirepiirkonnas oluliselt kõrgemad kui Kesk-Eesti seirepiirkonnas. See tuleneb 

ilmselt kompensatsioonialade olemasolust Lõuna-Eestis ja piirkondlikest eripäradest. PMK (PMK, 
2013a) andmetel oli seirealustes maakondades 2012. a nt ÜPT pind taotleja kohta Kesk-Eestis 
olenevalt maakonnast 63-89 ha, Lõuna-Eestis aga 24-40 ha, põllumassiivi keskmine pindala Kesk-
Eestis 9,8-13,8 ha, Lõuna-Eestis aga 4,3-6,2 ha ning püsirohumaade osakaal Kesk-Eestis keskmiselt 

20%, Lõuna-Eestis aga 30%. Üldiselt võib sellest järeldada, et Lõuna-Eesti on mosaiiksem ja seal 
leidub rohkem linnustikule sobivaid elupaiku.  

Seirepiirkondi nii eraldi kui ka koos analüüsides ilmnes selge trend, et v.a ühel korral, olid näitajad 
MAHE ettevõtetes eranditult kõrgemad kui KSM ja ÜPT ettevõtetes. See viitab, et MAHE 
ettevõtted on põllulindudele sobivam elupaik. Üheks sellise trendi olulisemaks teguriks võib olla ka 

see, et seireaastate 2010-2013 jooksul oli Kesk-Eestis puhvrist (1 km pikkune transekt ning 50 m 
mõlemale poole transekti telgjoont) KSM ja ÜPT ettevõtetes rohumaade all 19% pinnast, MAHE 
ettevõtetes aga 66%; Lõuna-Eestis olid vastavad näitajad 29-34% ja 67% - kuna rohumaad on 
lindudele sobivam elupaik, olid seal linnunäitajad kõrgemad. MAHE alade mõnevõrra kõrgemad 

linnunäitajad on ilmselt lisaks kõrgemale rohumaade osakaalule seotud meetme nõuetega: MAHE 
ettevõtetes on keelatud kasutada enamust mineraalväetisi ja sünteetilisi pestitsiide. Sellest tulenevalt 
säilib seal lindudele ka suurem toiduressurss, mistõttu ongi ilmselt loomtoidulisi linde kohatud enim 
MAHE ettevõtetes. Madalaimad linnunäitajad saadi kord KSM, kord ÜPT ettevõtetes – üldiselt olid 

nende ettevõtete vahelised erinevused väikesed. Sellest võib järeldada, et KSM ettevõtete tegevus ei 

ole niipalju keskkonnasõbralikum, et linnustikule avalduks positiivne trend võrreldes ÜPT aladega. 
Statistiliselt olulisi erinevusi esines linnunäitajates eri toetustüübiga ettevõtete vahel siiski üksikutel 
juhtudel. 

Toetustüübi ja aastatevahelise olulise erinevuse testimisel kaasati kovariaatidena ehk lisanäitajatena 
analüüsi maastikuelementide pindala ning põllukultuuride (haritaval maal kasvatatavad kultuurid, 

v.a lühiajalised rohumaad) pindala. Seirealade valikul üritati linnutransekt paigutada põldude 
keskele ning vältida maastikuelementide sattumist transekti ümber paiknevasse loenduspuhvrisse 

(100 m laiune ja 1 km pikkune ala), kuid alati ei olnud see võimalik – eriti Lõuna-Eestis. 2010.-
2013. a analüüside tulemusel leiti küll mitmetel juhtudel, eriti 2010. ja 2013. a, oluline positiivne 

maastiku mõju linnunäitajatele, kuid sagedamini mitte. Põhjuseks võib olla see, et 
maastikuelementide pindala loendustransektidel oli tihti väga väike ning ei avaldanud seega olulist 
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mõju – analüüsis võtsid nad aga osa toetustüüpide vahelisest erinevusest enda peale, kuna 
piirkonniti ja toetustüübiti nende pindala transektidel siiski mõnevõrra erines.  

Põllukultuuride pindala kaasati analüüsi kuna MAHE ettevõtetes oli sageli väiksem pind transektist 

põllukultuuride all ja seega suurem pind rohumaade all kui KSM ja ÜPT ettevõtetes – nagu juba 
eelpool välja toodud. Samas leiti analüüsides põllukultuuride pindalal tihti linnunäitajatele oluline 
mõju, mis oli alati negatiivne – see viitab, et mida rohkem on linnuseire transektide all teravilja-, 

õlikultuuri- jm haritavaid põlde peale rohumaa, seda väiksem on seal lindude arvukus ja liikide arv. 
Kuna rohumaa on enamasti ekstensiivsemalt majandatud kui põllukultuurid, taheti erinevast 
maakasutusest tulenevat mõju eri toetustüübiga ettevõtete vaheliste erinevuste tuvastamisel 
kõrvaldada. Analüüsides selguski, et kui põllukultuuride pindala arvesse ei võetud, leiti palju 

sagedamini, et MAHE ettevõtetes olid linnunäitajad oluliselt kõrgemad kui KSM ja/või ÜPT 

ettevõtetes – piirkondade koosanalüüsil koguni 13 juhul 20-st. Seega, kui pärast maastikuelementide 
ja põllukultuuride pindala kaasamist näitaja MAHE ettevõtetes endiselt statistiliselt oluliselt kõrgem 
oli, on see põhjustatud millestki muust, kui maastikuelementidest või põllukultuuride pindalast 

loendustransektil. 

Üheks põhjuseks, miks PKT seires ilmnes küll trend, et MAHE ettevõtetes on kõrgemad 

linnunäitajad kui KSM ja ÜPT ettevõtetes, aga statistilisi erinevusi leitakse põllukultuuride pindala 
arvessevõtmisel harva, võib olla see, et MAHE ettevõtted paiknevad hajusalt ning nende pindala on 
liiga väike. Seetõttu võib MAHE ettevõtete tulemusi mõjutada naabruses olevate intensiivsemate 

tootjate tegevus, mille tagajärjel väheneb lindude toiduobjektide arvukus.  

2010.-2013. a andmete analüüsil leiti mitmetel juhtudel pesitsevate paaride arvus põldlõokeseta, 

kõikide liikide arvus ja Shannoni mitmekesisuse indeksis oluline aastatevaheline erinevus. See 
ilmnes eelkõige Kesk-Eestis, kus näitajad olid tihti 2013. a oluliselt kõrgemad kui 2010.-2012. a – 
seega toimus 2013. a Kesk-Eesti linnustiku näitajates oluline tõus. See ilmnes küll kõigi 
toetustüüpidega ettevõtetes, kuid kõige harvem MAHE ettevõtetes. Viimastes olid linnustiku 
näitajad juba algul kõrgemad ning KSM ja ÜPT näitajad on MAHE ettevõtetele tasemele veidi 

lähenenud. Lõuna-Eestis leiti vaid üksikuid aastatevahelisi olulisi erinevusi. Kui piirkondi koos 
analüüsiti, leiti peamised erinevused ÜPT ettevõtetes, kus mõned linnunäitajad olid 2013. a 

võrreldes aastatega 2010 ja 2011 oluliselt kasvanud.  

Lindude seiret valitud seirealadel tuleb jätkata, et välja selgitada nii MAHE kui ka KSM tootmise 
nõuetest tingitud mõju linnustikule. Põllulindude näitajate muutus on oluline pikemas perspektiivis, 

et selgitada välja trende ettevõtete toetustüüpide ja nende mõju kohta. Kuna keskkonnatoetuste 
eesmärgiks on seatud linnustiku seisukorra parandamine või vähemalt stabiilsena püsimine, siis 
antud näitajad viie aasta pikkusel perioodil ei tohiks märkimisväärselt langeda. Järelduste 
tegemiseks on aga vaja pikemat aegrida.  
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Kokkuvõte  

• 2010.-2013. a loendati seirealadel kokku 2392 pesitsevat paari ja kohati 36 pesitsevat 

põllulinnuliiki, kellest Kesk-Eestis 14 ja Lõuna-Eestis 34.  

• Dominantseimaks linnuliigiks Eesti põllumajandusmaastikul oli avamaastikku eelistav 

põldlõoke, kellele järgnesid kiivitaja ja kadakatäks. 2013. a oli neist esimese osakaal Kesk-
Eestis langenud ja teise kahe liigi osakaal kasvanud – see viitab, et linnukooslus oli ka Kesk-
Eestis viimasel seireaastal veidi liigirikkam ja ühtlasem kui varasematel aastatel.  

Madalaim põldlõokese dominants leiti igal aastal MAHE ettevõtetes, mis tuleneb sellest, et 
seal kohati rohkem ja arvukamalt ka teisi liike kui KSM ja ÜPT ettevõtetes.  

• 2010.-2013. a linnuseire tulemused olid kõigi indikaatorite puhul kõigil neljal aastal (v.a kaks 

erandit) Lõuna-Eesti seirepiirkonnas oluliselt kõrgemad kui Kesk-Eesti seirepiirkonnas. See 
tuleneb ilmselt kompensatsioonialade olemasolust Lõuna-Eestis ja piirkondlikest eripäradest. 

• Eri toetustüübiga ettevõtete linnunäitajate analüüsil ilmnes Kesk- ja Lõuna-Eesti 

seirepiirkondades nii eraldi kui ka koos analüüsides selge trend, et v.a ühel korral, olid 
näitajad MAHE ettevõtetes eranditult kõrgemad kui KSM ja ÜPT ettevõtetes. See viitab, et 
MAHE ettevõtted on põllulindudele sobivam elupaik. Üheks põhjuseks võib olla see, et 
seireaastate jooksul oli mõlemas piirkonnas transekti puhvrist (1 km x 100 m) MAHE 

ettevõtetes märgatavalt suurem pind rohumaa all – rohumaad on aga lindudele sobivam 

elupaik.  

Lisaks on MAHE ettevõtetes keelatud kasutada enamust mineraalväetisi ja sünteetilisi 

pestitsiide, mistõttu säilib seal lindudele ka suurem toiduressurss – seire tulemusel on seal 
kohatud arvukamalt ka loomtoidulisi linde.  

Madalaimad linnunäitajad saadi kord KSM, kord ÜPT ettevõtetes – üldiselt on nendevahelised 

erinevused väikesed. Sellest võib järeldada, et KSM ettevõtete tegevus ei ole niipalju 
keskkonnasõbralikum, et linnustikule avalduks positiivne trend võrreldes ÜPT aladega. 

• Toetustüübi ja aastatevahelise olulise erinevuse testimisel kaasati lisanäitajatena analüüsi 

maastikuelementide pindala ning põllukultuuride (linnuseire analüüsides mõeldakse selle all 
haritaval maal kasvatatavaid kultuure, v.a lühiajalised rohumaad) pindala. Mitmetel juhtudel 

leiti analüüsides maastikuelementide oluline mõju linnunäitajale, mis oli ühe erandiga alati 
positiivne. Põllukultuuride pindalal leiti tihti oluline seos linnunäitajatega, mis oli alati 
negatiivne – see viitab, et mida rohkem on linnuseire transektide all teravilja-, õlikultuuri- jm 

haritavaid põlde peale rohumaa, seda väiksem on seal lindude arvukus ja liigirikkus.  

Juhul, kui toetustüüpide vaheliste erinevuste testimisel põllukultuuride pindala lisanäitajana ei 

kaasatud, olid linnunäitajad palju sagedamini MAHE ettevõtetes oluliselt kõrgemad kui KSM 
ja ÜPT ettevõtetes – piirkondade koosanalüüsil koguni 13 juhul 20-st!  

Üheks põhjuseks, miks PKT seires ilmneb küll trend, et MAHE ettevõtetes on kõrgemad 

linnunäitajad kui KSM ja ÜPT ettevõtetes, statistilisi erinevusi leitakse aga põllukultuuride 

pindala arvessevõtmisel harva, võib olla see, et MAHE ettevõtted paiknevad hajusalt ning 
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nende pindala on liiga väike. Seetõttu mõjutab neid naabruses asuvate intensiivsemate tootjate 
tegevus.  

• 2010.-2013. a andmete analüüsil leiti mitmetel juhtudel pesitsevate paaride arvus 

põldlõokeseta, kõikide liikide arvus ja Shannoni mitmekesisuse indeksis oluline 
aastatevaheline erinevus. See ilmnes eelkõige Kesk-Eestis, kus näitajad olid tihti 2013. a 
oluliselt kõrgemad kui 2010.-2012. a – seega toimus 2013. a Kesk-Eesti linnustiku näitajates 

oluline tõus. See ilmnes küll kõigi toetustüüpidega ettevõtetes, kuid kõige harvem MAHE 
ettevõtetes. Viimastes olid linnustiku näitajad juba algul kõrgemad ning KSM ja ÜPT näitajad 

on MAHE ettevõtetele tasemele veidi lähenenud.  

Lõuna-Eestis leiti vaid üksikuid aastatevahelisi olulisi erinevusi. Kui piirkondi koos 
analüüsiti, leiti peamised erinevused ÜPT ettevõtetes, kus mõned linnunäitajad olid 2013. a 

võrreldes aastatega 2010 ja 2011 oluliselt kasvanud.  

2.3.2.3. Indikaatori „Toetust saavate rohumaa ribade taimestik“ uuring 

Töö teostajad: Tartu Ülikool 

Uuringu eesmärk 

Antud uuringu eesmärgiks on jälgida nii külvatud kui ka sööti jätmise teel rajatud rohumaa ribade 
taimestikku (mis on oluliseks keskkonda loovaks indikaatoriks), et hinnata taimestiku muutusi aja 
jooksul ja ribade panust loodusliku või looduslähedase taimkatte olemasollu suurepinnaliste 

põldudega põllumajandusmaastikus. 

Metoodika 

Käesolev toetust saavate rohumaa ribade uuringu kokkuvõte käsitleb 2011. a moodustatud 
seirevalimi esmase inventuuri ning 2013. a kordusseire tulemusi (PMK, 2013r). Seirevalimi 
moodustamisest saab lähemalt lugeda 2011. a kohta käivast MAK 2. telje püsihindamisaruandest 

(PMK, 2012a).  

Kokku valiti seiresse 87 põlluserva, mis asuvad Kesk- ja Kagu-Eestis, kuna seal oli toetusaluste 

rohumaa ribade arv kõige suurem. Kesk- ja Kagu-Eesti uurimispiirkond jagati omakorda viieks 
piirkonnaks, et tagada lokaalselt kõikide toetustüüpidega põldude rohumaa ribade esindatus:  
1) Koeru, 2) Põltsamaa, 3) Palamuse, 4) Vara ja 5) Elva (Joonis 119).  
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Joonis 119. Rohumaa ribade taimestiku seire piirkonnad Kesk- ja Kagu-Eestis. 1) Koeru, 2) Põltsamaa, 3) 
Palamuse, 4) Vara ja 5) Elva 

Rohumaa ribasid eristati järgmiste tunnuste alusel: 

• rajamistüüp: 

o külv – külvatud rohumaa ribad;  

o sööt – laienevad, sööti jäetud rohumaa ribad;  

o muu – riba ei kuulund üheselt mõistetavalt ei külvatud ega sööti jäetud riba alla (nö 

segatüüpi rajamisega servad);  

• toetustüüp:  

o keskkonnasõbraliku majandamise põhitegevusega ettevõtete (KSM-P) põldude 
rohumaa ribad;  

o KSM põhi- ja lisategevusega ettevõtete (KSM-L) põldude rohumaa ribad;  

o KSM põhitegevuse ja mahepõllumajandusliku tootmise toetusega ettevõtete (KSM-
M) põldude rohumaa ribad; 

• rohumaa riba kõrval asuv teetüüp (asfalt- või kruusatee) ja teetammi olemasolu. 

2013. a viidi taimestiku kordusseire läbi 83-s põlluservas, kuna neli 2011. a seiratud põlluserva olid 
hävinud kraavide rajamise või põldude künnipinna laienemise tõttu (Tabel 42). 
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Tabel 42. Inventeeritud rohumaa ribade arv erinevate tunnuste kaupa 

Tunnus Klassifikaatori väärtus N KSM-P KSM-L KSM-M 

Piirkond 1 Koeru 12 6 6  

Piirkond 2 Põltsamaa 12 3 9  

Piirkond 3 Palamuse 14 5 7 2 

Piirkond 4 Vara  26 6 7 13 

Piirkond 5 Elva 19 5 6 8 

Servariba rajamistüüp Külv 37 10 13 14 

Servariba rajamistüüp Sööt 33 9 18 6 

Servariba rajamistüüp Muu 13 6 4 3 

Riba kõrval asuva tee tüüp Kruus 62 20 27 15 

Riba kõrval asuva tee tüüp Asfalt 21 5 8 8 

Teetammi olemasolu Tasapinnaline 59 19 27 13 

Teetammi olemasolu Teetammiga 24 6 8 10 

SEIRATAVATE ETTEVÕTETE ARV KOKKU 83 25 35 23 

KSM-P - keskkonnasõbraliku majandamise põhitegevusega ettevõtted, KSM-L – keskkonnasõbraliku majandamise põhi- 
ja lisategevusega ettevõtted, KSM-M – keskkonnasõbraliku majandamise põhitegevuse ja mahepõllumajandusliku 
tootmise toetusega ettevõtted, N – seiratavate ettevõtete arv 

Seiratavas põlluservas kirjeldati rohumaa riba põllupoolses osas (ehk sööti jäetud või juurde 
külvatud osas) servajoone lõigu keskosas 12 m pikkune ja 1 m laiune lõik. Valitud lõigu otstes 
tähistati ajutiselt kaks 4 m pikkust ja 1 m laiust alamlõiku (edaspidi prooviruut). Igas prooviruudus 
registreeriti kõik seal kasvavad soontaimeliigid ja hinnati iga liigi proportsionaalne osakaal 
taimestikus 5-pallilises skaalas (1 - üksik, väike osakaal, 2 – mõni taim, kuni 5% katvusest; 3 – 

hajali, kuni 25% katvusest; 4 – sage kodominant (lisaks domineerivale taimeliigile samuti väga 

sageli esinev ehk domineeriv liik), kuni 50% katvusest; 5 – domineeriv, üle 50% katvusest). 
Andmebaasi ja analüüside jaoks ühe serva kahe prooviruudu liikide nimekirjad ühendati ja 
ohtrusandmed keskmistati. Mitmel juhul jäid taimeisendid liigi tasemeni määramata taime noorjärgu 

või niidetud kuju tõttu. Välitööde käigus tehti märkmeid põlluserva struktuursete eripärade, niitmise 
toimumise ja osakaalu kohta ning naabrusinfo põllu ja tee kohta.  

Liikide arvu rohumaa riba servaalas vaadeldi mitmel tasandil:  

• liikide üldarv – sisaldab kõiki vaadeldud liike; 

• ohtrate liikide arv – sisaldab liike, mille keskmine ohtrusklass oli vähemalt 2 või suurem 

(liigi ohtraks määratlemise alampiiriks sai valitud liigi kahe prooviruudu keskmine 
ohtrusklass 2 (sisse arvatud), kuigi ökoloogiliselt võiks optimaalsem olla ka 2,5 või 3 – 
madalam piirväärtus sai määratud servade noort vanust arvestades); 

• ohtrate püsikute liikide arv – ohtrate liikide seas mitmeaastased liigid; 

• 1-2-aastaste liikide arv; 

• püsikute liikide arv; 
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• graminoidide (heintaimed ja tarnad) liikide arv – liigid, mis kuuluvad kõrreliste (Poaceae), 

loaliste (Juncaceae) ja lõikheinaliste (Cyperaceae) sugukonda; 

• muude rohundite liikide arv  – kõik teised liigid, mis ei ole graminoidid.   

Kuna üheks rohumaa riba taimkatte nõudeks on vähemalt kolme püsik-liigi ökoloogiliselt 
märkimisväärne olemasolu servas ning heintaimede ja rohundite üheaegne kooskasvamine, siis 

hinnati nende abil kriteeriumitele vastamise proportsiooni erinevates rohumaa ribatüüpides. 

Lisaks analüüsiti erinevate funktsionaalsete tunnustega taimeliikide proportsionaalset esinemist ja 

selle muutust aastate vahel eri toetustüübiga ettevõtete rohumaa ribades. Taimeliikide 
funktsionaalsed tunnused (Tabel 43) koguti erinevatest andmebaasidest ja kirjandusest. Rohumaa 

ribade taimekoosluste funktsionaalne tunnusmuster on arvutatud ribas kasvavate ohtrate liikide 
keskmisena. 

Tabel 43. Taimeliikide funktsionaalsete tunnuste loetelu, väärtusskaala ja seletus 

Tunnus 
Väärtus-
skaala Seletus 

Hemeroobsuse 
indeks 0...1 Sõltuvus inimtegevusest 

Ruderaalsuse 
indeks 1...12 

Oportunistlikku kiirekasvulist taimede elustrateegiat väljendav indeks J.P. 
Grime'i järgi (Grime et al., 1988), mis viitab teatavale umbrohustiilis 
kasvustrateegiale 

Umbrohud liigirikkus Erinevates andmebaasides umbrohtudena defineeritud liikide arv 

Võõrliik osakaal 
Eesti Keskkonnaministeeriumi võõrliikide andmebaasi järgi defineeritud 
võõrliikide osakaal üldisest taimeliikide arvust 

Kõrgus cm Taimede keskmine potentsiaalne kõrgus kirjanduse põhjal 
Lehistunud varrel 
põhinev kasvuvorm 

osakaal Püstise lehistunud varrega või vaid varre alusel oleva leherosetiga 
kasvuvorm 

Õitsemise algus kuu Kirjanduse põhjal määratud liikide õitsemise algus 

Õitsemise kestvus kuudes Kirjanduse põhjal määratud liikide õitsemisperioodi pikkus 

Eredad õied osakaal Liigid, kelle õied eristuvad lehestiku värvist, mis peaks viitama kas 
putuktolmlemisele või esteetilise väärtuse loomisele 

Putuktolmleja osakaal Erinevatest allikates putuktolmlejateks määratletud liikide osakaal 

Liblikõielised osakaal Liblikõielised liigid 

Seemne kaal mg Liigi seemnete keskmine mass, info on kogutud erinevatest allikatest 

Liikide arvu muutuste hindamiseks toetus-, rajamis-, tee- ja servatüüpide ning aastate vahel, 
arvestades ka piirkonna võimalikku eripära, kasutati peamõjude korduvmõõtmistega 

dispersioonanalüüsi16. Olulise erinevuse ilmnemisel kasutati omavahel erinevate gruppide 
tuvastamiseks Fisheri LSD-testi (üks võimalikest viisidest leida, milliste gruppide vahel 

                                                   
16 Peamõjude korduvmõõtmistega dispersioonanalüüs võimaldab testida uuritava näitaja seoseid grupeerivate 
tunnustega, samas arvestades, et tegemist on samadel aladel korduvmõõtmistega 
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dispersioonanalüüsis olulised erinevused esinevad). Taimede tunnuste analüüsil kasutati lisaks ka 
korduvmõõtmistega mitmemõõtmelist üldist lineaarset mudelit17.  

Tulemused 

Kokku registreeriti 83 2013. a inventeeritud rohumaa ribas 142 soontaimeliiki. Sagedasemad liigid 
rohumaa ribades olid harilik raudrohi, harilik puju, põldohakas, harilik kerahein, harilik orashein, 
võilill ja harilik hiirehernes (neid leidus vähemalt pooltes seiratud põlluservades). Leitud liikide 

koguarv varieerus eri toetustüübiga põldude rohumaa ribade vahel vähe (KSM-P 92, KSM-L 108 ja 
KSM-M 103 liiki). Keskmiselt kasvas ruudus 19 liiki, kõige vähem leiti ruudult kasvamas 9 ja kõige 
liigirikkamal 32 liiki. Enim kasvas rohumaa ribades kõrreliste ja korvõieliste liike, teiste 
sugukondade liike esines oluliselt vähem. Ida-kitsehernest kasvas ühes servas, lupiini ei leitud.    

Analüüsides peamõjude korduvmõõtmiste dispersioonanalüüsiga erinevate taimede liigirikkuse 

näitajate seoseid piirkonna, toetus-, rajamis-, teekattetüübi ja teetammi olemasoluga ning aastaga 

leiti mitmeid olulisi seoseid, kuid puudus ühtne läbiv määrav faktor. Rohumaa riba kõrval oleva tee 
tüüp või teetammi olemasolu liikide arvu ei mõjutanud ja seetõttu jäeti nad lõplikust analüüsist välja 
ja ei ole liigirikkuse mustri kirjeldamiseks kasutatud.   

Tabelites (Tabel 44; Tabel 45) on välja toodud ülevaatlikud kokkuvõtted rohumaa ribade taimestiku 
näitajate olulistest erinevustest toetustüübiti, rajamistüübiti ja piirkonniti 2011. ja 2013. a ning 

aastatevahelised muutused. Detailsemaid tulemusi vaata lisadest (Lisa 15; Lisa 16; Lisa 17; Lisa 18; 
Lisa 19; Lisa 20; Lisa 21). Järgnevalt on välja toodud taimestiku näitajate kaupa leitud olulised 
erinevused toetus- ja rajamistüübiti. 

Rohumaa ribade analüüsil lähtuvalt ettevõtte toetustüübist leiti järgmist: 

• taimede üldises liigirikkuses 2011. a eri toetustüübiga ettevõtete vahel olulist erinevust ei 

leitud. Kuna KSM-P ettevõtetes antud näitaja aga 2013. aastaks langes oluliselt, oli seal 

2013. a üldine liigirikkus oluliselt madalam kui KSM-M ja KSM-L ribades; 

• ohtrate liikide (ohtrusklass vähemalt 2) ja ohtrate püsikute liigirikkus oli mõlemal aastal 

KSM-M ribades oluliselt kõrgem kui KSM-P ribades; 

• ühe- ja kaheaastaste liikide liigirikkus oli mõlemal aastal KSM-M ribades oluliselt madalam 
ja püsikute liigirikkus oluliselt kõrgem kui KSM-P ja KSM-L ribades; 

• graminoidide ja rohundite liigirikkuses eri toetustüübiga ettevõtete ribade vahel olulisi 

erinevusi ei leitud. 

Rohumaa ribade analüüsil lähtuvalt riba rajamistüübist leiti järgmist: 

                                                   
17 Korduvmõõtmistega mitmemõõtmeline üldine lineaarne mudel võimaldab testida pideva näitaja muutumist arvestades, 
et tegemist on samadel aladel korduvmõõtmistega 
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• rajamistüübiti oli üldine, ühe- ja kaheaastaste ning rohundite liigirikkus sööti jäetud ribades 

mõlemal aastal oluliselt kõrgem kui külvatud ja muu rajamistüübiga ribades; 

• püsikute ja ohtrate püsikute liigirikkus oli 2011. a külvatud ribades oluliselt kõrgem kui sööti 

jäetud ribades. Kuna viimastes toimus 2013. aastaks oluline tõus, siis 2013. a eri 

rajamistüübiga ribade vahel need taimenäitajad enam oluliselt ei erinenud; 

• ohtrate liikide ja graminoidide liigirikkuses sõltuvalt rajamistüübist olulisi erinevusi ei leitud.  

Enamikel juhtudel leiti mõlemal seireaastal taimestiku näitajates ka piirkondadevahelisi olulisi 
erinevusi. Vt täpsemalt lisades 15-21 (Lisa 15; Lisa 16; Lisa 17; Lisa 18; Lisa 19; Lisa 20; Lisa 21).  

Tabel 44. Rohumaa ribade taimestiku näitajate olulised erinevused toetustüübiti, rajamistüübiti ja piirkonniti 
2011. ja 2013. a 

Liigi rühmitustasand 
Toetustüüp Riba rajamistüüp Piirkond 

2011 2013 2011 2013 2011 2013 
Üldine liigirikkus  -  +M,L-P  +sööt-külv, muu  +sööt-külv, muu  +  + 

Ohtrate liikide liigirikkus  +M-P  +M-P  -  -  +  + 

1- ja 2-aastaste liikide liigirikkus  +P,L-M  +P,L-M  +sööt-külv, muu  +sööt-külv, muu  -  + 

Püsikute liigirikkus  +M-P,L  +M-P,L  +külv-sööt  -  +  + 
Graminoidide liigirikkus  -  -  -  -  -  - 
Rohundite liigirikkus  -  -  +sööt-külv, muu  +sööt-külv, muu  +  + 

Ohtrate püsikute liigirikkus  +M-P  +M-P  +külv-sööt  -  +  + 

- statistiliselt oluline mõju puudub, + statistiliselt oluline mõju, mille puhul on esitatud mis gruppide vahel erinevus esines, 
kusjuures vasakul pool sidekriipsu esitatud grupis oli näitaja oluliselt kõrgem kui paremal pool sidekriipsu esitatud grupis. 
M – KSM-M, P – KSM-P, L – KSM-L 

Tabel 45. Rohumaa ribade taimestiku näitajate aastatevahelised olulised muutused toetustüübiti, 
rajamistüübiti ja piirkonniti 2011. ja 2013. a  
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Üldine liigirikkus  +negat  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +negat 

Ohtrate liikide liigirikkus  - -  -  -  -  -  -  +posit  -  -  -  - 

1- ja 2-aastaste liikide liigirikkus  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +negat  +negat 

Püsikute liigirikkus  -  -  -  -  +posit  -  -  -  -  -  -  - 
Graminoidide liigirikkus  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Rohundite liigirikkus  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +negat 

Ohtrate püsikute liigirikkus  - -  -  -  +posit  -  -  +posit  -  -  +posit  +posit 

- statistiliselt oluline muutus puudub, +posit statistiliselt oluline muutus positiivses suunas, +negat statistiliselt oluline muutus 
negatiivses suunas 

Ökoloogiline vastavus kriteeriumile, et rohumaa riba koosneks vähemalt kolmest (ökoloogiliselt 
märkimisväärse ohtrusega) liigist, ning mille seas oleks püsiktaimedena (mitmeaastastena) nii 
graminoide kui ka rohundeid, 2013. aastaks võrreldes 2011. aastaga suurenes. Seda peamiselt KSM-
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L toetustüüpi servade arvelt, kus kriteeriumitele vastavate servade arvu osakaal kasvas 74%-lt 97%-
ni. Jätkuvalt oli ökoloogiline vastavus madalaim KSM-P rohumaa ribades (Tabel 46). Analüüsil leiti 
toetustüüpide vaheline oluline erinevus ökoloogilisele kriteeriumile vastavate servade osakaalus 

ning ka üldine ajaline muutus paremuse suunas. Rajamistüübiti ökoloogilise vastavusega ribade 
osakaalus olulisi erinevusi ei leitud.  

Tabel 46. Ökoloogilisele definitsioonile vastavate rohumaa ribade arv ja vastavuse osakaal (%) toetustüübiti 
aastatel 2011 ja 2013. N – rohumaa ribade arv 

Toetustüüp N 

2011 2013 

Kriteeriumile 
mittevastav 

Kriteeriumile 
vastav 

Kriteeriumile 
mittevastav 

Kriteeriumile 
vastav 

N N % N N % 

KSM-P 25 9 16 64 7 18 72 

KSM-L 35 9 26 74 1 34 97 

KSM-M 23 4 19 83 1 22 96 

Lisaks analüüsiti järgnevate taimede funktsionaalsete tunnuste erinevusi toetustüüpide ja aastate 

vahel: hemerofoobsuse ja ruderaalsuse indeks, umbrohud, võõrliigid, taimede potentsiaalne kõrgus, 
lehistunud varrega liigid, õitsemise algus, õitsemise kestvus, putuktolmlejad, seemnekaal, 
liblikõielised, eredavärvilised õied. Funktsionaalsete tunnuste analüüsi tulemusel leiti, et rohumaa 

ribade taimestik on selles osas võrreldes eelmise seireaastaga muutunud ühetaolisemaks. 

Statistiliselt olulisi seoseid leiti vaid üksikute tunnuste osas (Lisa 22; Lisa 23; Lisa 24; Lisa 25; Lisa 
26; Lisa 27; Lisa 28; Lisa 29; Lisa 30):  

• toetustüüpide osas oli keskmine võõrliikide arv mõlemal aastal KSM-M ribades oluliselt 

kõrgem kui KSM-P ribades; 

• aastate vahel leiti oluline langus järgmistes näitajates: hemerofoobsuse indeks, ruderaalsuse 

indeks, lehistunud varrega liikide esinemine, õitsemise kestvus ja eredavärviliste õite 
esinemine; 

• aastate vahel leiti oluline tõus võõrliikide esinemises.  

Taimkatte kvaliteedi paranemisele viitab selliste ökoloogiliste tunnuste nagu hemerofoobsuse ja 

ruderaalsuse indeksite vähenemine, rõhutades taimekoosluse inimtegevuse lembuse vähenemisele 
eelkõige KSM-P ja KSM-L rohumaa ribades (Lisa 22; Lisa 23). Kui vaadata aga ruderaalsuse 

indeksi väärtust, siis juba algne väärtus 4-5 vahel ja langemine 4 suunas 12-pallises skaalas viitab 
taimestiku umbrohuvaesele seisundile (ca 3-4 liiki riba kohta) ning seisundi jätkuvale paranemisele. 
Umbrohtude keskmine liigirikkus oli 2013. aastaks KSM-P ja KSM-M ribades veidi langenud, kuigi 
erinevus ei olnud statistiliselt oluline (Lisa 24).  

Märgata oli keskmise võõrliikide arvu tõusu kõigi toetustüüpidega ribades, kuigi väärtused on väga 
väikesed (Lisa 25). Ida-kitseherne ja lupiini esinemine servades ei ole suurenenud (2011. a kasvas 

ida-kitsehernest kahes rohumaa ribas, 2013. a vaid ühes, lupiini kummalgi aastal ei leitud). 
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Võrreldes taimeliikide potentsiaalsete kasvukõrguste keskmist aastate vahel, peab nentima väga 
väikest kasvupotentsiaali kasvu (keskmine kõrgus 52,8 cm 2011. a ja 54 cm 2013. a), kuigi see pole 
statistiliselt oluliselt märgatav ka kõiki rohumaa ribasid koos võrreldes (Lisa 26). Taimede 

kasvuvormilises jaotuses (rosetsed või püstise lehistunud varrega) on toimunud lehistunud vartega 
taimede osakaalu vähenemine, kuid muutust kandvaks kohaks on vaid KSM-L toetustüüp, mis 

langes  teiste toetustüüpidega võrreldavale tasemale (Lisa 27). 

Liikide õitsemise keskmine kestvus oli lühenenud kõigi toetustüüpidega ettevõtete ribades (Lisa 28), 
kuigi ei olnud muutunud keskmine õitsemisaja algus (Lisa 29). 2013. a oli vähenenud ka 
eredavärviliste õitega taimeliikide osakaal (Lisa 30), kuid antud juhul oli oluline vaid üldise 
keskmise muutus, mitte muutus toetustüüpide sees. Putuktolmlejate taimeliikide osakaal oli veidi 

suurenenud, mis on positiivne, kuid muutus oli ligilähedaselt oluline vaid kõiki rohumaa ribasid 

kahe aasta vahel ühiselt võrreldes (Lisa 31). Erinevusi ei leitud liikide seemnete kaaludes ja 
liblikõieliste osakaalus (Lisa 32; Lisa 33). 

Järeldused 

Seirevõrgustikku valitud ja säilinud rohumaa ribade kordusvaatlus toimus kahe aasta möödudes. 
Looduslike taimkatte muutuste uurimisel on see tõesti lühike aeg, mistõttu ei ole muutused väga 

suured. Erinevate toetusskeemide eesmärk oli toetada põlluservade ökoloogilise funktsionaalsuse 
paranemist läbi rohumaa ribade rajamise. Rohusegude külvikohustus oleks pidanud kiirendama 
koosluse kujunemise protsesse ja vähendama taimkatte erinevuste vähenemiseks vajalikku aega 
toetustüüpide vahel. Tõenäoliselt on aga kõik maakasutajad käitunud rohumaa ribade läheduses 

ühetaoliselt, mistõttu on ka muutused väikesed. Siiski ilmnes mõningaid positiivseid trende. Kui 
2011. a taimeliikide arv toetustüübiti ei erinenud, siis 2013. aastaks oli KSM-P toetustüübi ribades 
liigirikkus oluliselt madalam kui teiste toetustüübiga põldude rohumaa ribades, kuid see toimus 
paljuski väikese ohtrusega rohundiliikide arvelt, millede seas on palju umbrohtusid. KSM-L 

toetustüübis ohtrate liikide arv ja sh ohtrate püsikute liigirikkus aga tõusis oluliselt, samas kui KSM-
P toetusega rohumaa ribad jälgisid sama trendi, kuid statistiliselt mitteoluliselt. Eriti oluline on aga 
KSM-M toetustüübiga servade muutuste puudumine, sest neist võis eeldada juba rohkem 
väljakujunenud taimkatet toetusskeemi eelsest ajast. Seetõttu võiks KSM-M rohumaa ribasid 

käsitleda positiivsete referentssihtmärkidena: KSM-L ja KSM-P rohumaa ribade taimkatte areng 

KSM-M suunas viitab üldistele positiivsetele arengutele rohumaa ribade taimkattes (niipalju kui see 
sellistes maastikuliselt isoleeritud ja ajaloolisest maakasutusest mõjutatud põlluservades võimalik).  

Rajamistüübiti toimusid ajalised muutused eelkõige püsikute liigirikkuses sööti jäetud rohumaa 
ribades, kus püsikute liikide arv tõusis teiste rajamistüüpide tasemele, ehk siis muutused on olnud 
positiivsed (ja seda rajamisviisiga, mis oli kõige kaugemal ootuspärasest seisundist). Samas viitavad 

vaid väikesed muutused teistes rajamistüüpides liikide leviku ja koosluse kujunemise 
kitsaskohtadele – ei ole piisavat täiendavate liikide sisselevi. Sisselevi piiravaks teguriks on kindlasti 

põllumaade domineerimine ümbruskonnas ning väheste rohumaade ja murualade liiga varajane ja 
madal niitmine, mis ei võimalda taimedel edukaks levikuks piisaval hulgal seemneid toota. 

Külvatud servades oli märgata (kuigi mitte statistiliselt oluliselt) pigem seisundi vaesumist, võimalik 
et külviliikide sobimatuse tõttu või hoopis külviliikide domineerimisel teiste liikide väljatõrjumise 
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tõttu. Külvata tuleks pigem hõredamalt kui tihedamalt, et vältida monokultuuride teket ja seeläbi 
mitmekesise taimekoosluse kujunemise pidurdumist.  

Regionaalsetest eripäradest tingitud taimede mitmekesisuse erinevus rohumaa ribades oli 

samamoodi säilinud ning kohati isegi võimendus kas Elva või Põltsamaa piirkonna eripäraste 
käitumiste tõttu. Sellise erinevuse täpsemaid põhjuseid ei ole võimalik üheselt defineerida, kuid 
põhjusteks võivad olla maakasutuse ajaloolised eripärad, reljeefi ja mullaomaduste eripärad, tootjate 

maakasutusmetoodikate piirkondlikud erinevused jne. Just seetõttu loodigi seirevõrgustik 
alampiirkondadena, et hõlmata suuremat Eestisisest varieerumist. 

Rohumaa ribade valdav liigiline koosseis oli ootamatult madala ruderaalsusastmega – keskmiselt 4-
5 palli 12-pallilises skaalas. Samuti oli klassikaliste umbrohtude liigirikkus suhteliselt väike. Siiski 
ei olnud märkimisväärselt ka poollooduslike niitude kasvukohanõudlikke liike. See viitab tüüpiliste 

generalist-tüüpi rohundite nagu harilik raudrohi ja harilik hiirehernes  ning heintaimede nagu 

kerahein, timutid ja aruheinad domineerimisele rohumaa ribades. Ruderaalsusele vihjavate liikide ja 
eelkõige üheaastaste umbrohtude liigirikkus rohumaa ribades langes kahe aasta jooksul oluliselt 
viidates jällegi positiivsetele arengutele rohumaa ribade taimkattes üldiselt. Nende püsikute osakaalu 
suurenemine, mis ei ole traditsioonilised umbrohud, viitavad rohumaa ribade umbrohtude allikaks 

olemise ohu vähenemisele. Samas, arvestades taimede aeglast reageerimiskiirust, ei saagi kolme 
aastaga oodata suuri muutusi.  

Rohumaa ribade ökoloogiliseks ülesandeks ja nende rajamise põhjuseks ei olnud eelkõige 

looduskeskkonna poolest nõudlike rohttaimede liigirikkuse tõus, vaid põlluservade ökoloogilise 
funktsionaalsuse paranemine, pidades silmas eriti lülijalgseid. Sellest eesmärgist lähtudes on 

olukord muutunud soovitavas suunas: suurenenud on putuktolmlejate taimede osakaal ja on püstise 
lehestikuga võrastiku struktuuri loovaid liike, mis peaks soosima kasulike putukate 
elupaigatingimuste paranemist. Samas ei ole veel märgata keskmiselt madalama potentsiaalse 
kasvukõrgusega taimede osakaalu tõusu, mis viitaks maapinnal elutsevate putukate jt keskkonna 
paranemist. Suurekasvulised liigid nagu pujud ja ohakad on endiselt sagedased (harilik puju 81% 

servades, põldohakas 53% servades), kuid võiks eeldada, et jätkuva niitmise oludes peaks 
suurenema ka madalakasvulistel liikide osakaal. Probleemiks võib olla ka põlluservaribade mulla 

kõrge toitelisus, mis toetab kõrgekasvuliste liikide niitmisjärgset kasvu. 

Põllumajandusministri 21.04.2010. a määruses nr 46 „Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse 
saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord“, on toetust saavate 

rohumaa ribade osas kehtestatud lubatud piir lupiini ja galeega esinemisele. Tegelikult on Eestis 
levivate võõrliikide nimekiri märkimisväärselt pikem, mille kohta peetakse 
Keskkonnaministeeriumis ka andmebaasi. KSM määruses on nimetatud eraldi need liigid, mida 
maaharijal on kiusatus õistaimede nimetuse all külvata. Samas, ka aasristik ja karjamaa-raihein on 

küll tavalised kultuurheina ja/või murusegude liigid, kuid ökoloogilises mõistes võõrliigid. Neid 

kasvas vastavalt 22 ja 16 seiresse kaasatud rohumaa ribas. Erinevatel põhjustel oli seirealustel 
rohumaa ribadel märgata ökoloogilises ja keskkonnakaitselises terminoloogias mõistetavate 
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võõrliikide arvu tõusu. Probleem ei ole veel kriitiline, kuid võõrliikide ohule tuleks juba varakult 
tähelepanu pöörata. 

Kokkuvõte  

• Kokku registreeriti 2013. a inventeeritud 83 rohumaa ribas 142 soontaimeliiki. Neli  
2011. a seiratud põlluserva oli hävinud kraavide rajamise või põldude künnipinna laienemise 
tõttu. 

• Sagedasemad liigid rohumaa ribades olid harilik raudrohi, harilik puju, põldohakas, harilik 
kerahein, harilik orashein, võilill ja harilik hiirehernes (neid leidus vähemalt pooltes seiratud 
põlluservades). Leitud liikide koguarv varieerus eri toetustüübiga põldude rohumaa ribade 
vahel vähe (KSM-P 92, KSM-L 108 ja KSM-M 103 liiki).  

• Keskmiselt kasvas ruudus 19 liiki, kõige vähem leiti ruudult kasvamas 9 ja kõige rohkem 32 
liiki. Enim kasvas rohumaa ribades kõrreliste ja korvõieliste liike, teiste sugukondade liike 
esines oluliselt vähem. Ida-kitsehernest kasvas ühes servas, lupiini ei leitud.    

• Säilinud oli regionaalsetest eripäradest tingitud taimede mitmekesisuse erinevus rohumaa 
ribades.  

• Toetustüübiti taimede üldises liigirikkuses 2011. a eri toetustüübiga ettevõtete vahel olulist 

erinevust ei leitud. Kuna KSM-P ettevõtetes antud näitaja aga 2013. aastaks langes oluliselt, 
oli seal 2013. a üldine liigirikkus oluliselt madalam kui KSM-M ja KSM-L ribades. 

Ohtrate liikide (ohtrusklass vähemalt 2) ja ohtrate püsikute liigirikkus oli mõlemal aastal 
KSM-M ribades oluliselt kõrgem kui KSM-P ribades. 

Ühe- ja kaheaastaste liikide liigirikkus oli mõlemal aastal KSM-M ribades oluliselt madalam 

ja püsikute liigirikkus oluliselt kõrgem kui KSM-P ja KSM-L ribades. 

• Rajamistüübiti oli üldine, ühe- ja kaheaastaste ning rohundite liigirikkus sööti jäetud ribades 

mõlemal aastal oluliselt kõrgem kui külvatud ja muu rajamistüübiga ribades. 

Püsikute ja ohtrate püsikute liigirikkus oli 2011. a külvatud ribades oluliselt kõrgem kui sööti 
jäetud ribades. Kuna viimastes toimus 2013. aastaks oluline tõus, siis 2013. a eri 
rajamistüübiga ribade vahel need taimenäitajad enam oluliselt ei erinenud. Seega olid sööti 

jäetud ribades muutused positiivsed – ja seda sellise rajamisviisiga ribades, mis oli kõige 
kaugemal ootuspärasest seisundist. 

Külvatud servades oli märgata (kuigi mitte statistiliselt oluliselt) pigem seisundi vaesumist, 

võimalik et külviliikide sobimatuse tõttu või hoopis külviliikide domineerimisel teiste liikide 
väljatõrjumise tõttu. 

Vähesed muutused liikide arvus viitavad liikide leviku ja koosluse kujunemise 
kitsaskohtadele – ei ole piisavat täiendavate liikide sisselevi.  

• Selliste ribade osakaal, mis vastavad ökoloogilisele kriteeriumile, et rohumaa riba koosneks 

vähemalt kolmest (ökoloogiliselt märkimisväärse ohtrusega) liigist, ning mille seas oleks 

püsiktaimedena (mitmeaastastena) nii graminoide kui ka rohundeid, 2013. aastaks kõigi 
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toetustüüpidega ettevõtete ribades suurenes. Madalaim oli see jätkuvalt KSM-P ribades 
(KSM-P 72%, KSM-L 97%, KSM-M 96%). Rajamistüübiti ökoloogilises vastavuses olulisi 
erinevusi ei leitud. 

• Taimede funktsionaalsete tunnuste analüüsil leiti:  

o aastate vahel võõrliikide esinemises oluline tõus ning toetustüüpide osas oli keskmine 
võõrliikide arv mõlemal aastal KSM-M ribades oluliselt kõrgem kui KSM-P ribades; 

o aastate vahel oluline langus järgmistes näitajates: hemerofoobsuse indeks, 
ruderaalsuse indeks, lehistunud varrega liikide esinemine, õitsemise kestvus ja 
eredavärviliste õite esinemine. 

Taimkatte kvaliteedi paranemisele viitab hemerofoobsuse ja ruderaalsuse indeksite 
vähenemine, rõhutades taimekoosluse inimtegevuse lembuse vähenemist eelkõige  
KSM-P ja KSM-L rohumaa ribades. Kui vaadata aga ruderaalsuse indeksi väärtust, siis juba 

algne väärtus 4-5 vahel ja langemine 4 suunas 12 pallises skaala viitab taimestiku 
umbrohuvaesele seisundile (ca 3-4 liiki riba kohta) ning seisundi jätkuvale paranemisele. 

Rohumaa ribade ökoloogiliseks ülesandeks ja nende rajamise põhjuseks oli põlluservade 

ökoloogilise funktsionaalsuse paranemine, pidades silmas eriti lülijalgseid. Sellest 
eesmärgist lähtudes on olukord muutunud soovitavas suunas: suurenenud on putuktolmlejate 
taimede osakaal ja on püstise lehestikuga võrastiku struktuuri loovaid liike, mis peaks 
soosima kasulike putukate elupaigatingimuste paranemist.  

Samas ei ole veel märgata keskmiselt madalama potentsiaalse kasvukõrgusega taimede 
osakaalu tõusu, mis viitaks maapinnal elutsevate putukate jt keskkonnaseisundit 
iseloomustavate näitajate keskkonna paranemisele. 

Soovitused, millele võiks rohumaa ribade rajamise ja hooldamise puhul rohkem tähelepanu pöörata, 

selleks et ribad oleksid ökoloogiliselt kvaliteetsemad, liigirikkamad ning toimiksid paremini 
elupaikadena erinevatele organismirühmadele, ning areneks kiiremini paremateks elupaikadeks: 

• vältida rohumaa ribadel tihedat külvi, pigem võiks külv olla traditsioonilisest rohumaa 

külvist hõredam; 

• külviliikide arvu segudes peaks suurendama, lisades kasvõi väga väikese osakaaluga 
lisaliike; 

• suurema idanemisvõimega liikide proportsiooni peaks külvisegudes vähendama, et need liiga 

domineerima ei hakkaks; 

• sööti jätmine on taganud suhteliselt kiire püsikute arengu ja üheaastaste liikide taandumise, 

kuid arengu suurimaks piduriks on seemne-doonoralade puudumine ja väheste 
rohumaailmeliste naaberalade liiga varajane niitmine. Sellepärast võiks teetammidel 
arendada niitmiskorda, mis võimaldaks taimedel taastuda peale esimest, nt varasemat 
suurema lõikekõrgusega niitmist ning toota seemneid levimiseks rohumaa ribadesse 

madalama varre otsas. Parandama peaks naabruses olevate püsitaimestikuga 
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maastikuelementide (väikesed rohumaafragmendid, metsaservad) seisundit. Selleks on vaja 
laiendada poollooduslike ja looduslike rohumaade toetusmeetmeid; 

• niitmine oli kohati liiga madal, mis ei võimalda püsik-rohundite taastumist niitmise järel. 

Võiks proovida varasuvist esmaniidet, mis piduraks umbrohtude ja kiirekasvuliste püsikute 
kasvu ja soodustaks madalamakasvuliste arengut;  

• vältida herbitsiidide sattumist rohumaa ribale; 

• vajalik on Põllumajandusministeeriumi tasemel tähelepanu pöörata Eesti looduslike liikide 

seemnesegude tootmise toetamisele; 

• arendada tuleks koostööd erinevate ametkondadega, näiteks Maanteeametiga, mitmeliigiliste 

rohumaa ribade segude propageerimisele teedeehitusel jm maastikus kujundavatel 
planeerimistel; 

• arendada tuleks koostööd Keskkonnaministeeriumiga ohtlike võõrliikide tutvustamisel 

maakasutajatele ja vajadusel ohtude uurimise toetamisel; 

• toetusskeemi võiks diferentseerida, pidades silmas ökoloogiliste protsesside pikaajalisust. 
Kuna palju tähtsam on juba olemasolevate rohumaa ribade säilitamine kui uute ribade 

lisandumine, võiks esimestel ka toetussumma suurem olla. Lisaks on ökoloogiliselt 
väärtuslikumad need põllumassiivid, mis osalevad täies mahus mingis toetustüübis, kui need, 
kus osaleb vaid mingi osa massiivist. 
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2.4. VALDKOND SOTSIAALMAJANDUS 

2.4.1. VALDKONNA ÜLDINE ÜLEVAADE 

Põllumajandus on üks viimastel aastatel kõige suuremaid muutusi läbi teinud majandusharusid. 

Vaatamata põllumajanduse vähenenud osatähtsusele Eesti majanduses, on põllumajandusel oluline 
roll elanike toiduainetega varustamisel, maapiirkondade ettevõtluse säilimisel ning üldise 
kultuurmaastiku kujundamisel. 

2013. aasta põllumajanduse struktuuriuuringu esialgsetel andmetel oli Eestis 19 200 
põllumajanduslikku majapidamist ning võrreldes 2010. aasta põllumajandusloendusega on nende 
arv vähenenud mõnesaja võrra. 

Statistikaameti andmetel oli 2013. aastal põllumajanduslike majapidamiste kasutuses 955 000 

hektarit põllumajandusmaad. Kui viimase kolme aastaga on põllumajanduslike majapidamiste arv 

stabiliseerunud, siis nende kasutuses olev põllumajandusmaa pind on suurenenud enam kui 14 000 
hektari võrra. Kokku on viimase kümne aasta jooksul kasutatavat põllumajandusmaad lisandunud 
ligi 160 000 hektarit. Kui varasematel aastatel lõpetasid väikesed majapidamised põllumajandusliku 

tegevuse, siis nüüd on paljud maaomanikud otsustanud ise tegelda püsirohumaa hooldusniitmisega 
ning selle kohta toetust taotleda. Juba üle viiendiku põllumajanduslikest majapidamistest on nö 
hooldusniitjad. (Statistikaamet, 2014). 

Samuti on tõusu näitamas loomakasvatus, mis alates 2001. aastast on olnud pidevas languses, kuid 
pöördus 2013. aastal esmakordselt väikesele tõusule. Üheks tõusu põhjuseks on kindlasti lihaveiste 

pidamise suurenemine. Põllumajanduskultuuride ja loomade andmete alusel arvutab Statistikaamet 

hinnangulise põllumajanduse kogutoodangu väärtuse ehk standardtoodangu, mis on kolme aastaga 
samuti suurenenud. Üle kolmveerandi standardtoodangust annavad tuhatkond kõige suurema 
toodanguga majapidamist. 

Majapidamiste kasutuses olevast põllumajandusmaast 54% oli rendile võetud ja 7% muu valdus 
(peamiselt tasuta kasutusse saadud maa). Erandkorras uuriti 2013. aasta põllumajanduse 
struktuuriuuringuga ka põllumajandusmaa rendihindu. Rendihinnad varieeruvad väga palju 

olenevalt nõudluse ja pakkumise suhtest, mis omakorda tuleneb sellest, missuguseid majapidamisi 
piirkonnas leidub. Rendile võetakse põllumajandusmaad nii tasuta kui ka üle 100-eurose 

rendihinnaga hektari kohta. (Statistikaamet, 2014). 

Põllumaa hektari keskmine rendihind oli 43 eurot ja püsirohumaal 30 eurot18. Samas renditakse 
põllumajandusmaad väga erineva hinnaga, mistõttu 2013. aastal kujunes hektari keskmiseks 

rendihinnaks (koos maksudega) 39,5 eurot19. Üle poole põllumajandusmaast renditakse hinnaga 20–
                                                   
18 Kogu rendikulu rendile võtja poolt vaadatuna, millest ta maksab seadusega ettenähtud tulumaksu ja/või vastavalt 
kokkuleppele ka maamaksu. Seega rendile andja tulu on vähemalt viiendiku võrra väiksem kui rendihind 

19 Vastavalt küsitlusmetoodikale hindasid rendilevõtjad rahaliseks ka rendileandjale tehtud mitterahalised maksed või 
teenused 
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50 eurot hektari eest, viiendik alla 20 euro hektari eest ning üle 100 euro hektari kohta makstakse 
3% põllumajandusmaa eest. (Statistikablogi, 2014). 

Kui alla 8000 eurose standardtoodanguga majapidamistel on hektari keskmine rendihind 19 eurot, 

siis üle 100 000 eurose standardtoodanguga majapidamised maksavad hektari eest keskmiselt 43 
eurot. 

Uuringu käigus kogutud märkustest on näha, et väiksemad majapidamised rendivad sagedamini 
maid sugulastelt ja tuttavatelt, mis on soodsam (või isegi tasuta) ja nende rendihinnad on 

madalamad. Samas suurematel majapidamistel ainult sugulaste ja tuttavate ning muudest soodsa 
hinnaga maadest ei jätku ning vajadusel ollakse nõus maa eest ka kõrgemat rendihinda maksma. 
(Statistikablogi, 2014). 

Kuna järgnevates uuringute ülevaadetes on keskendutud 2012. aasta sotsiaalmajanduslike näitajate 

analüüsimisele (mida on vajadusel võrreldud varasemate aastate tulemustega) on ka siinkohal välja 
toodud 2012. aasta majandussituatsioon.  

Teravilja kokkuostuhinnad20 püsisid kogu 2012. aasta jooksul stabiilselt kõrgel tasemel. Võrreldes 

2011. aastaga tõusid teravilja hinnad 2012. aastal olenevalt kultuurist 8-20%. Nisu hind tõusis 13%, 
rukki hind 8%, odra hind 15%, kaera hind 12% ja tritikale hind 22%. Rapsi keskmine hind oli 11% 
kõrgem kui eelmisel aastal. 2012. aastal püsisid teravilja hinnad aasta jooksul suhteliselt 
muutumatutena - väiksem tõus leidis aset IV kvartalis maailmaturu hindade muutuste toel21. Mõju 
on avaldanud ka jätkuv ebakindlus maailmamajanduses ja hinnakõikumised teistel 

tooraineteturgudel. 

Rapsi kokkuostuhind liikus 2012. aastal tõusvas joones ning võrreldes 2011. aasta keskmise hinnaga 
oli tõus 11%. Rapsi hinna kõrgel püsimist on soosinud maailmas viimase nelja aasta madalaima 
saagi koristamine. Samas on jätkuvalt nõudlus rapsi järele suur ja seda peamiselt liha ja taimsete 
õlide tarbimise suurenemise tõttu. 

Võrreldes põhiliste avamaaköögiviljade 2012. ning 2011. aasta keskmisi tootjahindu, selgub et kahe 
viimase aasta keskmine tootjahind porgandil oli samal tasemel, kaalikas oli 2012. aastal 42% 

odavam, kapsas 25% ning peet 10% odavam kui 2011. aastal. (PM, 2014). 

Piima keskmine kokkuostuhind oli 2012. aastal 300 eurot/t, mis on 23 eurot/t ehk 7% madalam kui 

2011. aastal. Veiseliha keskmine kokkuostuhind oli 2012. aastal 2 094 eurot /t, mis on 264 eurot /t 
ehk 14% kõrgem kui eelmisel aastal. Sealiha keskmine kokkuostuhind oli 2012. aastal 1776 eurot /t, 
mis on 126 eurot /t ehk 8% kõrgem kui eelmisel aastal.  

                                                   
20 Teraviljatööstustelt, -veskitelt ja teistelt teravilja kokkuostjatelt kogutavad tegelikud Eestis toodetud toidu- ja söödavilja 
keskmised ostuhinnad, mis on kaalutud iganädalaste ostukogustega ja ei sisalda käibemaksu 

21 Selline ühtlaselt kõrge hinnatasemega hindadega aasta on väga erakordne ning on põhjustatud varude madalast 
tasemest, nõudluse suurenemisest ja tähtsamates tootjapiirkondades (USA, EL, Musta mere piirkond) viimaste aastate 
keskmisest madalamaks jäänud saagist 
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Munatootmine 2012. aastal võrreldes eelneva aastaga vähenes ning üheks mõjuteguriks oli aasta 
algusest kehtima hakanud täiustatud puuride nõue munakanade puuris pidamisel (PM, 2014). 

Põllumajandussaaduste tootjahinnaindeksi22 muutus oli 2012. aastal võrreldes 2011. aastaga 1,4%. 

Suurenesid taimekasvatussaaduste tootjahinnad 6,0%, kuid loomakasvatussaaduste tootjahinnad 
vähenesid 1,1%. Võrreldes tootjahinnaindeksi muutusi 2012. ja 2011.aastal, on näha, et hindade tõus 
on aeglustunud.  

Põllumajandussaaduste tootmise vahendite ostuhinnaindeks, mis iseloomustab 

põllumajandusäriühingute kuluartiklite hinnamuutusi, kasvas 2012. aastal võrreldes eelneva aastaga 
4,0%. Põllumajanduse tootmisvahendite ostuhindade osas odavnemist ei toimunud, kuigi 
ostuhinnaindeksi suurenemine võrreldes eelmise aastaga oli 2012. aastal väiksem kui 2011. aastal. 
Enim kallinesid energia, kütus ja määrdeained (10,8%). (PM, 2014). 

2012. aastal kujunes  põllumajanduse majandusharu toodangu23 väärtuseks koos tootetoetustega24 
(ehk alushindades25) 898,2 mln eurot (sh tootetoetused 0,5%), mis on juba teist aastat järjest 

rekordiline. Väärtuse 11% kasv, võrreldes 2011. aastaga, on tingitud taimekasvatustoodangu 12% 
mahu suurenemisest ja 13% tootjahindade tõusust. Samal ajal loomakasvatustoodangu väärtus 
vähenes 1% tootjahindade languse tõttu. 

Põllumajanduse majandusharu toodangu struktuuris moodustas taimekasvatustoodangu väärtus 
48%, loomakasvatustoodang 43% ja lahutamatu mittepõllumajanduslik kõrvaltegevus ning 
põllumajanduslikud teenustööd 9%. 

Vahetarbimise väärtuseks kujunes 2012. aastal 538,1 mln eurot, mis on 8% enam kui 2011. aastal. 

Sarnaselt eelmistele aastatele moodustas vahetarbimisest kõige suurema osa ka 2012. aastal sööt 
(47%). (PM, 2013a). 

Mahepõllumajanduse areng Eestis 

Mahepõllumajandus ehk ökoloogiline põllumajandus on loodushoidlik tootmisviis, mis põhineb 
tasakaalustatud aineringlusel ja kohalikel taastuvatel varudel (Luik et al., 2008). 
Mahepõllumajanduse reeglid kehtivad nii taime- ja loomakasvatuses kui ka töötlemisel, 

toitlustamisel ja turustamisel. Mahepõllumajanduse toetus kompenseerib osaliselt tavatootmiselt 

                                                   
22 Hinnainfo on kogutud valikuuringuga, mis hõlmab põllumajandussaadusi tootvaid ettevõtteid ja SA avaldab 
tootjahinnaindeksi võrreldes baasaastaga 2005  
23 Põllumajanduse majandusharu toodang (output of the agricultural industry) koosneb taime- ja loomakasvatus -
toodangust (põllumajandustoodang), põllumajanduslikest teenustöödest ning põllumajanduslike majapidamiste 
lahutamatust mittepõllumajanduslikust kõrvaltegevusest 
24 Toodanguga seotud toetused olid maksimaalsel tasemel 2006. aastal ja on järgnevatel aastatel vähenenud täiendavate 
otsetoetuste tootmisest lahtisidumise tõttu. Aastatel 2004-2007 moodustasid tootetoetused põllumajandustoodangust 4-
7% 
25 Alushind – kauba või teenuse ühiku eest ostjalt saadav hind (tootjahind, millest on lahutatud tootemaksud ja liidetud 
selle toote tootmise või müügi eest saadud tootetoetused 
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mahetootmisele üleminekuga kaasnevad lisakulutused ning kultuuride saagikuse ja loomade 

produktiivsuse languse tõttu saamata jäänud tulu. 

Põllumajandusameti (PMA) andmetel oli mahepõllumajanduse registris 2012. aasta lõpu seisuga 1 

478 mahepõllumajanduslikku majapidamist, mis on võrreldes 2011. aastaga 47 võrra rohkem 
(Joonis 120). 2012. aastal oli mahepõllumajanduslikus kasutuses 144 149 ha, mis on võrreldes 2011. 
aastaga 10 092 ha rohkem. Kasutatavast mahepõllumajandusmaast oli 2012. aastal valdav osa (62%) 

ehk 89 356 ha ühe- ja mitmeaastaste rohumaade all. Maheteravilja kasvatati 23 626 hektaril ning 
muud mahepõllumajanduslikku maad oli 31 168 hektarit. 

Alates 2004. aastast on maheteravilja pind kokku suurenenud üle nelja korra, sealhulgas mahenisu ja 
maherukki pind 6 korda ja mahekaera pind 5 korda. Ühe- ja mitmeaastaste heintaimede pind on 
suurenenud üle kolme korra. 

 

Joonis 120. Mahepõllumajanduse areng Eestis aastatel 2001-2012 (PMK, 2013c) 

Mahepõllumajandusmaa ning ettevõtete arv näitab jätkuvat tõusutrendi, 2013. aasta lõpu seisuga oli 
PMA maheregistris juba 1 553 mahetootjat ning mahepõllumajanduslikku maad 153 426 ha (PMA, 

2013). MAK 2007-2013 PKT alameetme mahepõllumajandusliku tootmise toetust taotles 2013. 
aastal 1 408 (2012. a 1 385) taotlejat ning toetusalust pinda oli 125 991 (2012. a 124 555) hektarit. 

(PRIA 20.02.2014 andmetel). Seega on ca 145 mahetootjat sellised, kes ei taotle MAK 2007-2013 
mahepõllumajandusliku tootmise toetust. Ligikaudu 27 435 hektarit maad majandati 2013. aastal 
mahedalt ilma, et sellele pinnale oleks taotletud mahepõllumajandusliku tootmise toetust. Täpsem 
ülevaade MAK mahepõllumajandusliku tootmise toetuse hindamisest on toodud peatükis 3.10. 

MAK 2004-2006 PKT lisategevus mahepõllumajanduslik tootmine ja MAK 2007-2013 PKT 
alameede 2.3.2. Mahepõllumajandusliku tootmise toetus. 

Põllumajandusameti andmetel oli 2013. aastal kõige enam (184 tootjat, 2012.a 171) 

mahepõllumajandusega tegelevaid põllumajandustootjaid sarnaselt 2012. aastale Võru maakonnas, 
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sellele järgnesid Saare maakond (167 tootjat, 2012. a 159) ja Tartu maakond (153 tootjat, 2012. a 
148). 

2012. aastal teostas Eesti Konjunktuuriinstituut Põllumajandusministeeriumi tellimusel uuringu 

„Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse taotlejate nõustamisvajadus”, millest selgus, et 
mahetootmise suuremateks probleemideks on turustus, hinnakujundus ja töötlemine. 

Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandesüsteemi 2012-2020 arengukava üheks strateegiliseks 
eesmärgiks on seatud tootmisahela (tootmine-töötlemine-kaubandus-tarbija) arendamine ja 

tugevdamine läbi ühistegevuse. Ühistegevus on hädavajalik mahesektoris, kus tootjad on valdavalt 
väikesed ning mahetoodangu töötlemine ei ole arenenud mahetootmisega samas tempos. 
Mahetöötlejaid on Eestis vähe, mistõttu müüakse mahetoodang tihtipeale tavatoodanguna ja 
mahetootjal jääb saamata teenitud hinnalisa. (EKI, 2012). 

Mahepõllumajandussaaduste tunnustatud käitlejaid on 29.01.2014 seisuga Eestis 178, 2013. a oli 
neid 159, mis näitab et uusi käitlejaid lisandub jätkuvalt (PMA, 2014). Eesti Konjunktuuriinstituudi 

küsitluse tulemustest selgus, et ainult 14% mahetootjatest planeerib tulevikus oma toodangut 
töötlema hakata. Samas mahetoodangu käitlemise alast nõustamist soovis 29% mahetootjatest. Selle 
põhjal võib väita, et kui oleks enam konsulente ja nõustajaid mahetoodangu töötlemise (hetkel ei ole 
üldse) ja käitlemise alal, siis kasvaks ka mahetootjate endi soov nende tegevustega enam alustada.  

Teise suurema takistusena toodi välja probleemid mahetoodangu turustamisel (otsemüük, poed, 
internet jms). Kuna mahetootjad on valdavalt väiketootjad, siis on neil raske oma toodangut müüa 

kokkuostu, turgudel või otse jaekaubandusse. Omavahelise koostöö suurendamine ehk 
ühisturustamise arendamine piirkonniti võiks olla abiks mahetoodangu realiseerimisel ja aitaks 
vähendada turustamisega kaasnevaid ajalisi ja rahalisi kulutusi. Senini on omavaheline koostöö 
olnud veel nõrgapoolne, kuigi headeks näideteks on mahetoidu ringid nagu OTT Nõmme, TÜ Eesti 

Mahe või Lõuna-Eesti Toiduvõrgustik, mille sarnaste teket tuleks soodustada veelgi enam.  

Samuti pidasid mahetootjad probleemiks vähest ühistegevust kõrvalteenuste pakkumisel. 
Väiketootjatel ei ole võimalik ega ka majanduslikult otstarbekas soetada kõiki masinaid ja seadmeid 
ning suurfirmad ei taha väiketootjaid tihtipeale ka tasu eest teenindada. Seetõttu oleks väljapääsuks 
ühistud, keskused või väikefirmad, mis osutaksid maaharimise teenuseid või rendiksid vastavaid 

seadmeid. (EKI, 2012). 
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2.4.2. PMK SOTSIAALMAJANDUSE JA MUU VALDKONNA UURINGUD JA NENDE 
EESMÄRGID 

2.4.2.1. Indikaatori „Mahetoodanguna müüdavate mahetoodete osa“ uuring 

Töö teostaja: Agrinet OÜ PMK tellimusel 

Uuringu eesmärk 

Indikaatori „Mahetoodanguna müüdavate mahetoodete osa” pikaajalise uuringu eesmärgiks on välja 
selgitada, mil määral on MAK 2. telje mahepõllumajandusliku tootmise toetus kaasa aidanud 
kohalike mahesaaduste turusituatsiooni parandamisele (ehk uurida mahesaaduste kättesaadavust). 

Metoodika 

Indikaatori „Mahetoodanguna müüdud mahetoodete osa” analüüsimiseks vajalike andmete 
saamiseks viidi FADN26 valimisse kuulunud mahetootjate hulgas 2013. aastal läbi iga-aastane 

küsitlus, mis sisaldas küsimusi mahetoodangu tootmise mahtude ja toodangu realiseerimise kohta 
mahe- või tavatoodanguna toodanguliikide lõikes ning viidete (suuline, kirjalik, ökomärk) 
kasutamise kohta mahetoodangu müümisel. Küsitleti vaid neid mahetootjaid, kellel oli 2012. aasta 
seisuga õigus müüa oma toodangut viitega mahepõllumajandusele ehk kellel oli üleminekuaja 

läbinud põllumajandusmaid ja/või loomi. Üleminekuaja läbinud põllumajandusmaid ja loomi 
omavate tootjate kindlakstegemiseks kasutati Põllumajandusameti (edaspidi PMA) mahetootjate 
registri andmeid 2012. aasta kohta. PMA andmed olid aluseks ka põllumajandustootjate 
määratlemisel mahetootjaks või mahetootjaks üleminekuajal. 

Küsitluse tulemusena saadud andmete analüüsi eesmärgiks oli informatsiooni saamine selle kohta, 

millised võimalused on tootjatel oma mahepõllumajanduslikult toodetud toodangut mahetoodanguna 

müüa, milliseid viiteid seejuures kasutatakse ning milliseks kujuneb mahetoodete realiseerimishind 
võrreldes tavatoodanguga.  

Indikaatori „Mahetoodanguna müüdavate mahetoodete osa” analüüsimiseks kogutavad näitajad olid 
järgnevad: 

· mahepõllumajanduslikult toodetud taime- ja loomakasvatustoodangu kogused 

toodanguliikide lõikes; 

· mahepõllumajanduslikult toodetud taime- ja loomakasvatustoodangu müük toodanguliikide 

lõikes ja kokku (sh mahetoodanguna või tavatoodanguna), kogused ja rahaline väärtus 
eurodes; 

· viidete (suuline, kirjalik, ökomärk) kasutamine mahepõllumajanduslikult toodetud taime- ja 

loomakasvatustoodangu realiseerimisel; 

· peamised turustuskanalid mahetoodangu realiseerimisel. 

                                                   
26 FADN (Farm Accountancy Data Network) – põllumajandusliku raamatupidamise andmebaas 
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Lisaks sellele küsiti mahetootjatelt informatsiooni ka toodangu kahe peamise turustuskanali kohta. 

Kõik indikaatori „Mahetoodanguna müüdud mahetoodete osa” näitajad on arvutatud kaalutud 

keskmistena, kaalumise aluseks on mahetootjate üldkogumi struktuur, mis on arvutatud antud 

uuringu jaoks, kasutades Põllumajandusameti andmeid mahepõllumajanduslike majapidamiste kohta 
2012. aasta seisuga ning standardtoodangu koefitsiente27 “ST 2007”. Igale tunnustatud 
mahetootmisettevõttele määrati tootmistüüp ja majanduslik suurus vastavalt metoodikale, mis on 

kasutusel FADNi tüpoloogias28. See annab võimaluse mahetootjate majandustulemusi välja tuua ka 
erinevate tootmistüüpide ja majandusliku suuruse gruppide lõikes ning võrrelda mahetootjate 
tulemusi FADN valimis sarnastesse gruppidesse kuuluvate tavatootjatega. 

Arvestades majandusliku suuruse alampiiriks 4000 eurot, nagu on kehtestatud ka FADNi 
üldkogumisse kuuluvatele tootjatele, oli 2012. aastal Eestis 1154 mahetootjat, kellel standardkogu-

toodangu väärtus aruandeaastal oli suurem kui 4000 eurot. Seega, mahepõllumajanduslike maja-

pidamiste hulgas oli 324 väga väikest majapidamist (22% mahetootjate üldarvust), kus küll 
tegeldakse põllumajandusega, kuid tootmise maht on liiga väike, et neid FADN tüpoloogia järgi 
mahetootjateks pidada.  

2012. aastal olid Eesti mahepõllumajanduslike majapidamiste üldkogumis ülekaalus (40%) 
loomakasvatustootjad (karjatatavad loomad, v.a piimalehmad), segatootjaid oli 24% ja 

taimekasvatajaid 19%. Ülejäänud tootmistüüpides oli mahepõllumajanduslikke majapidamisi 
vähem. 

2012. aasta lõpu seisuga oli väga väikeste mahepõllumajanduslike majapidamiste (SKT29 <4000 €), 
kes moodustasid 22% mahetootjate üldarvust, kasutuses vaid 2% kogu mahepõllumajanduslikust 
maast ning 1,5% mahepõllumajandusliku tootmise standardkogutoodangust. Samas suuremate 
mahetootjate (SKT >100 000 €; 6% mahetootjate üldarvust) kasutuses oli 35% maast ning 41% 

mahepõllumajandusliku tootmise standardkogutoodangust. 

Tulemused 

Võrreldes 2011. aastaga on viitega mahepõllumajandusele realiseeritud toodangu osakaal kogu 
müügimahust suurenenud või jäänud enam-vähem samale tasemele pea kõikide 
loomakasvatustoodangu liikide puhul (Joonis 121). Kõige enam kasvas 2012. aastal kanamunade ja 

                                                   
27 Standardkogutoodangu (ST) koefitsiendid arvutatakse viie aasta keskmisena vastavalt keskmistele saagikus- ja 
produktiivsusnäitajatele ning hindadele. Otsetoetused standardtoodangu koefitsientides ei kajastu. Standardtoodangu 
koefitsiente korrigeeritakse teatud perioodi järel. „ST 2007“ on arvutatud aastate 2005-2009 keskmisena 

28 Põllumajandusliku majapidamise majanduslik suurus ehk standardkogutoodangu väärtus eurodes määratakse lähtudes 
hektarite ja loomade arvust selles majapidamises ning vastavatest standardtoodangu koefitsientidest. Tootmistüüp 
määratakse olenevalt ühe või teise tootmisharu osatähtsusest ettevõtte standardkogutoodangus 

29 Standardkogutoodang (SKT) arvutamisel kasutatakse standardtoodangu (ST) koefitsiente ja antud ettevõtte andmeid 
maakasutuse ja loomade arvu kohta aruandeaastal. Vastavalt SKT väärtusele eurodes liigitatakse ettevõtted 
majandusliku suuruse klassidesse. Ettevõtted, kelle SKT väärtus aruandeaastal on väiksem kui 4000 € 
põllumajandustootjate üldkogumisse ei kuulu 
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mee realiseerimine viitega mahepõllumajandusele (vastavalt 20% ja 16% rohkem kui 2011. aastal). 
Lehmapiima realiseeriti 2012. aastal viitega mahepõllumajandusele 6% enam kui 2011. aastal. 
Eluslammaste realiseerimine viitega mahepõllumajandusele vähenes 2012. aastal poole võrra 

võrreldes 2011. aastaga. 

 
Joonis 121. Mahetoodanguna müüdud loomakasvatustoodangu osakaal kogu realiseerimisest perioodil 
2009-2012 (PMK, 2013c) 

Üldjuhul olid mahedana realiseeritud loomakasvatustoodangu müügihinnad võrreldes tava-

toodanguga kõrgemad (nt elusveiste, sealiha ja villa puhul). Lehmapiima realiseerimise hind viitega 

mahepõllumajandusele oli 2012. aastal võrreldes tavatoodanguga 20% kõrgem. 

Lisaks informatsioonile tootmise mahtude ja toodangu realiseerimise kohta mahe- või 
tavatoodanguna, küsiti mahetootjalt ka seda, millist viidet (suuline, kirjalik, ökomärk) 
mahetoodangu realiseerimisel kasutati (Lisa 34). Viidete kasutamise kohta on andmed esitatud 
osakaaluna nendest tootjatest, kes konkreetse toodanguliigi realiseerimisel mahepõllumajandusele 

viitasid. 

Loomakasvatustoodangu mahetoodanguna realiseerimisel oli kasutatud kõiki kolme viidet. Kõige 

levinumaks viiteks loomakasvatustoodangu mahedana realiseerimisel oli 2012. aastal suuline viide 
(Joonis 122). Näiteks kitsepiima, kanamunade ja sealiha mahedana realiseerimisel kasutati ainult 
suulist viidet. Lehmapiima ja villa realiseerimisel mahedana kasutati suulist viidet vastavalt 87% ja 
94%. Kirjalikku viidet on kõige rohkem kasutatud veiste lihaks realiseerimisel ning ka elusveiste ja 

–lammaste müügi puhul. Mee, villa ning veiste lihaks realiseerimisel kasutati ka ökomärki.  

Loomakasvatustoodangu realiseerimisel viitas mahetootmisele 74% oma toodangut realiseerinud 
mahetootjatest (2011. a 65%, 2010. a 71%). Kõige levinumaks oli suuline viide, mida kasutas ühe 
viitamisviisina 61% oma toodangut realiseerinud mahetootjatest (2011. a 63%, 2010. a 81%). 
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Kirjalikku viidet kasutas 36% (2011. a 28%, 2010. a 30%) ja ökomärki ainult 3% mahetootjatest 
(2011. a 9%, 2010. a 4% ) oma loomakasvatustoodangu realiseerimisel. Ökomärgi vähese 
kasutamise peamiseks põhjuseks on see, et näiteks maheloomaliha ökomärgiga viitamisel peab 

tootjal olema töötlemise ja pakendamise luba. Samas on väiketöötlemise ja -pakendamise 
käivitamine seotud suurte investeeringutega, mis käib väiketootjatele tihti üle jõu. 

 

Joonis 122. Mahepõllumajandusliku loomakasvatustoodangu müügi puhul kasutatud viited 2012. aastal 
(PMK, 2013c) 

Taimekasvatustoodangust müüdi 2012. aastal vaarikaid, musti sõstraid, maasikaid, tomateid, 
kapsaid, maitse- ja ravimtaimi ning mugul- ja juurköögivilju kogu ulatuses viitega 
mahepõllumajandusele (Joonis 123). Viitega mahepõllumajandusele müüdi mahedana 92% kogu 

realiseeritud kartulist. Kaera realiseeriti mahedana 98%, rapsi – 84%, otra – 80% ning nisu – 60%. 
Õunu realiseeriti viitega mahepõllumajandusele 18% ja astelpajumarju 14% kogu müügimahust.  

Võrreldes 2011. aastaga on viitega mahepõllumajandusele realiseeritud taimekasvatustoodangu 
osakaal kogu müügimahust üldjuhul suurenenud või jäänud enam-vähem samale tasemele.  

Kõige enam suurenes 2012. aastal odra, kaera ja rapsi realiseerimine viitega mahepõllumajandusele. 
Samas astelpaju, muude teraviljade ja muude sõstarde mahedana realiseerimise osakaal kogu 
müügimahust on võrreldes 2011. aastaga vähenenud. Viitega mahepõllumajandusele realiseeritud 

maasikate, tomati, kartuli, musta sõstra ning mugul- ja juurköögiviljade osakaal on jäänud enam-
vähem samale tasemele.  
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Joonis 123. Mahetoodanguna müüdud taimekasvatustoodangu osakaal kogu realiseerimisest perioodil 2009-
2012 (PMK, 2013c) 

Mahedana realiseeritud taimekasvatustoodangu müügihinnad olid üldjuhul võrreldes 
tavatoodanguna realiseeritud hindadega kõrgemad. Näiteks mahepõllumajandusele viidatud kartuli 
realiseerimise hind oli 2012. aastal võrreldes tavatoodanguga 72% kõrgem. 

Taimekasvatustoodangu realiseerimisel viitas mahetootmisele 81% oma toodangut realiseerinud 
mahetootjatest (2011. a 80%, 2010. a 74%). Kõige levinumaks viiteks oli suuline viide, mida 
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vastavalt 40% ja 7%, 2010. a 42% ja 11%). 
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kasutati kõige rohkem kapsa, tomati, vaarikate, maitse- ja ravimtaimede realiseerimise puhul. 
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Joonis 124. Mahepõllumajandusliku taimekasvatustoodangu müügi puhul kasutatud viited 2012. aastal (PMK, 
2013c) 

Kõige tähtsamaks turustuskanaliks peeti küsitluse andmetel müüki talust kohapeal, nii arvas 35% 
küsitletutest (2011. a 30%, 2010. a 35%), järgnes müük tavatoodanguna tööstusele/töötlejale – 18% 

(2011. a 26%, 2010. a 25%; Joonis 125). Müük talust kohapeal on aastate lõikes olnud tõusev trend, 
eeldatavasti sel põhjusel et tootjal on parem kontroll kauba hinna üle ning samuti on võimalik tänu 
vahendajate puudumisele saada suuremat sissetulekut. 
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Joonis 125. Peamise turustuskanali tähtsus (%) mahetoodangu realiseerimisel perioodil 2008-2012 (PMK, 
2013c) 

10% mahetootjatest nimetas peamise turustuskanalina müüki mahetööstusele/töötlejale ning teisele 

mahetootjale ja 8% arvates oli peamiseks turustuskanaliks realiseerimine tavatoodanguna 
kokkuostjale /vahendajale ning otse kliendile koju (Joonis 126). 

Järjest enam kogub populaarsust toiduvõrgustike kaudu oma toodangu turustamine. Võimalusi 

tarbijani jõuda on erinevaid, nagu näiteks „Lõuna-Eesti toiduvõrgustik“, mille kaudu tuuakse 
mahetoodang tarbijale koju kätte või siis „Põhja-Eesti kohalik toit“, mille peaeesmärgiks on 
kohaliku toidu propageerimine ning informatsiooni edastamine kohalike talusaaduste kohta. 

 

Joonis 126. Peamised turustuskanalid mahetoodangu realiseerimisel 2012. aastal (PMK, 2013c) 
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Kokkuvõte  

• Peaaegu kõikide võrreldud loomakasvatustoodangu liikide osas on 2012. aastal viitega 

mahepõllumajandusele realiseeritud toodangu osakaal võrreldes eelmise aastaga kogu 
müügimahust suurenenud või jäänud enam-vähem samale tasemele. Kõige enam kasvas 
2012. aastal kanamunade ja mee realiseerimine viitega mahepõllumajandusele (vastavalt 

20% ja 16% rohkem kui 2011. aastal). Eluslammaste realiseerimine viitega 

mahepõllumajandusele vähenes võrreldes 2011. aastaga poole võrra. 

• Taimekasvatustoodangust suurenes 2012. aastal kõige enam odra, kaera ja rapsi 
realiseerimine viitega mahepõllumajandusele. Samas muude teraviljade, astelpajumarjade ja 
muude sõstarde mahedana realiseerimise osakaal kogu müügimahust on võrreldes 2011. 

aastaga vähenenud.  

• Üldkokkuvõttes viitas taime- ja loomakasvatustoodangu realiseerimisel mahetootmisele 81% 
mahetootjatest (2011. aastal 76%). Kõige levinumaks viitamisviisiks taime- ja 

loomakasvatustoodangu realiseerimisel osutus 2011. aastal suuline viide, mida kasutas ühe 

viitamisviisina 56% mahetootjatest (2011. aastal 56%). Kirjalikku viidet kasutas 39% ja 
ökomärki 6% mahetootjatest (2011. aastal vastavalt 36% ja 8%). 

• Eelnevatele aastatele sarnaselt on probleemiks mahepõllumajandusega tegelevate tootjate 

teadlikkus ja informeeritus toodangu mahe- või tavatoodanguna realiseerimise ning 
mahepõllumajandusele viitamise nõuete kohta.  

• Mahetoodangu müügihinnad olid üldjuhul kõrgemad kui tavatoodangu müügihinnad. 

Lehmapiima realiseerimise hind oli 2012. aastal võrreldes tavatoodanguga 20% kõrgem ja 
kartuli hind vastavalt 72% kõrgem.  

• Kõige tähtsamaks peamiseks turustuskanaliks peeti küsitluse andmetel müüki talust 

kohapeal, nii arvas 35% küsitletutest  (2011. aastal 30%), järgnes müük tavatoodanguna 

tööstusele/töötlejale – 18% (2011. aastal 26%). 10% mahetootjatest nimetas peamise 
turustuskanalina müüki mahetööstusele/töötlejale ning teisele mahetootjale – 10%.  8% 
arvates oli peamiseks turustuskanaliks realiseerimine tavatoodanguna kokkuostjale 
/vahendajale ning otse kliendile koju – 4%. 
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2.4.2.2. Indikaatori “Ettevõtjatulu” uuring 

Töö teostaja: Agrinet OÜ PMK tellimusel 

Uuringu eesmärgid 

Indikaatori „Ettevõtjatulu” pikaajalise uuringu eesmärgiks on välja selgitada, mil määral on MAK 2. 

telje toetused aidanud säilitada ja suurendada maaelanikkonna tulutaset. 

Metoodika 

Indikaatori „Ettevõtjatulu” peamisteks analüüsiobjektideks on netolisandväärtus30 , ettevõtjatulu31  

ning arvestuslik netokasum 32, mis on arvutatud keskmiselt põllumajandustootja kohta iga MAK 
2007–2013 2. telje meetme lõikes. Indikaatori “ettevõtjatulu” analüüsimisel kasutatud peamiste 
näitajate arvutusskeem on toodud lisas (Lisa 37). 

Võttes arvesse, et põllumajandustootjad on nii tootmise struktuuri kui ka suuruse (nii 
põllumajandusmaa pindala kui ka loomade arvu) poolest väga erinevad, on eelpool nimetatud 
näitajaid analüüsitud väljendatuna ettevõttes hõivatud tööjõu aastaühiku33 (TJÜ) ning 

põllumajandusmaa hektari kohta. Lisaks on analüüsitud ka põllumajandustootjate maakasutust, 
kogutoodangu- ja sissetulekute struktuuri ning investeeringute taset. Detailsed tabelid tootjate 
erinevate majandusnäitajate koondtulemuste kohta on ära toodud lisas (Lisa 35) ja 2. telje toetusi 
taotlenud tootjate toetuste struktuur lisas (Lisa 36). 

Analüüsiks on kasutatud FADN34 andmeid 2012. aasta kohta. Eestis on alates 2010. aastast 

kehtestatud FADN üldkogumisse kuuluva põllumajandustootja majandusliku suuruse alampiiriks 
standardkogutoodangu 35(SKT) väärtus 4000 eurot. See tähendab, et FADN üldkogumisse36 kuuluva 
põllumajandusettevõtte SKT väärtus aruandeaastal peab olema suurem kui 4000 eurot. Ettevõtte 

                                                   
30 Netolisandväärtus (Net Value Added) näitab ettevõttes loodud lisandväärtust, mis arvutatakse kogutoodangust 
vahetarbimise ja kulumi mahaarvamisel ning toetuste (va investeeringutoetused) ja maksude lisamisel. Netolisandväärtus 
on summa, mis jääb tootmistegurite kasutamise kulude katmiseks (nt palk, rent, intressid, omanikutulu) 
31 Ettevõtjatulu (Family Farm Income) erineb netolisandväärtusest selle poolest, et arvesse võetakse ka kulutused tööjõu-
,, rendi- ja finantskulude maksmiseks ning sissetulekud investeeringutoetustest. Ettevõtjatuluks nimetataksegi summat, 
millest on maha arvatud kulud tööjõule, intressidele, rendile jne 
32 Arvestuslik netokasum (Conditional Profit) võtab arvesse ka tasustamata tööjõudu (palgata töötavad omanikud ja 
nende pereliikmed), mille väljatoomisel lahutatakse ettevõtjatulust tasustamata tööjõukulu 
33 Tööjõu aastaühik (TJÜ) võrdub arvestuslikult 2 200 töötunniga aastas 
34 FADN (Farm Accountancy Data Network) põllumajanduslik raamatupidamise andmebaas 
35 Ettevõtte standardkogutoodang (SKT) arvutatakse standardtoodangu (ST) koefitsientide alusel lähtudes kasvatatavate 
põllumajanduskultuuride kasvupinnast ja loomade keskmisest arvust aruandeaastal 
36 Statistikaameti poolt 2010. aastal läbiviidud põllumajandusloenduse andmetel oli Eestis 19 613 põllumajanduslikku 
majapidamist. Majandusliku suuruse alampiiri 4000 eurot ületas neist 8074 põllumajandustootjat ja nemad 
moodustavadki üldkogumi FADN mõistes 
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SKT tehakse kindlaks standardtoodangu (ST) koefitsientide37 baasil, mis arvutatakse viie aasta 
keskmisena vastavalt saagikus- ja produktiivsusnäitajatele ning hindadele vaatlusalustel aastatel. 
Seega ei kajasta SKT väärtus seda, kui kõrge oli antud ettevõttes põllukultuuride saagikus, loomade 

produktiivsus, müügitulu või kui palju saadi toetusi aruandeaastal, vaid ettevõtte teoreetilist suurust 
arvutatuna ST koefitsientidest ning kasvatatavate põllukultuuride hektaritest ja loomade arvust 

lähtuvalt. Piltlikult öeldes peaks majandusliku suuruse alampiiri ületamiseks majapidamises 
kasvatama vähemalt 15 ha nisu või vähemalt 3 piimalehma. 

Kõik indikaatori “Ettevõtjatulu” näitajad on arvutatud kaalutud keskmistena. Andmed kaaluti eraldi 
iga MAK 2007–2013 2. telje toetuse lõikes, kasutades PRIA loomade ja põldude registri andmeid 
2012. aasta kohta ning standardtoodangu koefitsiente “ST 2007”. Igale PRIA loomade ja/või 

põldude registris olevale tootjale38  määrati tootmistüüp ja majanduslik suurus vastavalt Euroopa 

Liidu FADN tüpoloogiale39.  

· Indikaatori “ettevõtjatulu” analüüsimiseks on 2012. aastal MAK 2007–2013 2. telje toetust 

taotlenud ettevõtetest eraldi analüüsitud: 

· mahepõllumajandusliku tootmise toetust taotlenud tootjad (edaspidi MAHE tootjad); 

· keskkonnasõbraliku majandamise toetust ning keskkonnasõbraliku tootmise toetust taotlenud 

tootjad (edaspidi KSM tootjad); 

· ebasoodsamate piirkondade toetust taotlenud tootjad (edaspidi ESA tootjad ); 

· poollooduslike koosluste hooldamise toetust taotlenud tootjad (edaspidi PLK tootjad); 

· ohustatud tõugu looma pidamise toetust taotlenud tootjad (edaspidi OTL tootjad); 

· loomade karjatamise toetust saanud tootjad (edaspidi LKT tootjad); 

· Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antavat toetust taotlenud tootjad (edaspidi 

NAT tootjad); 

· Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antavat toetust taotlenud tootjad (edaspidi NAM 
tootjad); 

· 2. telje toetusi taotlenud tootjad (edaspidi 2. telje tootjad); 

· 2. telje toetusi mittetaotlenud tootjad (edaspidi tavatootjad); 

· FADNi põllumajandustootjate üldkogumi kuuluvad tootjad40 (edaspidi Eesti keskmine 

põllumajandustootja). 

Tabelis (Tabel 47) on välja toodud MAK 2007–2013 2. telje toetusi taotlenud tootjate esindatus 
meetmete lõikes 2012. aastal. FADN metoodika järgi peetakse professionaalseteks 

                                                   
37 Standardkogutoodangu (ST) koefitsiendid arvutatakse viie aasta keskmisena vastavalt keskmistele saagikus- ja 
produktiivsusnäitajatele ning hindadele. Otsetoetused standardtoodangu koefitsientides ei kajastu. Standardtoodangu 
koefitsiente korrigeeritakse teatud perioodi järel. „ST 2007” on arvutatud aastate 2005-2009 keskmisena 
38 Tootja kellel oli maad ja/või põllumajandusloomi 2012. a seisuga 
39 Eestis enamlevinud tootmistüüpideks on taimekasvatus, piimatootmine, loomakasvatus ja segatootmine 
40 SA poolt 2010. aastal läbiviidud põllumajandusloenduse andmetel oli Eestis 19 613 põllumajanduslikku majapidamist. 
Majandusliku suuruse alampiiri 4000 eurot ületas neist 8074 põllumajandustootjat, kes moodustavadki üldkogumi FADN 
mõistes 
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põllumajandustootjateks neid tootjaid, kelle standardkogutoodang ületab 4000 eurot. Selle põhjal 
saab väita, et KSM toetust taotlevad peamiselt suuremad ja tootmisele orienteeritud ettevõtted, kuna 
96% KSM toetuse taotlejatest mahub selle määratluse alla. NAM tootjaid (ehk metsaomanikke) on 

üldkogumist 8%, kuna nende peamine tegevusala ei ole põllumajandus. Kõik sotsiaalmajanduse 
valdkonnas tehtud uuringud, mis põhinevad FADN metoodikal käsitlevad ainult professionaalsete 

põllumajandustootjate majandusnäitajaid. 

Tabel 47. MAK 2. telje toetusi taotlenud tootjate esindatus meetmete lõikes 2012. aastal (PMK, 2013c) 

 Makstud summa, mln € 10,1 22,8 8,8 4,1 0,5 5,2 0,7 3,1 56,1
 Toetust saanud ettevõtete arv 1 162 1 907 8 281 872 616 2 425 1 400 3 452 13 665
    sh SKT < 4 000 € 160 48 4 774 483 325 459 796 3 066 8 253
    sh SKT >= 4 000 € (üldkogum) 1 002 1 859 3 507 389 291 1 966 604 386 5 412
 Ettevõtete arv valimis 133 318 319 43 43 244 62 40 564
 Toetust saanud ettevõtete
 maakasutus, ha
    sh SKT < 4 000 € 1 588 471 36 915 5 302 5 302 4 434 6 833 5 943 45 188
    sh SKT >= 4 000 €  (üldkogum) 111 326 543 296 419 338 65 099 65 099 325 689 109 889 49 578 774 351
 Üldkogumi esindatus
    Toetust saanud ettevõtete
    koguarvust
    Maakasutusest 99% 100% 92% 92% 92% 99% 94% 89% 94%

11% 40%

70 400 330 123 116 721 55 521 819 540

LKT

47% 81% 43%

NAT NAM 2. telgNäitajad

86% 97% 42% 45%

112 914 543 767 456 253 70 400

MAHE KSM ESA PLK OTL

 

Tulemused 

FADN andmetel oli Eesti keskmise põllumajandustootja kasutuses 2012. aastal keskmiselt 116 ha 
põllumajanduslikku maad, millest 38% oli omandis ja 62% renditud.  Alates 2006. aastast on 
rendimaa osatähtsus jäänud enam-vähem samale tasemele. Majanduslikku suurust arvestades võib 

täheldada, et mida suurem ettevõte, seda suurem osatähtsus on rendimaal – kui väiketootjatel oli 
keskmiselt 34% põllumajandusmaast renditud, siis suurimate ettevõtete grupis oli rendimaad 69% 

(MMIK, 2013). 

Maakasutuse poolest olid kõige suuremad KSM, PLK ja NAT tootjad, kelle kasutada oli vastavalt  
310,8 ha, 198,5 ha ja 194,10 ha (2011. a vastavalt 294,8 ha, 198,2 ha ja 241,4 ha). MAHE tootjal oli 

2012. aastal kasutada keskmiselt 128,8 ha (2011. a 103,7 ha) põllumajanduslikku maad. 
Maakasutuse poolest kõige väiksemad olid tavatootjad, kellel oli keskmiselt 59,9 ha 
põllumajanduslikku maad ettevõtte kohta. Seega võib järeldada, et KSM, PLK ja NAT kohustusega 
on liitunud just maakasustuse poolest suurimad põllumajandustootjad.  

Eesti keskmiselt oli 2012. aastal 39% kogu põllumajandustootja kasutuses olevast 
põllumajandusmaast söödakultuuride41, 37% teravilja ja 10% õlikultuuride all. Tootmisest 

kõrvalejäetud maad oli keskmiselt 10% kogu maakasutusest, sh 7% oli püsirohumaa, mida hoitakse 
heades põllumajandus- ja keskkonnatingimustes ning põllumajanduslikuks tootmiseks ei kasutata 
ning 3% oli kesa all. Majandusliku suuruse poolest kõige väiksemate tootjate grupis oli 2012. aastal 
                                                   
41 Söödakultuurid – FADN metoodika kohaselt loetakse söödakultuurideks lühiajalised, pikaajalised ja looduslikud 
rohumaad 
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toetusõiguslikku kasutamata püsirohumaad 18% põllumajandusmaast, kõige suuremate tootjate 
grupis 2% (MMIK, 2013). 

Tootjate gruppide lõikes oli kõige suurem erinevus söödakultuuride osas (Joonis 127): PLK, OTL ja 

LKT tootjatel oli üle 60% maast söödakultuuride all, seega on nende toetusmeetmetega liitunud 
enamasti loomakasvatusega tegelevad tootjad. Samas KSM ja tavatootjatel oli teravilja ja õli-
kultuuride all üle 59% maast (2011. aastal 57%, 2010. aastal 60%), seega nendes tootjate gruppides 

on enamuses taimekasvatusega tegelevad tootjad. 

 

Joonis 127. Maakasutus (%) perioodil 2010-201242 (PMK, 2013c) 

Kogutoodangu43 väärtus (k.a toetused, v.a investeeringutoetused) ulatus 2012. aastal 123 816 euroni 
ettevõtte kohta keskmiselt. Võrreldes 2011. aastaga on kogutoodangu väärtus (k.a toetused, v.a 

investeeringutoetused) suurenenud 13%, sealhulgas kogutoodangu väärtus suurenes 16% ja toetused 
jäid praktiliselt samale tasemele. Kogutoodangu väärtuse kasvule aitas kaasa eelkõige peamiste 
taimekasvatussaaduste realiseerimishindade märgatav tõus võrreldes 2011. aastaga. Nii näiteks 
tõusis teravilja realiseerimishind keskmiselt 18%, sh nisu ja oder 16%, rukis 22%, kaer 29%. 

Õlikultuuride realiseerimishind tõusis 9%. Seevastu piima ja sealiha realiseerimishinnad on 
võrreldes 2011. aastaga mõnevõrra vähenenud.  

Kogutoodangu väärtus koos toetustega ulatus 2012. aastal 1065 euroni põllumajandusmaa hektari 
kohta keskmiselt (2011. aastal 949 eurot). Võrreldes tavatootjate keskmisega oli 2012. aastal 
kogutoodang koos toetustega arvestatuna põllumajandusmaa hektari kohta suurem vaid LKT 

                                                   
42 Toetusõigusliku kasutamata rohumaa all mõistetakse siin põllumajandustootmises mittekasutatavat maad, mida 
säilitatakse heades põllumajandus- ja keskkonnatingimustes 

43 Kogutoodangu moodustavad ettevõttes toodetud taime- ja loomakasvatustoodang ning muud sissetulekud (näiteks tulu 
lepingulistest töödest, taluturism, puidu müük jne). Kogutoodangu väärtuse ja struktuuri analüüsimisel lisatakse 
kogutoodangule ka toetused (v.a investeeringutoetused) 
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tootjatel (Joonis 128). Kogutoodangu väärtus koos toetustega oli 2012. aastal põllumajandusmaa 
hektari kohta arvestatuna kõige väiksem mahe- ja PLK tootjatel (vastavalt 617 eurot/ha ja 717 
eurot/ha). 

 
Joonis 128. Kogutoodangu väärtus (k.a toetused) põllumajandusmaa hektari kohta, 2012 (PMK, 2013c) 

Toetuste struktuuris on kõige suurema osatähtsusega olnud ühtne pindalatoetus (ÜPT), viimaste 
aastate võrdluses on ÜPT osakaal toetuste kogusummas kasvanud 29%lt 2006. aastal 48 %ni 2012. 
aastal. Tootmisega seotud otsetoetused moodustasid 2012. aastal 2%, tootmisest lahtiseotud 

otsetoetused 14% ja maaelu arengukava toetused 35% toetuste kogusummast (2011. a vastavalt 2%, 
20% ja 35%).  

Kõige suurem toetuse osakaal kogutoodangus oli loomakasvatuse (39%) ja püsikultuuride (33%) 
tootmistüübis, vastavalt 8709 eurot ja 16 409 eurot toetusi keskmiselt ettevõtte kohta. Kõige vähem 
said toetusi aiandusega tegelevad tootjad, keskmiselt 1504 eurot ettevõtte kohta ehk 5% 

kogutoodangu väärtusest koos toetustega. (MMIK, 2013). 

Eesti keskmine põllumajandustootja44 sai 2012. aastal sissetulekuid45 (k.a toetused) 917 eurot 

põllumajandusmaa hektari kohta (2011. a 816 eurot ja 2010. a 713 eurot).  

                                                   
44 Eesti keskmine põllumajandustootja – kaalutud keskmine näitaja, mis on saadud FADNi valimis olnud ettevõtete 
tulemuste üldistamisel põllumajandustootjate üldkogumile. Andmete laiendamiseks on kasutatud Statistikaameti poolt 
läbiviidud struktuuriuuringu andmeid põllumajanduslike majapidamiste arvu ja nende liigituse kohta majandusliku suuruse 
ja tootmistüüpide lõikes. FADN metoodika järgi peetakse professionaalseteks põllumajandustootjateks neid tootjaid kelle 
standardkogutoodangu väärtus ületab 4000 eurot 

45 Sissetulekute struktuur näitab seda, kui suure osa sissetulekutest moodustas taime- ja loomakasvatustoodangu 
realiseerimine, sissetulek muudest tegevustest ning toetused (va investeeringutoetused), kuna toodang võib olla toodetud 
nii müügiks, ettevõtte siseseks tarbimiseks (nt loomadele söödaks jne) kui ka jääda varudeks 
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Põllumajandusmaa hektari kohta arvestatuna said KSM ja LKT toojad 2012. aastal 5%–6% võrra 
rohkem sissetulekuid Eesti keskmisega võrreldes (Joonis 129). MAHE, PLK ja OTL tootjad said 
sissetulekuid hektari kohta teiste gruppide ning Eesti keskmisega võrreldes oluliselt vähem.  

 
Joonis 129. Sissetulekud (k.a toetused) põllumajandusmaa hektari kohta 2012. aastal (PMK, 2013c) 

Arvestades, kui suure osatähtsuse põllumajandustootjate sissetulekutest moodustavad toetused, saab 
hinnata, milline on nende sõltuvus toetustest. Eesti keskmisel põllumajandustootjal moodustasid 
toetused 2012. aastal sissetulekute struktuurist 21% (2011. a 24%, 2010. a 27%). Toetuste 

osatähtsus sissetulekutes oli kõige suurem PLK, OTL ja mahetootjatel, moodustades üle 37% 
sissetulekutest. KSM tootjatel moodustasid toetused 20% sissetulekutest. Erinevaid 2. telje toetusi 
taotlenud ettevõtetel on sõltuvus toetustest väga erinev ning toetuste osatähtsus sissetulekutes 
varieerub vahemikus 21% – 47%.  

MAK 2. telje meetmete toetuse osatähtsus sissetulekutes erineb oluliselt MAK 2. telje toetusi 
taotlenud tootjate gruppide lõikes – näiteks NAM tootjatel moodustas toetus vaid 0,5%, samas 

MAHE tootjatel moodustas mahetoetus 18,9% sissetulekutest (Joonis 130). NAM toetuse taotlejate 
puhul on üldjuhul tegemist vaid metsaomanikega, kelle sissetulekud tulevad muudest tegevustest 
ning seetõttu on meetme toetuse mõju sissetulekutele väike.  
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Joonis 130. 2. telje meetme toetuse osatähtsus tootjate sissetulekute struktuuris, 2010-2012 (PMK, 2013c) 

Üheks põllumajandustootjate tulukuse hindamise näitajaks on netolisandväärtus46 (NLV). Mida 
suurem on NLV, seda rohkem jääb ettevõttele vahendeid töötasude maksmiseks, investeeringute 
tegemiseks ja omanikutuluks. 

FADNi andmetel tootis Eesti keskmine põllumajandustootja 2012. aastal 18 648 eurot NLV tööjõu 

aastaühiku kohta (Joonis 131). Toetuste osatähtsus NLV-s oli 63% (2011. a 70% ja 2010. a 79%). 
Võrreldes 2011. aastaga on NLV tööjõu aastaühiku kohta kasvanud 14%. 

NLV tööjõu aastaühiku kohta tootsid 2012. aastal kõige rohkem KSM, NAT ja NAM tootjad (üle 25 
000 euro/TJÜ) ja kõige vähem OTL ja LKT tootjad (alla 18 000 euro/TJÜ). 

                                                   
46 Netolisandväärtuse (NLV) leidmiseks lisatakse kogutoodangu väärtusele toetused (v.a investeeringutoetused) ja 
lahutatakse eri- ja üldkulud ning põhivara kulum (Lisa 37) 
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Joonis 131. Netolisandväärtus eurodes tööjõu aastaühiku kohta 2012. aastal (PMK, 2013c) 

Erinevad uuringud näitavad, et netolisandväärtus on väga madal eelkõige 
mikropõllumajandusettevõtete puhul, kuna nende investeerimisvõimekus masinatesse, seadmetesse 

ja ehitistesse on olnud suhteliselt kesisem võrreldes suurettevõtetega. Kuigi antud näitaja on 
hinnatundlik, reageerides hinnamuutustele põllumajandussaaduste turul ja ilmastikutingimustele 

vegetatsiooniperioodil, on ta siiski hetkel sobivaim, iseloomustamaks põllumajandusettevõtete 
konkurentsivõimelisust.  

Peale netolisandväärtuse on oluliseks majandustulemuste hindamise näitajaks ettevõtjatulu47, mis 

näitab ettevõtte kasumlikkust ja jätkusuutlikkust (Lisa 37).  

FADN andmetel moodustas Eesti keskmisel põllumajandustootjal ettevõtjatulu koos toetustega 

2012. aastal 12 531 eurot/TJÜ (2011. a 10 900 eurot/TJÜ ja 2010. a 8398 eurot/TJÜ). Tööjõu 
aastaühiku kohta arvestatuna tootsid 2012. aastal kõige rohkem ettevõtjatulu NAM ja KSM tootjad 
(vastavalt 18 532 eurot ja 16 804 eurot) ning kõige vähem OTL ja LKT (vastavalt 8458 eurot ja 

8150 eurot). KSM ja ESA tootjad tootsid ettevõtjatulu tööjõu aastaühiku kohta arvestatuna 

keskmiselt vastavalt 16 804 ja 13 268 eurot. 

Ettevõtjatulu arvestatuna põllumajandusmaa hektari kohta moodustas Eesti keskmisel 
põllumajandustootjal koos toetustega 2012. aastal 209 eurot /ha (2011. a 189 eurot/ha, 2010. a 154 
eurot /ha; Joonis 132). Põllumajandusmaa hektari kohta arvestatuna tootsid 2012. aastal kõige 
rohkem ettevõtjatulu NAM, NAT ja KSM tootjad ning kõige vähem OTL ja LKT tootjad.  

                                                   
47 Ettevõtjatulu saadakse lahutades netolisandväärtusest tööjõu-, rendi- ja intressikulu ning lisades investeeringutoetuste 
ja maksude bilanss 
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Joonis 132. Ettevõtjatulu eurodes põllumajandusmaa hektari kohta 2012. aastal (PMK, 2013c) 

FADN andmetel kasutati 2012. aastal tööjõudu keskmiselt 1,94 aastaühikut ettevõtte kohta, millest 
47% (2011. a 49% ja  2010. a 48%) moodustas tasustamata tööjõud. Tasustatud tööjõu osatähtsus 

kogu tööjõukulus erines oluliselt MAK 2. telje toetusi taotlenud tootjate gruppide lõikes –MAHE 
tootjate grupis oli üle 60% kogu tööjõukulust tasustamata (2011. a 70%), samas KSM tootjate grupis 

ainult 22% (2011. a 25%). Seetõttu on analüüsitud ka arvestuslikku netokasumit (ANK), kus 
ettevõtjatulust lahutatakse tasustamata tööjõukulu tasustatud tööjõu palgatasemel. Arvestuslik 

netokasum on eriti oluline just väiketootjate majandustulemuste hindamisel, et väärtustada ka 
palgata töötavate omanike ja pereliikmete tööaega, mille eest tasu ei makstud. 

Eesti keskmine põllumajandustootja tootis 2012. aastal arvestuslikku netokasumit 6818 eurot tööjõu 
aastaühiku kohta. Tööjõu aastaühiku kohta arvestatuna tootsid 2012. aastal kõige rohkem 
arvestuslikku netokasumit KSM ja NAM tootjad (vastavalt 14 122 eurot/TJÜ ja 12 058 eurot/TJÜ) 

ning kõige vähem OTL ja LKT tootjad (vastavalt 2356 eurot/TJÜ ja 4475 eurot/TJÜ). ESA ja 

MAHE tootjad tootsid arvestuslikku netokasumit tööjõu aastaühiku kohta vastavalt 7740 ja 8500 
eurot.  

Põllumajandusmaa hektari kohta tootis Eesti keskmine põllumajandustootja 2012. aastal keskmiselt 
114 eurot arvestuslikku netokasumit (2011. a 95 eurot ja 2010. a 58 eurot). Põllumajandusmaa 
hektari kohta arvestatuna tootsid 2012. aastal kõige rohkem arvestuslikku netokasumit KSM ja 

NAM tootjad (vastavalt 175 eurot/ha ja 158 eurot/ha). ESA ja MAHE tootjatel oli arvestuslik 
netokasum vastavalt 112 ja 101 eurot /ha.  

Toetuste mõju hindamisel on oluline jälgida ka toetuste osa erinevates majandusnäitajates (Joonis 
133). 
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Joonis 133. MAK 2. telje meetme toetuse osatähtsus (%) tootjate netolisandväärtuse, ettevõtjatulu ja 
arvestusliku netokasumi struktuuris 2012 aastal (PMK, 2013c) 

2012. aastal vähenes toetuste osa netolisandväärtuse struktuuris enamikul 2. telje toetuste taotlejatel 

(Joonis 134). Suurim toetuste osa vähenemine netolisandväärtuse struktuuris oli PLK tootjatel 
(4,9%) ja MAHE tootjatel (3,7%). Toetuste osatähtsuse vähenemine viitab kogutoodangu väärtuse 

suurenemisele, mis on tingitud nii peamiste taime- ja loomakasvatussaaduste realiseerimishindade 
tõusust kui ka põllukultuuride kõrgematest saagikusnäitajatest võrreldes eelmiste aastatega. 

 
Joonis 134. MAK 2. telje meetme toetuse osatähtsus (%) tootjate netolisandväärtuse struktuuris perioodil 
2010-2012 (PMK, 2013c) 

Sarnaselt netolisandväärtusele on ka meetme toetuse osa enamikel juhtudel ettevõtjatulu struktuuris 

2012. aastal võrreldes eelmise aastaga vähenenud (Joonis 135). Erandiks on LKT tootjad, kellel on 
LKT toetuse osa ettevõtjatulus 2012. aastal pisut (0,2%) suurenenud. Väikese toetuse osa 
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suurenemise põhjuseks LKT tootjatel võib olla veiseliha tootmise vähenemisest tingitud 
sissetulekute langus. Tootmise vähenemine oli 2012. aastal omakorda tingitud nii elusveiste 
väljaveo kui ka siseturul tarbimise vähenemise tõttu (PM, 2014). 

 
Joonis 135. MAK 2. telje meetme toetuse osatähtsus (%) tootjate ettevõtjatulu struktuuris perioodil 2010-2012 
(PMK, 2013c) 

Toetuste osa arvestuslikus netokasumis on üldjuhul MAK 2. telje meetmete puhul vähenenud 
(Joonis 136). Erandiks OTL tootjate arvestuslik netokasum, mis 2011. aastal oli nii koos kui ka ilma 

OTL toetuseta miinuses (25 eurot/ha ilma toetuseta), kuid 2012. aastal moodustas OTL toetuse osa 8 

% arvestuslikust netokasumist. MAHE tootjate puhul on märgata esmakordselt viimaste aastate 
jooksul toetuse osa väikest vähenemist, mis viitab 2012. aasta soodsatest tingimustest suurenenud 
sissetulekule, kuid on siiski liiga väike, et vähendada MAHE tootjate sõltuvust toetusest. 
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Joonis 136. MAK 2. telje meetme toetuse osatähtsus (%) tootjate arvestusliku netokasumi struktuuris 
perioodil 2010-2012 (PMK, 2013c) 

Tootmise jätkusuutlikkuse säilitamise ja arendamise seisukohalt on investeeringud üheks 
määravamaks teguriks. Joonisel (Joonis 137) on välja toodud põllumajandustootjad grupeerituna 
2012. aastal tehtud investeeringute suuruse järgi väljendatuna TJÜ kohta. Investeeringud on jagatud 
nelja gruppi – üle 10 000 euro/TJÜ, 5000 – 10 000 eurot/TJÜ, kuni 5000 eurot/TJÜ ja 0 eurot/TJÜ, 

mis tähendab et 2012. aastal ei ole ühtegi senti investeeringutele kulutatud. FADN andmetel kulutas 
2012. aastal Eesti põllumajandustootja investeeringuteks 28 152 eurot keskmiselt ettevõtte kohta 
(2011. a 25 145 eurot). Analüüsi tulemustest selgus, et 53% Eesti põllumajandustootjatest ei ole 

2012. aastal investeeringuid teinud. Kõige rohkem (üle 50%) mitteinvesteerinud ettevõtteid oli 

2012. aastal PLK, OTL, LKT ja tavatootjate hulgas (Joonis 137) ning kõige vähem (alla 31%) KSM 
ja NAT tootjate hulgas.  
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Joonis 137. Tootjate jagunemine investeeringu suuruse järgi TJÜ kohta 2012. aastal (PMK, 2013c) 

Mahetootjatel on laenukohustusi üldjuhul vähem ning see peegeldub ka suhteliselt madalas 
investeeringute tasemes viimastel aastatel. Vaatamata sellele, et mahetootjatel on viimaste aastate 
jooksul olnud kõige suurem toetuste osakaal hektari kohta arvestatuna, ei ole see võimaldanud neil 
näidata tavatootjatest paremaid majandustulemusi ning ilma mahetoetuseta toodaksid paljud 

ettevõtted kahjumiga. Eesti mahetootjatel tuleb lähitulevikus teha suuri investeeringuid tootmise 
kaasajastamiseks ning konkurentsivõime tõstmiseks (Matveev, 2014). 

Alljärgnevalt on analüüsitud, milline on meetme toetuse osakaal sissetulekutes erinevaid toetusi 
saanud tootjate gruppide lõikes. Meetme toetuse osakaalu erinevuste hindamiseks on iga tootjate 
grupi juures kasutatud kolme indikaatorit: mediaan48, alumine detsiil49 ja ülemine detsiil50 (Joonis 

138). Selgus, et kõige suurem erinevus meetme toetuse osakaalu osas oli PLK ja MAHE tootjatel. 
Näiteks, 10% PLK tootjatel moodustas PLK toetus sissetulekutest vaid 1%, samas 10% ulatus see 
üle 37%.  

Kõige väiksem erinevus meetme toetuse osakaalu osas oli ESA, LKT, NAM ja NAT tootjate hulgas. 
Näiteks, 10% ESA tootjatel moodustas ESA toetus 2% ning 10% ulatus see üle 9% sissetulekutest. 

                                                   
48 Mediaan jagab vastava grupi tootjad täpselt pooleks, millest suuremaid ja väiksemaid on ligikaudu võrdselt, kusjuures 
tootjad on järjestatud meetme toetuse osakaalu järgi sissetulekutes kõrgemast madalamani 

49 Alumine detsiil kajastab konkreetse meetme osakaalu, millest väiksema osakaaluga tootjaid on 10% 

50 Ülemine detsiil on näitaja, millest suurema osakaaluga tootjaid on 10% 
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Joonis 138. MAK 2.telje meetme toetuse osakaalu (%) varieeruvus sissetulekutes 2012. aastal (PMK, 2013c) 

Kokkuvõte 

• Eesti põllumajandustootja kasutuses oli 2012. aastal keskmiselt 116 ha põllumajanduslikku 

maad, millest 38% oli omandis ja 62% renditud. Alates 2006. aastast on rendimaa osatähtsus 
jäänud enam-vähem samale tasemele.  

• Maakasutuse poolest olid kõige suuremad KSM, PLK ja NAM tootjad, kelle kasutada oli 

vastavalt 310,8; 198,5 ja 194,1 hektarit põllumajanduslikku maad. MAHE tootjal oli 2012. 
aastal kasutada keskmiselt 128,8 ha põllumajanduslikku maad. Seega võib järeldada, et 
KSM, PLK ja NAM kohustusega on liitunud just maakasustuse poolest suurimad 
põllumajandustootjad. Kui PLK, OTL ja LKT tootjatel oli üle 60% maast söödakultuuride all 

ning toetusmeetmetega on liitunud enamasti loomakasvatusega tegelevad tootjad, siis KSM 
tootjate puhul on tegemist enamuses taimekasvatusega tegelevate tootjatega (teravilja ja 
õlikultuuride all üle 59% maast). 

• Eesti keskmisel põllumajandustootjal moodustasid toetused 21% sissetulekute struktuuris 

(2011. aastal 24%, 2010. aastal 27%). Erinevaid 2. telje toetusi taotlenud ettevõtetel on 
sõltuvus toetustest väga erinev ning toetuste osatähtsus sissetulekutes varieerub vahemikus 
21%–47%.  

• Tööjõuühiku kohta tootis Eesti keskmine põllumajandustootja 2012. aastal 14% suuremat 
netolisandväärtust kui 2011. aastal. Toetuste osatähtsus netolisandväärtuses oli 63% (2011. 

aastal 70%, 2010. aastal 79%). Suurim toetuse osatähtsuse vähenemine võrreldes 2011. 
aastaga oli PLK tootjatel – 4,9%. 

• Eesti keskmisel põllumajandustootjal moodustas ettevõtjatulu koos toetustega 2012. aastal 
12 531 eurot/TJÜ (2011. aastal 10 900 €/TJÜ, 2010. aastal 8398 €/TJÜ). Tööjõu aastaühiku 
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kohta arvestatuna tootsid 2012. aastal kõige rohkem ettevõtjatulu NAM ja KSM tootjad 
(vastavalt 18 532 € ja 16 804 €) ning kõige vähem OTL ja LKT (vastavalt 8458 € ja 8150 €).  

• Eesti keskmisel põllumajandustootjal moodustas ettevõtjatulu koos toetustega 2012. aastal 

209 eurot/ha (2011. aastal 189 €/ha). Põllumajandusmaa hektari kohta arvestatuna tootsid 
2012. aastal kõige rohkem ettevõtjatulu (k.a toetused) NAM, NAT ja KSM tootjad ning 

kõige vähem OTL ja LKT tootjad.  

• Arvestuslikku netokasumit tootis põllumajandustootja 2012. aastal 6818 eurot tööjõu 
aastaühiku ja 114 € arvestuslikku netokasumit põllumajandusmaa hektari kohta. Tööjõu 
aastaühiku kohta arvestatuna tootsid 2012. aastal kõige rohkem arvestuslikku netokasumit 

KSM ja NAM tootjad (vastavalt 14 122 €/TJÜ ja 12 058 €/TJÜ) ning kõige vähem OTL ja 

LKT tootjad (vastavalt 2356 €/TJÜ ja 4475 €/TJÜ). Põllumajandusmaa hektari kohta 
arvestatuna tootsid 2012. aastal kõige rohkem ettevõtjatulu KSM ja NAT tootjad (vastavalt 
175 €/ha ja 158 €/ha). ESA ja MAHE tootjatel oli arvestuslik netokasum vastavalt 112 ja 101 
eurot/ha.  

• Toetuste osa arvestuslikus netokasumis on üldjuhul MAK 2. telje meetmete puhul 

vähenenud. 

• 2012. aastal kulutas Eesti põllumajandustootja investeeringuteks 28 152 eurot keskmiselt 

ettevõtte kohta (2011. aastal 25 145 €). 53% Eesti põllumajandustootjatest ei ole 2012. aastal 
investeeringuid teinud. Kõige rohkem (üle 50%) mitteinvesteerinud ettevõtteid oli 2012. 

aastal PLK, OTL ja LKT tootjate hulgas ning kõige vähem (alla 31%) KSM ja NAT tootjate 
hulgas. 
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2.5. VALDKOND MAASTIK 

2.5.1. VALDKONNA ÜLDINE ÜLEVAADE  

Maastik koos oma kõikide komponentidega on pidevas muutumises, muutumiste ulatus ja kiirus 

sõltub aga väga paljudest erinevatest teguritest. Põllumajanduslik tegevus on kindlasti 
põllumajandusmaastikke kõige enam mõjutav erinevate protsesside kogum. Vahetuid muutuseid 
maastikes kutsuvad esile kõik põllumajanduspoliitilised otsused, mis määratlevad tootmiste mahte ja 
toetuste tüüpe. Samuti mõjutavad maastikupilti eri toomistüüpidele seatavad nõuded ja piirangud. 

Eelpoolkirjeldatud protsesside mõju ja toimumise kiirus ei ole sarnane, ekstensiivse ja intensiivse 
põllumajandusega piirkondades toimuvad muutused ja nende ulatus on erinev. 
Põllumajandusmaastike seire eesmärgiks on saada regulaarne ülevaade muutustest erineva 
intensiivsusega põllumajandusmaastike struktuuris ning kõlvikute jaotuses ja toota võrdlusandmed 

muutuste hindamiseks. 

Riikliku keskkonnaseire üldkoordinaator on Keskkonnaministeerium. Maastike seiret riiklikul 

tasandil koordineerib Keskkonnaagentuur (KAUR) läbi Riikliku keskkonnaseire programmi ning 
Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire alamprogrammi. Alamprogrammi maastikuseire 
eesmärk on maastike arengus asetleidvate muutuste kindlakstegemine, jälgimine ning võimalike 
arengusuundade prognoos, lähtudes nii elus- kui ka eluta looduse seire raames kogutud 

informatsioonist. Põllumajandusmaastike alamprogramm annab regulaarse ülevaate erineva 
intensiivsusega põllumajandusmaastike struktuuri teisenemisest ning erinevate kõlvikute 

ökoloogilisest seisundist. Alamprogrammi alltäitja on Eesti Maaülikooli (EMÜ) põllumajandus- ja 
keskkonnainstituut ja vastavat seiret on teostatud alates 1996. aastast. Aruandlus on kättesaadav 

keskkonnaseire veebilehel http://seire.keskkonnainfo.ee.  

Tänasel päeval on kasutusel kaks paralleelselt toimuvat põllumajandusmaastiku seireprogrammi. 

Alates 1996. aastast toimub Eesti riiklikku seireprogrammi raames põllumajandusmaastike seire 21 
testalal, kusjuures igal aastal toimub seire 4–5 seireruudus. Põllumajandusuuringute Keskuse 
juhtimisel töötati põllumajanduse keskkonnatoetuste mõju hindamiseks välja oma maastikuseire 
metoodika. Seiret  teostati testaladel 2004. ja 2007. aastal ning 2010. aastal lisandus veel 6 testala 

seoses elurikkuse uute seiretransektide kasutuselevõtuga. Kuigi põllumajandusmaastike 

alamprogrammi eesmärgid on PMK maastikuseirele seatud eesmärkidele sarnased, ei ole vastav 
andmestik siiski üheselt kasutatav, nii metoodiliselt kui ka asukohavalikutest tulenevalt. Käesoleva 
ajani on maastikuseire ja bioloogilise mitmekesisuse seire taustandmetena kasutatud ETAK (Eesti 

topograafiline andmekogu) andmeid, mis ei ole alati ajakohased. Seoses MAK 2. telje toetuste 
püsihindamistegevuste (k.a meetmete seire) läbiviimisega ja üldiste kaugseire andmestiku, 
sealhulgas LIDAR (Light Detection And Ranging) kättesaadavaks muutumisega, on PMK poolt 
koordineeritud maastikuseire käigus testitud vastava  andmestiku sobivust põllumajandusmaastike 

struktuuri muutuste analüüsimiseks ja hindamiseks.  
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2.5.1.1. Indikaatori maastiku struktuuri muutused punkt-, joon- ja pindelementides uuring „LIDAR 
andmete kasutusvõimaluste analüüs põllumajandusmaastikuseires“ 

Töö teostaja: Eesti Maaülikool Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, PMK 

Uuringu eesmärk ja seirealad 

Põllumajandusmaastikku võib vaadata kui koondit maastikuelementidest ja -komponentidest, nii 

looduslikest kui ka inimtekkelistest, nendevahelistest muutuvatest suhetest ning seostest. 
Põllumajandusmaastiku seire üheks oluliseks eesmärgiks on toota kvaliteetseid andmeid maastike 
hindamiseks ja hinnata maastikus ajaliselt toimuvaid muutuseid ehk fikseerida maastiku struktuur nn 
„0-aastal” ja „0+x” aastal ning analüüsida maastiku muutust perioodil x. Siinjuures on oluline, et 

andmete kogumisel ja digitaliseerimisel järgitakse teatud kindlat reeglistikku, kooskõlastatud 
metoodikat ning seirestandardit. Vastasel juhul ei ole andmed analüüsiprotsessi käigus võrreldavad.  

Käesoleva töö eesmärgiks on testida LIDAR andmete kasutamise võimalusi põllumajandusmaastiku 
seires. Eesmärk on anda hinnang, kuivõrd LIDAR andmeid on võimalik kasutada maastikuseires ja 
millist täiendavat informatsiooni on võimalik saada nimetatud andmete analüüsil arvestades 
põllumajandusmaastiku seire eesmärki – punktobjektide, ribastruktuuride ja üldise maastiku 

mitmekesisuse muutuste kaardistamine ja analüüs.  

Käesoleva töö teostamiseks valiti neli testala suurusega 2x2 km (Joonis 139), milles analüüsiti 
maakatte muutusi  LIDAR andmete põhjal. Välitöid käesolevas uuringus ei teostatud.  

 
Joonis 139. 2013. aasta põllumajandusmaastike seire testalade paiknemise skeem (PMK, 2013m) 
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Põhiliseks valikukriteeriumiks oli kahe LIDAR ülelennu andmete olemasolu. Osadel testaladel 
(Kaarma Saaremaal, Ilumäe ja Rägavere Lääne-Virumaal), on maastikuelementide muutuseid 
võimalik hinnata 4-aastase intervalliga. Emumäe testalal on esimesest ülelennust (2010) möödunud 

3 aastat ja siin kasutati 2013. aasta metsandusliku aerolaserskaneerimise ülelennu andmeid. 
Metsanduslik skaneerimine erineb metoodiliselt tavapärasest, kuna lennukõrgus on 1 km võrra 

kõrgem (ca 3 600 m) ja lennuaeg ei ole mitte vegetatsiooniperioodi alguses mais, vaid 
vegetatsiooniperioodi keskel, kui lehtpuude võrad on lehtedega kaetud.  

LIDAR andmete töötlus 

Kokku töödeldi ja analüüsiti käesoleva töö raames (PMK, 2013m) 58 LIDAR LAS-formaadis 
andmefaili. Kolmel testalal on LIDAR andmed kogutud Maa-ameti skanneriga ALS50-II, lennates 

maapinnast keskmiselt 2 400 m kõrgusel. Impulsid on kiiratud lähiinfrapunases spektripiirkonnas 

lainepikkusel 1 064 nm. Impulsitihedus maapinnal andmefailide esimeste peegelduste statistika järgi 
oli keskmiselt 0,7–0,9 impulssi ruutmeetrile. Lennuribade servades põhjustab skänneri peegli suuna 
muutusega seotud liikumise aeglustumine oluliselt suurema impulsitiheduse pinnaühiku kohta sama 
impulsisageduse juures. Lennuribade keskel on impulsitihedus ca 0,45–0,50 imp m2. Iga impulsi 

kohta registreeriti kuni neli peegeldust. Keskmine peegelduste (P) tihedus lennuribal oli 1–1,2 P m2. 
Ülekattega aladel oli peegeldusi pinnaühiku kohta rohkem. Andmed olid salvestatud standardsesse 
LAS-vormingutesse lennuribade kaupa. 

Skaneerimise nadiirnurk oli kuni 20 kraadi. LIDAR andmete töötluseks kasutati tarkavara Mapinfo 

Professional ja Encom Discover. 

Esimese sammuna imporditi LAS-formaadis andmestik MapInfo TAB-andmeformaati ja genereeriti 
lähteandmetest punktiparved. Ruumipäringuga eraldati liidetud punktiparvest ainult 2x2 km 

seireruutude sisse jäävate punktide andmestik. Iga seireruudu jooksva ülelennu aasta sisaldab ca 1,7 
miljonit andmepunkti, ehk ca 1 andmepunkt 2 m2 kohta. Kokku analüüsiti ca 13,6 miljonit 
andmepunkti. 

Peegelduse intensiivsusmudel 

Liidetud andmepunktidest koostati igale seireruudule peegeldustugevust kirjeldava andmestiku 

põhjal vastavad andmemudelid. Erinevalt ortofotost on mudeliandmestik masinloetav ja vastavalt 

kindlatele andmete vahemiknäitajatele saab andmeid ka mudelist ruumipäringutega eristada (Joonis 
140). 
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Joonis 140. Põllumajandusmaastike uuringu Kaarma seireruudu ortofotod ja maakatte 
peegeldusintensiivsuse mudelid 2008. ja 2012. aastal (PMK, 2013m) 

Üldised muutused põllumajandusmaa maakasutuses on intensiivsusmudelilt tuvastatavad ja 
eraldatavad. Probleem on eelkõige selles, et sõltuvalt niiskusoludest ja vegetatsiooniperioodi 
ajalisest jaotusest (jooksva aasta ilmastikust) ei ole peegelduste arvnäitajad üheselt 

klassifitseeritavad. Põllumassiivide sees olev külvikorraväljade jagunemine on aga üldjoontes 
eristatav ja seireks (võrrelduna PRIA tootjate poolsete andmetega) kasutatav. 

Ruumiliste muutuste analüüs 

Antud töö raames koostati esimese sammuna LIDAR andmepilvest kõrgusmudel, kasutades kõikide 
andmepunktide kõrgusandmestikku, tulemuseks saadi 3D maastikumudel. Selleks, et eraldada 
maastikumudelist maapinnast kõrgemale jääv andmestik, ehk maastikuelemendid, tuleb LIDAR 

algandmetest eraldada ainult maapinna kõrgust kirjeldavad andmepunktid ja genereerida ainult 
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maapinda kajastav 3D kõrgusmudel. Puhta maakatet kujutava kõrgusmudeli saamiseks lahutati 3D 
maastikumudelist 3D maapinnamudel. Saadud kõrgusmudel sisaldab lähteandmete täpsusest ja 
katvusest tulenevat „arvutusmüra“, mis lõpptulemusest on otstarbekas eraldada. Lähtudes 

lähteandmete vertikaalsest täpsusest (mõõtmistulemuse maksimaalne viga kuni 30 cm) eraldati 
binaarse maakattemudeli (lage ala/kaetud ala) saamiseks ainult maakatet kujutavast kõrgusmudelist 

andmestik, mille arvutatud kõrgus on > 0,3 m (Joonis 141). 

 
Joonis 141. Põllumajandusmaastike uuringu Rägavere seireruudu binaarsed maakatte mudelid 2009. ja 
2013. aastal. Punased ringid tähistavad suuremate muutustega piirkondi (PMK, 2013m) 

Maakatte mudelilt on suuremad muutused (raied, uued ehitised, teetrasside muutused jne) ka 
visuaalset silmaga eristatavad. Vastav mudel annab võimaluse muutuseid hinnata ka statistiliselt, 

kasutades näiteks FragStat ruumistatistika muutuste hindamise arvutiprogrammi. 

Lisaks on võimalik vastavalt mudelilt leida ruumilised muutused seireaastate võrdlusandmetena. 

Selleks rastermudelid vektoriseeriti ja võrreldi vektorandmete alusel maastikus toimunud muutuseid. 
Muutuste näitajad salvestuvad nii kaardilisel kujul kui ka statistiliselt tabelitesse. Siinjuures tuleb 
ruumistatistikas kajastuvatesse arvnäitajatesse suhtuda ettevaatlikult, kuna statistilised 
muutusnäitajad arvutatakse koondina terve seireruudu põhiselt ja tõlgendamisel võib seetõttu jääda 

mulje, et muutuseid justkui ei toimunud või olid need marginaalsed. Näiteks, kui seireruudu pindala 
on 400 ha ja koondmuutus 2 ha (ehk 0,5%) ei tundu see kindlasti suure muutusena terve ruudu 

ulatuses. Lokaalselt, konkreetses kohas on aga kaetud ala/lage ala võrdluses arvestatav juba 0,1 ha 
suurune muudatus. Rägavere seirealal toimunud muutused olid neljast seirealast kõige 

ulatuslikumad. Lagedat ala tekkis kaetud ala arvelt perioodi jooksul juurde 13,5 ha ja kaetud ala 
pind suurenes vastavalt lageda ala arvelt 19,9 ha, kokkuvõttes lageda ala pindala vähenes 6,4 ha. 
Maastikumuutused võivad 4 aasta jooksul olla ka Eesti tingimustes väga suured, LIDAR andmed 
sobivad selliste muutuste automaatseks maastikutasandil kaardistamiseks ja muutuste arvutamiseks 

väga hästi (Joonis 142). 
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Joonis 142. Põllumajandusmaastike uuringu Rägavere seireruudu maakatte kogumuutus 2009-2013. aastal 
binaarse mudeli alusel (PMK, 2013m) 

Lisaks eelpooltoodule on võimalik leida maastikuelementide (kiviaiad, põõsasribad, kraavid, 
teetammid jne) kõrgusprofiilid, mis annavad täiendavat lisateavet bioloogilise mitmekesisuse seire 
andmete analüüsiks. Näiteks on võimalik hinnata maastiku ribastruktuuride laiuse ja kõrguse suhte 
mõjusid liikide elupaikadele ja territooriumi kasutamisele. Andmestik on võimalik eksportida 

tabelkujule *.xls(x) formaati (Joonis 143). 
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Joonis 143. Näide põllumajandusmaastike uuringu Ilumäe seireruudu ribastruktuuride ristiprofiilist (PMK, 
2013m) 

Maastikuseire seisukohast on oluline fikseerida tegelikud muutused maastikus  pind-, joon- ja 
punktobjektide alusel. ETAK andmebaasi punktobjektide alusel on keerukas, sageli võimatu, 

hinnata tegelikke muutusi maastikus, kuna üksikobjektide arv on ebatäielik ja üksikobjektide 

paiknemine on kaardil ebatäpne –  paljudel objektidel on  asukohavead.  Tihtipeale on objektid kas 
nihkes (Joonis 144) või nende esinemist on üldistatud – paljude üksikpuude asemel on kaardile 
kantud vaid osa puid. LIDAR andmete analüüs koos ETAK andmete ja ortofotodega annab olulist 
lisateavet maastikuseireks ja võimaldab täpsemini hinnata tegelikke muutusi maastikes. 
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Joonis 144. Näide põllumajandusmaastike uuringu Ilumäe seireruudu ETAK punktobjekti asukohaveast 
võrreldes ortofotoga (PMK, 2013m) 

Kokkuvõte ja soovitused 

• LIDAR andmed on põllumajandusmaastikus toimunud muutuste kohta kiire, üldistatud ja 

automaatse ülevaate saamiseks piisava täpsusega ja nende andmete alusel saab täiendada 

põllumajandusmaastiku seire metoodikat. 

• LIDAR andmetest on võimalik arvutada muutused maakattes, võttes aluseks binaarse mudeli 

– kaetud ala (taimestik kõrgem kui 1m) ja nn lage ala. 

• Andmete võrreldavuse huvides on vajalik, et mõõdistuste lendamise aeg oleks samal 
vegetatsiooniperioodil ja lennukõrgus oleks ligilähedaselt sama (2 400 m).  

• LIDAR andmetest on võimalik genereerida maastiku joon- ja pindobjektide kõrgusprofiilid 
(näiteks põõsaribade kõrgus, metsasaarte kõrgus jne.). Nimetatud andmestik avardab 
seiratavate liikide andmeanalüüsi võimalusi.  

• Mikroreljeefide (rändrahnud, kiviaunad jt vertikaalsed objektid) eraldamine on lihtne ja 

täpne. Võrreldes ETAK objektidega on LIDAR andmete alusel määratletud objektid 

ruumiliselt õiges asukohas. 

• LIDAR andmestik on võrreldes ETAK andmetega seire läbiviimiseks sobivam, ETAK 

andmed uuenevad ebakorrapärase sammuga ja on sageli tugevasti üldistatud (näiteks, paljud 
üksikpuud on esitatud mõnede üksikpuude parvena, kus üksikpuude arv ega asukoht ei vasta 
tegelikkusele). 

• LIDAR-põhine automaatselt arvutatav maakatte muutus on objektiivne, puudub inimfaktorist 

tulenev digitaliseerimistäpsuse mõju muutustele. Binaarse maastikumudeli alusel on 
võimalik arvutada maastikumeetrika näitajad ja hinnata muutusi maastikes. 
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• Puuduseks on LIDAR andmestiku nn intensiivsusklasside keerukas klassifitseerimine. 

Intensiivsusväärtus sõltub lennuajal valitsevatest tingimustest ja ei ole konstantne. 
Maakatteklasside leidmine intensiivsusväärtusest ei ole võimalik. 

• Käesoleva uurimistöö alusel võib anda soovituse täiendada põllumajandusmaastiku seire 

metoodikat arvestades LIDAR andmete analüüsivõimalustega. 
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2.6. KOMPLEKSUURING MAHE– JA TAVAVILJELUSEST 

Kompleksuuringuga alustati PMK Kuusiku Katsekeskuses 2003. aastal. Uuring on pikaajaline. 

Selgitatakse mitmete maaviljeluslike võtete (mullaharimine, külviaeg, orgaanilise väetise 

kasutamine, liblikõieliste heintaimede allakülvid haljasväetiseks jm) ja viljelusviiside (mahe–, 
tavaviljelus) olulisust PKT seisukohalt. Kompleksuuring viiakse läbi erinevates mahe– ja 
tavakülvikorra katsetes.  

2.6.1. KOMPLEKSUURING JA SELLE EESMÄRGID 

Uuringu eesmärgiks on selgitada mahe- ja tavaviljeluse külvikordades mullaviljakuse, mullatervise 
ja kultuuride saaginäitajate muutusi pikema aja jooksul, kasutades erinevaid agrotehnoloogilisi 

lahendusi. Nende mõju hinnatakse järgmiste indikaatorite abil: mulla toitainete ja orgaanilise aine 
sisaldus, mullatoitainete bilanss, mulla füüsikalised näitajad, vihmausside ja mikroorganismide 

tegevus, umbrohtumus, kultuuride saak ja saagikvaliteet, taimehaigused, –kahjurid ja –kasurid ning 
kultuuride kattetulu. Eeltoodud näitajate kohta kogutakse andmeid vastavalt metoodikale erineva 

pikkusega uurimissammuga. 

Uuritavad külvikorratüübid ja agrotehnoloogad on valitud selliselt, et need oleks kasutatavad Eesti 
põllumajandusettevõtetes. Külvikordade viljavaheldus ja nende majandamine vastavad MAHE 
toetuse ja KSM toetuse saamise tingimustele. 

Uuringu tulemusi saab kasutada põllumajanduslike keskkonnatoetuste hindamise ja seire 
taustinformatsioonina ning seireindikaatorite valiku täpsustamiseks. Samuti saab täpsustada 

põllumajandustoetuste abil toetatavate tegevuste valikut ja põhjendatust, selgitada erinevate 

agrotehnoloogiate toimimist ning koolitada põllumajandustootjaid.  

Erinevates külvikordades mullatoiteelementide üldbilansside ja taimedele omastatavate 
toiteelementide ning orgaanilise aine (huumuse) sisalduse muutuste põhjal tehtud järeldusi saab 
kasutada hindamise baasindikaatori “Toiteelementide üldbilanss“ analüüsi ühe osana. 

Uuringu erinevate agrotehnoloogiliste lahenduste alusel arvutatud teraviljade kattetuluarvestusi saab 
kasutada käesoleva aruande sotsiaalmajanduse valdkonnas käsitletava ettevõtjatulu täiendava 
hindamise allikana. 

Uuringuala põhiosa paikneb keskmise liivsavilõimisega rähkmullal. Väiksem osa katsealast paikneb 

kerge liivsavilõimisega leostunud mullal. Rähkmuld on üks enam levinud mullatüüpe Põhja–Eesti ja 
Saaremaa põllumajandusettevõtetes, ülejäänud piirkondades leidub seda vähem. Leostunud mulda 
loetakse Eesti viljakamate põllumuldade hulka. Omastatava fosfori ning kaaliumi sisaldus (Melich-3 
järgi) on keskmine ja mikroelementide sisaldus madal, pH on neutraalne. Huumusesisaldus (Tjurini 
järgi) on keskmine või üle keskmise. Selline mullaviljakuse tase peaks olema suhteliselt tavaline 

suure hulga maheviljelejate põllumaadel Eestis. Uuringuid teostatakse neljas külvikorras, erinevate 
uurimisfaktorite alusel (Lisa 38). 
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2.6.1.1. NPK üldbilanss külvikordade muldades  

Mulla NPK-üldbilansis on arvesse võetud kultuuride saagiga (terad, haljasmass, põhk) ja 
leostumisega eemaldatavad ning sõnnikuga, liblikõieliste õhulämmastikuga, sademetega ja 

külviseemnega mulda juurde toodavad toiteelementide kogused. N-üldbilanssi pole üldiselt võimalik 
täpselt arvutada. Keeruline on arvestada näiteks ristiku juurte poolt mulda toodud õhulämmastikku. 

Külvikord 1 

Põldheinarohkes külvikorras oli järgmine viljavaheldus: punase ristiku rohke põldhein 1. a – punase 
ristiku rohke põldhein 2. a – suvinisu – segavili (hernes või vikk+kaer) – suvioder allakülviga.  
Külvikord on suunatud söödatootmisele ja seal toimub intensiivne toiteelementide eemaldamine 
põldheina niidete ja terakultuuride terasaagi ning põhuga. Poolele katsealast antakse tahesõnnikut 

kaks korda ühele külvikorraväljale rotatsioonis ja korraga 30 t/ha. Poolt katseala ei väetata.  

1. rotatsioonis eemaldati niidetega põllult põldheina oluliselt vähem kui 2. rotatsioonis. Põhjusteks 

olid põldheina puhaskülvid 1. rotatsiooni algusaastatel allakülvide asemel, mis vähendas niidete 
arvu 1. aastal, 2007. a lumeta talve tõttu hävinenud põldhein ja 2. aasta põldheina viimase niite 
jätmine haljasväetiseks. NPK-üldbilanss oli sõnniku andmise korral 1. rotatsioonis positiivne. 
Põldheina ädala sageda mitteeemaldamise tõttu jäi oluline kogus NPK-st põllule ja nende 

elementide üldbilanss jäi positiivseks. 

2. rotatsioonis koristati põldheina oluliselt intensiivsemalt. Osadel aastatel saadi põllult isegi kolm 
niidet, samuti koristati kahel aastal sügisel ka suviodra allakülvilt niide, mida 1. rotatsioonis ei 
tehtud. Kuna heintaimedega eemaldatakse põllult suurtes kogustes NPK, mõjutab heintaimede 

koristamise intensiivsuse muutus mulla NPK-üldbilanssi oluliselt.  

2. rotatsioonis jäi N-üldbilanss külvikorra mullas keskmiselt vaid sõnniku andmise korral 
positiivseks (külvikorras 46 kg/ha/a; Joonis 145). P- ja K-üldbilanss jäi aga ka sõnniku andmisel  

mullas negatiivseks (vastavalt -2 ja -14 kg/ha/a). Mitteväetamisel oli K-üldbilanss tugevalt 
negatiivne ja negatiivseks jäi ka külvikorra N-üldbilanss. See näitab, et intensiivsel põldheina 
niidete eemaldamisel ja sõnniku mitteandmisel ei suuda liblikõieline heintaim alati tuua mulda 
juurde piisavalt õhulämmastiku, et külvikorra lämmastiku juurdetulek oleks tervikuna suurem kui 

eemaldamine. Ka selgus, et antud tahesõnnikukogustega (kaks korda 30 t/ha väljale rotatsiooni 

jooksul ehk 12 t/ha aastas) pole võimalik heintaimede intensiivse eemaldamise korral K- ja P-
üldbilanssi tasakaalustada.  
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Joonis 145. Teise rotatsiooni (2008.–2012. a) keskmine NPK-üldbilanss (kg/ha/a) maheviljeluses 1. 
külvikorras Kuusiku katsepõllul 

NPK eemaldamine põldheina niidetega on tõepoolest suur. Näiteks kolme niite keskmisena 

eemaldati 2. rotatsioonis mahepõllult väetamata variandis NPK vastavalt 84, 12 ja 101 kg/ha, 

sõnnikuga väetamisel vastavalt 144, 18 ja 174 kg/ha. Kusjuures K eemaldati heintaimede kolme 
niitega märgatavalt rohkem kui suvinisu, segavilja ja odra terasaagi ning põhuga kokku. Keskmiselt 
tagastati tahesõnnikuga 30 t/ha 2. rotatsioonis N 137, P 24 ja K 138 kg/ha. See näitab, et põldheina 
kolme niitega eemaldati lämmastikku ja kaaliumi rohkem kui sõnnikuga tagastati. 

NPK-üldbilanssi oleks mahekülvikorras võimalik tasakaalustada ühelt poolt tahesõnniku koguse 
tõstmisega. Kuigi selle arvelt kasvab üldiselt ka kultuuride saak ning äraviidav toiteelementide 

kogus, läheb osa tahesõnniku toiteelemente orgaanilise aine koosseisus mullas siiski püsivamasse 

vormi, täiendades ka mullavarusid. Nii, et teoreetiliselt võiks NPK-üldbilansi tasakaalu tahesõnniku 
koguse suurendamisega põllul saavutada. Samas sõltub sõnniku tootmise kogus loomade arvust, 
keda saab söödabaasi rahuldamiseks mingi koguse söödamaa kohta pidada, mistõttu sõnniku 

väetamisnorme pole siiski alati võimalik oluliselt tõsta. Lisaks sõnnikule saaks kasutada 
maheviljeluses lubatud väetisi ja püüda sellega bilanssi tasakaalustada. Kuid näiteks kergesti 
omastatava mineraalse kaaliumväetise andmisel heintaimedele võib oluliselt suureneda ka mulla 
kaaliumivarude kasutamine ja heintaimede intensiivsel eemaldamisel ei pruugi K-üldbilansi 

tasakaalustamine olla sel juhul siiski lihtne. 

Üheks variandiks oleks niidete arvu vähendamine. Sellega jääks arvestatav hulk NPK põllult 

eemaldamata. Arvestused näitavad, et kui vähendada niidete arvu 1. aasta põldheinal kahele ja 2. 
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aasta põldheinal ühele ning jätta allakülvatud põldheina sügisene niide koristamata, olnuks P- ja K-
üldbilanss sõnniku andmise korral põllul tasakaalus. Viimase niite ära jätmine ei tooks söödabaasi 
suurt puudujääki, kuna see ädal oli üldiselt väikese saagikusega nagu allakülvi sügisene niidegi. 

Külvikord 2 

Teraviljarohkes mahe– ja tavaviljeluse külvikorras oli 2. rotatsioonis (2009.-2012. a) alljärgnev 
viljavaheldus: suvinisu – suvioder – kaer allakülviga – punane ristik haljasväetiseks. Viljavaheldus 

toimus ühel põllul, eraldi külvikorraväljadeta. Toiteelemente eemaldatakse vaid terasaagi ja osal 
katsest lisaks ka põhuga. Seetõttu eemaldatakse neid tunduvalt vähem kui külvikorras 1. Eeltoodud 
külvikorratüüp oleks kasutatav teraviljakasvatusele spetsialiseeruva tootmise korral. Antud juhul 
maheviljeluses sõnnikut ei kasutataks, kuna ettevõtjal poleks loomapidamist ja tavaviljeluses 

kasutataks väetamiseks lisaks haljasväetisele mineraalväetiseid. 

Mineraalväetisi anti 2. rotatsioonis tavaviljeluses järgmiselt: N, P, K suvinisule vastavalt 80, 11 ja 

36 kg/ha, suviodrale 82, 11 ja 40 kg/ha ning kaerale allakülviga 50, 8 ja 27 kg/ha. Allakülviaastale 
järgneval aastal punast ristikut tavaviljeluses mineraalväetistega ei väetatud. Punast ristikut 
niidetena ei eemaldatud, vaid purustati kaks korda kasvuajal põllule ja järgneva aasta kevadel künti 
haljasväetisena mulda.  

Üldiselt olid selle külvikorra 2. rotatsiooni NPK-üldbilansi trendid sarnased 1. rotatsioonile. Punase 

ristiku mügarbakterite poolt seotud õhulämmastiku kogus oli nii tava- kui ka maheviljeluses 
piisavalt suur, et hoida N-bilanssi positiivsena ning mulda lisandus rotatsiooni jooksul  lämmastikku 
rohkem kui saagiga eemaldati (Joonis 146). Samas toodeti maheviljeluses punase ristiku poolt 

täiskasvuaastal oluliselt vähem õhulämmastikku kui tavaviljeluses (arvutuste järgi 2,7 korda). 
Tavaviljeluses moodustus mineraalväetiste järelmõjul näiteks 1,9 korda suurem punase ristiku 

maapealne kuivmass, mis oli 45% võrra kõrgema N-sisaldusega võrreldes maheviljelusega. Samuti 
ei eemaldatud põhu tagastamise korral kogu mineraalväetistega teraviljadele antud lämmastikku. 
See tõstis positiivset bilanssi tavaviljeluses veelgi.  
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Joonis 146. Teise rotatsiooni (2009.– 2012. a) keskmine NPK-üldbilanss (kg/ha/a) 2. külvikorra  mullas tava− 
ja maheviljeluses Kuusiku katsepõllul  

Haljasmassi purustamisel ja selle mullapinnale jätmisel ning lagunemisel toimub ka teatav N kadu 

õhku. Selle kao hulka pole aga käesolevas uuringus võimalik hinnata ning see bilansis ei kajastu. 

P- ja K-bilansi arvestus on aga täpsem. Sarnaselt 1. rotatsioonile jäi maheviljeluses negatiivseks 
mulla P- ja K-üldbilanss, kuna neid elemente teravilja saagiga eemaldati, juurde aga väetamise 
puudumisel ei tulnud. Tavaviljeluses oli tänu antud mineraalväetistele K-bilanss positiivne, kui põhk 
mulda tagastati. Kui põhk eemaldati, jäi ka tavaviljeluses K-bilanss negatiivseks. Teraviljapõhk 
sisaldab suhteliselt märkimisväärse koguse kaaliumi. Seetõttu tuleks põhk mulda tagastada kas otse 

või sõnnikuna, et K-bilanssi oluliselt parandada. Põhku ei tohiks maheettevõttest välja viia või 

kasutada muuks otstarbeks.  

P-bilanss jäi tavaviljeluses 2. rotatsiooni keskmisena vähesel määral negatiivseks hoolimata 
väetamisest ja põhu tagastamisest. See näitab, et väetamisel oleks tulnud juurde anda mõningane 
kogus lisafosforit. 1. rotatsioonis jäi P-bilanss kergelt positiivseks. 

Siin tekibki nüüd küsimus, kuidas peaks näiteks taimekasvatustootjad, kes sõnnikut ei tooda ja 
põldudele ei anna, mulla P- ja K-sisaldust säilitama. Üks võimalus on hakata väetama 

maheviljeluses kasutada lubatud (tööstuslikult töötlemata) mineraalsete P- ja K-väetistega. Samas 
rõhutatakse Euroopa Liidu mahetaimekasvatust reguleerivas seadusandluses (EÜ 834/2007), 
soovitusena et mullaviljakust tuleks kõigepealt hoida oma ettevõtte aineringluse baasil orgaaniliste 

väetistega. Maheväetiste kasutamist takistab nende kõrge hind. Paljud mahetootjad ei taha neid 

väetisi kasutada ka sellepärast, et mindaks vastuollu nende tõekspidamistega mahetootmisest kui 
ettevõttesisesest suletud aineringel põhinevast tootmisviisist. 
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2.6.1.2. Omastatava P- ja K- ning huumuse sisaldus külvikordade künnikihis  

Külvikord 1 

Mullaanalüüsid omastatavate toiteelementide ja huumuse määramiseks põldheinarohke külvikorra 

künnikihis võeti katse alguses kevadel ja kordusena teatud vahemiku järel siis, kui külvikorra väljad 
olid üldiselt läbinud 1. rotatsiooni koos üleminekuaastatega ja alati 2. aasta põldheina järel kevadel. 
Üleminekuaastate sissetuleku tõttu oli proovide võtmise ajavahe väljade lõikes erinev (4-7 aastat) 

ega ühtinud osadel väljadel rotatsiooni kestusega. Selle tõttu nihkus edasi ka 3. korra 

mullaanalüüside tegemine. Seetõttu antakse siin ülevaade vaid 4. ja 5. välja kohta keskmiselt, kuna 
nende 3. korra mullaproovide võtmisaeg ühtib 2. rotatsiooni lõpuaastaga. Ülejäänud väljade 
analüüsid tehakse lähitulevikus. 

Tahesõnnikuga väetamisel oli nii 1. rotatsiooni kui ka 2. rotatsiooni lõpus omastatava P ja K ning 
huumuse sisaldus märgatavalt kõrgem kui mitteandmisel (erinevused statistiliselt usutavad). 

Sõnniku mitteandmisel oli omastatava P-sisalduse langus katse algusaasta ning 1. ja 2. rotatsiooni 
lõpuaasta vahel pidev (statistiliselt usutav PD05 juures). Nii olid omastatava P sisaldused katse 

algusaastal 53 mg/kg, 1. rotatsiooni lõpus 47 mg/kg ja 2. rotatsiooni lõpus 43 mg/kg. See tähendab, 

et fosforivajadus langes keskmisest tarbest suure tarbeni 2. rotatsiooni lõpuks (Melich-3 
väetistarbegradatsiooni järgi). Sõnniku andmisel polnud omastatava P muutused olulised 
(statistiliselt mitteusutavad). Katse alguses oli omastatava P sisaldus 55 mg/kg, 1. rotatsiooni lõpus 
53 mg/kg ja ja 2. rotatsiooni lõpus 52 mg/kg. Seega püsis omastatava fosfori tase sõnniku andmisel 

suhteliselt stabiilne. 

Sõnniku mitteandmisel langes omastatava K sisaldus katse algusega võrreldes 1. rotatsioonis 146-lt 
mg/kg 134-le mg/kg (statistiliselt usutav PD05 juures). 2. rotatsiooni lõpuks toimus üllatuslikult 
omastatava K sisalduse tõus umbes samale tasemele kui katse alguses. Sõnnikuga väetamisel polnud 

omastatava K sisalduse muutus katse algus- ja 1. rotatsiooni lõpuaasta vahel oluline (statistiliselt 

mitteusutav). 2. rotatsiooni lõpuaastal oli omastatava K sisaldus aga märgatavalt tõusnud ehk 1. 
rotatsiooni lõpuaastaga võrreldes 150-lt mg/kg 171-ni mg/kg (statistiliselt usutav PD05 juures). K-
väetistarbevajadus on katsealal keskmine (PMK väetistarbegradatsiooni järgi). 

Omastatava P ja K sisalduse langus sõnniku mitteandmisel katse algusaastaga võrreldes tulenes 
ilmselt sellest, et enne katse algust oli katseala korralikult väetatud mineraalväetistega, mis hoidis 
omastatava P ja K taset kõrgemal. Väetamise lõppemisel maheviljeluses toitusid taimed aga ainult 

mullavarudes oleva P ja K arvelt, mis viis alguses ka omastatava P ja K sisalduse järsemale 

vähenemisele. 

Huumuse sisaldus (Tjurini järgi) tõusis katse algusega võrreldes 1. rotatsiooni lõpus märgatavalt nii 
sõnniku andmisel kui ka mitteandmisel (sõnniku mitteandmisel 3,04%-lt 3,11%-ni ja sõnniku 
andmisel 3,05%-lt 3,24%-ni). Mulla huumusesisalduse astmete järgi tõusis huumuse sisaldus sellega 
keskmiselt tasemelt üle keskmise taseme. Sealt edasi 2. rotatsiooni lõpus enam märgatavat muutust 

polnud (statistiliselt mitteusutav) ei sõnniku andmise ega mitteandmise korral. Enne katse algust 
kasvatati katsealal pikka aega põhiliselt vaid terakultuure. Mitmeaastase põldheina lülitamisel 
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viljavaheldusse ja sõnniku juurdeandmisel suurenes katses järsult mulda juurdetuleva orgaanilise 
aine osa, mis põhjustaski 1. rotatsiooni lõpuks märgatava huumuse sisalduse tõusu. 2. rotatsioonis 
oli huumusbilanss suhteliselt samal tasemel 1. rotatsiooniga ja huumuse sisaldus enam eriti ei 

muutunud. 

Külvikord 2 

Teraviljatootmisele sobivas mahe- ja tavakülvikorras võrreldakse künnikihi omastatava P ja K 

sisalduse muutusi katse alguse (2005. a), 1. rotatsiooni lõpuaasta (2009. a) ja 2. rotatsiooni lõpuaasta 
(2013. a) tulemuste alusel (Tabel 48). 

Tabel 48. Taimedele omastatava fosfori ja kaaliumi (mg/kg) sisalduse muutused 2. külvikorra künnikihis 
Kuusiku katsepõllul perioodil 2005-2013 

Viljelusviis 
P mg/kg K mg/kg 

2005 2009 2013 2005 2009 2013 

Tava 71 78 71 188 181 185 

Mahe 75 78 69 197 177 183 

Tavakülvikorra mulla künnikihis, kus teravilja põhk sügisel künniga mulda tagastati, suurenes 

omastatava P hulk mullas uuringu algusest 2005. aastal 2009. aastani 9,9%, kuid langes 2. 
rotatsiooni lõpuks 2013. a kevadel samale tasemele kui katse alguses (statistiliselt usutavad 

erinevused PD01 juures). Omastatava K sisaldus langes 2009. a võrreldes 2003. a mõnevõrra, kuid 
2013. a tõusis natuke. See tõus pole aga statistiliselt usutav. 

Mahekülvikorra künnikihi mullas, kus põhk samuti mulda tagastati, omastatava P kogus eriti ei 
muutunud võrreldes 2005. a ja 2009. a, kuid 2013. a oli toimunud oluline langus (12% võrra, 

statistiliselt usutav PD01 juures). Omastatava K sisaldus, mis katse alguses oli mõnevõrra suurem kui 
tavaviljeluse mullas (statistiliselt mitteusutav), langes maheviljeluses kiiremini. Kokku oli langus 
2009. a 10% (statistiliselt usutav PD01 juures). Kuid 2013. a oli ka siin võrreldes 2009. a sarnaselt 
tavaviljelusele toimunud mõningane omastatava K sisalduse tõus (statistiliselt mitteusutav). 

Teise rotatsiooni lõpuks (2013. a) olid tava- ja maheviljeluse künnikihi omastatava P ja K sisaldused 
praktiliselt samad (vahed statistiliselt mitteusutavad). Põhu eemaldamine omastatava P ja K 

sisaldust ning huumuse sisaldust praktiliselt ei mõjutanud. 

Selgemad sarnasused toiteelementide üldbilansiga ilmnevad 2. rotatsioonis mõlemal viljelusviisil 
fosfori puhul. P-üldbilanss oli 2. rotatsioonis mõlemal viljelusviisil negatiivne ja omastatava P 
sisaldus langes mõningal määral. 

Huumusesisalduse muutust künnikihis sai võrrelda 1. rotatsiooni ja 2. rotatsiooni lõpuaastate 
võrdluses. Katse algusaasta kohta võrreldavad andmed 2. külvikorras puuduvad. Statistiliselt 
usutavaid erinevusi huumusesisalduses rotatsioonide lõpuaastate vahel ei esinenud. Seega võib 
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öelda, et selles vahemikus on huumusesisaldus püsinud suhteliselt stabiilsena. Tavaviljeluses oli 
huumusesisaldus (Tjurini järgi) 2,96% ja maheviljeluses 2,90% (erinevused pole statistiliselt 
usutavad). Huumusesisaldus on keskmisel tasemel. 

2.6.1.3. Kultuuride umbrohtumus ja saaginäitajad külvikorras 1 

Põldhein mahe- ja tavaviljeluses 

Punase ristiku rohke põldheina väetamisel anti tavaviljeluse variantides kompleksväetist (N-14, P-13 

ja K-60 kg/ha). Norm on arvestatud põldheina keskmise kaaliumitarbe järgi, sest heintaimed on 
suured kaaliumi tarbijad.  

2013. a koristati 1. a põldheinalt 3 niidet ja 2. a põldheinalt 2 niidet. 

Tahesõnniku järelmõjul tõusis põldheina saak maheviljeluses 2013. a märgatavalt võrreldes sõnniku 
mitteandmisega – haljasmassisaak 37% ja kuivmassisaak 31% (Joonis 147). Tavaviljeluses jäi 
sõnniku järelmõju ja mineraalväetise koostoime foonil saagitõus aga tagasihoidlikuks võrreldes 

ainult mineraalväetisi saanud variantidega (haljasmass 7,7% ja kuivmass 5,1%). Siin võis mineraal- 
ja orgaaniliste väetistega antud toiteelementide osa olla juba nii kõrge, et täiendav saagitõus kahe 

väetise koostoimes jäi minimaalseks. Sarnased tendentsid on esinenud ka eelnevatel aastatel. 

 

Joonis 147. Põldheina haljas– ja kuivmassisaagid (kg/ha) kahe välja keskmisena 2013. a. Kuusiku katsepõllul 

Suured olid põldheina saagivahed mahe- ja tavaviljeluse vahel. Nii suurendas mineraalväetise 
andmine sõnnikut mittesaanud variantides põldheina haljasmassi 2013. aastal 2,4 korda ja kuivmassi 

2,2 korda võrreldes maheviljelusega. Sõnniku järelmõjul ja mineraalväetisi saanud variantide 
haljasmassi saagitõus oli mõnevõrra väiksem (vastavalt 1,9 ja 1,7 korda). Seegi on sarnane 

varasemate aastate tulemustega. 
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Talvekahjustuste ja sademetepuuduse tõttu oli põldheina saagikus 2013. aastal üks katseaastate 
madalaimaid. Sõnniku mitteandmisel vähenes sarnaselt eelnevatele aastatele maheviljeluses teise 
aasta põldheinas tugevasti punase ristiku osakaal ja domineerima hakkasid kõrrelised heintaimed. 

Seega ei piisa ristiku korralikuks kasvuks vaid õhulämmastikust, vaid on vaja ka piisavalt fosforit ja 
kaaliumi. 

Terakultuurid mahe- ja tavaviljeluses  

Suvinisule anti tavaviljeluses 2012. aasta augustis kompleksväetist (N-9, P-8, K-38 kg/ha) ja 
pooltele variantidele tahesõnnikut 30 t/ha (N-129, P-20, K-156 kg/ha, kuivaine 20%). Kevadel anti 
külvi alla ammooniumsalpeetrit (N-90 kg/ha). Maheviljeluses anti pooltele variantidele kevadel 
samas koguses tahesõnnikut 30 t/ha, pooled variandid jäid väetamata. Keskmine terasaak oli 2013. a 

maheviljeluses 2 273 ning ja tavaviljeluses 3 471 kg/ha (53% võrra kõrgem kui maheviljeluses).  

Segavilja väetati tavaviljeluses 2013. aastal kompleksväetisega (N-49, P-5, K-30 kg/ha). Sõnnikut 

segaviljale ei antud. Keskmine terasaak oli 2013. a maheviljeluses 2 425 ning ja tavaviljeluses 2 902 
kg/ha (16% võrra kõrgem kui maheviljeluses).  

Suviotra väetati tavaviljeluses 2013. aastal kompleksväetisega (N-49, P-5, K-30 kg/ha) ja pooli 
variante lisaks tahesõnnikuga 30 t/ha (N-182, P-46, K-225 kg/ha, kuivaine 21%). Maheviljeluses 
väetati pooli variante sama sõnnikukogusega, pooled variandid jäid väetamata. Keskmine terasaak 

oli 2013. a maheviljeluses 1 941 ning ja tavaviljeluses 3 638 kg/ha (87% võrra kõrgem kui 
maheviljeluses). 

Kaheaastane põldhein suutis vegetatiivselt hästi levivatest umbrohtudest (VHU) ohakad suhteliselt 

edukalt alla suruda, nii et nende maapealne mass oli järgnevas suvinisus suhteliselt väike. Selles 
osas ei erinenud 2013. a umbrohtumus varasematest aastatest. Orashein on suutnud viimastel 
aastatel aga põldheinaga paremini kohaneda ja selle osakaal on hakanud kasvama. Hoolimata sellest 

oli VHU toormass tervikuna 2013. a suvinisus endiselt suhteliselt madal (Joonis 148). 
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Joonis 148. Suvinisu umbrohtumus ja terasaagid (kg/ha) peale põldheina sissekündi erineva sügisese 
mullaharimise korral 2013. aastal Kuusiku katsepõllul 

Kahekordsel pindmisel mullaharimisel (8–10 cm) ilma künnita ja ainult künnil hakkas 
maheviljeluses VHU toormass juba teisel terakultuuri kasvuaastal (peale põldheina) kiiresti tõusma. 

Kui varasematel aastatel oli kõrgeim VHU toormass segaviljas ainult künnil, siis 2013. a oli 
pindmisel mullaharimisel nende toormass esimest korda kõrgeim ülejäänud harimisviisidega 
võrreldes nii mahe- kui ka tavaviljeluses (Joonis 149). Umbrohtumuse kasv on maheviljeluses 
jätkunud pindmisel mullaharimisel ja ainult künnil ka segaviljale järgnevas suviodras. Kahekordsel 
tüükoorimisel koos künniga suudeti maheviljeluses vegetatiivselt levivad umbrohud kontrolli all 

hoida nii segaviljas kui ka suviodras kõigil katseaastail. Samasugune tulemus ilmnes ka 

tavaviljeluses. Tüükoorimise ja künni koosmõjul kurnatakse VHU umbrohud välja ja nende osakaal 
väheneb oluliselt. 
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Joonis 149. Herne ja kaera segavilja umbrohtumus ning terasaagid (kg/ha) teisel aastal peale põldheina 
sissekündi erineva sügisese mullaharimise korral 2013. aastal Kuusiku katsepõllul 

2013. a tavaviljeluses kasutatud herbitsiidide segu MCPB+Basagran (2+1 l/ha) oli LEU tõrjumisel 

teraviljades väga tõhus (rohelise ja punase joone vahe joonistel), kuid tõhusus oli oluliselt madalam 
VHU tõrjumisel. See herbitsiidide segu ei hävita orasheina ja sel põhjusel jäi üldine mõju VHU 
märgatavalt madalamaks. Orasheina osakaal on tavaviljelusel teraviljades märgatavalt suurenema 

hakanud viimastel aastatel ja selle tõrjumiseks pritsiti tavaviljeluse variandid 2013. a peale 

saagikoristust glüfosaadiga. Sõnniku andmisel on umbrohtude toormass olnud natuke suurem 
võrreldes mitteväetamisega kuid mitte statistiliselt usutavalt. 

Aastate keskmised saaginäitajad maheviljeluses 

Sõltuvalt ilmastikust ja talvekahjudest kõikus mahepõldheina saak aastate jooksul tugevalt. Teise 
kasvuaasta põldheina koristatud haljas- ja kuivmassi kogus (Joonis 150) oli esimese aasta 
põldheinaga võrreldes madalam eelkõige sellepärast, et sageli ei koristatud viimast ädalat söödaks, 

vaid jäeti haljasväetiseks. Niidete võrdluses oli 1. a põldhein siiski ka saagikam kui 2. a põldhein. 

Sõnniku järelmõjul olid 2007.-2013. aasta keskmisena maheviljeluses põldheina haljas- ja kuivmass 

märgatavalt suuremad kui väetamata variantidel (Joonis 150). Haljasmassi puhul oli saagitõus 1. a 
põldheina puhul 6,3 t/ha (28%) ja 2. a põldheina puhul 4,6 t/ha (39%). Kuivmass tõusis aga 
vastavalt 0,9 t/ha (22%) ja 0,5 t/ha (21%).  
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Mahepõldheina saagikuse erinevused ilmnesid mõningal määral ka sügiseste mullaharimiste 
järelmõjuna. Nii olid 1. ja 2. a põldheina toor- ja kuivmass kokku tüükoorimise ja künni järelmõjul 
vastavalt 16% ja 12% kõrgem kui pindmisel mullaharimisel ning 11% ja 5,3% kõrgem kui ainult 

künnil (statistiliselt usutav PD05 juures). 

 

Joonis 150. Mahepõldheina niidete keskmised haljas- ja kuivmassi saagid (kg/ha) sõnnikuga väetamisel ja 
mitteväetamisel 2007.-2013. aastal Kuusiku katsepõllul 

Aastate keskmisena tõusid maheviljeluses tahesõnniku otse- ja järelmõjul võrreldes 

mitteväetamisega suvinisu (Joonis 151), segavilja (Joonis 152) ja suviodra (Joonis 153) terasaagid, 
terade proteiinisisaldus ja proteiinisaak märkimisväärselt. 
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Joonis 151. Mahesuvinisu keskmised saaginäitajad sõnnikuga ja ilma ning erineval mullaharimisel 2007.-
2013. aastal Kuusiku katsepõllul 

 
Joonis 152. Mahesegavilja keskmised saaginäitajad sõnniku järelmõjul ja ilma ning erineval mullaharimisel 
2009.-2013. aastal Kuusiku katsepõllul 
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Joonis 153. Maheodra keskmised saaginäitajad sõnnikuga ja ilma ning erineval mullaharimisel 2005.- 2013. 
aastal Kuusiku katsepõllul  

Terasaakide võrdluses tõusis sõnniku mõjul kõige rohkem suviodra terasaak. Suvinisu puhul 
vähendasid sõnniku mõju terasaagile ilmselt põldheina sissekünni järgsel lagunemisel vabanevad 
toiteelemendid. Segavilja saagitõus oli väikseim, kuna see ei saanud sõnnikut otse, vaid kasutas 

järelmõju. Praktiliselt võrdne teraviljade terasaagitõus sõnniku mõjul oli ainult künnil ja 
tüükoorimisel koos künniga (vastavalt 25% ja 24%; (Joonis 154). Väikseim terasaagitõus oli aga 
pindmisel mullaharimisel (17%). Seal jääb osa sõnnikust korralikult mulda segamata, mis vähendab 

ka sõnniku tõhusust (N osaline kadu lendumise teel jm). 
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Joonis 154. Külvikorra 1 terakultuuride aastate keskmised saagitõusud (%) allapanuga tahesõnniku mõjul 
võrreldes mitteväetamisega maheviljeluses Kuusiku katsepõllul  

Tavaviljeluses jäi sõnniku mõju mineraalväetiste foonil terasaakidele suhteliselt tagasihoidlikuks. 

Kõigi kolme maheterakultuuri puhul saadi aastate keskmine suurim terasaak tüükoorimisel koos 

künniga. Tüükoorimisel koos künniga on mullaharimine intensiivsem, kui teistel harimisviisidel, 
mis kiirendab ka toiteelementide vabanemist mullas. Oluliselt väiksem oli ka vegetatiivselt levivate 
umbrohtude (VHU) mass. Nende põhjuste tõttu terasaagid tüükoorimisel koos künniga suurenesidki.  

Terade proteiinisisalduse üheks olulisemaks mõjutajaks on lämmastikuga väetamine. Lämmastiku 
omastatavus oleneb aga suurel määral taimede kasvuaegsest ilmastikust ja väetise lagunemise 

kiirusest mullas, mida mõjutab ka mulla mehhaaniline harimine. Katses ilmnes, et erinevad 
mullaharimisviisid võivad maheviljeluses otsemõjuna vähesel määral terade proteiinisisaldust 
mõjutada (statistiliselt usutav PD05 juures). Segavilja terade proteiinisisaldus oli kõrgeim pindmisel 

mullaharimisel ja madalaim ainult künnil (Joonis 152). Suviodra terade proteiinisisaldus oli aga 
kõrgeim tüükoorimise ja künni koosmõjul ning madalaim pindmisel mullaharimisel (Joonis 153). 

Tüükoorimisel koos künniga vabaneb intensiivsema mullaharimise tõttu rohkem lämmastikku kui 
pindmisel harimisel ja ainult künnil. Selle mõjul võis odra terade proteiinisisaldus ka rohkem tõusta. 
Segaviljas võis proteiinisisaldust rohkem mõjutada kaunvilja ja kaera erinev osakaal mullaharimiste 
foonidel. Kuna aga seda ei analüüsitud, pole võimalik seda fenomeni täpsemalt seletada.  
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Aastate keskmisena ületas maheviljeluses kahekordse tüükoorimise ja künni koosmõju foonil 
moodustunud terakultuuride keskmine terasaak pindmise mullaharimise ja ainult künni fooni 
keskmist terasaaki 15% võrra (Joonis 155). Pindmise mullaharimise ja ainult künni variantide VHU 

umbrohtude keskmine kuivmass oli 3,6 korda ja umbrohtude kogukuivmass 73% võrra suurem kui 
tüükoorimisel koos künniga. Ainult künnil, kus VHU kuivmass oli kõrgeim võrreldes ülejäänud 

mullaharimistega, oli lühiealiste umbrohtude osakaal kõige väiksem. 

Arvutuste järgi tasunuks kahekordne tüükoorimine koos künniga end saadud enamsaagi (300 kg/ha) 
arvelt ülejäänud mullaharimistega võrreldes ära ka suhteliselt madalate teravilja kokkuostuhindade 
korral. 

 

Joonis 155. Külvikorra 1 terakultuuride aastate keskmine (2005.-2013. a) terasaak ja umbrohtude kuivmass 
(kg/ha) erineva mullaharimise foonil maheviljeluses Kuusiku katsepõllul  

Terakultuuridest sai aastate keskmisena suurima terasaagi maheviljeluses segaviljalt (hernes või 
vikk ja kaer), mis oli 12% suurem kui suvinisul ja 43% suurem kui suviodral (Joonis 156). Ka 
proteiinisisaldus oli segavilja terades kõrgeim – suvinisu suhtes vastavalt 14% ja suviodra suhtes 
77%. Seega sobib segavili maheviljelusse hästi. 
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Joonis 156. Külvikorra 1 terakultuuride aastate keskmine (2009.-2013. a) terasaak (kg/ha) ja proteiinisisaldus 
(% kuivaines) maheviljeluses Kuusiku katsepõllul  

2.6.1.4. Kattetulu kultuuride saagi müügiväärtuse alusel külvikorras 1 

Kultuuride kattetulude arvestamisel korrutati nende saak konkreetse aasta sügisperioodil kehtinud 
müügihindadega ja liideti võimalikud põllumajandustegevusega seotud toetussummad (ÜPT, 
põllumajanduskultuuri täiendav otsetoetus, MAHE ja KSM toetus), millest lahutati muutuv– ning 

masintöökulud. Masintöökulude leidmisel võeti 2013. a aluseks Eesti Taimekasvatuse Instituudis 

tehtud vastavad mahe- ja tavaviljeluse kuluarvutused 400 ha suurusele piimatootmisettevõttele 
(Tamm, 2012). Arvutustes lähtuti Lääne-Euroopa päritolu masinatest. Teraviljapõhk kogutakse 
põllult ruloonidesse ja kasutatakse omatarbeks loomakasvatuses allapanuna. Suvinisu müügihinnaks 
2013. aastal võeti 0,90, segaviljal 0,16, maheodral 0,90 ja tavaodral 0,16 eurot kilogramm ning 

närbsilol 26,65 eurot tonn. Kultuuride kattetulu on arvestatud tava– ja maheviljeluses künnipõhiste 
variantide kohta, kus tehakse tüükoorimist ja antakse tahesõnnikut või ei anta (Tabel 49).  

Teraviljade müügihind oli 2013. aastal oluliselt madalam kui 2012. aastal. Tulukust vähendas ka 

madal põldheinasaak ja oluliselt madalam suvinisusaak tavaviljeluses võrreldes 2012.a. 

Tahesõnniku andmisel tehtud kulutused põhjustasid 2013. aastal suvinisu ja odra kattetulu järsu 
languse mahe– ja tavaviljeluses, kui võrrelda seda sõnniku mitteandmisega. Selline oli olukord ka 
varasematel aastatel. Tehtud kalkulatsioonides maksis 30 t/ha allapanuga tahesõnniku laadimine, 

põllule viimine ja laotamine kokku 218 eurot/ha. Samas pole tahesõnnik, võrreldes vedelsõnnikuga, 
suviteraviljade terasaagi tõstmisel otsemõjuna nii efektiivne, kuna selle mineraliseerumine ja 
toitainete vabanemine suure kuivainesisalduse tõttu on liivsavimullas suhteliselt aeglane. 
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Tabel 49. Külvikorra 1 kultuuride saak, kattetulu, toodangu omahind ja põllumajandustoetuste osakaal kogutulust 2013. aastal  

Näitaja Põldhein 1. 
a 3-niidet 

närbsiloks 

Põldhein 2. 
a 2-niidet 
närbsiloks 

Suvinisu Segavili Suvioder Põldheina 
allakülv 

Kultuurid 
kokku 

Keskmiselt 
külvikorra 
välja kohta 

Teravili 
keskmiselt 

TAVA sõnniku ja mineraalväetisega 
Saak kg/ha 22 573 13 886 3 629 3 108 3 790 - - -  3 509 

Kattetulu toetusteta €/ha 247 105 -150 -60 -250 -101 -209 -42 -153 
Kattetulu toetustega €/ha 413 272 30 120 -70 -101 664 133 27 
Omahind €/kg 0,02 0,02 0,23 0,17 0,23 - - 0,13 0,21 
Toetuste osakaal kogutulust 
% 22 31 21 27 23 - - 25 24 

TAVA mineraalväetisega  
Saak kg/ha 21 541 13 430 3 619 2 877 3 485 - - - 3 327 

Kattetulu toetusteta €/ha 226 96 59 -87 -197 -101 -3 -1 -75 
Kattetulu toetustega €/ha 393 263 239 93 -17 -101 870 174 105 
Omahind €/kg 0,02 0,02 0,17 0,19 0,22 - - 0,12 0,19 
Toetuste osakaal kogutulust 
% 23 32 21 29 24 - - 26 25 

MAHE sõnnikuga 
Saak kg/ha 17 317 7 227 2 841 2 800 2 340 - - - 2 660 

Kattetulu toetusteta €/ha 247 82 -67 79 -180 -101 60 12 -56 
Kattetulu toetustega €/ha 510 346 209 356 97 -101 1 417 283 221 
Omahind €/kg 0,01 0,02 0,21 0,13 0,27 - - 0,13 0,2 
Toetuste osakaal kogutulust 
% 36 58 34 39 38 - - 41 37 

MAHE sõnnikuta 
Saak kg/ha 13 269 4 018 2 385 2 582 1 708 - - - 2 225 

Kattetulu toetusteta €/ha 170 21 82 54 -65 -101 161 32 24 
Kattetulu toetustega €/ha 433 284 359 331 212 -101 1 518 304 300 
Omahind €/kg 0,01 0,02 0,16 0,13 0,23 - - 0,11 0,17 
Toetuste osakaal kogutulust 
% 43 71 38 41 46 - - 48 42 
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2013. aastal jäi maheviljeluses sõnniku andmisel külvikorra kattetulu koos toetustega hektari kohta 
21 euro võrra väiksemaks kui sõnnikuta variandis. Teraviljade keskmine kattetulu hektari kohta jäi 
maheviljeluses sõnniku andmisel 2013. a 80 euro võrra väiksemaks kui mitteandmisel.  

Tavaviljeluses jäi sõnniku andmisel 2013. a. külvikorra kattetulu välja hektari kohta keskmisena 41 
eurot hektarile väiksemaks võrreldes mitteandmisega (teraviljadel keskmisena 78 eurot vähem). 

Pealegi jäi tavaviljeluse kattetulu väiksemaks ka maheviljelusest.  

Kuigi kultuuride kattetulu nende müügiväärtuse alusel oli tahesõnnikuga väetamisel väiksem kui 
mitteväetamisel, ei saa mahekülvikorras sõnniku andmisest loobumist soovitada, kuna sel juhul 
toimub pikema aja jooksul mulla toiteelementide sisalduse ja üldise viljakuse vähenemine. Tuleb 
arvestada ka seda, et söödakülvikorras moodustavad sõnniku andmise kulud osa piima või liha 

tootmiskuludest. Söödakultuuride suurema saagikuse korral toodetakse hektari kohta ka rohkem liha 

ja piima. Seega võib sel juhul müüdava piima või lihakoguse tulukus hektari kohta tervikuna suurem 
olla, võrreldes sõnniku mitteandmisega, mis teeb sõnniku andmise ikkagi põhjendatuks ka 
ökonoomika poolelt.  

Tahesõnniku andmine oleks võrreldes mitteandmisega 2013. aastal ja varasematel aastatel ära 
tasunud sertifitseeritud seemne müügiks kasvatamisel. 2013. aastal oli madalama paljundusega (C1) 

sertifitseeritud teraviljaseemnete müügihind vähemalt 0,40 eurot/kg. Sellise hinna puhul oli sõnniku 
andmisel kattetulu märgatavalt suurem kui mitteandmisel.  

Vastupidiselt 2010.-2012. a, jäi 2013. aastal tavaviljeluses külvikorra kultuuride kogukattetulu 

väiksemaks võrreldes maheviljelusega, sõnniku andmisel ühele külvikorraväljale keskmiselt 54 ja 
mitteandmisel 33 euro võrra hektarile. 

Toetuste osakaal kogutulust oli maheviljeluses 2013. aastal nagu varemgi tunduvalt suurem kui 
tavaviljeluses, kuna MAHE toetused olid tunduvalt suuremad kui KSM toetused tavaviljeluses ja 
pealegi olid maheviljeluses ka väiksemad saagid (Tabel 49). Keskmiselt moodustasid toetused 
kogutulust ühe külvikorravälja hektari kohta maheviljeluses 44% (2012. a 34%) ja tavaviljeluses 
25% (2012. a 15%). Teraviljade keskmisena oli toetuste osakaal maheviljeluses 39% (2012. a 38%) 

ja tavaviljeluses 24% (2012. a 17%). Põldheina kasvatamise kogutulust moodustasid toetused 
maheviljeluses keskmiselt 52% (2012. a 30%) ja tavaviljeluses 27% (2012. a 11%). 

Kuna kultuuride saagid ja kokkuostuhinnad aastate jooksul märkimisväärselt kõiguvad, on sobilik 
jälgida keskmist kattetulu pikema perioodi kohta. Sõnniku andmisel oli suvinisu ja –odra keskmine 
kattetulu ilma toetusteta nii mahe- kui ka tavaviljeluses 2010.-2013. a selgelt negatiivne, kusjuures 
maheviljeluse kahjum oli suurem (Joonis 157). Sõnniku mitteandmisel oli keskmine kattetulu 
tavaviljeluses selgelt positiivne, maheviljeluses jäi vähesel määral negatiivseks. Kuna 

mahetootmisel võib saada oluliselt rohkem toetusi, oli suurema toetussumma tõttu tema tegelik 
kattetulu (toetuste juurdearvestamisel) teraviljade keskmisena tavatootmisest siiski märgatavalt 
suurem. See näitab, et künnipõhisel harimisel kompenseerib mahetootjale makstav toetuste hulk 

edukalt teraviljakasvatuse väiksema saagikuse tõttu saadava väiksema tulu võrreldes tavatootjaga. 

Viljakamal mullal, mineraalväetiste tõhususe tõstmisel ja minimeeritud mullaharimisel või 
otsekülvil tavaviljeluses võib olukord olla siiski vastupidine. 
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Joonis 157. Külvikorra 1 suvinisu ja –odra keskmine (kattetulu (€/ha) ja terasaak (kg/ha) Kuusiku katsepõllul 
2010. - 2013. a  

Külvikorras tervikuna antakse sõnnikut kahele kultuurile (suvinisu ja –oder), kolm kultuuri (1. a ja 
2. a põldhein ja segavili allakülviga) sõnnikut ei saa. Seega  nende puhul sõnniku andmise kulusid ei 
arvestata. Sõnniku otse- ja järelmõjuna saadud kultuuride enamsaagid hajutavad aga terve 
külvikorra kohta sõnniku andmise otsekulusid. Vaadeldes 2010. - 2013. a kõigi külvikorrakultuuride 

keskmist kattetulu (Joonis 158), on näha, et maheviljeluses on sõnniku andmisel külvikorras 
tervikuna kattetulu siiski mõnevõrra kõrgem kui mitteandmisel ja seda nii toetusteta kui toetustega. 
Seega sõnniku andmise järelmõjul saadud põldheina ja segavilja enamsaakide arvelt kompenseeriti 
kokkuvõttes sõnniku andmise kulud. Tavaviljeluses jäi aga külvikorra tervikkattetulu sõnniku 

andmisel väiksemaks võrreldes mitteandmisega. Siin jäi mineraalväetiste foonil sõnniku tõhusus 
saakide tõstmisel madalaks ega kompenseerinud kahekordset sõnniku andmist külvikorras. Ilma 
toetusteta oli külvikorra keskmine kattetulu tavaviljeluses oluliselt kõrgem kui maheviljeluses. 
Toetuste juurdearvestamisel oli sõnnikut mittesaanud mahe- ja tavaviljeluse külvikorra keskmine 

kattetulu peaaegu võrdne (vastavalt 307 ja 304 eurot hektarile). Sõnniku andmisel ületas aga 
külvikorra keskmine kattetulu maheviljeluses oluliselt tavaviljeluse kattetulu (vastavalt 320 ja 264 
eurot hektarile). 
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Joonis 158. Külvikorra 1 keskmine kattetulu (€/ha) ja saak (kg/ha) Kuusiku katsepõllul 2010. - 2013. a 

2.6.1.5. Terakultuuridele allakülvatud liblikõieliste haljasväetiste uuring külvikorras 3 

Katses uuritakse terakultuuridele allakülvatud punase ja valge ristiku haljasväetistaimede mõju 

saagikusele ja mullaviljakusele terakultuuride viljavahelduses. Katset viiakse läbi keskmise 
sügavusega rähkmullal (keskmine liivsavi). Katsega alustati 2010. a. Igal kevadel tehakse 

kasvatatava teraviljaliigi alla punase ja valge ristiku puhaskülv haljasväetiseks, millest osa küntakse 
sisse sügisel (oktoobris-novembris) ja osa järgneva aasta kevadel enne külvi. Kontrollvariantidele 
allakülve ei tehta. Talveks sissekündmata haljasväetistaimede eesmärk on taimetoiteelementide 

sidumine ja säilitamine kevadel külvatavatele teraviljadele.  

Katse algusaastal (2011. a) olid katsealal kasvanud kaera terasaagid allakülvi variantides vaid 
vähesel määral kõrgemad (sügiskünnijärgselt 8% ja kevadkünnijärgselt 6%) võrreldes 

haljasväetisteta variantidega (Joonis 159). Kaera terasaak oli aga tervikuna oluliselt kõrgem kui 
järgnevatel teraviljadel. 2012. ja 2013. aastal, kui katses kasvasid vastavalt suvinisu ja -oder, olid 
haljasväetistega variantide terasaagid võrreldes haljasväetisteta variandi terasaagiga oluliselt 
suuremad (sügiskünni järgselt 46% ja kevadkünni järgselt 49% võrra). Ilmselt on liblikõieliste 

heintaimede lämmastiku mulda sidumise kumuleeruv mõju teisel ja kolmandal aastal olnud suurem 

kui esimesel teravilja võrdlusaastal. Ilma allakülvita teraviljal ilmneb lisaks lämmastiku puudusele 
tugevamalt ka teravilja üksteisele järgnevuse kahjulik mõju, mis terasaaki samuti vähendab.  

 

100

140

59
46

264

320
307304

0

50

100

150

200

250

300

350

TAVA sõnniku
ja min.

väetistega

TAVA  min.
väetistega

MAHE
sõnnikuga

MAHE
sõnnikuta

K
at

te
tu

lu
 €

/h
a

0

0

0

1

1

1

1

S
aa

k 
kg

/h
a

Kattetulu
toetusteta

Kattetulu
toetustega

Saak kg/ha



 288

 

Joonis 159. Suviteraviljadele allakülvatud liblikõieliste haljasväetistetaimede ja nende sissekünni aja mõju 
suviteraviljade terasaagile (kg/ha) 2011.- 2013. a keskmisena Kuusiku katsepõllul  

2012. aastal vähendas kogu katseala nisu terasaaki teatud määral ka järsult kasvanud umbrohtumus 
ohakatega. Allakülvid pole vegetatiivselt levivate umbrohtude tõhusad allasurujad. 

Valge ja punase ristiku haljasväetiste mõju terasaagile on olnud kolme aasta jooksul suhteliselt 
ühtlane. Künniaegade võrdluses olid kevadkünnil kõigi variantide terasaagid märgatavalt suuremad 
kui sügiskünnil – 2011. - 2012. a keskmisena 19% võrra ehk 223 kg/ha (statistiliselt usutav erinevus 

PD05 juures). 2013. a ei võetud siin arvesse, kuna suurenenud umbrohtumuse tõttu tuli kogu katseala 
peale tüükoorimist juba sügisel künda. Seega polnud sellel aastal sügis- ja kevadkünni võrdlust. 
Sügiskünni järgsete madalamate terasaakide põhjuseks võib olla toiteelementide suurem 
väljaleostumine sügisel küntud põlluosalt, kus sisseküntud haljasmass juba sügisel lagunema 

hakkab.  

2.6.1.6. Maheviljeluses kasutada lubatud väetiste tõhususe uuring külvikorras 4 

Mahetootmise sagedaseks probleemiks on väikesed saagid, kuna pole piisavalt kasutada 

tõhusatoimelisi väetisi. Tahesõnnikust vabaneb toiteelemente suhteliselt aeglaselt ja nende arvelt 
saadav saagitõus ei kompenseeri sageli sõnniku laadimis-, veo- ja laotamiskulusid. 

Taimekasvatustootjatel pole aga sageli võimalik üldse sõnnikut anda. Väetiste puudusel kasutatakse 
toiteelemente suures osas mullavarude arvelt. 
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Seega on põhjendatud huvi ka maheviljeluses kasutada lubatud mineraalsete väetiste ja orgaaniliste 
lämmastikväetiste kasutamise vastu, mis oleksid tõhusa toimega ja ühtlasi tasakaalustaksid 
toiteelementide eemaldamist mullavarudest. Kuna nimetatud väetised on Eesti turule alles jõudnud, 

otsustati PMK Kuusiku Katsekeskusse rajada maheterakultuuride ja põldheina väetamise katse, et 
nende tõhusust selgitada toiteelementide bilansi tasakaalustamisel ja saagikuse tõstmisel. Kuna need 

väetised on tavaviljeluses kasutatavatest mineraalväetistest märgatavalt kallimad, pakub huvi ka 
kultuuride kattetulu. 

PMK Kuusiku Katsekeskuses rajati 2012. aastal teraviljade ja põldheina väetamisekatse 
maheviljeluses kasutada lubatud orgaanilise lämmastikväetisega Monterra Basic 13-0-0 (N 13%) ja 
mineraalse granuleeritud väetisega Kalisop (kaaliumsulfaat, K 42%, S 18%), mida turustab Eestis 

Baltic Agro AS. Monterra väetised koosnevad peenestatud taimsest materjalist kokkupressitud 4-5 

mm pelletitest. Pelletites kasutatakse melassi, vinassi, kakaod, viinamarjapulpi ja linnaseidusid, luu- 
ning sulejahu. Monterra väetisi ja Kalisopi peaks saama põllule laotada näiteks 
tsentrifugaalkülvikuga ja siis kultivaatori või randaaliga mulda viia. Mõlemad väetised on 

kirjelduste järgi kiiresti lagunevad ja seetõttu sarnased tavaviljeluses kasutatavate 
mineraalväetistega. 2013. a prooviti Kalisopi Kuusikul külvata ka kombikülvikuga ning saavutatud 
külvikvaliteet oli täiesti rahuldav. Kombikülvikuga ja koos seemnega külvamine peaks tõstma selle 
väetise tõhusust. 

Katses väetati 2012. aastal suvinisu põldheina allakülviga ja 2013. a kaera Monterra ja Kalisopiga 

kümne erineva normiga (0-110 kg N või K hektarile). Katsepõllu omastatava kaaliumi sisaldus on 

madal, seega oli kaaliumväetise andmine põhjendatud.  

Saagitulemustest selgus, et terasaagid tõusid (väljaarvatud üksikud erandid) Monterra väetise normi 
suurenedes suhteliselt ühtlaselt, mida kasutatud normide puhul ka eeldati (Joonis 160), (Joonis 161). 
2013. a, kui katsesse külvati kaer, oli erandeid vähem. Saakide kasv oli erandite eemaldamisel 
Monterra Basic 13-0-0 väetisenormide suurenemisel terviktrendina statistiliselt usutav. Üldiselt 
tõusis teraviljade terasaak mõlemal aastal N normini 90 kg/ha. Sellest suurema normiga väetades 

hakkas aga langema.  
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Joonis 160. Monterra Basic 13-0-0 väetisekoguste mõju kaera terasaagile (kg/ha) maheviljeluses 2013. a 
Kuusiku katsepõllul  

* Joonega on joonisel tähistatud funktsiooni alusel leitud trendijoon, mis näitab saagikuse trendi muutust  

2013. a saadi väetisenormiga N 90 kg/ha suhteliselt kõrge mahekaera saak – 5 209 kg/ha. Samas 
peab ütlema, et ilma väetamata kontrollvariandis oli mahekaera saak samuti kõrge – 3 327 kg/ha. 
Seega tõusis kaera terasaak väetisenormi N 90 kg/ha mõjul Monterra väetisega 2013. a 57% võrra 
(1 882 kg/ha) ja 2012.-2013. a keskmisena 68% (1 604 kg/ha). Võib öelda, et väetis oli terasaagi 

tõstmisel tõhus. 

Kuna Monterra Basic 13-0-0 müügihind on kõrge (690 euro/t), ei tasunuks kattetulude arvestuses 
väetisenormiga N 90 kg/ha (Monterrat tuleks külvata 690 kg/ha) külvamine ära ka sertifitseeritud 
seemne müügiks kasvatamisel (teravilja müügihind C1 põlvkonnal 0,40 eurot/kg). Madalamal 
normil (N 50 kg/ha, väetise füüsiline kogus 385 kg/ha) andmisel (kaera terasaak katses 4 210 kg/ha) 

olnuks kattetulu siiski natuke kõrgem võrreldes mitteväetamisega.  
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Joonis 161. Monterra Basic 13-0-0 väetisekoguste mõju suvinisu ja kaera keskmisele terasaagile (kg/ha) 
maheviljeluses 2012. - 2013. a Kuusiku katsepõllul  

* Joonega on joonisel tähistatud funktsiooni alusel leitud statistiline trendijoon, mis näitab saagikuse trendi 
muutust 

Teraviljade väetamisel Kalisopi erinevate normidega (K 0-110 kg/ha) ei ilmnenud olulisi erinevusi 
ega selget terasaagitõusu väetisnormi suurenemisel kummalgi aastal. Samas mõjus Kalisop 2012. a 
tõhusamalt suvinisule allakülvatud ristikurohkele põldheinale. Põldhein kasvas väetamisel suvinisust 

üle ka mõõdukate väetise normide andmisel. Heintaimedel tegelikult ongi teatavasti suur kaaliumi 
tarbimise võime. 

Seepärast otsustati Kalisopi tõhusust uurida ka punase ristiku haljasväetiskultuuri väetamisel ja 
selgitada väetatud haljasväetiskultuuri järelmõju järgnevale teraviljale. Punane ristik oli 2011. a 
külvatud kaera alla. Nii, et 2012. a oli selle täiskasvuaasta. Kalisopi külvati kevadel pealekülvina 

füüsilises koguses 120 kg/ha (79,20 eurot/ha) ehk 50 kg K ja 22 kg S/ha. Selle kogusega väetamisel 
tõusis kahe niite põldheina haljasmassisaak võrreldes mitteväetamisega 2,4 korda (saagid vastavalt 
62 892 ja 26 187 kg/ha) ning kuivmassisaak 2 korda (saagid vastavalt 8 020 ja 3 930 kg/ha). 
Võrdlusena oli külvikorra 1 esimese aasta põldheina kahe niite haljasmassisaak tahesõnniku 
järelmõjul 33 074 kg/ha (1,9 korda väiksem kui Kalisopiga väetamisel) ja kuivmassisaak 5 168 

kg/ha (1,6 korda väiksem). Ruloonidena närbsilo müümisel olnuks väetatud rohumaa kattetulu 1,9 
korda suurem kui mitteväetamisel. 

2013. aasta kevadel künti Kalisopiga väetatud ja kaks korda kasvuajal purustatud punase ristiku 
haljasväetis mulda ja põllule külvati suvioder (Joonis 162). Kalisopiga väetatud punase ristiku 
haljasväetise sissekünnijärgne suviodra terasaak oli koguni 2,4 korda suurem kui väetamata punase 

ristiku järgne odra terasaak. See saagitõus oli oodatust suurem. Selle põhjusteks olid ilmselt 
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järgmised asjaolud. Heintaimed on tõhusad K (ka väävli omastajad). Haljasväetise väetamisel seoti 
väetise K ja S tõhusalt punase ristiku poolt. Lisaks moodustus K ja S mõjul mullas ka oluliselt 
suurem ristiku juurestik, mille arvelt seoti õhust oluliselt suurem kogus N ja mullast veel lisaks NPK 

ja teisi toiteelemente. See kokku tagaski ristiku suure saagitõusu. Sisseküntud haljasmassi 
lagunemisel need elemendid vabanesid ja tagasid odra olulise terasaagitõusu. Kui tõhusaks selline 

väetamisvõte pikemas perspektiivis kujuneb, vajab aga veel selgitamist. 

 

Joonis 162. Kalisopiga (120 kg/ha) väetatud haljasväetise mõju suviodra terasaagile (kg/ha) maheviljeluses 
2013. a Kuusiku katsepõllul  

Kattetulude arvestuses kalkuleeriti punase ristiku kamara rajamine 2012. a ja niidete (2 korda) 
purustamine ning sissekünd kuludena, mis liideti 2013. a suviodra kasvatamise kattetuluarvestustele. 

Kalisopiga väetatud (120 kg/ha) punase ristiku sissekünnijärgne terasaagitõus oli nii kõrge, et 

tasunuks toetuste maksmisel selgelt ära juba madala odra müügihinna (0,16 eurot/kg) juures (Joonis 
163). Müügihinna tõusul (müümisel sertifitseeritud seemnena) ja toetuste maksmisel olnuks kasum 
peaaegu kaks korda suurem (650 eurot/ha) võrreldes väetamata punase ristiku sissekünnijärgse 

variandiga. 
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Joonis 163. Suviodra kattetulu (eurot/ha) koos toetustega haljasväetise väetamisel Kalisopiga ja 
mitteväetamisel teravilja erinevatel müügihindadel (eurot/kg) maheviljeluses 2013. a Kuusiku katsepõllul 

Probleemiks võib kujuneda suur kaaliumi tarbimine heintaimede poolt. Kui punane ristik oleks 

katsepõllult eemaldatud, oleks põldheina kahe niitega Kalisopiga väetatud variandis mullast K ära 
viidud 293 kg ja mitteväetamisel 110 kg/ha. Lahutades väetisega antud K koguse (50 kg/ha) 
põldheina niidetega eemaldatud kaaliumi kogusest, selgub et Kalisopiga väetatud põlluosalt oleks 

eemaldatud 133 kg K rohkem kui väetamata põlluosalt. Mõningane osa kaaliumist võis pärineda siin 

ka purustatud punase ristiku lagunemisel taasringlusse läinud kaaliumist. Põhiosa massist oli 
sügiseks siiski lagunemata, nii et see osa ei saanud olla siiski väga oluline.  

2.6.1.7. Kokkuvõte 

NPK-üldbilanss ja omastatava PK sisaldus külvikordades 

• Liblikõielisterikkas loomasöödatootmisele suunatud mahekülvikorras (1) tahesõnniku andmisel 

keskmiselt kaks korda põllule 30 t/ha (12 t/ha aastas) 2. rotatsiooni jooksul ja põldheina niidete 
eemaldamisel 1-3 korda jäi vaid lämmastiku (N) üldbilanss positiivseks. Fosfori (P)- ja kaaliumi 
(K)- üldbilanss oli aga negatiivne. P ja K eemaldati mullast rohkem kui tagastati. 
Mitteväetamisel jäi NPK-üldbilanss tervikuna negatiivseks. Sellisel viisil majandades võib 

mullaviljakus hakata vähenema. Kuna heintaimed on suured NPK tarbijad, eemaldatakse 
põhiline osa NPK põldheina niidetega. Ristikurohke põldheina kolme niitega eemaldati K 

näiteks oluliselt rohkem kui suvinisu, segavilja ja suviodra terasaagi ja põhuga kokku. P- ja K-
bilanssi saanuks tasakaalustada, kui vähendada 1. aasta põldheina niidete arvu kolmelt kahele ja 

2. aasta põldheina niidete arvu kahelt ühele ja jätta allakülvatud põldheina sügisene niide 
koristamata. Nende viimaste niidete saagikus oli suhteliselt madal ega ei mõjutaks oluliselt 
söödabaasi. Põllule antava sõnniku koguse tõstmine võib olla keeruline, kuna selle toodetav 
kogus on ettevõttes vastavuses loomade arvuga, keda põllumajandusmaa kohta saab pidada. Ehk 
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lisasõnniku kogust ei olegi kusagilt võtta. Võimalus oleks anda lisaks ka mahepõllumajanduses 
kasutada lubatud väetisi.  

• Teraviljatootmisele orienteeritud mahekülvikorras (2), kus sõnnikut ei antud ja ühel aastal 

kasvatati haljasväetiseks punast ristikut, oli N-üldbilanss positiivne tänu piisavale hulgale punase 
ristiku mügarbakterite poolt seotud õhulämmastikule. Haljasmassi purustamisel kasvu ajal 

põllule ja selle lagunemisel lendub aga osa N õhku. See alandab tegelikkuses ka juurdetuleva N 
osa N-bilansis. P- ja K-bilanss oli negatiivne, kuna P ja K juurde ei toodud, küll aga eemaldati 
teraviljasaakidega. 

• Teraviljatootmisele orienteeritud tavakülvikorras (2), kus teravilju väetati mineraalväetistega, oli 

N-üldbilanss tugevalt positiivne eelkõige tänu punase ristiku oluliselt suuremale massile, mis 
sisaldas rohkem seotud õhulämmastikku võrreldes maheviljelusega. Samuti lisandus ka 

mõningane kogus mineraalväetistest pärinevat N, mida terasaagiga ei eemaldatud. Põhu 
muldaviimisel oli K-üldbilanss positiivne ja P-bilanss jäi kergelt negatiivseks. Seega ei piisanud 

antud mineraalväetise kogusest P-bilansi tasakaalustamiseks. Põhu eemaldamisel oli P- ja K-
bilanss negatiivne. 

• Teraviljapõhk sisaldab märgatavalt rohkem kaaliumit kui terad, seetõttu aitaks põhu tagastamine 
mulda K-bilanssi märgatavalt parandada. 

• Väiksema positiivse või negatiivse N-bilansi korral on risk N leostumisele ja vette sattumisele 
küll väiksem, kuid samas võib mullaviljakus väheneda. 

• Põldheina rohkes külvikorras oli sõnniku andmisel kahe välja keskmisena nii 1. rotatsiooni kui 
ka 2. rotatsiooni lõpus omastatava P ja K ning huumuse sisaldus märgatavalt kõrgem kui 

mitteandmisel. Sõnniku mitteandmisel oli omastatava P langus katse algusaasta ning 1. ja 2. 
rotatsiooni lõpuaasta vahel pidev (53-lt mg/kg 43-ni mg/kg). Sõnniku andmisel polnud aga 
muutused märkimisväärsed. Sõnniku mitteandmisel langes omastatava K sisaldus katse algusega 
võrreldes 1. rotatsioonis märgatavalt 146-lt mg/kg 134-ni mg/kg, kuid 2. rotatsioonis tõusis 
üllatusena uuesti umbes katse algusaasta tasemele. Sõnniku andmisel polnud aga muutused 

olulised nagu P puhulgi. Omastatava P ja K sisalduse langused sõnniku mitteandmisel katse 
algusega võrreldes on seletatavad just väetamise lõpetamisega, mida varem katsealal tehti. 

• Teraviljarohkes külvikorras, kus punane ristik jäeti haljasväetiseks ja sõnnikut ei antud, oli tava- 
ja maheviljeluses 2. rotatsiooni lõpuaastal selgelt täheldatav omastatava P sisalduse langus 

võrreldes 1. rotatsiooni lõpuaastaga. Omastatava K sisaldus langes märgatavalt 1. rotatsiooni 
lõpuaastal võrreldes katse algusega ja 2. rotatsioonis langust enam ei toimunud. 

• Huumusesisaldus (Tjurini järgi) tõusis põldheinarohkes külvikorras katse algusega võrreldes 1. 
rotatsiooni lõpus märgatavalt nii sõnniku andmisel kui ka mitteandmisel (sõnniku mitteandmisel 

3,04%-lt 3,11%-ni ja sõnniku andmisel 3,05%-lt 3,24%-ni). Sealt edasi 2. rotatsiooni lõpus enam 
märgatavat muutust polnud ei sõnniku andmise ega mitteandmise korral. Huumusesisalduse tõus 

on seletatav mitmeaastase põldheina sissetoomisega külvikorda ja sõnnikuga väetamisega, mille 
tagajärjel kasvas oluliselt mulda juurdetuleva orgaanilise aine hulk. 2. rotatsioonis jäi 

huumusbilanss sarnaseks 1. rotatsiooniga ja huumusesisaldus enam eriti ei muutunud. 
Huumusesisaldus teraviljarohkes külvikorras 2 ei muutunud 1. ja 2. rotatsiooni vahel ei tava- ega 
maheviljeluses ilmselt sarnasel põhjusel. 
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• Künnikihi huumusesisalduse tõus maheviljeluses on oluline, kuna huumus ei lase mullast kiiresti 
ära kasutada või välja leostuda taimetoiteelementidel ka juhul, kui toiteelementide üldbilanss 
püsib negatiivsena. Huumusesisalduse tõus parandab ka mulla füüsikalisi, hüdro- ja 

aerofüüsikalisi omadusi. Nii võib tootmine vähenevate saakide tingimustes jätkuda siiski pikka 
aega.  

Umbrohtumus ja saaginäitajad külvikorras 1 

• Kaheaastane põldhein suutis külvikorras vegetatiivselt hästi levivatest umbrohtudest ohakad 
suhteliselt edukalt alla suruda, nii et nende maapealne mass oli järgnevas suvinisus kõigil 
aastatel suhteliselt väike. Orashein on suutnud viimastel aastatel aga põldheinaga paremini 
kohaneda ja selle osakaal on hakanud kasvama. 

• Kui teraviljapõldudel maheviljeluses tehti pindmist mullaharimist või ainult künti ega tehtud 

enne kündi tüükoorimist, suurenes vegetatiivselt levivate umbrohtude osakaal juba teisel aastal 
peale põldheina sissekündi märkimisväärselt, põhjustades mitmel aastal ka kultuuri olulist 
saagilangust. Kui varasematel aastatel oli kõrgeim vegetatiivselt levivate umbrohtude osakaal 
segaviljas ainult künnil, siis 2013. a oli pindmisel mullaharimisel nende osakaal esimest korda 

kõrgeim ülejäänud harimisviisidega võrreldes. Kahekordsel tüükoorimisel koos künniga suudeti 
maheviljeluses vegetatiivselt levivad umbrohud kontrolli all hoida. Terasaagid olid siin 
märgatavalt suuremad. Tahesõnniku andmine umbrohtumust oluliselt ei mõjutanud.  

• Tahesõnniku järelmõjul tõusis põldheina saak maheviljeluses märgatavalt võrreldes sõnniku 

mitteandmisega. Mineraalväetiste mõju põldheina saagikusele oli oluliselt suurem sõnniku 

mõjust. Tavaviljeluses suurendas K- ja P-väetise andmine põldheina haljasmassi 2013. aastal üle 
kahe korra ja kuivmassi mõnevõrra vähem võrreldes maheviljelusega. Talvekahjustuste ja 
sademetepuuduse tõttu oli põldheina saagikus katseaastate madalaimaid. Sõnniku mitteandmisel 

vähenes maheviljeluses teise aasta põldheinas tugevasti punase ristiku osakaal ja domineerima 
hakkasid kõrrelised heintaimed. Seega ei piisa ristiku korralikuks kasvuks vaid 
õhulämmastikust, vaid on vaja ka piisavalt fosforit ja kaaliumi. 

• Tahesõnniku otse- ja järelmõjul tõusid aastate keskmisena maheviljeluses suvinisu, segavilja ja 

odra terasaagid - pindmisel mullaharimisel 17%, ainult kündmisel 25% ja tüükoorimisel koos 

künniga 24%. Pindmisel mullaharimisel jäi osa sõnnikut mullaga segamata, mis vähendas 
sõnniku mõju saagikusele. Tavaviljeluses jäi sõnniku mõju mineraalväetiste foonil terasaakidele 
suhteliselt tagasihoidlikuks.  

• Aastate keskmisena ületas maheviljeluses kahekordse tüükoorimise ja künni koosmõju foonil 
moodustunud terakultuuride keskmine terasaak pindmise mullaharimise ja ainult künni fooni 
keskmist terasaaki 15% võrra. Arvutuste järgi tasunuks kahekordne tüükoorimine koos künniga 
end saadud enamsaagi (300 kg/ha) arvelt ülejäänud mullaharimistega võrreldes ära ka suhteliselt 
madalate teravilja kokkuostuhindade korral. 

• Terakultuuridest sai aastate keskmisena suurima terasaagi maheviljeluses segaviljalt (hernes või 
vikk ja kaer), mis oli 12% suurem kui suvinisul ja 43% suurem kui suviodral. Ka 
proteiinisisaldus oli segavilja terades kõrgeim – suvinisu suhtes vastavalt 14% ja suviodra suhtes 
77%. Seega sobib segavili maheviljelusse hästi. 

  



 296

Kattetulu külvikorras 1 

• 2013. aastal oli kultuuride kattetulu (külvikorras 1) oluliselt madalam kui 2012. aastal (eriti 
tavaviljeluses). Selle põhjusteks olid oluliselt väiksemad teravilja kokkuostuhinnad, madal 

põldheinasaak ja oluliselt madalam suvinisusaak tavaviljeluses. Maheviljeluses ületas kattetulu 
2013. a (vastupidiselt 2012. a) nii ilma toetusteta kui ka toetustega tavaviljeluse kattetulu.  

• Toetused moodustasid 2013. aastal külvikorra teraviljade kattetulust olulise osa – maheviljeluses 
(sõnniku andmise ja mitteandmise keskmisena) 39% ja tavaviljeluses 24%.  

• Tahesõnniku andmisel jäi suvinisu ja odra kattetulu sarnaselt varasematele aastatele väiksemaks 
kui mitteandmisel, seda nii mahe- kui ka tavaviljeluses. Tahesõnniku laadimine, vedu ja 
laotamine on suhteliselt kulukas (uuringus 218 eurot ha). Terasaagitõus ja selle eest saadav 

müügitulu ei olnud nii suur, et oleks kompenseerinud kulutused sellises mahus, et kattetulu oleks 

sõnniku andmisel ületanud kattetulu sõnniku mitteandmise korral. Kuna mullaviljakus sõnniku 
mitteandmisel võib langeda, ei saa sõnniku andmisest põllule loobuda.  

• Nelja aasta keskmisena (2010-2013) osutus kogu külvikorra keskmine kattetulu sõnniku 
andmisel maheviljeluses aga suuremaks kui mitteandmisel (vastavalt 320 ja 307 eurot hektarile), 
mis näitab sõnniku andmise otsekulud (suvinisule ja –odrale) said siiski kompenseeritud teiste 
kultuuride (põldhein ja segavili) sõnniku järelmõju suuremate enamsaakide arvelt. 

• Allapanuga tahesõnniku andmine tasuks otsekuluna maheviljeluses selgelt ära sertifitseeritud 
seemnekasvatuses, kus teravilja müügihinnad ka madalamas paljunduses (C1) on kõrged (alates 
0,40 eurot kg). 

Terakultuuridele allakülvatud liblikõielised haljasväetiste tõhusus 

• Teraviljadele allakülvatud punase ja valge ristiku haljasväetiste mõjul suurenes teisel ja 

kolmandal haljasväetiste kasutamise aastal (2012-2013) suviteraviljade terasaak oluliselt 
haljasväetisteta variantide suhtes (sügiskünniga harimise järgselt 46% ehk 506 kg/ha ja 
kevadkünniga harimise järgselt 49% ehk 587 kg/ha). 2012. a tõusis aga katsealal järsult 
põldohaka ja põld-piimohaka osakaal, mis põhjustas ka saagilangust. Allakülvid pole 

vegetatiivselt levivate umbrohtude tõhusad allasurujad. Allakülvita teraviljades suurendas 
saagilangust kindlasti ka teravilja üksteisele järgnevuse kahjulikkus. 

• Kevadkünni järel olid teraviljade terasaagid märgatavalt suuremad kui sügiskünni järel – 

keskmiselt 19%. Sügiskünni järgsete madalamate terasaakide põhjuseks võib olla 
toiteelementide suurem väljaleostumine sügisel küntud põlluosalt, kus sisseküntud haljasmass 
juba sügisel lagunema hakkab.  

Maheviljeluses kasutada lubatud väetiste tõhusus 

• Suvinisu ja kaera terasaak tõusis 2012.-2013. a maheviljeluses kasutada lubatud orgaanilise 
väetisega Monterra Basic 13-0-0 põllule laotamisel ja mullaga segamisel väetisnormini N 90 

kg/ha, mille järel hakkas langema. Keskmisena saadi väetisnormiga N 90 kg/ha võrreldes 
mitteväetamisega suviteraviljade enamsaaki 68% (1 604 kg/ha). Kaera saak oli 2013. a kõrgem 
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kui suvinisul 2012. a ja oli väetisnormi N 90 kg/ha andmisel 5 209 kg/ha. Väetise kõrge 
müügihinna tõttu poleks selle normiga väetamine ära tasunud ka kõrgema müügihinna 0,40 
eurot/kg (sertifitseeritud seemne müügihind) juures, kuna ka mitteväetamise korral oli kaera 

terasaak suhteliselt kõrge (3 327 kg/ha). Natuke suurem kattetulu võrreldes mitteväetamisega oli 
lämmastiku madalamal normil (50 kg/ha) (terasaak 4 210 kg/ha).  

• Suviteraviljadele maheviljeluses kasutada lubatud kaaliumi ja väävli mineraalväetise Kalisop 
erinevate normide andmisel oli terasaagitõus tagasihoidlik. Väetise tõhusust nisule vähendas 

allakülvatud põldheina ülekasv nisust, mis näitas, et kaaliumväetiste andmisel heintaimede 
allkülvidele tuleb olla ettevaatlik.  

• Punase ristiku haljasväetise väetamisel Kalisopiga 50 kg K ja 22 kg S/ha (füüsiline kogus 120 

kg/ha) tõusis põldheina kahe niite haljasmassisaak 2,4 ja kuivmassisaak 2 korda. Väetamise 

tasuvus oli kõrge. See näitab väetise kõrget tõhusust heintaimede saagikuse tõstmisel. Paraku 
aktiveerus arvatavasti väetise mõjul saadud põldheina suurema juuremassi tõttu oluliselt ka 
kaaliumi omastamine mullavarudest. Kui heintaime saak oleks koristatud, oleks K kahe niitega 

eemaldatud 293 kg/ha, mitteväetamisel vaid 110 kg/ha. Lahutades eemaldatud kaaliumi kogusest 
väetisega juurde antud kaaliumi koguse, ilmnes, et väetatud põlluosas oleks eemaldatud 133 kg 
K/ha rohkem kui väetamata põlluosalt.  

• Kalisopiga väetatud punase ristiku haljasväetise kevadise sissekünni järgne suviodra terasaak oli 
2,4 korda suurem kui väetamata punase ristiku haljasväetise sissekünni järgne terasaak. 

Kattetulu arvestuste järgi oleks haljasväetise väetamine Kalisopiga võrreldes mitteväetamisega 
selgelt ära tasunud juba madala teravilja kokkuostuhinna juures (0,16 eurot/kg). Kõrgema 

müügihinna (alates 0,40 eurot/kg, ms on sertifitseeritud seemne müügihind) korral olnuks kasum 
peaaegu kaks korda suurem võrreldes haljasväetise mitteväetamise järgse kasumiga. Kui 
tõhusaks eeltoodud väetamisvõte pikemas perspektiivis osutub, vajab veel selgitamist. 
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3. MAK 2007-2013 PERIOODI 2. TELJE TAUSTAINFO JA MEETMETE 
ANALÜÜS 

Käesolevas peatükis on toodud lisaks meetmete analüüsidele ka meetmete analüüse toetavad ja 
laiemat tausta andvad lisaülevaated nagu näiteks MAK 2007-2013 teise telje meetmete rakendamine 

ja üldised nõuded, ÜPP toetuste jagunemine ja 2. telje toetuse saajate majanduslik jätkusuutlikkus 
ning maakasutusanalüüs (ptk 3.1. – 3.5.) 

Kõikide meetmete analüüsi juures (ptk 3.6. – 3.15.) on ära toodud meetme eesmärk, avanemine, 
toetuse määr, indikaatorid ja sihttasemed. Meetmete üldanalüüsil on keskendutud eesmärkide 
saavutamise praegusele seisule ning on esitatud muu meedet puudutav analüüs, võimalusel ka seos 
teiste meetmetega.  

Kasutatud allikad 

Käesolevas analüüsis on peamiste lähteallikatena kasutatud programmdokumenti Eesti maaelu 

arengukava 2007-2013, PRIA registritest andmepäringuna saadud 26.09.2011, 14.02.2012, 
25.01.2013, 10.02.2014 maakasutuse- ja 17.02.2014, 21.02.2014  finantsandmeid ning sõltuvalt 
meetmest eripäringute andmeid. Toetuse saajate arv, toetusalune põllumajandusmaa pind 

(väljundnäitajad) ja  toetussummad (sisendnäitaja) on esitatud määratud toetuste andmete alusel. 
Maakasutusandmetel põhinevate analüüside puhul (tulemusnäitajad) on tegemist andmetega, mis 
pärinevad PRIA toetuste administreerimise ja kontrolli süsteemist. Lisaks on kasutatud 
meetmekohaseid seadusandlikke akte, sh meetmete määruseid juurdekuuluvate seletuskirjadega ning 

teisi meetmega seonduvaid õigusakte. Vastavalt meetmetele on kasutatud ka teisi vajalikke allikaid, 
nt Natura 2000 erametsamaa toetuse puhul on aluseks võetud Erametsakeskuse kui toetuse 

menetleja andmeid.  

Analüüsis on kasutatud ka Statistikaameti, Põllumajandusameti ja teiste asjakohaste institutsioonide 
andmeid. Suures osas on analüüsil tuginetud ka PMK poolt läbi viidud, koordineeritud ja tellitud 
uuringutele, neist annab ülevaate käesoleva aruande peatükk „2. Hindamisega seotud uuringud“.  

Mitmete Natura 2000 aladega seotud meetmete puhul kasutati analüüsis suures osas Keskkonna-

ministeeriumi haldusala riikliku seire tulemusi (KKM riikliku keskkonnaseire programmid). 
Kasutatud on ka erinevaid teadusartikleid ja tuginetud ekspertarvamustele. 

3.1. TEISE TELJE MEETMETE RAKENDAMINE JA ÜLDISED NÕUDED 
TAOTLEJATELE 

3.1.1. TEISE TELJE MEETMETE RAKENDAMINE 

2013. a võeti vastu taotlusi toetuste jätkamiseks või toetustega liitumiseks järgmistele MAK 2007-
2013 meetmetele: 

• Meede 2.1 – Ebasoodsamate piirkondade toetus (212) (ESA);  

• Meede 2.2 – Natura 2000 toetus põllumajandusmaale (213) (NAT);  
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• Meede 2.3 – Põllumajanduslik keskkonnatoetus (214) (PKT);  

o Alameede 2.3.1 – Keskkonnasõbralik majandamine (KSM) 
o Alameede 2.3.2 – Mahepõllumajandusliku tootmise toetus (MAHE) 
o Alameede 2.3.3 – Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (OTL) 
o Alameede 2.3.4 – Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (SRT) 
o Alameede 2.3.5 – Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (PLK) 

• Meede 2.4 – Loomade heaolu: loomade karjatamise toetus (215) (LKT);  

• Meede 2.7 – Natura 2000 toetus erametsamaale (224) (NAM).  

Alates 2009. a muutus ESA toetus 1-aastaseks toetuseks, kuid taotlejatel lasub kohustus tegeleda 
põllumajandusega vähemalt 5 järjestikuse aasta jooksul esimesest toetusmaksest.  

KSM meetme osas saavutati juba avanemisaastaga (2009. a) eesmärgiks seatud toetust saavate alade 
kogupind ning uusi taotlusi sellele meetmele 2013. a vastu ei võetud. Kehtivad MAHE toetuse 
kohustused jätkusid 2013. aastal ning uue 5-aastase kohustuse võtmise taotluse sai esitada FIE või 

juriidiline isik, kel seni puudus mahetoetuse kohustus.   

PLK taotlejatel jätkusid 2013. aastal kehtivad 5-aastased kohustused. 2008. aastal alanud kohustust 

sai pikendada kuni 20. maini 2014. a.Uut 5-aastast PLK kohustust said 2013. a alustada taotlejad, 
kel puudus kehtiv kohustus. 

MAHE ja PLK taotlejad, kes võtsid endale 2012. või 2013. a 5-aastase kohustuse, saavad kohustust 
vähendada algse kohustusega võrreldes kuni 10%. Toetuse saajad, kellel on kohustus võetud varem, 
saavad vähendada algse kohustusealuse maa pindala kuni 30%.  

Kohalikku sorti taimede (´Sangaste` rukis) toetusele sai võtta uut kohustust. 

OTL taotlejatel jätkusid 2013. aastal kehtivad 5-aastased kohustused ja oli ka võimalus alustada uut 
kohustust. 2008. aastal alanud kohustust sai pikendada kuni 20. maini 2014. 

LKT taotlejatel jätkusid 2013. aastal kehtivad 5-aastased kohustused, uut kohustust alustada ei 
saanud. Meetmele 2.5 Vähetootlikud investeeringud (216) alameetmele kiviaedade taastamise toetus 

2013. a taotlusvooru ei avatud. Natura 2000 toetus põllumajandusmaale (NAT) ja erametsamaale 
(NAM) on 1-aastase kohustusega ja 2013. aastal olid avatud uutele liitujatele. 

Meetmete avanemine ja rakendumine on toodud täpsemalt iga meetme analüüsi juures eraldi, kuid 
tabel (Tabel 50) annab ülevaate rakendatud meetmetest 2013. aastal alates perioodi algusest (2007. 
aasta).
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Tabel 50. Ülevaade MAK 2. telje meetmete rakendamisest perioodidel 2004-2006 ja 2007-2013 

 

2004 2005 2006 2008 2012 2013

Kiviaia rajamine, 
taastamine ja 

hooldamine, MAK 
2004-2006

Kiviaia 
taastamine

Natura 2000 toetus põllumaale, 1-aastane kohustus, meede avatud liitumiseks 

Kiviaia 
taastamine

Ebasoodsamate piirkondade toetus, 
1-aastane kohustus MAK 2007-2013, 

meede avatud liitumiseks

 Natura 2000 toetus erametsamaale 1-aastane kohustus  MAK 2007-2013, meede avatud liitumiseks

Loomade karjatamise toetus MAK 2007-2013

Poolloodusliku koosluse hooldamine MAK 2007-2013, meede avatud liitumiseks

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus MAK 2007-2013, meede avatud liitumiseks

 Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus MAK 2007-2013, 
meede avatud liitumiseks

M
u

u
d

 2
. t

el
je

 m
ee

tm
ed

2008/2009 Kiviaia rajamine, 
taastamine ja hooldamine MAK 

2007-2013

P
K

T
 m

ee
tm

ed MAHE MAK 2004-2006, liitumine 2007-2008 nõutud 
kohustuse vahetamine 

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus MAK 2004-2006

KST MAK 2004-2006, liitumine 2007.a vaid NTA alal, 
nõutud kohustuse vahetamine 

Mahepõllumajanduslik tootmine (MAHE) MAK 2004-2006, 
kehtiva kohustuse vahetamine omal soovil

Ebasoodsamate piirkondade (ESA) toetus 5-aastane kohustus MAK 2004-2006, kehtiva 
kohustuse vahetamine omal soovil 2009. a (2005-2008 liitunutele)

Ebasoodsamate piirkondade toetus 5-aastane kohustus MAK 2004-2006, liitumine 2005-2008

OTL  MAK 2004-2006, kehtiva kohustuse 
vahetamine omal soovil 2007. a

MAHE MAK 2007-2013 

Keskkonnasõbralik majandamine 
MAK 2007-2013

MAHE MAK 2004-2006, liitumine 2005-2006, 
jätkamine soovi korral kehtiva kohustuse lõpuni

KST MAK 2004-2006, liitumine 2005.a.vaid Natura alal

2007 2009 2010 2011
Keskkonnasõbralik tootmine (KST) MAK 2004-2006
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3.1.2. ÜHISED NÕUDED TAOTLEJATELE 

Nõuetele vastavus koosneb kahest komponendist: kohustuslikest majandamisnõuetest (KM) ja 

headest põllumajandus- ja keskkonnatingimustest (HPK). Lisaks kuulub nõuetele vastavuse alla 

püsirohumaa säilitamise kohustus. 

KM puhul on tegemist riiklikest õigusaktidest tulenevate nõuetega, milliste rikkumine seotakse 
toetuse saamisega, seega ei ole need taotleja jaoks lisanõuded, vaid juba kehtivad riiklikud 
õigusaktid. 

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse kohaselt täidavad kõik MAK 
2007-2013 2. telje taotlejad kogu ettevõtte põllumajandusmaal ja põllumajanduslikus tegevuses 

sätestatud häid põllumajandus- ja keskkonnatingimusi ning kohustuslikke majandamisnõudeid. 
Väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamise miinimumnõudeid peavad jälgima põllumajandusliku 

keskkonnatoetuse taotlejad.  

Nõuded kehtivad põllumajandustootja põllumajandusliku tegevuse või põllumajandusliku 
majapidamise põllumajandusmaa suhtes, olenemata sellest, kas sellele maale toetusi taotletakse või 

mitte. 

HPK tingimused on sätestatud põllumajandusministri 17.02.2010. a nr määruses nr 11 „Head 

põllumajandus- ja keskkonnatingimused, püsirohumaa pindala säilitamise kohustuse täitmise täpsem 
kord, püsirohumaa pindala säilitamise kohustuse üleandmise alused ja kord ning püsirohumaa 
säilitamiseks vajalike abinõude rakendamise täpsem kord“. 

Lisaks varem kehtestatud nõuetele toimusid 2012. aastal toetustaotluste nõuetele vastavuses ka 
mõningad muudatused. Kohustuslikes majandamisnõuetes muutus loodus- ja linnudirektiivi 

puudutav nõue looduslikult esinevate lindude kaitseks, mis keelab pesade ja munade hävitamise, 
kahjustamise ja häirimise. Seoses muudatustega taimekaitsevahendite kasutamise õigusaktides on 
muudetud ka taimekaitsevahendi hoidmise ja säilitamise kohta ja nõuet taimekaitsevahendi 
kasutamise kohta.  

Häid põllumajandus- ja keskkonnatingimusi täiendati veeseadusest tuleneva nõudega, mille kohaselt 
vooluveekogu äärde tuleb jätta puhverriba, kus on keelatud kasutada väetisi. 

Seoses muudatustega taimekaitsevahendite kasutamise õigusaktides on muudetud ka taime-

kaitsevahendite kasutamise miinimumnõudeid, mille alusel peab taimekaitseseade olema läbinud 
korralise tehnilise kontrolli iga kolme aasta järel ning taimekaitsevahendi turustaja ja 
taimekaitsevahendi turule lubamise otsuses ettenähtud juhul ka taimekaitsevahendi ostja ja kasutaja 
peavad omama taimekaitsetunnistust (PRIA, 2012). 

Komisjoni (EÜ) määruse nr 1122/2009 kohaselt on liikmesriigil võimalik sätestada kord, mille 
kohaselt põllumajandustootja annab makseasutusele teada tema puhul rakendatavate nõuetele 

vastavuse nõuete ja standardite identifitseerimiseks vajalikud tegurid. Alates 2012. aastast küsitakse 
nõuetele vastavuse süsteemi alla kuuluvate toetuste taotlejatelt lisaandmeid. Küsimused on seotud 
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keskkonna-, rahva-, looma- ja taimetervise valdkonna nõuetega ja andmed on vajalikud nõuete 
kohaldumise määramiseks. Üldjuhul esitatakse küsimustik ÜPT taotlusega koos. 

2013. a lisandusid loomade heaolu nõuded. Loomade heaolu all mõistetakse loomade kaitset 

inimese sellise tegevuse või tegevusetuse eest, mis ohustab või võib ohustada loomade tervist või 
heaolu. Loomade heaolu võib määratleda loomade vajaduste, enesetunde, stressi ja tervise kaudu. 
Loomade heaolu valdkond hõlmab nõudeid ruumidele ja ehitistele loomade pidamisel, vasikate ja 

sigade tervisekontrolli ning veterinaarseid menetlusi sigade osas. Loomade heaolu nõuete osas viib 
kohapealseid kontrolle läbi Veterinaar- ja Toiduamet. 

Kõik 2. telje pindalapõhiste toetuste taotlejad peavad järgima 2007–2013 perioodiks võetud 
kohustuste osas kogu majandusüksuse põllumajandusmaal häid põllumajandus- ja 
keskkonnatingimusi (HPK) ning kogu majandusüksuses kohustuslikke majandamisnõuded ehk 

nõuetele vastavuse nõudeid. Nõuded kehtivad põllumajandustootja põllumajandusliku tegevuse või 

põllumajandusliku majapidamise põllumajandusmaa suhtes, olenemata sellest, kas sellele maale 
toetusi taotletakse või mitte. Natura 2000 erametsamaa toetuse puhul täidab taotleja HPK nõudeid 
juhul, kui toetuse taotlejal on õigus kasutada põllumajandusmaad.  

3.2. ÜPP TOETUSTE JAGUNEMINE  

3.2.1. ÜPP TOETUSTE JAGUNEMINE MAAKONNITI 

MAK 2. telje meetmetoetuste üldisesse põllumajandustoetuste konteksti paigutamiseks ning laiema 
tausta saamiseks toetuste võimalikust mõjust maakonnas, on vaadeldud ÜPP I ja II samba toetuste 

jagunemist maakondade vahel perioodil 2010-2012. 

Toetuste maakondlikul jaotamisel võeti aluseks 2012. aastal PRIA poolt välja makstud toetused. 

Arvesse võeti kõik ÜPP I samba ja II samba ehk MAK kolme telje ja LEADER telje toetused.  

I samba toetuste analüüsimisel võeti arvesse:  

• otsetoetused: 

o ammlehma kasvatamise täiendav otsetoetus, 
o piimasektori eritoetus,  

o ute täiendav otsetoetus, 
o piima täiendav otsetoetus, 
o põllumajanduskultuuri täiendav otsetoetus, 
o heinaseemne täiendav otsetoetus, 

o ute kasvatamise täiendav otsetoetus, 

o veise täiendav otsetoetus, 
o ühtne pindalatoetus. 

• põllumajanduse turukorralduse toetused: 
o eksporditoetus, 

o eraladustamise toetus, 
o köögiviljasektori erakorraline abi, 



 303

o mesinduse eritoetus EAGF, 
o toiduabi, 
o koolipiima toetus, 

o koolipuuvilja toetus. 

• riiklikud toetused: 

o praktikatoetus, 

o põllumajanduskindlustustoetus, 
o põllumajandusloomade aretustoetus, 
o põllumajandustootjate asendamise toetus, 

o turuarendustoetus. 

II samba ehk MAK 2007-2013 meetmetoetustest võeti analüüsimisel arvesse 2013. aastal 

väljamaksmisele kuulunud 1., 2., 3. ja LEADER meetme toetused.  

• 1. telje toetused:  

o koolitus- ja teavitustegevuse toetus,  
o noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamise toetus,  
o põllumajandustootjatele ja metsavaldajatele nõuandeteenuse võimaldamise toetus, 
o nõuetele vastavuse ning töötervishoiu ja tööohutuse alase nõuandeteenuse võimaldamise 

toetus, 

o investeeringud mikropõllumajandusettevõtete arendamisse,  
o investeeringud loomakasvatusehitistesse, 
o investeeringud bioenergia tootmisse,  

o metsade majandusliku väärtuse parandamise toetus, 
o metsandussaadustele lisandväärtuse andmise (arendusprojekti elluviimine) toetus, 
o kahjustatud metsa taastamine ja metsatulekahju ennetamise toetus, 
o metsandussaadustele lisandväärtuse andmise toetus,  

o põllumajandustoodete ja mittepuiduliste metsandussaaduste töötlemise toetus,  

o põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri toetus, 
o tootjarühmade alustamise toetus, 
o elatuspõllumajandusettevõtete toetus. 

• 2. telje toetused:  

o ebasoodsamate alade toetus (ESA),  
o Natura 2000 toetus põllumajandusmaale (NAT),  
o keskkonnasõbraliku majandamise toetus (KSM),  
o mahepõllumajandusliku tootmise toetus (MAHE),  

o ohustatud tõugu looma pidamise toetus (OTL),  
o poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (PLK),  
o loomade heaolu: loomade karjatamise toetus (LKT), 
o vähetootlikud investeeringud, kiviaia taastamise toetus (KIA),    

o Natura 2000 toetus erametsamaale (NAM).  

• 3. telje toetused:  
o mittepõllumajandusliku tegevuse suunas mitmekesistamise toetus,   
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o külade uuendamise ja arendamise toetus, 
o mikroettevõtete arendamise, külade uuendamise ja arendamise toetus, 
o Eesti lairiba internetivõrgu katvuse tõstmise toetus. 

• LEADER meede:  
o LEADER projektide toetus, 

o LEADER tegevusgruppide toetus.  

ÜPP I ja II samba ning riiklike toetuste maakondlik jagunemine makstud toetuste summade kaupa 
on ära toodud lisas (Lisa 41). 

Toetuste jaotamisel maakonniti on aluseks võetud PRIA kliendiregistris olev toetuse saaja 
postiaadress, kuna toetuste sidumine konkreetse tegevusmaakonnaga on keeruline. Postiaadress 
näitab tavajuhtudel seda põllumajandustootja kontori asukohta või elukohta, mille ta ise on esitanud 
PRIA kliendiregistrisse ning mida uuendatakse juhul, kui PRIA-sse on põllumajandustootja poolt 

sellekohane avaldus esitatud. Põllumajandustootjate maad võivad paikneda mitmes maakonnas ja 
seetõttu tuleb arvestada, et antud maakondlik jaotus ei pruugi näidata tegelikke toetuste kasutamise 

piirkondi. 2009. aasta kohta käivate andmete analüüsil on kasutatud PRIA andmepäringut 
27.05.2010 seisuga, 2010. aasta kohta 26.09.2011 seisuga, 2011. aasta kohta 15.02.2012 seisuga ja 

2012. aasta kohta 10.01.2013 seisuga.  

3.2.1.1. ÜPP I ja II samba toetuste jagunemine 

2012. aastal maksti nii I kui ka II samba toetusi välja enam kui 2011. aastal. I samba raames 
väljamakstud toetuste summa oli 126,8 mln eurot, mis on 6,4 mln eurot enam kui eelneval aastal ja 
II samba raames vastavalt 166,9 mln eurot ja 14,8 mln (Joonis 164).  

 
Joonis 164. ÜPP I ja II samba väljamakstud toetused aastatel 2009-2012 (PMK, 2013a); (PRIA 10.01.2013 
andmetel) 
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2012. aastal said põllumajandustootjad enamustes Eesti maakondades II samba toetusi enam kui I 
samba toetusi, v.a Järvamaa põllumajandustootjad, kus I samba toetusi maksti välja 12,4 ja II samba 
toetusi 9,9 mln eurot (Joonis 165). 

 
Joonis 165. ÜPP I ja II samba välja makstud toetuste jagunemine maakonniti 2012. aastal, miljon eurot (PRIA 
10.01.2013 andmetel) 

Lääne- Virumaa põllumajandustootjad said sarnaselt eelnevatele aastatele ka 2012. aastal kõige 
enam I samba toetusi (14,8 mln eurot) (Joonis 166). Järgnesid Järvamaa (12,4 mln eurot) ja 
Tartumaa (13,8 mln eurot). Võrreldes 2011. aastaga on maakondade lõikes toetused kas tõusnud või 

jäänud samale tasemele. Tartumaa põllumajandustootjad said 2012. aastal 2,1 mln eurot rohkem I 

samba toetusi kui 2011. aastal. 
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Joonis 166. ÜPP I samba toetuste kogusumma maakondade lõikes aastatel 2010-2012 (PMK, 2013a); (PRIA 
10.01.2013 andmetel) 

II samba toetuste 2012. aasta kogusumma oli kõige kõrgem Harjumaal (19 mln eurot), järgnesid 
Tartumaa (16,5 mln eurot) ja Lääne- Virumaa (15,5 mln eurot) (Joonis 167). Võrreldes 2011. 

aastaga on toetuste kogusumma kõige enam kasvanud Harjumaal (6,5 mln eurot). Üldjuhul on II 
samba toetused 2012. aastal võrreldes 2011. aastaga kas tõusnud või jäänud samale tasemele, kuid 

võrdluses 2010. aastaga on toetuste kogusumma vähenenud, v.a Harjumaa (tõus 5,1 mln eurot). 

 

Joonis 167. ÜPP II samba toetuste kogusumma maakondade lõikes aastatel 2010-2012 (PMK, 2013a); 
(PRIA 10.01.2013 andmetel) 

3.2.1.2. ÜPP II samba toetuste jagunemine 

MAK 2007-2013 programmdokumendis on nii 1. kui ka 2. telje jaoks MAK eelarvest planeeritud 
suhteliselt võrdne osa (vastavalt 36% ja 38 %). Meetmete lõikes täpsemad summad määratakse 
põllumajandusministri käskkirjaga igaks eelarveaastaks.  
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MAK 2007-2013 raames väljamakstud toetustest moodustasid 2012. aastal kõige suurema osa 1. 

telg ja 2. telg (mõlemal juhul 36%), järgnesid 3. telg (17%) ning LEADER (12%) (Joonis 168). 

 
Joonis 168. MAK 2007-2013 väljamakstud toetuste osatähtsus (%) telgede lõikes 2012. aastal (PRIA 
10.01.2013 andmetel) 

2012. aastal kasvas sarnaselt eelnevatele aastatele väljamaksete kogusumma kõikide telgede lõikes 
(Joonis 169). Kuigi väljamaksete kogusumma maht ei ole kasvanud sellisel määral nagu 2011. aastal 

võrreldes 2010. aastaga, maksti 2012. aastal 1. telje toetusi 6 mln eurot, 3. telje toetusi 4 mln eurot, 
Leader-telje toetust 3 mln ja 2. telje toetusi 2 mln eurot enam kui 2011. aastal. 2010. aastal maksti 
välja 1. telje toetusi vähem kui 2009. aastal, kuna toetusteks planeeritud eelarve maht vähenes. 

Väljamaksete kogusumma järkjärguline kasv on seletatav sellega, et kui 2007. aastal toimus 
peamiselt toetuste taotlemistingimuste väljatöötamine ja 2008. aastal tehti algust toetuste määramise 

ja väljamaksmisega taotlejatele, siis aastatel 2009-2012 on toimunud enamuse 20 MAK 2007-2013 

meetme rakendamine – nii taotlusvoorude avanemine, toetussummade määramine kui ka 
väljamaksmine (PM, 2013b). 
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Joonis 169. MAK 2007-2013 toetuste väljamaksmine telgede kaupa aastatel 2010-2012 (PMK, 2013a); (PRIA 
10.01.2013 andmetel) 

MAK 2007-2013 1. telg on suunatud põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõime ja 
põllumajandusvaldkonna inimpotentsiaali arendamisele, mille meetmete raames maksti välja enim 
toetusi Tartumaa põllumajandustootjatele - 7,8 mln eurot (2011. a 8,3 mln eurot), järgnesid Lääne 
Virumaa ja Pärnumaa vastavalt 7 ja 5,9 mln eurot (2011. a vastavalt 5,6 ja 5,2 mln eurot) (Joonis 

170). 1. telje tulemusi mõjutas 2012. aastal peamiselt meetme 1.4 (Põllumajandusettevõtete 
ajakohastamine) alameetme 1.4.1 (Investeeringud mikropõllumajandusettevõtete arendamiseks) 
rahastamiseks tehtavad maksed, vastava toetuse mõju kajastab põhjalikumalt Eesti Maaülikool.  

2. telje  raames rakendatavad põllumajanduse tootmisviisid peaksid tagama hea keskkonnaseisundi 
ning põllumajanduslik maakasutus peab säilima ka piirkondades, kus see on oluline traditsiooniliste 

maastike kujunduses ning kõrge loodusväärtusega alade säilimisel, mistõttu on vastavate alade 
suurema osakaaluga maakondades väljamakstud toetuste kogusumma suurem. 2. telje toetusi maksti 
välja enim Pärnumaa põllumajandustootjatele - 5,8 mln eurot (2011. a 5,7 mln eurot), järgnesid 
Saaremaa ja Tartumaa vastavalt 5,3 ja 5 mln eurot (2011. a vastavalt 5 ja 4,7 mln eurot).  

3. telg on suunatud maapiirkondade elukvaliteedi parandamisele ja majandustegevuse 
mitmekesistamise soodustamisele, selleks toetatakse külade uuendamist ja arendamist ning 

maapiirkonna majandustegevuse mitmekesistamist. 2012. aastal oli avatud ainult meetme 3.1 

(Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamine) väikeprojektide taotlusvoor (PM, 2013b).  
Toetust maksti välja enim Harjumaa  taotlejatele 8,4 mln eurot (2011. a 3 mln eurot), järgnesid 
Saaremaa ja Tartumaa vastavalt 2,8 ja 2,3 mln eurot (2011. a vastavalt 2,8 ja 2,1 mln eurot).  

Leader-meetme rakendamine koosneb piirkondlike arengustrateegiate koostamisest, kohalike 

tegevusgruppide arendamisest ja kohalike tegevusgruppide strateegiate elluviimisest. Alates 2010. 
aastast, mil käivitusid Leader-projektid, on nende maht kasvanud. Suurim väljamakstud toetuse 
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kogusumma oli 2012. aastal Harjumaal, kus toetuse kogusumma on kasvanud aasta aastalt (2010. a 
0,7; 2011.a 1,7 ja 2012. a 2,7 mln eurot). Lääne Virumaal on olnud aastate 2010-2012 lõikes 
aktiivsed taotlejad, toetuse kogusumma vastavalt 1, 1,7 ja 1,7 mln eurot.  

Erinevate toetuste lõikes (I, II sammas ja riiklikud toetused) on suurima 2012. aastal väljamakstud 
kogusummaga maakond Tartumaa (31 mln eurot), järgnevad Lääne-Virumaa (30,4 mln eurot) ja 
Harjumaa (28,9 mln eurot). Kõige väiksema väljamakstud kogusummaga maakond on Hiiumaa (5,3 

mln eurot). 

 

Joonis 170. MAK 2007-2013 toetuste maakonniti jagunemine telgede kaupa 2012. aastal (PRIA, 10.01.2013 
andmetel) 

3.2.1.3. MAK 2007-2013 2. telje meetmetoetuste jaotumine 

MAK 2007-2013 2. telje väljamakstud toetuste kogusummast moodustasid 2012. aastal kõige 

suurema osa KSM (38%) ja MAHE (20%), järgnesid ESA (16%), LKT (9%), PLK (8%) ja NAM 
(6%) (Joonis 171). Muude toetuste osakaal ehk NAT, OTL, KIA ja SRT kokku kõigist toetustest oli 
3%. 2011. aastal moodustasid suurema osa eelarvest samuti KSM, MAHE ja ESA vastavalt 41%, 

18% ja 16%. 
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Joonis 171. MAK 2007-2013 2. telje väljamakstud toetuste struktuur (%) 2012. aastal (PRIA 10.01.2013 
andmetel) 

MAK 2007-2013 2. telje meetmetoetuste osakaal maakonniti 2012. aastal on ära toodud joonisel 
(Joonis 172). Väljamakstud toetuste kogusummas on 2. telje erinevate toetuste hulgas sarnaselt 
2010. ja 2011. aastale KSM suurima osatähtsusega Jõgevamaa (68%), Järvamaa (64%) ja Lääne-
Virumaa (64%) põllumajandustootjatel. KSM osatähtsus on kõige väiksem Hiiumaal, moodustades 

6% kõikidest 2. telje toetustest. Hiiumaal on samas suur osatähtsus sellistel toetustel, nagu MAHE 
(34%), PLK (27%) ja ESA (18%).  

MAHE toetuse osatähtsus maakondade lõikes on suurim Hiiumaa põllumajandustootjatel, järgnevad 

Tartumaa (32%), Viljandimaa (30%) ja Võrumaa (29%).  

Eestis määratleti ebasoodsamad piirkonnad 2004. aastal valdade kaupa. Selle määratluse kohaselt 
asus 101 valda ebasoodsamates piirkondades, mille pindala moodustab umbes 50% riigi kogu 
territooriumist (PM, 2014). Seetõttu ei ole ESA toetuse osatähtsus 2. telje toetuste kogusummas 

võrreldav kõikide maakondade lõikes, kuid nende põllumajandustootjate osas, kellede maad 
paiknevad ebasoodsamas piirkonnas, on 2012. aastal ESA toetusel suurim osatähtsus sarnaselt 2011. 
aastale Ida Virumaal (33%) ja Võrumaal (28%). 

Poollooduslikke kooslusi on teatud piirkondades rohkem, nagu näiteks Lääne-Eestis ja saartel, 
mistõttu on PLK hooldamise toetuse osamäär neis piirkondades suurem. 2012. aastal moodustas 

PLK toetus Hiiumaal 26%, Saaremaal 23% ja Läänemaal 22% 2. telje väljamakstud toetuste 
kogusummast. 2012. aastal ei ole võrreldes 2011. aastaga toimunud PLK osamääras muutusi, v.a 
Läänemaal, kus PLK osamäär on langenud 6%. 
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Joonis 172. MAK 2007-2013 2. telje väljamakstud toetuste jagunemine maakonniti (%) aastatel 2010-2012   
(PMK, 2013a); (PRIA 10.01.2013 andmetel) 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012

H
ar

ju
H

iiu
Id

a-
V

iru
Jõ

ge
va

Jä
rv

a
Lä

än
e

L
ää

ne
-

V
ir

u
P

õl
va

P
är

nu
R

ap
la

S
aa

re
T

a
rt

u
V

a
lg

a
V

ilj
a

nd
i

V
õr

u

ESA

NAT

KSM

MAHE

OTL

SRT

PLK

LKT

KIA

NAM



 312

3.2.1.4. MAK 2007-2013 2. telje meetmetoetuse osakaal toetuste kogusummas 

Põllumajandustootjad on nii suuruse kui ka tootmisstruktuuri poolest väga erinevad. Keskmiste 
andmete kasutamine võimaldab teha üldistusi kogu üldkogumile. Samas tuleb tulemuste põhjal 

üldistuste ja järelduste tegemisel silmas pidada, et keskmine on arvutuslik näitaja, mis ei pruugi olla 
kohaldatav igale üksikule põllumajandustootjale. Varieeruvus põllumajandustootjate vahel on väga 

suur, kusjuures tihtipeale jäävad valdava osa tootjate tulemused keskmistele näitajatele alla. Seetõttu 
on analüüsitud, kui suur on taotlejate varieeruvus meetmetoetuse osakaalu osas toetuste 
kogussummast MAK 2. telje toetusi saanud taotlejate gruppide lõikes. 

MAK 2. telje toetusi saanud taotlejate varieeruvuse analüüsimiseks on taotlejaid jagatud 
kvartiilideks ja detsiilideks (vastavalt neljaks ja kümneks ligikaudu võrdseks osaks), kusjuures 

tootjad on järjestatud meetme toetuse osakaalu (toetuste kogusummast) järgi kõrgemast 

madalamani. 

Iga analüüsitava 2. telje meetme juures on välja toodud kuus indikaatorit osakaalu kohta: alumine 
detsiil (D1), ülemine detsiil (D9), alumine kvartiil (Q1), keskmine kvartiil (Q2) ehk mediaan, ülemine 
kvartiil (Q3) ning aritmeetiline keskmine51.  

Analüüsi tulemustest selgus, et 2. telje meetmete toetuste osakaal toetuste kogusummast erines 
oluliselt meetmete lõikes. Näiteks moodustas veerandil PLK toetuse saajatel PLK toetus 2012. aastal 

kuni 20% (Q1) toetuste kogusummast, samas 25% PLK tootjatel omas PLK toetus väga olulist rolli, 
ulatudes üle 84% (Q3) nende saadud kõigi toetuste kogusummast (Joonis 173). 2012. aastal 
moodustas KSM toetus veerandil vastavat toetust saanud taotlejatest kuni 10% (Q1) toetuste 

kogusummast ning veerandi tootjate puhul ulatus see üle 26% (Q3).  

2012. aastal moodustas MAHE toetus veerandil vastavat toetust saanud taotlejatest kuni 28% (Q1) 
toetuste kogusummast ning veerandi taotlejate osas ulatus see üle 44% (Q3). 

2012. aastal jäi pooltel (Q1 ja Q3 vahel) 2. telje toetust saanud taotlejatel kõigi 2. telje toetuste 

osakaal vahemikku 20% kuni 100% toetuste kogusummast. 

                                                   
51 Mediaan jagab põllumajandustootjad pooleks, millest suuremaid ja väiksemaid on ligikaudu võrdselt. Alumine detsiil 
kajastab sellist näitajat, millest väiksema osakaaluga tootjaid on 10% ning ülemine detsiil on selline näitaja, millest 
suurema osakaaluga tootjaid on 10%. Alumine kvartiil kajastab sellist näitajat, millest väiksema osakaaluga tootjaid on 
25% ning ülemine kvartiil on selline näitaja, millest suurema osakaaluga tootjaid on 25%, ülemise ja alumise kvartiili 
vahele jääb 50% tootjatest 
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Joonis 173. MAK 2007-2013 2. telje meetmete toetuse osakaal toetuste kogusummas (%) 2012. aastal 
(PRIA, 10.01.2013 andmetel) 

Analüüsides 2. telje meetmete toetuse osakaalu varieeruvust toetuste kogusummas aastatel 2010-
2012 selgus, et 2. telje meetmete toetuse osakaal toetuste kogusummas erines oluliselt meetmete 

lõikes, mis on varasemate aastatega võrreldes jäänud enam-vähem samaks. Näiteks moodustas 
veerandil KSM toetuse saajatel KSM toetus 2012. aastal kuni 10% (Q1) toetuste kogusummast ning 

veerandi tootjate puhul ulatus see üle 26% (Q3). 2012. aastal moodustas MAHE toetus veerandil 
vastavat toetust saanud taotlejatest kuni 28% (Q1) toetuste kogusummast ning veerandil taotlejate 
osas ulatus see üle 44% (Q3). 

3.2.2. ÜPP TOETUSTE JAGUNEMINE PÕLLUMAJANDUSTOOTJATE 
SUURUSGRUPITI JA TOOTMISTÜÜBITI 

3.2.2.1. ÜPP toetuste jagunemine põllumajandustootjate suurusgrupiti 

ÜPP toetuste jaotumise analüüsil võeti aluseks 2012. aastal PRIA poolt väljamakstud (I, II sammas) 
toetused. 

Toetuste analüüsil määrati igale PRIA põllumajandusloomade ja põllumassiivide registris olevale 

tootjale (kellel oli maid ja/või loomi) tootmistüüp ja majanduslik suurus vastavalt Euroopa Liidu 
FADN tüpoloogiale. Põllumajandusettevõtte tootmistüübi määramise aluseks on 2010. 

aruandeaastast kasutusele võetud põllumajanduslike majapidamiste tüpoloogia (EL komisjoni 
määrus (EÜ) nr 1242/2008). Uues põllumajanduslike majapidamiste liigituses  on ettevõtte 
tootmistüübi ja majandusliku suuruse määramise aluseks standardkogutoodangu (SKT) väärtus 

eurodes. Standardkogutoodangu väärtus eurodes määratakse lähtudes hektarite ja loomade arvust 
selles majapidamises ning vastavatest standardtoodangu koefitsientidest.  

Majandusliku suuruse alusel jaotatakse tootjad kolme gruppi: väiketootjad (SKT 4000-25 000 €), 
keskmise suurusega tootjad (25 000-100 000 €) ja suurtootjad (üle 100 000 €). FADN metoodika 
järgi peetakse professionaalseteks põllumajandustootjateks neid tootjaid, kelle standardkogutoodang 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

ESA NAT KSM MAHE OTL PLK LKT KIA NAM 2. telg

 Keskmine

15% 

15% 

25% 

25% 

50% 

Q1 

Q3 

Q2  

D1 

D9 



 314

ületab 4000 eurot. Majanduslikul suurusklassil põhinev toetuste jagunemise täpsem ülevaade on ära 

toodud lisas (Lisa 42). 

Analüüsis arvesse võetud toetuste nimekiri on toodud alapeatükis 3.2.1 ÜPP toetuste jagunemine 

maakonniti. Väljamakstud toetuste jagunemine on olnud aastatel 2010-2012 suhteliselt sarnane, I 
samba muutused jäävad 1-3% piiresse ja II samba puhul 1-5% piiresse (Joonis 174). Suurtootjad 
said 2012. aastal väljamakstud I samba toetustest 57% ja II samba toetustest 33%. Väiketootjad 

vastavalt 18 ja 10%. 2012. aastal moodustasid I samba toetused suurima osa väiketootjatel - 57% 
väljamakstud toetuste kogusummast. Suurtootjatel oli vastav näitaja 56% ja keskmise suurusega 
tootjatel 50%. II samba toetustel on suurim osakaal keskmise suurusega tootjatel (50%). 

 
Joonis 174. ÜPP I ja II samba ning riiklike väljamakstud toetuste jagunemine (%) majanduslike 
suurusklasside (tuhat eurot) alusel aastatel 2010-2012 (PRIA 10.01.2013 andmetel) 

MAK 2007-2013 erinevate telgede analüüsist selgus, et 2012. aastal said 35% 1. telje ja 50% 2. telje 
väljamakstud toetustest suurtootjad. Võrreldes eelnevate aastatega (2010. ja 2012. a) ei ole olulisi 

muudatusi toetuste jagunemises toimunud. 3. telje väljamakstud kogusumma suurim osakaal on 
FADN tüpoloogia järgi määratlemata taotlejatel52 – 93%.  

MAK 2007-2013 1. telg moodustas 2012. aastal väljamakstud toetuste kogusummast 18% keskmise 
suurusega tootjatel, 16% suurtootjatel ja 11% väiketootjatel. 2. telg moodustas 31% keskmise 
suurusega tootjatel, 27% väiketootjatel ja 23% suurtootjatel. 

MAK 2007-2013 raames väljamakstud toetuste kogusummas omasid põllumajandustootjate jaoks 
suurimat tähtsust 2. telje toetused (Joonis 175). 2012. aastat 2011. aastaga võrreldes on väike- ja 

                                                   
52 FADN tüpoloogia järgi antakse igale tootjale, kellel on maid ja/või loomi tootmistüüp ja majanduslik suurus, 3. telg on 
aga suunatud maapiirkondade elukvaliteedi parandamisele ja majandustegevuse mitmekesistamise soodustamisele, 
mistõttu toetusi saavad taotleda ka maapiirkonnas tegutsevad ettevõtted, kelledel ei pea olema põllumajandusmaid ega -
loomi 
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suurtootjate tulemused jäänud suhteliselt samale tasemele ja tõusnud keskmise suurusega tootjatel. 
2012. aastal moodustasid 1. telje toetused MAK 2007-2013 raames väljamakstud toetuste 
kogusummast keskmise suurusega ja suurtootjatel 36% ja väiketootjatel 27%. 2. telje toetused 

moodustasid MAK 2007-2013 raames väljamakstud toetuste kogusummast väiketootjatel 63%, 
keskmise suurusega tootjatel 62% ja suurtootjatel 36%.  

3. telje toetused moodustasid MAK 2007-2013 raames väljamakstud toetuste kogusummast 

väiketootjatel 8% ja keskmise suurusega tootjatel 2%. Suurtootjatel on 3. telje osakaal ainult 0,4%, 
kuna nad reeglina ei mahu mikroettevõtja53 määratluse alla. 

 
Joonis 175. MAK 2007-2013 telgede (1, 2 ja 3) väljamakstud toetuste osakaal (%) MAK 2007-2013 toetuste 
kogusummas majanduslike suurusklasside alusel aastatel 2010-2012 (PMK, 2013a); (PRIA 10.01.2013 
andmetel) 

Joonisel (Joonis 176) on ära toodud MAK 2007-2013 2. telje meetmetoetuste jagunemine 
majanduslike suurusklasside lõikes. Võrreldes perioodi 2010-2012 saab välja tuua, et aastate 
erinevused on suhteliselt väikesed, jäädes 2-4% piiresse.  

KSM toetus on kõige suurema osakaaluga 2. telje väljamakstud toetuste kogusummast suurtootjate 
hulgas (56%), järgnevad keskmise suurusega tootjad (31%) ja väiketootjad (9%). KSM toetuse 

osatähtsus on võrreldes 2010. aastaga vähenenud keskmise suurusega tootjatel 5%, suurtootjatel 4% 
ja väiketootjatel 2%. 

                                                   
53 Euroopa komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008 artikli 2 punkti 7 mõistes on mikroettevõtjad need, kes annavad tööd 
vähem kui 10 inimesele ja kelle aastane müügitulu ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 2 mln eurot (PM, 2014) 
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MAHE toetus  on kõige suurema osakaaluga 2. telje väljamakstud toetuste kogusummast keskmise 
suurusega tootjate hulgas (34%), järgnevad väiketootjad (24%) ja suurtootjad (13%). MAHE toetuse 
osakaal on 2012. aastal võrreldes 2010. aastaga suurenenud vastavalt 4%, 3% ja 2%. 

LKT toetus on kõige suurema osakaaluga 2. telje väljamakstud toetuste kogusummast suurtootjate 
hulgas (12%), järgnevad keskmise suurusega ja väiketootjad (7%). Aastate lõikes ei ole muudatusi 
osatähtsuses toimunud, v. a väike muutus 2010.-2011. aastal suurtootjate hulgas (1%). 

ESA toetus on kõige suurema osakaaluga 2. telje väljamakstud toetuste kogusummast väiketootjate 

hulgas (25%), järgnevad keskmise suurusega tootjad (17%) ja suurtootjad (14%). Selline jaotus on 
tingitud asjaolust, et ebasoodsamate tingimustega piirkondades on ka üldjuhul väiksemad ettevõtted. 

 

Joonis 176. MAK 2007-2013 2. telje meetme toetuste jagunemine (%) majandusliku suurusklassi alusel 
aastatel 2010-2012 (PMK, 2013a); (PRIA, 10.01.2013 andmetel) 

3.2.2.2. ÜPP toetuste jagunemine tootmistüübiti 

ÜPP I ja II samba väljamakstud toetuste jagunemist analüüsiti ka põllumajandustootjate 
tootmistüübi järgi. Eestis on kasutusel seitse tootmistüüpi: taimekasvatus54, aiandus55, 
püsikultuurid56, piimatootmine, loomakasvatus57, sea- ja linnukasvatus58 ja segatootmine59. 

                                                   
54 Taimekasvatus – teravilja, õli- ja valgukultuuride kasvatamine, üldine taimekasvatus 

55 Aiandus - aiandus katmikalal, avamaal, muu aiandus (k.a puukoolid) 
56 Püsikultuurid – puuviljakasvatus, erinevate püsikultuuride kasvatamine 

57 Loomakasvatus – lihaveise-, piima- ja lihaveisekasvatus, lamba- ja kitsekasvatus, muud karjatatavad loomad 
58  Sea- ja linnukasvatus ja erinevate teratoiduliste kasvatamine 
59 Segatootmine - segataimekasvatus (põllukultuurid, aiandus, püsikultuurid), segaloomakasvatus - peamiselt 
karjatatavad loomad või peamiselt karjatatavad loomad või peamiselt teratoidulised, segataimekasvatus, lisaks 
karjatatavad loomad, muud taime- ja loomakasvatuse kombinatsioonid  
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Detailsemad andmed toetuste jagunemise kohta erinevate tootmistüüpidega ettevõtete vahel on ära 
toodud lisas (Lisa 43).  

Analüüsides tootmistüüpidega määratletud põllumajandustootjatele 2012. aastal väljamakstud 

põllumajandustoetusi, selgub et taimekasvatajad ja piimatootjad on sarnaselt eelnevatele aastatele 
saanud võrreldes teiste tootmistüüpidega suurema osa toetustest, vastavalt 40% ja 32%.  

Joonisel (Joonis 177) on ära toodud ÜPP I ja II samba ja riiklike toetuste väljamakstud toetuste 
jagunemine tootmistüübi siseselt.  

I samba toetused moodustasid piimatootjatel 2012. aastal sarnaselt 2011. aastale suurima osa 
kõikidest väljamakstud toetustest (60%). Väikseim I samba toetuste osa oli 2012. aastal 

püsikultuuride kasvatajatel (28%). Aianduses on I samba osakaal võrreldes 2011. aastaga tõusnud 
5%. Muudes tootmistüüpides, nagu sea- ja linnukasvatus, on I samba toetuste osakaal vähenenud 

3% . 

II samba toetused moodustasid püsikultuuride kasvatamises 2012. aastal sarnaselt 2011. aastale 
suurima osa kõikidest väljamakstud toetustest (72 %), toetuse osakaal on tõusnud 2%. Samuti on 

kasvanud II samba osakaal sea- ja linnukasvatajatel, võrreldes 2011. aastaga 5%. Väikseim osakaal 
oli II samba toetustel segatootmises (39%). 

 
Joonis 177. ÜPP I ja II samba ning riiklike toetuste väljamakstud toetuste kogusumma jagunemine (%) 
erinevate tootmistüüpide siseselt aastatel 2010-2012 (PMK, 2013a); (PRIA 10.01.2013 andmetel) 

MAK 2007-2013 raames erinevate väljamakstud meetmetoetuste osakaal erines tootmistüübiti 
oluliselt (Joonis 178). Segatootjatel moodustas 2012. aastal KSM toetuse osakaal MAK toetuste 
väljamakstud kogusummast 51% ja MAHE toetus 19%. Aastate lõikes KSM toetuse osakaal 

väheneb, 2012. aastal oli võrreldes 2011. aastaga KSM toetuse osakaal vähenenud 5% ja MAHE 
toetuse osakaal suurenenud 4%.  
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Sea- ja linnukasvatajatel olid 2012. aastal suurima osakaaluga KSM toetus (72%) ja MAHE (13%). 
2010. aastast kuni 2012. aastani on KSM toetuse osakaal vähenenud 5% ja MAHE toetuse osakaal 
suurenenud 3% . Sea- ja linnukasvatajatele väljamakstud toetuste kogusumma moodustub ESA, 

NAT, KSM ja MAHE toetustest. 

Loomakasvatajatele väljamakstud toetused jagunevad analüüsitud aastate lõikes sarnaselt ning 
märkimisväärseid muutusi ei ole toimunud. 2012. aastal oli suurima osakaaluga MAHE toetus 

(44%), järgnesid PLK (22%) ja ESA toetus (15%). 

Piimatootjatel olid 2012. aastal suurima osakaaluga KSM toetus (46%), järgnesid LKT (23%) ja 
ESA (15%) toetus. Väljamakstud toetused jagunevad analüüsitud aastate lõikes sarnaselt ning 
märkimisväärseid muutusi ei ole toimunud. 

Püsikultuuride kasvatajatel oli sarnaselt eelnevatele aastatele 2012. aastal suurima osakaaluga 

MAHE toetus (91%).  

Aianduses oli 2012. aastal suurima osakaaluga MAHE toetus (41%), järgnesid ESA (34%) ja KSM 
(14%) toetus.  

Taimekasvatuses oli 2012. aastal suurima osakaaluga KSM toetus (52%), järgnesid ESA (20%) ja 
MAHE (15%) toetus. 2010. aastast kuni 2012. aastani on KSM toetuse osakaal vähenenud 6% ja 

MAHE toetuse osakaal suurenenud 5%. 
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Joonis 178. MAK 2007-2013 2. telje toetuste jagunemine (%) tootmistüübi alusel aastatel 2010-2012 (PMK, 
2013a); (PRIA, 10.01.2013 andmetel) 

Joonisel (Joonis 179) on välja toodud 2. telje kõikide väljamakstud toetuste kogusumma jagunemine 
erinevate tootmistüüpide vahel. Taimekasvatajate osakaal MAK 2007-2013 2. telje väljamakstud 

toetuste kogusummast on olnud aastatel 2010-2012 muutumatu, ehk 40%. Piimatootjate osakaal on 
2012. aastal võrreldes 2011. aastaga võrreldes jäänud samale tasemele (28%) ja võrreldes 2010. 
aastaga vähenenud 1%.  

Kõige väiksema osakaaluga on olnud jätkuvalt aianduse- ja püsikultuuride tootmistüüp, millede 
osakaal on jäänud kahe tootmistüübi peale kokku 1% piiresse. Samuti on 1% osakaaluga sea- ja 
linnukasvatus. Eelpoolnimetatud tootmistüüpe iseloomustab vähene (üldjuhul) põllumajandusmaa 

pindala ja spetsiifiliste meetmetoetuste puudumine MAK 2007-2013 programmperioodil. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

T
ai

m
e

-

ka
sv

at
u

s
A

ia
n

d
u

s
P

ü
si

ku
lt

u
u

ri
d

P
iim

a-

to
o

tm
in

e

Lo
o

m
a

-

ka
sv

a
tu

s

Se
a

- 
ja

lin
n

u
ka

sv
at

u
s

Se
ga

to
o

tm
in

e

ESA

NAT

KSM

MAHE

OTL

SRT

PLK

LKT

NAM



 320

 

Joonis 179. MAK 2007-2013 2. telje väljamakstud kogusumma jagunemine (%) tootmistüübiti 2012. aastal 
(PRIA 10.01.2013 andmetel) 

3.2.3. MAK 2007-2013 2. TELJE TOETUSTE JAGUNEMISE ÜHTLUS 

Eelpool kirjeldatud toetuste jagunemine nii piirkondlikult kui ka majanduslike suurusklasside kaupa 
ja tootmistüübiti näitab, et erinevad toetused jagunevad väga ebaühtlaselt.  

Toetuste jaotumise ebaühtlust saab mõõta Lorenzi kõvera abil, mis kajastab graafiliselt sissetulekute 

jaotumist. Üldiseks hindamiskriteeriumiks Lorenzi kõvera puhul on see, et mida suurema paindega 
on joon, seda ebavõrdsemalt tulud (toetused) on jaotunud.  

Joonisel (Joonis 180) on ära toodud Lorenzi kõver MAK 2007-2013 2. telje meetmetoetuste 
jagunemise kohta. Aastatel 2010-2012 on Lorenzi kõver püsinud muutumatuna ning seega said 10% 

tootjatest 77% kõikidest väljamakstud MAK 2007-2013 2. telje toetustest. Ka varasematel aastatel 
on see näitaja olnud samal tasemel (2009. a 75% ja 2008. a 77%). 
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Joonis 180. Lorenzi kõver MAK 2007-2013 2. telje toetuste jagunemise kohta 2012. aastal (PRIA 10.01.2013 
andmetel) 

Toetuste jaotumise ebavõrdsust saab mõõta Gini koefitsiendi abil. Gini koefitsient jääb alati 

vahemikku nullist üheni, kusjuures null näitab maksimaalset võrdsust ja üks absoluutset 
ebavõrdsust. Seega, mida suurem on Gini koefitsient, seda ebavõrdsem on toetuste jaotus 
põllumajandustootjate vahel. Üldiselt peetakse Gini koefitsiendi puhul väärtust 0,6-0,7 väga 
ebavõrdseks jaotuseks ning jaotust 0,2-0,35 kõige ühtlasemaks jaotuseks. 

2012. aastal oli Eesti põllumajandustootjate toetuste jaotumise kohta arvutatud Gini koefitsient 0,96. 
2010-2011. aastal oli Gini koefitsient 0,85, 2009. aastal 0,82 ja 2008. aastal 0,84, see näitab, et 
toetuse jaotumine on järjest ebavõrdsem ning toetused koonduvad väikese osa 

põllumajandustootjate kätte (Joonis 181).   

MAK 2. telje jaotumine on 2012. aastal võrreldes 2011. aastaga muutunud veidi ebavõrdsemaks 
(Gini koefitsient vastavalt 0,84 ja 0,83). Meetmete lõikes ei ole toimunud olulisi muudatusi, Gini 

koefitsient on kas jäänud samaks (KSM, ESA, OTL, PLK, LKT, NAT) või on tõusnud (MAHE ja 
NAM). 
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Joonis 181. Toetuste Gini koefitsient MAK 2007-2013 2. telje meetmete lõikes 2012. aastal (PRIA 10.01.2013 
andmetel 

3.3. MAK 2007-2013 PERIOODI 2. TELJE TOETUSTE SAAJATE MAJANDUSLIK 
JÄTKUSUUTLIKKUS  

Käesolevas aruandes on põllumajandustootja jätkusuutlikkuse hindamise aluseks võetud 

jätkusuutlikku arengut tagava arvestusliku brutolisandväärtuse60 (BLV) tase  tööjõu aastaühiku61 
(TJÜ) kohta. Analüüsi peamiseks eesmärgiks oli hinnata 2. telje toetuste mõju ulatust 
põllumajandustootjate jätkusuutlikkusele, hinnates jätkusuutlike tootjate osakaalu vastava toetuse 
saanud ettevõtete hulgas.  

Põllumajandustootja jätkusuutlikkuse ja muude sotsiaalmajanduslike näitajate analüüsitulemusi on 
lisaks käesolevale alapeatükile kajastatud ka 2. telje meetmete analüüsis eraldi. Ülevaade 

sotsiaalmajanduslikest uuringutest on ära toodud käesoleva aruande 2. peatükis „Hindamisega 

seotud uuringud“. 

Jätkusuutlikku arengut tagava BLV arvestamisel on eeldatud, et põllumajandusettevõtte BLV peab 
katma konkurentsivõimelise palgataseme töötajatele (k.a omaniku ja tema pereliikmete tasustamata 
tööjõule)  ja 5% ettevõtte põhivarade keskmisest väärtusest (v.a maa), mis on vajalik normaalseks 

taastootmiseks. Palgataseme baasiks on võetud töötleva tööstuse keskmine kogu tööjõukulu62 töötaja 
kohta aastas. MAK 2007 – 2013 2. telje meetmetest toetust taotlenud tootjate keskmiste põhivarade 
väärtuste arvestamisel on kasutatud FADN andmeid. Seega sõltub jätkusuutlikuks arenguks vajalik 
BLV TJÜ kohta ettevõtete põhivarade suurusest ning seetõttu on meemete lõikes erinev. 
Põllumajandustootjate jätkusuutlikkust on hinnatud MAK 2007 – 2013 2. telje meetmete lõikes, 

võrdluseks on lisatud 2. telje toetusi taotlenud põllumajandustootjate keskmine, tavatootjad (ei taotle 
                                                   
60  Brutolisandväärtuse (BLV) arvutamiseks lisatakse kogutoodangu väärtusele toetuste (v.a investeeringutoetused) ja 

ettevõtlusega seotud maksude bilanss ning lahutatakse eri- ja üldkulud. 

61 Tööjõu aastaühik (TJÜ) on ühe töötaja täistööaeg, mis võrdub arvestuslikult 2 200 töötunniga aastas 

62 Statistikaameti andmetel oli 2007. aastal töötlevas tööstuses kogu tööjõukulu (koos sotsiaal- ja ravikindlustusmaksu 
ning töötuskindlustusmaksuga) töötaja kohta aastas   10 980 €, 2009. aastal 12 395 €, 2009. aastal 11 805 €, 2010. 
aastal 12 307 €, 2011. aastal 12 996 € ning 2012. aastal 14 052 € 
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ühtegi 2. telje toetust) ning Eesti keskmine põllumajandustootja (FADN üldkogumisse kuuluvad 
põllumajandustootjad). 

Lisas (Lisa 44) on ära toodud brutolisandväärtuse muutus 2. telje meetmete lõikes nii 

analüüsiaastale eelneva aasta kui ka perioodi algusaasta (2007. a) võrdlusena. Viimastel aastatel on 
brutolisandväärtuse tase olnud pidevas tõusus, kui 2009. aastal võrreldes 2008. aastaga esineski 
osade meetmete osas tagasilangust, siis alates 2010. aastast on brutolisandväärtuse tase kõigil 

meetmetel tõusnud (Joonis 182). 

 
Joonis 182. Brutolisandväärtus (eurot/TJÜ) 2. telje meetmete lõikes perioodil 2010–2012 (FADN, 2013) 

Võrreldes MAK 2007-2013 perioodi algust ehk 2007. aastat 2012. aasta andmetega võib näha, mil 
määral on brutolisandväärtuse tootmise tase tööjõu aastaühiku kohta arvestatuna viimase kuue aasta 

jooksul muutunud (Joonis 183). Kõige enam kasvas vaadeldaval perioodil BLV tööjõu aastaühiku 

kohta NAM ja MAHE taotlejatel (vastavalt 155% ja 153%). 
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Joonis 183. Brutolisandväärtus (eurot/TJÜ) 2. telje meetmete ja Eesti keskmise põllumajandustootja lõikes 
2007. ja 2012. aastal (FADN, 2013) 

Jätkusuutlike tootjate osakaalu hindamisel on eeldatud, et põllumajandusettevõtte BLV peab katma 
konkurentsivõimelise palgataseme kõikidele töötajatele (k. a omanikule endale ja tema 

pereliikmetele), kuid mitte kõik omanikud ei maksa iseendale ega teistele pereliikmetele ametlikult 
palka. 2012. aastal moodustas põllumajandustootmises kasutatavast tööjõust keskmiselt 47% 

tasustamata tööjõud (Joonis 184). Tasustatud tööjõu osatähtsus kogu tööjõukulus erines oluliselt 
MAK 2. telje toetusi taotlenud tootjate gruppide lõikes. Tasustamata tööjõu osatähtsus kogu 
tööjõukulus oli suurim (65%) MAHE toetust taotlenud tootjatel ning kõige väiksem (22%) KSM 

toetust taotlenud ettevõtjatel. 

 
Joonis 184. Tööjõu kasutamise struktuur 2012. aastal (%) (FADN, 2013) 
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Jätkusuutlikkuse hindamiseks võrreldi iga ettevõtte tegelikku (tootja andmetel põhinev) BLV taset 
TJÜ kohta arvestusliku (töötleva tööstuse keskmine) jätkusuutlikkuse tasemega. Jätkusuutlikku 
arengut tagava BLV TJÜ hindamiskriteeriumid olid järgmised: 

· kui BLV tööjõu aastaühiku kohta jääb üle 80% jätkusuutlikkuse tasemest, siis on 

põllumajandusettevõte jätkusuutlik; 

· kui BLV jääb alla 80% jätkusuutlikkuse tasemest, siis antud ettevõtte BLV tootmise tase TJÜ 

kohta ei taga jätkusuutlikku arengut. 

Põllumajandustootjad on väga erinevad, nii tootmisstruktuuri kui ka majandusliku suuruse poolest, 
mistõttu on jätkusuutlike tootjate osatähtsus ja 2. telje toetuste mõju ulatus tootjate 

jätkusuutlikkusele suurusgrupiti erinev.  

MAK 2. telje raames makstud toetuste mõju hindamiseks põllumajandustootjate peamistele 

majandustulemustele ning jätkusuutlikke tootjate osakaalu hindamiseks on tootjad jagatud 
majandusliku suuruse alusel kolme gruppi:  

· väiketootjad – SKT 4000€ - 25 000€  

· keskmise suurusega tootjad – SKT 25 000€-100 000€  

· suurtootjad – SKT üle 100 000€  

Analüüsi tulemustest selgus, et 2012. aastal oli jätkusuutlike põllumajandustootjate osakaal kõige 

suurem (üle 94%) suurtootjate hulgas, samas väiketootjate hulgas oli neid sõltuvalt meetmest vaid 
3%-31% (Joonis 185). Väiketootjate hulgas oli jätkusuutlikke tootjaid kõige rohkem KSM toetust 

taotlenud tootjate hulgas (31%). Jätkusuutlikke tootjaid oli kõige rohkem (83%) ka KSM toetust 
taotlenud keskmise suurusega tootjate hulgas ning kõige vähem (48%) PLK toetust taotlenud 

keskmise suurusega tootjate grupis. 
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Joonis 185 Jätkusuutlikke tootjate osakaal (%) tootjate koguarvust 2. telje meetmete lõikes, 2012. aastal 
(FADN, 2013)  

Kokkuvõtvalt järeldus analüüsi tulemustest, et jätkusuutlikke tootjate osakaal kasvab koos  

ettevõtete suurenemisega. Samuti selgus jätkusuutlikkuse hindamise käigus, et andmete 
analüüsimisel ei piisa vaid keskmiste tulemuste väljatoomisest kuna tulemused erinevad oluliselt 
suurusgruppide lõikes. Näiteks oli 2012. aastal LKT toetust taotlenud tootjate hulgas jätkusuutlikke 
tootjaid vaid 33%, samas näitab suurusgruppide lõikes tehtud analüüs, et suurtootjad olid kõik 

jätkusuutlikud, keskmise suurusega tootjate hulgas oli neid 48% ja väiketootjate hulgas oli 
jätkusuutlikke tootjaid vaid 8%.    

Jätkusuutlike tootjate osakaal aastatel 2007 ja 2010 – 2012 erinevate 2. telje toetuste taotlejate 
hulgas on ära toodud joonisel (Joonis 186). Kindlasti tuleb siinkohal arvestada, et analüüsi on 
kaasatud ainult FADN üldkogumisse kuuluvad põllumajandustootjad, kelle majandusliku suuruse 
alampiiriks on standardkogutoodangu (SKT)63 väärtus 4000 eurot. Joonisel (Joonis 186) äratoodud 

jätkusuutlike tootjate osakaalu ei tule võrrelda omavahel, kuna nii analüüsi aluseks olev 
brutolisandväärtuse tase kui ka muud majanduslikud näitajad on olnud erinevad, vaid pigem 
vaadata, millisel tasemel on olnud jätkusuutlike tootjate osakaal antud aastal. 

                                                   
63 Ettevõtte standardkogutoodang (SKT) arvutatakse standardtoodangu (ST) koefitsientide alusel lähtudes kasvatatavate 
põllumajanduskultuuride kasvupinnast ja loomade keskmisest arvust aruandeaastal 
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Joonis 186. Jätkusuutlike tootjate osakaal (%) tootjate koguarvust MAK 2007-2013 2. telje meetmete lõikes 
aastatel 2007 ja 2010-2012 (FADN, 2013); (PMK, 2013a) 

Jätkusuutlike tootjate osakaal peegeldab üsna selgelt põllumajandussektori olukorda. 

Põllumajandussaaduste tootmise vahendite ostuhinnaindeks, mis iseloomustab 
põllumajandusäriühingute kuluartiklite hinnamuutusi, kasvas 2012. aastal võrreldes eelneva aastaga 

4,0%. Põllumajanduse tootmise vahendite ostuhindade osas odavnemist ei toimunud, kuigi 
ostuhinnaindeksi suurenemine võrreldes eelmise aastaga oli 2012. aastal väiksem kui 2011. aastal. 

Enim kallinesid energia, kütus ja määrdeained (10,8%). Põllumajandussaaduste tootjahind tõusis 
2012. aastal võrreldes eelmise aastaga 1,4% ning põllumajandussaaduste tootmisvahendite ostuhind 
4,0%. (PM, 2013). 

MAK 2007-2013 2. telje meetmetoetuste olulisus põllumajandustootjate jaoks on näha joonisel 
(Joonis 187).  

 

Joonis 187. Jätkusuutlike tootjate osakaal (%) tootjate koguarvust MAK 2007-2013 2. telje meetmete lõikes 
(koos ja ilma meetme toetuseta); (FADN, 2013) 
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3.4. MAAKASUTUSANALÜÜS 

3.4.1. PINDALATOETUSTE ALUNE PÕLLUMAJANDUSLIK MAAKASUTUS JA 
MUUTUSED AASTATEL 2007-2013 

Maakasutuse kirjeldamisel on aluseks võetud PRIA poolt määratud pindalatoetuste andmestik 
(10.02.2014 seisuga). MAK teise telje meetmete osatähtsuste hindamisel on aluseks erinevate 
meetmete pindala suhe ÜPT pindalasse aastatel 2007-2013. Parema jälgitavuse huvides on 
toetustüüpide võrdlemisel liidetud KST, KSMP ja KSML toetused ja MAHE toetuse pindalasse on 

arvestatud ka mahetootjate pind, millele ei ole erinevatel põhjustel mahetoetust taotletud või saadud, 
kuid mis on suure tõenäosusega majandatud kui MAHE pind. 2013. aastal oli sellist pinda 6 297 ha, 
millest enamuse moodustasid püsirohumaad. Teatud maakasutusparameetrite võrdlemisel 
käsitletakse vaid suuremaid pindalatoetusi. 

Ajavahemikul 2007.-2013. a on toetusalune ÜPT, ESA ja MAHE pind järjest suurenenud (Joonis 
188; Lisa 39) ning KSM pind vähenenud. PKT (siia kuuluvad MAHE, KSM, PLK, SRT) toetuste 

kogupind on perioodi jooksul muutunud suhteliselt vähe, kuid 2013. aastal toimus peamiselt MAHE 
toetuse arvel väike suurenemine (6 116 ha) võrreldes 2012. aastaga. KSM toetusest välja jäänud 
pinnale taotleti enamikel juhtudel MAHE toetust, mille tagajärjel on PKT kogupind püsinud 
viimastel aastatel stabiilsena. 

2013. a oli ÜPT toetusalune pind 921 287 ha, ESA 383 641 ha, NAT 24 304 ha, KSM 429 704 ha ja 
MAHE 139 894 ha, kokku oli PKT toetusalune pind 561 776 ha (Joonis 188). 

 

Joonis 188. Määratud pindalatoetused hektarites aastatel 2007-2013 (PRIA, 10.02.2014 andmetel) 

Hinnates PKT ja teiste toetustüüpide aluse pinna osatähtsuse muutust võrreldes ÜPT pinnaga selgub, 

et perioodil 2007-2013 KST/KSM pinna osatähtsus vähenes märgatavalt (9%)  ning ESA  ja MAHE 
toetusaluse pinna osatähtsus tõusis (vastavalt 1,2% ja 6,9%, Joonis 189) ning PKT kogupinna 

osatähtsus ÜPT pinnast vähenes perioodi jooksul 5,1%. 
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Joonis 189. Erinevate toetustüüpide aluse maa osatähtsus (%) ÜPT pinnast aastatel 2007-2013 (PRIA, 
10.02.2014 andmetel) 

Seega on keskkonnameetmetega liitunud tootjate poolt taotletud pinna osatähtsus aastate jooksul 

vähenenud. 2013. aastal moodustas ülalmainitud pind ca 61% ÜPT kogupinnast, MAHE tootjate 
pinna osatähtsus ÜPT pinnast oli 2013. aastaks tõusnud 15,2% ning antud näitaja on olnud stabiilses 

tõusutrendis kogu vaadeldud perioodi vältel. 

Erinevalt pindalatoetuste üldpindalast oli ÜPT, ESA ja KST/KSM tootjate arv aastatel 2007-2009 
langustrendis, kuid perioodil 2010-2013 enamike meetmete tootjate arv veidi suurenes võrreldes 
2009. aastaga, kuid erandina langes KST/KSM tootjate arv (Joonis 190). Üldiselt on tootjate arv 
saavutanud suhteliselt stabiilse taseme ja võrreldes eelmise aastaga tõusis 2013. aastal tootjate arv 

kõikidel suurematel toetustüüpidel, välja arvatud KSM tootjad, kelle arvukus langes 18 tootja võrra. 

 
Joonis 190. Pindalatoetuste tootjate arv toetustüüpide lõikes aastatel 2007-2013 (PRIA, 25.01.2013 
andmetel), joonisel on esitatud 2013. aasta tootjate arvud toetustüüpide lõikes 
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Teatud muutused on toimunud kogu PKT (KST/KSM põllumaa, PLK ja MAHE kokku) toetusaluse 
pinna suuruses maakondade lõikes. Joonisel (Joonis 191) toodud andmetest selgub, et seitsmes 
maakonnas on PKT pind 2013. aastal võrreldes eelmise aastaga suurenenud ning üheksas 

maakonnas vähenenud. Kõige rohkem on PKT pind 2013. a suurenenud Saare maakonnas (2,3%) 
ning Valga ja Lääne-Viru maakonnas, vähenemine oli suurim Lääne maakonnas (1%). 
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Joonis 191. PKT toetusaluse pinna osatähtsus ÜPT pinnast (%, alumine horisontaaltelg) maakondade lõikes 
perioodil 2007-2013 ja 2013. aasta suhteline muutus võrreldes 2012. aastaga (roheline tulp, ülemine 
horisontaaltelg, (PRIA, 10.02.2014 andmetel) 
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PKT toetusaluse pinna osatähtsus kogu ÜPT pinnast erineb maakonniti suhteliselt palju - suurima 
osatähtsusega on PKT kogupind ÜPT pinnast Hiiu maakonnas ning väikseim Harju maakonnas 
(Joonis 192), kus PKT pind moodustas 2013. aastal vähem kui poole kogu ÜPT pinnast. Siinjuures 

tuleb aga arvestada asjaoluga, et antud juhul ei sisaldu PKT pindalas KSM tootjate püsirohumaad, 
mis teatavasti ei ole KSM toetusõiguslikud. 

 
Joonis 192. PKT pinna osatähtsus (%) kogu ÜPT alusest pinnast maakondade ja valdade lõikes 2013. aastal 
(PRIA, 10.02.2014 andmetel) 

MAHE ja PLK toetuse osatähtsus kogu PKT toetusest maakondade lõikes on eriti hästi jälgitav kui 

võrrelda erinevusi joonistel (Joonis 192; Joonis 193). 

Jooniselt (Joonis 193) selgub, et KSM toetusalune pind on suurim Lääne-Viru, Järva, Tartu ja Põlva 
maakonnas. See selgitab ka asjaolu, et KSM toetuse osatähtsus kogu ÜPT alusest pinnast on 
suhteliselt tagasihoidlik ekstensiivsema tootmisega maakondades (Saare, Lääne, Hiiu ja Harju 
maakonnas). Neis maakondades on palju MAHE ja PLK toetusalust pinda ning KSM tootjatel on ka 

suhteliselt rohkem püsirohumaid. 
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Joonis 193. 2013. aastal KSM pinna osatähtsus (%) ÜPT alusest pinnast maakondade keskmisena ja 
maakonnasisene jaotus (PRIA, 10.02.2014 andmetel) 

Püsirohumaade ÜPT toetusalune pind on aastatel 2007-2013 küllalt olulisel määral suurenenud 
(Joonis 194). Kuigi 2009. a tõusis oluliselt KST/KSM tootjate põllumaa pind võrreldes 2008. 
aastaga, siis järgnevatel aastatel on toimunud pidev põllumaa pinna vähenemine. ÜPT põllumaa 
pindala on samal ajal olnud väga stabiilne ning MAHE tootjate põllumaa pinna suurenemine toimub 

KST/KSM põllumaa pindala vähenemisega sarnases suurusjärgus. Kokku oli ÜPT toetusalusest 

pinnast püsirohumaid 2013. a 291 430 ha (suurenemine võrreldes 2012. a 8514 ha) ha ning 
põllumaid 626 666 ha (suurenemine võrreldes 2012. a 4644 ha). ÜPT tootjate püsirohumaade pinna 
suurenemine on toimunud eeskätt MAHE ja ÜPT tootjate püsirohumaade pinna arvelt. KSM tootjate 

püsirohumaad ei ole KSM toetusõiguslikud ning see on ilmselt põhjustanud ka nende pindala 
vähenemise. Kõige rohkem on 2013. aastal suurenenud MAHE tootjate püsirohumaade pindala, 
mille suuruseks oli 2013. aastal 72 183 ha  ja suurenemine oli 18,7%. KSM tootjate vastav näitaja 
oli 75 293 ha ja aasta jooksul vähenes KSM tootjate püsirohumaade pind 1 750 ha ehk 2,3 % võrra.  
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Joonis 194. ÜPT toetusaluste püsirohumaade ja põllukultuuride ning lühiajaliste rohumaade (põllumaa) 
pindala (ha, vasakpoolne vertikaaltelg) aastatel 2007-2013 ning 2013. a pindala muutus (ha, roheline tulp, 
parempoolne vertikaaltelg) võrreldes 2012. a peamiste toetustüüpide lõikes (PRIA, 10.02.2014 andmetel) 

Oluline näitaja hindamaks erinevate toetustüüpide maakasutuse struktuuri on põllukultuuride aluse 
ja püsirohumaade (tootjate kogu sh mittetoetusõiguslik püsirohumaade pind) pinna omavaheline 
suhe ehk mitu korda on põllumaade pindala suurem kui püsirohumaade pind. Esitatud andmetest 

(Joonis 195) selgub, et antud suhe on suurim ehk suhteliselt kõige vähem püsirohumaid on 

põllumaaga võrreldes KSM tootjatel ja kõige väiksem on suhe NAT tootjatel. Aastate jooksul on 
suhtarv langenud ehk püsirohumaade osatähtsus tõusnud ÜPT ja ESA tootjatel. KST tootjatel oli see 
näitaja oluliselt väiksem kui KSM tootjatel, mis kinnitab ka eelnevalt rõhutatud asjaolu, et KSM 
toetusega liitusid palju tootjaid, kelle kasutusel olevast maast enamus on põllumaa ning vastupidi, 

KSM toetusest loobusid need tootjad, kellel püsirohumaad oli suhteliselt palju. KST/KSM tootjatel 
toimus  perioodil 2009-2011 mainitud suhtarvu vähenemine, kuid perioodil 2011-2013 oli indeksi 
väärtus praktiliselt muutumatu. MAHE tootjatel on vastav suhe aastate lõikes suhteliselt stabiilselt 
ligilähedane väärtusele üks, mis tähendab pindalalist tasakaalu püsirohumaade ja põllukultuuride all 

oleva pinna vahel. 2013. aastal langes MAHE tootjatel antud näitaja siiski alla ühe, mis näitab 

nendel tootjatel suuremat püsirohumaade pindala võrreldes põllukultuuride all oleva pinnaga. 
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Joonis 195. Põllumaa (põllukultuurid + lühiajalised rohumaad) ja püsirohumaa suhe erinevatel toetustüüpidel 
aastatel 2007-2013 (PRIA, 10.02.2014 andmetel) 

Joonisel (Joonis 196) esitatud kaardil on näidatud püsirohumaade (välja arvatud PLK) paiknemine 

maakondade lõikes ja nende osatähtsus ÜPT alusest pinnast. Suurimad püsirohumaade pinnad 
paiknevad Saare ja Harju maakonnas, suurima osatähtsuse moodustavad püsirohumaad ÜPT pinnast 
Hiiu (73%) ja Saare maakonnas (69%). Kõige vähem on püsirohumaade pinda Põlva ja Hiiu 
maakonnas ning selliste maade osatähtsus on madalaim Tartu ja Järva maakonnas. 

 

Joonis 196. Pindalatoetuste alune püsirohumaa pind (ha) ja selle osatähtsus (%) ÜPT alusest pinnast 2013. 
aastal (PRIA, 10.02.2014 andmetel) 
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Maakasutuse analüüsi käigus selgus, et keskmine ÜPT pindala taotleja kohta oli Eesti keskmisena 
54 ha, kuid maakondade lõikes erineb see näitaja oluliselt (Joonis 197). Tootja kohta on suurim ÜPT 
toetust saanud pind Kesk-Eestis Järva ja Lääne-Viru maakonna tootjatel, ulatudes vastavalt 104 ja 

73 hektarini. Järvamaa tootjate keskmine ÜPT pind on suurenenud võrreldes 2012. aastaga 12 ha 
võrra. Kõige väiksem on tootja kohta ÜPT pindala Lääne-Eesti saartel, Lõuna-Eestis ja Ida-Viru 

maakonnas. Suhteliselt kõrge on ÜPT pind tootja kohta ka Rannu ja Nõo vallas Tartu maakonnas, 
Õru vallas Valla maakonnas, Keila ja Rae vallas Harju maakonnas ning Sonda ja Kohtla vallas Ida-
Viru maakonnas. 

 
Joonis 197. ÜPT toetuse saajate keskmine ÜPT pind maakonniti ja jagunemine valdade lõikes 2013. aastal 
(PRIA, 10.02.2014 andmetel) 

Eesti keskmine ÜPT toetusaluste põllumassiivide suurus on 7,5 ha, kuid see näitaja erineb oluliselt 

erinevates Eesti piirkondades (Joonis 198). Väiksemad põllumassiivid paiknevad Lääne-Eesti saartel 
ja Lõuna-Eestis erodeeritud muldade levikualal, kus valla keskmine põllumassiivide pindala on 

väiksem kui viis hektarit. Suuremate põllumassiividega alad asuvad Kesk-Eesti viljakate muldade 
piirkonnas Järva, Lääne-Viru ja Jõgeva maakonnas, kus valla keskmine põllumassiivi pindala on 
suurem kui 12 ha. Suhteliselt suured põllumassiivid asuvad ka Tartu maakonna läänesoas ning Ida-
Viru maakonna Vaivara, Kohtla ja Jõhvi valdades. 
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Joonis 198. ÜPT taotlejate toetusaluse maa põllumassiivide keskmine pindala (ha) tootja kohta maakondade 
lõikes 2013. aastal (PRIA, 10.02.2014 andmetel) 

Erinevused on ka toetustüüpide keskmiste põllumassiivide64 suuruses ja üldreeglina on kõige 
suurema pindalaga KSM tootjate põllumassiivid (Joonis 199). Kõige väiksemad massiivid on Saare 
maakonna MAHE ja ÜPT tootjatel ja veidi suuremad Võru maakonna MAHE ja ÜPT tootjatel. 
Suurimad massiivid on Järva maakonna KSM tootjatel. MAHE ja ÜPT tootjate keskmine massiivi 

pindala on enamikes maakondades sarnase suurusega, vaid Hiiu maakonnas on ÜPT tootjate 

massiivi keskmine suurus väiksem kui MAHE tootjatel. 

                                                   
64 Põllumassiiv on maastikul eristuvate püsivate objektide, katastriüksuse piiride või maa kasutusotstarbe piiridega 
piiristatud ühtne maa-ala, mis koosneb ühest või mitmest põllust 
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Joonis 199. Erinevate toetustüüpide põllumassiivide keskmine pindala (ha) maakondade lõikes 2013. aastal 
(PRIA, 10.02.2014 andmetel) 

3.4.2. PÕLLUKULTUURIDE STRUKTUUR 

Püsirohumaa ning põllumaa (põllukultuurid ja lühiajaline rohumaa) maakasutuse analüüs perioodil 
2007-2013 peamiste toetustüüpide lõikes näitab (Joonis 200; Joonis 201) ja (Lisa 40), et kõik 
toetustüübid erinevad üksteisest oluliselt. Sarnasemad on ÜPT ja KSM/KST tootjate põllukultuuride 
struktuur ja neid iseloomustab eeskätt kõrgem teraviljade ning rapsi jt õlikultuuride (>40%) ning 
madalam püsirohumaade osatähtsus (KSM/KST tootjatel on siinjuures sisse arvestatud 

püsirohumaad, mis toetust ei saa, kuid on majandatud KSM tootjate poolt) võrreldes MAHE 
tootjatega. 

Kõikidel toetustüüpidel on perioodil 2007-2013 suurenenud liblikõieliste kultuuride ja vähenenud 

kõrreliste heintaimede osatähtsus. ÜPT tootjatel on külvipinnas suhteliselt suurem osatähtsus kartulil 
ja aedviljadel, sest köögiviljakasvatajad ei ole valdavalt liitunud KSM ja MAHE toetusega. Oluline 

erinevus on ka MAHE tootjate püsikultuuride ja mustkesa suhteliselt suur ning rapsi, rüpsi jt 
suhteliselt väike osatähtsus kogu maakasutusest. Kahel viimasel aastal on püsirohumaa ja 
põllukultuuride struktuuris toimunud väga väikesed muutused ja on saavutatud teatud tasakaal 
erinevate kultuurigruppide vahel. 
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Joonis 200. Püsirohumaa ja põllumaa peamiste kultuurigruppide struktuur ÜPT, KST/KSM ja MAHE 
toetustüüpde lõikes 2007.-2013. a (PRIA, 10.02.2014 andmetel) 

 
Joonis 201. Põllumaa väiksemate kultuurigruppide struktuur ÜPT, KST/KSM ja MAHE toetustüüpide lõikes 
2007.-2013. a (PRIA, 10.02.2014 andmetel) 
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Enamlevinud põllukultuuride osatähtsus põllumaa pinnast võimaldab hinnata kultuuride paigutust ja 
osatähtsust külvikordades ja siingi on toetustüüpide lõikes erinevused olemas. Teraviljade ja nende 
allakülvide osatähtsus on 2013. aastal KSM tootjatel 53% põllukultuuride all olevast pinnast, ÜPT 

tootjatel täpselt 50% ja MAHE tootjatel oli teraviljade osatähtsus 36% (Joonis 202). Erinev on ka 
rapsi jt sarnaste kultuuride osatähtsus külvikordades - MAHE tootjatel on vastav näitaja 5%, ÜPT ja 

KSM tootjatel vastavalt 14% ja 16%. MAHE tootjatel moodustavad liblikõielised kultuurid 45% 
külvikorrast, teistel toetustüüpidel on see näitaja 25-26%. Kõikidel toetustüüpidel väheneb 
järjekindlalt kõrreliste heintaimede osatähtsus külvikordades ja kõige vähem on neid KSM tootjatel. 
Viimasel kahel aastal toimunud muutused on suhteliselt väikesed, see näitab stabiilsete külvikordade 

olemasolu. 

 
Joonis 202. Peamiste kultuurigruppide struktuur põllumaal ÜPT, KST/KSM ja MAHEtoetustüüpide lõikes 
2007.-2013. a  (PRIA, 10.02.2014 andmetel) 

3.4.3. LIBLIKÕIELISTE KULTUURIDE PIND JA OSATÄHTSUS 

Liblikõieliste kultuuride pindala (sh allakülvid) aastatel 2007-2013 on kõikide toetustüüpide osas 
üldiselt tõusnud (Joonis 203) ning perioodil 2010-2013 on KSM tootjatel püsinud stabiilsena. 
Olulisem suurenemine toimus ÜPT ja KST/KSM tootjatel 2010. aastal, kuid MAHE tootjatel on 
liblikõieliste pinna kasv olnud sujuv iga-aastane protsess.  

Liblikõieliste kultuuride pindala suurenemine on toimunud peamiselt kõrreliste heintaimede all 
oleva pinna vähenemise arvelt ning liblikõieliste kasvupinna suurenemise põhjusteks on vastav nõue 
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KSM ja MAHE toetuste tingimustes, tootjate teadlikkuse kasv liblikõieliste kultuuride kasulikkusest 
nii bioloogilise lämmastiku fiksaatorina kui ka orgaanilise aine allikana. Samas ei tohiks 
liblikõieliste kultuuride pindala lõpmatult suureneda, sest liblikõielistega viiakse mullast välja suur 

kogus toiteelemente (eeskätt kaaliumi) ja piisava mulda tagastamiseta väheneb mullaviljakus. 

 
Joonis 203. Liblikõieliste (sh allakülvid) kultuuride pindala (ha) toetustüüpide lõikes aastatel 2007-2013 
(PRIA, 10.02.2014 andmetel) 

Liblikõieliste kogupindala kõrval on maakasutuse struktuuri näitajana oluline liblikõieliste 
kultuuride osatähtsus põllukultuuride kogupindalast. Suurim on liblikõieliste kultuuride osatähtsus 
MAHE tootjatel (57%) ja väikseim ÜPT tootjatel (31%, Joonis 204), kuigi ka ÜPT tootjatel on 
liblikõieliste osatähtsus perioodil 2007-2013 pidevalt suurenenud. MAHE tootjatel vähenes vastav 

näitaja aastatel 2009-2010 ja on taas tõusnud alates 2011. aastast ning KSM tootjatel tõusis 2013. 

aastal liblikõieliste osatähtsus küllalt oluliselt. Kuigi KSM tootjate liblikõieliste pind jäi samaks, siis 
langes põllukultuuride kogupindala ja selle tagajärjel suurenes ka liblikõieliste osatähtsus KSM 
tootjatel. 
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Joonis 204. Liblikõieliste (sh allakülvid) kultuuride pinna osatähtsuse muutus (%) põllukultuuride 
kogupindalast toetustüüpide lõikes perioodil 2007-2013 (PRIA, 10.02.2014 andmetel) 

Liblikõieliste kultuuride pindalast 2013. aastal ja osatähtsusest toetustüüpide ja maakondade lõikes 
annab ülevaate joonis (Joonis 205). Suurim vastava kultuurigrupi pind on Pärnu ja Lääne-Viru 
maakonnas, kus on ka suurim põllumaa pind. Joonisel on iga toetustüüp eristatud selliselt, et ÜPT 
tootjateks loeti ainult ÜPT toetust saanud pinnad ehk ÜPT tootjate hulka ei ole arvatud KSM ja 

MAHE tootjaid. Seetõttu erinevad tulemused eeskätt ÜPT tootjate osas võrreldes (Joonis 204) 

esitatud tulemustega. Samas võimaldab selline analüüs jälgida eeskätt selliste ÜPT tootjate 
maakasutust, kellel KSM ja MAHE toetus puudub. ÜPT tootjate maadest moodustavad liblikõielised 
kultuurid suurima osatähtsuse põllukultuuride all olevast pinnast Hiiu (40%) ja Rapla (32%) 

maakonnas, kõige väiksema Tartu (19%) ja Harju (20%) maakonnas.  

ÜPT toetuse saajate liblikõieliste kultuuride osatähtsus erineb maakonniti enam kui teistel 

toetustüüpidel, peamiselt on selle põhjuseks ainult ÜPT toetust saavate tootjate väga erinevad 
agrotehnoloogiad (erinevatel põhjustel MAHE ja KSM toetusest ilmajäänud, kuid neid nõudeid 
tegelikult järgivad tootjad jne) ja vähene esindatus mõnes maakonnas. KSM toetustüübi tootjatest on 

suurim liblikõieliste kultuuride pind Võru (46%) ja Pärnu (46%) maakonnas ning MAHE tootjatel 

vastavalt Hiiu (61%) ja Rapla (59%) maakonnas. Mõnedes maakondades on küllaltki suured 
erinevused liblikõieliste osatähtsuses toetustüüpide lõikes - näiteks on Harjumaa ÜPT tootjatel 
vastav näitaja 2,5 korda väiksem kui MAHE tootjatel. 
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Joonis 205. Liblikõieliste kultuuride pind maakonniti (ha) ja erinevate toetustüüpide liblikõieliste kultuuride 
osatähtsus (%) põllumaast 2013. a (PRIA, 10.02.2014 andmetel) 

3.4.4. MUSTKESA PIND JA SELLE MUUTUMINE 

Aastate võrdlus näitab, et suurim pind (üle 17 000 ha) oli ÜPT pinnast mustkesa all 2009. aastal 
(Joonis 206) ning vähim 2012. aastal (9093 ha). Perioodil 2010-2012 mustkesa pind vähenes, kuid 
2013. aastal suurenes ÜPT tootjatel mustkesa pind 6,5%, tõustes  9688 hektarini. 

MAHE tootjate mustkesa osatähtsus on tunduvalt suurem kui ÜPT ja KSM tootjatel, ulatudes 2013. 
aastal 6,8% põllumaast ja MAHE tootjate mustkesa pind ja osatähtsus põllumaast 2013. a suurenesid 

võrreldes eelmise aastaga. Mullakaitselisest aspektist lähtuvalt ei tohiks mustkesa üldpind siiski 
oluliselt suureneda, kuna mustkesa kasutamine vähendab mulla huumusesisaldust, soodustab 
toitainete leostumist ning eeskätt Lõuna-Eesti kuppelmaastikul suurendab ka mulla 

erosiooniohtlikkust. 
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Joonis 206. Mustkesa toetusalune pind (ha, vasakpoolne vertikaaltelg) ja osatähtsus (%, parempoolne 
vertikaaltelg) põllumaast toetustüüpide lõikes aastatel 2007-2013 (PRIA, 10.02.2014 andmetel) 

Mustkesa aluse pinna suurim suhteline kasv on aastatel 2007-2013 toimunud MAHE tootjatel ja 

mustkesa pind suurenes 2013. aastaks ca 3 korda võrreldes 2007. aastaga (Joonis 207). ÜPT ja KSM 
tootjate mustkesa pind oli vähenenud 2012. aastal võrreldes 2007. aastaga, kuid 2013. aastal taas 
veidi suurenes. Mustkesa pinna üldise vähenemise põhjuseks on KSML (KSM põhi- ja lisategevus) 

taotlejatele esitatud nõue, mille kohaselt ei tohi külvikorras kasutada mustkesa. Lähtudes muldade 
keskkonnasõbralikust majandamisest oleks vajalik ka MAHE tootjatele seada teatud piirangud 
mustkesa kasutamisel, sest olemasoleva trendi jätkumisel seatakse ohtu mullakaitseliste eesmärkide 
saavutamine. MAHE tootjate mustkesa alune pind vähenes 2012. aastal, kuid 2013. aastal suurenes 

taas oluliselt. 

 
Joonis 207. Mustkesana kasutatud pinna suhteline muutus aastatel 2007-2013 (2007. a 100%) toetustüüpide 
lõikes (PRIA, 10.02.2014 andmetel) 
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Enim kasutati 2013. aastal mustkesa Rapla, Pärnu, Tartu ja Viljandi maakonnas (Joonis 208). 
Väikseimad mustkesa kogupinnad asusid Hiiumaal ja Saaremaal. 

 
Joonis 208. Toetusalune mustkesa pind (ha) maakonniti 2013. aastal (PRIA, 10.02.2014 andmetel) 

3.4.5. KOKKUVÕTE, JÄRELDUSED JA SOOVITUSED 

Pindalatoetuste maakasutuse analüüsil olid olulisemad trendid perioodil 2007-2012: 

• ÜPT, ESA, MAHE ja PKT toetuse pind suurenes ja KSM pind vähenes perioodil 2007-

2013; 

• PKT pinna osatähtsus ÜPT pinnast perioodil 2007-2013 on vähenenud; 

• ÜPT püsirohumaade pind on suurenenud igal aastal perioodil 2007-2013; 

• MAHE tootjatel on põllumaade ja püsirohumaade pind praktiliselt võrdne, KSM tootjatel on 

põllumaade pind ca 5,5 korda suurem kui püsirohumaade pind; 

• Kõrreliste heintaimede osatähtsus on kõikide toetustüüpide tootjatel perioodil 2007-2013 

vähenenud ning liblikõieliste kultuuride pind suurenenud; 

• KSM tootjatel on teraviljade osatähtsus põllumaal ca kaks korda ja rapsi-rüpsi osatähtsus ca 

3 korda suurem kui MAHE tootjatel; 

• Suurim ÜPT toetusalune pind 2013. aastal tootja kohta on Järvamaal (104 ha) ning väikseim 

pind Võrumaal (27 ha); 



 346

• Suurimad põllumassiivid asuvad samuti Järva maakonnas (keskmine ÜPT tootjate massiivi 

pindala 13,4 ha), väikseima pindalaga on Saare maakonna ÜPT tootjate põllumassiivid (4,0 
ha); 

• Liblikõieliste kultuuride ja mustkesa osatähtsus on suurim MAHE tootjatel (vastavalt 57% ja 

5,8% 2013 aastal). Mustkesa pind suurenes 2013 a. kõikide toetustüüpide tootjatel. 

3.5. ÜLEVAADE KLIIMAMUUTUSTE UURIMISE ALASEST TEGEVUSEST EESTIS 
AASTATEL 2010-2014 

Euroopa Liidu uuel programmiperioodil 2014-2020 on kõigil liikmesriikidel kohustus hinnata 
kliimamuutusi ning rakendada kliimamuutuste leevendamise ja kohanemise meetmeid. Lähtutakse 

üldtuntud seisukohast, et kliimamuutuse ja inimtegevuse läbi põhjustatud kasvuhoonegaaside 
emissioonide suurenemise vahel on seos ehk praegu toimuv kliimamuutus on vähemalt osaliselt 

inimtegevuse tagajärg. Eesti EL liikmena, kliimamuutuste raamkonventsiooni ja Kyoto protokolli 
osapoolena on andnud nõusoleku anda oma panus kliimamuutuste vältimisse. Suuniseid 
kliimamuutuste hindamiseks võib leida uue programmiperioodi MAK 2014-2020, mis hetkel ei ole 
veel kinnitatud. Eelkõige on tähtis kliimamuutuste hindamiseks leida sobivad lahendused, mis 

lähtuksid kohalikest oludest.  

Järgnevalt antakse ülevaade teadaolevatest dokumentidest, asutustest ja hiljuti lõppenud (2013. a) 

ning hetkel käimasolevatest projektidest (ETIS65 põhjal), mis on seotud kliimamuutuste uurimisalase 

tegevusega. Projektidest ülevaate andmisel on lähtutud eelkõige MAK 2014-2020 prioriteetide 4 ja 5 
erinevates sihtvaldkondades hõlmatud teemadest. Prioriteet 4 (ökosüsteemid) on lahti kirjutatud, kui 
põllumajanduse ja metsandusega seotud ökosüsteemide ennistamine, säilitamine ja parandamine. 

Prioriteet 5 (ressursisääst ja keskkonnasäästlik majandus) on lahti kirjutatud, kui ressursitõhususe 
edendamine ning vähese CO2 heitega ja kliimamuutuste suhtes vastupidavale majandusele 
ülemineku toetamine põllumajanduses ning toiduainete- ja metsandussektoris. Erinevad projektid on 
kas vähemal või rohkemal määral seotud välja toodud prioriteetidega (PM, MAK 2014-2020, 2013).  

Dokumendid 

Kasvuhoonegaaside heitkoguste inventuur. Inventuuri tellijaks on Keskkonnaministeerium. 
Kasvuhoonegaaside (KHG) heitkoguste inventuur koostatakse igal aastal ja esitatakse Euroopa 

Komisjonile ning ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni sekretariaadile. Heitkoguste hindamisel 
kasutatakse valitsustevahelise kliimamuutuste nõukogu (Intergovernmental Panel on Climate 

Change, lühendatult IPCC) metoodikat. Põllumajandussektorist pärinevate KHG heitkoguste 
hindamiseks kasutatakse Tallinna Tehnikaülikooli, Statistikaameti, Jõudluskontrolli Keskuse ja 
Keskkonnateabe Keskuse andmeid. Käesoleva aasta 15. märtsiks esitati Keskkonnaministeeriumi 

                                                   
65 ETIS – Eesti Teadusportaal (https://www.etis.ee/portaal/projektiInfo.aspx?lang=et). Projektide otsimiseks kasutati 
märksõnu: kliimamuutus, kasvuhoonegaas, süsihappegaas, CO2, climate change, greenhouse gas, carbon dioxide 
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poolt põhjalikum inventuur "1990.-2012. aasta kasvuhoonegaaside heitkoguste inventuur ja 
inventuuriaruande kavand", mis hõlmas pikemat perioodi (Keskkonnaministeerium, 2014). 

Põllumajandussektoris kliimamuutuste leevendamise ja kliimamuutustega kohanemise tegevuskava 

2012–2020. Tegevuskava valmis Põllumajandusministeeriumi eestvedamisel. Selleks loodi 
töögrupp, kuhu kuulusid Põllumajandusministeeriumi, selle valitsemisala asutuste ja teadusasutuste 
esindajad. Tegevuskava eesmärgiks on kaardistada ja analüüsida põllumajanduse KHG heitkoguste 

vähendamise ja kliimamuutustega kohanemise võimalusi, vaadata üle olemasolevad meetmed ning 
teha ettepanekuid nende täiendamiseks ja uute meetmete loomiseks. Kõnealuse tegevuskava 
olemasolu võimaldab määratleda Põllumajandusministeeriumi ja põllumajandusteaduse peamised 
tegevus- ja uurimisvaldkonnad seoses kliimamuutustega. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 

2009. aasta otsusega nr 406/2009/EÜ pandi liikmesriikidele kohustus piirata KHG heitkoguseid 

Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi välistes 
sektorites, mille alla kuulub mh põllumajandus. Loodud tegevuskava on sisendiks Eesti esindajatele 
Euroopa Liidu institutsioonides ja töögruppides ÜPP kujundamisel (PM, 2013). 

Eesti võimalused liikumaks konkurentsivõimelise madala süsinikuga majanduse suunas aastaks 
2050. Uuringu tellis Keskkonnaministeerium ja see on valminud Keskkonnainvesteeringute Keskuse 

kaasrahastamisel. Läbi viis uuringu Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus 
RAKE koostöös Säästva Eesti Instituudi (Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus, SA SEI 
Tallinn) ja Eestimaa Looduse Fondiga (SA Eestimaa Looduse Fond). Uuringu eesmärk on koostada 

Eesti kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise potentsiaalist lähtuv analüüs, mille tulemusena 

on võimalik hinnata Eesti võimalusi ning riske madala süsinikuga majanduse suunas liikumiseks. 
Antud uuringu tulemusel koondatakse olemasolev sektoripõhine teadmine ühtsesse 
analüüsidokumenti, mis lihtsustab sektoriüleste üldistusteni jõudmist ja poliitikasoovituste 
koostamist. LULUCF66 sektor on seni ja tulevikus ainus sektor, kus on võimalik süsiniku sidumine 

ja seeläbi teistest sektoritest pärinevate heidete kompenseerimine. Põllumajandussektori KHG 
heitkoguste vähendamine on muutuvates kliimatingimustes ja kasvavates turunõudluse tingimustes 
komplitseeritud, kuna tõenäoliselt põllumajandusliku tootmise intensiivsus kasvab suureneva 
rahvastiku tõttu (Tartu Ülikool, 2013). 

Asutused 

Eesti Keskkonnaobservatoorium. Eesti Keskkonnaobservatoorium on Eesti teadusasutuste ühiselt 

arendatav keskkonnauuringute eksperimentaaljaamade (10 jaama) võrgustik, mis katab integreeritult 
keskkonnauuringute kolme teadussuunda: 1) atmosfääri-, maapõue- ja kliimauuringud; 2) 
bioloogilise mitmekesisuse uuringud; 3) merekeskkonna uuringud. Eksperimentaaljaamade 
võrgustik on ühtne geograafilis-klimaatiliselt integreeritud välilaborite ja automaatjaamade süsteem. 

Eesti Keskkonnaobservatoorium hõlmab vaatluste ja eksperimentaalsete uuringutega nii elusloodust 
(linnustik, loomastik, taimestik, kalad, muu vee-elustik) kui ka nende elukeskkonna seisundit 

(atmosfäär, meri, siseveekogud, pinnas, maapõu), samuti strateegiliste loodusressursside uuringuid. 

                                                   
66 LULUCF (Land Use, Land Use Change, Forestry) – maakasutus, maakasutuse muutus ja metsandus 
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Eesti Keskkonnaobservatoorium kuulub teaduse infrastruktuuri teekaardi objektide loendisse. 
Teaduse infrastruktuuri teekaardi arendatavad objektid on jagatud nelja valdkondlikku moodulisse, 
millest esimene – atmosfääri-biosfääri moodul hõlmab muuhulgas kliimamuutuste modelleerimise ja 

katsetamise, seejuures eelnevad mõõtmised toimuvad SMEAR-tehnoloogia abil (Järvseljal asub 
SMEAR67 mast) (Eesti Keskkonnaobservatoorium 2013). Eksperimentaaljaamadest Soontaganal 

(Valgjärve mast) mõõdetakse kõigi kolme KHG-i (N2O, CH4 ja CO2) taset atmosfääris. Lavassaare 
turbaväljadel uuritakse, kuidas KHG-sisaldus soo taastamise käigus muutub (Vestlus Kaido 
Soosaar´ega 07.03.2014).  

Keskkonnaagentuur. Keskkonnaagentuur (KAUR) moodustati Keskkonnateabe Keskuse ja Eesti 
Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi tegevuse ümberkorraldamisel (alustas tegevust 1. juunil 

2013. a). Asutus tegeleb muuhulgas riikliku kasvuhoonegaaside inventuuri ja Kyoto protokolli 

LULUCF sektori arvutuste, analüüsi ja raporteerimisega EK-le ja ÜRO-le (Kirjavahetus Kaie 
Kriiska´ga 15.01.2014). Lisaks osaleb asutus erinevates projektides. Hetkel käimasolevatest võiks 
välja tuua NORDEN projekti "Jätkusuutlikud metsanduse meetmed kliimamuutuste 

leevendamiseks", mis on rajatud Põhjamaade-Balti koostöös LULUCF valdkonnas (The Nordic-

Baltic Network Establishment in the Field of LULUCF: "Sustainable Forestry Measures towards 

Climate Change Mitigation"). Projekti prioriteetideks on hinnata metsanduse ja põllumajanduse 
meetmeid kliimamuutuste kontekstis (Nordic - Baltic Network LULUCF, 2014). 

Eesti Taimekasvatuse Instituut. Eesti Taimekasvatuse Instituut (ETKI) moodustati Jõgeva 

Sordiaretuse Instituudi (Jõgeva SAI) ja Eesti Maaviljeluse Instituudi (EMVI) ümberkorraldamisel ja 

kannab vastavat nime alates 1. juulist 2013. aastast. Loodud asutus jätkab mõlema instituudi 
tegevusi (ETKI, 2014). Jõgeva SAI arengukavas 2009-2015 (Jõgeva SAI arengukava 2009-2015) on 
käsitletud kliimatemaatikat. Nimelt kliimamuutustega kaasnev mageveevarude kahanemine ja 
kõrbestumise levik maailmas tingib põllumajandustootmise liikumise senisest põhja poole. 

Muutuvates tingimustes tuleb panna rõhku sobivate kultuuride aretamisele, mis vastaksid parasjagu 
olemasolevatele kliimatilistele oludele. Sordiaretus on aga üks asutuse põhilisemaid 
tegevusvaldkondi. 

Statistikaamet. Statistikaamet (SA) pakub ametiasutustele, äri- ja teadusringkondadele, 

rahvusvahelistele organisatsioonidele ning üksikisikutele usaldusväärset infoteenust Eesti 
keskkonna, majanduse, rahvastiku, sotsiaalelu ja säästva arengu valdkondade kohta. Statistikaamet 

teeb tihedat koostööd paljude teiste asutustega muuhulgas Majandusliku Koostöö ja Arengu 
Organisatsiooniga (OECD), kus kogutakse ühtlasi kliimamuutusi puudutavaid andmeid. SA poolt 
kogutud kliimamuutuse alla kuulutavatest näitajatest: N2O, fluoritud KHG, metaani ja CO2 
heitkoguste kohta, KHG heitkoguste elaniku kohta ning CO2 sidumine ökosüsteemi poolt, on 

võimalik saada ülevaade aastatel 2000-2011 (Statistikaamet, 2014). 

                                                   
67 SMEAR (Station for Measuring Forest Ecosystem – Atmosphere Relations) – metsaökosüsteemi ja atmosfääri suhete 
mõõtejaam 
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Põllumajandusuuringute Keskus. Põllumajandusuuringute Keskuse (PMK) põllumajandusseire ja 
uuringute osakonna tegevuste hulka kuulub "Eesti maaelu arengukava 2007–2013" 2. telje toetuste 
püsihindamistegevuste läbiviimine. Uuel programmiperioodil 2014-2010 maaelu arengukava 

püsihindamine jätkub ning kuna uues MAK 2014-2020 on seatud kliimamuutuste hindamise 
kriteerium, siis on vajalik selle läbiviimiseks astuda vajalikke samme juba praegu. Hetkel tegeleb 

PMK kahe uuringuga "Rohumaade muldade süsinikuvaru ja dünaamika hindamine" ja 
"Põllumajandusmaade muldade orgaanilise aine ja süsinikusisalduse muutuste hindamine", mis 
koostatakse KAUR tellimusel ning mis on seotud kliimamuutuste hindamisega läbi KHG 
emissioonide (süsiniku eraldumine mullast).  

Lisaks eelpool põhjalikumalt käsitletud asutustele osalevad kliimamuutuste uurimises veel mitmed 

teisedki asutused. Näiteks peatükis nimetatud dokumentide koostamises osalesid avalik-õiguslikud 

kõrgkoolid TÜ, TTÜ, TLÜ, EMÜ ning haridus- ja teadusministeeriumi hallatav teadus- ja 
arendusasutus TO, Stockholmi Keskkonnainstituudi alla kuuluv Säästva Eesti Instituudi Tallinna 
Keskus ja vabatahtlik keskkonnaühendus Eestimaa Looduse Fond. Kliimamuutuste uurimine on 

seega paljude erinevate asutuste huviorbiidis. 

Projektid 

2013. aastal lõppenud projektid 

BALTADAPT – Baltic Sea Region Climate Change Adaptation Strategy (BALTADAPT – 
Läänemere piirkonna kliimamuutustega kohanemise strateegia). Projekt kestis 11.09.2010 – 
10.09.2013 ning projekti läbiviijaks oli Tartu Ülikool (TÜ). Projekti eesmärgiks oli välja töötada 

Läänemere piirkonna kliimamuutustega kohanemise strateegia ja tegevuskava elementide kavandid, 
võttes aluseks EL-i kliimamuutustega kohanemise valges raamatus välja toodud prioriteetsed 
valdkonnad, eriti Läänemere merekeskkonna. Peamine tähelepanu oli Euroopa Liidu Läänemere 
strateegia ja selle tegevuskava ühe prioriteetse valdkonna (kliimamuutustega kohanemine) 
ellurakendamisel Läänemere-äärsete riikide ühistöös (ETIS, 2014a). 

Kasvuhoonegaaside emissioon põllumajandusmaastiku märgaladest ja kaldavöönditest. Projekt 

kestis 14.11.2012 – 30.10.2013 ning projekti läbiviijaks oli Eesti Maaülikool (EMÜ). Uurimistöö 
eesmärkideks olid: 1) selgitada maakasutuse muutuse mõju kasvuhoonegaaside N2O ja CH4 

emissioonile põllumajandusmaastiku märgalades ja kaldavööndites; 2) määrata nende gaaside 
voogude muutused sõltuvalt veerežiimi muutustest; 3) erinevate stsenaariumide alusel analüüsida 

märgalade ja kaitsetsoonide optimaalset paigutust valglates lähtuvalt kasvuhoonegaaside emissiooni 
miinimumist (ETIS, 2014k). 

Pan-Euroopa koordinatsioonitegevus CO2 geoloogilise ladustamise alal (CGS Europe). Projekt 
kestis 1.11.2011 – 31.10.2013 ning projekti läbiviijaks oli Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ). EL 
saavutas märkimisväärset edu CKL (CCS) sildtehnoloogia valdkonnas võitlemaks kliimamuutusega, 
kuid vajalik oli protsessi kiirendada ning ühtlustada EL liikmesmaade ja assotsieerunud riikide seas. 

Selles kontekstis ühendasid oma jõud CO2GeoNet, CO2NET-EAST ja EneRG, andes panuse 
ekspertiisi- ja võrgustiku loomise kogemuse valdkonnas, et moodustada "CGS Euroopa" – unikaalne 
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kooskõlastatud Euroopa reeper CO2 ladustamise valdkonnas. CGS Euroopa eesmärgiks oli luua 
usaldatav, sõltumatu ja representatiivne pan-Euroopa teaduslik organ CO2 geologilise ladustamise 
ekspertiisiks (ETIS, 2014n). 

Hetkel käimasolevad projektid 

Eesti kliima ja keskkonnaseisundi võimalike muutuste hindamine atmosfääri-, mere- ja jõgede 
äravoolu dünaamiliste mudelite tulemuste põhjal (EstKliima). Projekti kestvus on 1.01.2012 – 

31.12.2014. Projektis osaleb TÜ. Nimetatud asutused on projektipartnerid. Projekti eesmärgiks on 
teaduslikult põhjendatud teadmiste saamine ja adekvaatsete hinnangute andmine võimalike 
kliimamuutuste ja nende tagajärgede kohta Eesti rannikumerele, rannikule ja jõgedele kasutades 
kompleksset lähenemist – atmosfääri, maismaa, mereala ja rannikupiirkonna seisundi dünaamilist 

modelleerimist. Teadmised ja hinnangud põhinevad regionaalsete kliimamudelite (RCM) tulemusel 

Eesti lähiala jaoks koostatud kliimamuutuse stsenaariumidel, mis on sidusad pikaajaliste 
andmeanalüüsi trendidega. TTÜ, Tallinna Ülikool (TLÜ) tegelevad sama projektiga, kuid 
rahastusallikas on erinev (ETIS, 2014f). 

Lehtpuude kasvudünaamika muutuvates kliimatingimustes, selle füsioloogilised alused ja soovitused 
metsade majandamiseks. Projekti kestvus on 1.12.2011 – 30.11.2014 ning projekti läbiviijaks on 

TÜ. Projekti eesmärgiks on uurida, millised on majanduslikult oluliste heitlehiste puude 
füsioloogilised vastused niiskustaseme muutumise korral (ETIS, 2014m). 

Vee-, süsiniku- ja lämmastikuvoogude interaktsioonid eksperimentaalsetes ning looduslikes 
ökosüsteemides: kliimamuutuste mõju. Projekti kestvus on 1.01.2012 – 31.12.2014 ning projekti 

läbiviijaks on TÜ. Vee-, süsiniku- ja lämmastikuvood ökosüsteemides on erinevatel 
organisatsioonitasanditel tihedalt seotud. Projekti eesmärgiks on uurida neid seoseid metsa- ja 

sooökosüsteemides, et paremini mõista primaarproduktsiooni ning süsiniku ja lämmastiku 
salvestamist mõjutavaid mehhanisme ning nende kohanemist muutuvas keskkonnas. Kohanemise 
mehhanismide mõistmine on omakorda väga oluline, et ette näha globaalsete kliimamuutuste 
tagajärjel ökosüsteemides toimuvaid muutusi (ETIS, 2014q). 

Adaptive Strategies to Mitigate the Impacts of Climate Change on European Freshwater Ecosystems 

(Kohandatud meetodid kliimamuutuste mõjude leevendamiseks Euroopa magevee ökosüsteemides). 

Projekti kestvus on 1.02.2010 – 31.01.2014 ning projekti läbiviijaks Eestis on EMÜ. Projekti 
põhieesmärgiks on välja töötada raamistik, mis võimaldaks veevarustuse korraldajatel kavandada 
magevee ökosüsteemidele ökonoomsed taastamise programmid (ETIS, 2014c). Sel viisil 

arvestatakse kliimamuutuse ja maakasutuse eeldatavaid tulevasi mõjusid. Projekt keskendub 
kolmele kliimaga seotud ja vastastikku üksteist mõjutavatele teguritele: 1) temperatuuri 
suurenemine; 2) muutused veetasemetes ja voolurežiimides; 3) toitainete liig (Refresh, 2010). 

Kasvuhoonegaaside ning teiste loodusliku tekkega gaaside emissioon aluselise veega Kagu-Eesti 
järvedest. Projekti kestvus on 1.01.2010 – 31.12.2014 ning projekti läbiviijaks on EMÜ. Projekti 

peamiseks eesmärgiks on hinnata KHG ja teiste väikeses mahus looduslikult tekkivate gaaside 

summaarset lenduvust või neelduvust järve ja atmosfääri piirpinnalt. Üldisem projekti eesmärk on 
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hinnata Kagu-Eesti järvede kasvuhoonegaaside emissiooni osakaalu summaarsest regiooni 
kasvuhoonegaaside emissioonist (ETIS, 2014l). 

Euroopa põllumajanduse ja toiduga varustatuse kliimamuutuste riskide hindamine. Projekti kestvus 

on 1.05.2012 – 30.04.2015 ning projekti läbiviijaks on EMÜ. Projekti eesmärk on iseloomustada 
Euroopa toiduga kindlustatuses kliimamuutuse tõttu toimuvaid muutusi ja tõhustada 
kohandumisvõimet kliimamuutuse mõju modelleerimise kaudu (ETIS, 2014g). 

Structure-function Relationships of the Water Transport Pathway of Deciduous Trees in Light of 

Global Climate Change: Effects of Increasing Atmospheric Humidity (Lehtpuude veetranspordi 
radade struktuur-funktsioon seosed globaalse kliimamuutuse valguses: atmosfääri õhuniiskuse 
suurenemise mõjud). Projekti kestvus on 1.09.2012 – 31.07.2015 ning projekti läbiviijaks Eestis on 
TÜ. Projekti eesmärk on hinnata taimede struktuurimuutusi vee liikumisega, hüdraulilise 

võimsusega ja gaasivahetusega kohanemisel muutunud keskkonnatingimustes. Uuritakse Põhja-

Euroopas majanduslikult olulisi puuliike (Populus tremula × P. tremuloides, Betula pendula) (ETIS, 
2014o). 

Integrated Assessment Analysis of Greenhouse Gases Emissions of Estonian Energy Production 

Sector (Eesti energiatootmissektori kasvuhoonegaaside emissioonide integreeritud hindamise 
analüüs). Projekti kestvus on 1.10.2012 – 31.07.2015 ning projekti läbiviijaks Eestis on TTÜ. 

Projekti eesmärk on välja töötada metoodiline raamistik, mis põhineb integreeritud hindamise 
potentsiaalsete KHG emissioonide vähendamise mudelite analüüsil Eesti energiatootmissektorist. 

Projekti käigus loodetakse saavutada järgmised tulemused: 1) mitme kriteeriumipõhine 
analüüsimetoodika arendatakse välja KHG emissioonide dünaamika hindamiseks Eestis; 2) aidata 

otsustavaid riiklikke ja rahvusvahelisi institutsioone uute kliima- ja energiastrateegiate ning -kavade 
arendamise protsessis; 3) arendatakse välja riigispetsiifilised indikaatorid energiatootmissektori 
hindamiseks kliimaaspektide osas, kus oleks välja valitud olulisem ning analüüsitud vastastikuseid 
seoseid (ETIS, 2014i).  

Assessment of EUROpean AGRIculture WATer Use and Trade Under Climate Change (Euroopa 
põllumajanduse veekasutuse ja (varjatud) kaubanduse hinnang kliimamuutuse tingimustes EURO-

AGRIWAT). Projekti kestvus on 18.04.2012 – 17.04.2016 ning projekti läbiviijaks on EMVI. 

COST68 programm EURO-AGRIWAT keskendub peamiste põllumajandussaaduste ja mitte-
põllumajandussaaduste vee jalajälje ja virtuaalse veekaubanduse hindamisele, arvestades nende 
määramatuseid ja stsenaariume tuleviku kliimatingimustes (ETIS, 2014b).  

Globaalne soojenemine ja maastike aineringe. Maastike struktuuri ja funktsioonide muutused seoses 
globaalse kliima soojenemise ja inimtegevusega ning aineringe modelleerimine ja ökotehnoloogiline 

reguleerimine. Projekti kestvus on 1.01.2013 – 31.12.2018 ning projekti läbiviijaks on TÜ. Projekt 
keskendub Eesti maastike ajalis-ruumilisele dünaamikale ning sellega seotud looduslikest ja 
antropogeensetest teguritest põhjustatud aineringete muutuse analüüsile. Uurimistöö eesmärgiks on 

                                                   
68 COST (European Cooperation in Science and Technology) – Euroopa teaduse ja tehnoloogia koostöö 
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teiste seas analüüsida kliimamuutuste ja inimtegevuse mõju aineringetele erinevates maastikes, 
tuginedes kõige kaasaegsemate uurimismeetoditega saadud tulemustele (mulla metagenoomika, 
turbulentse gaasivoo analüüs) (ETIS, 2014h). 

Taimede stress muutuvas kliimas: stressivastustest kohanemiseni. Projekti kestvus on 1.01.2013  – 
31.12.2018 ning projekti läbiviijaks on EMÜ. Globaalne kliimamuutus tähendab paljude 
keskkonnafaktorite muutumist korraga. Teema põhiküsimusteks on, kuidas stressitundlikkust 

iseloomustavad tunnused varieeruvad liikide vahel ja kuidas taimed kohanevad koosesinevate ja 
järjestikuste erineva tugevusega stressidega. Antud töö tulemused aitavad mõista, kuidas taimestik 
kohaneb globaalselt muutuva kliimaga ning võimaldavad luua uudseid stressimudeleid (ETIS, 
2014p). 

Eesti Keskkonnaobservatooriumiga seotud projektid 

Eesti Keskkonnaobservatooriumi biosfääri ja atmosfääri alane teadus- ja arendustegevus 

(BioAtmos). Projekti kestvus on 1.10.2011 – 31.12.2014. Projektis osalevad TÜ, EMÜ, Tartu 
Observatoorium (TO). Nimetatud asutused on projektipartnerid. Alategevuse eesmärgiks on Eesti 
teaduse infrastruktuuri teekaardi objekti "Eesti Keskkonnaobservatoorium" biosfääri ja atmosfääri 
mooduli infrastruktuuriobjektidega seotud keskkonnakaitse ja -tehnoloogia alase teadus- ja 

arendustegevuse võimekuse tõstmine projektiga seotud asutustes (ETIS, 2014e).  

Keskkonnamuutustele kohanemise tippkeskus. Projekti kestvus on 1.01.2011 – 31.12.2015. 
Projektis osalevad EMÜ, TÜ ja TTÜ. Viis kõrgetasemelist uurimisrühma kolmest Eesti peamisest 
ülikoolist moodustavad interdistsiplinaarse Eesti Teaduse Teekaardi objektiga "Eesti 

Keskkonnaobservatoorium" seotud tippkeskuse (TK). TK eesmärk on tipptasemel jätkusuutliku 
teadustööga lõimuda rahvusvahelisse teadusruumi ning luua kõrgetasemelises uurimiskeskkonnas 

tingimused noorteadlaste efektiivseks ettevalmistamiseks (ETIS, 2014j).  

Eesti Keskkonnaobservatoorium. Projekti kestvus on 1.01.2014 – 31.12.2019. Projektis osalevad 
EMÜ, TTÜ, TÜ. Eesti Keskkonnaobservatoorium on kuue Eesti teadusasutuse (nelja ülikooli ja 
kahe ülikoolivälise teadusasutuse) ühiselt arendatav keskkonnauuringute eksperimentaaljaamade 
võrgustik (ETIS, 2014d). 

Väljatoodud projektidest enamus on ülikoolide poolt teostatavad. Ülikoolid annavad seega 

märkimisväärse panuse valdkondade ülesesse kliimamuutuse uurimisse. Projektidest eristuvad Eesti 

Keskkonnaobservatooriumi töö arendamisega seotud tegevused, mis annavad sealhulgas olulise osa 
ka kliimamuutuste uurimisse KHG taseme mõõtmiste ja kliimamudelite modelleerimise näol. Kuigi 
nimetatud projektid käsitlevad erinevaid valdkondi, seob neid omavahel kliimamuutuse temaatika 
(nt mitmel juhul KHG emissioonide eraldumise uurimise kaudu).  

Kliimamuutusega arvestamisele on tähelepanu pööranud samuti Riigikontroll hinnates riigi panust 

KHG koguste vähendamisel. Riigikontrolli 2009. aastal esitatud aruandes "Riigi tegevus 
kasvuhoonegaaside koguste vähendamisel" Riigikogule tuuakse välja, et riigil puudus 

eesmärgistatud kliimapoliitika ja keskkonnaminister ei suutnud täita oma ülesannet olla KHG 
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koguste vähendamise eestvedaja. Põhilised probleemid seisnesid riigikontrolli hinnangul KHG 
valdkonna koordineerimiseks kohase tegevuskava ja kokkulepitud selgete eesmärkide puudumises. 
Veel toodi välja suutmatust tulevikus tekkivate heitkoguste prognoosimisel ja kontrolli puudumist, 

kas ettevõtted on oma kasvuhoonegaaside aruannetes esitanud õiged andmed KHG koguste kohta 
(Riigikontrolli aruanne 2009). Nimetatud riigikontrolli aruandest lähtub, et viis aastat tagasi seisti 

silmitsi mitmete probleemidega KHG vähendamise osas ning kliimamuutuste leevendamisse 
aruande kohaselt märkimisväärselt ei panustatud. Viimastel aastatel on valminud tegevuskavasid, 
kus on tähelepanu juhitud KHG emissioonide vähendamise kohustusele, kliimamuutuste 
leevendamise ja kohanemise meetmetele ning rõhutatud kliimamuutuste hindamise vajalikkust. 

Samuti tegelevad kliimamuutuste hindamisega mitmed asutused ning see on seatud olulisele kohale 
teadusasutuste poolt läbiviidavates projektides. MAK meetmetele hinnangu andmisel on oluline 

erinevate projektide ja asutuste kliimamuutuste alase infoga arvestamine, eriti kuna PMK selles osas 
meetmete uuringuid ei teosta. Hetkel on konkreetsete meetmetegevuste mõju kliimamuutustele 

võimalusel käsitletud seotud meetme peatüki juures. 
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3.6. MEEDE 2.1 EBASOODSAMATE PIIRKONDADE TOETUS (212) 

Meetme eesmärk  

Säilitada põllumajandusmaa jätkuva kasutuse kaudu paikkonda ning alal hoida ja edendada säästva 

põllumajandusliku tootmise süsteeme, toetades keskkonna ja paikkonna parandamist läbi maade 
hooldamise (PM, 2014). 

Meetme avanemine 

Eestis määratleti ebasoodsamad (ESA) piirkonnad valdade kaupa 2004. aastal ja samal aastal avanes 
ESA meede tootjatele. Taotlusvoorud aastatel 2007 kuni 2013 olid järgmised: 

09.05.2007 – 29.05.2007; 

02.05.2008 – 21.05.2008; 

02.05.2009 – 21.05.2009; 

02.05.2010 – 21.05.2010; 

02.05.2011 – 23.05.2011; 

02.05.2012 – 21.05.2012; 

02.05.2013 – 21.05.2013. 

Toetusperioodi alguses (2007. a) kehtis ESA toetuse saajatele kohustus tegeleda põllumajandusega 

ESA aldel vähemalt viis aastat. Alates 2009. aastast sai ESA toetust taotleda samuti 1-aastase 
toetusena ehk enam ei olnud kohustust viie aasta jooksul samal pinnal ESA toetusnõudeid täita. 
Samas on säilinud kohustus tegeleda põllumajandusega ebasoodsamas piirkonnas vähemalt viiel 
järjestikusel aastal alates esimesest toetuse väljamaksest. Aastatel 2007-2008 võetud ESA 

kohustused jätkusid 5-aastase kohustusperioodi lõpuni ehk hiljemalt 2013. aasta kevadeni (PM, 
2014). 

Toetuse määr 

Toetuse määr on 25 eurot aastas hektari kohta (PM, 2014). 
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3.6.1. INDIKAATORID JA SIHTTASEMED 

Tabel 51. ESA toetuse indikaatorid ja sihttasemed (PM, 2014); sisend-, väljund- ja tulemusnäitajad (PRIA, 21.02.2014 andmetel)  

Indi-
kaatori 
tüüp 

Indikaator 

Eesmärk 

2007–
2013 

Tulemus 
2007 

Tulemus 
2008 

Tulemus 
2009 

Tulemus 
2010 

Tulemus 
2011 

Tulemus 
2012 

Tulemus 
2013 

Sisend-
näitaja 

Avalik kulu, 
eurot 

Perioodi 
2007-2013 

eelarve  
8 340 563 8 551 289 8 727 229 8 973 823 9 191 550 9 400 051 9 508 225 

Väljund-
näitaja 

Määratud 
toetuse 
saajate arv 
ESA alal 

9000 

9090 
Eesmärgist 

täidetud 
101% 

9115 
Eesmärgist 

täidetud 
101% 

8332 
Eesmärgist 

täidetud 93% 

8582 
Eesmärgist 

täidetud 95% 

8906 
Eesmärgist 

täidetud 99% 

9105 
Eesmärgist 

täidetud 
101% 

9232  
Eesmärgist 

täidetud 
103% 

Toetatud 
põllumajan-
dusmaa 
pindala 
ESA alal, 
ha 

350 000 
333 312 

Eesmärgist 
täidetud 95% 

342 072 
Eesmärgist 

täidetud 98% 

349 447  
Eesmärgist 

täidetud 
100% 

358 794 
Eesmärgist 

täidetud 
103% 

367 444 
Eesmärgist 

täidetud 
105% 

375 954 
Eesmärgist 

täidetud 
107% 

377 397  
Eesmärgist 

täidetud 
108% 

Tulemus-
näitaja 

Hästi 
hooldatud 
alad (ha) 

350 000 333 312 342 072 349 447 358 794 367 444 375 954 377 397 

Mõju-
näitaja 

Bioloogiline 
mitmekesisus säilib  

Kuna spetsiifilisi keskkonnakaitselisi nõudeid sellel meetmel ei ole, siis võib bioloogilise mitmekesisuse säilimist 
hinnata hooldatud pinnaga ning püsirohumaade osatähtsusega hooldatud aladel. 

Kõrge loodusväärtusega 
(KLV) 
põllumajandusmaa säilib 

KLV aladeks loetakse Eestis hetkel kõik PLK-d, millest keskkonnaregistrisse sisse kantud aladele saab taotleda 
PLK hooldamise toetust. Viimast toetust taotlenud ei saa aga taotleda teisi pindalapõhiseid toetusi (sh ESA 
toetust põllumajandusmaale). Seega ei ole antud mõjunäitaja selle toetuse hindamiseks relevantne. 
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3.6.2. TOETUSE SAAMISE TINGIMUSED 

Ebasoodsamate piirkondade toetuse taotleja peab kogu majandusüksuses järgima üldisi 
keskkonnanõudeid. Alates 2009. a rakendusid kohustuslikud majandamisnõuded, mille puhul 

peavad tootjad samuti järgima häid põllumajandus- ja keskkonnatingimusi. Toetuse saamiseks peab 

taotleja täitma kogu majapidamise põllumajandusmaal nõuetele vastavuse nõudeid (PM, 2014). 

Toetust saab taotleda vähemalt 1,0 ha suuruse põllumajandusmaa, püsirohumaa või 
põllumajanduslikust kasutusest ajutiselt väljas oleva maa kohta (vähim lubatud põllu pind on 0,3 
ha). Põld, millele toetust taotletakse, peab asuma põllumassiivil, mis jääb 100% ebasoodsamasse 
piirkonda ning on kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse (PM, 2014). 

3.6.3. MEETME ANALÜÜS 

Meetme taustainfo 

Ebasoodsamate piirkondade pindala on tervikvalimis kokku ~2,3 miljonit ha, mis on ca 50% riigi 

pindalast (PM, 2014). 

 

Joonis 209. Ebasoodsamate piirkondade (ESA) vallad Eesti kaardil (PM, 06.02.2008 andmetel) 

Eestis on Euroopa Nõukogu määruse artikli 19 näitajatele (madala tootlikkusega ja raskesti haritav 

maa, looduskeskkonna madal tootlikkus, peamiselt põllumajandusest sõltuv väikesearvuline või 

kahanev elanikkond) vastavaks loetud 77 valda ja spetsiifiliste alade hulka (artikkel 20) on lubatud 
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arvata 10% riigi pindalast. Eesti on siia arvanud 24 valda, mille hulka kuuluvad saartel paiknevad 
vallad, merega piirnevad vallad ja Eesti idapiiril, peamiselt Peipsi järve kaldal asuvad vallad. (Joonis 
209) (PM, 2014). 

Seega kokku oli algselt Eestis ESA valdu kokku 101, millest valdade liitumise järgselt on alles 
jäänud 99 (2012. a seisuga). Ebasoodsamas piirkonnas ja mitte-ebasoodsamas piirkonnas asuvate 
valdade ühinemise korral laieneb ebasoodsamate piirkondade toetus ainult endise ebasoodsamas 

piirkonnas asunud valla territooriumile (PM, 2014). Selle tõttu on ESA vallad analüüsis kasutatud 
kaartidel näidatud endistes piirides, kus ei ole esitatud vahepeal aset leidnud liitumised. Valdade 
nimekiri on esitatud tabelis (Tabel 52). 

Tabel 52. Ebasoodsamates piirkondades asuvate valdade loetelu maakondade kaupa (PM, 2014) 

Maakond Vald 

Harjumaa Anija, Kernu, Kuusalu69, Padise 
Hiiumaa Emmaste, Kõrgessaare, Käina, Pühalepa 

Ida-Virumaa 
Avinurme, Maidla, Sonda, Iisaku, Illuka, Lohusuu, Lüganuse, Tudulinna, 
Vaivara, Aseri, Kohtla, Toila, Alajõe* 

Jõgevamaa Pala, Kasepää 
Järvamaa Türi70  

Läänemaa 
Kullamaa, Oru, Risti, Taebla, Lihula, Martna, Nõva, Vormsi, Hanila, 
Noarootsi, Ridala 

Lääne-Virumaa Vihula, Viru-Nigula 

Põlvamaa 
Kanepi, Mooste, Orava, Valgjärve, Vastse-Kuuste, Veriora, Mikitamäe, 
Räpina, Värska 

Pärnumaa 
Are, Koonga, Vändra71, Audru, Häädemeeste, Saarde72, Tõstamaa, Varbla, 
Kihnu, Tahkuranna 

Raplamaa Kohila, Käru, Märjamaa, Vigala 

Saaremaa 
Kaarma, Laimjala, Leisi, Lümanda, Muhu, Mustjala, Orissaare, Pihtla, Pöide, 
Ruhnu, Torgu, Valjala, Kihelkonna, Kärla, Salme 

Tartumaa Meeksi, Vara, Võnnu, Alatskivi, Mäksa, Peipsiääre, Piirissaare* 
Valgamaa Karula, Puka, Põdrala, Sangaste, Taheva, Tõlliste 
Viljandimaa –  

Võrumaa 
Antsla, Haanja, Lasva, Mõniste, Rõuge, Sõmerpalu, Urvaste, Varstu, 
Meremäe, Misso, Vastseliina 

Kokku 99 valda 

                                                   
69 sealhulgas endise Loksa valla territoorium 

70 ainult endise Türi valla territoorium 

71 sealhulgas endise Kaisma valla territoorium 

72 sealhulgas endise Tali valla territoorium 

* toetust ei taotletud 
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Ebasoodsamad alad (vallad) asuvad piirkondades, mida ähvardab maa kasutamata jätmine või kus 
paikkonna säilitamine on vajalik. Looduslike tootmistingimuste poolest on tegemist homogeensete 
põllumajanduspiirkondadega, kus tootmispotentsiaali suuremist on võimalik saavutada üksnes 

ülemääraste kulutuste toel ning seetõttu sobivad need alad peamiselt ekstensiivseks 
loomakasvatuseks. Raskesti haritav ja madala tootlikkusega maa suur osakaal on viinud 

majandusnäitajad alla võrreldes tavaliste tootmistingimustega piirkondadega. Ebasoodsamates 
piirkondades on elanikkond väikesearvuline või kahanev ning sõltub peamiselt põllumajandusest. 
Negatiivse rändesaldo ja kiiresti vananeva rahvastiku tõttu võib ebasoodsamate piirkondade 
valdadele olla iseloomulik maade kasutusest välja langemine ja ääremaastumine. Üheks ESA 

meetme eesmärgiks ongi toetuste abil pidurdada maade põllumajanduslikust kasutusest välja 
jäämise protsessi. 

Eesmärkide saavutamine ja üldanalüüs 

Avalik kulu (sisendnäitaja) 

ESA toetuse MAK 2007-2013 perioodiks ettenähtud eelarve on 62,8 miljonit eurot, millest 2013. a 
määrati toetuse taotlejatele 9,5 miljonit eurot. Seega 2013. a kulus ESA toetustele eelarvest ca 18%. 

Kogu perioodi (2007-2013) vältel määrati kokku toetusi 62,7 miljonit eurot, mis jääb veidi allapoole 
ettenähtud perioodi eelarvet, moodustades sellest 99,8%. 

Toetuse saajate arv ja toetusalused pinnad (väljundnäitajad) 

MAK 2007-2013 (Tabel 51) kohaselt on ESA meetme eesmärgid: toetuse saajate arv 9000 ja 
toetatud põllumajandusmaa pindala 350 000 ha. Analüüsitud on perioodi 2007-2013 ESA toetuse 

saajate arvu ja pindade muutumist. Lisaks on eraldi esitatud andmed KSM (keskkonnasõbralik 

majandamine, mis omakorda jaguneb kaheks – KSMP ehk keskkonnasõbraliku majandamise 
põhipakett ja KSML ehk keskkonnasõbraliku majandamise põhi- ja lisapakett), MAHE 
(mahepõllumajanduslik tootmine) ja NAT (Natura 2000 põllumajandusmaa) toetuste kohta, mida 
taotleti koos ESA toetusega. 

Käesolevas aruandes kasutati perioodi 2007-2013 sisendnäitaja (avalik kulu, eurot) ja 

väljundnäitajate (määratud toetuse saajate arv ja toetust saavate alade pindala, ha) leidmiseks 
määratud summade toetuse saajate ja pindade tulemusi. Programmiperioodil 2007-2013 (Tabel 51) 

on ESA toetust saava ala pind järjepidevalt tõusnud. Kuigi ESA meede avati juba aastal 2004, 
piirdutakse siiski programmiperioodi 2007-2013 analüüsimisega. Aastal 2013 tõusis toetatud pind 

377 397 hektarini, ehk võrreldes 2007. aastaga (333 312) suurenes pind 44 085 ha, mis on ca 12% 
tõus võrreldes toetusperioodi algusega. Kui toetatud põllumajandusmaa pind on stabiilselt 
suurenenud, siis toetuse saajate arvu osas on 2009. aastal toimunud langus. Aastal 2007 oli see 
number 9090, kuid 2009. aastal leidis aset oluline tootjate arvu langus – tootjate arv vähenes 8332-
ni. Alates 2010. aastast on toetuse saajate arv taas tõusnud ning 2013. aastal oli juba 9232 ESA 

toetuse saajat. Võrreldes 2012. aastaga lisandus 2013. aastal 127 uut tootjat.  

Toetuse saajaid ja toetatud pinda maakondade kaupa (Joonis 210) analüüsides selgus, et võrreldes 

aastaga 2012 on 2013. aastal toimunud ESA toetust saanud tootjate arvu tõus paljudes maakondades, 
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välja arvatud Järva ja Valga maakonnas, kus tootjate arv on viimaste aastate jooksul pisut 
vähenenud, vastavalt kahe ja kuue toetuse saaja võrra. Kõige enam on ESA tootjaid võrreldes 2012. 
aastaga juurde tulnud Harju, Võru ja Pärnu maakonnas (vastavalt 32, 28 ja 23 tootjat). PRIA 

maakasutuse andmetabelites on tootja tegevusmaakonnana pandud kirja see maakond, kus ta 
põhiliselt tegutseb ja seetõttu võib ESA tootjaid esineda maakonnas, kus ESA valdu ei ole 

määratletud. Kuna Viljandi maakonnas ei kuulu ükski vald ESA toetusõiguslike valdade nimistusse, 
siis ei ole joonisel (Joonis 210) kajastatud Viljandi maakonna tootjaid (25 tootjat), kellel on maid 
väljaspool Viljandi maakonda paiknevates ESA valdades. 

Vaadeldes toetusaluse pinna muutumist maakonniti (Joonis 210), nähtub et ESA toetusalune pind on 
enamikes maakondades sarnaselt tootjate arvuga tõusnud. Võrreldes 2012. aastaga on kõige enam 

2013. aastal tõusnud ESA toetusalune pind Pärnu maakonnas (1936 ha võrra), järgnevad Tartu ja 

Saare maakond. Seevastu toetusaluse pinna vähenemine on toimunud lausa viies maakonnas: Lääne, 
Harju, Järva, Põlva ja Lääne-Viru maakonnas. Võrreldes 2012. aastaga langes ESA pind kõige enam 
Lääne maakonnas (1282 ha võrra) ja kõige vähem Lääne-Viru maakonnas (35 ha võrra). Kuigi 

toetusalune pind on üsna mitmes maakonnas vähenenud, siis kogu Eestis on toimunud toetusaluse 
pinna kasv ca 1443 ha võrra 2013. a võrreldes eelmise aastaga (2012. a). Seega on toetusaluse pinna 
kasv osades maakondades kompenseerinud toetusaluse pinna vähenemise teistes maakondades.  
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Joonis 210. ESA toetust saanud põllumajandusmaa pind (ha) ja toetuse saajate arv maakondade kaupa perioodil 2007-2013 (PRIA, 21.02.2014 
andmetel) 
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Hästi hooldatud alad (tulemusnäitaja) 

Vastavalt MAK 2007-2013 ühisele seire- ja hindamisraamistikule peaksid toetuse tulemusena hästi 
hooldatud alad (ha) aitama kaasa viiele valdkonnale, milleks on: 

• bioloogilise mitmekesisuse paranemine; 

• vee kvaliteedi paranemine; 

• kliimamuutuste leevendamine; 

• mulla kvaliteedi paranemine; 

• marginaliseerumise ja maade kasutamata jätmise vältimine. 

Tulemusnäitaja "hästi hooldatud alad (ha)" eesmärgiks on seatud toetatud põllumajandusmaa 
pindala ESA alal, mis oli 2013. aastal 377 397 ha. Nimetatud valdkondadesse hästi hooldatud alade 
panustamist ei analüüsita, kuna hindamiseks vajalikud andmed puuduvad. 

Bioloogilise mitmekesisuse säilimine (mõjunäitaja) 

Spetsiifilisi keskkonnakaitselisi nõudeid ESA meetmel ei ole. Toetuse taotleja peab kogu 
majandusüksuses järgima ainult üldisi keskkonnanõudeid. Seetõttu on keeruline hinnata ESA 

meetme mõju looduskeskkonnale. Alade hooldamine ning püsirohumaade osatähtsus nendel aladel 
tagab küll selle, et põllumajandusmaad ei jää kasutusest välja, mis osaliselt võib viia ka bioloogilise 
mitmekesisuse suurenemiseni. Bioloogiline mitmekesisus võib suureneda näiteks rohumaade 
ekstensiivse majandamise tulemusena.  

Koosmõju teiste MAK 2. telje meetmetega 

ESA toetusele lisaks taotletakse enamasti teisi toetusi. Neist huvipakkuvamad on MAK 2. telje 

toetused, mis sisaldavad keskkonnanõudeid, panustades ümbritseva keskkonna seisundi 
parandamisse nii bioloogilise mitmekesisuse, vee- kui ka mullakvaliteedi osas ning võivad kaudselt 
kaasa aidata kliimamuutuste leevendamisele. Vaatluse alla võeti suuremaid põllumajanduspindu 
hõlmavad meetmed, milleks on KSM, MAHE ja NAT. Analüüsimise aluseks on PRIA 

tegevusmaakonna jääva pinna andmed. 

Vaadeldes KST/KSM meetme nõuete rakendamist ESA alal 2007-2013 perioodil, tuleb tõdeda, et 
ESA aladel on KST/KSM keskkonnatoetuse osakaal järjepidevalt vähenenud (Joonis 211). Aastast 
2009 toimus üleminek KST toetuselt KSM toetusele, mille nõuded ja maksmise alused erinesid 
mõnevõrra (KSM toetust ei maksta enam püsirohumaadele), seetõttu toimus 2009. aastal oluline 

KSM pinna vähenemine (13% võrreldes aastaga 2008). Kuigi järgnevatel aastatel on KSM 

toetusaluste pindade vähenemine ESA alal pidurdunud, esineb siiski langustendents – 2013. aastal 
vähenes KSM pind ESA alal 700 ha võrra (alla 1%) võrreldes 2012. aastaga ning 3291 ha võrra (ca 
2%) võrredes 2011. aastaga. Seega kahaneb ESA aladel KSM pind järjest aeglasemalt. Pikema 
perioodi vältel on siiski toimunud märgatav muutus – kui 2009. aastal oli 45% ESA toetatud alast 

kaetud KSM toetuse nõuetega, siis 2013. aastal KSM toetusega kaetud vaid 37%, millest valdava 
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osa (81%) moodustab KSML ja ülejäänud (19%) KSMP. Samas tuleb nentida, et kuigi KSM 
toetusalune pind on seoses püsirohumaade väljajäämisega vähenenud, peab toetuse nõudeid täitma 
kogu ettevõtte kasutuses oleval põllumajandusmaal. Kuna ESA aladest moodustas 2013. aastal 43% 

püsirohumaa, siis võib eeldada, et üldiste keskkonnanõuetega kaetud pind on mõnevõrra suurem kui 
KSM toetusalune pind. 

 

Joonis 211. ESA toetusalused põllumajandusmaa pinnad (ha) koos ESA aladele taotletud peamiste MAK 2. 
telje toetuste (KST, KSM, MAHE, NAT) pindadega aastatel 2007-2013 (PMK, 2013a); (PRIA, 10.02.2014 
andmetel) 

MAHE toetuse taotlejate pinnad ESA aladel (Joonis 211) on seevastu aastatega järjepidevalt 

kasvanud. Kui 2007. a taotleti ESA aladel MAHE toetust 43 402 hektarile (13% ESA pinnast), siis 
2013. a oli mahetootjate pind ebasoodsamatel aladel tõusnud juba 73 630 hektarini ja osatähtsus 
ESA toetuste alal tõusis 19%-ni. Mahepindade suurenemine ebasoodsamatel aladel on ühest küljest 
positiivne, sest ekstensiivne majandamine soodustab elurikkuse suurenemist, aitab kaasa 

veekvaliteedi paranemisele ja kõrge loodusväärtusega alade säilimisele. Teisest küljest on aga 
MAHE toetusega kaetud ESA aladel muldade viljakus sageli madalam (madal liikuvate toitainete 

sisaldus, ebasoodne mullareaktsioon) ning mulla lupjamata jätmine ja madal väetamise tase võib 
nende alade viljakuse ja saagitaseme veelgi allapoole viia.  

Lisaks vaadeldi ESA aladel asuvate NAT toetusaluste maade pinda (Joonis 211), mis on püsinud 
aastate 2007-2013 lõikes suhteliselt stabiilne. Esineb vaid mõõdukas tõusutrend – kui 2007. a oli 

NAT alade pind 16 295 ha, siis 2013. a oli pind 18 065 ha, mis on 17 70 ha võrra enam. ESA aladel 
asuvate NAT toetusaluste maade pind katab ca 5% ESA toetusalusest pinnast. Märkimisväärne osa 
ESA tootjatest taotleb oma maadele lisaks teisi PKT toetusi. Pindalaliselt kõige enam ESA toetusega 
koos taotleti 2013. a MAHE ja KSMP toetust – kokku 12 789 ha, mida oli siiski 185 ha võrra vähem 

kui 2012. aastal. Koos taotletud toetustest järgneb pindalaliselt ESA aladele lisaks NAT ja MAHE 
toetuste kooslus 4697 hektariga, mis oli võrreldes 2012. aastaga 249 ha võrra rohkem. NAT toetust 
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koos KSML-ga taotleti 3001 hektarile, mida oli 88 ha rohkem kui 2012. aastal. Väikesele osale ESA 
kogupinnast (223 ha) taotleti 2013. aastal lisaks korraga kolme MAK 2. telje toetust (NAT, MAHE 
ja KSMP). Kokku oli 2012. a 21 044 ha, millele ESA aladel taotleti lisaks korraga kas kahte või 

enamat MAK 2. telje toetust. 

Maakasutuse analüüs 

Maakasutuse analüüsil vaadeldi järgnevaid põllukultuuri gruppe: heintaimed (kõrrelised), kartul ja 

aedviljad, liblikõielised, mustkesa, püsi- ja kiukultuurid, püsirohumaad (siia alla kuuluvad 
pikaajalised rohumaad ja looduslikud rohumaad), õlikultuurid (raps, rüps, sinep, rõigas), teraviljad 
ja teraviljad allakülviga. Analüüsil kasutati PRIA tegevusmaakonna põhiseid jääva pinna andmeid. 

Põllukultuurigruppide analüüsil selgus, et jätkuvalt võtab kõige suurema osa ESA toetusalusest 
maast enda alla püsirohumaa (43% kogu ESA taotletud pinnast aastal 2013). Järgnevad teravili ja 

liblikõielised, mille pinnad moodustavad 2013. aastal ESA kogu toetusalusest pinnast vastavalt 24% 

ja 15%. Väiksema osa ESA toetusalusest pinnast moodustavad kultuurigruppidest püsi- ja 
kiukultuurid ning kartul ja aedvili vastavalt 0,4% ja 0,7% (aastal 2013). Olulisematest muutustest 
võiks välja tuua, et liblikõieliste pind oli aastatel 2007-2009 stabiilne (jäädes 45 000-46 000 ha 
vahele), kuid järgnevatel aastatel hakkas nende pindade osatähtsus märgatavalt tõusma, jõudes 2013. 

aastal 58 123 hektarini, samas kõrreliste heintaimede pindade osatähtsus on vahemikus 2007-2013 
kokkuvõttes 48% võrra (44 959 hektarilt 21 787 hektarini) isegi langenud. Võib eeldada, et 
kõrreliste heintaimede külvamise asemel kasutatakse enam liblikõielisi taimi ja hoitakse 
põllumajandusliku maad püsirohumaa all. Teraviljade ja õlikultuuride all olevate pindade osa on 

vaadeldavatel aastatel olnud suhteliselt kõikuv, kuid alates 2011. aastast on teravilja kogupind 
suurenenud ja õlikultuuride kogupind ühtlaselt vähenenud. Positiivseks suundumuseks võib lugeda 
seda, et alates 2009. aastast kuni 2012. aastani võib mustkesa osatähtsuse osas näha järjekindlat 
langusetrendi, kuigi 2013. aastal mustkesa pind suurenes 10% võrra võrreldes 2012. aastaga (Joonis 

212). 



 364

 

Joonis 212. Põllukultuuri gruppide muutused ESA toetusalustel pindadel aastatel 2007-2013 (PMK, 2013a); 
(PRIA, 10.02.2014 andmetel) 

Kuna püsirohumaad moodustavad väga olulise osa ESA maakasutuse struktuuris, siis on esitatud 
põhjalikum analüüs perioodi 2007-2013 püsirohumaade pindade, osatähtsuse ja paiknemise kohta 
maakondade põhjal (Joonis 213). Analüüsil kasutati PRIA tegevusmaakonna põhiseid jääva pinna 
andmeid. Vaadeldud aastaid iseloomustab püsirohumaade pinna järjepidev suurenemine, kusjuures 

maakondadest on suurimad püsirohumaade pinnad Saare, Pärnu ja Lääne maakonnas. Aastal 2013 
oli võrreldes perioodi algusega (2007. aastaga) suurim püsirohumaade pinna kasv Saare (6663 ha 
võrra), Pärnu (6309 ha võrra) ja Lääne maakonnas (6284 ha võrra), kus tegemist on olnud stabiilse 
kasvuga. 

Jälgides 2013. a püsirohumaade osatähtsust kõikidest kultuurigruppidest, on näha, et püsirohumaad 
moodustavad valdava osa põllumajanduslikust maakasutusest Hiiu (73%) ja Saare (69%) 
maakonnas. Püsirohumaid on võrdlemisi vähe Põlva ja Tartu maakonna ESA aladel, kus nende 

osatähtsus jääb 20-21% piiresse. Järva ja Jõgeva maakonnas on püsirohumaade madalam osatähtsus 
vastavalt 28% ja 40% mõistetav, kuna tegu on intensiivsemate põllumajanduspiirkondadega. Samas 
Põlva maakonnas on madal osatähtsus (20%) mõnevõrra üllatavam, kuna maakonnas on palju 
künklikke alasid, kus näiteks mulla ja vee-erosiooni tõkestamiseks oleksid püsirohumaad ainuõige 

lahendus. Viljandi maakonnas registreeritud ESA alade maakasutust ei analüüsita, kuna tegelikkuses 
ei asu need põllud seal maakonnas (2011. a ESA toetusalade tegelikku paiknemist analüüsides jäi 

Viljandimaale 6 ha ESA põldu, millest maakasutuse järgi pool oli püsirohumaa). 
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Joonis 213. Püsirohumaade (pikaajalised rohumaad ja looduslikud rohumaad) pinna (ha) ja osatähtsuse (%) muutused ESA toetust saanud tootjate 
maakasutuse struktuuris maakonniti aastatel 2007-2013 (PMK, 2013a); (PRIA, 10.02.2014 andmetel) 
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ESA meetme tootjate sotsiaalmajanduslik analüüs 

Sotsiaalmajanduse analüüsil vaadeldakse ESA meetme tootjate kuuluvust majandusliku suuruse 

järgi suurusklassidesse ja ettevõtjatulu näitajaid, analüüsitakse ESA toetussummasid maakondade 

lõikes ning elujõulise maakogukonna säilimist ESA alade tootjate vanuselise struktuuri põhjal 
(FADN andmetel). Ebasoodsamate alade meetme tootjad kuuluvad majandusliku suuruse järgi 
peamiselt väiksematesse suurusklassidesse. Aastal 2012 kuulus arvuliselt kõige enam tootjaid (3466 

ettevõtet ehk 39%) majanduslikku suurusklassi standardkogutoodangu väärtusega alla 2 000 euro. 
Selles suurusklassis makstud ESA toetuse summad moodustavad ainult 6% kogu ESA väljamakstud 
toetusest, samas kõige kõrgema suurusklassi tootjatele (suurusklassiga üle 250 000 euro) maksti 
tervelt 24% toetusest (Tabel 53). Suured tootjad saavad seega proportsionaalselt suurema osa 

toetustest, kuna nende käes on ka suur osa põllumajandusmaast (PMK, 2013c). 

Eelnevate analüüsitud aastatega sarnaselt said 2012. aastal rohkem toetusi ESA aladel 
taimekasvatuse tootmistüübiga tootjad (47%), teisel kohal oli piimatootmine (25%) ja kolmandal 

loomakasvatus (18%). Aastal 2012 maksti 378 000 eurot rohkem ebasoodsamate alade toetusi kui 
2011. aastal. Võrreldes 2011. aasta tulemustega võib välja tuua, et 2012. aastal olid toetuste summad 
mõnevõrra vähenenud taimekasvatuse sektoris (27 000 euro võrra), kuid tõusnud nii piimatootmises 
(24 000 euro võrra) kui loomakasvatuses (76 000 euro võrra). Lisaks on summad suurenenud 

püsikultuuride osas (2000 euro võrra) ja segatootmises (22 000 euro võrra) ning pisut langenud sea- 
ja linnukasvatuses (2000 euro võrra). Aianduse tüübis kahe viimase aasta jooksul muutusi toimunud 
ei ole. Teatud osal toetustest oli 2012. a tootmistüüp ja majanduslik suurus määramata ning seetõttu 

on 284 000 euro puhul tootmistüüpi kuuluvus teadmata.  

Tabel 53. Ebasoodsamate alade toetuse jagunemine tootmistüübi ja majandusliku suuruse järgi, 2012. a 
makstud toetuste summad (tuhat eurot); (PRIA, 10.01.2013 andmetel) 

Suurus-
klass 

Ettevõtete 
arv 

Kumula-
tiivne 

Tootmistüübid (toetuste summad, tuhat 

eurot) 
Kõik, 
tuhat 

eurot 
(%) 

(tuhat 

eurot) 
  (%) (%) A B D E F G H 

* 491 6 6        284 3 
…-<2 3 466 39 44 462 0 4 2 36 0 15 518 6 
2-<4 1 415 16 60 329 0 1 23 51 0 30 434 5 

4-<8 1 297 15 75 333 1 1 57 140 0 78 609 7 

8-<15 670 8 82 279 3 2 42 145 1 64 535 6 

15-<25 457 5 87 268 0 1 76 207 0 49 601 7 

25-<50 438 5 92 484 1 6 115 343 1 54 1 005 11 

50-<100 311 3 96 650 0 3 210 251 0 95 1 209 13 

100-<250 224 3 98 938 0 0 354 311 1 169 1 774 19 

250-<... 149 2 100 473 0 0 1 324 104 54 269 2 224 24 

Kokku 8 918 94  4 216 4 18 2 204 1 589 57 822 9 194 100 

%       46 0 0 24 17 1 9 100  

* tootmistüüp ja majanduslik suurus määramata; A – taimekasvatus, B – aiandus, D – püsikultuurid, E –
 piimatootmine, F – loomakasvatus, G – sea- ja linnukasvatus, H – segatootmine 
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Sotsiaalmajanduse analüüsimisel on oluline indikaator "ettevõtjatulu". Indikaator koosneb kolmest 
näitajast: brutolisandväärtus (BLV), netolisandväärtus (NLV) ja ettevõtjatulu. Analüüsiks kasutati 
FADN andmeid 2012. aasta kohta (FADN, 2013). FADN metoodika järgi peetakse 

professionaalseteks põllumajandustootjateks neid tootjaid, kelle standardkogutoodang ületab 4000 
eurot. Kõik indikaatori "ettevõtjatulu" näitajad on arvutatud kaalutud keskmistena. Nende näitajate 

analüüsimise teel selgitatakse välja, millises osas on MAK 2007–2013 2. telje iga toetus eraldi ja 
toetused kokku mõjutanud põllumajandustootjate tulutaset (PMK, 2013c).  

Brutolisandväärtus annab suuremate ja väiksemate tootjate võrdlemisel parema ülevaate ESA 
meetme osas, kuna ei sisalda põhivara amortisatsiooni (väikestel tootjatel see sageli puudub). ESA 
meetme tootjate BLV analüüsist lähtub, et aastatel 2007 kuni 2009 oli näitaja pidevas langustrendis, 

vähenedes 26% võrra, aga 2010. a toimus muutus ja BLV tõusis lausa 39% võrra võrreldes 2009. 

aastaga (Joonis 214). Eesti keskmine BLV näitaja on aastate lõikes pisut madalam kui ESA 
toetusmeetme puhul, kuid järgib samasid trende ESA meetmega – 2009. a on toimunud oluline 
langus (27% võrra) perioodi algusega (2007. a) võrreldes ning 2010. a on näitaja taas tõusnud (29% 

võrra) võrreldes aastaga 2009. Brutolisandväärtuse oluline tõus aastal 2010 võrreldes aastaga 2009 
on seletatav palgataseme languse või muutumatuks jäämisega ning samas toodangu tõusu ja 
toodangu eest saadava kogutulu suurenemisega. Lisaks võivad BLV tõusule kaasa aidata mõned 
üksikud suurtootjad, samas kui väiksemaid tootjaid võib vähemaks jääda, sest suurtootja mõju BLV 
näitajale on suurem kui väiketootjatel. 

 
Joonis 214. Brutolisandväärtus (€/TJÜ) tööjõu aastaühiku kohta aastatel 2007-2012 (PMK, 2013c) (FADN, 
2013b) 

Netolisandväärtus on arvutatud keskmiselt tootja kohta, väljendatuna ettevõttes hõivatud tööjõu 
aastaühiku (TJÜ) ning kasutatud põllumajandusmaa hektari kohta. Netolisandväärtusest erineb 

brutolisandväärtusest, kuna võtab arvesse põllumajandustootjate erinevust nii tootmise struktuuri kui 

majandusliku suuruse poolest (PMK, 2013c). NLV leidmiseks lisatakse kogutoodangu väärtusele 
toetused (v.a investeeringutoetused) ja lahutatakse eri- ja üldkulud ning põhivara kulum. Mida 
suurem on NLV, seda rohkem jääb ettevõttele vahendeid töötasude maksmiseks, investeeringute 
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tegemiseks ja omanikutuluks. NLV näitajaga on toimunud BLV-ga sarnased muutused (Joonis 215). 
Võrreldes perioodi algusega (2007. a) langes NLV 2009. a märkimisväärselt. Samuti on langenud 
Eesti keskmine NLV näitaja 13 391 €/TJÜ-lt (2007. a) kuni 8051 €/TJÜ-ni (2009. a). Perioodil 

2010-2012 iseloomustab ESA meetme NLV näitajat suurenemine 18% võrra (samas Eesti keskmine 
suurenes 29% võrra). 

ESA toetust taotlenud tootjate NLV oli 2012. aastal kokku 39 703 eurot, mis on Eesti keskmisest 

(36 253 eurot) pisut kõrgem tulemus. Meetme osatähtsuse netolisandväärtuse struktuuris moodustas 
2012. aastal ESA tootjatel ESA toetus 6,7%, mis on pisut vähem kui 2011. aastal (7,9%). Seega 
taotleti ESA toetusele rohkem teisi toetusi lisaks kui 2011. aastal, mil ESA toetuse osakaal meetme 
netolisandväärtuse struktuuris oli suurem. 

 
Joonis 215. Netolisandväärtus (€/TJÜ) tööjõu aastaühiku kohta aastatel 2007-2012 (PMK, 2013c); (FADN, 
2013b)  

Ettevõtjatulu näitab ettevõtte kasumlikkust. Näitaja leidmiseks lahutatakse netolisandväärtusest 

palga-, rendi- ja intressikulu ning lisatakse investeeringutoetuste ja maksude bilanss (PMK, 2012b). 
ESA tootjate ettevõtjatulu tööjõu aastaühiku kohta oli 2012. aastal 13 268 €/TJÜ, mis on Eesti 
keskmisega 12 531 €/TJÜ võrreldes kõrgem tulemus (Joonis 216). 
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Joonis 216. Ettevõtjatulu tööjõu aastaühiku (€/TJÜ) kohta, 2012. aastal 2. telje meetmete ja Eesti keskmise 
puhul (PMK, 2013c); (FADN, 2013b) 

Aastal 2012 moodustas ESA tootjatel ESA toetus 10% ning ülejäänud 2. telje toetused 32% 
ettevõtjatulu struktuurist. ESA toetust taotlenud tootjate ettevõtjatulu oli 2012. aastal kokku 26 733 

eurot, mis on Eesti keskmisega võrreldes 9% kõrgem tulemus.  

Ebasoodsamate alade toetuse kogusumma Eestis oli 2012. aastal 9,19 miljonit eurot, mis on 
võrreldes 2008. aastaga suurenenud 847 000 euro võrra. Analüüsides ESA toetussummasid 

maakondade lõikes, lähtub, et sarnaselt eelnevate uuritud aastatega maksti suurim osa ESA 
toetustest 2012. aastal Pärnu maakonna tootjatele (16% kogu ESA toetussummast ehk 1,44 miljonit 
eurot). Kui 2011. aastal toimus kõige suurem ESA toetuste tõus Pärnu maakonnas, siis 2012. aastal 
on toetuste kogusumma enim tõusnud Saare maakonnas, järgnesid Pärnu, Harju ja Tartu 

maakonnad. Kui 2011. a toimus võrreldes 2010. aastaga ESA toetussummade vähenemine mitmes 

maakonnas (Võru, Saare, Põlva, Valga, Harju, Hiiu, Jõgeva, Lääne-Viru maakonnas), siis 2012. a 
toetuste vähenemist ei toimunud üheski maakonnas. Väikseimate toetusesaajate hulka kuulusid 
maakondadest Viljandi, Jõgeva, Järva ja Lääne-Viru maakond, kus ESA toetusesummad 

moodustasid vaid 0-2,3% toetuste kogusummast, mille põhjuseks võib eelkõige lugeda asjaolu, et 
nimetatud maakondades oli ESA toetusõiguslike maade osatähtsus suhteliselt väike (Joonis 217). 
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Joonis 217. ESA toetuse kogumaht maakondade lõikes aastatel 2008-2012 (makstud toetusi, tuhat eurot); 
(PRIA 10.01.2013 andmetel) 

Elujõulise maakogukonna säilitamine 

Üheks ESA meetme ja toetuse eesmärgiks on elujõulise maakogukonna (sh põllumajandustootjate) 
säilitamine vähemsoodsates piirkondades. Eestis on samuti levinud laialt ülemaailmne protsess – 
linnastumine. Põhiliselt kolivad maapiirkondadest linnadesse paremate tööleidmise võimaluste 

otsingutel eelkõige noored inimesed, seetõttu maapiirkondade elanikkond väheneb ja samuti 
vananeb. Vastukaaluks on siiski algatatud erinevaid kampaaniad ja projekte, mille eesmärk on 
soodustada linnast maale elama asumist. Näitena võiks tuua Misso valla algatatud "Tule maale" 
projekti, mille raames reklaamib end samuti Värska vald (Tule maale, 2014). Lisaks on loodud 

enamaid kogukondi haarav algatus "Maale elama", mille üldeesmärk on muuta ühiskonna hoiakuid 
maal elamise suhtes teadlikumaks ja positiivsemaks (Maale elama, 2014). "Maale elama" algatusega 
on liitunud mitmed ESA toetusõiguslikud vallad või vallasisesed kogukonnad eelkõige Võru, Põlva 
ja Valga maakonnas. Taolised kampaaniad suurendavad huvi maapiirkondadesse elama asumise 

vastu, kuid hetkel ei ole maale kolinute osakaal veel piisavalt suur, et saaks rääkida trendide 
muutumisest. Mitmetes väheste elanikega külades on püsielanikena jäänud veel üksikud vanemad 
inimesed, kes põllumajandustootmisega enam ei tegele. Seda kinnitavad Statistikaameti 2011. aastal 
läbi viidud rahva- ja eluruumide loenduse andmed, mille kohaselt on Eestis ilma püsielaniketa 
mahajäetud külasid 102 ja alla kolme püsielanikuga külasid 327. Loenduse kohaselt on Eestis kokku 

4438 küla (Statistikaamet, 2014). 

Ebasoodsamate alade tootjate vanuseline struktuur (mõjunäitaja, lisaindikaator) 

Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasi (FADN) 2012. aasta andmete alusel analüüsiti 
ESA alade tootjate vanuselist struktuuri, et välja selgitada nii ESA kui ka mitte-ESA tootjate 
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erinevate vanusegruppide osatähtsus (Joonis 218). Noorema põlvkonna osatähtsuse tagamine 
tootjate hulgas ESA aladel on oluline, sest üle 60 aasta vanuste tootjate puhul võidakse tootmine 
lõpetada kõrge ea tõttu ja maad langevad ikkagi tootmisest välja. Vanuselise struktuuri analüüsiga 

selgitati, kas ebasoodsamates piirkondades, kus tootmise majanduslik kasu väiksem ja 
tootmistingimused kehvemad, on noorte osakaal väiksem kui tootmiseks soodsamates piirkondades 

(ehk mitte-ESA aladel). 

 

Joonis 218. ESA ja mitte-ESA tootjate vanuseline struktuur aastail 2007-2012 (PMK, 2013c); (FADN, 2013b) 

ESA tootjate analüüsil aastatel 2007-2012 selgus, et alla 30-aastaste tootjate osatähtsus oli mõlemas 
uuritud grupis (ESA ja mitte-ESA alade tootjad) kõige väiksem (Joonis 218). ESA tootjate 
vanuselises struktuuris toimus 2012. aastal muutus võrreldes 2011. aastaga, kui alla 30-aastaste 
tootjate arv tõusis 2%-lt 5%-ni. See on märkimisväärne kasv. Aastal 2009 ESA alal selle 

vanusegrupi tootjad peaaegu puudusid. Mitte-ESA aladel jäi alla 30-aastaste tootjate osatähtsus 

eelmise analüüsiaastaga (2011. a) samale tasemele. Noorema vanusegrupi osatähtsuse tõusu 
põhjuseks ESA aladel võib olla nooremasse vanusegruppi kuuluvate inimeste kolimise ESA 
valdadesse ja ESA toetuse taotlemine. Osatähtsuselt pisut suurema vanusegrupi moodustavad 30-40-

aastased ning osutub, et ESA alade tootjate hulgas on selle vanusegrupi esindajaid pisut vähem kui 
mitte-ESA alal. Kuigi 2011. aastal langes selle vanusegrupi osatähtsus nii ESA kui ka mitte-ESA 
grupis võrreldes 2010. aastaga, siis 2012. aastal on 30-40-aastaste osakaal mõlemas grupis taas pisut 
tõusnud. 

Vanusegrupi 40-50-aastased tootjad osatähtsus on eeskätt ESA alal oluliselt muutunud; kui 2008. 

aastal oli sellises vanuses tootjaid ebasoodsamates piirkondades 33%, siis 2012. aastaks oli nende 

osatähtsus langenud 20%-ni, samas mitte-ESA alal on aastate lõikes täheldatav osatähtsuse suurem 
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varieeruvus. 50-60-aastaste tootjate osatähtsus on samuti vaadeldud aastatel muutunud nii ESA kui 
ka mitte-ESA aladel. ESA alade tootjate osatähtsus selles vanusegrupis on perioodi algusega (27%) 
võrreldes üldjoontes kasvanud (32%), kuigi 2008. a toimus langus (26%-ni). Mitte-ESA alal on selle 

vanusegrupi osatähtsus aastatel 2007 kuni 2010 järjepidevalt langenud (37%-lt 29%-ni) ning sealt 
edasi jäänud kuni 2012. aastani samale tasemele. Üle 60-aastaste tootjate (kõige suurem 

vanusegrupp) osakaal on ESA ja mitte-ESA alal suhteliselt võrdväärne. Kui 2007. aastal moodustas 
üle 60-aastaste vanusegrupi osakaal ESA alal 27% ja mitte-ESA alal 29%, siis 2012. aastaks oli 
ESA alal osakaal tõusnud 35%-ni ja mitte-ESA alal 39%-ni. Võrreldes 2012. aasta osakaalu 2011. 
aasta osakaaluga, siis ESA alal toimus vähenemine 37%-lt 35%-ni ja mitte-ESA alal suurenemine 

38%-lt 39%-ni. Vanusegrupist 40-50-aastased on ESA aladel näha osakaalu vähenemist 
analüüsitava perioodi vältel ning tootjate arvu tõusu 50-60-aastaste ja üle 60-aastaste 

vanusegruppides. 

Tootjate (kaalutud) keskmine vanus on nii ESA kui ka mitte-ESA alal tõusnud 2007. aasta 53 
eluaastalt kuni vastavalt 54- ja 58-eluaastani 2012. aastal. Kirjeldatud keskmise vanuse tõus on 

loomulik, sest aastatega tootjate vanus pidevalt kasvab ja nooremate pealekasv on sedavõrd aeglane, 
et ei suuda kompenseerida tootjate vananemist. 

ESA meetme tulevik 

ESA meede on põhimõtteliselt pindalapõhine otsetoetus, mida võivad taotleda kõik 
ebasoodsamatesse valdadesse jäävad põllumajandustootjad ning täiendavaid nõudeid tootjad täitma 
ei pea. Seepärast oli selle meetme tõhusus looduskeskkonna parandamise seisukohalt ja toetuse 

maksmise jätkamise mõistlikkus küsimärgi all. Teisest küljest ei saa jätta tähelepanuta, et antud 
meetmel võib olla siiski kaudne mõju põllumajandusmaade kasutuses hoidmisele nii ääremaadel kui 
ka muudes ebasoodsamate tingimuste ja madalama mullaviljakusega piirkondades. Samas on ESA 
toetusmäär hektari kohta siiski niivõrd madal, et antud meede selle eesmärgi saavutamisele oluliselt 

kaasa ei aita (eriti just väiksemate majapidamiste puhul). 

Euroopa Liidus on ESA toetuse tulevikku arutatud liikmesriikide tasemel juba mitu aastat. Alates 

2009. aastast on PMK selles protsessis osalenud nii Euroopa Komisjoniga kohtumistel kui ka 
mullaandmete ja mitmesuguste kaartide koostamisega. Euroopa Komisjoni ja Teadusuuringute 

Ühiskeskuse (Joint Research Center – JRC) teadlaste poolt töötati aastal 2008 välja uued 
kriteeriumid ebasoodsamate alade määratlemiseks. Kriteeriumid hõlmasid muuhulgas 

mitmesuguseid muldade ebasoodsaid omadusi. Kõigile liikmesriikidele pandi kohustus esitada 
vastavad vallapõhised kaardid, näitamaks ebasoodsate tingimuste olemasolu. Kriteeriumiks oli 
seatud, et 66% valla põllumajandusmaast pidi olema kaetud ebasoodsate omadustega muldadega – 
Eestis selliseid valdu praktiliselt ei esinenud. Samas aga selgus, et kliimakriteeriumite alusel 

paikneb kogu Eesti ebasoodsas piirkonnas. Järgmiseks etapiks oli mittesobivate alade välja 
selgitamine ja ebasoodsamatest piirkondadest välja arvamine. Samuti toimus viljakamate 

(soodsamate) piirkondade välja praakimine kasutades selleks erinevaid saagikust ja 
põllumajandusintensiivsust ning -tulukust iseloomustavaid näitajaid (kriteeriumiks oli siin 80% EL 

ja liikmesriigi keskmisest näitajast). 
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Liikmesriikide ülesandeks jäi esitada EK-le ebasoodsamate alade kaardid, kus standardtoodangu, 
karjatamiskoormuse ja domineeriva kultuuri saagikuse alusel olid välja selekteeritud ebasoodsamad 
ja mitte-ebasoodsamad alad. Standardtoodangu analüüsi kohaselt oleks põllumajandustootmiseks 

ebasoodsamate tingimustega valdu 90 ja soodsamate tingimustega valdu 103. Loomkoormuse alusel 
(kriteeriumiks võeti 1,4 lü/ha) oleks üle 1,4 koormusega valdu olnud 84 ja alla selle 109, seega 

loomkoormuse alusel läheks enam valdu ebasoodsamasse piirkonda kui standardtoodangu alusel. 
Kolmandaks näitajaks pakuti piirkonna põhikultuuri keskmine saak. Kuna Eesti statistika ei 
võimaldanud valla tasemel kultuuride saake välja tuua, siis seda näitajat Euroopa Komisjonile ei 
esitatud. Põhjalikumalt saab EK-le esitatud analüüsi tulemuste kohta lugeda 2009. aasta (ptk 2.1.8.) 

püsihindamisaruandest (PMK, 2010a) ja 2012. aasta (ptk 3.5.) püsihindamisaruandest (PMK, 
2013a).  

Esialgu piirdus EK tasanduse (fine-tuning) tegemise kohustuse nõudega liikmesriikides vastavalt 
biofüüsikalistele kriteeriumitele. ESA uutele kriteeriumitele vastav analüüs ("Ebasoodsamate ja 
keskkonnaalaste kitsendustega piirkondade (ESA) kriteeriumite analüüs") teostati 

Põllumajandusministeeriumi tellimusena PMK poolt. Hiljem selgus, et lisaks juba analüüsitud 
kriteeriumitele tuleb tasandamine läbi viia vastavalt kliimakriteeriumitele. Uue metoodikaga 
analüüsi teostamise tähtajaks on 2018. aasta ning ebasoodsamate alade määramise kriteeriumiks on 
seatud, et 60% põllumajandusmaast vastab kriteeriumitele. Kriteeriumid jagunevad nelja gruppi:  

• kliima sh madal temperatuur ja kuivus; 

• kliima ja muld sh mulla liigniiskus; 

• muld sh muldade piiratud kuivendamine, ebasoodne tekstuur ja kivisus, juurdumise sügavus 

ja halvad keemilised omadused; 

• maa-ala sh järsk nõlv (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1305/2013, 17. 

detsember 2013). 

Osaliselt on neid kriteeriume (mullastiku-, väljapakutud riigipõhiste ja kliimakriteeriumite all) PMK 

poolt läbi viidud analüüsis "Ebasoodsamate ja keskkonnaalaste kitsendustega piirkondade (ESA) 
kriteeriumite analüüs" juba käsitletud (PMK, 2010a). 

Hetkel ei ole uue programmiperioodi (2014-2020) maaelu arengukavas enam ESA meedet, kuid 
kuna MAK 2014-2020 on riigikogu poolt kinnitamata, et saa lugeda otsust lõplikuks. Meetme 
otstarbekuse üle Eesti tingimustes arutleti põhjalikumalt MAK 2014-2020 ettevalmistava 

juhtkomisjoni istungitel ja leiti, et mõttekam oleks järgmisel toetusperioodil ESA meedet mitte 
rakendada ning suunata vahendid pigem PKT süsteemi (Põllumajandusministeerium, 2013). 
Põhjaliku hinnangu ESA toetuse mõjude kohta saab anda pärast MAK (2007-2013) järelhindamist 

(PM, 2014). 

Ülevaade kontrollide läbiviimisest ja taotluste juures esinenud probleemidest 

PRIA koostatud seirearuande põhjal on ebasoodsamate piirkondade 1-aastase toetuse kehtiv kohutus 

2013. aasta määramiste järgse seisuga 3140 taotlejal. Seega on neil taotlejatel kohustus tegeleda 
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ebasoodsamas piirkonnas põllumajandusega vähemalt viis järjestikust aastat alates esimesest toetuse 
väljamaksmisest (PRIA, 2014). 

Põhilised tuvastatud vead meetme menetlemisel olid seotud toetuse taotlemisega mitte ESA 

piirkonnas asuvatele põldudele (45 taotlejal), taotletud ja kindlaksmääratud pindalade erinevusega 
(351 taotlejal), mille tõttu vähendati toetust. Mitmetel (83 taotlejal) 2013. aastal esmakordselt ESA 
toetust taotlenutel oli esitamata kohustuse võtmise kinnitus ning 198 taotlejat, kes olid endale 

võtnud 1-aastase toetuse kohustuse, ei olnud 2013. aastal esitanud pindalatoetuse taotlust. Kokku oli 
toetuse saajaid 2013. aastal 27, kes ei olnud tegelenud ebasoodsamas piirkonnas põllumajandusega 
vähemalt viis järjestikust aastat alates esimesest toetuse väljamaksmisest. Nendelt taotlejatelt nõuti 
varasematel aastatel makstud ebasoodsamate piirkondade toetused tagasi seoses kohustuse 

ennetähtaegse lõpetamisega (PRIA, 2014). 

Kokku kontrollisid PRIA teenistujad 496 taotlejat. Kontrolli tulemusena selgus, et 24 taotlejat oli 

taotlenud toetust põllu või selle osa eest, mille kasutamiseks puudus tal õiguslik alus. Kohapealses 
kontrollis leiti 16 taotlejal põlde, mille kindlakstehtud pindala oli alla 0,30 ha. Lisaks selgus, et ühel 
taotlejal ei olnud põld 2013. aastal põllumajanduslikus kasutuses või ei kasutatud põldu 
üldtunnustatud põllumajandustavade kohaselt ning viis taotlejat ei esitanud pindalatoetuste taotlusel 

kõiki andmeid nende kasutuses oleva põllumajandusmaa kohta, mida neil oli õigus kasutada, kuid 
mille kohta ei taotletud toetust (PRIA, 2014). 

3.6.4. KOKKUVÕTE, JÄRELDUSED, SOOVITUSED 

• ESA toetusalused pinnad on 2013. a tõusnud võrreldes perioodi algusega (333 312 
hektarilt 2007. a) 44 085 hektari võrra ehk siis 377 397 hektarini 2013. a. Seega toetuse 
eesmärgina püstitatud 350 000 ha on ületatud 27 397 ha võrra. 

• ESA toetust saanud tootjate arv on 2013. aastal võrreldes eelmise vaatlusaastaga (2012. 

a) tõusnud 127 taotleja võrra, kusjuures enim tuli taotlejaid juurde Harju, Võru ja Pärnu 
maakonnas. Toetust saanute koguarv ületas 2013. aastal meetme eesmärgiks seatud 9000 
tootja piiri 232 taotleja võrra. 

• Kuigi ESA pind on vaadeldavatel aastatel järjepidevalt tõusnud, siis ESA alale taotletud 
KSM toetusealuse maa osatähtsus on viimastel aastatel langenud – kui 2009. a oli 45% 
ESA toetatud alast kaetud ka KSM ja KST toetuse nõuetega, siis 2013. aastaks on KSM 
toetusega kaetud ala osatähtsus langenud 37%-ni. Samas on MAHE toetuse taotlemine 

ESA aladel suurenenud – kui 2007. a saadi ESA aladel MAHE toetust 43 402 ha-le, siis 
2013. a oli mahetoetuse alune pind ebasoodsamatel aladel tõusnud juba 73 630 ha-ni, mis 
moodustab 19% ESA alade pinnast.  

• Maakasutuses võib 2013. a täheldada püsirohumaade osatähtsuse jätkuvat kasvu (katab 

43% ESA pinnast). Püsirohumaade pinna ja osatähtsuse suurenemine lubab järeldada, et 
tootmine on seal jätkuvalt ekstensiivne, mis omakorda aitab kaasa suurema elurikkuse 
kujunemisele. Samaaegselt on suurenenud ka liblikõieliste kultuuride kasvatamine, millel 

on mullaviljakuse parandamise seisukohalt positiivne mõju. 
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• ESA tootjate majandusanalüüs näitas, et 2012. aastal olid suurimad toetused 

taimekasvatuse tootmistüübiga tootjatel (47%), teisel kohal oli piimatootmine (25%) ja 
kolmandal loomakasvatus (18%). Praegu on toetus otstarbekaks osutunud püsirohumaade 
niitmise soodustamiseks ja seeläbi maade põllumajanduslikus kasutuses hoidmiseks. 
Tulevikus võiks rohkem soodustada ekstensiivsete väikese ja keskmise suurusega 

tootmisüksuste tekkimist ja arenemist ESA toetuse osas. Neid alasid tuleks kaasata 

tootmistsüklisse ning arendada niimoodi kohalikku põllumajandustootmist.  

• Ettevõtjatulu näitajatest tõusis 2012. aastal ESA tootjate brutolisandväärtus, kuigi pisut 

tagasihoidlikumalt kui 2011. aastal. Eesti keskmine BLV oli 2012. aastal 25 575 €/TJÜ, 

mis võrreldes ESA tootjatega (27 111 €/TJÜ) oli 5,7% madalam. Netolisandväärtus 
jätkas samuti 2012. aastal tõusu. Eesti keskmine NLV oli 5,4% madalam kui ESA 
tootjate NLV. Ettevõtjatulu ESA tootjatel oli 2012. aastal 13 268 €/TJÜ, mis on Eesti 

keskmisega 12 531 €/TJÜ võrreldes 5,6% kõrgem tulemus. Nii BLV kui NLV 
iseloomustab vaadeldud perioodi jooksul langus 2009. aastal, mis oli tõenäoliselt seotud 
majanduskriisiga. Pikemas perspektiivis (2007-2012) on BLV tõusnud 38% võrra ja 
NLV 32% võrra. Meetme osatähtsuse ettevõtjatulu struktuuris moodustas 2012. aastal 
ESA tootjatel ESA toetus 10%, mida on vähem kui 2011. aastal (11%). Kuna Eesti 

keskmine hõlmab ka ESA tootjaid ning eeldades, et ligikaudu pooled Eesti 

põllumajandustootjatest asuvad ESA aladel, siis ESA toetust saanud tootjate ettevõtjatulu 
näitajate tulemused ongi Eesti keskmistega võrreldes üsna sarnased. Vaatamata sellele, et 
ESA toetuse määr on üsna madal (25 €/ha) ning seotud ainult asukohaga moodustas ESA 

toetus 2012. a 6,7% NLV struktuurist (2011. aastal 7,9%) ning 10% ettevõtjatulu 
struktuurist (2011. aastal 11,4%). Sellest võib järeldada, et ESA toetusel on positiivne 
mõju ESA toetust saanud tootjate majandusnäitajatele. 

• Kõige suurema osakaaluga nii ESA kui ka mitte-ESA aladel oli tootjate vanusegrupp üle 

60-aastased, moodustades vastavalt 35% ja 39% vanusestruktuurist. Väikseima 
osakaaluga vanusegrupp on jätkuvalt alla 30-aastased, kus küll toimus märkimisväärne 
muutus ESA alade tootjate osas – vanusegrupi osakaal kasvas 2011. aastal 2%-lt 2012. 

aastaks 5%-ni (aastal 2009 ESA alal selle vanusegrupi tootjad peaaegu puudusid). 
Tootjate (kaalutud) keskmine vanus on nii ESA kui ka mitte-ESA alal tõusnud 2007. 

aasta 53 eluaastalt kuni vastavalt 54 ja 58 eluaastani 2012. aastal. Kirjeldatud keskmise 
vanuse tõus on loomulik, sest piirkondade elanikkond vananeb ja nooremate pealekasv 

on piisavalt aeglane, et suudaks kompenseerida tootjate vananemist. 

• Juba alates 2009. aastast toimunud ESA toetuse aruteludel Euroopa Komisjoni ja 

liikmesriikide vahel, jõuti uute alade määratlemiseni. Esialgse määratluse kohaselt 
kuulus kliimakriteeriumi alusel kogu Eesti ebasoodsa piirkonna alla ja edasi toimus 

selekteerimine loomkoormuse ja standardtoodangu alusel. Nüüdseks on teada, et uuel 
toetusperioodil (2014-2020) ei soovita praeguste plaanide kohaselt (MAK 2014-2020 on 
veel kinnitamata) Eestis ESA toetusega jätkata, kuigi 2018. aastaks tuleb läbi viia 
täiendav analüüs, mille käigus ESA alad tasandatakse kliimakriteeriumite järgi uuele 

metoodikale vastavalt. 
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3.7. MEEDE 2.2. NATURA 2000 TOETUS PÕLLUMAJANDUSMAALE (213) 

Natura 2000 toetust põllumajandusmaale (edaspidi ka NAT toetus) saab taotleda alates 2007. a. 
Sarnase põhimõttega toetust sai taotleda ka 2006. a, mil toetuse nimeks oli keskkonnaalaste 

kitsendustega piirkondade toetus. 

Meetme eesmärk 

NAT toetuse üldeesmärk on tagada Natura 2000 (edaspidi ka N2000) võrgustiku aladel 
looduskaitsenõuete täitmine, säilitada nendes piirkondades põllumajanduslik tegevus ning aidata 
seal toime tulla ebasoodsate asjaoludega, mis tulenevad nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ (loodusliku 
linnustiku kaitse kohta) ja nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ (looduslike elupaikade ning loodusliku 

loomastiku ja taimestiku kaitse kohta) rakendamisest, et aidata kaasa N2000 alade tõhusale 
majandamisele (PM, 2014). 

Meetme avanemine 

NAT toetuse kohustus on 1-aastane ning taotlusvoorud on toimunud järgnevalt: 

09.05.2007 - 29.05.2007;  
02.05.2008 - 21.05.2008;  
02.05.2009 - 21.05.2009;  
02.05.2010 - 21.05.2010; 

02.05.2011 - 23.05.2011; 
02.05.2012 - 21.05.2012; 
02.05.2013 - 21.05.2013. 

Toetuse määr 

Toetuse määr on 32 eurot hektari kohta aastas. Toetuse määra arvutamisel on aluseks võetud 
looduskaitseseaduse §-dest 30, 31 ja 33 tulenevaid kitsendusi põllumajandusmaa sihtots-tarbelisele 

kasutamisele (PM, 2014). 

3.7.1. INDIKAATORID JA SIHTTASEMED 

Tabel (Tabel 54) kajastab NAT toetuse indikaatoreid, 2007-2013 perioodiks seatud eesmärke ja 

tulemusi. Kõrge loodusväärtusega (KLV) alade mõjuindikaator ei ole siin relevantne, kuna Eestis 
loetakse hetkel KLV aladeks kõik poollooduslikud kooslused (PLK), millest KKM 

keskkonnaregistrisse kantud (Natura 2000 võrgustikus asuvatele) PLK-dele saab taotleda ka PLK 
hooldamise toetust (edaspidi ka PLK toetus). Viimast toetust taotlenud ei saa aga samale maale 

taotleda teisi pindalapõhiseid toetusi, sh NAT toetust. 
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Tabel 54. NAT toetuse indikaatorid ja sihttasemed (PM, 2014); sisend-, väljund- ja tulemusnäitajad (PRIA, 21.02.2014 andmetel) 
Indikaatori 

tüüp Indikaator 
Eesmärk 

2007–2013 
Tulemu-
sed 2007 

Tulemused 
2008 

Tulemused 
2009 

Tulemused 
2010 

Tulemused 
2011 

Tulemused 
2012 

Tulemused 
201373 

Sisendnäitaja Avalik kulu, eurot 

Perioodi 
2007-2013 

eelarve  
8 600 000 

661 965 674 240 697 745 712 467 717 222 752 068 770 173 

Väljundnäitaja 

Toetuse saajate arv 
Natura 2000 alal 1500 

1336 1389 1356 1398 1458 1590 1654 
Ees-

märgist 
täidetud 

89% 

Eesmärgist 
täidetud 

93% 

Eesmärgist 
täidetud 

90% 

Eesmärgist 
täidetud 

93% 

Eesmärgist 
täidetud 

97% 

Eesmärgist 
täidetud 
106% 

Eesmärgist 
täidetud 
110% 

Toetatud 
põllumajandusmaa 
pindala Natura 2000 
alal, ha 

38 000 

20 647 21 040 21 736 22 156 22 292 23 443 23 647 
Ees-

märgist 
täidetud 

54% 

Eesmärgist 
täidetud 

55% 

Eesmärgist 
täidetud 

57% 

Eesmärgist 
täidetud 

58% 

Eesmärgist 
täidetud 

59% 

Eesmärgist 
täidetud 

62% 

Eesmärgist 
täidetud 

62% 

Tulemusnäitaja Hästi hooldatud 
alad, ha 

38 000 20 647 21 040 21 736 22 156 22 292 23 443 23 647 

Mõjunäitaja 

Bioloogilise 
mitmekesisuse 
suurenemine 
(linnuliikide 
populatsioon 
põllumajandusmaal) 

Bioloogiline 
mitmekesisus 

säilib 
Hindamiseks vajalikud andmed puuduvad 

Kõrge 
loodusväärtusega 
alade muutus 

KLV alade 
pindala säilib 
või suureneb 

KLV aladeks loetakse Eestis hetkel kõik PLK-d, millest KKM keskkonnaregistrisse kantutele 
saab taotleda ka PLK toetust. Viimast toetust taotlenud ei saa aga taotleda teisi pindalapõhiseid 
toetusi (sh NAT toetust). Seega ei ole antud mõjunäitaja selle toetuse hindamiseks relevantne. 

 

Taimetoitainete 
tasakaalu muutus 

Oluliselt ei 
mõjuta  

Taastuva energia 
tootmise 
suurenemine 

Oluliselt ei 
mõjuta  

                                                   
73 NAT toetuse määramise tähtaeg 2013. a toetust taotlenutele on 01.05.2014 – kuna antud analüüs teostati enne nimetatud kuupäeva, esitatakse sisendnäitaja osas 
täpsemad tulemused 2013. aasta taotlusvooru kohta järgmise aasta PKT püsihindamisaruandes 
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3.7.2. TOETUSE SAAMISE TINGIMUSED 

Toetuse saamiseks peab taotleja järgima häid põllumajandus- ja keskkonnatingimusi ning 

säilitama püsirohumaade pindala. 2007.  ja 2008. a toetust taotlenud tootjad pidid kohustuseaasta 
jooksul kogu majandusüksuses täitma ka üldisi keskkonnanõudeid, mis 2009. a asendusid 

kohustuslike majandamisnõuetega. Toetuse täpsemad nõuded on esitatud põllumajandusministri 
17.03.2010. a määruses nr 32 "Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse 
saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord". 

Vastavalt sellele määrusele peab antud toetuse taotleja muuhulgas kohustuseaasta (taotluse 
esitamise kalendriaasta) jooksul täitma kaitseala, hoiuala või püsielupaiga kaitsekorrast 

tulenevaid nõudeid. Vastavalt looduskaitseseadusele, määratakse kaitseala ja püsielupaiga 
kaitsekord kaitse-eeskirjaga. Kaitse-eeskirjaga piiritletakse ühe või mitme erineva rangusastmega 

kaitsevööndi ulatus ning määratakse looduskaitseseadusega sätestatud piirangute osaline või 
täielik, alaline või ajutine kehtivus vööndite kaupa. Hoiualadel kehtivad nõuded on toodud 
looduskaitseseaduses. Lisaks sellele tuleb kaitsealade (rahvuspargid, looduskaitsealad, 

maastikukaitsealad) ja hoiualade kaitse korraldamiseks koostada kaitsekorralduskava, milles 
märgitakse: olulised keskkonnategurid ja nende mõju loodusobjektile; kaitse eesmärgid, nende 
saavutamiseks vajalikud tööd, tööde tegemise eelisjärjestus, ajakava ning maht ja kava 
elluviimise eelarve. Kaitsekorralduskava koostamise ja kinnitamise korra kehtestab ja 

kaitsekorralduskava kinnitaja määrab keskkonnaminister. Teave kaitsekorralduskava kinnitamise 

kohta avalikustatakse Keskkonnaameti veebilehel. 

3.7.3. MEETME ANALÜÜS 

Eesmärkide saavutamine ja üldanalüüs 

Toetusalused pinnad ja toetuse saajate arv Natura 2000 alal (väljundnäitajad)  

NAT toetuse saajate arv on 2007.-2013. a jooksul tõusnud 1336-lt 1 654-ni, toetusalune pind aga 
20 647 hektarilt 23 647 hektarini. Toetuse saajate arv on olnud aastate jooksul kõrgeim Võru, 

Valga ja Lääne maakonnas, toetusalune pind Lääne, Valga, Pärnu ja Võru maakonnas (Joonis 
219; Lisa 45).  

Joonis (Joonis 219) ja lisa (Lisa 45) kajastavad NAT toetusaluse pinna jaotumist maakonniti 

PRIA tegevusmaakonnast lähtudes (ühe tootja kõikide põldude asukoht on märgitud maakonda, 
kus asub suurem osa antud tootja põldudest), mitte selle järgi, kus vastav toetusalune pind 
reaalselt (geograafiliselt) asub. Lisaks on toetusalune pind ja toetuse saajate arv esitatud PRIA-s 

tehtud määramiste põhjal ehk selle põhjal, kellele ja kui suurele alale toetus ka reaalselt määrati. 
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Joonis 219. NAT toetust saanud tootjate arv ja toetusalune pind (ha) maakonniti 2007.-2013. a (PRIA, 21.02.2014 andmetel) 
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NAT toetuse eesmärgiks on MAK 2007-2013 järgi seatud 1500 toetuse saajat ning toetusaluseks 
pinnaks 38 000 ha. Toetuse saajate arvu osas oli eesmärk 2013. a ületatud (110%), toetusaluse pinna 
osas on eesmärgist täidetud aga 62% (Tabel 54). Sellest järeldub, et N2000 põllumajandusmaa asub 

väikeste aladena paljude tootjate maadel ja selliseid tootjaid, kelle maadel asuvad suuremad N2000 
alad, on vähe. Erandina võib välja tuua Lääne ja Pärnu maakonna, kus erinevalt teistest 

maakondadest on toetusaluse pinna ja toetuse saajate arvu suhe olnud märgatavalt suurem (Joonis 
219) – järelikult kuuluvad sealsetele taotlejatele suuremad NAT toetusalused pinnad kui teistes 
maakondades. 2007.-2013. a jooksul on toetusaluse pinna osakaal seatud eesmärgist tõusnud vaid 
ligi 8% võrra. Nüüdseks on selge, et toetusaluse pinna osas seatud eesmärki ei saavutata. 

Potentsiaalne NAT toetusõiguslik maa 

Kogu potentsiaalse NAT toetusõigusliku põllumajandusmaa leidmiseks kasutati PRIA taotletud ja 

taotlemata põllumassiivide andmeid (MapInfo kaardikihina) seisuga 10.05.2013. Lisaks kasutati 
EELIS N2000 loodus- ja linnualade MapInfo kaardikihti seisuga 21.02.2013, mis pandi kattuma 
eelpool mainitud PRIA taotletud ja taotlemata põllumassiivide kaardikihiga ning leiti nende kihtide 
ühisosa – see ongi kogu potentsiaalne NAT toetusõiguslik pind. Toetusõiguslikud pinnad (sh 

maakonniti) leiti nii taotletud kui ka taotlemata põllumassiivide kohta. Taotlemata 
põllumassiivideks nimetab PRIA põllumassiive, millele ei ole vähemalt paaril viimasel aastal 
pindalatoetusi (v.a PLK toetus) taotletud74 – sh sellised põllumassiivid, millele ei ole alates 2004. a 
kordagi pindalatoetusi taotletud. Taotletud staatusega põllumassiividele on aga ka viimastel aastatel 

pindalatoetusi taotletud ehk need on aktiivses põllumajanduslikus kasutuses.  

Kogu potentsiaalne NAT toetusõiguslik pind on analüüsi tulemusel 60 431 ha, millest 27 327 ha 
(45%) asub taotletud ja 33 104 ha (55%) taotlemata põllumassiividel (Tabel 55). 

                                                   
74 Taotlemata põllumassiivide kaardikihile viib PRIA põllumassiivid, mida ei ole kaks aastat pindalatoetuste taotlusel 
märgitud, lisaks ka alla 0,3 ha suurused põllumassiivid ning põllumassiivide uuendamise käigus nende küljest eraldatud 
kasutusest väljas osad. Kuna PLK-de jaoks on PRIA-l eraldi kaardikiht, siis need võivad asuda nii taotletud kui ka 
taotlemata põllumassiividel või üldse väljaspool PRIA põllumassiivide piire 
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Tabel 55. Potentsiaalne NAT toetusõiguslik põllumajandusmaa (ha); põllumassiivid (PRIA, 14.04.2010 ja 
10.05.2013 andmetel); N2000 loodus- ja linnualad (EELIS 21.02.2013 andmetel) 

Maakond 
Taotlemata 

põllumassiivide1 
pind, ha 

Taotletud 
põllumassiivide2 

pind, ha 

Taotletud ja taotlemata 
põllumassiivide pind 

kokku, ha 

Harju maakond 1931 1893 3823 

Hiiu maakond 3194 1120 4314 

Ida-Viru maakond 99 54 153 

Jõgeva maakond 472 859 1331 

Järva maakond 130 134 265 

Lääne maakond 8144 5083 13 227 

Lääne-Viru maakond 1838 1502 3341 

Põlva maakond 362 1092 1454 

Pärnu maakond 2995 3916 6912 

Rapla maakond 664 548 1212 

Saare maakond 5447 1360 6807 

Tartu maakond 1856 1369 3225 

Valga maakond 2704 4624 7327 

Viljandi maakond 1017 202 1219 

Võru maakond 2251 3570 5821 

Kõik kokku 33 104 27 327 60 431 
1 Põllumassiivid, millele ei ole 10.05.2013 seisuga vähemalt kahel eelneval aastal pindalatoetusi (v.a PLK toetus) 
taotletud 

2 10.05.2013 seisuga aktiivses põllumajanduslikus kasutuses olevad põllumassiivid (PRIA määratluse kohaselt) 

NAT toetusaluse pinna osakaal potentsiaalsest NAT toetusõiguslikust pinnast 

Järgnevalt tuuakse välja 2013. a NAT toetusaluse pinna osakaal potentsiaalsest NAT toetus-
õiguslikust pinnast. Seejuures on siin NAT toetusaluse pinna osas kasutatud nö jäävat pinda 
(maakasutuse tabel PRIA 10.02.2014 andmetel), mitte määratud pinda nagu eespool väljundnäitajate 
analüüsis. Põhjuseks asjaolu, et jääva pinna info on PRIA päringute tulemusel olemas ka 

põllumassiivide tasandil, määratud pind aga vaid tootja tasandil. NAT toetuse jääv pind oli 2013. a 
24 304 ha. Päringu tulemusel selgus, et 110 ha sellest pinnast ei kattu PMK poolt väljaselgitatud 
NAT toetusõigusliku pinnaga ning ei ole seega ka NAT toetuse õiguslik – seetõttu on antud 

analüüsis 2013. a NAT toetusaluseks pinnaks arvestatud 24 194 ha. PRIA viib pärast toetuste 

taotluste esitamist läbi küll toetusõiguslikkuse automaatkontrolli, kuid selle põhjal tehtud 
parandused ei kajastu enam PRIA 10.02.2014 maakasutuse tabelis, mille põhjal jääv pind on 
arvutatud. 

2013. a moodustas NAT toetusalune pind (24 194 ha) kogu potentsiaalsest NAT toetusõiguslikust 
pinnast (nii taotletud kui ka taotlemata põllumassiividel kokku 60 431 ha) ~40%, ainult taotletud 
põllumassiivide pinnast (~27 327 ha) aga ~89% (Tabel 56).  
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Nagu juba eelpool mainitud, saab N2000 aladel asuvatele KKM keskkonnaregistrisse kantud PLK-
dele taotleda ka PLK toetust – sel juhul ei saa aga samale maale enam taotleda NAT toetust. 
Seetõttu on analüüsitud 2013. a NAT toetusaluse pinna osakaalu kogu potentsiaalsest NAT 

toetusalusest pinnast ka sellisel juhul, kus potentsiaalsest toetusõiguslikust pinnast on KA-s PLK 
toetuse taotlemiseks kooskõlastatud PLK-de pinnad75 maha arvatud. Selle tulemusel jäi NAT toetuse 

taotlemiseks potentsiaalselt vabaks ~44 500 ha, millest ~17 500 ha taotlemata ja ~27 000 taotletud 
põllumassiividel. 2013. a NAT toetusaluse pinna osakaal vastavast pinnast oli taotletud 
põllumassiividel ~90% ning taotletud ja taotlemata põllumassiividel kokku ~54% (Tabel 56). Seega 
on endiselt ligi pool kogu potentsiaalsest NAT toetusõiguslikust pinnast, kuhu ei ole ka PLK toetust 

taotletud, NAT toetusega katmata – kokku on see pind ~20 300 ha. Võimalik, et osa sellest maast ei 
ole enam heas põllumajanduslikus korras. 

  

                                                   
75 2013. a oli KA-s kooskõlastatud PLK-de pind 4667 ha suurem kui PLK hooldamise toetuse määratud pind ning 823 ha 
suurem kui maakasutuse tabeli jääv pind. Määratud pindade järgi PLK toetuse kaardikiht puudub, mistõttu ei saa antud 
päringut tehes määratud pindasid kasutada  
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Tabel 56. 2013. a NAT toetusaluste pindade osakaal (%) potentsiaalsest NAT toetusõiguslikust pinnast ja 
potentsiaalsest toetusõiguslikust pinnast ilma 2013. a KA-s PLK toetuse taotlemiseks kooskõlastatud PLK-de 
pindadeta; potentsiaalne toetusõiguslik pind (PRIA, 14.04.2010 ja 10.05.2013 andmetel) ja (EELIS 
21.02.2013 andmetel) andmetel; PLK toetuse pind (Keskkonnaamet, 07.03.2014 andmetel); * (PRIA, 
10.02.2014 andmetel))  

Maakond 
Toetusalune 

pind, ha 
2013. a* 

Toetusaluse pinna osakaal (%) 
potentsiaalsest NAT 

toetusõiguslikust pinnast 

Toetusaluse pinna osakaal (%) 
potentsiaalsest NAT 

toetusõiguslikust pinnas KA-s 
kooskõlastatud PLK toetuse 

pindadeta 

Taotletud 
põllumassiivid2 

Taotletud2 ja 
taotlemata1 

põllumassiivid 
kokku 

Taotletud 
põllumassiivid 

Taotletud ja 
taotlemata 

põllumassiivid 
kokku 

Harju 1540 81 40 84 43 
Hiiu 1023 91 24 93 41 
Ida-Viru 26 48 17 54 26 
Jõgeva 689 80 52 80 60 
Järva 99 74 37 74 41 
Lääne 4699 92 36 93 65 
Lääne-Viru 1305 87 39 88 44 
Põlva 1037 95 71 95 73 
Pärnu 3668 94 53 94 69 
Rapla 458 84 38 84 44 
Saare 915 67 13 73 24 
Tartu 1216 89 38 93 50 
Valga 4138 89 56 90 62 
Viljandi 74 37 6 43 11 
Võru 3307 93 57 93 60 
Kõik kokku 24 194 89 40 90 54 
1 Põllumassiivid, millele ei ole 10.05.2013 seisuga vähemalt kahel eelneval aastal pindalatoetusi (v.a PLK toetus) 
taotletud 

2 10.05.2013 seisuga aktiivses põllumajanduslikus kasutuses olevad põllumassiivid (PRIA määratluse kohaselt) 

Taotletud põllmassiividel asuvast kogu potentsiaalsest NAT toetusõiguslikust pinnast (ilma KA-s 
PLK toetuse taotlemiseks kooskõlastatud PLK-deta) asus peaaegu kõigis maakondades 2013. a NAT 
toetuse all vähemalt 80%. Eranditeks olid Ida-Viru, Järva, Saare ja Viljandi maakond, kus vastavad 

osakaalud olid väiksemad (Tabel 56; Joonis 220). 2013. a NAT toetusaluse pinna osakaal 
maakonniti nii taotletud kui ka taotlemata põllumassiivide pinnast kokku oli hoopis madalam: Ida-

Viru, Saare ja Viljandi maakonnas isegi vähem kui 30%. Suurim oli vastav osakaal aga Jõgeva, 
Lääne, Põlva, Pärnu, Valga ja Võru maakonnas (vähemalt 60%). 
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Joonis 220. 2013. a NAT toetusaluse maa osakaal (%) potentsiaalsest NAT toetusõiguslikust põllu-
majandusmaast ilma 2013. a KA-s PLK toetuse taotlemiseks kooskõlastatud PLK-de pindadeta; 
potentsiaalne toetusõiguslik pind (PRIA, 14.04.2010 ja 10.05.2013 andmetel) ja (EELIS 21.02.2013 
andmetel); PLK toetuse pind (EELIS 07.03.2014 andmetel); NAT toetusalune pind (PRIA, 10.02.2014 
andmetel) 

Hästi hooldatud alad (tulemusnäitaja) 

MAK 2007-2013 järgi on tulemusnäitaja ’hästi hooldatud alad (ha)’ eesmärgiks seatud toetatud 

põllumajandusmaa pindala Natura 2000 alal, mis on 38 000 ha. Aastate 2007-2013 jooksul on 
toetusalune pind kasvanud 20 647 hektarilt 23 647 hektarini moodustades 2013. a seatud eesmärgist 

62% (Tabel 54).   

Vastavalt MAK 2007-2013 EL ühise seire- ja hindamisraamistiku käsiraamatule (2006) peaks 
toetuse tulemusena hästi hooldatud alad panustama viiele järgmisele valdkonnale: 

• bioloogilise mitmekesisuse paranemine, 

• vee kvaliteedi paranemine,  

• mulla kvaliteedi paranemine,  

• kliimamuutuste leevendamine,  

• ääremaastumise ja maade kasutusest väljajätmise ärahoidmine.  

Järgnevalt on välja toodud kas ja mil viisil NAT toetus (arvestades toetuse nõudeid) nendele viiele 

valdkonnale Eestis panustab.  
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Bioloogilise mitmekesisuse paranemine 

NAT toetus on otseselt seotud loodus- ja linnudirektiivi rakendamisest tulenevate piirangutega, 
mille eesmärgiks on kaasa aidata bioloogilise mitmekesisuse tagamisele looduslike elupaikade ning 
loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kaudu ning kaitsta kõiki looduslikult esinevaid linnuliike. 

Kuna antud toetus peab tagama kõnesolevatest piirangutest kinnipidamise, aitab see otseselt kaasa 
ka bioloogilise mitmekesisuse säilimisele ja/või paranemisele kogu toetusalusel põllumajandusmaal.  

Vee ja mulla kvaliteedi paranemine 

Kui kaitse-eeskirjaga ei sätestata teisiti, on vastavalt looduskaitseseadusele kaitseala piirangu-
vööndis keelatud biotsiidi, taimekaitsevahendi ja väetiste kasutamine. Hoiuala puhul peab kinnisasja 

valdaja vähemalt kuu aega enne tööde alustamist esitama hoiuala valitsejale biotsiidi ja 
taimekaitsevahendi kasutamise, loodusliku ja poolloodusliku rohumaa ning poldri kultiveerimise ja 
väetamise korral teatise. Hoiuala valitseja hindab kavandatud tegevusi ning tegutseb järgnevalt: 
kinnitab selle, kui kavandatud tööd on lubatud; teatab teatise esitajale tingimused, mida järgides 

võib kavandatud töid teha; keelab tööd, mis ohustavad hoiuala kaitstavate liikide või elupaikade 

soodsa seisundi säilimist, mille tagamiseks hoiuala on moodustatud. EL ühise seire- ja 
hindamisraamistiku käsiraamat  (2006) toob aga vee ja mulla kvaliteedi paranemise teguritena välja 
vähenenud keemiliste väetiste ja pestitsiidide kasutamise. Seega aitavad lähtuvalt hindamise 

käsiraamatu määratlusest väljatoodud piirangud kaitseala piiranguvööndis ja hoiualal mingil määral 
kaasa vee ja mulla kvaliteedi säilitamisele. Kaitseala sihtkaitsevööndis on aga majandustegevus 
üldse keelatud, kuid looduskaitseseaduses on välja toodud tegevused, mida seal kaitse-eeskirjaga 
siiski lubatakse (nt poollooduslike koosluste ilme ja liigilise koosseisu tagamiseks ning kaitsealuste 

liikide elutingimuste säilitamiseks vajalik tegevus).  

Seega sõltub NAT toetusalustele aladele kehtestatud piirangute ulatus (ja seega ka mõju 

keskkonnale) eelkõige N2000 ala rangusastmest. Kogu potentsiaalsest NAT toetusõiguslikust 
põllumajandusmaast (~60 400 ha) asub 10.05.2013 PRIA põllumassiivide registri seisuga: 

• ~31 200 ha piiranguvööndis (sh ~18 600 ha taotletud ja ~12 600 ha taotlemata 

põllumassiividel) (Lisa 46), 

• ~15 000 ha hoiualal (sh ~6 000 ha taotletud ja ~9000 ha taotlemata põllumassiividel) (Lisa 
47), 

• ~13 500 ha sihtkaitsevööndis (sh ~2400 ha taotletud ja ~11 100 ha taotlemata 

põllumassiividel) (Lisa 48).  

Täpseid eri rangusastmega aladel asuvaid NAT toetusaluseid pindu ei ole võimalik leida, kuna 
toetusaluse maa asukoht on kaardikihina olemas vaid põllumassiivi tasandil – st on teada, millisel 

põllumassiivil see asub, kuid mitte selle asukoht põllumassiivi sees. Sooritades päringu MapInfo 

kaardikihtidelt selgitamaks välja 2013. a NAT toetusega seotud põllumassiivid, mis eri 
rangusastmega aladega kasvõi osaliselt kattuvad, on toetusalune pind piiranguvööndiga kasvõi 
osaliselt kattuvatel põllumassiividel ~17 100 ha, hoiuala puhul ~5 400 ha ja sihtkaitsevööndi puhul 
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~3500 ha. Kui palju sellest toetusalusest pinnast tegelikult vastava rangusastmega vööndis asub, ei 
ole täpselt teada.  

Kliimamuutuste leevendamine  

Antud valdkonna ja NAT toetuse vahel selget seost ei ole leitud.  

Ääremaastumise ja maade kasutusest väljajätmise ärahoidmine  

NAT toetuse üheks eesmärgiks on säilitada N2000 võrgustiku aladel põllumajanduslik tegevus ning 
aidata seal toime tulla ebasoodsate asjaoludega, mis tulenevad loodus- ja linnudirektiivi 
rakendamisest. Seda tehakse direktiivide rakendamise tõttu saamata jäänud tulu ja lisakulu 

kompenseerimisega. Seega aitab antud toetus kaasa ka ääremaastumise ja maade kasutusest 
väljajätmise ärahoidmisele kogu toetusalusel põllumajandusmaal.  

Järgnevalt analüüsiti, milline oli 2013. a NAT toetusaluse maa põllumassiivide staatus PRIA 

12.04.2010 seisuga. Põllumassiivide staatus oli PRIA-l jagatud taotletud ja taotlemata 
põllumassiivideks. Taotletud põllumassiivid jagunesid 2010. a PRIA poolt märgitud staatuse järgi 

kaheks: kinnitatud põllumassiivid (üle vaadatud korras massiivid, uuendatud värskeima ortofoto 
põhjal ehk PRIA aspektist vaadatuna seisuga 12.04.2010 aktiivses põllumajanduslikus kasutuses 
olevad põllumassiivid) ja muudetud põllumassiivid (neile ei oldud 12.04.2010 seisuga vähemalt 
kahel eelneval aastal pindalatoetust taotletud ning võisid sisaldada mittetoetusõiguslikke alasid). 

Taotlemata põllumassiivide all mõeldi põllumassiive, millele ei oldud alates 2004. a kordagi 
pindalatoetusi taotletud. 

Analüüsi tulemusel selgus, et 2013. a NAT toetusalusest pinnast asus enamus (~21 800 ha, ~91%) 

massiividel, mis olid ka 12.04.2010 seisuga aktiivses kasutuses (kinnitatud põllumassiivid). Samas 
asus ~1500 ha (~6,2%) 2013. a NAT toetusalusest pinnast sellistel põllumassiividel, millele ei oldud 
12.04.2010 seisuga vähemalt kahel eelneval aastal toetust taotletud. Lisaks oli 2013. a NAT toetuse 

all ka ~600 ha (~2,5%) sellist maad, millele ei oldud 12.04.2010 seisuga alates 2004. a üldse toetusi 
taotletud. Järelikult on osa maad vahepeal uuesti põllumajanduslikku kasutusse võetud. 

2013. a oli kogu potentsiaalsest NAT toetusõiguslikust pinnast (~60 400 ha, Tabel 56) NAT või 
PLK toetusega katmata ~20 300 ha (34%), millest PRIA 10.05.2013 seisuga oli taotletud 
põllumassiividel ~2800 ha ning taotlemata põllumassiividel ~17 500 ha. Seega asub enamus NAT 

toetusõiguslikust pinnast, millele ei ole NAT ega ka PLK toetust taotletud just taotlemata 

põllumassiividel – võimalik, et suur osa sellest ei ole enam heas põllumajanduslikus korras.  

Kokkuvõte hästi hooldatud alade näitajast 

Natura 2000 võrgustiku aladel peab bioloogilise mitmekesisuse, vee ja mulla kvaliteedi 
paranemisega seotud tegevusi täitma looduskaitseseaduse järgi ka ilma NAT toetuseta. Seega võib 
antud toetuse panuse neisse näitajatesse küsimuse alla seada. Samas on KA poolt täheldatud NAT 
toetuse saajate suuremat huvi looduskaitseseaduse nõuete täitmise vastu kui antud toetust 

mittesaajate puhul. Üheks suurema huvi põhjuseks on arvatavasti kartus, et nõuete rikkumise tõttu 
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osa toetussummast tagasi nõutakse. Positiivse mõju osas bioloogilisele mitmekesisusele võib välja 
tuua NAT toetuse panust põllumajandusliku tegevuse jätkamisel. Maade kasutusest väljajätmine 
mõjutaks aja jooksul koosluse liigilist koosseisu, mida võib põllumajandusmaale omase bioloogilise 

mitmekesisuse säilimise seisukohast negatiivseks lugeda. Tihti toimib N2000 põllumajandusmaa nö 
toetusaladena mitmetele kaitsealustele liikidele, kes elavad N2000 alade läheduses ja käivad neil 

aladel toitumas. Seega tooksid muutused N2000 põllumajandusmaal kaasa suuremad muutused 
elurikkuses ka väljaspool N2000 põllumajandusmaad.  

2006. a läbi viidud Eesti maaelu arengukava 2007-2013 keskkonnamõju strateegilise hindamise 
tulemusena hinnati NAT toetuse mõju vee- ja õhukvaliteedile, kliimamuutustele ning mullale 
neutraalseks. Mõju elusloodusele, maastikele ja kultuuripärandile hinnati aga kaudselt positiivseks. 

Märkuse ja tähelepanekuna toodi välja, et ilma toetust rakendamata suureneks risk elusloodusele, 

maastikele ja kultuuripärandile N2000 aladel. Eelpool välja toodud seletustele tuginedes võib antud 
hindamise tulemustega üldiselt nõustuda, v.a vee ja mulla osas, mille puhul võib mõju hinnata 
kaudselt positiivseks. 

Bioloogilise mitmekesisuse suurenemine – linnuliikide populatsioon põllumajandusmaal 
(mõjunäitaja) 

Selle mõjunäitaja hindamiseks PMK eraldi andmekogumist läbi ei ole viinud. Riikliku 
keskkonnaseire raames viiakse põllumajandusmaaga mingil määral seotud linnustiku osas 
programmi ’Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire’ raames läbi järgmisi allprogramme: 

’Valitud elupaikade haudelinnustiku seire’, ’Valitud elupaikade talilinnustik’, ’Haned, luiged ja 

sookurg’ ning ’Röövlinnud’. 2010.-2013. a viidi riikliku seire raames läbi ka olulise 
põllumajandusmaastiku linnuliigi – rukkiräägu – seire. Antud seired on aga üldisemat laadi ning ei 
võimalda hinnata muutusi linnuliikide populatsioonis NAT toetusalusel maal. 

Kõrge loodusväärtusega alad (mõjunäitaja) 

KLV põllumajandusaladeks loetakse Eestis praegu PLK-d. KKM keskkonnaregistrisse kantud PLK-

dele saab taotleda ka PLK toetust ning sel juhul NAT ja teisi pindalapõhiseid toetusi antud PLK-le 
enam taotleda ei saa. Seetõttu ei ole NAT toetuse mõjunäitaja ’kõrge loodusväärtusega alade 
muutus’ siinkohal relevantne, kuna NAT toetusõiguslikul maal asuvate KLV-de pindala vähenemine 

ei pruugi tähendada, et KLV alade pindala Eestis üleüldiselt väheneb. Neile võidakse olla taotletud 

lihtsalt PLK toetust, mistõttu neile ei saanud taotleda NAT toetust.  

Samas võib aga arvata, et nende tootjate puhul, kes eelistavad NAT ja teisi pindalatoetusi PLK 
toetuse asemel, aitab NAT toetus juhtida kõrgendatud tähelepanu PLK-de säilitamisele ja 
looduskaitsenõuetest kinnipidamisele. Miinuseks on aga asjaolu, et sel juhul ei ole tootjal kohustust 
võtta osa spetsiaalselt PLK toetuse taotlejatele korraldatud koolitustest, kus pööratakse tähelepanu 
PLK hooldamisega seotud spetsiifilisematele teemadele. 

Eelnevalt välja selgitatud potentsiaalse NAT toetusõigusliku põllumajandusmaa ja KKM 

keskkonnaregistrisse kantud PLK-de kihi (EELIS 21.02.2013 andmetel) põhjal leiti kui suur osa 

PLK toetuse õiguslikest PLK-dest asub potentsiaalsel NAT toetusõiguslikul põllumajandusmaal. 
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Analüüsi tulemusel on vastavaks PLK pinnaks ~28 200 ha. Sellest ~4800 ha asub taotletud ning ~23 
400 ha taotlemata põllumassiividel (Tabel 57). 

Tabel 57. KKM keskkonnaregistrisse kantud PLK-de pinnad (ha), mis asuvad potentsiaalsel NAT 
toetusõiguslikul põllumajandusmaal; potentsiaalne toetusõiguslik pind (PRIA, 14.04.2010 ja 10.05.2013 
andmetel) ja (EELIS 21.02.2013 andmetel); PLK-de pind (EELIS 07.03.2014 andmetel) 

Maakond 
Taotlemata 

põllumassiivide1 
pind, ha 

Taotletud 
põllumassiivide2 

pind, ha 

Taotletud ja taotlemata 
põllumassiivide pind 

kokku, ha  

Harju maakond 932 267 1199 

Hiiu maakond 2626 372 2998 

Ida-Viru maakond 67 9 76 

Jõgeva maakond 339 31 370 

Järva maakond 59 29 88 

Lääne maakond 7134 1673 8807 

Lääne-Viru maakond 1019 170 1189 

Põlva maakond 112 69 181 

Pärnu maakond 2216 729 2945 

Rapla maakond 341 54 395 

Saare maakond 4720 649 5369 

Tartu maakond 1538 121 1660 

Valga maakond 794 254 1048 

Viljandi maakond 962 145 1107 

Võru maakond 521 244 765 

Kõik kokku 23 380 4816 28 196 
1 Põllumassiivid, millele ei ole 10.05.2013 seisuga vähemalt kahel eelneval aastal pindalatoetusi (v.a PLK toetus) 
taotletud 
2 10.05.2013 seisuga aktiivses põllumajanduslikus kasutuses olevad põllumassiivid (PRIA määratluse kohaselt) 

Järgnevalt analüüsiti kui suur osa 2013. a KA-s kooskõlastatud PLK-de pinnast, millele plaaniti 
PRIA-st PLK toetust taotleda, kattus PMK poolt välja selgitatud potentsiaalse NAT toetusõigusliku 
pinnaga. 2013. a oli KA-s PLK toetuse taotlemiseks kooskõlastatud ja potentsiaalse NAT 

toetusõigusliku pinna ühisosa ~15 900 ha, millest ~15 600 ha asus taotlemata ja ~300 ha taotletud 

põllumassiividel (Tabel 58). Seega asus enamus neist taotlemata põllumassiividel, mis on ka 
arusaadav, sest PLK toetuse alusele maale ei saa taotleda teisi pindalatoetusi ja seetõttu need 
kajastuvadki taotlemata põllumassiividena. Kokkuvõttes on taotletud ja taotlemata põllumassiividel 

PLK toetuse alt väljas veel vähemalt ~12 300 ha NAT toetusõiguslikul maal asuvaid PLK toetuse 
õiguslikke PLK-sid. Kusjuures sellest ~7800 ha taotlemata ja ~4500 ha taotletud põllumassiividel. 
Osale sellest 4500 ha-st võidakse olla taotletud NAT toetust. ~7800 ha NAT toetusõiguslikul alal 
asuvaid PLK-sid on aga üldse pindalatoetustega katmata.  
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Tabel 58. 2013. a KA-s PLK toetuse taotlemiseks kooskõlastatud PLK-de pinnad (ha) potentsiaalsel NAT 
toetusõiguslikul põllumajandusmaal (potentsiaalne toetusõiguslik pind (PRIA, 14.04.2010 ja 10.05.2013 
andmetel) ja (EELIS 21.02.2013 andmetel); PLK toetuse pind (EELIS 07.03.2014 andmetel)) 

Maakond 

PLK toetuse alune pind (ha) NAT toetusõiguslikul maal 

Taotlemata 
põllumassiivid1, ha 

Taotletud 
põllumassiivid2, 

ha 

Taotlemata ja taotletud 
põllumassiivid kokku, ha 

Harju maakond 178 54 231 

Hiiu maakond 1774 16 1790 

Ida-Viru maakond 47 6 53 

Jõgeva maakond 190 0 190 

Järva maakond 24 1 26 

Lääne maakond 6013 25 6037 

Lääne-Viru maakond 381 13 394 

Põlva maakond 28 0 28 

Pärnu maakond 1557 9 1566 

Rapla maakond 177 2 179 

Saare maakond 2909 98 3008 

Tartu maakond 752 58 809 

Valga maakond 685 17 701 

Viljandi maakond 536 28 564 

Võru maakond 343 7 350 

Kõik kokku 15 595 333 15 928 
1 Põllumassiivid, millele ei ole 10.05.2013 seisuga vähemalt kahel eelneval aastal pindalatoetusi (v.a PLK toetus) 
taotletud 

2 10.05.2013 seisuga aktiivses põllumajanduslikus kasutuses olevad põllumassiivid (PRIA määratluse kohaselt) 

Täpset NAT toetuse all olevat PLK toetuse õiguslikku pinda ei ole võimalik leida, kuna toetusaluse 
maa asukoht on kaardikihina olemas vaid põllumassiivi tasandil. Kui leida NAT toetusega 2013. a 

seotud põllumassiivid, mis vähemalt osaliselt KKM keskkonnaregistri PLK-dega kattuvad 
(vastavate põllumassiivide kogupindala on ~7000 ha), siis NAT toetusalune pind neil 
põllumassiividel on ~6500 ha, PLK-de pind aga ~3900 ha (Tabel 59).  

Antud pindade põhjal selgub, et PLK-dega vähemalt osaliselt kattuvatel NAT toetusega seotud 
põllumassiividel oli 2013. a NAT toetuse alt väljas vaid 445 ha. Kuna PLK pind neil 
põllumassiividel on 3941 ha, on sellest järelikult vähemalt 3496 ha NAT toetusega kaetud. Järelikult 

on taotletud põllumassiividel asuvast 4500 ha-st NAT toetusega katmata veel vähemalt  ligi 1000 ha 
PLK-sid, millele ka PLK toetust ei taotleta. 
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Tabel 59. KKM keskkonnaregistri PLK-dega vähemalt osaliselt kattuvate NAT toetusega 2013. a seotud 
põllumassiivide kogupindala ning NAT toetusalune pind ja keskkonnaregistrisse kantud PLK-de pind (ha) neil 
põllumassiividel (potentsiaalne toetusõiguslik pind (PRIA, 14.04.2010 ja 10.05.2013 andmetel) ja (EELIS 
21.02.2013 andmetel); PLK-de pind (EELIS 07.03.2014 andmetel); * (PRIA, 10.02.2014 andmetel)) 

Maakond 
NAT toetusega 2013. a 
seotud põllumassiivide 

pind, ha 

2013. a NAT 
toetusalune pind* 

neil massiividel, ha 

Keskkonnaregistri 
PLK-de alune pind, 

ha 

Harju maakond 520 498 189 

Hiiu maakond 680 632 360 

Ida-Viru maakond 3 3 2 

Jõgeva maakond 55 29 23 

Järva maakond 40 18 14 

Lääne maakond 2063 1976 1584 

Lääne-Viru maakond 473 455 142 

Põlva maakond 65 57 50 

Pärnu maakond 840 822 651 

Rapla maakond 189 121 42 

Saare maakond 632 572 343 

Tartu maakond 58 55 54 

Valga maakond 532 508 204 

Viljandi maakond 42 36 26 

Võru maakond 802 767 256 

Kõik kokku 6 993 6 548 3 941 

Kaitsekorralduskavad 

NAT toetuse saajad peavad täitma looduskaitseseadusest tulenevaid nõudeid, mille järgi tuleb 
kaitsealade (rahvuspargid, looduskaitsealad, maastikukaitsealad) ja hoiualade kaitse korraldamiseks 
koostada kaitsekorralduskava (KKK). KKK-s märgitakse: olulised keskkonnategurid ja nende mõju 

loodusobjektile; kaitse eesmärgid, nende saavutamiseks vajalikud tööd, tööde tegemise 

eelisjärjestus, ajakava ning maht ja kava elluviimise eelarve. Kuna NAT toetuse taotlejad peavad 
täitma looduskaitseseaduse nõudeid, on MAK mõjuindikaatori ’bioloogilise mitmekesisuse 
suurenemine (linnuliikide populatsioon põllumajandusmaal)’ eesmärgi saavutamine otseselt seotud 

kaitsekorralduskavade järgimisega. Samuti peaks kaitsekorralduskavad aitama tagada KLV alade 
(hetkel PLK-d) säilimist (seda nii NAT toetusalustel kui ka ainult PLK toetusalustel maadel).   

PMK püsihindamisaruande  (PMK, 2012aasta-aruanne) kohaselt asus NAT toetusega 2011. a seotud 
põllumassiividel Keskkonnaameti KKK-de andmete järgi ~10 400 ha kinnitatud ja ~11 700 ha töös 
olevate KKK-dega alasid. NAT toetusega 2011. a seotud põllumassiivide, mis kasvõi osaliselt nende 

kinnitatud või töös olevate KKK-dega kattusid, kogupindala oli vastavalt ~10 500 ha ja ~12 000 ha 

ning NAT toetusalune pind neil põllumassiividel vastavalt ~9600 ha ja ~11 300 ha. Nende pindade 
põhjal võis järeldada, et enamus neil põllumassiividel asuvast toetusalusest maast asus kinnitatud 
või töös olevate KKK-dega aladel. Samas asus ~2100 ha 2011. a NAT toetusalust maad sellistel 
põllumassiividel, mis üldse kinnitatud või töös olevate KKK-dega ei kattunud ehk KKK-de 
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koostamist ei oldud neil aladel alustatud. Kinnitamata KKK-deta aladel põhinevad vajalikud 
tegevused kohaliku regiooni maahooldusspetsialisti poolt antavatel soovitustel konkreetse ala 
karjatamiskoormuse, niitmise jm tegevuste kohta. 2012. ja 2013. a NAT toetusega seotud 

põllumassiivide kohta ei saa sellist analüüsi teostada, kuna KA ei ole KKK-de kaardikihti enam 
jooksvalt täiendanud, mistõttu vastav aktuaalne kiht puudub. 

Maakasutuse andmete analüüs  

Jätkusuutliku maakorralduse aspektist on oluline analüüsida NAT toetuse all oleva pinna 
maakasutust ning selle muutusi aastate jooksul. Analüüsi tulemusel selgus, et 2013. a moodustas 
NAT põllumajandusmaast 67% püsirohumaa, põllukultuuride alla jäi aga 32% (Joonis 221). 
Püsikultuuride ja mustkesa osakaal oli minimaalne, moodustades kokku ~1%. Aastate jooksul 

(2007-2013) on püsirohumaade osakaal ~6% võrra suurenenud ja põllukultuuride osakaal ~7% võrra 

vähenenud. 

 

Joonis 22176. NAT toetusaluse maa maakasutus aastatel 2007-2013 (PMK, 2013a); (PRIA, 10.02.2014 
andmetel)) 

Põllukultuure gruppide kaupa analüüsides selgus, et suurima osa põllukultuuride alusest pinnast 

(2007.-2013. a keskmine ~8236 ha) moodustas teravili (aastate keskmine ~35%), millele järgnesid 

liblikõielised (aastate keskmine ~25%) ning kõrrelised heintaimed (aastate keskmine ~20%). ~11% 
põllukultuuride alusest pinnast 2007.-2013. a keskmisena oli rapsi, rüpsi, sinepi ja rõika all ning 
ülejäänud kultuurigruppe esines alla 10% pinnast. Aastate jooksul on enim muutunud kõrreliste 
heintaimede osakaal, mis on aastaks 2013 võrreldes aastaga 2007 langenud 13% võrra (Joonis 222). 

Liblikõieliste osakaal on selle aja jooksul suurenenud 9% võrra. 

                                                   
76 Maakasutus ’mustkesa’ kuulub PRIA maakasutuse andmetabeli järgi nii maakasutus ’mustkesa’ kui ka maakasutus 
’põllukultuurid’ alla. Seetõttu on antud analüüsis mõlema maakasutusega mustkesa pinnad kokku liidetud ning 
maakasutus ’põllukultuurid’ alt on põllukultuur ’mustkesa’ välja jäetud   
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Joonis 22277. Põllukultuurigruppide osakaal (%) põllukultuuride all oleval NAT toetusalusel maal aastatel 
2007-2013 (PMK, 2013a); (PRIA, 10.02.2014 andmetel) 

NAT toetusaluste alade kattumine teiste 2. telje meetmetega 

NAT toetusalusele maale saab taotleda ka teisi MAK 2007-2013 2. telje ehk keskkonnaga seotud 
toetusi, mis samuti NAT toetusele seatud eesmärkide saavutamist mõjutavad. Seetõttu analüüsiti, 
kui palju on NAT toetusalusele maale teisi 2. telje toetusi taotletud (KST/KSM, MAHE ning ESA). 

2. telje pindalatoetustest on NAT toetusalusele maale kõige rohkem taotletud ESA toetust (aastate 
keskmisena 75%) (Joonis 223). Kuna N2000 alad paiknevad looduslikult väärtuslikes, kuid enamasti 
põllumajandustegevuse jaoks ebasoodsatel aladel, on selline tulemus loogiline.  

KST toetust taotleti 2007. ja 2008. a 57-58% NAT toetusalusest maast, mis aga 2009. a langes 
~17%-ni. Sellise languse põhjuseks oli 5-aastase KST kohustusperioodi lõppemine 2009. a 
enamusel tootjatel.  

Samas avanes võimalus taotleda alates 2009. a KSM toetust, mis moodustas aastatel 2009-2013 

NAT toetusalusest pinnast keskmiselt 20%. KSM toetusalune pind on NAT toetusalusest pinnast 
märgatavalt väiksem kui seda oli KST toetusalune pind, mille põhjus seisneb selles, et erinevalt 

KST toetusest ei saa KSM toetust taotleda püsirohumaadele. Viimased moodustavad NAT 
toetusalusest pinnast aga aastate 2007-2013 keskmisena ~63%.  

                                                   
77 Maakasutus mustkesa kuulub PRIA maakasutuse tabeli järgi nii maakasutus ’mustkesa’ kui ka maakasutus 
’põllukultuurid’ alla. Seetõttu on antud põllukultuuride analüüsi kaasatud nii maakasutus ’mustkesa’ kui ka maakasutus 
’põllukultuurid’ alla kuuluv mustkesa  
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MAHE toetust on aastate 2007-2013 keskmisena taotletud ~22% NAT toetusalusest pinnast – 
MAHE toetuse väiksemat osakaalu võib põhjendada sellega, et MAHE pinnad Eestis ongi 
üleüldiselt väiksemad. 

 

Joonis 223. NAT toetusalune pind (ha) koos teiste 2. telje toetustega, mis saadi samale pinnale perioodil 
2007-2013 (PMK, 2013a); (PRIA, 10.02.2014 andmetel) 

NAT toetuse saajate sotsiaalmajanduslik analüüs 

Avalik kulu, eurot (sisendnäitaja) 

NAT toetuse MAK 2007-2013 perioodiks ettenähtud eelarve on 8,6 miljonit eurot, millest 2013. a 
määrati maksmiseks 21.02.2014 PRIA andmetel 770 000 eurot. Kuna 2013. a toetust taotlenutele 

toetuse määramise lõpptähtaeg on 1. mai 2014, siis see summa võib veel veidi muutuda. Aastatel 
2007-2013 on MAK 2007-2013 perioodiks ettenähtud eelarvest senistel andmetel kasutatud ligi 5 
miljonit eurot ehk 58%. Seega on nüüdseks selge, et NAT toetuse MAK 2007-2013 perioodiks 
ettenähtud eelarvest jääb osa kasutamata.   

Lisaks viidi PRIA 10.01.2013 andmete põhjal PMK tellimusel läbi 2012. a väljamakstud ÜPP 
toetussummade analüüs lähtuvalt ettevõtte suurusklassist ja tootmistüübist, mille põhjal maksti 

2012. a välja 717 000 eurot 1 463 NAT tootjale (Tabel 60). Väljamakstud summade oskaal jäi 
lähtuvalt sellest, millisesse suurusklassi ettevõtted kuulusid, vahemikku 6-16%, olles kõrgeim 
suurusklassis 25 000-50 000 eurot ning madalaim suurusklassis 8000-15 000 eurot.  

2012. a väljamakstud toetussummade analüüs tootmistüüpide kaupa näitas, et suurim osa 
toetussummast läks taimekasvatusettevõtetele (44%), millele järgnesid loomakasvatus- (26%) ja 

piimatootmisettevõtted (14%). 2010. ja 2011. a väljamakstud toetussummade analüüsis lähtuvalt 
ettevõtte suurusklassist ja tootmistüübist saadi küllaltki sarnased tulemused.  
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2010.-2012. a väljamakstud toetussummade analüüsis on kasutusel majandusliku suuruse klass 
standardkogutoodangu väärtus eurodes, mis ei ole varasematel aastatel (2008 ja 2009) kasutatud 
ESU (standardkogutulu) suurusklassidega päris täpselt võrreldavad. Varasemate NAT 

toetussummade jagunemise analüüsidega saab huvi korral tutvuda PMK poolt koostatud 2. telje 
püsihindamise aruandest 2010. a (PMK, 2011a) ja 2011. a (PMK, 2012a) kohta.  

Aastatel 2008-2012 on enim toetust välja makstud Lääne, Pärnu, Valga ja Võru maakonna, kõige 

vähem aga Ida-Viru, Järva ja Viljandi maakonna tootjatele (Joonis 224). Selline väljamakstud 
toetuste jaotumine tuleneb sellest, et nendes maakondades asus vastavalt kas siis kõige suurem või 
kõige väiksem NAT toetusalune pind (Joonis 219; Lisa 45). 

Tabel 60. NAT toetuse jagunemine tootmistüübi ja majandusliku suuruse järgi 2012. a väljamakstud 
toetussummade (tuhat eurot) osas (PRIA, 10.01.2013 andmetel) 

Suurus-
klass 

Ettevõtete 
arv 

Kumula-
tiivne Tootmistüübid, tuhat € Kõik, 

tuhat 
€ 

(%) 
(tuhat €)   (%) (%) A B D E F G H 

* 88 6% 6%               36 5% 

…-<2 578 40% 46% 83 0 1 0 4 0 3 91 13% 

2-<4 198 14% 59% 34 0 0 6 8 0 4 52 7% 

4-<8 181 12% 71% 29 0 0 5 21 0 8 63 9% 

8-<15 97 7% 78% 14 1 0 5 18 0 3 41 6% 

15-<25 76 5% 83% 48 0 0 4 21 0 1 74 10% 

25-<50 97 7% 90% 43 0 0 9 54 0 7 113 16% 

50-<100 58 4% 94% 17 0 0 8 29 0 1 56 8% 

100-<250 47 3% 97% 37 0 0 9 29 0 12 87 12% 

250-<... 43 3% 100% 9 0 0 58 1 8 28 104 14% 

Kokku 1 463 94%   314 1 2 103 185 8 67 717 100% 

%       44% 0,2% 0,3% 14% 26% 1% 9% 100%   

* tootmistüüp ja majanduslik suurus määramata, A – taimekasvatus, B – aiandus, D – püsikultuurid, E – piimatootmine, F 
– loomakasvatus, G – sea- ja linnukasvatus, H – segatootmine



 

 395
 
 

 

 

Joonis 224. NAT toetuse saajatele väljamakstud toetussummad eurodes perioodil 2008-2012 (PMK, 2013a); (PRIA 10.01.2013 andmetel) 
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Ettevõtjatulu (mõjunäitaja, lisaindikaator) 

PMK poolt koordineeritud indikaatori „Ettevõtjatulu“ uuringu raames on FADN 2007.-2012. a 

andmete põhjal analüüsitud lähemalt NAT toetust saanud tootjate sissetulekute ning 2008.-2012. a 

netolisandväärtuse (NLV), ettevõtjatulu ja arvestusliku netokasumi (ANK) struktuuri (tähendusi 
vaata ptk 2.4.2. PMK sotsiaalmajanduse uuringud ja muu valdkonna uuringud ja nende eesmärgid;  
(PMK, 2012a)). Kõik need näitajad on arvutatud kaalutud keskmistena ning laiendatud NAT 

tootjatele, kelle standardkogutulu väärtus on vähemalt 4 000 eurot (nö professionaalsed NAT 
tootjad, kes moodustasid 2012. a 37% kõigist NAT tootjatest ning 92% kogu NAT maakasutusest). 
Võttes arvesse, et põllumajandustootjad on nii tootmisstruktuuri kui ka suuruse (nii 
põllumajandusmaa pindala kui ka loomade arvu) poolest väga erinevad, on NLV, ettevõtjatulu ja 

arvestuslik netokasum analüüsitud väljendatuna ettevõttes hõivatud tööjõu aastaühiku78 (TJÜ) ning 

kasutatud põllumajandusmaa hektari kohta.  

NAT tootjate sissetuleku struktuuris moodustas 2012. a suurima osa loomakasvatustoodangu müük 
(37%), millele järgnes taimekasvatustoodangu müük (33%) (Tabel 61; Joonis 225). 
Taimekasvatustoodangu müügi osa on 2010. -2012. a võrreldes aastatega 2007-2009 kasvanud, mis 
võib tuleneda taimekasvatussaaduste hindade muutusest. Samas võib suurenemise põhjuseks olla ka 

seirevalimi suurendamine 2010. a, mille tulemusel võis valimisse lisanduda tootjaid, kes tegelevad 
rohkem taimekasvatusega. Loomakasvatustoodangu müügi osa aga 2009. a võrreldes aastatega 2007 
ja 2008 hoopis langes, püsis aastatel 2009-2011 stabiilsena ning 2012. a jälle kasvas veidi. Toetuste 
(v.a investeeringutele) osa sissetulekus oli 2012. aastal aga perioodi 2007-2012 madalaim – 24%. 

Suurim oli toetuste osa NAT toetust saanud tootjatel 2009. a, mis oli ilmselt   põhjustatud 
majanduslanguse mõjust, mistõttu muud sissetulekud olid vähenenud (kui  2009. a oli NAT tootjate 
sissetulek koos toetustega ligi 82 600 eurot, siis 2012. a 168 000 eurot). 2. telje toetused 
moodustasid sissetuleku struktuuris 2011. a ligi 10%, millest suurim osa oli KSM toetusel (3%). 

NAT toetuse osa on läbi aastate olnud väga väike (0,5-1,4%).  

  

                                                   
78  Üks tööjõu aastaühik (TJÜ) võrdub arvestuslikult 2200 töötunniga aastas  
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Tabel 61. NAT toetuse saajate sissetuleku struktuur aastatel 2007-2012 keskmiselt põllumajandustootja 
kohta (PMK, 2013a); (FADN, 2013) 

Näitajad 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Ettevõtete arv valimis 55 54 52 63 62 66 
Kasutatud põllumajandusmaa - ha 169 183 180 240 241 194 
Sissetulekute struktuur  - %        
taimekasvatustoodangu müük - % 19 14 19 29 32 33 
loomakasvatustoodangu müük - % 44 49 33 34 33 37 
muud sissetulekud - % 9 7 8 6 6 6 

toetused v.a investeeringutele - % 27 30 41 30 28 24 

    sh MAHE 1,6 3,1 4,2 1,8 1,4 1,8 

    sh KST/KSM 3,6 3,4 4,6 4,7 4,2 3,0 

    sh ESA 2,2 2,2 3,3 1,8 1,6 1,5 

    sh NAT 0,9 0,9 1,4 0,6 0,6 0,5 

    sh PLK 0 2,8 5,2 1,4 1,5 1,8 

    sh OTL 0,1 0,1 0,1 0,04 0,03 0,04 

    sh LKT - - - 0,9 0,8 0,9 

    sh NAM   0,5 0,2 0,2 0,2 

    sh muud toetused* - % 19,0 17,0 21,2 18,6 17,8 14,2 

* Muude toetuste all on kajastatud järgmised toetused: ühtne pindalatoetus, piimasektori eritoetus, põllukultuuri 
kasvatamise täiendav otsetoetus, ammlehma kasvatamise täiendav otsetoetus, ute kasvatamise täiendav otsetoetus, 
põllumajanduskultuuri täiendav otsetoetus, piima tootmiskvoodi alusel makstav täiendav otsetoetus, veise loomühiku 
alusel makstav täiendav otsetoetus, ute täiendav otsetoetus ja muud toetused. 
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Joonis 225. NAT toetuse saajate sissetuleku struktuur (%) 2012. a (FADN, 2013) 

NAT toetust saavate põllumajandusettevõtete NLV, ettevõtjatulu ja ANK nii TJÜ kui ka kasutatud 

põllumajandusmaa ha kohta on 2012. a võrreldes 2011. aastaga kasvanud (Tabel 62). NAT toetuse 
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osa oli 2012. a NLV struktuurist 1,3%, ettevõtjatulu struktuurist 1,9% ja arvestusliku netokasumi 
struktuurist 2,5% - seega on kõigi näitajate osa võrreldes aastaga 2011 langenud. Üldiselt on NAT 
toetuse saajatel NAT toetuse osakaal vastavatest näitajatest võrreldes teiste 2. telje toetuste saajatega 

üks madalamaid. Selle põhjuseks on arvatavasti see, et NAT toetust saavatel tootjatel ei asu kogu 
ettevõtte maad Natura 2000 alal (2013. a moodustas nt NAT toetuse määratud pind NAT tootjatel 

ligi 18% kogu taotletud põllumajandusmaa pinnast) ning ka toetuse määr on küllaltki madal (32 
eurot/ha). Lisaks on NAT toetuse saajatel võimalus taotleda ka teisi pindalapõhiseid toetusi, mis 
NAT toetuse enda osatähtsust madalamal hoiab.  

Tabel 62. NAT toetuse saajate netolisandväärtus, ettevõtjatulu ja arvestuslik netokasum hõivatud tööjõuühiku 
ja kasutatud põllumajandusmaa ha kohta eurodes perioodil 2008-2012 keskmiselt põllumajandustootja kohta 
(PMK, 2013a); (FADN, 2013)  

Näitaja 2008 2009 2010 2011 2012 

Netolisandväärtus ha kohta (€) 229 159 246 246 303 

Netolisandväärtus TJÜ kohta (€) 14 214 10 876 20 880 21 239 21 994 

Ettevõtjatulu ha kohta (€) 194 109 168 147 213 

Ettevõtjatulu TJÜ kohta (€) 12 072 7473 14 263 12 718 15 432 

Arvestuslik netokasum ha kohta (€) 135 48 123 98 158 

Arvestuslik netokasum TJÜ kohta (€) 8357 3303 10 448 8509 11 466 

Ülevaade kontrollide läbiviimisest ja taotluste juures esinenud probleemidest 

PRIA vaatab taotluse ja muud esitatud dokumendid läbi ning kontrollib nendes esitatud andmete 
õigsust ja taotleja vastavust toetuse saamise nõuetele. Lisaks kontrollib PRIA kohapeal ka vastavust 
headele põllumajandus- ja keskkonnatingimustele ning püsirohumaade säilitamisele ja üldistele 

keskkonnanõuetele. 

Looduskaitseseaduse alusel kehtestatud kaitseala, hoiuala või püsielupaiga kaitsekorrast tulenevate 

nõuete üle teeb kohapealset kontrolli KA vähemalt 5% taotlejate juures. Lisaks esitab PRIA 
Keskkonnainspektsioonile (KKI) nimekirja kõikide taotlejate kohta ning KKI teavitab PRIA-t 

nendest taotlejatest, kes on kohustuseaastal rikkunud Looduskaitseseadusest tulenevaid nõudeid ja 
kelle suhtes on tehtud ettekirjutus või on jõustunud süüdimõistev süüteo otsus. 

Alates 2009. a kehtima hakanud kohustuslike majandamisnõuete täitmise üle teevad oma pädevuse 
piires kohapealset kontrolli Põllumajandusamet, Veterinaar- ja Toiduamet ning 

Keskkonnainspektsioon kontrollides vähemalt 1% taotlejatest.  

Peamised eksimused NAT toetuse saajatel on läbi aastate (2007-2013) olnud järgmised: hilinemine 
taotluste esitamisega; põld või põlluosa, millele toetust taotletakse, ei ole toetusõiguslik (asub 
väljaspool N2000 alasid või on alla 0,3 ha); eksimused nõuetele vastavuse nõuete vastu (nt rohumaa 

niitmise ja põlluraamatu nõude puhul). Looduskaitseseaduse nõuete vastu eksimisi on esinenud 

harva ning tihti põhjuseks tootja teadmatus, et teatud tegevuste läbiviimsel peab KA-le teatise 
esitama. 2012. ja 2013. aastal ei leidnud KA NAT toetuse taotlejatel ühtegi nõuete rikkumist. 
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3.7.4. KOKKUVÕTE, JÄRELDUSED JA SOOVITUSED 

• 2013. aastaks on NAT toetuse saajate arvu osas (1654) MAK 2007-2013 perioodiks seatud 

sihttase saavutatud (110%). Toetusaluse pinna osas (23 647 ha) on eesmärgist saavutatud 
62% – seega MAK 2007-2013 eesmärki ei ole saavutatud. Toetuse saajate arv ja pinnad on 
läbi aastate olnud kõrgeimad Võru, Valga, Lääne ja Pärnu maakonnas ning madalaimad Ida-
Viru, Järva ja Viljandi maakonnas.   

• NAT toetuse MAK 2007-2013 perioodiks ettenähtud eelarve on 8,6 miljonit eurot, millest on 
nüüdseks määratud toetusi summas ligi 5 miljonit eurot ehk 58%. Seega on ilmne, et MAK 
2007-2013 perioodiks ettenähtud eelarvest jääb osa kasutamata.  

• Eestis on kokku ~60 400 ha potentsiaalset NAT toetusõiguslikku põllumajandusmaad, 
millest asus 10.05.2013 PRIA põllumassiivide registri seisuga:  

o ~27 300 ha (~45%) taotletud põllumassiividel (aktiivses põllumajanduslikus 
kasutuses olevad põllumassiivid): 

o ~33 100 ha (~55%) taotlemata põllumassiividel (neile ei ole vähemalt kahel eelneval 

aastal pindalatoetusi (v.a PLK toetus) taotletud). 

• 2013. a moodustas NAT toetusalune pind kogu potentsiaalsest NAT toetusõiguslikust 

pinnast (nii taotletud kui ka taotlemata põllumassiivid, ~60 400 ha) ~40%, ainult taotletud 

põllumassiivide pinnast (kokku ~27 300 ha) aga ~89%. Kui potentsiaalsest toetusõiguslikust 
pinnast arvata maha 2013. a KA-s PLK toetuse taotlemiseks kooskõlastatud PLK-de pind 
(PLK toetuse alusele maale ei saa taotleda NAT toetust) on vastavateks osakaaludeks ~54% 
ja 90%.   

Seega on endiselt ligi pool kogu potentsiaalsest NAT toetusõiguslikust pinnast, kuhu ei ole 
ka PLK toetust taotletud, NAT toetusega katmata. Kokku on see pind ~20 300 ha (34%), 
millest PRIA 10.05.2013 seisuga taotletud põllumassiividel ~2800 ha ja taotlemata 

põllumassiividel ~17 500 ha. Seega asub neist enamus taotlemata põllumassiividel ning 

võimalik, et osa sellest ei ole enam heas põllumajanduslikus korras.    

• NAT toetusalustele aladele kehtestatud piirangute ulatus (ja seega ka mõju keskkonnale) 
sõltub eelkõige Natura 2000 ala rangusastmest. Kogu potentsiaalsest NAT toetusõiguslikust 

põllumajandusmaast asus 10.05.2013 PRIA põllumassiivide registri seisuga: 

o ~31 200 ha piiranguvööndis (sh ~18 600 ha taotletud ja ~12 600 ha taotlemata 

põllumassiividel), 

o ~15 000 ha hoiualal (sh ~6000 ha taotletud ja ~9000 ha taotlemata põllumassiividel), 

o ~13 500 ha sihtkaitsevööndis (sh ~2400 ha taotletud ja ~11 100 ha taotlemata 
põllumassiividel).  

Eri rangusastmega aladega kasvõi osaliselt kattuvate NAT toetusega seotud põllumassiivide 

toetusalune pind oli 2013. a piiranguvööndis ~17 100 ha, hoiualal ~5400 ha ja 
sihtkaitsevööndis ~3500 ha. Kui palju sellest toetusalusest pinnast tegelikult vastava 
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rangusastmega vööndis asub, ei ole täpselt teada, kuna NAT toetusaluse maa asukoht on 
kaardikihina olemas vaid põllumassiivi tasandil.  

• 2013. a NAT toetusalustest pindadest asus enamus (~21 800 ha, ~91%) põllumassiividel, mis 

olid ka 12.04.2010 seisuga aktiivses kasutuses. Samas asus ~1500 ha (~6,2%) 2013. a NAT 
toetusalusest pinnast põllumassiividel, millele ei oldud 2010. a seisuga vähemalt kahel 
eelneval aastal pindalatoetusi taotletud ning ~600 ha (~2,5%) sellistel massiividel, millele ei 

oldud 2010. a seisuga alates 2004. a üldse toetusi taotletud. Järelikult on osa maad vahepeal 
uuesti põllumajanduslikku kasutusse võetud.  

• Mõjunäitaja ’bioloogilise mitmekesisuse suurenemine – linnuliikide populatsioon 

põllumajandusmaal’ hindamiseks vajalikud andmed puuduvad. Riikliku keskkonnaseire-
programmi raames läbiviidavad seired on üldisemat laadi ning ei võimalda hinnata muutusi 

linnuliikide populatsioonis NAT toetusalusel põllumajandusmaal. 

• Eestis loetakse hetkel KLV aladeks PLK-d, millest KKM keskkonnaregistrisse kantutele 

saab taotleda ka PLK toetust – sel juhul aga ei saa samale maale taotleda enam teisi 

pindalapõhiseid toetusi, sh NAT toetust. Potentsiaalsel NAT toetusõiguslikul 
põllumajandusmaal asub ~28 200 ha  KKM keskkonnaregistrisse kantud PLK-sid (sellest 
~15 900 ha oli 2013. a KA-s PLK toetuse taotlemiseks kooskõlastatud), millest asus 
10.05.2013 PRIA põllumassiivide registri seisuga: 

o ~23 400 ha taotlemata põllumassiividel (sellest ~15 600 ha KA-s PLK toetuse 
taotlemiseks kooskõlastatud); 

o ~4800 ha taotletud põllumassiividel (sellest ~300 ha KA-s PLK toetuse taotlemiseks 

kooskõlastatud). 

• Täpset NAT toetuse all olevat PLK toetuse õiguslikku pinda ei ole võimalik leida, kuna 

toetusaluse maa asukoht on kaardikihina olemas vaid põllumassiivi tasandil. NAT toetusega 
2013. a seotud põllumassiividel, mis vähemalt osaliselt KKM keskkonnaregistri PLK-dega 

kattusid (vastavate põllumassiivide kogupindala ~7000 ha), oli NAT toetusalune pind ~6 500 
ha, PLK-de pind aga ~3900 ha. Seega oli PLK-dega vähemalt osaliselt kattuvatel NAT 

toetusega seotud põllumassiividel NAT toetuse alt väljas ~500 ha – kuna KKM 
keskkonnaregistri PLK-de pind on neil põllumassiividel ~3900 ha, siis järelikult oli vähemalt 
3500 ha neist NAT toetusega kaetud. Taotletud põllumassiividel on nüüd veel ~1000 ha 
PLK-sid, millele ei ole NAT toetust taotletud.  

Tootjad, kes taotlevad PLK-le PLK toetust, peavad osalema koolitustel, kus pööratakse 
tähelepanu PLK hooldamisega seotud spetsiifilisematele teemadele. Tootjatel, kes taotlevad 

PLK-le NAT toetust, sellist kohustust ei ole. PLK-de kvaliteetse majandamise tagamiseks on 

soovitatav ka neil tootjatel vastavatel koolitustel käia.  

• NAT toetuse saajad peavad täitma looduskaitseseadusest tulenevaid nõudeid, mille järgi 
tuleb kaitsealade ja hoiualade kaitse korraldamiseks koostada kaitsekorralduskava (KKK). 

2011. a NAT toetusalusest maast (22 976 ha) asus ~9600 ha kinnitatud ja ~11 300 ha töös 

olevate KKK-dega aladel. ~2100 ha asus aga põllumassiividel, kus KKK-de koostamist ei 
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oldud alustatud. Kinnitatud KKK-deta aladel põhinevad vajalikud tegevused kohaliku 
regiooni maahooldusspetsialisti poolt antavatel soovitustel konkreetse ala 
karjatamiskoormuse, niitmise jm tegevuste kohta. Seatud eesmärkide saavutamiseks on 

vajalik esmajärjekorras koostada puuduolevad KKK-d, millega pidevalt ka tegeletakse. 2012. 
ja 2013. a NAT toetusega seotud põllumassiivide kohta ei saa sellist analüüsi teha, kuna KA 

ei ole KKK-de kaardikihti enam jooksvalt täiendanud.  

• 2013. a moodustasid NAT toetusalusest põllumajandusmaast 67% püsirohumaad ja 32% 

põllukultuurid. Aastate jooksul (2007-2013) on püsirohumaade osakaal ~6% võrra 

suurenenud ja põllukultuuride osakaal ~7% võrra vähenenud. Suurima osa põllukultuuride 
alusest pinnast 2007.-2013. a keskmisena moodustasid teraviljad (~35%), millele järgnesid 
liblikõielised (~25%), kõrrelised heintaimed (~20%) ning seejärel raps, rüps, sinep, rõigas 
(~11%). Aastate 2007-2013 jooksul on kõrreliste heintaimede osakaal 13% võrra langenud, 

liblikõieliste osakaal aga 9% võrra suurenenud.  

• Aastatel 2007-2013 on NAT toetusalusest maast ~75%-le taotletud ka ebasoodsamate alade 

ning ~22%-le mahepõllumajandusliku tootmise toetust. Aastatel 2007-2008 taotleti NAT 

toetusalusest pinnast ligi 60%-le ning 2009. a ~17%-le keskkonnasõbraliku tootmise toetust. 
Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse aluse maa vastav osakaal 2009.-2013. a oli ~20% 
– väiksema osakaalu põhjuseks võrreldes keskkonnasõbraliku tootmise toetusega on see, et 

keskkonnasõbraliku majandamise toetust ei saa taotleda püsirohumaadele, mis aga 

moodustas aastate 2007-2013 keskmisena üle 63% NAT toetusalusest pinnast.  

• 2012. a maksti PRIA (10.01.2013) andmetel NAT toetust välja enim 

taimekasvatusettevõtetele (44%), millele järgnesid loomakasvatus- (26%) ja 
piimatootmisettevõtted (14%). 2010. ja 2011. a saadi sarnased tulemused.   

• Taimekasvatus- ja loomakasvatustoodangu müük moodustas 2012. a NAT tootjate 
sissetuleku struktuuris vastavalt 33% ja 37%. Toetuste (v.a investeeringutele) osa oli aga 

24%, millest 2. telje toetused moodustasid ligi 10%, sh NAT toetus 0,5%.  

• NAT toetust saavate põllumajandusettevõtete netolisandväärtus, ettevõtjatulu ja arvestuslik 
netokasum nii TJÜ kui ka kasutatud põllumajandusmaa ha kohta on 2012. a võrreldes 2011. 

aastaga kasvanud. NAT toetuse osatähtsus neis näitajates oli vaid 1-2,5%. Selle põhjuseks 

võib olla, et NAT toetust saavatel tootjatel ei asu kogu ettevõtte maad N2000 alal ning ka 
toetuse määr on küllalti madal (32 eurot/ha). Lisaks on NAT toetuse saajatel võimalus 
taotleda teisi pindalapõhiseid toetusi, mis NAT toetuse enda osatähtsust madalamal hoiab.  

• Peamised eksimused NAT toetuse saajatel on hilinemine taotluste esitamisega; põld või 

põlluosa, millele toetust taotletakse, ei ole toetusõiguslik (asub väljaspool N2000 alasid või 
on alla 0,3 ha); eksimused nõuetele vastavuse nõuete vastu (nt rohumaa niitmise ja 
põlluraamatu nõude puhul). Looduskaitseseaduse nõuete vastu eksimisi on esinenud harva 

ning tihti on põhjuseks tootja teadmatus, et teatud tegevuste läbiviimsel peab KA-le teatise 
esitama. 2012. ja 2013. aastal ei leidnud KA NAT toetuse taotlejatel ühtegi nõuete rikkumist. 
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• Looduskaitsenõuete täitmise ja põllumajandusliku tegevuse tagamiseks ning loodus-

kaitselistest kitsendustest tulenevate ebasoodsate asjaolude kompenseerimiseks Natura 2000 
põllumajandusmaal on soovitav jätkata antud toetuse maksmist ka tulevikus. 

 



 

 

3.8. MEEDE 2.3 – PÕLLUMAJANDUSLIK KESKKONNATOETUS (214) 

Meetme eesmärk 

• soodustada keskkonnasõbralike majandamisviiside kasutuselevõttu ja jätkuvat kasutamist 

põllumajanduses; 

• säilitada ja suurendada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust; 

• aidata keskkonnale tulutoovalt tegutsevatel põllumajandustootjatel saada kohast tulu; 

• suurendada põllumajandustootjate keskkonnateadlikkust. 

Meetme eesmärgid saavutatakse läbi järgmiste alameetmete: 

• keskkonnasõbraliku majandamise toetus; 

• mahepõllumajandusliku tootmise toetus; 

• ohustatud tõugu looma pidamise toetus; 

• kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus; 

• poolloodusliku koosluse hooldamise toetus. 

Meetme indikaatorid ja sihttasemed on esitatud tabelis (Tabel 63). 

Väljundnäitajad on arvutatud määratud toetuste järgi (PRIA, 21.02.2014 andmetel). Kuna täpsem 
jaotus kultuuride lõikes nendes andmetes puudub, siis tulemus- ja mõjunäitajad arvutati 
maakasutuse päringutest jääva pinna alusel, mis on põllu kindlakstehtud pindala ja mis on 

mõnevõrra suurem määratud pinnast. 
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3.8.1. INDIKAATORID JA SIHTTASEMED 

Tabel 63. PKT indikaatorid ja sihttasemed (PM, 2014); väljundnäitajad (PRIA, 21.02.2014 andmetel); tulemusnäitajad PMK (PMK, 2013a); (PRIA, 10.02.2014 
andmetel)  

Indikaatori 
tüüp Indikaator Eesmärk 2009 2010 2011 2012 2013 

Eesmärgi 
saavutamine 

2013. a, % 

Väljundnäitaja 

Toetust saavate 
põllumajandusettevõte
te ja muude 
maahaldajate 
ettevõtete arv 

7500 toetusesaajat 4078 4126 3686 3733 3801 51 

Põllumajanduslikku 
keskkonnatoetust 
saavate alade 
kogupindala, ha 

545 000 546 589 549 374 545 188 550 954 549 159 101 

Sealhulgas: 
Keskkonnasõbralik 

majandamine 
400 000 

444 246 427 067 414 640 407 067 400 011 100 

Mahepõllumajandus 
100 000 81 636 99 680 105 789 117 664 125 991 126 

Geneetiliste 
ressursside 

säilitamine 10 000 
303 629 724 1 046 872 9 

Poollooduslike 
koosluste hooldamine 

35 000 
20 404 21 998 24 035 25 177 22 285 64 

Põllumajanduslikku 
keskkonnatoetust 
saavate alade 
füüsiline pindala, ha 

535 000 520 040 522 387 518 937 524 362 524 668 98 

Lepingute arv kokku 
 

9300 lepingut 
Sealhulgas: 

Keskkonnasõbralik 
majandamine 5000 
Mahepõllumajandus  

1800 
Geneetiliste 
ressursside 

säilitamine 1000 
Poollooduslike 

4578 
 
 

1941 
 

1152 
 
 

682 
 

4686 
 
 

1896 
 

1240 
 
 

679 
 

4805 
 
 

1882 
 

1296 
 
 

711 
 

4859 
 
 

1879 
 

1345 
 
 

713 
 

4890 
 
 

1854 
 

1408 
 
 

728 
 

53 
 
 

37 
 

78 
 
 

73 
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koosluste hooldamine 
1500 

 
803 

 
871 

 
916 

 
913 

 
900 

 
60 

Geneetiliste 
ressurssidega seotud 
tegevuste arv 

2 tegevust, sh 1 
taimesordi ja 4 

loomatõu säilimise 
toetamine 

1 taimesordi 
ja 4 

loomatõu 
säilimise 

toetamine 

1 taimesordi 
ja 4 

loomatõu 
säilimise 

toetamine 

1 taimesordi 
ja 4 loomatõu 

säilimise 
toetamine 

1 taimesordi 
ja 4 

loomatõu 
säilimise 

toetamine 

1 taimesordi 
ja 4 loomatõu 

säilimise 
toetamine 

100 

Tulemusnäitaja 

Edukalt hooldatav ala 
(ha), mis aitab kaasa: 
a) bioloogilisele 

mitmekesisusele 
ja kõrge 
loodusväärtusega 
põllumajandusele
*; 

b) vee kvaliteedile*; 
c)   mulla 
kvaliteedile*. 

 
 

535 000 
 
 
 
 

500 000 
500 000 

 
 

513 180 
 
 
 
 

492 776 
492 776 

 
 

515 302 
 
 
 
 

493 304 
493 304 

 
 

512 302 
 
 
 
 

488 267 
488 267 

 
 

518 894 
 
 
 
 

493 717 
493 717 

 
 

517803 
 
 
 
 

495 518 
495 518 

 
 

97 
 
 
 
 

99 
99 

Mõjunäitaja 

Bioloogilise 
mitmekesisuse 
vähenemise 
peatamine 

Põllulindude 
liigirikkus ja arvukus 

on stabiilne või 
suureneb 

Põllulindude 
liigirikkus ja 
arvukus on 

stabiilne 

Põllulindude 
liigirikkus ja 
arvukus on 

stabiilne 

Põllulindude 
liigirikkus ja 
arvukus on 

stabiilne 

Põllulindude 
liigirikkus ja 
arvukus on 
valdavalt 
stabiilne 

Põllulindude 
liigirikkus ja 
arvukus on 
valdavalt 
stabiilne 

 

Soontaimede 
liigirikkus on stabiilne 

või suureneb 

Soontaimed
e uuringut ei 
planeeritud 

Soontaimed
e uuringut ei 
planeeritud 

Fikseeriti 
algseis 
toetust 
saavate 

rohumaaribad
e taimestikus 

Soontaimed
e uuringut ei 
planeeritud 

Rohumaa 
ribade 

taimestiku 
vastavus 

ökoloogilisele 
ja 

funktsionaals
ele 

kriteeriumile 
suurenes 
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Selgrootute 
(kimalased) liigirikkus 

ja arvukus on 
stabiilne või suureneb 

Selgrootute 
(kimalased) 
liigirikkus ja 
arvukus on 

stabiilne 

Selgrootute 
(kimalased) 
liigirikkus ja 
arvukus on 

stabiilne 

Selgrootute 
(kimalased) 
liigirikkus ja 
arvukus on 

stabiilne 

Selgrootute 
(kimalased) 
liigirikkus ja 
arvukus on 
stabiilne, 

kerge 
positiivne 

trend 

Selgrootute 
(kimalased) 
liigirikkus on 

võrreldes 
perioodi 
algusega 
kergelt 

positiivse 
trendiga, 

arvukus on 
stabiilne 

 

Kõrge 
loodusväärtusega 
põllumajandus- ja 
metsamaa hooldamine 

Muudatused kõrge 
loodusväärtusega 

alades 

    

 

 

Vee kvaliteedi 
säilitamine ja 
parandamine 

Muutused 
toiteelementide 

kogubilansis 
(taluvärava 

toiteelementide 
bilanss) 

N, P, K 
kogubilanss 

on 
vähenenud 

N-bilanss 
on 

paranenud, 
P-bilansi 

defitsiit on 
vähenenud, 
K-bilanss on 

jätkuvalt 
defitsiidis 

N-bilanss on 
stabiilselt 

positiivne, P-
bilanss on 
tasakaalus; 
K-bilanss on 

jätkuvalt 
defitsiidis 

N-bilanss 
on 

positiivne, 
P-bilanss on 
negatiivne, 

K-bilanss on 
jätkuvalt 
defitsiidis 

Andmed 
puuduvad79 

 
 

Mulla viljakuse 
säilitamine ja 
parandamine 

Muutused mulla 
orgaanilise aine, pH, 

P ja K sisalduses 

Baastase 
2008. aastal 
fikseeritud 

Mulla 
toitainete 

sisaldus on 
säilinud 

Mulla 
toitainete 

sisaldus on 
säilinud 

Mulla 
toitainete 

sisaldus on 
tõusnud 

Andmed 
puuduvad. 

Mullaviljakus
e uuringute 
samm on 5 

aastat 

 

*Tulemusnäitaja „Edukalt hooldatav ala, mis aitab kaasa bioloogilisele mitmekesisusele ja kõrge loodusväärtusega põllumajandusele ning vee ja mulla kvaliteedile” 
puhul on pindalast maha arvatud MAHE ja KSM põhitegevusega lubatud mustkesa pind, vee ja mulla puhul lisaks veel PLK hooldatav pind

                                                   
79 PMK seire käigus kogutakse toiteelementide kogubilansi andmeid aastase tagasinihkega, seega andmed 2013. aasta kohta saadakse 2014. aasta lõpuks 
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3.8.2. TOETUSE SAAMISE TINGIMUSED 

Toetuse taotleja peab järgima kogu ettevõttes nõuetele vastavuse nõudeid ning väetiste ja 

taimekaitsevahendite kasutamise miinimumnõudeid. Põllumajanduslikku keskkonnatoetust 

makstakse asjakohaste õigusaktidega võrreldes täiendavate nõuete järgimise eest. 
Põllumajandusliku keskkonnatoetuse puhul võtab taotleja endale kohustuse täita toetuse saamise 
nõudeid viis aastat.  

Meetmespetsiifilised nõuded on toodud iga alameetme juures, täpsemad nõuded kehtestatakse 

põllumajandusministri määrustega. 
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3.9. PKT ALAMEEDE 2.3 – KESKKONNASÕBRALIK MAJANDAMINE 

MAK 2004-2006 meede keskkonnasõbralik tootmine (KST) asendati MAK 2007-2013 perioodil 

rangemate nõuetega meetmega keskkonnasõbralik majandamine (KSM). Kõik nitraaditundlikul alal 

2007. aastal keskkonnasõbraliku tootmise toetuse kohustuse võtnud taotlejad pidid 2009. aastal 
kogu oma kohustusealuse toetusõigusliku maaga üle minema keskkonnasõbraliku majandamise 
viieaastasele kohustusele, ülejäänutel oli liitumine uue meetmega vabatahtlik. 2011. aastaks olid 

kõik KST kohustused lõppenud. 

Alameetme eesmärk 

Keskkonnasõbraliku majandamise eest toetuse maksmise eesmärgid on järgmised: 

• soodustada keskkonnasõbralike majandamisviiside kasutuselevõttu ja jätkuvat kasutamist 

põllumajanduses, et kaitsta ja suurendada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning 

kaitsta mulla- ja veeseisundit; 

• laiendada keskkonnasõbralikku planeerimist põllumajanduses; 

• tõsta põllumajandustootjate keskkonnateadlikkust. 

Meetme avanemine 

Nimetatud alameede avati 2009. aastal kohustuseperioodiga 5 aastat.  

Taotlusvoorud on toimunud järgnevalt: 

02.05.2009-21.05.2009; 

02.05.2010-21.05.2010; 

02.05.2011-23.05.2011; 

02.05.2012-21.05.2012; 

02.05.2013-21.05.2013. 

Toetuse määr 

Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse määr ühe hektari toetusõigusliku maa kohta põhitegevuse 
nõuete järgimise eest on 35,15 eurot aastas ning põhi- ja lisategevuse nõuete järgimise eest 57,52 
eurot aastas.  

Kui nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab kohustuseaastaks määratud toetuse 
rahastamise eelarve, vähendab PRIA toetuse määra võrdeliselt. 

Meetme indikaatorid ja sihttasemed on esitatud tabelis (Tabel 64). 
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3.9.1. INDIKAATORID JA SIHTTASEMED 

Tabel 64. KSM indikaatorid ja sihttasemed (PM, 2014), sisend- ja väljundnäitajad (PRIA, 21.02.2014 andmetel); tulemusnäitajad (PMK, 2013a); (PRIA, 
10.02.2014 andmetel)  

Indikaatori 
tüüp Indikaator Eesmärk 2009 2010 2011 2012 2013 

Eesmärgi 
saavutamine 
2013.a, % 

Sisendnäitaja Avalik kulu, eurot 

Perioodi 2007-
2013 

indikatiivne 
eelarve on 

105,2 miljonit  

24 387 439 22 798 439 21 791 888 21 760 319 21 210 085 

 

Väljundnäitaja 

Toetust saavate 
põllumajandus-
ettevõtete ja muude 
maahaldajate arv 
(määratud pinna alusel) 

5000  toetuse 
saajat 

1941  
toetuse 
saajat 

1896  
toetuse 
saajat 

1882  
toetuse 
saajat 

1879  
toetuse 
saajat 

1854  
toetuse 
saajat 

37 

Toetust saavate 
koolitatud 
põllumajandus-
ettevõtete ja muude 
maahaldajate arv 

5000 taotlejat 844 taotlejat 1105 
taotlejat 

50 taotlejat, 
Kokku 

algkoolituse 
läbinud 1 

999 taotlejat. 
Täiendus-
koolituse 

läbinud 561 
taotlejat 

Algkoolituse 
läbinud 13. 
Täiendus-
koolituse 
läbis 993 
taotlejat, 

kokku 
läbinuid      

1554 
taotlejat 

Täiendus-
koolituse 
läbis 683 
taotlejat, 

kokku 
läbinuid       

2237 
taotlejat 

45 

Toetust saavate alade 
kogupindala, ha 400 000  444 246 427 067 414 640 407 067 400 011 100 
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Tulemusnäitaja 

Edukalt hooldatav ala 
(ha), mis aitab kaasa80: 
a) bioloogilisele 

mitmekesisusele ja 
kõrge 
loodusväärtusega 
põllumajandusele ja 
metsandusele; 

b) vee kvaliteedile; 
c) mulla kvaliteedile. 

 
 

400 000 
 
 
 
 

400 000 
400 000 

 
 

440 641 
 
 
 
 

440 641 
440 641 

 
 

423 449 
 
 
 
 

423 449 
423 449 

 
 

411 799 
 
 
 
 

411 799 
411 799 

 
 

404 916 
 
 
 
 

404 916 
404 916 

 
 

397 517 
 
 
 
 

397 517 
397 517 

 
 

99 
 
 
 
 

99 
99 

Tulemusnäitaja 
(lisaindikaator) 

Liblikõieliste või 
liblikõieliste/kõrreliste 
segu all olev kogupind 
toetust saavate alade 
kogupinnast (ha) 

60 000  106 195 140 706 138 857 139 021 138 842 231 

Talvise taimkatte all olev 
kogupind toetust saavate 
alade kogupinnast (ha) 

120 000  
Andmed 

puuduvad 200 139 228 443 197 072 197 459 165 

Mõjunäitaja 
Bioloogilise 
mitmekesisuse 
vähenemise peatamine 

Põllulindude 
liigirikkus ja 
arvukus on 
stabiilne või 
suureneb 

Põllulindude 
liigirikkus ja 
arvukus on 

stabiilne 

Põllulindude 
liigirikkus ja 
arvukus on 

stabiilne 

Põllulindude 
liigirikkus ja 
arvukus on 

stabiilne 

Põllulindude 
liigirikkus ja 
arvukus on 

stabiilne 

Põllulindude 
liigirikkus ja 
arvukus on 
valdavalt 
stabiilne 

 

Soontaimede 
liigirikkus on 
stabiilne või 
suureneb 

Soontaimede 
uuringut ei 
planeeritud 

Soontaimede 
uuringut ei 
planeeritud 

Fikseeriti 
algseis 
toetust 
saavate 

rohumaa-
ribade 

taimestikus 

Soontaimede 
uuringut ei 
planeeritud 

Rohumaa 
ribade 

taimestiku 
vastavus öko-
loogilisele ja 

funktsio-
naalsele 

kriteeriumile 
suurenes 

 

Selgrootute 
(kimalased) 
liigirikkus ja 
arvukus on 
stabiilne või 
suureneb 

Selgrootute 
(kimalased) 
liigirikkus ja 
arvukus on 

stabiilne 

Selgrootute 
(kimalased) 
liigirikkus ja 
arvukus on 

stabiilne 

Selgrootute 
(kimalased) 
liigirikkus ja 
arvukus on 

stabiilne 

Selgrootute 
(kimalased) 
liigirikkus ja 
arvukus on 

stabiilne 
(kerge 

Selgrootute 
(kimalased) 
liigirikkus on 

võrreldes 
perioodi 
algusega 

 

                                                   
80 *Tulemusnäitaja „Edukalt hooldatav ala, mis aitab kaasa bioloogilisele mitmekesisusele ja kõrge loodusväärtusega põllumajandusele ning vee ja mulla kvaliteedile” puhul on pindalast 
maha arvatud mustkesa pind 
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positiivne 
trend) 

kergelt 
positiivse 
trendiga,  

arvukus on 
stabiilne 

Vee kvaliteedi säilitamine 
ja parandamine 

Muutused 
toiteelementide 

kogubilansis 
(taluvärava 

toiteelementide 
bilanss) 

Baastase 
fikseeritud 

N-bilanss on 
paranenud, 

P- ja K-bilansi 
defitsiit on 
vähenenud 

Positiivne N-
bilanss on 

suurenenud, 
P- ja K-

bilanss on 
tasakaalus 

N-bilansi kasv 
on peatunud, 

P- ja K-
defitsiit on 

suurenenud 

Andmed 
puuduvad81 

 

Glüfosaatide 
sisalduse 

vähenemine 
nitraaditundliku 
ala põhjavees 

Mõju pole 
veel võimalik 
uurida, kuna 
glüfosaate on 
määratud ühe 
korra 2009. a 

Keskkonna-
kvaliteedi 
norme ei 
ületatud 

Keskkonna-
kvaliteedi 
norme ei 
ületatud 

Andmed 
põhjavee 

kohta 
puuduvad, 

mullas 
keskkonna-
kvaliteedi 
norme ei 
ületatud 

Keskkonna-
kvaliteedi 
norme ei 
ületatud 

 

Mulla viljakuse säilitamine 
ja parandamine 

Positiivsed 
muutused mulla 
orgaanilise aine, 

pH, P ja K 
sisalduses 

Andmed 
puuduvad82 

Mulla 
toitainete-

sisaldus on 
säilinud 

Mulla-viljakus 
on paranenud 

Mulla-viljakus 
on paranenud 

Andmed 
puuduvad. 

Mulla-
viljakuse 
uuringu 

samm on 5 
aastat 

 

Mõjunäitaja 
(lisaindikaator) 

Muutused 
põllumajandustootjate 
keskkonnateadlikkuses 

Põllumajandus-
tootjate 

keskkonna-
teadlikkus 
suureneb 

Hinnata saab 
koolitustel 
osalenute 
arvu järgi. 

Algkoolitusel 
osalenuid 775 

tootjat, 
eesmärk 
osaliselt 
täidetud 

Algkoolitusel 
osalenuid 1 
103 tootjat 
ehk 86% 
tootjatest. 
Eesmärk 

algkoolituse 
osas põhiliselt 

täidetud 

Algkoolituse 
läbinud kõik 

taotlejad. 
Eesmärk 
täidetud. 

Täienduskooli
tuse läbinud 
561 taotlejat 

Täiendus-
koolituse läbis 
993 taotlejat, 

kokku 
läbinuid 1554 

taotlejat. 

Täiendus-
koolituse läbis 
683 taotlejat, 

kokku 
läbinuid 2237 

taotlejat. 

 

                                                   
81 PMK seire käigus kogutakse toiteelementide kogubilansi andmeid aastase tagasinihkega, seega andmed 2013. aasta kohta saadakse 2014. aasta lõpuks 

82 Tegemist nö vaheaastaga, mil tulemusi ei ole - 2008. aasta seisuga fikseeriti baastase ning 2010. aastal alustati kordusproovide võtmisega mulla viljakuse hindamiseks 
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3.9.2. TOETUSE SAAMISE TINGIMUSED 

Toetuse taotlejad peavad järgima nõuetele vastavuse süsteemi, mille eesmärgiks on tagada, et täies 
mahus toetusi saavad need põllumajandustootjad, kes järgivad keskkonna-, loomade heaolu, rahva- 

ja taimetervise ning põllumajandusmaa heas korras hoidmise nõudeid.   

Nõuetele vastavus jaguneb: 

• head põllumajandus- ja keskkonnatingimused (HPK), mis kehtestatakse põllumajandus-

ministri määrusega; 

• kohustuslikud majandamisnõuded (KM), mille nõuded tulenevad erinevatest siseriiklikest 

õigusaktidest. 

Põllumajandusliku keskkonnatoetuse viie alameetme toetuste taotlejatele kehtivad veel lisaks 

täiendavad väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamise miinimumnõuded (VTK). 

Head põllumajandus- ja keskkonnatingimused on kehtestatud põllumajandusministri 17. veebruari 
2010. a määrusega nr 11 ,,Head põllumajandus- ja keskkonnatingimused, püsirohumaa pindala 
säilitamise kohustuse täitmise täpsem kord, püsirohumaa pindala säilitamise kohustuse üleandmise 
alused ja kord ning püsirohumaa säilitamiseks vajalike abinõude rakendamise täpsem kord". 

Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse saamise nõuded on kehtestatud põllumajandusministri 21. 
aprilli 2010. a määrusega nr 46 „Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse saamise nõuded, toetuse 

taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord”. 

3.9.3. MEETME ANALÜÜS 

Väljund- ja tulemusnäitajate üldanalüüs 

Alameetme KSM väljundnäitajad toetust saavate põllumajandusettevõtete ja muude maahaldajate 
arv ja toetust saavate alade kogupindala on arvutatud määratud toetuste järgi (andmepäring PRIA-st 
21.02.2014). Kuna täpsem jaotus kultuuride lõikes nendes andmetes puudub, siis tulemus- ja 
mõjunäitajad arvutati maakasutuse päringutest jääva pinna alusel, mis on põllu kindlakstehtud 

pindala ja mis on mõnevõrra suurem määratud pinnast. 

Alameetme eesmärk toetust saavate alade kogupindala kohta täideti juba meetme avanemise aastal – 

planeeritud 400 000 ha asemel taotleti 2009. aastal toetust 444 246 hektarile ehk planeeritud 
eesmärk ületati 11% võrra. KSM taotlejatele määratud pind on vähenenud kogu perioodi 2009-2013 
jooksul ulatudes 2013. aastal veidi üle eesmärgiks seatud piiri – 400 011 ha. Toetusaluse pinna 

vähenemine on toimunud nii põhitegevusele kui ka põhi- ja lisategevusele määratud pindade osas 
pea kõigis maakondades (Joonis 226). 2013. aastal suurenes KSM toetusalune pind vaid Hiiu ja Ida-
Viru maakonnas ja sedagi vaid 3-6% võrra. Üheks toetusaluse pinna ja taotlejate arvu vähenemise 
põhjuseks on asjaolu, et 2010. aastal lõppesid viimased KST lepingud ning KSM toetusega ei 
jätkatud. Võrreldes eelmise aastaga vähenes ka 2013. aastal KSM toetusalune pind 7056 ha võrra 

(1,7%). 
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Joonis 226. KSM (KST) toetusaluse pindala (ha) ja toetuse saajate arvu muutus maakonniti aastatel 2009-2013 (PRIA, 21.02.2014 andmetel) 



 

 

Toetust taotleti kõigis maakondades, 86% taotlusalusest pinnast sooviti toetust KSM põhi- ja 

lisategevuse eest ning ainult 14% taotlejatest piirdus KSM põhitegevusega. KSM põhitegevuse eest 
said toetust taotleda ka MAHE toetuse taotlejad, kellest 276 (19%) ka seda tegid. Seega ainult KSM 

toetust taotlenutest kasutasid KSM põhitegevuse toetust 200 taotlejat ning see moodustas 8% 
taotletavast pinnast (Joonis 227). Küllaltki marginaalse kasutuse tõttu võiks kaaluda sellisel kujul 

KSM põhitoetuse kaotamist ning nende tingimuste kohandamist mahetootjatele. 

 

Joonis 227. KSM toetusaluse pinna jagunemine (%) põhi- ja lisatoetuse taotlejate vahel 2013. aastal (PRIA, 
21.02.2014 andmetel) 

Joonisel (Joonis 226) on näha, et pindalaliselt taotleti toetust kõige rohkem Jõgeva-, Järva-, Lääne-

Viru-, Tartu- ja Viljandimaal. Põllumaa pind neis maakondades oli Eesti Statistikaameti andmetel 
(30.07.2012. andmetel) 344 031 ha, millest KSM toetustega oli kaetud 239 383 ha, mis moodustas 
70% kogu põllumaast. Kui lisada siia veel väiksema intensiivsusega viljeldav püsirohumaade alla 
jääv pind 48 427 ha, siis väga suur hulk Eesti viljakamatest muldadest ja seega ka intensiivsest 

põllumajanduse piirkonnast on kaetud keskkonna säästmise kohustusega. 

Ka KSM toetuse taotlejate arv näitas 2013. aastal väikest langustendentsi (Joonis 226). Kui 2009. 
aastal oli KSM põhitegevuse ning põhi- ja lisategevusega seotud tootjate arv 1941, 2011. aastal 
1882, 2012. aastal 1879, siis 2013. aastal 1854. KSM toetuse pinna ja taotlejate arvu mõningane 
vähenemine on seletatav ka sellega, et osa taotlejatest läks üle mahepõllumajanduslikule tootmisele, 
kus toetusmäärad on tunduvalt kõrgemad kui KSM toetusel. Sellele osutab nii mahetootjate arvu kui 

ka pinna jätkuv suurenemine. 2013. aastal vähenes KSM toetuse taotlejate arv eelmise aastaga 
võrreldes 1,3% (25 tootjat). 

Baasnõuetest lähtuvalt peab toetuse taotleja läbima teise kohustuseaasta 1. novembriks  
6-tunnilise algkoolituse. 2012. aastal viidi läbi üks algkoolitus, mille läbisid 13 taotlejat. Algkoolitus 

on kõigil taotlejatel läbitud. 
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2013. aastal jätkati KSM täienduskoolituste läbiviimist. Kõigis maakonnakeskustes toimunud 

koolitustel osales 683 taotlejat. Kokku on 2013. a lõpu seisuga täienduskoolituse läbinuid 2237. 

Tulemusnäitaja liblikõieliste ja liblikõieliste/kõrreliste segu all olev kogupind ulatus 2013. aastal 

138 842 hektarini, mis moodustas 32,3% kogu toetusalusest pinnast ja ületas püstitatud eesmärgi 
(60 000 ha) rohkem kui kahekordselt (Joonis 228). 

 

Joonis 228. Liblikõieliste ja liblikõieliste/kõrreliste segu all oleva pindala osakaal (%) kogu KSM toetusalusest 
pindalast perioodil 2009-2013 maakonniti (PRIA, 10.02.2014 andmetel) 

Külvipinna struktuurist on näha, et viljeldavate teraviljade järjestikulise kasvatamise katkestamiseks 
eelistatakse rohkem liblikõielisi kui intensiivset majandamist nõudvaid rapsi ning rüpsi (Joonis 229). 

Võib arvata, et liblikõieliste suure kasvupinna üheks põhjuseks oli ka bioloogiliselt fikseeritud 
lämmastiku ärakasutamine mineraalväetiste hinna järsu tõusu kompenseerimiseks. Liblikõieliste nii 
kõrge osakaal põllukülvikorras tasakaalustab mulla huumuse bilansi ning aitab säilitada mulla 
viljakust. Külvipinna struktuur on aastatega stabiliseerunud, 2013. aastal vähenes kõrreliste 

heintaimede kasvatamine, mille võrra suurenes terviljade kasvupind. 



 

 416

 

Joonis 229. KSM tootjate külvipinna struktuur aastatel 2009-2013 (PRIA, 10.02.2014 andmetel) 

Talvise taimkatte all olev pind võib aastati muutuda küllaltki suurtes piirides sõltuvalt erinevatest 
kultuuridest külvikorras. 2013. aastal ulatus talvise taimkatte pind 197 459 hektarini (Tabel 65). 

Kõikides maakondades oli täidetud 30% talvise taimkatte nõue. Kogu KSM toetusalusest pinnast 
moodustas talvine taimkate keskmiselt 46%, seega veekaitseline eesmärk taimetoitainete 
leostumisriski vähendamiseks täideti.  



 

 417

Tabel 65. Talvise taimkatte all olev KSM toetusõigusliku maa kogupind (ha) ja osakaal toetusalusest pinnast 
(%) maakonniti 2013. a (PRIA, 10.02.2014 andmetel) 

Maakond Talvine taimkate, ha Osakaal, % 

Harju maakond 10 304 49 

Hiiu maakond 918 44 

Ida-Viru maakond 5221 40 

Jõgeva maakond 16 330 41 

Järva maakond 23 391 47 

Lääne maakond 6882 47 

Lääne-Viru maakond 27 398 45 

Põlva maakond 14 105 43 

Pärnu maakond 14 930 47 

Rapla maakond 15 115 52 

Saare maakond 5108 49 

Tartu maakond 21 377 47 

Valga maakond 7514 43 

Viljandi maakond 20 258 47 

Võru maakond 8610 47 

Kogu Eesti 197 459 46 

Vee kvaliteedi ja mullaviljakuse säilitamine ning parandamine (mõjunäitaja) 

KSM tootmisele püstitatud eesmärkideks on vähendada toitainete leostumisest põhjustatud 

veereostuse riski, säilitada mullaviljakust ning kaitsta ja suurendada bioloogilist ja maastikulist 
mitmekesisust.  

Meetme eesmärkide saavutamisel ja mõju hindamisel vee kvaliteedile ja mullaviljakusele lähtuti 
PMK seire ja hindamise käigus teostatud uuringute „Toiteelementide bilanss ja kasutuskoormus“ 
(2004.-2012. a) ja „Pestitsiidide kasutuskoormus“ (2006.-2012. a) tulemustest (PMK, 2014b). Kuna 

andmeid kogutakse aastase tagasinihkega, koguti 2013. aastal andmeid 2012. aasta kohta. 

PMK seires osalenud KSM (+KST) põllumajandusettevõtte (~40 tk) kohta taluvärava bilansi 

meetodil (ostu ja müügi alusel) arvutatud N-, P-, K-bilansi tulemused ajavahemiku 2004-2012 kohta 
on esitatud joonisel (Joonis 230).  

Lämmastiku bilanss varieerus olenevalt aastast suurtes piirides (-2 kuni 37 kg/ha). 2012. aastal oli 
N-bilanss 19 kg/ha. KSM (+KST) ettevõtete fosfori ja kaaliumi bilanss oli viiel aastal üheksast 
negatiivne, rohkem kui pooltel seireaastatel majandati fosfori ja kaaliumi puudujäägiga. 2012. aastal 

oli P-bilanss (-2) kg/ha ja K-bilanss (-11) kg/ha. 
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Võrreldes KSM (+KST) seireettevõtete 2012. aasta N-, P-, K- bilansitulemusi 2004. aasta 
tulemustega on lämmastiku bilansi trend kasvav, fosfori ja kaaliumi bilansi trend kahanev. 

 

Joonis 230. KSM (+KST) seireettevõtete taluvärava toiteelementide bilanss (kg/ha), aastatel 2004-2012 
(PMK, 2014b) 

KSM (+KST) seireettevõtete toiteelementide bilansi sisend varieerus olenevalt aastast (perioodil 
2004-2012) lämmastiku arvestuses vahemikus 49-72 kg/ha; fosfori osas 4-8 kg/ha ja kaaliumi puhul 

10-22 kg/ha (Joonis 231). Kuna taime- ja loomakasvatustoodangu moodustamiseks vajatakse 
rohkem lämmastikku, fosfori ja kaaliumi vajadus on väiksem, on ka P- ja K-sisend väiksem. Fosfori 

ja kaaliumi sisend suurenes alates aastast 2010, mis on tõenäoliselt märk majanduslanguse 
ületamisest. Seireaastate läbilõikes avaldus tõusev trend lämmastiku ja kaaliumi sisendi arvestuses, 
fosfori trend püsis samal tasemel. 

 

Joonis 231. KSM (+KST) põllumajandusettevõtete N-, P- ja K-sisend (kg/ha), aastatel 2004-2012 (PMK, 
2014b) 
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Analüüsiti ka seda, kui suure osa PMK seiresse kaasatud KSM (+KST) põllumajandusettevõtete 
toiteelementide sisendist moodustasid mineraalväetistega antud lämmastik, fosfor ja kaalium ning 
kui suure osa moodustas liblikõieliste poolt seotud lämmastik (Joonis 232). 2012. aastal oli 

lämmastik-mineraalväetiste kasutamine võrreldes 2007.-2010. aasta perioodiga samal tasemel, 
fosfor-mineraalväetiste osakaal oli 15% ja kaalium-mineraalväetiste osakaal 17% suurem. 

 

Joonis 232. KSM (+KST) põllumajandusettevõtete N-, P-, K-sisendi jagunemine (%), aastatel 2007-2012 
(PMK, 2014b) 

2012. aastal moodustas mineraalväetistega antud fosfor 78% ja kaalium 84% eelnimetatud 
elementide sisendist. Mineraalväetistega antav fosfor ja kaalium on seega peamiseks nende 

toiteelementide katteallikaks. Suurimaks probleemiks tasakaalustatud tootmise tagamisel on 

praeguse majandamise taseme puhul see, et sisendina antavad P- ja K-kogused ei kata tegelikku 
fosfori ja kaaliumi vajadust. 

Mineraalväetistega antud ja liblikõieliste poolt seotud lämmastik kokku moodustasid KSM (+KST) 
seireettevõtete N-sisendist 2007-2010 aastal 78% ja 2012. aastal 80 % (Joonis 232).  

Lämmastik-mineraalväetiste kasutamise vähenemisel võimaldab liblikõieliste suuremal pinnal 
kasvatamine kompenseerida osaliselt N-vajadust ja tasakaalustada N-bilanssi. Seetõttu on KSM 

toetuse taotlemise tingimustes fikseeritud kohustuslik liblikõieliste kasvatamise 15% nõue igati 
põhjendatud. 

Üheks põllumajandusettevõtete majandamist iseloomustavaks näitajaks on toiteelementide 

kasutamise efektiivsus. Toiteelementide kasutamise efektiivsus väljendab ettevõttest välja müüdud 
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toodangus sisalduva toiteelementide koguse (väljund) ja toodangu saamiseks sisse ostetud 
toiteelementide koguse (sisend) suhet %-des.83  

Perioodil 2004-2012 varieerus lämmastiku kasutamise efektiivsus KSM (+KST) seirettevõtetes 

vahemikus 35-79% (Joonis 233). Üheksa seireaasta keskmisena oli lämmastiku kasutamise 
efektiivsus 63%, jäädes allapoole tasakaalus tootmise taset. Fosfori kasutamise efektiivsus oli kuuel 
aastal ja kaaliumi puhul viiel aastal üheksast üle 100%, mis väljendab puudujäägiga majandamist. 

Üheksa seireaasta keskmisena oli P-efektiivsus 125% ja K-kasutamise efektiivsus 126% ehk fosforit 
ja kaaliumit kasutati seireaastate keskmisena 1,3 korda rohkem, kui seda sisendina tootmisesse anti. 

 

Joonis 233. KSM (+KST) põllumajandusettevõtete toiteelementide kasutamise efektiivsus (%), aastatel 2004-
2012 (PMK, 2014b)  

Põllumajandusuuringute Keskuse KSM (+KST) põllumajandusettevõtete lämmastiku, fosfori, 

kaaliumi taluvärava bilansi tulemusi võib keskkonna keemilise koormuse vähenemise ja veeseisundi 
kaitsmise seisukohalt hinnata heaks, mulla viljakuse osas aga negatiivseks. Vähenes veereostuse risk 
toiteelementide väljaleostumise osas, samas süvenes muldade viljakuse languse oht. 

Riske vee kvaliteedile, keskkonnale ja elurikkusele kujutab lisaks väetiste kasutamisele ka 
pestitsiidide kasutamine, mistõttu on oluline omada adekvaatset infot põllumajandusettevõtetes 

pestitsiidide kasutamise kohta.  

                                                   
83 Tasakaaluliseks loetakse tootmist kui elemendi kasutamise efektiivsus on vahemikus 80-90%. Efektiivsus <70% 
väljendab suurenevat riski keskkonnale (suurenenud kaod). Efektiivsus >100% väljendab puudujäägiga majandamist 
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PMK uuringu „Pestitsiidide kasutuskoormus“ tulemused KSM (+KST) seireettevõtete kohta aastatel 
2006-2012 on esitatud joonisel (Joonis 234). Eelnimetatud ajavahemikus varieerus pestitsiididega 
pritsitud pind põllumajndusmaast, olenevalt aastast, vahemikus 42-59%. 2012. aastal moodustas 

pritsitud pind põllumajndusmaast 51%.  

Pestitsiidide kasutuskoormus pritsitud pinna ja põllumajandusmaa kohta vähenes võrreldes 2006. 
aasta tulemustega kõigil aastatel. Pritsitud pinna hektari kohta kasutati 2012. aastal 28% ja 

põllumajandusmaa kohta 30% väiksemat pestitsiidide toimeine kogust kui 2006. aastal. KSM 
(+KST) ettevõtete pestitsiidide toimeaine kogus pritsitud pinna kohta varieerus olenevalt aastast 
vahemikus 0,684-1,095 kg/ha ja põllumajandusmaa kohta vahemikus 0,315-0,572 kg/ha. 

 

Joonis 234. KSM (+KST) põllumajandusettevõtete pestitsiididega pritsitud pind (%) põllumajandusmaast ja 
kasutatud pestitsiidide toimeainet pritsitud pinna ning põllumajandusmaa kohta (kg/ha), aastatel 2006-2012 
(PMK, 2014b) 

ÜPT seireettevõtetes pritsiti aastatel 2006–2012 pestitsiididega küll suuremat pinda (63-83% 
põllumajandusmaast), kuid pestitsiidide toimeaine kogused pritsitud pinna ja põllumajandusmaa 
kohta olid madalamad kui KSM (+KST) ettevõtetes.  

ÜPT seireettevõtetes kasutati pestitsiidide toimeaine koguseid pritsitud pinnale vahemikus 0,503-
0,831 kg/ha ja põllumajandusmaale vahemikus 0,320-0,550 kg/ha kohta, olenevalt aastast. Suurem 

pritsitud pind tulenes osaliselt sellest, et ÜPT tootjatel on suurem pind keemilist taimekaitset 
nõudvate põllukultuuride all (teravili, raps) ja väiksem pind rohumaade all, võrreldes KSM 

tootjatega. Tavaliselt lühiajalisi rohumaid ei pritsita.  

Pestitsiidide kasutuskoormuse arvatavaks vähenemise põhjuseks aastatel 2006-2012 võib pidada 
vahepealset majanduslangust, integreeritud taimekaitsesüsteemide juurutamist, ja miks mitte ka 
tootjate teadlikkuse kasvu keskkonnasõbralikuma majandamise osas. Oma osa pestitsiidide 
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kasutuskoormuse vähenemises on tõenäoliselt ka selles, et üha enam võetakse kasutusele 
grammpreparaate, mis sisuliselt vähendab koormust keskkonnale.  

PMK „Pestitsiidide kasutuskoormuse“ (2006.-2012. aasta) uuringu tulemustel vähenes seires 

osalenud KSM (+KST) põllumajandusettevõtetes kasutatud taimekaitsevahendite poolt põhjustatud 
keemiline surve keskkonnale ja vee kvaliteedile. 2006. aasta tulemustega võrreldes vähenes 2012. 
aastal ettevõtetes pestitsiididega pritsitud pind (8%), pestitsiidide toimeaine kogus pritsitud pinna 

kohta (28%) ja põllumajandusmaa kohta (30%).  

Täiendavat infot pestitsiidide kasutamisega kaasnevatest riskidest vee- ja mulla kvaliteedile on 
võimalik saada ka teiste uuringute ja asutuste poolt läbiviidavate seiretulemuste analüüsimise kaudu.  

Põhjavee seiret nitraaditundliku ala Pandivere piirkonnas teostab OÜ Eesti Keskkonnauuringute 
Keskuse tellimusel AS Maves, Adavere-Põltsamaa piirkonnas OÜ Eesti Keskkonnauuringute 

Keskus. 

2012. aastal võeti Adavere-Põltsamaa ja Pandivere nitraaditundlikult alalt põhjaveeseire raames 41 
seirepunktist põhjaveeproovid taimekaitsevahendite (sealhulgas glüfosaat ja AMPA) jääkide 

määramiseks.  

Ühes proovis ületas glüfosaadi sisaldus keskkonnaministri 29.12.2009 määruses nr 75 kirjeldatud 

pestitsiidide piirväärtuse (0,1 µg/l) (KAUR, 2014). 

Jõgede hüdrokeemilise seirega Eestis tegelevad Tallinna Tehnikaülikooli Keskkonnatehnika 
Instituut ja Keskkonnauuringute Keskus. Jõgede hüdrokeemilise seire käigus leiti 2012. aastal 

pestitsiidijääkidest glüfosaadi laguprodukti AMPA (aminometüülfosfoonhape) Rägina peakraavis, 
Jänijões ja Räpu jões (KAUR, 2014). 

PMK veekvaliteedi uuringu andmete põhjal arvutati toiteelementide üldbilanss põldude kaupa, st 
arvestati põllule viidud ja põllult eemaldatud taimetoiteelementide vahet. Aruandeaastal jäi 

lämmastikväetiste kasutamine KSM seirepõldudel eelmise aasta tasemele, kuid pikema perioodi 
lõikes (2007-2013) on lämmastikväetiste kasutamise tõusev trend täheldatav nii ÜPT kui KSM 
(+KST) põldudel (Joonis 235). Samal ajal on fosforväetiste kasutamine stabiliseerunud tasemele 10 
kg/ha, kaaliumväetiste kasutamine antud aastal vähenes (PMK, 2014d). 
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Joonis 235. Lämmastikväetiste kasutamine KSM ja ÜPT veeseire põldudel keskmisena (kg/ha) aastatel 
2007-2013 (PMK, 2014d) 

Taimetoiteelementide bilanssi tootmistüübiti võrreldes (Joonis 236) on näha, et ainult ÜPT põldudel 
on perioodi 2007-2013 keskmisena kõikide toiteelementide bilanss positiivne. KSM (+KST) 
põldude fosforibilanss on nõrgalt negatiivne. 
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Joonis 236. Taimetoiteelementide üldbilanss (kg/ha) veeseire põldudel toetustüübiti perioodi 2007-2013 
keskmisena (PMK, 2014d) 

Suhteliselt sooja 2012. a IV kvartali ja sellest tingitud jaanuarikuise suure äravoolu tõttu oli 
toiteelementide leostumine sel sügistalvisel perioodil tunduvalt kõrgem kevadisest. Lämmastiku 
kontsentratsioon dreenivees oli suhteliselt madal, ainult Tartumaa seirepõldudel oli see kõrge ja ¾ 
kogutud veeproovidest ületas piirnormi. Lämmastikku leostus KSM/KST põldudelt 2,9-17,5 ja ÜPT 
põllult 29,5 kg/ha. Lämmastiku kadu leostumise läbi moodustas KSM/KST põldudel 3-18 ja ÜPT 

põllult 42% väetistega antud lämmastikust. 

Enamikes võetud veeproovides jäi fosfori kontsentratsioon pinnaveekogumite kesisesse ja halba 

kvaliteediklassi. Fosfori aastane leostumine oli kõrgem Lääne-Eestis ja ÜPT seirepõllul, ulatudes 
0,40-0,46 kg/ha aastas. Teistel seirepõldudel jäi fosfori ärakanne loodusliku fooni tasemele. 

Fosfori keskmisi kontsentratsioone dreenivees iseloomustavad andmed tabelis (Tabel 66).  
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Tabel 66. Fosfori keskmised kontsentratsioonid (mg/l) seirepõldude dreenivees aastatel 2006-2013 (PMK, 
2014d)  

Seirepõld 
(toetustüüp) 

P, mg/l 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/21013 

Plin (KST/KSM) 0,10 0,18 0,17 0,16 0,08 0,08 0,07 

J28 
(MAHE/KST/KSM) 

0,09 0,16 0,14 0,15 0,08 0,07 0,08 

T1 (KST/KSM) 0,12 0,07 0,20 0,16 0,11 0,11 0,15 

T2 (KST/KSM) 0,10 0,06 0,18 0,11 0,11 0,08 0,08 

K1 (ÜPT) 0,06 0,09 0,11 0,10 0,04 0,08 0,09 

Lämmastiku leostumine veeseire põldudelt kõigub aastati ja omavahel võrreldes suurtes piirides 

(Joonis 71, ptk 2.2.2.1). Kuivõrd veeseire põldude arv on väike, siis statistiliselt usutavat 
korrelatsiooni veeseire põldudelt lämmastiku leostumise ja jõgede nitraatiooni sisalduse vahel ei 

esine. Küll aga on igati loogiline suundumus – mida rohkem põldudelt lämmastikku leostub, seda 
enam jõuab seda ka jõgedesse, kus vastava näitaja kontsentratsioon suureneb. Samas on nii KSM 
kui ka ÜPT põldudel suurenenud lämmastikväetiste kasutamine. Nii kirjandusest kui käesoleva töö 
andmetest on leitud tihe seos filtratsiooni ehk mullast läbinõrgunud vee hulga ja lämmastiku 

leostumise vahel. Seetõttu on võimalik, et vaatlusaluse lühikese ajaperiood jooksul (2006-2012) 
ning sellise keskmise väetamise taseme juures sõltuvad nii lämmastiku leostumine põldudelt kui ka 
nitraatiooni kontsentratsiooni muutused jõgedes suuresti erinevatel aastatel valitsenud 

hüdroloogilistest tingimustest. 

Samasugust tendentsi võib täheldada ka PMK dreenivee kvaliteedi seire üldistatud andmete põhjal. 
Ehkki seire aegrida pole pikk, on täheldatav toiteelementide leostumise suurenemine 

seireperioodidel 2007/2008 ja 2011/2012 (Joonis 237;Joonis 238).  
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Joonis 237. Lämmastiku leostumine (kg/ha) erineva toetustüübiga seirepõldudelt aastatel 2005-2013 (PMK, 
2014d) 

Antud uuringu tulemustest ilmnevad ka erinevused taimetoiteelementide leostumises erinevate 
toetustüüpide puhul, seda küll andmete vähesuse tõttu vaid tendentsina. Reeglina leostub 

taimetoiteelemente enam ÜPT kui KSM/KST põldudelt. Lämmastiku leostumine on madalaim 
mahepõllul.  

 

Joonis 238. Fosfori leostumine (kg/ha) erineva toetustüübiga seirepõldudelt aastatel 2005-2013 (PMK, 
2014d) 
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Bioloogilise mitmekesisuse kaitsmine ja suurendamine (mõjunäitaja) 

2013. aastal koguti Põllumajandusuuringute Keskuse elurikkuse uuringute raames andmeid 
kimalaste arvukuse ja liigirikkuse; lindude liigirikkuse, arvukuse ja asustustiheduse ja toetust 

saavate rohumaa ribade taimestiku kohta (PMK, 2013k); (PMK, 2013l); (PMK, 2013r).   

Järjest enam on leitud tõendeid, et kimalaste seisund on halvenenud Euroopas, Põhja-Ameerikas ja 
Aasias, mille põhjusteks peetakse muuhulgas elupaikade kadumist, pestitsiidide mõju, konkurentsi 

looduslikult mitteesinevate liikide poolt ja uute haiguste levikut (Goulson et al., 2008), (Williams et 

al., 2009). Seejuures on viimasel ajal ilmnenud meemesilastel maailmas mitmeid terviseprobleeme 
ning arvestades ka looduslike tolmeldajate arvukuse langust on tekkinud tõsine mure kultuur- ja 
looduslike taimede piisava tolmeldamise pärast (Aizen et al., 2009). Seetõttu on hakatud tarvitusele 

võtma mitmeid kaitsemeetmeid, sh põllumajandusliku keskkonnatoetuse raames. 

Tavapäraselt jätkati PMK 2013. aasta kimalaste seiret kahes piirkonnas (Kesk- ja Lõuna-Eesti) 66 

elurikkuse seirealal. Seireaastatel 2006-2013 loendati KSM seirealadel 14-21 liiki kimalasi.  

Üldise trendina olid kõik kimalasenäitajad (kimalaste arvukus, liikide arv ning Shannoni 
mitmekesisuse indeks) ja õite tihedus seireaastate (2009-2013 a) jooksul enamasti Lõuna-Eestis 
kõrgemad kui Kesk-Eestis ning pooltel juhtudel oli erinevus ka statistiliselt oluline. 

Kesk- ja Lõuna-Eesti kimalasenäitajate koosanalüüsil ilmnes, et kimalasenäitajad olid 2011.-2013. a 
KSM ettevõtetes oluliselt kõrgemad kui ÜPT ettevõtetes (v.a üks erand) ning mõnel juhul ka 
oluliselt kõrgemad kui MAHE ettevõtetes. Samas kahel esimesel seireaastal (2009. ja 2010. a) sellist 

erinevust ei leitud – see võib viidata, et KSM seirealadel on olukord aastate jooksul muutunud 

keskkonnasõbralikumaks.  

Aastate vahel esines vähem olulisi muutusi kimalaste arvukuses, rohkem aga liikide arvus ja 
Shannoni mitmekesisuse indeksis transekti kohta. Viimase kahe näitaja osas toimusid suurimad 
muutused aastate vahel KSM ettevõtetes nii Kesk-Eestis kui ka seirepiirkondi koos analüüsides, kus 

need 2012. aastani pidevalt kasvasid ja 2013. a jälle veidi langesid.  

Kimalasenäitajate suurenemisel eelkõige Kesk-Eesti KSM aladel võib olla mitmeid põhjuseid, 

kindlat vastust on aga raske anda. KSM toetuse taotlemisel püstitatud kohustused sisaldavad endas 
mitmeid elurikkusele kaudselt positiivselt mõjuvaid nõudeid: 2-5 m laiused mitmeaastase 

taimestikuga rohumaa ribad, pärandkultuuriobjektide ja muude väärtuslike maastikuelementide 
säilitamine, viljavahelduse/külvikorra rakendamine, nõue kasvatada kogu ettevõtte toetusõiguslikul 

maal vähemalt 15% puhaskülvina liblikõielisi põllumajanduskultuure või liblikõieliste-kõrreliste 
heintaimede segu, keeld kasutada enamus juhtudel glüfosaate ning KSM tootja koolitustel 
osalemine. Kõik need nõuded võivad kaudselt kimalastele kasulikud olla, vähendades kasutatavate 
pestitsiidide kogust ja suurendades kimalaste toiduressurssi ja pesitsuspaikade olemasolu (sh läbi 

maastiku mitmekesisuse säilimise/suurenemise). Oma mõju võib olla ka sellel, et eri toetustüübiga 
ettevõtted (MAHE, KSM ja ÜPT) esinevad maastikus kombineeritult ja vahelduvad pidevalt, seega 
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ei piirne ühe toetustüübi mõju ainult antud konkreetse põllu või ettevõttega, vaid ulatub ka 
kõrvalolevatele aladele.  

Kindlamate põhjuste leidmiseks on vaja läbi viia laiemal maa-alal täiendavaid maakasutuse, 

tootmise intensiivsuse ja maastiku mitmekesisuse analüüse. 

Põllumajandusuuringute Keskuse poolt 2013. aastal läbi viidavat lindude liigirikkuse, arvukuse ja 
asustustiheduse seiret teostatakse samades piirkondades kui kimalasteseiretki (PMK, 2013lind). 
Aastatel 2010-2013 kohati seirealadel kokku 36 pesitsevat liiki ning loendati 2 392 pesitsevat paari 

põllulinde. Kõige arvukamalt kohatud pesitsev liik oli kõigil seireaastatel nii piirkondi koos kui ka 
eraldi analüüsides põldlõoke, kellele järgnesid kiivitaja ja kadakatäks – toetustüübiti oli dominants 
kõrgeim KSM, madalaim aga MAHE ettevõtetes ning piirkonniti Kesk-Eestis kõrgem kui Lõuna-
Eestis. 

Kesk- ja Lõuna-Eesti seirepiirkondade koosanalüüsil leiti kõrgeimad linnunäitajad eranditult MAHE 
aladel, madalaimad linnunäitajad saadi kord KSM, kord ÜPT ettevõtetes – üldiselt on 

nendevahelised erinevused väikesed. See viitab, et KSM ja ÜPT alad pole põllulindude eelistatuim 
elupaik. 

Analüüsis kasutatud linnunäitajaid on oluline jälgida pikema aja jooksul, et saada trende ettevõtete 
toetustüüpide ja nende tegeliku mõju kohta. Kuna keskkonnatoetuste eesmärgiks on seatud 
linnustiku seisukorra parandamine või vähemalt stabiilsena püsimine, siis eelkirjeldatud näitajad ei 
tohiks viie aasta pikkusel perioodil langeda.  

2010.-2013. a seireandmete põhjal ilmnesid linnunäitajates aastate vahel teatud kõikumised, kuid 

tihti ei olnud need muutused statistiliselt olulised. Põhjalikumate järelduste tegemiseks on vaja 
pikemat andmete aegrida. 

2013. aastal analüüsiti Indikaatori „Toetust saavate rohumaa ribade taimestik“ uuringus 2011. a 
moodustatud seirevalimi esmase inventuuri ning 2013. a kordusseire tulemusi (PMK, 2013rohuriba). 
Uuringu eesmärgiks oli jälgida toetusaluste rohumaa ribade taimestikku (mis aitab luua 
elukeskkonda putukatele, mullaelustikule jm elusolenditele), et hinnata taimestiku muutusi aja 

jooksul ja nende panust loodusliku või looduslähedase taimkatte olemasollu. 

Kokku inventeeriti 83 põlluserva, mis asusid Kesk- ja Kagu-Eestis, registreeriti kõik seal kasvavad 

soontaimeliigid ja hinnati iga liigi proportsionaalne osakaal taimestikus.  

Kokku registreeriti 2013. a 83 rohumaa ribas 142 soontaimeliiki. 

Sagedasemad liigid rohumaa ribades olid harilik raudrohi, harilik puju, põldohakas, harilik kerahein, 
harilik orashein, võilill ja harilik hiirehernes (neid leidus vähemalt pooltes seiratud põlluservades). 
Leitud liikide koguarv varieerus KSM toetustüübiga põldude rohumaa ribades 92-106 liigini.  
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Toetustüübiti taimede üldises liigirikkuses 2011. a eri toetustüübiga ettevõtete vahel olulist erinevust 
ei leitud. Kuna KSMP ettevõtetes antud näitaja aga 2013. aastaks langes oluliselt, oli seal 2013. a 
üldine liigirikkus oluliselt madalam kui KSM-MAHE ja KSML ribades. 

Ohtrate liikide (ohtrusklass vähemalt 2) ja ohtrate püsikute liigirikkus oli mõlemal aastal KSM-
MAHE ribades oluliselt kõrgem kui KSMP ribades. 

Ühe- ja kaheaastaste taimeliikide liigirikkus oli mõlemal aastal KSM-MAHE ribades oluliselt 
madalam ja püsikute liigirikkus oluliselt kõrgem kui KSMP ja KSML ribades. 

Ökoloogiline vastavus kriteeriumile, et rohumaa riba koosneks vähemalt kolmest (ökoloogiliselt 
märkimisväärse ohtrusega) liigist, ning mille seas oleks püsiktaimedena (mitmeaastastena) nii 

graminoide kui ka rohundeid, 2013. aastaks võrreldes 2011. aastaga suurenes. Seda peamiselt 
KSML toetustüübi servade arvelt, kus kriteeriumitele vastavate servade arvu osakaal kasvas 74%-lt 

97%-ni. Jätkuvalt oli ökologiline vastavus madalaim KSMP rohumaa ribades. Analüüsil leiti 
toetustüüpide vaheline oluline erinevus ökoloogilisele kriteeriumile vastavate servade osakaalus 

ning ka üldine ajaline muutus paremuse suunas. Rajamistüübiti ökoloogilise vastavusega ribade 
osakaalus olulisi erinevusi ei leitud.  

Funktsionaalsete tunnuste analüüsi tulemusel leiti, et rohumaa ribade taimestik on selles osas 
võrreldes 2011. aasta seiretulemustega muutunud ühetaolisemaks.  

Rohumaa ribade ökoloogiliseks ülesandeks oli põlluservade ökoloogilise funktsionaalsuse 
paranemine, pidades silmas eriti lülijalgseid. Sellest eesmärgist lähtudes on olukord muutunud 

soovitavas suunas: suurenenud on putuktolmlejate taimede osakaal ja on püstise lehestikuga 

võrastiku struktuuri loovaid liike, mis peaks soosima kasulike putukate elupaigatingimuste 
paranemist. 

Indikaator “ettevõtjatulu“ (lisaindikaator) 

Indikaatori “ettevõtjatulu” analüüsi eesmärgiks on analüüsida, mil määral MAK 2007–2013 teise 
telje toetused kokku ja KSM toetus eraldi mõjutavad KSM tootjate tulutaset. Makstavate teise telje 
toetuste üheks ülesandeks on kompenseerida keskkonnaalaste piirangute tõttu tootjal saamata jäänud 

tulu või vabatahtlikult võetud lisanõuete täitmisest tulenevad lisakulutused.  

Analüüsiks kasutati FADNi andmeid 2012. aasta kohta (FADN, 2013). FADN metoodika järgi 

peetakse professionaalseteks põllumajandustootjateks neid tootjaid kelle standardkogutoodang 
ületab 4 000 eurot. Selle põhjal saab väita, et KSM toetust taotlevad peamiselt suuremad ja 
tootmisele orienteeritud ettevõtted kuna 96% KSM toetuse taotlejatest mahub selle määratluse alla. 

Kõik indikaatori “Ettevõtjatulu” näitajad on arvutatud kaalutud keskmistena. Põllumajandustootjate 
“ettevõtjatulu” analüüsimiseks võeti keskkonnasõbraliku majandamise toetust saanud KSM tootjad 
(edaspidi KSM tootjad), võrdlusgrupiks teise telje toetusi saanud tootjad kokku (edaspidi 2. telje 
tootjad); teise telje toetusi mittetaotlenud tootjad (edaspidi tavatootjad) ja FADN 
põllumajandustootjate üldkogumisse kuuluvad tootjad (edaspidi Eesti keskmine).   
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Indikaatori “ettevõtjatulu” raames analüüsiti netolisandväärtust84, ettevõtjatulu85 ning arvestuslikku 
netokasumit86, mis arvutati keskmiselt põllumajandustootja kohta. Kuna põllumajandustootjad on nii 
tootmise struktuuri kui ka majandusliku suuruse poolest väga erinevad, arvutati “ettevõtjatulu” 

näitajad ettevõttes hõivatud aastaühiku87 (TJÜ) ning põllumajandusmaa hektari kohta. Lisaks 
analüüsiti ka põllumajandustootjate maakasutust, kogutoodangu- ja sissetulekute struktuuri ning 

investeeringute taset. 

Põllumajandusmaa kasutamise ja kogutoodangu struktuur   

KSM põllumajandustootja kasutuses oli 2012. aastal keskmiselt 311 ha põllumajandusmaad, millest 
35% oli omandis ja 65% renditud (Joonis 239). Võrdluseks- Eesti keskmisena oli 
põllumajandustootja kasutuses 116 ha maad, millest 38% oli omandis ja 62% renditud. Maakasutuse 

poolest kõige väiksemad olid tavatootjad, kellel oli keskmiselt 60 ha põllumajandusmaad ettevõtte 

kohta. Eeltoodud andmete põhjal võib väita, et KSM kohustusega on liitunud just maakasustuse 
poolest suurimad põllumajandustootjad. 

 

Joonis 239. Põllumajandustootjate põllumajandusmaa kasutamise struktuur (ha) 2012. aastal (FADN, 2013) 

2012. aastal oli KSM tootjal teravilja ja õlikultuuride all 59% ja söödakultuuride all 28%, tavatootjal 
vastavalt 67% ja 14% põllumajandusmaast (Joonis 239). Eesti keskmisena kasvatati teravilja ja 

                                                   
84Netolisandväärtus (NLV) arvutamiseks liidetakse kogutoodangu väärtusele toetuste (v.a investeeringutoetused) ja 
maksude bilanss ning lahutatakse eri- ja üldkulud ja kulum. Netolisandväärtus on summa, mille arvelt kaetakse 
tootmistegurite kasutamise kulud (palk, rent, intressid) 

85Ettevõtjatulu erineb netolisandväärtusest selle poolest, et lahutatakse kulutused palga, rendi ja finantskulude 
maksmiseks ning lisatakse sissetulekud investeeringutoetustest 

86Arvestuslik netokasum (ANK) võtab arvesse ka tasustamata tööjõukulu tasustatud tööjõu palgatasemel. Arvestuslik 
netokasum on eriti oluline just väiketootjate majandustulemuste hindamisel, et väärtustada ka seda tootmiseks kulutatud 
aega, mille eest töötasu ei makstud 

87Üks tööjõu aastaühik (TJÜ) võrdub arvestuslikult 2200 töötunniga aastas 
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õlikultuure vähem (47%), suurem oli aga söödakultuuride osatähtsus (39%). 2. telje tootja kasvatas 
teravilja ja õlikultuure 49% ja söödakultuure 36% põllumajandusmaal. 

Kogutoodangu moodustavad ettevõttes toodetud taime- ja loomakasvatustoodang ning muud 

sissetulekud (näiteks tulu lepingulistest töödest, taluturism, puidu müük jne). Kogutoodangu 
väärtuse ja struktuuri analüüsimisel lisati kogutoodangule ka toetused (v. a investeeringutoetused). 
Antud analüüsis jagati toetused tinglikult kolmeks: KSM meetme toetus, muud 2. telje toetused88 ja 

muud toetused89. 
KSM tootja kogutoodangu väärtus koos toetustega (v. a investeeringutoetused) ulatus 2012. aastal 
keskmiselt põllumajandusmaa hektari kohta 1138 euroni (Joonis 240). Tavatootja kogutoodangu 
väärtus oli 14 eurot suurem (1152 eurot), 2. telje tootjal 105 eurot väiksem (1033 eurot) kui KSM 

tootjal. 

Toetuste osakaal kokku (v. a investeeringutoetused) moodustas kogutoodangu väärtusest KSM 

tootjal 18%, 2. telje tootjal 19%, Eesti keskmisena 18%. Mõnevõrra väiksem oli toetuste osakaal 
tavatootjal (12%).  

KSM toetuse osakaal KSM tootja kogutoodangu väärtusest oli 4%. 

Muude sissetulekute osatähtsus kogutoodangu väärtusest moodustas analüüsitud tootjate arvestuses 
5-6%. 

 

Joonis 240. Põllumajandustootja kogutoodangu struktuur (k.a. toetused) põllumajandusmaa hektari kohta, 
2012. aastal (eurot); (PMK, 2013c); (FADN, 2013) 

                                                   
88Muud 2. telje toetused all on kajastatud: (MAK 2007–2013 2. telje raames makstud toetused v.a meetme toetuse all 
kajastatu) 

89Muude toetuste all on kajastatud järgmised toetused: ühtne pindalatoetus, piimasektori eritoetus, põllukultuuri 
kasvatamise täiendav otsetoetus, ammlehma kasvatamise täiendav otsetoetus, ute kasvatamise täiendav otsetoetus, 
põllumajanduskultuuri täiendav otsetoetus, piima tootmiskvoodi alusel makstav täiendav otsetoetus, veise loomühiku 
alusel makstav täiendav otsetoetus, ute täiendav otsetoetus ja muud toetused 
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Sissetulekute struktuur 

Kuna põllumajandustootja toodang võib olla toodetud müügiks, kasutamiseks ettevõtte siseseks 
tarbimiseks (nt loomadele söödaks, seemneks jne) või jääda varudeks, siis analüüsiti ka seda, kui 

suure osa sissetulekutest moodustas taime- ja loomakasvatustoodangu realiseerimine, sissetulek 
muudest tegevustest (näiteks tulu lepingulistest töödest, taluturism, puidu müük jne) ning toetused 

(v. a investeeringutoetused). 

KSM tootja sai 2012. aastal sissetulekuid (k.a toetused) põllumajandusmaa hektari kohta 965 eurot 
(2011. aastal 837 eurot) (Joonis 241). Sissetulekute suurenemine toimus peamiselt tänu taime- ja 
loomakasvatuse saaduste suurenenud müügile. Sissetulekutest 75% moodustasid taime- ja 
loomakasvatussaaduste müügist saadud tulud. KSM tootja sissetulekud kokku olid 5% suuremad kui 

Eesti keskmisel tootjal ja 10% suuremad kui 2. telje tootjal. KSM tootja sissetulekutest 5% 

suuremad sissetulekud olid 2012. aastal tavatootjal (1020 eurot).  

Selle põhjal, kui suure osatähtsuse KSM põllumajandustootja sissetulekutest moodustavad toetused, 
saab hinnata kui suur on tootja sõltuvus toetustest. 2012. aastal moodustasid erinevad toetused nii 
KSM tootjal kui Eesti keskmisel tootjal sissetulekutest 21%, 2. telje tootjal 23% ja tavatootjal 14%. 
Toetustel oli märkimisväärne osa sissetulekutest (Joonis 241). 

 

Joonis 241. Põllumajandustootja sissetulekud (k.a toetused) põllumajandusmaa hektari kohta, 2012. aastal 
(eurot); (FADN, 2013)  
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Netolisandväärtuse struktuur 

Üheks põllumajandustootja tulukuse hindamise näitajaks on netolisandväärtus (NLV), mille 
leidmiseks lisatakse kogutoodangu väärtusele toetused (v.a investeeringutoetused) ja lahutatakse eri- 

ja üldkulud ning põhivara kulum. Mida suurem on NLV, seda rohkem jääb ettevõttele vahendeid 
töötasude maksmiseks, investeeringute tegemiseks ja omanikutuluks.  

2012. aastal tootis KSM põllumajandustootja kõrgemat netolisandväärtust ettevõttes hõivatud tööjõu 

aastaühiku kohta (27 390 € NLV/ TJÜ) kui 2. telje ja Eesti keskmine tootja, madalaim oli 
netolisandväärtus tavatootjal (15 299 € NLV/TJÜ) (Joonis 242).  

KSM toetuse osatähtsus KSM tootja netolisandväärtusest ettevõttes hõivatud tööjõu aastaühiku 
kohta moodustas 12%, muude 2. telje toetuste osatähtsus oli 6% (kokku 18%). Teise telje tootja ja 
Eesti keskmise tootja arvestuses oli muude 2. telje toetuste osatähtsus 22% ja 20% 

netolisandväärtusest. 

 

Joonis 242. Põllumajndustootja netolisandväärtus ettevõttes hõivatud tööjõu aastaühiku kohta, 2012. aastal 
(eurot); (FADN, 2013) 

Ettevõtjatulu struktuur 

Oluliseks majandustulemuste hindamise näitajaks on ettevõtjatulu, mis näitab ettevõtte kasumlikkust 

ja jätkusuutlikkust. Ettevõtjatulu saadakse lahutades netolisandväärtusest palga-, rendi- ja 
intressikulu ning lisades investeeringutoetuste ja maksude bilansi.  

KSM põllumajandustootjal moodustas ettevõtjatulu põllumajandusmaa ha kohta koos toetustega 
2012. aastal 208 €/ha (2011. a 179 €/ha) (Joonis 243). Ettevõtjatulu suurunes aastaga 14%. 
Tavatootjal, kes 2. telje toetuseid ei taotlenud, kujunes ettevõtjatuluks 237 €/ha. KSM toetus 
moodustas 20% (42 €/ha) ja muud 2. telje toetused 10% (21 €/ha) KSM tootja ettevõtjatulust. 
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Joonis 243. Põllumajandustootja ettevõtjatulu põllumajandusmaa hektari kohta, 2012. aastal (eurot); (FADN, 
2013) 

2012. aastal oli analüüsitud tootjate arvestuses KSM tootja ettevõtjatulu ettevõttes hõivatud tööjõu 

aastaühiku kohta kõige suurem (Joonis 244). KSM põllumajandustootja ettevõtjatulu koos 
toetustega oli 16 804 €/TJÜ. Eesti keskmisel põllumajandustootjal oli ettevõtjatulu 25% väiksem (12 
531 €/TJÜ) ja tavatootjal 30% väiksem (11 768 €/TJÜ).  

Toetuste osakaal ettevõtjatulust, ettevõttes hõivatud tööjõu aastaühiku kohta moodustas KSM tootjal 
ja Eesti keskmisel tootjal 30% (5079 € ja 3782 €), 2. telje tootjal 34% (4664 €). 

 

Joonis 244. Põllumajndustootja ettevõtjatulu ettevõttes hõivatud tööjõu aastaühiku kohta, 2012. aastal 
(eurot); (FADN, 2013) 
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Arvestuslik netokasum 

2012. aastal kasutati FADNi andmetel tööjõudu keskmiselt 1,94 aastaühikut ettevõtte kohta 
(arvestuslikult võrdub üks aastaühik 2200 töötunniga). Tasustamata tööjõudu kasutati KSM tootja 

tööjõu arvestuses 22%, tavatootjal 63% ja Eesti keskmisena 47%. Seetõttu analüüsiti ka 
arvestuslikku netokasumit (ANK), kus ettevõtjatulust lahutati tasustamata tööjõukulu tasustatud 

tööjõu palgatasemel. Arvestuslik netokasum on eriti oluline väiketootjate majandustulemuste 
hindamisel, et väärtustada ka palgata töötavate omanike ja pereliikmete tööaega, mille eest tasu ei 
makstud. 

Arvestuslik netokasum (koos toetustega v.a investeeringutoetused) põllumajandusmaa hektari kohta 
2012. aastal oli KSM põllumajandustootjal 175 eurot (2011. aastal 142 €/ha). KSM tootja ANK 

suurenes aastaga 19%. Võrdluseks tavatootja arvestuslik netokasum oli 2012. aastal 62% väiksem 

(84 €) kui KSM tootjal (Joonis 245).  

Arvestuslik netokasum ilma toetusteta, põllumajandusmaa hektari kohta, oli samuti suurim KSM 
tootjal (133 €), väikseimaks jäi see 2. telje tootjal (62 €). 

 

Joonis 245. Põllumajandustootja arvestuslik netokasum põllumajandusmaa hektari kohta, 2012. aastal 
(eurot); (FADN, 2013) 

Arvestuslikku netokasumit ettevõttes hõivatud tööjõu aastaühiku kohta tootis KSM tootja 2012. 

aastal 14 122 eurot ja tavatootja 4184 € (Joonis 246). KSM toetus moodustas KSM tootja 
arvestuslikust netokasumist 24%. 
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Joonis 246. Arvestuslik netokasum tööjõu aastaühiku kohta, 2012. aastal (euro); (FADN, 2013)  

Investeeringute tase 

Tootmise jätkusuutlikkuse säilitamise ja arendamise seisukohalt on investeeringud tootmisesse 
üheks määravamaks teguriks. 2012. aastal investeeris KSM tootja tootmisesse ettevõttes hõivatud 

tööjõu aastaühiku kohta keskmiselt 21 692 eurot. Teise telje tootja investeeris 21 597 €/TJÜ. 

Tootmisesse investeeris tunduvalt vähem tavatootja ja Eesti keskmine tootja (7779 €/TJÜ ja 14 481 
€/TJÜ).  

Ülevaade kontrollide läbiviimistest ja taotluse juures esinenud probleemidest  

Suurim arv eksimusi oli 2013. aastal seotud sellega, et taotlejad küsisid KSM toetust suuremale 
pinnale kui oli KSM kohustusealune pind (PRIA, 2014). 1572 eksinust 134-l taotlejal vähendati 
toetust taotletud ja kindlaksmääratud pindala erinevuse eest. Administratiivsete kontrollide 

tulemusena vähendati KSM toetust samal põllul sama liiki põllu-, rühvel- või köögiviljakultuuri 
kasvatamise eest kauem kui kahel järjestikusel aastal (79 juhul), talvise taimkatte osakaalu (37 

juhul) ja liblikõieliste kasvatamise nõude rikkumiste eest (21 juhul). 

2013. aasta KSM toetuse taotluste menetlemisel tuvastati halduskontrolli ja kohapealse kontrolli 
raames ka vanemaid kui 4-aastaseid rohumaid, mille eest taotlejad olid varasematel aastatel toetust 
saanud. Sellest tulenevalt tehti 2009.- 2012. aastal esitatud toetustaotluste osas uued otsused ning 

jäeti rohumaade nõuetele mittevastava maa osas 2009., 2010., 2011. ja 2012. aastal esitatud 
toetustaotlused rahuldamata ning nõuti alusetult makstud keskkonnasõbraliku majandamise toetused 
tagasi. Kokku nõuti 2009. a toetus tagasi 110 taotlejalt, 2010. a toetus tagasi 108 taotlejalt, 2011. a 
toetus tagasi 105 taotlejalt ja 2012. a toetus tagasi 114 taotlejalt. Enamikult taotlejatelt nõuti tagasi 

kõigi nelja aasta toetused. 

Olukorda, kus taotleja ettevõttes olevad kuni 4-aastased rohumaad moodustasid kogu ettevõtte 
põllumajandusmaast üle 50%, esines suhteliselt harva, vaid 19 taotlejal jäeti taotlus seetõttu 
rahuldamata. 
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374 taotlejal tuvastati administratiivses kontrollis nn riba puudus (taotlejad soovisid ribaaluse maa 
võrra kohustust suurendada või olid teinud varasema aasta pindalatoetuste taotlusele riba märke, 
kuid 2013. aastal esitatud taotlusele polnud enam märget riba kohta tehtud). Selliste taotlejate 

kontrollimine oli 2013. aastal administratiivselt kõige töömahukam ja keerulisem. 

2013. aastal teostati kohapealset kontrolli 19. juunist 17. oktoobrini. Kontrolli valimis oli 147 
taotlejat. Enim oli mullaproovide nõude rikkumisi (42 juhul), põld oli vanem kui 4-aastane rohumaa 

(12 juhul), teravilja kasvatati ühel põllul järjest rohkem kui 3 aastal (10 juhul), sertifitseeritud 
seemne kasutamise nõude rikkumise eest (10 juhul). Toetust vähendati 24 taotlejal, kes ei olnud 
läbinud keskkonnasõbraliku majandamise täienduskoolitust. 

3.9.4. KOKKUVÕTE, JÄRELDUSED JA SOOVITUSED 

Üldiselt täitsid kehtestatud toetuse nõuded oma eesmärki. Kõik KSM meetme väljund- ja 

tulemusnäitajate eesmärgid on täidetud, välja arvatud väljundnäitaja eesmärk toetust saavate 
põllumajandusettevõtete ja muude maahaldajate arvu osas, sest toetust saavate alade kogupindala ei 

ole maahaldajate arvuga loogilises seoses. Kui eesmärgiks on katta toetustega võimalikult suurem 
pind, siis on eemärk täidetud. Kui aga soovitakse kaasata rohkem tootjaid, tuleb kehtestada piirang 
toetatava pinna suurusele. 

Ainult KSM toetust taotlenutest kasutasid KSM põhitegevuse toetust 200 taotlejat ning see 
moodustas 8% taotletavast pinnast. Küllaltki marginaalse kasutuse tõttu võiks kaaluda sellistel 
tingimustel antava KSM põhitoetuse kaotamist ning nende tingimuste kohandamist mahetootjatele. 

Mõjunäitajate uuringutest selgus järgmist:  

• PMK „Toiteelementide bilansi ja kasutuse uuringu“ 2004-2012 aasta tulemuste põhjal võib 
KSM (+KST) seireettevõtete taluvärava N-, P-, K- bilansi tulemusi keskkonna keemilise 
koormuse vähenemise ja veeseisundi kaitsmise seisukohalt hinnata heaks, mulla viljakuse 

osas aga negatiivseks. Ühelt poolt võib väita, et on vähenenud veereostuse risk 
toiteelementide väljaleostumise osas, samas ilmnes muldade viljakuse languse oht. 
Suurimaks probleemiks tasakaalustatud tootmise tagamisel on praeguse majandamise taseme 
puhul see, et sisendina antavad P ja K kogused ei kata tegelikku toiteelementide vajadust. 

Üheksast seireaastast (2004-2012 a) viiel oli P- ja K- sisend väiksem kui väljund ja 
majandati P- ja K- puudujäägiga. 2012. aastal fosfor- ja kaalium-mineraalväetiste kasutamise 
osakaal sisendist küll suurenes, võrreldes 2007-2011. aasta tulemustega, aga sellest 
hoolimata jäi P- ja K- bilanss negatiivseks. Liblikõieliste poolt seotud lämmastiku osatähtsus 

moodustas KSM seireettevõtte kogu lämmastiku sisendist 2012. aastal 29%, mis on 6% 

väiksem kui 2011. aastal. Liblikõieliste suuremal pinnal kasvatamine võimaldab osaliselt 
kompenseerida N-vajadust, ja tasakaalustada N-bilanssi, samuti vähendada N-
mineraalväetiste kasutamist. KSM toetuse taotlemise tingimustes fikseeritud kohustuslik 
liblikõieliste kasvatamise 15% nõue on igati põhjendatud. 2004-2012 aasta keskmisena oli 

KSM (+KST) ettevõtete lämmastiku kasutamise efektiivsus 63%, jäädes allapoole tasakaalus 
tootmise taset. Fosfori  ja kaaliumi kasutamise efektiivsus oli seireaastate keskmisena 125% 
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ja 126%, ehk et fosforit kui kaaliumit kasutati 1,3 korda rohkem, kui seda sisendina 
tootmisesse anti.  

• PMK „Pestitsiidide kasutuskoormuse“ uuringu 2006-2012 aasta tulemustel vähenes seires 

osalenud KSM (+KST) põllumajandusettevõtetes kasutatud taimekaitsevahendite poolt 
põhjustatud keemiline surve keskkonnale ja vee kvaliteedile. 2006. aasta tulemustega 
võrreldes vähenes 2012. aastal ettevõtetes pestitsiididega pritsitud pind (8%), vähenes ka 

pestitsiidide toimeaine kogus pritsitud pinna (28%) ja põllumajandusmaa kohta (30%). 
Pestitsiidide kasutamise arvatavaks vähenemise põhjuseks aastatel 2006-2011 võib pidada 

vahepealset majanduslangust, integreeritud taimekaitsesüsteemide juurutamist ja miks mitte 
ka tootjate teadlikkuse kasvu keskkonnasõbralikuma tootmise osas. Pestitsiidide toimeaine 
koguste vähenemist pritsitud pinna ja põllumajandusmaa kohta võib osaliselt põhjendada üha 
enam kasutusele võetavate grammpreparaatidega, mis sisuliselt vähendab koormust 

keskkonnale. 

• KSM tootja „ettevõtjatulu“ arvestuses kujunes 2012. aastal kaalutud keskmisena 

kogutoodangu väärtuseks põllumajandusmaa ha kohta koos toetustega (va 

investeeringutoetused) 1138 eurot. Toetused kokku (KSM toetus, muud 2. telje toetused, 
muud toetused) moodustasid kogutoodangu väärtusest 18%. KSM toetuse osatähtsus 
toetustest kokku oli 4%. 

• KSM tootja sissetulek (k.a toetused) põllumajandusmaa hektari kohta oli 2012. aastal 965 
eurot (2011. aastal 837 eurot), 75% sissetulekutest moodustasid taime- ja 
loomakasvatussaaduste müügist saadud tulud. Sissetulekute suurenemine toimus peamiselt 

tänu taime- ja loomakasvatuse saaduste suurenenud tootmisele ja müügile. Erinevad toetused 
(KSM toetus, muud 2. telje toetused, muud toetused) moodustasid sissetulekutest 21%.  

• KSM põllumajandustootja netolisandväärtus ettevõttes hõivatud tööjõu aastaühiku kohta oli 
2012. aastal 27 390 eurot, millest KSM toetus moodustas 12% ja muud 2. telje toetused 6%. 

• KSM tootjal moodustas ettevõtjatulu põllumajandusmaa ha kohta koos toetustega 2012. 
aastal 208 eurot (2011. a 179 €/ha). Ettevõtjatulu suurenes aastaga 14%. KSM toetuse 
osakaal ettevõtjatulust oli 20% (42 €/ha) ja muud 2. telje toetused 10% (21 €/ha).  

• KSM tootja ettevõtjatulu koos toetustega, ettevõttes hõivatud tööjõu aastaühiku kohta oli 
2012. aastal 16 804 eurot, millest toetuste osakaal (KSM toetus, muud 2. telje toetused) 
moodustas 30% (5079 €/TJÜ). 

• Arvestuslik netokasum koos toetustega (v.a investeeringutoetused) põllumajandusmaa 

hektari kohta oli 2012. aastal KSM põllumajandustootjal 175 eurot (2011. aastal 142 €/ha), 

KSM tootja ANK suurenes aastaga 19%. Arvestuslik netokasum ilma toetusteta oli 133 
eurot. 

• Arvestuslikuks netokasumiks ettevõttes hõivatud tööjõu aastaühiku kohta kujunes 2012. 

aastal KSM tootjal 14 122 eurot. KSM toetus moodustas KSM tootja arvestuslikust 
netokasumist 24%. 
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• KSM tootja investeeris 2012. aastal tootmisesse ettevõttes hõivatud tööjõu aastaühiku kohta 

keskmiselt 21 692 eurot.  

• Kokkuvõttes võib väita, et 2012. aastal KSM põllumajandusettevõtete majanduslik 

kasumlikkus ja jätkusuutlikkus suurenesid. Võrreldes 2011. aasta tulemustega suurenesid 

KSM tootja sissetulekud, netolisandväärtus, kasvas ettevõtjatulu ja arvestuslik netokasum, 
suurenesid investeeringud tootmisesse. 

• Praeguse väetamistaseme ja väetamise hea tava järgimise korral sõltuvad nii lämmastiku 

leostumine põldudelt kui ka nitraatiooni kontsentratsiooni muutused suuresti erinevatel 
aastatel valitsenud hüdroloogilistest tingimustest. 

• Enamikes võetud veeproovides jäi fosfori kontsentratsioon pinnaveekogumite kesisesse ja 

halba kvaliteediklassi. Erinevused toetustüüpide vahel jäid statistiliselt ebausutavaks. 

• Lämmastiku kadu leostumise läbi moodustas KSM/KST põldudel 3-18 ja ÜPT põllult 42% 

väetistega antud lämmastikust.  

• Kesk- ja Lõuna-Eesti kimalasenäitajate koosanalüüsil ilmnes, et kimalasenäitajad (kimalaste 
arvukus, liikide arv, Shannoni mitmekesisuse indeks ja õite tihedus) olid 2011.-2013. a KSM 

ettevõtetes oluliselt kõrgemad kui ÜPT ettevõtetes ning mõnel juhul ka oluliselt kõrgemad 
kui MAHE ettevõtetes. Samas kahel esimesel seireaastal (2009 ja 2010) sellist erinevust ei 

leitud – see võib viidata, et KSM seirealadel on olukord aastate jooksul muutunud 
keskkonnasõbralikumaks.  

• MAK 2007-2013 keskkonnatoetuste eesmärgiks on seatud linnustiku seisukorra parandamine 

või vähemalt stabiilsena püsimine, seega eelkirjeldatud näitajad ei tohiks viie aasta pikkusel 
perioodil langeda. 2010.-2013. a seireandmete põhjal esinevad linnunäitajates aastate vahel 
väikesed kõikumised, kuid enamasti ei olnud need muutused statistiliselt olulised. 

• Rohumaa ribade ökoloogiliseks ülesandeks oli põlluservade ökoloogilise funktsionaalsuse 

paranemine, pidades silmas eriti lülijalgseid. Sellest eesmärgist lähtudes on olukord 
muutunud soovitavas suunas: suurenenud on putuktolmlejate taimede osakaal ja on püstise 
lehestikuga võrastiku struktuuri loovaid liike, mis peaks soosima kasulike putukate 

elupaigatingimuste paranemist.  

Ettepanek 

Riikliku statistika andmed ei toeta erinevate valdkondade jaoks vajalikku põllumajandustegevuse 

keskkonna analüüsi piisaval tasemel, kohati ei ole esitatud andmed omavahel seotud ja küsitav on ka 
andmete usutavus. Vältimaks segadusi ning andmetega spekuleerimise võimalust oleks vajalik PRIA 

ja Eesti Statistikaameti poolt kasutatavate mõistete ühtlustamine, samuti keskkonna ja 
põllumajanduse valdkondi iseloomustava andmekorje taastamine ning laiendamine. 
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3.10. MAK 2004-2006 PKT LISATEGEVUS MAHEPÕLLUMAJANDUSLIK TOOTMINE 
JA MAK 2007-2013 PKT ALAMEEDE 2.3.2. MAHEPÕLLUMAJANDUSLIKU 
TOOTMISE TOETUS 

Mahepõllumajandustoetusi hakati Eestis tootjatele maksma riiklikul tasemel 2000. aastal. 2003. 
aastal oli mahetoetusega kaetud 38 588 ha. 2004. aastal, kui Eesti liitus EL-ga, rakendus MAK 
2004-2006 ning tootjatel oli võimalik liituda maaelu arengukava PKT lisategevusega, mis toetas 

mahepõllumajanduslikku tootmist. Sellest tulenevalt kasvas märgatavalt ka mahetoetuse saajate arv 
ja toetusalune pind. 2007. a oli mahetoetusega kaetud ligikaudu 70 000 hektarit. 

Meetmete eesmärgid 

MAK 2004-2006 meetme PKT lisategevuse – Mahepõllumajanduslik tootmine (MAHE toetus 1) 
eesmärgid on järgmised: 

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

• toetada ja suurendada mahepõllumajanduse konkurentsivõimet. 

MAK 2007-2013 PKT alameetme 2.3.2 – Mahepõllumajandusliku tootmise toetus (MAHE toetus 2) 

eesmärgid on järgmised: 

• säilitada ja suurendada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning säilitada ja parandada 

mullaviljakust ja veekvaliteeti; 

• toetada mahepõllumajanduse arengut ning aidata kaasa mahetoodangu mahu suurenemisele; 

• toetada ja suurendada mahepõllumajanduse konkurentsivõimet. 

Meetmete avanemine 

MAK 2004-2006 alusel avati PKT lisategevus mahepõllumajanduslik tootmine (MAHE toetus 1) 
2004. aastal üleriigiliselt. Liitumisega võtsid mahetootjad viieaastase kohustuse. Seega 2004. aasta 
kevadel võetud kohustused lõppesid 2009. aasta kevadel. Tootjad, kes liitusid 2005.-2006. aastal, 
võisid kanda kohustust selle lõppemiseni. Seega tootjatel, kes võtsid kohustuse näiteks 2006. aastal, 
lõppes MAHE toetuse 1 kohustus 2011. aastal.  

MAK 2007-2013 PKT alameede mahepõllumajandusliku tootmise toetus (MAHE toetus 2) 
rakendus 2009. aastast üleriigiliselt ja meetmega liitunud põllumajandustootjatel on kohustus 

tegeleda sellega viis aastat. Sellega said liituda mahetootjad, kellel polnud enam MAHE toetuse 1 

kehtivat kohustust, samuti said liituda tootjad, kes alustasid mahetootmisega. 
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Tootjatel, kes võtsid MAHE toetuse 1 kohustuse ajavahemikus 2007-2008 või 2005.-2006. aasta 
taotlejad, kes suurendasid oma toetuse kohustusealust pinda 2009. aastal üle 30%, pidid MAHE 
toetuse 1 kohustuse asendama MAHE toetuse 2 kohustusega. 2006. aastal MAHE toetuse 1 

kohustuse võtnud tootjatel, kes suurendasid kohustusalust pinda 2010. aastal üle 30%, tuli 
olemasolev kohustus samuti asendada MAHE toetuse 2 kohustusega. 

Lisaks oli MAHE toetus 2 taotlejatel võimalik 2009. aastast alates taotleda MAK 2007-2013 PKT 

alameetme (2.3.1) Keskkonnasõbraliku majandamise toetust põhinõuete (KSMP toetus) täitmise 
eest.  

Taotlusvoorud on toimunud järgmiselt: 

09.05.-29.05. 2007;  

02.05.-21.05. 2008;  

02.05.-21.05. 2009;  

02.05.-21.05. 2010;  

02.05.-23.05. 2011;  

02.05.-21.05. 2012;  

02.05.-21.05. 2013.  

Toetuste määr 

MAHE toetus 1 ühikumäärad on järgmised: 

• püsirohumaa (mille ha kohta peetakse 0,1 lü ja 50% mahepõllumajanduslikke loomi) ja 

loodusliku rohumaa eest 73,88 eurot/ha aastas;  

• teravilja, kaunvilja, tehnilise kultuuri, kartuli, söödajuurvilja, mustkesa ja lühiajalise 
rohumaa eest 96,89 eurot/ha aastas;  

• avamaa köögivilja, ravim- ja maitsetaimede ning puuvilja- ja marjakultuuride eest 240,56 

eurot/ha aastas. 

MAHE toetus 2 ühikumäärad on järgmised: 

• rohumaale (v.a kuni kaheaastane külvikorras olev rohumaa ja heinaseemnekasvatuseks 
kasutatav rohumaa), mille hektari kohta peetakse vähemalt 0,2 ühikule vastaval hulgal 
mahepõllumajanduslikke karjatatavaid loomi, 76,69 eurot/ha aastas;  

• teravilja, kaunvilja, õli- ja kiudtaimede, kartuli ja söödajuurvilja kasvatamiseks kasutatava 
põllumajandusmaa, mustkesa ning kuni kaheaastase külvikorras oleva rohumaa ja 
heinaseemnekasvatuseks kasutatava rohumaa kohta 119,20 eurot/ha aastas;  

• avamaa köögivilja, puuvilja- ja marjakultuuri ning ravim- ja maitsetaimede kultuuris 
kasvatatava põllumajandusmaa kohta 349,60 eurot/ha aastas;  
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• toetuse määr karjatatava looma, kelle andmed on kantud mahepõllumajanduse registrisse, 
ühe loomühiku kohta on 31,96 eurot.  

Toetuse määr taotluse esitamise aastale eelnenud kalendriaastal majandusüksuses mahepõllu-

majanduslikult peetud kodulindude, sigade, küülikute või mesilasperede keskmise arvu kohta on 
toodud täpsemalt põllumajandusministri 08.04.2010 a määruses nr 44  „Mahepõllumajandusliku 
tootmise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord“.  

3.10.1. INDIKAATORID JA SIHTTASEMED 

2008. aastal kasvas põllumajandusmaa eest MAHE toetuse 1 määratud saajate (edaspidi MAHE 
toetuse saajate) arv võrreldes 2007. aastaga 5% (Tabel 67). Toetust saav põllumajandusmaa pind 

kasvas 6% (7292 ha) ja see moodustas perioodi sihttasemest (70 000 ha) 2008. aastal 103%. 
Võrreldes 2004. aastaga suurenes toetusaluse põllumajandusmaa pind 2008. aastaks kaks korda. 

Toetuse saajate arv kasvas samal ajavahemikul 60%. MAHE toetusaluse põllumajandusmaa 
keskmine pind oli 2007. a 58 ha ja 2008. aastal 62 ha. 2004. a oli see 51 ha.  

Tabel 67. MAK 2004-2006 MAHE toetus 1 indikaatorid ja sihttasemed ning täitmine perioodil 2007-2008 (PM, 
2014);  (PMK, 2013a); (PRIA, 21.02.2014 andmetel) 

Indikaatori 

tüüp 
Indikaator 

Sihttase MAK 

2004-2006 
2007 2008 

Edukuse 
näitaja 

Kohustusega hõlmatud 
MAHE tootmisettevõtete 

üldarv 
- 1114 1165 

Füüsiline 

näitaja 

Kohustusega hõlmatud 
üldpindala, 

ha 

70 000 64 924 72 216 

Finants-
näitaja 

Toetussumma, € 16 793 300 
5 937 876* 6 515 672** 

121 986** 4 903 645*** 

* Toetussumma MAK 2004-2007 ja MAK 2007-2013 eelarvest kokku. 

** Toetussumma MAK 2007-2013 eelarvest kokku. 

2009. ja 2010. aastal jäi vaid väike osa mahetootjaid MAHE toetuse 1 kohustusega seotuks. MAHE 
toetust maksti neile aga MAK 2007-2013 eelarvest. Seetõttu kajastatakse neid ja nendele määratud 

toetuspindu koos MAHE toetuse 2 taotlejatega. Enamik mahepõllumajandustootjaid ühines 2009. 
aastal aga MAK 2007-2013 PKT alameetmega 2.3.2. mahepõllumajandusliku tootmise toetus 
(MAHE toetus 2) (Tabel 68). 2013. aastal oli kokku 1408 MAHE toetuse 2 saajat, mis moodustas 
sihttasemest 78%. Seega jäi toetuse saajate sihttase perioodi lõpuks 2013. a täitmata. Toetusaluse 
põllumajandusmaa pind kasvas 2009.-2013. a jõudsalt, hõlmates 2013. a 125 991 hektarit, ületades 

sihtaseme 26% võrra. Kuna KSM toetuse saajate hulk ja pind on samal ajavahemikul pidevalt 
vähenenud, võib arvata, et osa KSM tootjaid on läinud üle mahetootmisele. MAHE toetusealuse 
maa keskmine pind ettevõtte kohta oli 2013. aastaks tõusnud 89 hektarini.  
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MAHE toetusaluseid liblikõielisi taimi puhaskultuurina ja nende heintaimede segusid ning allakülve 
kasvatati 2013. a 28% MAHE toetusalusest põllumajandusmaast (jääva pinna alusel). MAHE 
toetusaluse talvise taimkatte kogupind moodustas (koos püsirohumaadega) 2013. a 67% MAHE 

toetusalusest põllumajandusmaast. 

Mustkesa kasutamine mõjub mullaviljakusele ning bioloogilisele mitmekesisusele negatiivselt. 
Seetõttu pole bioloogilist mitmekesisust ja mulla kvaliteeti parandava pinna hulka arvestatud 

mustkesa alust pinda (2014. a 4371 ha). 

PRIA 2013. aasta seirearuande (PRIA, 2014) järgi oli 2013. aastal 171 MAHE toetuse taotlejal 
kohustuslik täiendkoolitus 12 tunni ulatuses kohustuseperioodi lõpuks läbimata.



 

 444

Tabel 68. MAHE toetuse 2 indikaatorid ja sihttasemed ning täitmine perioodil 2009-2013 (PM, 2014); sisend- ja väljundnäitajad (PRIA, 21.10.2014 
andmetel), tulemusnäitajad  (PMK, 2013a);  (PRIA, 10.02.2014 andmetel); (PRIA, 21.02.2014 andmetel) 

Indikaatori 
tüüp 

Indikaator 
Sihttase 

MAK 
2007-2013 

2009 2010 2011 2012 2013 

Sisend-
näitaja 

Toetussumma 
(määratud), € 

55 794 869 8 493 075* 10 635 820* 11 455 647* 12 639 700* 
13 367 927* 

61 617 800** 

Väljund-
näitaja 

Toetust saavate 
põllumajandus-
ettevõtete ja muude 
maahaldajate arv 
(määratud toetuse 
saajad 
põllumajandusmaa 
eest) 

1800 1152  1240 1296 1345 1408 

Toetust saavate 
koolitatud põllu-
majandusettevõtete ja 
muude maahaldajate 
arv  

1800 -*** -*** -*** -*** -*** 

Toetust saavate alade 
kogupindala (määratud 
toetuspinna järgi), ha 

100 000 81 636 99 680 105 789 117 664 125 991 

Tulemus-
näitaja 

Edukalt hooldatav ala, 
mis aitab kaasa: 
bioloogilisele 
mitmekesisusele ja 
kõrge 
loodusväärtusega 
põllumajandusele ja 
metsandusele, ha 

100 000 78 230**** 96 213**** 101 995**** 114 347**** 121 620**** 

vee kvaliteedile, ha 100 000 81 636 99 680 105 789 117 664 125 991 

mulla kvaliteedile, ha 100 000 78 230**** 96 213**** 101 995**** 114 347**** 121 620**** 
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Tulemus-
näitaja 
(jääva pinna 
alusel) 

Liblikõieliste ja 
liblikõieliste/kõrreliste 
segu all olev kogupind 
toetust saavate alade 
kogupinnast, ha 

15 000 21 257 28 615 33 124 34 844 37 008 

Talvise taimkatte all 
olev kogupind toetust 
saavate alade 
kogupinnast, ha 

30 000 
Sihttase ületatud 
rohumaa pinna 

alusel 

Sihttase ületatud 
rohumaa pinna 

alusel 

Sihttase ületatud 
rohumaa pinna 

alusel 
83 824 89 489 

Mõjunäitaja 

 
Bioloogilise 
mitmekesisuse 
vähenemise 
peatamine 

Põllulindude 
liigirikkus ja 
arvukus on 
stabiilne või 
suureneb 

Arvukus ja 
liigirikkus 
stabiilne 

Arvukus ja 
liigirikkus 
stabiilne 

Arvukus ja 
liigirikkus 
stabiilne 

Arvukus ja 
liigirikkus 
stabiilne 

Arvukus ja 
liigirikkus 
stabiilne 

Soontaimede 
liigirikkus on 
stabiilne või 
suureneb 

Andmed 
puuduvad 

Andmed 
puuduvad 

Andmed 
puuduvad 

Andmed 
puuduvad 

Andmed 
puuduvad 

Selgrootute 
(kimalased) 
liigirikkus ja 
arvukus on 
stabiilne või 
suureneb 

Arvukus ja 
liigirikkus on 

stabiilne 

Arvukus ja 
liigirikkus on 

stabiilne 

Arvukus ja 
liigirikkus on 

stabiilne 

Arvukus ja 
liigirikkus 
stabiilne 

Arvukus ja 
liigirikkus 
stabiilne 

Vee kvaliteedi 
säilitamine ja 
parandamine 

Muutused 
toite-

elementide 
kogubilansis 

P- ja K-bilanss 
sageli negatiivne 

P- ja K-bilanss 
sageli negatiivne 

P- ja K-bilanss 
sageli negatiivne 

P- ja K-bilanss 
sageli negatiivne 

Andmed 
aasta kohta 
puuduvad 
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Mulla viljakuse 
säilitamine ja 
parandamine 

Positiivsed 
muutused 

mulla 
orgaanilise 

aine, pH, P- ja 
K-sisalduses 

Muutused 
positiivsed või 

negatiivsed 
sõltuvalt 
muldade 

majandamisest 
 

Muutused 
positiivsed või 

negatiivsed 
sõltuvalt muldade 
majandamisest 

Omastatava P 
sisaldus veidi 
tõusnud, K-

sisaldus veidi 
langenud, pH 
tase stabiilne 

Omastatava P 
sisaldus veidi 
tõusnud, K- 

sisaldus veidi 
langenud, pH 
tase stabiilne 

Andmed 
aasta kohta 
puuduvad 

Mõjunäitaja 
(lisaindi-
kaator) 

Muutused 
põllumajandustootjate 
keskkonna-
teadlikkuses 

Põllumajandus
-tootjate 

keskkonna-
teadlikkus 
suureneb 

Keskkonna-
teadlikkus 

enamusel kõrge 

Keskkonna-
teadlikkus 

enamusel kõrge 

Keskkonna-
teadlikkus 

enamusel kõrge 

Keskkonna-
teadlikkus 

enamusel kõrge 

Keskkonna-
teadlikkus 
enamusel 

kõrge 

* Toetussumma aasta kohta. 2009.-2010. a toetussumma sisaldab ka MAHE toetus 1 saajate toetussummat. 2010. aastast alates on arvestatud ka 
lisandunud toetusi maheloomade eest  

** Toetussumma  2007.-2013. a kokku 

*** MAHE toetuse 2 kohustusliku täiendkoolituse vähemalt 12 tunni ulatuses läbinud tootjate arv pole täpselt tuvastatav 

**** Ilma mustkesa (jääv pind PRIA andmetel) pinnata 



 

 447

3.10.2. TOETUSE SAAMISE TINGIMUSED 

MAK 2004-2006 MAHE toetuse 1 taotleja peab täitma PKT keskkonnasõbraliku tootmise nõudeid 
viie aasta jooksul kogu majandusüksuse põllumajanduslikus kasutuses oleval maal. Toetuse 

täpsemad nõuded on esitatud põllumajandusministri 20.04.2004. a määruses nr 51 
„Põllumajandusliku keskkonnatoetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse 

menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord“. 

MAK 2007-2013 MAHE toetuse 2 (määrus nr 44) taotleja peab tegelema mahepõllumajandusliku 
tootmisega viie aasta jooksul algse kohustusega kindlaks määratud ettevõtte põllumajandusmaal. 
Toetuse täpsemad nõuded on esitatud põllumajandusministri 08.04.2010. a määruses nr 44 
„Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse 

menetlemise täpsem kord“. 

Nõuded viljavahelduse ja mullaviljakuse jälgimiseks ei ole eeltoodud määruses esitatud, vaid need 

tulenevad EL nõukogu määrusest nr 834/2007. Määruse artikkel 12 Taimekasvatuse eeskirjad järgi 
tuleb näiteks mahepõllumajanduslikus taimekasvatuses kohaldada järgmisi eeskirju: 

• kasutada maaharimis- ja maaviljelusviise, mis säilitavad või suurendavad orgaanilist ainet 

mullas, parandavad mulla stabiilsust ja mulla bioloogilist mitmekesisust ning tõkestavad 
pinnase tihenemist ja mullaerosiooni; 

• kasutatakse sellist mitmeaastast külvikorda, mis säilitab ja suurendab mulla viljakust ja 

bioloogilist aktiivsust ning kus kasutatakse liblikõielisi ja haljasväetistaimi ning eelistatavalt 
komposteeritud sõnnikut või mahepõllumajanduslikust tootmisest pärit komposteeritud 
materjali. 

Nii MAHE toetuse 1 kui ka 2 taotleja peab olema tunnustatud mahepõllumajanduse seaduse, alusel. 
Samuti peavad nad täitma mahepõllumajandusliku taimekasvatuse ja loomakasvatuse nõudeid (RTL 
2009, 20, 253). 

MAHE toetuse 2 taotlejad, kes soovivad toetust PKT Keskkonnasõbraliku majandamise 

põhitegevuse täitmise eest, peavad täitma ka määruse nr 46 „Keskkonnasõbraliku majandamise 

toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord“ baas- ja 
põhitegevuse nõudeid. 

3.10.3. MEETME ANALÜÜS 

Eesmärkide saavutamine ja üldanalüüs 

Toetuse saajate arv ja toetusalused pinnad maakonniti (väljundnäitajad) 

MAHE toetuse (määratud) saajate arv Eestis kasvas ajavahemikus 2007-2013 26% võrra (294 tootja 

võrra). Toetuse saajate arv tõusis 2013. a võrreldes 2012. a 12 maakonnas, langes 2 maakonnas ja 
ühes maakonnas ei muutunud . Kõige rohkem oli toetuse saajaid 2013. a Võru (177) ja Saare (151) 
maakonnas. Võru ja Saare maakond kuuluvad üldiselt Eesti väiksema mullaviljakusega piirkondade 
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hulka. Kõige vähem oli toetuse saajaid Ida-Viru (31) ja Järva (48) maakonnas. Järva maakond 
kuulub Eesti viljakaimate piirkondade hulka ning seal oli ka KSM toetuste alune pind suurim. Enim 
kasvas MAHE toetuse saajate arv 2013. aastal võrreldes 2012. aastaga Võru ja Rapla maakonnas. 

2009. aastal, kui enamusel mahetootjaist lõppes MAHE toetuse 1 viieaastane kohustusperiood, 
vähenes Hiiu maakonnas järsult MAHE toetuse saajate arv (2008. a oli 112 ja 2009. a 86 taotlejat).  

Osa tootjaid ilmselt ei võtnud peale MAHE toetuse 1 kohustuse lõppemist enam MAHE toetuse 2 

kohustust. Toetuse saajate arvu kasvu pidurdavad igal aastal ka mahepõllumajanduse registrist 
erinevatel põhjustel välja arvatavad maheettevõtted ja ettevõtted, mis omavahel ühinevad. 2013. a 
arvati Mahepõllumajanduse registrist välja 44 ettevõtet (PMA, 2013). 

MAHE toetuse (määratud) kogupind Eestis kasvas ajavahemikus 2007-2013 toetuse saajate arvu 
kasvuga võrreldes oluliselt ehk 94% võrra (61 067 ha). Suurimad MAHE toetuse alused kogupinnad 

olid 2013. aastal oli Tartu (15 481 ha), Viljandi (13 010 ha) ja Saare (12 777 ha). Kõige vähem oli 

MAHE toetuse 2 alust kogupinda 2013. aastal Ida-Viru (3956 ha) ja Järva (4147 ha) maakonnas. 
Kõige enam tõusis toetusalune pind 2013. aastal võrreldes 2012. aastaga Saare (1293 ha ehk 11%) ja 
Pärnu maakonnas. Hiiu maakonnas oli 2013. aastal MAHE toetuse alune pind 3,3 korda ja Saare 
maakonnas 24% suurem kui KSM toetusealune pind. Teistes maakondades ületas KSM toetusalune 

pind selgelt MAHE pinna. 

MAHE toetuse alused keskmised pinnad 2013. aastal toetuse saaja kohta olid kõige suuremad Ida-
Viru (128 ha), Lääne ja Rapla (mõlemas 116 ha) maakonnas. Kõige väiksemad keskmised pinnad 

olid Põlva (56 ha) ja Võru (64 ha) maakonnas.  

Mahepõllumajanduse registris (PMA, 2013) olevast pinnast moodustas MAHE määratud 
toetusalune pind 2013. a 82% (Joonis 248). Kõige enam oli MAHE toetusalust pinda registris 
olevast pinnast Tartu (98%), Viljandi (95%) ja Järva (94%) maakonnas, kõige vähem Ida-Viru 

(63%) ja Lääne (66%) maakonnas. Mahepõllumajanduse registris on ka teatav osa pinda, millele 
pole võimalik MAHE toetust taotleda (osa looduslikku rohumaad, karjatatav 
mittepõllumajandusmaa jm). Selle osakaal on maakondades erinev ja see mõjutab ka teatud määral 
MAHE toetusaluse pinna osakaalu. Registris oli 2013. aastal 1553 mahetootjat. Seega oli MAHE 

toetuse saajaid 145 võrra vähem, kui registris olevaid mahetootjaid.
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Joonis 247. MAHE toetuse määratud pind (ha) ja saajate arv maakonniti perioodil 2007-2013 (PRIA, 21.02.2014 andmetel) 
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Joonis 248. MAHE toetuse aluse pinna osakaal (%) Mahepõllumajanduse registris olevast pinnast 2013. 
aastal (PMA, 2013); (PRIA, 21.02.2014 alusel) 

MAHE toetuse 2 saajad said lisaks taotleda ka KSM toetust põhinõuete (KSMP) täitmise eest. 2013. 
a oli KSMP toetuse all (määratud pind) 23 619 ha, mis moodustas vähem kui poole 

mahepõllukultuuride all olevast pinnast. KSMP toetuse saajaid oli 2013. aastal 262 (Tabel 69) ehk 

19% kõigist MAHE toetuse 2 saajatest. 

Üheks põhjuseks, miks osale põllukultuuride pinnast pole KSMP toetust võetud, peitub arvatavasti 
ka selles, et KSM toetuse taotlejad, kes asendasid oma kehtiva KSM kohustuse MAHE kohustusega, 
ei saanud sellele pinnale enam KSMP toetust taotleda. KSMP said taotleda vaid need MAHE toetuse 

taotlejad, kellel eelnevalt KSM kohustust polnud. 
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Tabel 69. KSM põhinõuete täitmise (KSMP) eest toetust saavate MAHE tootjate arv ja toetusalune pind (ha) 
2013. aastal (PRIA, 21.02.2014 andmetel) 

Maakond 
KSMP toetusalune pind 

mahetootjatel, ha, 2013. a  
KSMP mahetootjate arv, 2013. a 

Harju 616 7 

Hiiu 82 3 

Ida-Viru 530 3 

Jõgeva 792 12 

Järva 413 7 

Lääne 1180 17 

Lääne-Viru 614 10 

Põlva  1123 18 

Pärnu 1697 31 

Rapla 2540 15 

Saare 278 12 

Tartu 6003 32 

Valga 1130 12 

Viljandi 3649 43 

Võru 2972 40 

Kokku 23 619 262 

Mahetootjate hulgas oli KSMP toetuse saajaid 2013. a enim Viljandi ja Võru maakonnas. Suurim 
KSMP pind oli aga Tartu maakonnas. Nendes maakondades oli ka suhteliselt palju MAHE toetuse 
saajaid. Samas Saare ja Hiiu maakonnas, kus MAHE toetuse saajaid oli samuti suhteliselt palju, said 

KSMP toetust vaid vastavalt 12 mahetootjat 151-st ja 3 mahetootjat 88-st ning KSMP toetusalune 
pind oli samuti väike.  

Üks vähese liitumise põhjus KSMP-ga Hiiu ja Saare maakonnas seisneb arvatavasti selles, et neis 
maakondades on MAHE toetusaluste põllukultuuride (teraviljad, ristõielised õlikultuurid, kartul, 
köögivili ja liblikõielised) alune pind väike ja KSMP toetust mittesaava püsirohumaa pind väga 
suur. Nii moodustas 2013. a MAHE toetusaluste kultuurigruppide struktuurist püsirohumaade pind 

Hiiu maakonnas 87% ja Saare maakonnas 91%. Teraviljade ja ristõieliste õlikultuuride pind oli Hiiu 
maakonnas 4% ning Saare maakonnas 3% ning liblikõieliste pind (ilma allakülvideta) Hiiu 
maakonnas 8% ja Saare maakonnas 5%. Teistes maakondades oli MAHE toetusaluseid 
püsirohumaid tunduvalt vähem (19-75%), rohkem oli aga teravilja ja õlikultuuride (10-42%) ning 

liblikõieliste alust pinda (12-34%) (ilma allakülvideta). 

KSMP toetuse saajad pidid hoidma 30% põllukultuuride toetusalusest pinnast talvise taimkatte all. 

Olemasolevate andmete alusel võib öelda, et see nõue on KSMP toetust saavatel mahetootjatel 
olnud korralikult täidetud. Talvise taimkatte pind oli 2013. a olenevalt maakonnast vahemikus 47-
73% ja maakondade keskmiselt 58%. 
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MAHE toetuse 2 alusel toetatavad põllumajandusloomad  

MAHE toetust loomade eest sai 2013. a kokku 947 tootjat (2012. a 908). Toetatavate maheloomade 
koguarv ja sellest tulenevalt määratud toetussumma tõusid ajavahemikus 2009-2013 oluliselt. 

Arvuliselt kõige rohkem oli 2013. a toetusaluseid lambaid – 36 755 (Tabel 70). 
Mahepõllumajanduse registris olevatest lammastest oli MAHE toetusaluseid lambaid 77% (PMA, 

2013). Kui perioodil 2009-2011 toetusaluste lammaste arv tõusis kiiresti, siis 2012. ja 2013. a on 
toimunud väike langus. Kõige enam oli toetusaluseid lambaid 2013. a. Saare (10 266) ja Valga 
(5406) maakonnas, kõige vähem Ida-Viru (214) ja Lääne maakonnas (778). Saare maakonna MAHE 
toetusalused lambad moodustasid 28% Eesti MAHE toetusalustest lammastest. 

Tabel 70. MAHE toetus 2 alusel toetatavate põllumajandusloomade arv ja toetussummad 2009.-2013. aastal 
(PMK, 2013a); (PRIA 21.02.2014); (PRIA, 03.03.2014 andmetel) 

Näitaja 2009 2010 2011 2012 2013 

Toetussumma, € 597 489 785 270 1 024 128 1 122 135 1 212 273 

Lüpsilehmad, tk 2629 3179 3163 2927 2374 

Üle 24 kuu vanused 
veised, sh 
ammlehmad, tk 6359 8483 10 857 12 579 14 632 

6-24 kuu vanused 
veised, tk 5663 7131 7853 8584 9883 

Kuni 6 kuu vanused 
veised, tk 3989 4679 5787 6417 7197 

Lambad ja uted, tk 24 245 32 406 37 455 37 362 36 755 

Kitsed, tk 404 523 646 844 1004 

Hobused, tk 952 1326 1922 1986 1982 

Emised ja kuldid, tk 35 47 139 197 278 

Vähemalt 2-kuused 
noorsead ja 
vähemalt 2-kuused 
nuumsead, tk 73 75 657 733 622 

Küülikud (üle 4 kuu 
vanused), tk - 116 499 1 318 58 

Üle 6-kuused 
munakanad, tk 1836 3281 5798 5567 8022 

Broilerid, tk - - 360 1857 2349 

Haned, tk - - 52 118 196 

Kalkunid, tk - - - 77 299 

Pardid, tk - - 62 61 106 

Mesilaspered, tk 227 392 450 581 717 
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Toetatavaid veiseid oli 2012. a. koos toetusaluse noorkarjaga kokku 34 086 (96% 
Mahepõllumajanduse registris olevatest veistest). Nende arv on aastate jooksul pidevalt kasvanud. 
Kõige enam oli neid Saare (4053) ja Lääne (4015) ning kõige vähem Põlva (421) ja Järva 

maakonnas (526). Toetatavaid lüpsilehmi oli veiste hulgas suhteliselt vähe – 2013. a. 2374 tk ehk 
7% (Mahepõllumajanduse registris olevatest lüpsilehmadest 91%). Toetusaluste lüpsilehmade arv 

on 2011. a alates aga kahjuks pidevalt langenud (2013. aastaks 25% võrra). Kõige enam oli 
toetusaluseid lüpsilehmi 2013. a. Viljandi (391), Võru (381) ja Saare maakonnas (380).  

Toetatavaid hobuseid oli 2013. a. selgelt kõige rohkem Saare maakonnas (750 ehk 38% kõigist 
MAHE toetusalustest hobustest), teistes maakondades oluliselt vähem. Mahepõllumajanduse 
registris olevatest hobustest oli MAHE toetusaluseid hobuseid 93% (PMA 31.12.2014). 

MAHE toetusaluseid karjatatavaid loomi (lambad, veised, hobused, kitsed) oli 2013. a kokku kõige 

rohkem Saare (15 214) ja Võru (7211) maakonnas. Saare maakonna MAHE toetusalused 

karjatatavad loomad moodustasid 21% Eesti MAHE toetusalustest karjatatavatest loomadest. Kõige 
vähem oli MAHE toetusaluseid karjatatavaid loomi kokku Ida-Viru (1527) ja Järva (2130) 
maakonnas. 

Toetusaluste sigade, kodulindude, küülikute ja mesilasperede eest saab toetust taotleda taotlusaastale 
eelnenud kalendriaasta sigade, kodulindude, küülikute ja mesilasperede eest. Seega saadi 2013. a 

toetust nende 2012. a keskmise arvu alusel. 

Toetusaluste noor- ja nuumsigade arv 2013. a võrreldes 2012. a mõnevõrra vähenes, kuid emiste ja 

kultide arv tõusis. Seetõttu kogu toetusaluste sigade arv eriti ei muutunud.  

Jõudsalt kasvas 2011.-2012. a toetusaluste küülikute arv - 2,6 korda (1318 tk 2012. a). Enamus 
toetusaluseid küülikuid (1200) kasvatati siiski ühe tootja juures Tartu maakonnas. 2013. a aga langes 
maheküülikute arv 58-ni, mida kasvatas üks Pärnu maakonna tootja. Tartu tootjat enam 
Mahepõllumajanduse registris polnud.  

MAHE toetusaluseid kodulinde (munakanad, broilerid, haned, kalkunid ja pardid) oli 2013. a kokku 
10 972. Nende arv on 2009. a alates kasvanud 6 korda. Kodulindudest kõik toetusalused haned ja 

kalkunid ning enamus broileritest kuulusid siiski vaid ühele tootjale Valga maakonnas. 

Mahepõllumajanduse registris olevatest küülikutest oli MAHE toetusaluseid küülikuid ainult 13%  

ja kodulinde 84% (PMA, 2013). Üks põhjus, miks osa  registris olevaid loomi MAHE toetust ei saa, 
on arvatavasti ka selles, et küülikuid ja kodulinde peab taotlejal olema kokku vähemalt 50, suurel 
osal loomapidajatest on neid aga vähem. Osaline põhjus on ilmselt ka selles, et MAHE toetuse 

taotlemiseks arvestatakse toetuse taotlemise aastale eelneva kalendriaasta keskmist kodulindude ja 
küülikute arvu, Mahepõllumajanduse registrisse märgitakse aga kodulindude ja küülikute arv, mis 
saadakse ettevõttes PMA kohapealse kontrolli tulemusel taotluse esitamise aastal. Need numbrid 
arvatavasti erinevad. 
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Enamus toetatavaid mesilasperesid oli 2013. a Pärnu (346) ja Lääne-Viru (157) maakonnas. Pärnu 
maakonna MAHE toetusalused mesilaspered moodustasid 48% Eesti MAHE toetusalustest 
mesilasperedest. Mahepõllumajanduse registris olevatest mesilasperedest oli MAHE toetusaluseid 

mesilasperesid ainult 55%  (PMA, 2013). MAHE toetuse saamiseks peab taotlejal olema vähemalt 4 
mesilasperet. Alla 4 mesilasperega tootjaid 2012. a maheregistris polnud, seega on põhjus, miks 

enamusele mesilasperedest toetust ei taotletud milleski muus. Võimalik, et selle üheks põhjuseks on 
ka see, et MAHE toetuse taotlemisel arvestab PRIA toetuse taotlemise aastale eelneva kalendriaasta 
keskmist mesilasperede arvu, Mahepõllumajanduse registrisse aga märgitakse perede arv, mis 
saadakse ettevõttes PMA kohapealse kontrolli tulemusel taotluse esitamise aastal. 

Mullaviljakuse säilitamisest MAHE toetuse 1 ja 2 nõuete alusel (mõjunäitaja) 

Alljärgnevalt saab MAHE 1 ja MAHE 2 toetustest välja tuua nõuded, mis soodustavad 

keskkonnasõbralikemate põlluharimissüsteemide kasutamist ja mullaviljakuse säilimist.  

• Viljavahelduses/külvikorras oleval põllumajanduslikul maal tuleb kasvatada liblikõielisi või 
liblikõieliste/kõrreliste heintaimede segu. MAK 2004-2006 MAHE toetuse 1 alusel tuli neid 
kasvatada vähemalt 15%. Liblikõieliste heintaimede kasvatamisel säilib mulla orgaanilise aine 

sisaldus, paraneb mullastruktuur, aktiveerub mullaelustik, väheneb mullaerosioon ja seotakse 

mulda märkimisväärne kogus õhulämmastiku. Seega võib mullaviljakus säilida ja paraneda.  

• MAHE toetuse saajad peavad koostama nõuetekohase viljavahelduse/külvikorra plaani ning seda 

järgima. See soodustab kaudselt ka jätkusuutlikumate põlluharimissüsteemide järgimist. 

• Mahetootmisega alustajad peavad osalema kohustuseperioodil 12 tundi mahetootmise 
algkoolitusel ja 12 tundi jätkukoolitusel. 12 tundi peavad jätkukoolitusel osalema ka 

mahetootmisega jätkajad. Neil koolitustel saab tootjatele tutvustada jätkusuutlikke 
põlluharimissüsteeme. 

MAHE toetuses 2 ei ole otseseid nõudeid ja toetatavaid tegevusi, mis reguleeriksid ettevõtete 

muldade taimetoitainete bilansi tasakaalustamist ja orgaanilise aine ning huumuse sisalduse 
säilitamist. MAHE toetuse saajate täiendkoolituste mõnelt rühmakoolitustelt saadud tagasiside 
põhjal võib öelda, et enamuse tootjate teadlikkus selles osas on aastate jooksul oluliselt tõusnud ja 
orgaanilise aine sisalduse säilitamist ning tõstmist, aga ka taimetoitainete tagastamise vajadust 

peetakse oluliseks. Koolitustel soovitakse eelkõige saada põhjalikumaid teadmisi mullas toimuvate 
protsesside ja muldade optimaalse majandamise kohta. Samas, kui mahetootjad on mullaviljakuse 

säilitamise olulisusest teadlikud, pole neil sageli piisavalt praktilisi teadmisi muldade säästlikuks 
majandamiseks oma ettevõttes (eriti siis, kui napib orgaanilisi väetisi).  

Mulla orgaanilise aine ja huumuse sisalduse säilitamine ning selle järk-järguline tõstmine on 
mullaviljakuse säilitamiseks oluline, kuna seob stabiilsesse vormi ka märkimisväärse koguse 

taimetoiteelemente ja parandab mulla struktuuri ning –tervist tervikuna.  

Liblikõieliste heintaimede kasvatamine mahekülvikorra põldudel on üks olulisimaid vahendeid 
mulla orgaanilise aine, huumuse ning lämmastikusisalduse säilitamiseks ja tõstmiseks. PMK 
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kompleksuuringus (PMK, 2013a) tõusis mahekülvikorra mulla huumusesisaldus katse alguse 3,0% 
esimese rotatsiooni lõpuks tänu liblikõieliste rohke põldheina sissetoomisele 3,2-3,3%. Eelnevalt 
kasvatati katsealal mullahuumust vähendavaid teravilju pikemat aega järjest. Mullahuumuse kasvu 

on täheldatud ka teistes riikides põldheina sissetoomisel ja sõnniku kasutamisel mahekülvikorras. 

Liblikõielisi kasvatati Eestis mahetoetusi saaval põllukultuuride all (külvikorras) oleval põllumaal 
suhteliselt palju, mis ületas tunduvalt MAHE toetuse 1 nõudeks seatud 15% (liblikõielisi igal aastal 

viljavahelduses/külvikorras oleval pinnal) piiri. Kuigi MAHE toetuses 2 seda nõuet enam pole, 
peavad maheviljelejad Põllumajandusameti üldise nõude järgi (tuleneb EL nõukogu määruse nr 
834/2007 artiklist 12 – Taimekasvatuse eeskirjad) viljavahelduses/külvikorras rotatsiooni jooksul 
vähemalt ühel aastal iga põllu kohta liblikõielisi kasvatama. Samas ei sätesta EL määrus tegelikult 

nende kasvatamise miinimummäära.  

Eesti keskmisena pole ajavahemikus 2007-2013 olulisi kõikumisi toetusaluste liblikõieliste 

osakaalus esinenud. 2013. a oli liblikõieliste (heintaimed, nende allakülvid ja kaunviljad) osakaal 
toetusalusel põllukultuuride all oleva pinnal 58% (2007.-2013. a keskmine 53%). Siiski esineb 
suuremaid kõikumisi eri maakondades aastate lõikes (Joonis 249). Näiteks Valga maakonnas oli 
liblikõieliste pind põllukultuuride (külvikorra) pinnast 2009. aastal rekordiliselt kõrge - 66%, kuid 

langes 2010. aastal nelja aasta madalaimale tasemele – 35% ja 2011. a tõusis jällegi järsult – 
ulatudes 57% põllukultuuride pinnast. Ida-Viru maakonnas oli 2012. a liblikõieliste pind 
põllukultuuride pinnast 35%, kuid 2013. a tõusis 56%-ni. 

Kõige enam liblikõielisi kasvatati ajavahemiku 2007-2013 keskmisena põllukultuuride pinna kohta 
Jõgeva (67%), Hiiu (64%) ja Viljandi (61%) maakonnas. Kõige vähem kasvatati neid 2007.-2013. a 

keskmisena Ida-Viru maakonnas (41%). Põhilise osa liblikõielistest moodustavad heintaimed ja 
nende allakülvid. Toetusaluste kaunviljade osa on olnud väike, kuigi aastate jooksul pidevalt 
kasvanud (2013. a 6% toetusalusest liblikõieliste pinnast). 

Liblikõieliste osakaal ei tohiks külvikorras olla siiski väga suur, vaid peab olema tasakaalustatud 
teiste kultuuride vaheldumisega. Näiteks on teada, et kui ristiku taaskasvatamise vahe samal põllul 
jääb liiga lühikeseks (alla 5 aasta), võib ristik hakata känguma või hävinema nn ristiku väsimust 

põhjustavate tegurite tõttu (kahjurid, haigused, endale järgnevuse talumatus). 
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Joonis 249. MAHE tootjate liblikõieliste ja liblikõieliste-kõrreliste heintaimede osakaal (%) toetusalusest põllukultuuride pinnast (jääv pind) maakondades 
2007.-2013. a (PMK, 2013a); (PRIA, 10.02.2014 andmetel) 
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MAHE toetuse 1 ja MAK 2007-2013 KSM toetuse nõuete kohaselt ei tohtinud samal põllul 
kasvatada teravilja kauem kui kolmel järjestikusel aastal ning sama liiki teravilja-, kaunvilja-, 

rühvel-, kiu- ja õlikultuuri kauem kui kahel järjestikusel aastal. Viljavahelduses/külvikorras olevate 

põldude kohta tuli viie aasta jooksul teha mullanalüüsid. Eeltoodut ei nõuta aga MAHE toetus 2 
taotlejatelt. Praegu peavad MAHE toetuse saajad järgima neid nõudeid vaid sel juhul, kui nad 
taotlevad lisaks mahetoetusele ka toetust KSM põhinõuete täitmiseks. Loodetavasti viiakse MAK 

2014-2020 MAHE meetmesse need tingimused uuesti sisse. Nii saab külvikorda mitmekesistada, 
soodustada mullastruktuuri paranemist ning umbrohtumuse, teraviljahaiguste ning kahjurite kasvu 
pidurdada. Mullanalüüside alusel saab hinnata mullaviljakuse muutusi.  

Põllumajandusmaa kultuurigruppide struktuuri analüüs võimaldab kaudselt hinnata meetme mõju 
mullaviljakusele, taimetoiteelementide leostumisele ning elurikkusele (Joonis 250).  

 

Joonis 250. MAHE toetusaluse põllumajandusmaa struktuur kultuurigruppide alusel (jääv pind), % (PMK, 
2013a); (PRIA, 10.02.2014 andmetel) 
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Vahemikus 2007-2013 moodustasid MAHE toetuse alusest pinnast 45-51% püsirohumaad. Arvates 
siia juurde ka heintaimede (kõrreliste ja liblikõieliste) pinnad, võib öelda, et rohumaad kokku 
moodustasid MAHE toetuse alusest pinnast 2013. a 74% (2007 – 81%). Püsirohumaade osakaal 

vähenes mõnevõrra 2009. a (45%-ni) ja on järgnevatel aastatel mõningal määral jällegi tõusnud 
(2013. a. 51%-ni). Järjekindlalt on vähenenud kõrreliste heintaimede grupi osakaal (2007. a 13%-lt 

3%-le 2013. a). Siia gruppi võis varem olla märgitud ka teatud osa pindu, mis tegelikult olid 
püsirohumaad, mitte lühiealised või ühe kõrrelise liigiga rohumaad. Järgnevatel aastatel võidi need 
märkida püsirohumaade gruppi. 

MAHE toetusaluste püsirohumaade pind suurenes 2013. a võrreldes 2012. a 12%, heintaimede ja 
kõrreliste grupi pind vähenes aga 16%. Märgatavalt tõusis ka liblikõieliste (heintaimed, kaunviljad) 

kasvupind (9%). 

Rohumaade suure osakaalu tõttu on enamuse MAHE toetuse aluse pinna mullaharimine suhteliselt 

ekstensiivne. See annab võimaluse mullastruktuuri paranemiseks ja orgaanilise aine sisalduse 
säilimiseks või suurenemiseks. PMK mullaviljakuse seire uuringus 2004.-2008. a ilmnes, et madala 
orgaanilise süsiniku sisaldusega (Corg<1,7%) muldade osakaal oli MAHE toetuse saajatel tunduvalt 
väiksem (8%) kui KST toetuse saajatel (17%). Kogu valimi proovidest oli MAHE toetuse saajate 

orgaanilise süsiniku sisaldus muldades keskmisest kõrgem (PMK, 2013a). 

Ristõieliste õlikultuuride kasvupind tõusis 2010. a järsult, kuid 2011. aastal langes uuesti järsult. See 
toimus peamiselt Valga maakonna arvelt, kus neid kultuure 2010. a kasvatati tunduvalt rohkem kui 

mujal. 2012. a õlikultuuride kasvupind jällegi tõusis. Ristõielised õlikultuurid vajavad kasvuks 
rohkesti toitaineid, talve-, kahjurite ja haiguste kahjustused on sageli suured, seepärast on nende 

kasvatamine maheviljeluses ka problemaatiline.  

Ajavahemikus 2009-2013 oli teraviljade (koos allakülvidega) kasvupinna osakaal kultuurigruppide 

struktuuris mõnevõrra suurem kui 2007.-2008. a. Viimastel aastatel pole nende toetusalune 
kasvupind aga oluliselt muutunud. Liblikõielistest suurenes kaunviljade toetusalune kasvupind 
2011.-2013. a võrreldes varasemate aastatega märgatavalt (2013. a võrreldes 2012. aastaga 26%). 
Siiski oli nende pind kogu toetusalusest pinnast 2013. a endiselt väike (2%, 2298 ha). 

Oluliselt tõusis 2013. a võrreldes 2012. a MAHE toetusaluste kiukultuuride (10,7 korda) ja aedvilja 

(36% võrra) alune pind. Kuna nende kultuuride pind oli aga tervikuna suhteliselt väike, ei 
mõjutanud see märkimisväärselt nende osakaalu muutust kultuurigruppide struktuuris. 

Võib öelda, et olulist kultuurigruppide kasvupindade struktuuri muutust pole maheviljeluses 
viimastel aastatel siiski toimunud. 
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Joonis 251. MAHE tootjate mustkesa osakaal (%) toetusalusest (jääv pind) põllukultuuride pinnast maakondades perioodil 2007-2013 (PMK, 2013a); 
(PRIA, 10.02.2014 andmetel) 
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Mustkesa liiga sage kasutamine võib mullaviljakust järsult vähendada, kuna kiirendab oluliselt 
orgaanilise aine mineraliseerumist ja soodustab mullaerosiooni. Ühel vegetatsiooniperioodil põllu 

mustkesana harimisel võib mineraliseeruda kogu orgaanilise aine hulk, mis kaheaastase põldheina 

kasvatamisega viljavahelduses mulda lisandub. Tervikuna polnud perioodil 2007-2013 mustkesa 
alune pind toetusaluste kultuurigruppide struktuuris suur, moodustades vaid 2-4% (Joonis 250).  

Mustkesa kasutatakse põhiliselt siiski põllukultuuride külvikorras oleval pinnal. Seal oli mustkesa 
maakondade keskmiselt 4-7% olenevalt aastast (2013. a 7%) (Joonis 251). Mitmetes maakondades 

oli mustkesa pind erinevatel aastatel siiski märkimisväärne. Nii oli Ida-Viru maakonnas 2008. a 
mustkesa MAHE toetusalusest põllukultuuride pinnast 28%, Põlva maakonnas 2009. a 22%, Järva 
maakonnas 2007. a 18% ja Rapla maakonnas 2013. a. 19%. Hinnanguliselt ei tohiks viljavahelduses 
mustkesa osakaal suureneda üle 7% aastas, sest see võib mullaviljakust ja -struktuuri juba oluliselt 

kahjustada. Toetusaluse mustkesa pind suurenes 2013. a võrreldes 2012. a oluliselt (32%). See oli 

märgatav ka mustkesa osakaalu suurenemises MAHE toetusaluste põllukultuuride pinnas. Mustkesa 
oli 2013. a üle 7% toetusaluste põllukultuuride pinnast koguni viies maakonnas (Rapla, Harju, 
Põlva, Jõgeva ja Ida-Viru). 2012. aastal oli mustkesa üle 7% toetusaluste põllukultuuride pinnast 
vaid Rapla maakonnas. 

2011. a tootjate e-küsitlus (PMK, 2011e) näitas, et paljudel mahetootjatel pole mullaviljakuse 

säilitamiseks kasutada piisavalt orgaanilisi väetisi (sõnnik, kompost jm). Arvestuslikult toodetakse 
Eestis mahepõllumajanduses haritava maa hektari kohta ainult 3-4 tonni sõnnikut aastas. Sageli 

viiakse ettevõtetest välja (ei tagastata mulda) oluline kogus põhku, mis sisaldab suhteliselt palju 
kaaliumi ja orgaanilist ainet, vähendades ka selle arvelt muldade kaaliumi ja orgaanilise aine 

sisaldust.  

PMK kompleksuuringust (PMK, 2014g) selgus, et kui maheviljeluses liblikõieliste heintaimede 

rikkas külvikorras olevale põllumaale anda tahesõnnikut 12 tonni/ha aastas ja eemaldada 
intensiivselt heintaimi söödaks (2-3 niidet aastas), jääb NPK-üldbilanss ikkagi negatiivseks ehk 
NPK eemaldatakse mullast saagiga rohkem kui tagastatakse. NPK-üldbilansi tasakaalustamiseks 
tuleks niidete arvu vähemalt ühe võrra aastas vähendada või suurendada külvikorras antavat 

sõnnikunormi. Põllumajandusmaa kohta peetav loomade hulk ja sellest olenev toodetav 

sõnnikukogus sõltub aga maa viljakusest. Nii et sageli pole sõnniku puudusel selle andmisnormi 
võimalik siiski suurendada. Ainult taimekasvatusega tegelevatel tootjatel puudub fosfori ja kaaliumi 
põldudele andmise võimalus sageli üldse, kuna neil pole kasutada sõnnikut. Kui kompleksuuringus 

külvikorras sõnnikut ei antud, vähenes uuritavate põldude künnikihis taimedele omastatava fosfori- 
ja kaaliumisisaldus, samuti jäi P- ja K-üldbilanss negatiivseks. NPK puudusel on võimalik väetada 
ka turule jõudnud mahepõllumajanduses kasutada lubatud mineraalsete P- ja K- ning orgaaniliste N-
väetistega. Nende hind on aga kõrge ja nagu kompleksuuring näitas, oleks vaja nende majanduslikku 

tõhususust eri kultuuride väetamisel uurida.  

PMK mullaviljakuse seire uuring näitas (PMK, 2013a), et võrreldes KSM ja ÜPT tootjatega on 

taimedele omastatava kaaliumi poolest vaeseid muldi enam just MAHE toetuse alustel põldudel, kus 
uuringu alguses olid 51% muldadest kaaliumivaesed (sisaldus alla 130 mg/kg). Viie aasta jooksul oli 
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nende muldade osakaal tõusnud 57%-ni. Ka madala omastatava P-sisaldusega muldade osakaal oli 
mahetootjatel suurem kui teistel toetusgruppidel ja püsinud Eesti keskmisena suhteliselt stabiilsena 
(23% muldadest). Maakondade lõikes on siiski mõningaid erinevusi. Osades maakondades on 

omastatava P- ja K-sisaldusega muldade osakaal vähenenud, osades tõusnud.  

Mullaproovide kordusanalüüsi põhjal on mahepõldudel taimedele omastatava P-sisaldus Eesti 
keskmisena viie aasta jooksul natuke suurenenud (62-lt 67 mg/kg), aga K-sisaldus vähenenud 8% 

(143-lt 131 mg/kg). Maakondade lõikes on olukord siiski erinev. Omastatava P-sisaldus langes 
oluliselt näiteks Jõgeva maakonna mahetootjate muldades. Omastatava K-sisaldus aga suurenes 
natuke Võru ja Lääne-Viru maakonnas. Murettekitav on väetamisest mittehoolivate mahetootjate 
märkimisväärne osakaal. PMK mahetootjate 2011. a e-küsitluse alusel ei peetud väetamist, 

viljavahelduses/külvikorras olevatel põldudel 9-44% ja püsirohumaadel 23-42% ettevõtetes, 

vajalikuks kuna saaki saadakse ka ilma selleta (PMK, 2013a).  

Maastikulise mitmekesisuse säilitamine ja parandamine 

Mitmekesine viljavaheldus heintaimede ja erinevate põllukultuuride vaheldumisega põldudel 
mitmekesistab kaudselt ka maastiku ilmet. Siiski on keeruline öelda, kuidas meede otseselt 
maastikulist mitmekesisust säilitada ja parandada aitab. 

Bioloogilise mitmekesisuse säilitamine ja parandamine (mõjunäitaja) 

Kuna põllumajanduse intensiivistumist ja keemilise taimekaitse ulatuslikku kasutamist peetakse 
bioloogilise mitmekesisuse languse üheks põhjustajaks, loetakse mahepõllumajandust ekstensiivse 
tootmisviisina elurikkuse säilitamise seisukohast üheks parimaks lahenduseks. 

PMK kimalaste seire uuringu (PMK, 2013k) järgi olid kimalaseliikide arv ja mitmekesisus  2009.-
2010. aastal (Lõuna- ja Kesk-Eestis) MAHE ettevõtetes suhteliselt stabiilsel tasemel, kuid veidi 
kõrgemad kui KSM ja ÜPT ettevõtetes. 2011. a olid kimalasenäitajad KSM ja MAHE ettevõtete 

vahel aga sisuliselt võrdsed. 2012. a olid aga KSM ettevõtetes kimalasenäitajad oluliselt kõrgemad 
kui MAHE ettevõtete põldudel. 2013. a olulised vahed MAHE ja KSM vahel jällegi puudusid, kuid 
ÜPT ettevõtete kimalaseliikide arv oli oluliselt väiksem kui MAHE ja KSM ettevõtetes (PMK, 
2013k). Kimalaseliikide arv ja nende mitmekesisus on Kesk-Eesti KSM ettevõtetes tegelikult aasta-

aastalt tõusnud. See võib tuleneda KSM meetme nõuete aastatepikkusest positiivsest mõjust 

kimalastele (mitmekesise külvikorra sisseviimine, liblikõieliste osakaalu tõus, rohuribade kasutus, 
glüfosaadi kasutamise piirang põllukultuuride kasvu ajal jne). Oma osa võib olla ka MAHE 
toetusaluse pinna kasvul. Tihti paiknevad KSM ja MAHE ettevõtete põllud lähestikku ja mõjutavad 
teineteist. Nii annavad mahepõllud kimalastele tervislikuma elukeskkonna ja vähendavad kõrval 

asuvatel KSM põldudel tehtavate keemiliste taimekaitsetööde võimalikku kahjulikku mõju neile. 
Samas võib keemilise taimekaitse kasutamine KSM põldudel vähendada ka lähedal olevate 
mahepõldude kimalaste populatsiooni.  
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Üldiselt olid võrdlusaastate jooksul kõigi kolme toetustüübi ettevõtete põldudel Lõuna-Eestis 
kimalaste arvukus, liigiline mitmekesisus ja Shannoni indeks kõrgemad kui Kesk-Eestis (eriti seire 
esimestel aastatel). Piirkonnal tundub olevat seega oluline mõju kimalastele.  

PMK põllulindude seire uuringu (PMK, 2013l) järgi pole uurimisaluste piirkondade enamus 
linnustiku näitajad (2010.-2013. a seireandmete põhjal) sõltuvalt toetustüübist omavahel statistiliselt 
oluliselt erinenud. Üldiselt olid aga need näitajad MAHE tootjate maadel kõrgemad kui KSM ja 

ÜPT ettevõtetes. Nii oli pesitsevate linnuliikide arv kui ka pesitsevate paaride arv seirepiirkondade 
peale kokku kõigil seireaastatel kõrgeim MAHE ettevõtetes. Kõrgemad linnunäitajad on olnud 
seotud rohumaade suurema osakaaluga uurimisaladel. MAHE ettevõtetel oli aga uurimisaladel 
oluliselt rohkem rohumaid. Võib öelda, et rohumaade suur osakaal mahetootmisel (73-81% 

toetusalusest pinnast 2007.-2013. a) soodustab kindlasti elurikkuse säilimist ja võimalik, et ka tõusu.  

Loomtoidulisi ja seemnetoidulisi linde on kohati MAHE ettevõtete põldudel rohkem kui KSM ja 

ÜPT tootjate põldudel. See annab alust arvata, et keemiliste pestitsiidide mittekasutamise tõttu säilib 
lindudele suurem toiduressurss.  

Veekvaliteedi säilitamine ja parandamine (mõjunäitaja) 

Kuna MAHE veeseirepõllul 2013. a väetisi ei kasutatud, siis oli kõikide toiteelementide üldbilanss 
negatiivne (PMK, 2014b). Selle tõttu oli ka lämmastiku leostumine aruandeaastal, nii nagu 

varasematelgi, väga madal. Fosfori leostumises MAHE ja KSM (+ KST) põldudelt aastatel 2007-
2013 olulisi erinevusi ei täheldatud. Fosfori leostumise tase jäi enamasti võrreldavaks ärakandega 
looduslikelt aladelt (0,1-0,15 kg/ha) kuigi P-kontsentratsioon dreenivees jäi enamasti 

pinnaveekogumite kesisesse kvaliteediklassi. 

Uuringu tulemustele tuginedes võib väita, et maheviljeluses on toiteelementide liikumine leostumise 
kaudu dreenivette üldiselt madal. 

PMK taluvärava toiteelementide bilansi (ostu ja müügi alusel) uuringu raames analüüsiti KSM ja 

ÜPT põllumajandusettevõtete N-, P-, K-bilansi kõrval ka MAHE seireettevõtete (~40 ettevõtet) 
toiteelementide bilansi tulemusi. Uuringu üheks eesmärgiks oli veekeskkonna seisukohalt hinnata, 
kas mahepõllumajandusliku tegevusega seoses muutub mullast toiteelementide leostumine. 
Eesmärgiks oli analüüsida ka maheettevõtete majandamise efektiivsust ettevõtte tasandil.  

PMK uuringu andmetel oli MAHE seireettevõtetes N-sisend aastatel 2004-2012 vahemikus 27-41 
kg/N/ha kohta aastas (PMK, 2014b). 2012. aastal oli keskmine N-sisend 36 kg/ha ja väljund 29 

kg/ha. Lämmastiku bilanss MAHE seireettevõtetes varieerus olenevalt aastast (perioodil 2004-
2012), olles positiivne (vahemikus 7-26 kg/ha) 2012. aastal oli see näiteks 7 kg/ha. Põhilise osa 
lämmastiku sisendist moodustas liblikõieliste poolt seotud lämmastik (2012. a 70%). MAHE 
ettevõtete lämmastiku kasutamise efektiivsus varieerus aastati (perioodil 2004-2012 a vahemikus 

34%-89%). 2012. aastal oli lämmastiku kasutamise efektiivsus 80%, mis vastas tasakaalulise 
tootmise tasemele. Eeloleva info põhjal võib väita, et lämmastiku leostumisest põhjustatud põhja- ja 

pinnavee saastumise riski võib MAHE-tootmise korral hinnata minimaalseks. 
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P-sisend ettevõtte kohta oli (perioodil 2004-2012) mahetootjatel praktiliselt olematu (0-2 kg/P/ha) ja 
kogubilanss jäi kergelt negatiivseks (2011. ja 2012. aastal näiteks -4 kg/ha). See ühtib ka PMK 
kompleksuuringu (perioodi 2003-2012) põllupõhise P-üldbilansi tulemusega, kus P-üldbilanss jäi 

samuti negatiivseks (PMK, 2014g). Sellised tulemused näitavad, et mahetootmises oli fosfori 
leostumise risk minimaalne.  

K-sisend MAHE ettevõtte kohta oli perioodil 2004-2012 praktiliselt olematu (0-3 kg/K/ha) ja 

taluväravabilanss jäi märkimisväärselt negatiivseks. 2012. aastal oli K-bilanss -19 kg/ha. Ka 
kompleksuuringus jäi põllupõhine K-üldbilanss negatiivseks. See näitab, et ka kaaliumi leostumise 
risk on maheviljeluses minimaalne. 

Tänu sellele, et fosfori ja kaaliumi sisend MAHE ettevõtetes praktiliselt puudus, oli ka nende 
toiteelementide kasutamise efektiivsus valdavalt >100% kõikidel uuringu aastatel. Sisuliselt 

tähendab see, et tegelikult tarbiti fosforit ja kaaliumit kordades rohkem kui seda tootmisesse 

panustati. 

N-, P-, K-taluväravabilansi tulemuste alusel võib keskkonna olukorda keemilise koormuse 
vähenemise ja vee kvaliteedi paranemise seisukohalt hinnata heaks, mulla viljakuse suhtes aga 
negatiivseks. 

Mahetootjate keskkonnateadlikkus (mõjunäitaja, lisaindikaator) 

PMK e-küsitluse uuring (PMK, 2011e) näitas, et MAHE tootjate keskkonnateadlikus on kõrge 
(PMK, 2013a). Ilmselt on see aastate jooksul tõusnud tänu kohustuslikele koolitustele ja 

toetusmeetmete nõuete pikemaajalisele täitmisele. 

Mahepõllumajanduse konkurentsivõime toetamine ja suurendamine 

Sotsiaalmajanduslike näitajate analüüs (FADN, 2013) ja (PMK, 2013a) võimaldab hinnata MAHE 
tootjate sissetulekute muutusi ja seeläbi hinnata ka konkurentsivõime muutusi ning kaudselt ka 
mahepõllumajanduse arengut. Hinnatakse ka toetuste osakaalu mitmete sissetulekut iseloomustavate 
näitajate osas.  

2007.-2009. a analüüsiti MAHE tootjaid majandusliku suurusklassi (ESU) jaotamise järgi.  2010. a 

FADN metoodika muutus ja ettevõtte suurusklassi määramise aluseks on standardkogutoodangu 
(SKT) väärtus eurodes. FADN metoodika järgi peetakse professionaalseteks 

põllumajandustootjateks neid tootjaid, kelle standardkogutoodang ületab 4000 eurot. SKT tehakse 
kindlaks standardtoodangu (ST) koefitsientide abil, mis arvutatakse viie aasta keskmisena (2010. a 

kolme aasta) vastavalt saagikus- ja produktiivsus näitajatele ning hindadele. PRIA 2010 - 2012. 
aasta andmete põhjal (2012. a 1300 ettevõtet) viidi läbi väljamakstud toetussummade analüüs 
lähtuvalt ettevõtte suurusklassist ja tootmistüübist.  

2012. aastal said väikesed MAHE tootjad majandusliku suuruse klassist kuni 4000 eurot 1% MAHE 
toetustest. Mahetootjad majandusliku suuruse klassist 4000 - 100 000 eurot said MAHE toetusi 62% 
ja suuremad tootjad majandusliku suuruse klassist üle 100 000 euro said 33% MAHE toetustest. See 
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on suhteliselt sarnane toetuste jaotusega 2010.-2011. aastal. Eeltoodu näitab küllalt hästi, et MAHE 
toetuse saajad olid peamiselt väikese kuni keskmise suurusega ettevõtted (89% ettevõtetest).  

2012. aastal said mahetootjad loomakasvatuse tootmistüübist 42% MAHE toetustest, 

taimekasvatajad 28%, piimatootjad 14%, segatootjad 9%, püsikultuuride kasvatajad 2%. Sea- ja 
linnukasvatajad said 1% ning aiandustootjate toetuste hulk oli alla protsendi MAHE toetuste 
kogusummast.  

Mahepõllumajandustootjate sissetulekut saab võrrelda müüdava toodangu ja toetuste struktuuri 

võrdlemisega FADN andmebaasi ettevõtetel. Omavahel on nüüd üldiselt võrreldavad varasemate 
aastate (2007.-2009. a) üle 2 ESU suurusklassiga tootjad ja uue  metoodika majandusliku suuruse 
klassi (SKT) järgi jaotatud tootjad (alates 2010. a).  

MAHE tootjate sissetulekud koos toetustega hektari kohta kasvasid 2010.-2012. aastal märgatavalt 

võrreldes 2007.-2009. aastaga (Tabel 71). 2012. a oli kogu sissetulek hektari kohta 2009. a võrreldes 
199 euro (61%) võrra suurem. Eriti märkimisväärne oli 2011. ja 2012. aastal taimekasvatustoodangu 

sissetuleku tõus. 2011. a tõusis see võrreldes 2010. a 54 euro võrra ja 2012. a võrreldes 2011. a 72 
euro võrra. Taimekasvatustoodangu müügist saadavad sissetulekud võisid 2012. a suureneda ka tänu 
kultuuride kõrgemale saagikusele soodsate ilmastikuolude tõttu, võrreldes varasemate aastatega. 
Paranes ka maheteravilja ekspordi võimalus, mistõttu maheteravilja sai müüa kõrgema hinnaga. Ka 

koduturul mahedana müüdavate toodete realiseerimishinnad olid tunduvalt kõrgemad kui 
tavatoodangul ja mahedana müüdud taimekasvatustoodang mitmes tootegrupis kasvas. 2012. a. 

kasvas näiteks mahedana viidatud kaera, odra ja rapsi müük (PMK, 2013c), mistõttu võib arvata, et 
nende toodete müümisel tavatoodangust kõrgema hinna tõttu sissetulekud kavasid. Kuna suur osa 

maheterakultuuride toodangust müüakse endiselt tavatoodanguna ja tavatoodangu 
realiseerimishinnad 2010.-2012. a tõusid, aitas ka see ilmselt mahetootajate sissetulekuid tõsta.  

Tähelepanuväärne oli loomakasvatustoodangust saadava sissetuleku oluline vähenemine (36 euro 
võrra hektarile) 2012. a võrreldes 2011. a. Seda on keeruline põhjendada. Mingi osa võis siin olla 
selles, et ühe olulisema tooteliigina vähenes 2012. a võrreldes 2011. a poole võrra viitega 
mahepõllumajandusele realiseeritud eluslammaste osa (PMK, 2013c), mis võis põhjustada ka 

loomakasvatuse üldist sissetulekute vähenemist. Oluliselt vähenes 2012. a ka maheveise- ja 

linnuliha kogutoodang (TNS Emor, 2014). 

Keskmine MAHE ettevõtte majanduslik suurus (tuhandetes eurodes) oli 2012. a 2,2 korda väiksem 
kui keskmisel II telje tootja ettevõttel ja ligilähedaselt samas suurusjärgus TAVA ettevõttega. 
MAHE keskmises ettevõttes oli 2012. a ka kasutatavat põllumaad 21% vähem kui II telje ettevõttes, 
kuid 2,2 korda rohkem kui TAVA ettevõttes (vastavalt 128,8 ja 163,1 ha, TAVA ettevõttes 59,9 ha). 



 

 

 

Tabel 71. MAHE põllumajandusettevõtete sissetulekud ja kasutatud põlumajandusmaa (PMK, 2013a); (FADN, 2013) 

Näitajad 

Üle 2 
ESU 

2007 
% 

Üle 2 
ESU 

2008 
% 

Üle 2 
ESU 

2009 
% 

Tootjad 
SKT järgi 

2010 
% 

Tootjad 
SKT järgi 

2011 
% 

Tootjad 
SKT järgi 

2012 
% 

Kasutatud põllumajandusmaa, 
ha 96,0 - 104,2 - 91,7 - 122,2 - 103,7 - 128,8 - 

Sissetulekud koos toetustega 
(v.a invest.), €/ha 350 100 376 100 326 100 434 100 502 100 525 100 

s.h taimekasvatustoodangu 
müük, €/ha 33 10 41 11 19 6 39 9 93 19 165 31 

s.h loomakasvatustoodangu 
müük, €/ha 99 28 94 25 89 27 120 28 117 23 81 15 

s.h muud sissetulekud, €/ha 31 9 37 10 19 6 31 7 41 8 33 6 

s.h toetused (v.a. invest.), €/ha 187 53 204 54 199 61 244 56 251 50 247 47 

Toetustest MAHE toetus, €/ha 25 13 74 36 73 37 92 38 93 37 99 40 

Toetustest KST, KSM, €/ha 1 0 1 1 0 0 14 6 11 4 9 4 

Toetustest ESA, €/ha 14 8 14 7 14 7 15 6 14 6 12 5 

Toetustest Natura (2.2 ja 2.7), 
€/ha 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 0 

Toetustest PLK, €/ha - - 18 8 14 7 5 2 7 3 7 3 

Toetustest OTL, €/ha 2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 

Toetustest LKT, €/ha - - - - - - 0 0 - - 0 0 

Toetustest muud toetused, €/ha 144 77 95 46 94 47 115 47 123 49 118 48 
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MAHE ettevõtte sissetulekud hektari kohta on olnud II telje ettevõtte sissetulekutest hektari kohta ka 
koos toetustega (v. a investeeringutele) oluliselt väiksemad. Nii olid sissetulekud koos toetustega 
2012. a II telje ettevõttes 872 ja MAHE ettevõttes 525 eurot hektarile. Toetused kokku (v.a 

investeeringutele) olid aga MAHE ettevõtte hektari kohta 2012. a keskmiselt 24% võrra suuremad. 
Võrreldes TAVA tootjatega olid MAHE tootjate sissetulekud 2012. a ilma toetusteta MAHE 

ettevõtte hektari kohta 3,1 korda väiksemad, kuid toetused (v.a investeeringutele) 72% võrra 
suuremad. MAHE tootjate sissetulekute kogusumma hektari kohta oli 2012. a kõigist II telje tootjate 
toetusgruppidest kõige väiksem. 

Toetused (v.a investeeringutele) moodustasid MAHE ettevõtetel aastatel 2007-2010 keskmisena üle 
poole sissetulekutest (keskmiselt 56%). 2011. a oli toetuste osakaal 50% ja 2012. a 47%. Toetuste 

osakaal on langenud, kuna toodangu müügist saadav sissetulek on viimastel aastatel suurenenud. 

MAHE toetuse osakaal ettevõtete toetuste struktuuris oli üks olulisimaid, moodustades alates 2008. 
a, kui MAHE toetused uute määrade järgi tõusid, 36-40% kõigist toetustest (v.a investeeringutele). 
Seejuures 2. telje toetustest oli MAHE toetusel peamine osakaal. 

PMK kompleksuuringus ajavahemikus 2006-2013 tehtud mahetootmise teraviljade kattetulu 
arvestused näitavad, et olenemata kasutatud agrotehnoloogiast oli toiduks ja söödaks mineva 

müügiteravilja kattetulu hektari kohta ilma toetusteta negatiivne või vaid vähesel määral kasumlik. 
Toetustega suudeti kattetulu positiivsena hoida, kuigi teravilja kokkuostuhinnad kõikusid aastate 
lõikes tugevalt ja sisendid kallinesid. Sõnniku (30 t/ha) laadimine, transport ja põllule laotamine on 

kulukas ning saadav teravilja saagitõus ei kompenseerinud tehtud kulutusi sõnniku otsemõjuaastatel. 

Ka see näitab, et toetused on MAHE tootjate tulukuse ja konkurentsivõime tõstmisel väga olulised.  

Netolisandväärtus (NLV), ettevõtjatulu ja arvestuslik netokasum olid põllumajandusmaa hektari 
kohta 2008., 2010., 2011. ja 2012. a oluliselt suuremad kui 2009. a (Tabel 72). See võis osaliselt 
tuleneda toodangu kokkuostuhindade (piim, teravili jm) üldisest madalamast tasemest 2009. aastal. 
Kuigi ka kütuse ja määrdeainete hind 2009. aastal langes, ei piisanud ilmselt sellest, et sissetulekud 
ei väheneks.  
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Tabel 72. Netolisandväärtus, ettevõtjatulu ja arvestuslik netokasum MAHE põllumajandusettevõttes perioodil 
2008-2012 (PMK, 2013a); (FADN, 2013) 

Näitajad 

Tootjad üle 
2 ESU 

2008 

Tootjad üle 
2 ESU 

2009 

Tootjad 
SKT järgi 

2010 

Tootjad 
SKT järgi 

2011 

Tootjad 
SKT järgi 

2012 

Kasutatud 
põllumajandusmaa, ha 

104,2 91,7 122,2 103,7 128,8 

Netolisandväärtus, 

€/ha 
168 153 194 209 245 

Ettevõtjatulu, €/ha 190 152 170 180 193 

Arvestuslik netokasum, 
€/ha 

94 57 90 83 101 

2010. a alates on MAHE tootjate netolisandväärtus ja ettevõtjatulu pidevalt kasvanud ja see on 
kooskõlas sissetulekute tõusuga. Arvestuslik netokasum, mis 2011. a võrreldes 2010. a mõnevõrra 
langes, tõusis 2012. a oluliselt (2010. a võrreldes 18 euro võrra hektarile e 22%). 

Võrreldes II telje tootjatega oli MAHE tootjate netolisandväärtus 2012. a 63 euro võrra hektari kohta 
madalam. MAHE tootjate ettevõtjatulu oli 2012. aga II telje ettevõtte ettevõtjatulust vaid 6 euro 

võrra hektarile väiksem (2011. 3 eurot/ha suurem). MAHE toetuse osakaal moodustas ettevõtjatulust 

hektari kohta 51%. 

Märgatavalt madalam on olnud 2008.-2012. a MAHE ettevõtte arvestuslik netokasum II telje 
ettevõttega võrreldes - 2012. 28 euro võrra hektarile madalam. Arvestusliku netokasumi arvutamisel 
arvestatakse töötasu ka tegelikkuses tasustamata tööjõule. Seetõttu jääb arvestuslik netokasum 
üldiselt väiksemaks kui netolisandväärtus ja ettevõtjatulu. MAHE tootjatel on olnud kõigist 

toetusgruppidest madalaim tasustatud tööjõu osakaal (2012. a 35%, II telje tootjatel 60%). 
Arvestuslik netokasum oleks olnud ilma meetme toetuseta nullilähedane (2012. a 1 euro hektarile). 

TAVA tootjatega võrreldes oli MAHE tootjate keskmine NLV 2012. a hektari kohta 64 euro võrra 

ja ettevõtjatulu 44 euro võrra väiksem. Tasustamata tööjõu osakaal oli TAVA tootjatel 63% 
(peaaegu sama suur kui MAHE tootjatel). Arvestuslik netokasum oli aga MAHE tootjatel siiski 17 
euro võrra hektari kohta suurem. 

2008. a tehti 75% investeeringutest üle 2 ESU MAHE ettevõtetes. 2009. aastal aga langes 

investeeringuid tegevate ettevõte arv järsult - investeeriti vaid 49% ettevõtetest. 2010. a suurenes 
investeeringuid tegevate MAHE ettevõtete arv jällegi ja siis investeeriti 67% ettevõtetest. 2011.-
2012. a investeeriti 60% ettevõtetes.  

Investeeringuid eurodes tööjõuühiku kohta tehti MAHE ettevõttes 2012. a 23% rohkem kui II telje 

ettevõttes ja 2,7 korda rohkem kui TAVA ettevõttes. 
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Tootjate 2011. a e-küsitluse (PMK, 2011e) järgi on põllumajandustootja majanduslik elujõulisus ja 
investeerimisvõime 90% MAHE tootjate arvates suurenenud tänu maaelu arengukava raames 
makstavatele põllumajandustoetustele (PMK, 2013a). 

Tarbijate mahetoodangu nõudluse rahuldamine ja mahetoodangu mahu suurendamine 

Ülevaates kasutatakse PMK sotsiaalmajanduse valdkonna aruande (PMK 2013b), PMK MAK 2007-
2013 2. telje toetuste püsihindamisaruanne 2012. a kohta (PMK, 2013a) ja uuringu „Maheturg 2012. 

aastal” (TNS Emor, 2014) tulemusi. 

MAK 2004-2006 üheks, lisategevuse MAHE toetus 1, eesmärgiks oli tarbijate kasvava nõudluse 
rahuldamine mahetoodangu järele. Toetus ei soodustanud siiski otseselt selle eesmärgi täitmist ning 
ka turustamise ja mahetoodete sortimendi laiendamist. Kaudselt võis see toetus siiski parandada 
investeerimisvõimekust tootmise ja töötlemise ajakohastamiseks. 

MAK 2007-2013 alammeetmes MAHE toetus 2 pole enam eesmärgiks tarbijate vajaduste 
rahuldamine mahetoodangu osas, vaid üldine mahetoodangu mahu suurendamine. Siiski mõjutab 

tarbijate nõudluse kasv ka mahetoodangu mahu suurendamist. Mahetoodangu üldmaht on ilmselt 
märkimisväärselt tõusnud just tänu mahetootmise aluse pinna olulisele kasvule. Ka mahedana 
müüdava toodangu maht on turustusvõimaluste paranedes aasta-aastalt kasvanud. TNS Emori 
uuringu tulemused viitavad tarbijate märkimisväärsele nõudlusele mahetoodangu järele. Kõige enam 

osteti mahetoitu 2013. a selle tervislikkuse pärast (65% mahetoidu tarbijatest). Regulaarselt tarbis 
mahetoitu 2011.-2012. a siiski vaid 8% tarbijatest (2011. a 11%). Kui 2012. a oli tarbijate suurim 
huvi maheköögivilja ja kartuli vastu, siis 2013. a  osteti kõige enam leiba-saia ja pagaritooteid. Suur 

osa tarbijatest ei tee siiski arvatavasti selget vahet mahe- ja tavatoidu vahel. 

Peamiseks takistuseks mahetoodete ostmisel pidas 2013. a 43% (2012. a 45%) tarbijatest nende 
kõrget hinda. 34% elanikest oli nõus maksma mahetoodangu eest kuni 10% kõrgemat hinda. Suurim 

ostuhuvi 2014. a ostukavatsuste järgi oli elanikel maheköögivilja vastu (29% elanikest). Suur oli 
siiski huvi ka kartuli, mee, puuviljade, marjade (26%), piimatoodete, liha ja munade (25%) ostmise 
vastu. 

2012. a oli mahetoidu osakaal kogu jaekäibes 1,2% (2011. a 1,6%). Eestis toodetud mahetoodete 
osakaal jaekäibes oli 2012. a 0,6% (2011. aastal 0,5% ja 2010. aastal 0,4%). Seega on kodumaiste 

mahetoodete osakaal jaemüügis pidevalt kasvanud. Müügivõrgus on aasta-aastalt tõusnud ka 

kodumaist päritolu mahetoodete sortiment. 

Mahepiimatoodang vähenes 2012. a. võrreldes 2011. a. 11%, moodustades Eesti 
kogupiimatoodangust 1,7%. Mahepiimatoodangu langus tulenes arvatavasti mahepiimalehmade 
arvu vähenemisest. Mahepiima tarbimine kogupiimast oli sarnaselt eelnevate aastatega 0,7%. Eestis 
oli vaid neli mahepiimatöötlejat – Pajumäe talu, AS Saidafarm, FIE Kaire Vannas ja OÜ Kaks 

Meistrit. Mahepiima müüdi 2012. a ka 15 TÜ Eesti Mahe piimaautomaadist Selveri ja Maksimarketi 
kauplustes Tallinnas ja Tartus. 
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Maheliha tootmismahud langesid 2012. a võrreldes 2011. a 9%. Langes linnu– ja veiseliha 
toomismaht, tõusis aga sealiha, lamba- ja kitselihatoodang. Lihatoodangust moodustas maheliha 
2012. a 1,8% (2011. a 1,9%). Kogu lamba- ja kitselihatoodangust moodustas mahelamba- ja 

kitseliha aga tervelt 35%. Maheliha tarbimine kogu lihatarbimisest oli 2011. a aga vaid 0,1%. 

Mahemunatoodang kasvas 2012. a võrreldes 2011. a 57%, moodustades kogu munatoodangust 0,8% 
(2011. a 0,5%). Mahemunade tarbimine kogu munatarbimisest oli 2012. a vaid 0,5% (2011. a 0,3%). 

Mahemeetoodang kasvas 2012. a võrreldes 2011. a 61%, moodustades 2,3% kogu meetoodangust 

(2011. a 1,7%). Mahemee tarbimine kogu meetarbimisest oli 2012. a 2,3% (2011. a 1,5%). 

Maheteraviljade kogusaak kasvas 2012. a võrreldes 2011. a 48%. Suurim kasv oli maherukki puhul 

– koguni 142%. Maheteraviljade kogusaak moodustas teraviljade kogusaagist 2012. a 3,4% (2011. 
a. 3%). Maheteraviljade tarbimine oli 2011. a vaid 0,08% teraviljade kogutarbimisest. 

Mahekaunviljade kogusaak tõusis 2012. a võrreldes 2011. a koguni 80%. Mahekaunviljade 
kogusaak oli kaunviljade kogusaagist 2012. a märkimisväärne - 13% (2011. a. 6,1%).  

Mahedalt kasvatatud tehniliste kultuuride kogusaak kasvas 2012. a võrreldes 2011. a koguni 192%. 

Tehniliste kultuuride osakaalust 99% moodustasid raps ja rüps. Mahedate tehniliste kultuuride 
kogusaak oli tehniliste kultuuride kogusaagist 2012. a 1,3% (2011. a. 0,4%). 

Mahekartuli kogusaak langes 2012. a võrreldes 2011. a 3%, moodustades 1,7% kartuli kogusaagist 
(2011. a 1,4%). Maheköögivilja kogusaak tõusis 2012. a 39%, moodustades köögivilja kogusaagist 
0,9% (2011. a 0,5%). Mahekartuli tarbimine kartuli kogutarbimisest oli 2012. a kokku 1,33% (2011. 

a 1,24%) ja maheköögiviljal 0,49% (2011. a 0,31%.) 

Mahepuuviljade ja -marjade kogusaak langes 2012. a võrreldes 2011. a aga 32%. Languse 

peapõhjuseks oli väiksem õunasaak. Maheõunte kogusaak moodustas 2012. a 59% mahepuuviljade 
kogusaagist. Mahemarjade kogusaagist moodustas 51,2% astelpaju. Mahepuuviljade ja -marjade 
kogusaak oli puuviljade ja marjade kogusaagist 2012. a 6,6%. (2011. a. 9%) ja tarbimine 
kogutarbimisest 0,71% (2011. a 0,89%). 

Mahedate maitse- ja ravimtaimede kogusaak vähenes 2012. a Eestis 2011. a võrreldes 18%. 
Mahetaimeteede, -maitseainete ja ürtide toodang vähenes aga 41%. Mahedate Eestimaiste maitse- ja 

ravimtaimede ja nende teede müügikäive kogu tootegrupi müügikäibest oli 2012. a vaid 0,21%. 

Loomakasvatussaaduste tootjatest viitas 2012. a oma toodangu realiseerimisel mahedale suuliselt, 
kirjalikult või ökomärgi abil 74% (2011. a 65%). 2012. a vähenes võrreldes 2011. a poole võrra 
eluslammaste realiseerimine viitega mahepõllumajandusele. Ülejäänud toodete viitamine kasvas või 
jäi samale tasemele. Kõige enam kasvas 2012. a võrreldes 2011. a kanamunade ja mee müük viitega 
mahepõllumajandusele (vastavalt 20% ja 16%). Kitsepiima, kanamune ja mett müüdi 2012. a 100% 

viitega mahepõllumajandusele. Lambaid lihaks müüdi viidatuna 70%. Ülejäänud 
loomakasvatustoodangu viitamine jäi alla 50%. Mahepiimast realiseeriti 2012. a vaid 9% viitega 
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mahepõllumajandusele (2011. a 4%). Loomakasvatustoodang oli mahetoodanguna müümisel 
kõrgema hinnaga kui tavatootmisest pärinev. 

Taimekasvatussaaduste tootjatest viitas 2012. a oma toodangu realiseerimisel mahedale suuliselt, 

kirjalikult või ökomärgi abil 81% (2011. a 80%). Taimekasvatussaadustest suurenes 2012. a. 
võrreldes 2011. a kõige enam viitega mahepõllumajandusele müüdud odra, kaera ja rapsi osakaal. 
Enamuse mahetaimekasvatussaaduste mahedana viitamine realiseerimisel kasvas või jäi samale 

tasemele võrreldes 2011. a. 2012. a viidati realiseerimisel 100% mahedale vaarikate, maitse- ja 
ravimtaimede, mustade sõstarde, põhu, kapsa, mugul- ja juurköögiviljade, tomati, maasikate ning 
kaunviljade realiseerimisel. Üle 90% viidati mahedale ka kaera, silo ja kartuli realiseerimisel. 
Terakultuure peale kaera viidati mahedana vähem (raps 84%, oder 80%, nisu 60%, rukis 42%). 

Õunte realiseerimisel viidati mahedale ainult 18% juhtudest. Kui 2011. a realiseeriti astelpaju marju 

100% viitega mahedale, siis 2012. a ainult 14%. Taimekasvatustoodang oli mahedana müümisel 
oluliselt kõrgema hinnaga kui tavatootmisest pärinev. 

Kõige levinum mahepõllumajandustoodangule viitamise viis oli 2012. a suuline viide nagu 
varasematel aastatelgi. Loomakasvatuses kasutas suulist viidet 61% mahetoodangut realiseerinud 
tootjatest, taimekasvatuses 50%. Kirjalikku viidet kasutas vastavalt 36% ja 43% ja ökomärki 3% 

(2011. a 9%) ning 6% mahetoodangut realiseerinud tootjatest. Kõige enam kasutati ökomärki 2012. 
a mee realiseerimisel - 32%. Ökomärgi kasutamiseks tuleb eelnevalt sageli teha suuri 
investeeringuid töötlemisele ja pakendamisele, et saada pakendamise ja töötlemise luba, mis on 

eeltingimuseks ökomärgi kasutamisele ja see takistab ökomärgi laialdasemat levikut. 

Kõige tähtsamaks mahetoodangu turustuskanaliks 2009.-2012. a oli müük otse talust/ettevõttest 

(2012. a 35% küsitletuist). Kui 2009. a pidas olulisemaks turustuskanaliks müüki tavatoodanguna 
tööstusele/töötlejale 38% vastajatest, siis 2012. vaid 18%. Märgatavalt kasvas 2011.-2012. a otse 
kliendile koju müümine. See oli tähtsamaid teisejärgulisi turustuskanaleid. 

Mahepõllumajandustoodangu käitlejaid oli 2014. aasta märtsis Eestis 193 (PMA, 12.03.2014 
andmetel, 2014) ja söödakäitlejaid 8 (PMA, 13.03.2014 andmetel). 

Mahepõllumajanduse kui loodusega kooskõlas oleva tootmisviisi arengu toetamine 

Seda meetme eesmärki toetatakse läbi eespool toodud teiste meetme eesmärkide saavutamise ja 

MAHE toetuse nõuete täitmisega. Kindlasti aitab kaasa ka mahetoidu tarbimise kasv. 

Ülevaade MAHE toetuse kontrollide läbiviimisest 

Ülevaade rikkumistest antakse MAK 2007-2013 2013. a PRIA seirearuande järgi (PRIA, 2014). 

Kokku tuvastati PRIA ja PMA kontrolli tulemustel 2013. a MAHE tootjatel 796 nõuete rikkumist. 

Rikkumisi oli 18 liiki. Kõige enam eksiti selle vastu, et rohumaa iga hektari kohta ei peetud 
põllumajandusettevõttes vähemalt 0,2 ühikule vastaval hulgal mahepõllumajanduslikke 
karjatatavaid loomi (284 taotlejat). 171 taotlejal oli kohustuslik täiendkoolitus läbimata. 
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Palju oli ka rikkumisi taotletud ja kindlaksmääratud pindala erinevuse eest (168). 76 taotlejal polnud 
põld mahepõllumajanduse seaduse alusel tunnustatud. 50 taotlejal erines kindlaks tehtud kasvatatav 
põllumajanduskultuur ja kultuurigrupp taotlusele märgitud kultuurist ja kultuurigrupist. 21 taotlejal 

leiti alla 0,30 ha suurune põld, millele oli toetust taotletud. Samuti polnud sageli rohumaa vähemalt 
üks kord enne 31. juulit niidetud või ei olnud seal karjatatud loomi või ei olnud niide koristatud (25 

taotlejat). Ülejäänud rikkumiste liikide arv oli oluliselt väiksem. 

3.10.4. MAHE MEETME KOKKUVÕTE  

• MAHE toetuse alune kogupind oli 2013. aastal 125 991 hektarit (82% Mahepõllumajanduse 

registris olevast pinnast) ning kasvas ajavahemikus 2007-2013 94% võrra (61 067 ha). 
MAHE toetuse saajaid oli 2013. aastal 1408. Toetuse saajate arv tõusis vahemikus 2007-
2013 26% (294 võrra). Osa tootjaid ilmselt ei võtnud peale MAHE toetuse 1 (MAK 2004-
2006) kohustuse lõppemist enam MAHE toetuse 2 (MAK 2007-2013) kohustust või kustutati 

muudel põhjustel mahepõllumajanduse registrist. Osa ettevõtteid ilmselt ka ühines. Oluliselt 
on kasvanud MAHE ettevõtte keskmine toetusalune pind (2007. a ettevõtte toetusaluse pinna 

suurus 58 ha ja 2012. a 89 ha).  

• Kõige rohkem oli MAHE toetuse saajaid 2013. a Võru (177) ja Saare (151) maakonnas. 
Kõige vähem oli toetuse saajaid Ida-Viru (31), Järva (48)  maakonnas. Suurimad MAHE 
toetuse alused kogupinnad 2013. aastal olid Tartu (15 481 ha) ja Viljandi (13 010 ha) 

maakonnas. Kõige vähem oli MAHE toetuse alust kogupinda 2013. aastal Ida-Viru (3956 ha) 

ja Järva (4147 ha) maakonnas. Hiiu maakonnas oli 2013. aastal MAHE toetuse alune pind 
3,3 korda ja Saare maakonnas 24% suurem kui KSM toetusealune pind. Teistes 
maakondades ületas KSM toetusalune pind selgelt MAHE pinna. 

• MAHE toetust loomade eest sai 2013. a 947 tootjat. MAHE toetusalustest karjatatavatest 

loomadest (lambad, veised, hobused, kitsed) oli Eestis 2013. a kõige rohkem lambaid 
(36 755) ja veiseid (34 086). MAHE toetusaluseid karjatatavaid loomi oli 2013. a kõige 
rohkem Saare (15 214) ja Võru (7211) maakonnas ning kõige vähem Ida-Viru (1527) ja 
Järva (2128) maakonnas. Saare maakonna MAHE toetusalused karjatatavad loomad 

moodustasid 21% kogu Eesti MAHE toetusalustest karjatatavatest loomadest. Saare 
maakonnas oli kõige rohkem MAHE toetusaluseid lambaid (10 266, 28% kõigist MAHE 
toetusalustest lammastest, veiseid (4053) ja hobuseid (750, 38% kõigist MAHE 

toetusalustest hobustest). Toetatavaid lüpsilehmi oli veiste hulgas 2013. a. 2374 tk (7%). 

Lüpsilehmade arv on 2011. a alates aga pidevalt langenud. Kõige enam oli toetusaluseid 
lüpsilehmi 2013. a. Viljandi (391), Võru (381) ja Saare maakonnas (380). MAHE 
toetusaluseid mesilasperesid oli kõige rohkem Pärnu maakonnas (346 tk, 48% kõigist 
MAHE toetusalustest mesilasperedest). MAHE toetusaluste kodulindude (munakanad, 

broilerid, haned, pardid, kalkunid) arv on vahemikus 2009-2013 tõusnud 6 korda (2013. a 
10 972 kodulindu). MAHE toetusaluste sigade arv on suhteliselt väike (2013. a 900 tk). 

• KSM põhinõuete (KSMP) täitmise eest sai 2013. a täiendavat toetust 19% MAHE toetuse 

saajatest kokku 23 619 hektarile. 
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• Liblikõielisi kasvatati MAHE toetuse põllukultuuride all (külvikorras) oleval pinnal 2013. 

aastal Eesti keskmisena 58%. Maakondade lõikes ja aastatel 2007.-2013. oli nende osakaal 
35-77% MAHE toetuse alusest põllukultuuride alusest pinnast (keskmiselt 53%). 

• Liblikõieliste või kõrreliste heintaimede kasvatamisel suureneb mulla orgaanilise aine 

sisaldus ja paraneb mullastruktuur ning -tervis. MAHE toetuse saajatel soodustab seda 
tugevalt nii püsi- kui ka lühiealiste rohumaade suur pind, mis oli kogu MAHE toetusalusest 
pinnast 2007.-2013. aastal 73-81% (2013. a 74%). Mustkesa kasutamisel lagundatakse 
intensiivselt mulla orgaanilist ainet ning lõhutakse mullastruktuur. Põllukultuuride all olevast 

MAHE toetusealusest pinnast moodustas mustkesa 2007.-2013. aastal 4-7%. Kuid mitmetes 

maakondades kasutati erinevatel aastatel mustkesana 7-28% põllukultuuride alusest pinnast. 
Seda on mullaviljakuse säilitamise seisukohalt palju. 2013. a oli mustkesa osakaal MAHE 
toetusaluste põllukultuuride alusest pinnast üle 7% viies maakonnas. 

• PMK mullaviljakuse seire uuringu järgi on valimis olnud mahetootjate muldade künnikihis 

taimedele omastatava kaaliumi sisaldus langenud (8%). Õnneks pole langenud omastatava  
fosfori sisaldus. Kui PMK kompleksuuringus külvikorras sõnnikut ei antud, vähenes 
uuritavate põldude künnikihis taimedele omastatava fosfori- ja kaaliumisisaldus märgatavalt. 

Osa mahetootjaid viib ettevõttest välja ka märgatava koguse põhku, selle põllule tagastamise 
asemel, mis halvendab oluliselt muldade K-bilanssi. Mahepõllumajandusliku maa kohta 
toodetakse Eestis keskmiselt vaid 3-4 t/ha sõnnikut aastas. PMK kompleksuuringust selgus, 
et kui liblikõieliste heintaimede rikkas külvikorras olevale põllumaale anda tahesõnnikut 12 

tonni/ha aastas ja eemaldada intensiivselt heintaimi söödaks (2-3 niidet aastas), jääb NPK-

üldbilanss ikkagi negatiivseks ehk NPK eemaldatakse mullast saagiga rohkem kui 
tagastatakse. NPK-üldbilansi aitaks tasakaalustada niidete arvu vähendamine ühe võrra 
aastas või sõnnikunormi suurendamine külvikorras. Põllumajandusmaa kohta peetav 

loomkoormus ja sellest sõltuv toodetav sõnnikukogus sõltub aga maa viljakusest. Nii et 
sageli pole sõnniku puudusel selle andmisnormi võimalik siiski piisavalt suurendada. Ainult 
taimekasvatusega tegelevatel tootjatel puudub sageli fosfori ja kaaliumi põldudele andmise 
võimalus üldse, kuna neil pole kasutada sõnnikut. NPK puudusel on võimalik väetada ka 

turule jõudnud mahepõllumajanduses kasutada lubatud mineraalsete P- ja K- ning 
orgaaniliste N-väetistega. Nende hind on aga kõrge ja nagu kompleksuuring näitas, oleks 

vaja nende majanduslikku tõhususust eri kultuuride väetamisel uurida.  

• Suhteliselt väikese koguse NPK-sisendite kasutamise tõttu mahetootmisel on oht nende 
leostumisele ja sattumisele dreenivette üldiselt väike (ja sõltub majandamisviisidest). 

Lämmastiku leostumine ja sattumine dreenivette oli MAHE tootmisel oluliselt väiksem kui 
KST ja KSM tootmisel ja fosfori leostumine praktiliselt olematu. Üldine vee reostusoht 
mahepõllumajanduse mõjul on seetõttu väike. 

• Kimalaste ja põllulindude osakaal on maheettevõtetes püsinud aastate jooksul stabiilne. 

MAHE toetuse aladel oli põllulindude näitajate osakaal kõrgem kui KSM ja ÜPT aladel, 
mida võis põhjustada ka rikkalikum toidubaas maheviljeluses, kuna tavaviljelusel võib 

keemilise taimekaitse kasutamine toidubaasi (eelkõige putukad) vähendada. Uuringu 
tulemused näitavad, et MAHE ettevõtete kõrgemate linnunäitajate üheks põhjuseks võib olla 
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suur rohumaade osakaal. KSM ettevõtetes on kimalaste näitajad aastate jooksul paranenud 
ega ei erine enam praktiliselt MAHE ettevõtete näitajatest. See võis tuleneda KSM meetme 
nõuete aastatepikkusest positiivsest mõjust kimalastele (mitmekesise külvikorra sisseviimine, 

liblikõieliste osakaalu tõus, rohuribade kasutus, glüfosaadi kasutamise piirang 
põllukultuuride kasvu ajal). Oma osa võib olla ka MAHE toetusaluse pinna kasvul. Tihti 

paiknevad mahe- ja KSM põllud kõrvuti või lähestikku, mis stabiliseerib erineva 
majandamise toimet kimalasenäitajatele. 

• Kui 2009. a majandusliku surutise aastal MAHE tootjate sissetulekunäitajad oluliselt 

langesid, siis 2010. a alates tõusid need taas, kui toodangu müügihinnad samuti tõusid. 
MAHE tootjate sissetulekud koos toetustega (v. a investeeringutele) olid 2012. a 525 
eurot/ha (II telje tootjatel 872 eurot/ha), netolisandväärtus 209 eurot/ha (II telje tootjatel 308 
eurot/ha), ettevõtjatulu 193 eurot/ha (II telje tootjatel 198 eurot/ha), arvestuslik netokasum 

101 eurot/ha (II telje tootjatel 129 eurot/ha). 2012. a tehti investeeringuid 60% MAHE 
ettevõtetes. MAHE toetuse saajate sissetulekud koos toetustega (v. a investeeringutele) olid 

2012. a kõigi MAK 2007-2013 II telje toetusgruppidega võrreldes väikseimad. 

• Toetused (v. a investeeringutele) moodustasid 2007.-2010. a MAHE ettevõtetel üle poole 
sissetulekutest (keskmiselt 56%). 2012. a oli toetuste osakaal omatoodangu suurenenud 
realiseerimise tõttu sissetulekutes langenud 47%-ni. MAHE toetuse osakaal moodustas 2009. 

a alates, kui toetusmäär tõusis, 36-40% kõigist toetustest (v. a toetused investeeringutele).  

• PMK kompleksuuringus ajavahemikus 20065-2013 tehtud mahetootmise teraviljade 
kattetulu arvestused näitavad, et olenemata kasutatud agrotehnoloogiast oli 

teraviljakasvatuse kattetulu hektari kohta ilma toetusteta negatiivne või ainult vähesel määral 
positiivne. Toetustega suudeti kattetulu positiivsena hoida, kuigi teravilja kokkuostuhinnad 

kõikusid aastate lõikes tugevalt ja sisendid kallinesid. Sõnniku (30 t/ha) laadimine, transport 
ja põllule laotamine on kulukas ning saadav teravilja saagitõus ja terasaagi müügi arvelt 
saadud tulu ei kompenseerinud tehtud kulutusi sõnniku andmisel. 

• Loomakasvatussaaduste tootjatest viitas 2012. a oma toodangu realiseerimisel mahedale 

suuliselt, kirjalikult või ökomärgi abil 74% (2011. a 65%). 2012. a vähenes võrreldes 2011. a 
poole võrra eluslammaste realiseerimine viitega mahepõllumajandusele. Ülejäänud toodete 
viitamine kasvas või jäi samale tasemele. Kitsepiima, kanamune ja mett müüdi 2012. a 100% 

viitega mahepõllumajandusele. Enam kasutati 2012. a suulist viidet (61%), kuid ökomärki 
vaid 3%. 2012. a vähenes võrreldes 2011. a kogu mahelihatoodang tänu veise- ja 
linnulihatoodangu olulisele vähenemisele (9%), kuigi sea- lamba- ja kitselihatoodang tõusis. 

Piimatoodang langes piimalehmade arvu vähenemise tõttu (11%). Munatoodang kasvas 57% 

ja meetoodang 61%. 

• Taimekasvatussaaduste tootjatest viitas 2012. a oma toodangu realiseerimisel mahedale 
suuliselt, kirjalikult või ökomärgi abil 81% (2011. a 80%). Enamuse 

mahetaimekasvatussaaduste realiseerimisel mahedana viitamine kasvas või jäi samale 

tasemele võrreldes 2011. a. 2012. a viidati 100% mahedale vaarikate, maitse- ja 
ravimtaimede, mustade sõstarde, põhu, kapsa, mugul- ja juurköögiviljade, tomati, maasikate 
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ning kaunviljade realiseerimisel. Enam kasutati 2012. a suulist viidet (50%), kuid ökomärki 
vaid 6%. Ökomärki kasutati enam mahemee realiseerimisel - 32% juhtudest. Terakultuuride 
kogusaak kasvas 2012. a võrreldes 2011. a oluliselt. Tehniliste kultuuride (peamiselt raps ja 

rüps) kogusaak suurenes koguni 192%, kaunviljade kogusaak 80% ja teraviljade kogusaak 
48%. Vähenes aga puuviljade- ja marjade kogusaak 32% ja kartuli kogusaak 3%. 

• Eestis toodetud mahetoodete osakaal toiduainete jaekäibes on olnud väga väike, kuid siiski 

aastate lõikes tõusnud - 2012. a 0,6% (2011. aastal 0,5% ja 2010. aastal 0,4%). Suur osa 
tarbijatest peab mahetoidu ostmisel takistuseks selle kõrget hinda. 2012. a oli 34% tarbijatest 

nõus maksma mahetoidu eest kuni 10% kõrgemat hinda.  

• MAHE toetuste saamise nõuded vastavad üldiselt ja enamuses MAK 2007-2013 PKT 

meetmete eesmärkidele. Keskkonna üldine seisund peaks säilima või paranema mitmete 

näitajate osas. Mahepõllumajanduse terviklikku arengut soodustatakse. Suureneb MAHE 
tootjate tulukus ja konkurentsivõime. Paraneb tootjate majandamise, orgaaniliste ja 
haljasväetiste planeerimise ning kasutamise oskus. Tänu koolitustele suureneb 
keskkonnateadlikkus. 
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3.11. PKT ALAMEEDE 2.3.3 – OHUSTATUD TÕUGU LOOMA PIDAMISE TOETUS 

Meetme eesmärk 

Toetuse eesmärk on tagada kultuuripärandi ja geneetilise mitmekesisuse seisukohast oluliste 

kohalike ohustatud tõugude säilimine. 

Meetme avanemine 

Taotlusvoorud on toimunud järgnevalt: 

09.05.2007 – 29.05.2007; 

02.05.2008 – 21.05.2008; 

02.05.2009 – 21.05.2009; 

03.05.2010 – 21.05.2010; 

02.05.2011 – 21.05.2011; 

02.05.2012 – 21.05.2012; 

02.05.2013 – 21.05.2013. 

Toetuse määr 

Toetuse määr eesti hobuse ja tori hobuse pidamise kohta on 186,62 eurot ja eesti raskeveohobusel 
199,08 eurot hobuse kohta aastas. Eesti maatõugu veise pidamise toetus veise kohta aastas on 

196,21 eurot. 

3.11.1. INDIKAATORID JA SIHTTASEMED 

Eesti ohustatud tõugude nimekirja kuuluvad eesti hobune, eesti raskeveohobune, eesti maatõugu 

veis, eesti vutt ja tori hobune, mille puhul loetakse ohustatuks üksnes universaalsuuna hobuste 

populatsioon. 

FAO klassifikatsiooni põhjal kuuluvad eesti maatõugu veis, eesti hobune ja tori hobune ohustatud ja 
säilitatavate tõugude kategooriasse ning eesti raskeveohobune kriitilises seisukorras olevate tõugude 
kategooriasse  

Toetuse rakendumisel suureneb kõikide kohalikku ohustatud tõugu loomade arv ja tõugude 
väljasuremise oht väheneb. Toetuse rakendamisega aidatakse kaasa geneetilise mitmekesisuse 

säilitamisele. Meetmega seotud indikaatorid ja sihttasemed on esitatud tabelis (Tabel 73). 
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Tabel 73. Ohustatud tõugu loomade toetuse indikaatorid ja sihttasemed (PM, 2014); sisend- ja 
väljundnäitajad (PRIA, 21.02.2014 andmetel); (PRIA, 25.02.2014 andmetel) 

Indikaatori 
tüüp 

Indikaator Eesmärk Tulemus 
2007 

Tulemus 
2008 

Tulemus 
2009 

Tulemus 
2010 

Tulemus 
2011 

Tulemus 
2012 

Tulemus 
2013 

Sisendnäitaja Avalik kulu, 
eurot   

448 588 471 473 512 841 522 931 549 144 567 736 591 573 

Väljundnäitaja 

Toetuse 
saajate arv   

592 614 675 659 685 669 687 

Ohustatud 
tõugu 
loomade arv 

Kõikide 
ohustatud 
tõugu 
loomade 
arv 
suureneb 

2472 2582 2770 2787 2903 2997 3118 

3.11.2. TOETUSE SAAMISE TINGIMUSED 

Toetust võib taotleda põllumajandusega tegelev füüsiline isik, juriidiline isik, seltsing ja muu isikute 
juriidilise isiku staatuseta ühendus. 

Toetatakse kõigi nõuetekohaselt peetavate eesti hobuste, tori hobuste, eesti raskeveohobuste ning 
eesti maatõugu veiste pidamist. 

Eesti, tori ja eesti raskeveo tõugu hobuse pidamise eest toetuse taotleja peab pidama 2. mai seisuga 
vähemalt kuue kuu vanust puhtatõulist ja nõuetekohaselt identifitseeritud tõuraamatu põhiossa 

kantud või sinna kandmiseks sobilikku eesti või eesti raskeveo tõugu hobust või tori tõugu hobuste 
tõuraamatu TA-ossa kantud või sinna kandmiseks sobilikku ja tori tõu universaalsuuna hobuste 
populatsiooni kuuluvat tori tõugu hobust. (Tõuraamatu põhiossa A kantakse veis rangematel alustel 
- põlvnemine, toodangu nõue ja mõõtmisandmed, hindamine). Alates 2008. aastast saab toetust 

ainult tori universaalsuuna populatsioonile.  

Eesti maatõugu veise pidamise eest toetuse taotleja peab pidama tõuraamatu põhiossa kantud või 

sinna kandmiseks sobilikku ja 2. mai seisuga põllumajandusloomade registrisse kantud vähemalt 
kuue kuu vanust eesti maatõugu veist, kelle mõlemad vanemad ja vanavanemad on kantud eesti 

maatõugu veiste tõuraamatu põhiossa. 

2013. aastal sai uut 5-aastast OTL kohustust alustada vaid taotleja, kellel puudus kehtiv kohustus. 
Toetuse täpsemad nõuded on esitatud põllumajandusministri 18.03.2010. a määruses nr 33 

„Ohustatud tõugu looma pidamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse 
menetlemise täpsem kord“. 
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3.11.3. MEETME ANALÜÜS 

Eesmärkide saavutamine ja üldanalüüs 

Toetuse saajate arv ja toetatud loomad (väljundnäitajad) 

2013. aastal maksti toetust kokku 687 ohustatud tõugu looma pidajale (ühe taotlusega saab toetust 
taotleda mitme erineva tõu kohta) (Lisa 49). Perioodi kahel esimesel aastal oli toetuse saajaid 
mõnevõrra vähem (2007. a 592, 2008. a 614), alates 2009. aastast on toetuse saajate arv jäänud 

vahemikku 659 kuni 687 (2013. a). Võrreldes perioodi algusega on toetuse saajate arv suurenenud 
14%. Joonisel (Joonis 252)Joonis 252 on esitatud OTL toetuse saajate ja toetust saanud loomade arv 
perioodi jooksul ohustatud tõugude kaupa. 

 

Joonis 252. Toetatud ohustatud tõugu loomade ja toetuse saajate arv perioodil 2007-2013 (PRIA, 25.02.2014 
andmetel) 

Toetust saanud loomade koguarv on alates 2007. aastast pidevalt suurenenud. 2013. aastal toetati 

kokku 3 118 ohustatud tõugu looma, mis on 21% enam kui 2007. aastal. Läbi aastate on toetust 
saanud loomade arvu suurenemine tulnud peamiselt eesti tõugu hobuse ja eesti raskeveohobuse 
arvelt.  
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Eesti maakarja toetusaluste veiste arv langes 2010.-2011. aastal võrreldes perioodi algusega, kuid 
2012. aastast oli see taas tõusuteel. Toetatud eesti maakarja tõugu veiste arv oli 2013. aastal 688, 
mis on 22% kõikidest OTL toetusalustest loomadest 2013. aastal. 76 toetuse saajal oli 1 maakarja 

veis, kuni 10 looma oli 150 toetuse saajal ja 4 toetuse saaja maakarja veiste arv jäi vahemikku 44-48 
looma. Võrreldes perioodi algusaastaga oli toetatud eesti maakarja tõugu veiste arv 2013. aastal 

vähenenud 3%. 2013. aastal oli jätkuvalt kõige enam  toetatud maakarja veiseid Pärnu ja Saare 
maakonnas. Pärnumaal on maakarja veiste arv languses, Saaremaal aga tasapisi tõusmas. Kõige 
vähem oli toetusaluseid maakarja veiseid Ida-Viru (2 looma) ja Jõgeva maakonnas (3 looma) (Tabel 
74). 

Eesti tõugu hobuse toetusaluste loomade arv on järjepidevalt suurenenud. 2013. aastal olid üle 

poolte OTL toetusalustest loomadest (54%) eesti tõugu hobused. Toetust maksti 1 699 eesti tõugu 

hobuse eest. Perioodi algusega võrreldes on eesti tõugu hobuste arv suurenenud 1,5 korda. Ainult 
ühe eesti tõugu hobuse pidajaid oli 146 ja üle 100 looma suuruseid karju oli kahel toetusesaajal. 
Eesti tõugu hobuseid oli enim Saare maakonnas (790 looma, tõus võrreldes 2007. aastaga on 42%), 

Hiiu maakonnas (143 looma, tõus võrreldes 2007. aastaga on 60%), Harju maakonnas (124 looma, 
tõus võrreldes 2007. aastaga on 25%) ja Pärnu maakonnas (130 looma, tõus võrreldes 2007. aastaga 
on 60%). Kõige vähem oli toetatud eesti tõugu hobuseid Ida-Viru- (12 looma) ja Põlvamaal (11 
looma), kuigi Põlvamaal on perioodi algusega võrreldes eesti tõugu hobuste arv peaaegu 
kolmekordistunud. 

Samuti on järjepidevalt suurenenud toetusaluste eesti raskeveohobuste arv (2013. a OTL 

toetusalustest loomadest 8%). Toetust maksti 249 raskeveohobuse eest ja perioodi algusega 
võrreldes on raskeveohobuste arv peaaegu kahekordistunud. Raskeveohobuse pidajatest 25-l oli üks 
toetusalune loom, kõige rohkem oli 60 raskeveohobust toetusesaaja kohta. Toetatud eesti 
raskeveohobuseid oli kõige rohkem Ida-Viru (90 looma), Harju (40 looma) ja Pärnu (40 looma) 

maakonnas. Harju- ja Pärnumaal on eesti raskeveohobuste arv võrreldes 2007. aastaga suurenenud 
üle kahe korra. Kõige vähem oli toetusaluseid eesti raskeveohobuseid Jõgeva- ja Hiiumaal (1 loom) 
ning Saaremaal (2 looma).  

Tori tõugu toetusaluste hobuste arv on perioodi jooksul püsinud üsna stabiilsena, jäädes vahemikku 

465 - 498 (v.a 2009.a, kui toetatud loomade arv küündis 244 hobusekasvatajal kokku 530 loomani). 
2013. aasta kõikidest OTL toetusalustest loomadest olid 15% tori tõugu hobused. Ühe tori tõugu 

hobuse pidajaid oli toetusesaajate hulgas 132, suurimas toetatud tori tõugu hobuse karjas oli 
hobuseid 20. Toetatud tori tõugu hobuseid on kõige enam Raplamaal (69 looma, tõus võrreldes 
2007. aastaga on 25%), Tartumaal (60 looma, langus võrreldes 2007. aastaga on 13%) ja Pärnumaal 
(46 looma, samal tasemel võrreldes 2007. aastaga), kõige vähem aga Ida-Virumaal (2 looma) ja 

Hiiumaal (4 looma). 

Läbi aastate on OTL toetusaluseid loomi olnud kõige rohkem Saare, Pärnu ja Harju maakonnas 
(Tabel 74; Lisa 50). Kõige vähem on OTL toetusaluseid loomi olnud Põlva ja Jõgeva maakonnas. 
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Tabel 74. Toetatud OTL loomade arvud maakonniti perioodil 2007-2013 (PRIA, 25.02.2014 andmetel) 

Tegevus 
maakond 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Harju 195 209 227 236 247 252 297 
Hiiu 109 125 198 197 209 205 215 

Ida-Viru 86 84 73 91 102 113 106 
Jõgeva 35 37 54 60 61 64 68 
Järva 67 69 65 64 74 75 85 

Lääne 100 110 123 127 134 155 164 
Lääne-Viru 95 89 109 95 89 85 80 

Põlva 19 25 34 35 37 40 36 
Pärnu 469 445 420 367 364 347 331 

Rapla 172 175 189 166 202 229 240 
Saare 666 708 725 821 851 885 917 
Tartu 161 175 186 187 182 186 200 
Valga 71 76 89 89 96 98 100 
Viljandi 158 177 178 152 155 167 178 

Võru 69 78 100 100 100 96 101 
KOKKU 2472 2582 2770 2787 2903 2997 3118 

2013. aastal toetati OTL 165 vallas, neist 10 peeti ainult ühte OTL toetusalust looma. Saaremaa 

neljas vallas (Muhu 270, Leisi 182, Kaarma 139, Kärla 111 looma) ja Raplamaal Märjamaa vallas 
(99 looma) oli toetusaluseid OTL üle 100. Kümnes vallas oli toetusaluseid loomi 50-100 (Joonis 
253).  
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Joonis 253. 2013. aastal toetatud ohustatud tõugu loomade jagunemine (arv) omavalitsuste lõikes (PRIA, 
25.02.2014 andmetel) 

Tõuraamatu andmed ja tõugude säilimine  

Tabelis (Tabel 75) on välja toodud ohustatud tõugu loomade üldarv tõugude lõikes aastast 2007. 
Tori tõugu hobuste puhul on lisaks tori tõugu hobuste üldarvule eraldi välja toodud universaalsuuna 

populatsiooni (TA) kuuluvate hobuste arv alates 2008. aastast, kui tõuraamat kaheks osaks jagati. 
Maakarja tõugu veise kandmisel PRIA põllumajandusloomade registrisse ei kontrollita tõuraamatu 
andmeid. Seetõttu on PRIA registris maakarja tõu märkega kirjas ristandid ja ka need loomad, kelle 
põlvnemises on üle 75% teist tõugu ja kes ei saa kuuluda maakarja tõu alla. Hetkel kehtiv PRIA 

hobuslaste register ei erista hobuslasi tõugude järgi.  

Tabel 75. Ohustatud tõugu loomade arvud aastatel 2007-2013 (PMK, 2013a); (PRIA, 20.03.2014 andmetel); 
(Eesti Hobusekasvatajate Selts, 2014); (Eesti Maakarja Kasvatajate Selts, 2014) 

Tõug/Aasta 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Eesti hobune 1600 1788 1850 2055 2181 2299 2401 

Tori hobune 1300 1365 1371 1382 1390 1350 1340 

     (sh. TA* osas) - 751 755 747 726 707 712 

Eesti raskeveohobune 210 223 251 283 325 331 350 
Eesti maatõugu veis 
 (31.12. seisuga PRIA-
s) 

1853 1832 1823 1833 1796 1889 1889 

    (sh. tõuraamatus 
registreeritud veiseid) 

638 421 688 667 678 730 638 

* TA –tõuraamatu põhiosa A, kuhu kantakse loom rangematel alustel 
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Eesti hobuste ja eesti raskeveohobuste tõuraamatusse kantud loomade arv on perioodi algusest alates 
olnud tõusvas trendis. 2013. aastaks oli eesti hobuste arv suurenenud 50% ja eesti raskeveohobuste 
arv 66%. Tõuraamatusse kantud tori hobuse universaalsuuna loomade arv langes aastatel 2010-

2012, 2013. aastal küll natuke suurenes, kuid võrreldes 2008. aastaga on loomade arv vähenenud 
5%. Tõuraamatusse kantud eesti maatõugu veiste arv on perioodi jooksul kõikunud ja 2013. aastal 

samal tasemel nagu perioodi alguses.  

Eesti maakarja tõugu veiste puhul on tõuraamat jaotatud kaheks – tõuraamatu põhiossa A kantakse 
rangematel alustel (põlvnemine, toodangu nõue ja mõõtmisandmed, hindamine) ja põhiosa B, seal 
on nelja põlvkonna põlvnemise andmed vajalikud, toodangunõuet ei ole. Lisaosa R1 jaoks on vajalik 
kahe-kolme põlvkonna põlvnemisandmed ja lubatud 12% teist tõugu. Tõuraamatu registri ossa R2 

kantakse veis, kelle põlvnemises on vähemalt 50% maakarjale lubatud põlvnemist. Ohustatud tõu 

toetust saavad A ja B osa lehmad ja üle 6-kuused B osa lehmikud ja TR pullid. Toetust ei saa R1 osa 
veised ja R2 osa veised. R2 osa veistel on ainult 50% eesti maatõule omast põlvnemist ja seega on 
nad ristandid. Tõu aretamiseks ja säilitamiseks on oluline teostada loomadel jõudluskontrolli. 2005. 

aastal oli jõudluskontrollis 172 maatõu omaniku loomad, 2013 ainult 93 majapidamist ja 01.01.2014 
seisuga oli kahanenud 82 majapidamiseni (Eesti Maakarja Kasvatajate Selts, 2014).  

Oluline näitaja on saadud järglaste arvud, mis on esitatud ohustatud hobusetõugude ja aastate lõikes 
(Joonis 254). 

 

Joonis 254. Eesti tõugu, tori tõugu (universaalsuund) ja eesti raskeveotõugu hobuste järglased aastatel 2007-
2013 lõikes (PMK, 2013a); (VTA, 14.03.2014 andmetel) 
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Kõigil kolmel hobusetõul on perioodi jooksul järglaste arv kõikunud. Eesti tõugu hobusel ja eesti 
raskeveohobusel on võrreldes eelmise aastaga järglaste arv vähenenud, tori tõu hobuste järglaste arv 
4 võrra suurenenud. 

Ohustatud tõugu loomade toetusõiguslikkuse kindlakstegemisel kasutab PRIA lisaks oma registrile 
ka tõuraamatuid. Erinevad asutused ja institutsioonid kasutavad ja tuginevad paljuski PRIA 
põllumajandusloomade registri andmetele. Vajalik oleks kõikide Eestis kasvatatavate hobuste 

andmete koondamine ühtsesse registrisse. Ohustatud tõugu loomade puhul võiks registris olla ka 
toetusõiguslikkuse määramiseks vajalik põlvnemise info (nt. maatõugu veise puhul vanemate info, 
TR number) (Eesti Maakarja Kasvatajate Selts, 2014).  

Sotsiaalmajanduslik analüüs 

Aastatel 2010-2012 on ohustatud tõugu looma pidamise toetuse saajate seas kõige enam olnud neid, 

kelle tootmistüüp on loomakasvatus (34-37%) või taimekasvatus (31-33%). Kõige rohkem on 

kolmel viimasel aastal ohustatud tõugu looma pidamise toetust saanud ettevõtted, mille 
majandusliku suuruse klass on kuni 2000 eurot – 26-27% toetuse saajatest. Ettevõtted, mille 
majanduslik suurus on 2000 kuni 4000 eurot, moodustasid toetusesaajatest 14-16%. 4000 kuni 8000 
euro majandusliku suurusega ettevõtteid oli 12-13%. Toetust saanud 100 000 - 250 000 euro 

majandusliku suurusega ettevõtteid on kolmel viimasel aastal olnud 5-6% kõigist OTL toetuse 
saajatest.  

Kokku on aastatel 2007 – 2013 ohustatud tõugu looma pidamise toetusi määratud 3,66 miljoni euro 
väärtuses (Tabel 73). Määratud toetussummad tõugude lõikes aastate kaupa on esitatud lisas (Lisa 

51). Analüüsides 2012. aastal makstud (2011. a taotlusvoor) toetuse summasid ettevõtete suuruse ja 
tootmistüüpide järgi, selgus, et 37% (203 000 €) summast läks loomakasvatajatele ja 31% (173 000 

€) taimekasvatajatele. Toetuse saajate hulgas oli arvuliselt kõige enam ettevõtteid majandusliku 
suurusega kuni 2000 eurot (176 ettevõtet), kõige vähem oli üle 250 000 euro suuruseid ettevõtteid 
(11). 69% (379 000€) toetuse kogusummast maksti ettevõtetele majandusliku suurusega üle 4000€ 
(46% kõikidest OTL toetuse saajatest). Maakondlikult maksti suuremad toetuse summad Saare 

(160 000€) ja Pärnu (69 000 €) maakonda. 

FADN (põllumajanduslik raamatupidamise andmebaas) üldkogumisse kuuluvad professionaalsed 

põllumajandustootjad, kelle standardkogutoodang ületab 4000 eurot. OTL toetuse saajate hulgas oli 
selliseid 2012. aastal (2011. a taotlusvoor) 46%, 2011. aastal 47% ja 2010. aastal 49%. Järgnevalt 
ongi kajastatud ja laiendatud üldkogumile (293 tootjat) nende OTL saajate majandusnäitajaid, kes 

kuuluvad professionaalsete põllumajandustootjate hulka.  

Kogutoodangu moodustavad ettevõttes toodetud taime- ja loomakasvatustoodang ning muud 

sissetulekud. Kogutoodangu väärtuse ja struktuuri analüüsimisel lisati kogutoodangule ka toetused 
(v.a investeeringutoetused). OTL tootja kogutoodangu väärtus koos toetustega (v. a 
investeeringutoetused) oli 2012. aastal keskmiselt põllumajandusmaa hektari kohta 768 eurot 

(Joonis 255). 
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Joonis 255. Põllumajandustootja kogutoodangu (€/ha) ja sissetulekute struktuur (k.a. toetused) 
põllumajandusmaa hektari kohta, 2011. ja 2012. aastal (eurot); (PMK, 2013a); (FADN, 2012); (FADN, 2013) 

OTL tootja sai 2012. aastal sissetulekuid (k.a toetused) põllumajandusmaa hektari kohta 589 eurot 
(2011. aastal 631 eurot) (Joonis 255), mis oli 28% väiksem kui Eesti keskmisel tootjal (816 €/ha). 
Sissetulek vähenes aasta varasemaga võrreldes peamiselt loomakasvatussaaduste müügitulu arvelt. 
Sissetulekutest 56% moodustasid taime- ja loomakasvatussaaduste müük, 37% toetused ja 7% muud 

tulud. Toetustest 41% moodustasid 2. telje toetused, millest OTL toetus omakorda oli 7% (s.o. 1% 
sissetulekutest).  

Ettevõtjatulu näitab ettevõtete kasumlikkust ja jätkusuutlikkust. Ettevõtjatulu on summa, mida 
ettevõtja saab pärast seda, kui ta on oma sissetulekutest maha arvestanud palga-, rendi- ja 

intressikulu ning juurde lisanud investeeringutoetuste ja maksude bilansi. OTL tootjate ettevõtjatulu 

oli 138 eurot/ha  (2011. a 86 eurot/ha), Eesti keskmine 209 €/ha. Ettevõtjatulu puhul ei võeta aga 
arvesse enda pereliikmete palgakulusid (nn tasustamata tööjõud). OTL tootjad kasutasid tasustamata 
tööjõudu natuke rohkem (51%) kui tasustatud tööjõudu. Arvestusliku netokasumi (ANK) 
arvestamisel on sisse arvestatud tasustamata tööjõukulu tasustatud tööjõu tasemel. ANK koos 
meetme toetusega oli 2012. aastal 38 eurot/ha (2011. aastal - 19 €/ha). Arvestuslik netokasum ilma 

toetusteta, põllumajandusmaa hektari kohta, oli OTL  tootjal 32 €, Eesti keskmisel tootjal aga 114 €. 

Üheks tulukuse hindamise näitajaks on netolisandväärtus (NLV), mille leidmiseks lisatakse 
kogutoodangu väärtusele toetused (v.a investeeringutoetused) ja lahutatakse eri- ja üldkulud ning 
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põhivara kulum. Mida suurem on NLV, seda rohkem jääb ettevõttele vahendeid töötasude 
maksmiseks, investeeringute tegemiseks ja omanikutuluks.  

2012. aastal tootis OTL põllumajandustootja netolisandväärtust ettevõttes tööjõu aastaühiku kohta 

13 041 € NLV/TJÜ, mis on Eesti keskmisest 30% väiksem (18 648 € NLV/TJÜ) ja KSM tootjaga 
(27 390 € NLV/TJÜ) võrreldes lausa kaks korda väiksem. OTL toetuse osatähtsus OTL tootja 
netolisandväärtusest ettevõttes tööjõu aastaühiku kohta moodustas vaid 3%.  

Üle poolte (55%) OTL toetuse saajatest ei teinud investeeringuid (€/TJÜ). Kõige rohkem, 28% OTL 

saajatest, tegid kuni 5 000 € suurusi investeeringuid, üle 10 000 € investeeringuid tegid 15% OTL 
toetuse saajatest. 

Põllumajandustootja jätkusuutlikkuse hindamise aluseks on analüüsis võetud jätkusuutlikku arengut 
tagav brutolisandväärtuse (BLV) tase tööjõu aastaühiku (TJÜ) kohta. Jätkusuutlike tootjate osakaal 

ohustatud tõugu looma pidamise toetuse saajate koguarvust on aastate lõikes pidevalt kõikunud. 
2012. aastal oli jätkusuutlikke tootjaid OTL toetuse saajate, professionaalsete põllumajandustootjate 

seas 30%. Võrreldes 2007. aasta ehk 0-aastaga on jätkusuutlike tootjate osa vähenenud 11% võrra. 
Vaadates OTL toetuse mõju OTL tootjate jätkusuutlikkusele, siis ei oma meetme toetus mingit 
mõju. OTL taotlejate puhul mõjutavad jätkusuutlikkust pigem teised toetused ning sissetulekud 
põllumajandustegevusest.  
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Ülevaade toetuse taotlejate kontrollimisel ilmnenud probleemidest 

Taotluse esitamisega hilinesid 56 taotlejat, keskmiselt hilineti 6,4 tööpäeva.  

Maakarja tõugu veiste puhul kontrollitakse looma andmete olemasolu PRIA registris ning tehakse 

kontrolle ka tõuraamatu alusel. Hobuste puhul tehakse kontrolle ainult tõuraamatute alusel. Kuna 
kõik tõuraamatutesse kantud hobused peaksid olema ka PRIA registris, siis eraldi kontrolle otse 
registriga ei tehta. 

Loom oli registreerimata kahel juhul. Hobustele toetuse taotlemisel oli üks kõige sagedamini 

esinevaid vigu see, et taotletud looma kohta puudus rendileping. Selliseid taotlejaid oli 9. 

Kohustuseaasta lõpuni ei olnud registris ja ei olnud asendatud 7 looma. Toetusõiguslike loomade 

arvust annab ülevaate (Tabel 76). 

Tabel 76. Toetusõiguslike ja puudustega taotletud OTL loomade arv 2013. aastal 

Tõug 

Toetusõiguslikud Puudusega 

arv % arv % 

Eesti tõugu hobune 1706 98,7 22 1,3 
Eesti raskeveo tõugu 
hobune 249 99,2 2 0,8 

Tori tõugu hobune 484 98,0 10 2,0 

Eesti maatõugu veis 706 96,6 25 3,4 

Kokku 3145 98,2 59 1,8 

3.11.4 KOKKUVÕTE, JÄRELDUSED JA SOOVITUSED 

• 2013. aastal sai OTL toetust 687 tootjat ning toetust maksti 688 eesti maakarja tõugu veise, 

249 eesti raskeveohobuse, 1699 eesti tõugu hobuse ja 482 tori tõugu hobuse eest (kokku 
3118 ohustatud tõugu looma eest). 

• Aastatel 2007-2009 toetatud maakarja tõugu veiste arv pidevalt kasvas. Perioodil 2010-2012 

oli arv languses, 2013. aastal aga taas tõusmas. Perioodi algusaastaga võrreldes on 
toetusaluste eesti maakarja tõugu veiste arv vähenenud 3%.   

• Toetatud eesti raskeveohobuste arv on peaaegu kahekordistunud perioodi algusega võrreldes. 

Perioodi alguses sai toetust 138 looma, 2013. aastal toetati 249 looma. 

• Eesti tõugu hobuste arv on perioodi algusega võrreldes suurenenud 1,5 korda. 2013. aastal 

maksti toetust 1699 loomale. 

• Tori tõugu toetusaluste hobuste arv on perioodi jooksul püsinud üsna stabiilsena. 2013. aastal 
toetati 482 tori tõugu hobust, mis on 3% suurem perioodi algusaastaga võrreldes. 

• Ohustatud tõugu looma pidamise meede on senini oma eesmärki täitnud ja ohustatud tõugu 
loomade arv kokku on aastate kaupa pidevalt suurenenud.  

• Vajalik oleks kõikide Eestis kasvatatavate hobuste andmete koondamine ühtsesse registrisse. 

Ohustatud tõugu loomade puhul võiks registris olla ka toetusõiguslikkuse määramiseks 
vajalik põlvnemise info (nt. maatõugu veise puhul vanemate info, TR number). 
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3.12. PKT ALAMEEDE 2.3.4 – KOHALIKKU SORTI TAIME KASVATAMISE TOETUS 

Meetme eesmärk 

Toetuse eesmärk on tagada kultuuripärandi ja geneetilise mitmekesisuse seisukohast olulise 

kohaliku taimesordi, rukkisordi 'Sangaste' säilimine. 

Meetme avanemine 

Kohalikku sorti taime 'Sangaste' rukki toetuse (SRT) taotlusvoorud on toimunud järgnevalt: 

02.05.2009 – 21.05.2009; 

03.05.2010 – 21.05.2010; 

02.05.2011 – 23.05.2011; 

02.05.2012 – 21.05.2012; 

02.05.2013 – 21.05.2013. 

Toetuse määr 

Kohalikku sorti taimede kasvatamise eest makstava toetuse määr on talirukkisordi 'Sangaste' puhul 

32,28 eurot hektari kohta aastas. Toetuse saamise täpsemad nõuded on esitatud 
põllumajandusministri 15.03.2010 määruses nr 28 „Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse 

saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord“. 

3.12.1. INDIKAATORID JA SIHTTASEMED 

Vastavalt MAK 2007-2013 programmdokumendile hoitakse toetuse rakendumisel ära rukkisordi 

'Sangaste' väljasuremine, tagatakse väärtusliku geneetilise materjali säilimine ja kohalike sortide 
kasvatamiseks vajaliku seemnematerjaliga varustamine. Meetme rakendamisega aidatakse kaasa 
geneetilise mitmekesisuse ning kultuuripärandi säilimisele ja keskkonnasõbralike viljelusmeetodite 

järgimisele.  

Perioodi 2009-2013 jooksul on antud toetuse osas olnud väga väike tootjatepoolne  huvi. Aastal 
2012 oli toetusele seatud eesmärgist alade kogupinna osas (10 000 ha) täidetud  10%, 2013. aastaks 

on see vähenenud ja täidetud on vaid 9% (Tabel 77).    
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Tabel 77. Kohalikku sorti taime kasvatamise toetuse indikaatorid ja sihttasemed (PMK, 2013a); sisend- ja 
väljundnäitajad (PRIA, 21.02.2014 andmetel) 

Indikaatori 
tüüp 

Indikaator Eesmärk Tulemus 
2009 

Tulemus 
2010 

Tulemus 
2011 

Tulemus 
2012 

Tulemus 
2013 

Sisendnäitaja Avalik kulu, 
eurot   9785 20 277 22 788 33 331 28 060 

Väljundnäitaja 

Toetuse 
saajate arv   7 20 26 44 41 

Toetust 
saavate alade 
kogupindala, 
ha 

10 000 

303,2 629,3 724,0 1 046,2 872,3 

Eesmärgist 
täidetud  

3% 

Eesmärgist 
täidetud  

6% 

Eesmärgist 
täidetud  

7% 

Eesmärgist 
täidetud 

10% 

Eesmärgist 
täidetud  

9% 

3.12.2. TOETUSE SAAMISE TINGIMUSED 

Toetust võib taotleda põllumajandusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik. 
Toetusega hõlmatud maa peab asuma PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris.  

Toetuse taotleja peab järgima kogu ettevõttes nõuetele vastavuse nõudeid ning väetiste ja 
taimekaitsevahendite kasutamise miinimumnõudeid. 

Taotleja peab viieaastase kohustusperioodi jooksul kasvatama talirukkisorti 'Sangaste' igal aastal 
vähemalt viiel hektaril. Taotleja peab kasutama külvamisel üksnes talirukkisordi 'Sangaste' 

sertifitseeritud seemet.  

Taotleja kasvatab talirukist 'Sangaste' külvinormiga vähemalt 140 kg seemet põllumajandusmaa 

hektari kohta ning igal kalendriaastal vähemalt taimede õitsemisfaasini.  

3.12.3. MEETME ANALÜÜS 

Eesmärkide saavutamine ja üldanalüüs 

Toetusalused pinnad ja toetuse saajate arv (väljundnäitajad) 

Lisas (Lisa 52) on välja toodud toetuse saajate arv ja toetatud pind PRIA tegevusmaakonna järgi ehk 

nii nagu tootja ise on taotlusele märkinud, millises maakonnas valdavalt tema põllumaad asuvad. 
Lisaks on esitatud toetatud pinnad põllu reaalse asukoha maakonna järgi. 2013. aastal sai SRT 41 
tootjat ning toetusalune rukki kasvupind oli kokku 872,3 hektarit.  

Läbi aastate on kõige enam toetuse saajaid olnud Lääne-Viru ja Tartu maakonnas (8-10 tootjat), 
vähem Järva maakonnas (3-4 tootjat). 

Kõige rohkem kasvatati toetusalust 'Sangaste' rukist 2013. aastal Lääne-Virumaal - kokku 333 

hektaril, vähem Tartumaal (135 hektaril). Läänemaal oli toetusaluse 'Sangaste' rukki pind võrreldes 
aasta varasemaga vähenenud üle 2 korra (146-lt hektarilt 63-le hektarile).  
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'Sangaste' rukki toetuse taotlejate ja saajate arv on pidevalt suurenenud. 2009. aastal oli toetuse 
saajaid 7, 2013. aastal juba 41 rukkikasvatajat. Võrreldes toetuse taotlejate arvu saajate arvuga läbi 
aastate, siis keskmiselt 90% taotlejatest on ka toetust saanud. Aastate keskmisena on 'Sangaste' rukki 

taotletud pinnast toetatud 94%. 2009. aastal kasvatati 'Sangaste' rukist ainult neljas maakonnas, 
2013. aastaks ei kasvatata 'Sangaste' rukist ainult Hiiumaal. Toetatud kasvupind on aastatel 2009-

2013 valdavalt suurenenud, saavutades maksimumi 2012. aastal (1046 ha) (Joonis 256).  

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuseks esitati 2013. aastal taotlusi 13 maakonnas, kokku oli 
44 taotlejat. Taotletud pind 'Sangaste' rukki kasvatamiseks kokku oli 883 ha. Toetatud pind oli 2013. 
aastal 872 ha, mis on aasta varasemaga võrreldes vähenenud 174 ha võrra. Toetuse saajate arv on 
võrreldes 2009. aastaga suurenenud 5,9 korda. 'Sangaste' rukki toetatud kasvupind on võrreldes 

2009. aastaga suurenenud 2013. aastaks 2,9 korda. 

 

Joonis 256. Toetust saanud 'Sangaste' rukki kasvupind (ha) põldude reaalse asukoha maakonna järgi 
aastatel 2009 - 2013 (PRIA, 10.02.2014 andmetel); (PRIA, 25.02.2014 andmetel) 

Maakasutuse andmete analüüs  

Analüüsides 'Sangaste' rukki toetuse saajate üldist maakasutust selgus, et peaaegu poolel kasutuses 
olevast pinnast kasvatati 2013. aastal teravilja (46%). 'Sangaste' rukis moodustas teravilja 
kasvupinnast ~ 10%, kogu maakasutusest 4% (Joonis 257). 
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Joonis 257. 'Sangaste' rukki toetuse saajate maakasutus aastal 2013 (PRIA, 10.02.2014 andmetel) 

Koosmõju teiste MAK 2. telje meetmetega 

SRT toetusalusele maale saab taotleda ka teisi MAK 2007-2013 2. telje ehk keskkonnaga seotud 
toetusi. 2013. aasta SRT saajate hulgas oli 19 mahepõllumajandusliku tootmise (MAHE), 20 
keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) ja 20 ebasoodsamate alade toetuse (ESA) taotlejat. 15 
toetuse saajal olid ka loomad (segatootmine), ülejäänud tegelesid taimekasvatusega.  

Eesti Statistikaameti andmetel oli rukki kasvupind Eestis 2013. aastal 11 491 hektarit (SA 
19.02.2014 andmetel). PRIA pindalatoetuste andmete alusel oli rukki pind 2013. aastal 11 468 

hektarit, millest 1 016 hektarit (9%) oli märgitud sordiga 'Sangaste' rukis. Sellest SRT alust 
rukkipinda oli 878 ha, mis moodustas rukki kogupinnast 8%. 138 hektarile ei olnud SRT taotletud, 
kuid sellest 129 ha oli taotletud MAHE toetust. Kogu SRT alusest pinnast (878 ha) oli 313 ha (36%) 
ühtlasi ka MAHE ja 505 ha (58%) KSM (sh. KSML 407 ha; KSMP 98 ha) toetusalune.  

Talirukkisordi 'Sangaste' seemnekasvatus 

Talirukkisortide hulgas oli suurim seemnepõldude pind aastatel 2009-2013 sordil 'Sangaste', mida 

kasvatati kokku 679 hektaril. 2013. aastal kasvatati 'Sangastet' kokku 120 hektaril, osatähtsusega 
58% talirukki seemnepõldude külvipinnast. 

Aastatel 2010-2012 sertifitseeriti kokku ligikaudu 649 tonni ’Sangaste´ seemet, millega ületas 
´Sangaste´ kõiki teisi Eestis kasvatatavaid rukkisorte ka seemne tootmismahtude osas. 2012. a 
moodustas ´Sangaste´ ligikaudu 56% talirukki sertifitseeritud seemnest Eestis (PM, 2012). 

Talirukkisordi 'Sangaste' sertifitseeritud seemne tootmise pind suurenes aastatel 2009 – 2012. 2009. 
aastal oli pind  80 ha, 2010. a. 129 ha, 2011. a. 99 ja 2012. aastal 250 ha.  2013. aastal toimus aga 

märkimisväärne tagasiminek. Tunnustatud pind 2013. aastal oli ~99 ha, mis on 2,5 korda väiksem 
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võrreldes 2012. aastaga.  2012. aastal sertifitseeris PMA 321 tonni ja 2013. aastal 146 tonni 
'Sangaste' seemet (PRIA, 10.02.2014 andmetel). 

Tunnustatud seemnepõlde oli 2013. aastal enim seemnekasvatajatel Rannu Seeme OÜ (45,19 ha), 

JK Otsa talu (18,55 ha) ja Tällevere Agro OÜ (10,2  ha). 2013. aasta SRT toetuse saajatest 7 
kasvatasid 'Sangastet' ka sertifitseeritud seemneks 2012. ja 2013. aastal. 

MAK programmdokumendis on seatud eesmärgiks 'Sangaste' rukkisordi kasvatamine 10 000 
hektaril. Eesmärgi täitmine on reaalne kuni 10% ulatuses. Rukki kasvatamisel mängivad väga olulist 

osa ilmastikutingimused. Kuna Eesti kliima on muutlik, ei anna rukis igal aastal head saaki. 
'Sangaste' pika kõrre tõttu on probleemiks lamandumine tuulise ja vihmase ilmaga. Tekkivat põhku 
on võimalik kasutada loomadele allapanuks ja kütusena kateldes. Kütuseks sobiv põhk peab olema 
õigeaegselt koristatud ja hoitud kuivas, ent sellega kaasnevad kulutused. 'Sangaste' saak on võrreldes 

teiste sortidega veerandi või isegi kolmandiku võrra väiksem, realiseerimisega on suuremad 

raskused ja hind madalam, mistõttu on kokkuvõttes 'Sangaste' tulukus väiksem kui teistel 
kultuuridel. Osaliselt kasvatatakse 'Sangaste' rukist missioonitundest ajendatuna, väiksema tulukuse 
tõttu võivad rukkikasvatajad loobuda 'Sangaste' sordist, vahetades selle mõne teise sordi vastu  
(Maaleht, 2013a). Viimastel aastatel on mitmed 'Sangaste' rukkikülvid hävinud või olnud ohustatud 

tuulekaerast, millest tingituna on ka toodetud sertifitseeritud seemne kogused vähenenud.  

Mida suurem on ´Sangaste` rukki kasutusvaldkond, seda rohkem on tootjad ka huvitatud antud rukki 
kasvatamisest. Iga uus kasutusviis aitab kohaliku ohustatud sordi kasvatamist tootjate seas 

propageerida ja populaarsemaks muuta. Eestis seisab rukki kasvatamise populariseerimise eest Eesti 
Rukki Selts.  

2013. aasta viljelusvõistlustel võtsid põllumehed mõõtu ka rukki kasvatamises. Eripreemia pälvis 
’Sangaste’ rukist kasvatanud OÜ Voore Farm taimekasvatusjuht Margus Lepp, kelle hoole all 

valmis saak 3,4 t/ha (Maaleht, 2013b). Talirukkisort ‘Sangaste’ on praegu vanimaks registreeritud 
kultuurrukki sordiks maailmas (PM, 2012). 

Ülevaade kontrollide läbiviimisest  

SRT taotluste esitamisel hilinejaid ei olnud. SRT osas tehti 2013. aastal järelepärimine 16 taotlejale 
põhjusel, et nad ei esitanud toetuse saamiseks vajalikke vorme või külvatud sertifitseeritud 

„Sangaste“ rukki seemnekoguste kohta etikette ja ei täitnud minimaalset külvinormi. 

Viiele taotlejale, kellel külv hävis osaliselt või täielikult jäeti toetus määramata, kuid kohustus jäi 

kehtima, kuna taotleja soovis kohustust jätkata. Kaks taotlejat ei kinnitanud oma kehtiva kohustuse 
jätkuvat täitmist ja üks taotleja lõpetas kohustuse kuna külv hävis ja ta ei soovinud seda kultuuri 
enam edasi kasvatada. Ühel taotlejal vähendati toetust, kuna „Sangaste“ rukist oli hektari kohta 
külvatud vähem kui 140 kg ja ühel taotlejal hinnati maatriksi järgi külvinormi rikkumine 

väheoluliseks ning toetust selle eest ei vähendatud.  

Kohapealses kontrollis oli 4 kohalikku sorti taime kasvatamise toetuse taotlejat. Kohapealses 

kontrollis ei tuvastatud ühtegi SRT toetuse nõude rikkumist (PRIA, 03.03.2014 andmetel). 
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3.12.4. KOKKUVÕTE, JÄRELDUSED JA SOOVITUSED 

• Toetusaluse ´Sangaste` rukki kasvupind on alates 2009. aastast suurenenud 2,9 korda. 2013. 

aastal oli toetusalune pind 872 ha. 

• Toetuse saajate arv on 2013. aastal võrreldes 2009. aastaga suurenenud 5,9 korda. 2013. 

aastal sai SRT toetust 41 rukkikasvatajat. 

• Toetuse rakendamine on edendanud  talirukkisordi  ´Sangaste  ́  kasvatamist  ning taganud 

selle kõrge majandusliku ja bioloogilise väärtusega kohaliku sordi geneetilise ressursi 
säilimise. Vaatamata ´Sangaste` rukki kasvupinna suurenemisele, on toetusele seatud 
eesmärgi (10 000 ha) täitmine jätkuvalt ebareaalne. 2013. aastal oli rukki kasvupind Eestis 

kokku 11 468 ha, millest 1 016 ha kasvatati ´Sangaste` rukist (sh. 872 ha SRT-ga). 

• SRT toetuse rakendamine on aidanud kaasa Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni 

ratifitseerimisel Eestile võetud rahvusvahelise kohustuse bioloogilise  mitmekesisuse 

säilitamisel.  
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3.13. PKT ALAMEEDE 2.3.5 – POOLLOODUSLIKU KOOSLUSE HOOLDAMISE 
TOETUS 

MAK 2007-2013 poollooduslike koosluste hooldamise meede avati 2007. a Natura 2000 aladel 

üheaastase kohustusena, alates 2008. aastast rakendatakse poollooduslike koosluste hooldamise 
toetust PKT alameetmena, seega kehtib ka viieaastase kohustuse periood. 

Meetme eesmärgid 

Poollooduslike koosluste (PLK) hooldamise toetuse eesmärk on tagada Natura 2000 aladel asuvate 

poollooduslike koosluste soodne seisund. Elupaiga ja liigi soodne seisund on määratletud 
looduskaitseseaduses. Selle järgi loetakse loodusliku elupaiga seisund soodsaks, kui selle looduslik 
levila ja elupaiga alad levila piires on muutumatu suurusega või laienemas, lisaks on olemas ja 
toimib selle pikaajaliseks püsimiseks vajalik struktuur ja funktsioonid ning tõenäoliselt toimivad ka 

prognoosimisulatusse jäävas tulevikus ja elupaigale tüüpiliste liikide seisund on soodus. Liigi 

seisund loetakse soodsaks, kui selle asurkonna arvukus näitab, et liik säilib kaugemas tulevikus oma 
looduslike elupaikade või kasvukohtade elujõulise koostisosana, kui liigi looduslik levila ei kahane 
ning liigi asurkondade pikaajaliseks säilimiseks on praegu ja tõenäoliselt ka edaspidi olemas 
piisavalt suur elupaik. 

Kuna PLK hooldamise toetus on põllumajandusliku keskkonnatoetuse alameede, on siinkohal 

esitatud ka PKT üldised eesmärgid, mille saavutamisele aitab kaasa ka PLK hooldamise meede: 

• soodustada keskkonnasõbralike majandamisviiside kasutuselevõttu ja jätkuvat kasutamist 

põllumajanduses; 

• säilitada ja suurendada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust; 

• aidata keskkonnale tulutoovalt tegutsevatel põllumajandustootjatel saada kohast tulu; 

• suurendada põllumajandustootjate keskkonnateadlikkust. 

Meetme avanemine 

Vastavalt kehtivale määrusele saab toetust taotleda Natura 2000 alal asuva puisniidu, puiskarjamaa, 

rannaniidu, lamminiidu, soostunud niidu, sooniidu, loopealse, kadastiku, nõmme ja aruniidu 
hooldamiseks. Taotleja peab eelnevalt ajavahemikus 1. aprillist kuni 20. maini esitama 
Keskkonnaametile (KA) PLK loetelu ja PLK kaardi, milles esitatud andmete põhjal annab 

Keskkonnaamet viie tööpäeva jooksul kirjaliku kinnituse, et poollooduslik kooslus, mille kohta 
toetust taotletakse, vastab määruses sätestatud nõuetele. Taotleja, kes võttis kohustuse 2007. või 
2008. a, sai pikendada oma kohustust kuni 20. maini 2014. a, kuid selline taotleja uut 5-aastast 
kohustust alustada ei saanud. Uut 5-aastast PLK kohustust sai 2013. a alustada taotleja, kellel 

puudus kehtiv kohustus. 
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Toetuse taotlusvoorud on toimunud järgnevalt: 

09.05.2007 - 29.05.2007; 

02.05.2008 – 21.05.2008; 

02.05.2009 – 21.05.2009; 

02.05.2010 – 21.05.2010; 

02.05.2011 – 23.05.2011; 

02.05.2012 – 21.05.2012; 

02.05.2013 – 21.05.2013. 

Toetuse määr 

Poolloodusliku koosluse puhul makstakse toetust alade hooldamise eest. Toetuse määr ühe hektari 
puisniidu kohta  on 238,07 eurot aastas, muu poolloodusliku koosluse ühe hektari kohta 185,98 

eurot aastas.  

3.13.1. INDIKAATORID JA SIHTTASEMED 

Tabelis (Tabel 78) on toodud ülevaade perioodi 2007.-2013. a meetme indikaatorite kohta. 
Sisendindikaatori „avalik kulu, eurot“ puhul on ära toodud ka toetuse saajate arv toetusaasta kohta 
määratud toetuste alusel. Arvestatud on kõik määramised toetusaasta kohta, mis on tehtud kogu 

senise perioodi jooksul (nt 2007. toetusaasta kohta tehti määramine veel ka 2010. a). 
Väljundnäitajate puhul on tulemused esitatud toetuse määramise alusel. Meetme näitajaid on 
lähemalt analüüsitud alajaotuses „3.13.3. Meetme analüüs“. 
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Tabel 78. PLK hooldamise toetuse indikaatorid, sihttasemed ja saavutatud tulemused perioodil 2007-2013 (PM, 2014); sisend-, väljund- ja tulemusnäitajad (PRIA, 
21.02.2014 andmetel); väljundnäitaja - toetatav poollooduslike koosluste pind (ha) Natura 2000 alal tüüpide kaupa (PMK, 2013a); (PRIA, 10.02.2014 andmetel) 

Indikaatori 
tüüp Indikaator Eesmärk 

2007-2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Sisend- 
näitaja 

Avalik kulu, 
eurot 
(toetusaasta 
kohta) 

 2 770 313 3 351 987 3 821 391 4 089 114 4 442 776 4 355 230 4 116 845 

Väljund-
näitaja 

Toetuse saajate 
arv Natura 2000 
alal  

1500 630 713 803 871 916 913 

900 
(eesmärgist 
saavutatud 

60%) 

Toetatav 
poollooduslike 
koosluste pind 
(ha) Natura 
2000 alal  

35 000 14 758 17 725 20 404 21 999 24 035 25 177 

22 285 
(eesmärgist 
saavutatud 

64%) 

Toetatav 
poollooduslike 
koosluste pind 
(ha) Natura 
2000 alal 
tüüpide kaupa 

Puisniidud 
(PN) 
3000 
Muud 

kooslused 
(M) 

32 000 

PN 433 
M 15 068 

PN 527 
M 17 716 

PN 553 
M 20 170 

PN 732 
M 21 604 

PN 651 
M 23 647 

PN 662 
M 25 334 

PN 663 
(eesmärgist 
saavutatud 

21%) 
M 25 496 

(eesmärgist 
saavutatud 

80%) 

Tulemus-
näitaja 

Edukalt 
hooldatav ala, 
mis aitab kaasa 
elurikkusele ja 
kõrge loodus-
väärtusega 
põllumajan-
dusele ja 
metsandusele 
(ha) 

35 000 14 758 17 725 20 404 21 999 24 035 25 177 

22 285 
(eesmärgist 
saavutatud 

64%) 

Mõju- 
näitaja 

Bioloogilise 
mitmekesisuse 
vähenemise 

Lindude 
liigirikkus ja 
arvukus on 

Analüüsitud pikemalt alajaotuses 3.13.3 „Mõjunäitajate analüüs“ 
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peatamine stabiilne või 
suureneb, 

soontaimede 
liigirikkus on 
stabiilne või 
suureneb 

Kõrge loodus-
väärtusega 
alade 
hooldamine 

Muudatused 
kõrge 

loodus-
väärtusega 

alades 

Analüüsitud pikemalt alajaotuses 3.13.3 „Mõjunäitajate analüüs“ 

Lisa-
indikaator, 
mõjunäitaja 

Ettevõtjatulu  Analüüsitud pikemalt alajaotuses 3.13.3 „Mõjunäitajate analüüs“ 
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3.13.2. TOETUSE SAAMISE TINGIMUSED 

Toetuse taotleja peab järgima kogu ettevõttes nõuetele vastavuse nõudeid, väetiste ja 

taimekaitsevahendite kasutamise miinimumnõudeid ning põllumajandusministri 08.03.2010. a 

määrusega nr 19 kehtestatud poolloodusliku koosluse hooldamise nõudeid “Poolloodusliku koosluse 
hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord 
aastateks 2007–2013”. 

PLK hooldamise toetus on osa põllumajanduslikust keskkonnatoetusest ja seega on kohustuse kestus 

viis aastat. Poolloodusliku koosluse puhul makstakse toetust alade hooldamise eest, ning toetust ei 
maksta taotlejale sama tegevuse eest juhul, kui taotleja on taotlenud sama maa kohta teisi 
pindalapõhiseid toetusi (ühtne pindalatoetus ja nt ebasoodsamate piirkondade toetus, teised 
põllumajandusliku keskkonnatoetuse meetmed, Natura 2000 toetus põllumajandusmaale, Natura 

2000 toetus erametsamaale). Samuti ei või toetust taotleda poolloodusliku koosluse kohta, mille 

hooldamise kohta taotletakse looduskaitseseaduse alusel loodushoiutoetust või hüvist. 

PLK hooldamise toetust võib taotleda Keskkonnaregistrisse kantud vähemalt 0,10 hektari suuruse 
poolloodusliku koosluse või selle osa kohta, ala ei pea olema PRIA põllumassiivide registris. Kui 
ala on põllumassiivide registris, on tootjal võimalus taotleda kas PLK hooldamise toetust või teisi 
pindalapõhiseid toetuseid. Kui alale taotletakse PLK hooldamise toetust, siis teisi pindalapõhiseid 

toetusi samale alale taotleda ei saa. 

3.13.3. MEETME ANALÜÜS 

Eesmärkide saavutamine ja üldanalüüs 

Toetuse saajate arv Natura 2000 alal ja toetatav poollooduslike koosluste pind Natura 2000 alal 
(väljundnäitajad) 

Meetme väljundnäitajad on toetuse saajate arv Natura 2000 alal, toetatud põllumajandusmaa pindala 
(ha) ning toetatav PLK pind (ha) Natura 2000 alal tüüpide kaupa (puisniit või muu kooslus). 

Joonisel (Joonis 258) on näidatud PLK hooldamise toetuseks määratud pinnad aastatel 2007-2013 

ning sellega seotud tootjate arv. Toetuseks määratud PLK pind on perioodi algusest suurenenud 
51% (2007. a 14 758 ha-lt 2013. a 22 285 ha-ni) ja sellega seotud toetuse saajate arv on kasvanud 

43% (2007. a 630, 2013. a 900 toetuse saajat). 
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Joonis 258. PLK hooldamise toetuseks määratud pind (ha) ja sellega seotud toetuse saajate arv perioodil 
2007-2013 (PRIA, 21.02.2014 andmetel) 

Kokku on keskkonnaregistris 10.03.2014 päringu andmetel Natura 2000 alal poollooduslikke 
kooslusi 75 660 ha, seega on MAK 2007-2013 PLK hooldamise toetust taotletud 30% 

keskkonnaregistri andmebaasis olevatele Natura 2000 alal asuvatele PLK-dele.  

Keskkonnaamet kinnitas 2013. a PLK toetuse taotlusi 26 952 ha suurusel pinnal (227 ha rohkem kui 
2012. a). Kokku esitati 2013. aastal 971 poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse taotlust 26 832 
hektari kohta (PRIA, 2014). Toetuse jäävpind oli 26 129 hektarit ning toetus määrati 

22 285 hektarile (PRIA 10.02.2014 ja 21.02.2014 andmetel). 2013. aasta toetuse määramise otsused 

tehti 2014. aasta alguses (PRIA, 2014). KA poolt kinnitatud ja toetuseks määratud pindade vahe oli 
4667 ha. Toetuse jäävpinna ja toetuse määramise suure pindalalise erinevuse (3844 ha) üheks 
põhjuseks võib olla (vastavalt Pärandkoosluste Kaitse Ühingu (PKÜ) ja Eestimaa Looduse Fondi 
(ELF) pöördumisele põllumajandusministrile ja PRIA peadirektorile) PRIA otsused toetuse 
vähendamise või tagasinõudmise kohta. Pöördumises tuuakse välja, et väidetavalt on PRIA poolt 

tuvastatud erinevus taotletud ja kindlaksmääratud pindalade vahel, kuid kirja autorid on veendunud, 
et enamikul kõnealustest juhtumitest on taotletud ja hooldatud pindalad võrdsed. PRIA väidab 
pindalad olevat erinevad selle tõttu, et osal taotletud ja tegelikult hooldatud maal puudub 

maaomaniku nõusolek. PRIA tugineb EL ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 14 lg 

2 p 3, väites, et selle kohaselt ei arvestatavat toetust poolloodusliku koosluse või selle osa kohta, 
mille kasutamiseks puudub taotlejal õiguslik alus. Pöördumises on toodud vastuargumendid, et 
kõnealune paragrahv käsitleb otsetoetuse saamise nõudeid, mitte maaelu arengu toetusi, PLK toetus 
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aga on põllumajandusliku keskkonnatoetuse alameetmena just nimelt maaelu arengu toetus, ning et 
kõnealune säte ei käsitle kasutamise õiguslikku alust, vaid tegelikku kasutamist esitamise aasta 15. 
juunil. Pöördujad väidavad, et taotlejad on neid maid tegelikult kasutanud ja pindalaerinevust 

reaalselt ei ole (ELF, PKÜ, 2014). 

Võrreldes toetuseks määratud PLK pinda 2012. a (25 177 ha) ja 2013. a (22 285 ha), on toetatav 
pind vähenenud 11%. 

Toetuse maakondlik jaotus 

Poollooduslikke kooslusi leidub teatud piirkondades, nagu näiteks Lääne-Eestis ja saartel rohkem, 
mistõttu on igati loogiline, et PLK hooldamise toetust taotletakse neis piirkondades enam. Perioodil 
2007-2013 PLK toetuseks määratud pinnad maakonniti on toodud joonisel (Joonis 259) ning 
täpsemad andmed on esitatud lisas (Lisa 53). 

Meetme raames on 2013. a PLK hooldamist kõige enam toetatud Saaremaal (6572 ha) ja Läänemaal 
(6219 ha), millele järgnevad Pärnumaa (2395 ha) ja Hiiumaa (2244 ha).  

Võrreldes 2012. aastaga on 2013. aastal toetuseks määratud pind 2 892 ha väiksem. Osaliselt on see 
tõenäoliselt seotud ka võetud kohustuste lõppemisega ning tootjad ei ole uut kohustust alustanud. 

Kõige suurem toetuseks määratud pinna vähenemine hektarites on Läänemaal (931 ha) ja Tartumaal 
(829 ha), kuid kui Läänemaal moodustab vähenenud pind 13% 2012. a Läänemaa PLK määratud 
pinnast, siis Tartumaal ulatub see 69%-ni. Tartumaa vähenemine on põhjendatav ühe suure PLK 
hooldaja PLK toetuse taotluse esitamisest loobumisega. Toetuseks määratud pinna suurenemine on 

toimunud väikesel määral vaid viies maakonnas. 
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Joonis 259. Perioodil 2007-2013 PLK hooldamise toetuseks määratud pinnad (ha) ning toetuse saajate arv maakonniti (PRIA, 21.02.2014 andmetel) 
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Toetatav poollooduslike koosluste pind Natura 2000 alal elupaigatüüpide kaupa (väljundnäitaja) 

MAK PLK hooldamise toetuse raames eristatakse eesmärkide saavutamises puisniitu (PN) ja muid 
koosluseid (M). Keskkonnaregistris on Natura 2000 alal kokku PLK-sid 75 659,8 ha, millest 

puisniite 2918,7 ha (Keskkonnaregister, 10.03.2014 andmetel).  

Toetatavate poollooduslike koosluste pinna arvestuse aluseks elupaigatüüpide kaupa on PRIA poolt 
esmase kontrolli läbinud jäävpind (kogu sellele pinnale toetust ei määratud), sest määratud pindade 

kohta käiva toetusinfo osas puuduvad vastavad andmed elupaigatüüpide kohta. 2013. a oli PLK 
toetuse jäävpinna alusel 663 ha puisniitu ja 25 496 ha muid koosluseid, eesmärgist on saavutatud 
vastavalt 21% ja 80%. Keskkonnaregistri andmetel (10.03.2014) asub Natura alal 2 919 ha puisniite 
(põhitüübina), nendest on PLK toetusega jäävpinna alusel seotud 663 hektarit (21%), mistõttu 

eesmärgi (3000 ha) saavutamine PN osas on perioodi lõpuks ebareaalne. Eestis on kogu puisniitude 

pindala hinnatud 8400 hektarile. Samas kogu PN hinnatud pindala seisukord pole täpselt teada 
(millised alad vajavad taastamist või on taastamisväärtuse juba kaotanud). (Sammul et al., 2008). 

Puisniite on vähe hooldatud tõenäoliselt ka seetõttu, et nende hooldamine on tihti väga keeruline 
ning aja- ja töömahukas, seega ka kulukas, mistõttu ka PLK toetuse määr võib mitte katta reaalseid 
puisniidu hooldamise kulusid.  

Täpsemad andmed MAK PLK toetusega seotud alade ja koosluste kohta on võimalik saada KA 

poolt toetuseks kinnitatud PLK-de kohta. Kokku kinnitas KA 2013. a PLK hooldamiseks 
toetustaotlusi 26 952 ha ulatuses, millest 637 ha puisniite (2,3% kogu toetuseks kinnitatud PLK 
pinnast) ja muu kooslusega alasid kokku 26 314 hektaril (97,6%). Natura elupaikadest on kõige 

enam (39% toetuseks kinnitatud PLK pinnast) rannaniite, millele järgnevad lamminiidud (26%) ja 
loopealsed (10%) (Keskkonnaamet, 07.03.2014 andmetel).  

Tabel (Tabel 79) annab ülevaate PLK-dest NATURA 2000 elupaigatüüpide kaupa. PLK toetuseks 

kinnitatud osa kogu keskkonnaregistrisse kantud Natura 2000 alal asuvast konkreetsest PLK 
elupaigatüübist võimaldab hinnata, kui palju on sellest elupaigatüübist juba toetusega seotud ja kui 
palju on veel potentsiaali sellele elupaigatüübile hooldamise toetuse taotlemiseks. Näiteks 2013. 
aastaks olid  PLK toetuseks kinnitatud pooled kõigist keskkonnaregistris olevatest rannaniitudest.
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Tabel 79. PLK hooldamise toetuseks 2013. aastal KA poolt kinnitatud alade jaotumine Natura 2000 alal elupaigatüübiti (Keskkonnaregister, 10.03.2014 andmetel); 
(Keskkonnaamet, 07.03.2014 andmetel) 

Loodusdirektiivi elupaigakood (Natura 2000 kood) ja nimetus 
PLK pindala 
Natura 2000 

alal, ha 

PLK 
toetuseks, 
kinnitatud 

pindala (ha) 
2013. a 

PLK toetuseks 
kinnitatud osa 
kogu Natura 

PLK pindalast, 
% 

PLK toetuseks 
kinnitatud pinna 

jaotumine 
elupaigatüübiti, 

% 

PLK toetuseks 
kinnitatud osa kogu 

Natura 2000 alal 
asuvast sellest PLK 
elupaigatüübist, % 

1630 
Saliinsed rannaniidud 

20 695 10 416 27 39 50 

4030 
Euroopa kuivad nõmmed 767 78 1 0 10 

5130 
Kadastik (hariliku kadaka kooslused nõmmedel või karbonaatse 

mullaga rohumaadel) 
3016 198 4 1 7 

6210 
Lubjarikkad pärisaruniidud (Festuco-Brometalia-kooslustega 

poollooduslikud kuivad rohumaad ja põõsastikud karbonaatsetel 
muldadel) 

3307 1395 4 5 42 

6270 
Liigirikkad pärisaruniidud lubjavaesel mullal (Fennoskandia 

madalike liigirikkad aruniidud) 
3385 1034 4 4 31 

6280 
Põhjamaised lood ja eelkambriumi karbonaatsed silekaljud 

9244 2575 12 10 28 

6410 
Sinihelmikaniidud karbonaatsetel või turvastunud mullal või 

savikatel mudasetetel 
1424 95 2 0 7 

6430 
Niiskuslembene serva-kõrgrohustu 2000 272 3 1 14 

6450 
Lamminiidud 17 087 7140 23 26 42 

6510 
Aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga madalikeniidud 3130 694 4 3 22 

6530 
Fennoskandia puisniidud 

2919 633 4 2 22 

7230 
Liigirikas madalsoo, soostunud niit 5696 1307 8 5 23 

9070 
Fennoskandia puiskarjamaad 2991 1115 4 4 37 

KOKKU 75 660 26 952 100 100   
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PLK-de soodsa seisundi tagamine (meetme eesmärk) 

PKT üldine eesmärk on säilitada ja suurendada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust. 

Poollooduslikud kooslused ja neile iseloomulik väljanägemine on osa kultuuripärandist ja 

traditsioonidest, seda tänu traditsioonilisele maahooldusviisile ja võtetele. Jätkates sarnast 
maahooldusviisi säilib ka traditsiooniline maastikuline ilme ja püsib maastikuline ja liigiline 
mitmekesisus. 

Poollooduslike koosluste hooldamise toetuse eesmärk on tagada Natura 2000 aladel asuvate 

poollooduslike koosluste soodne seisund.  

Soodsa seisundi kohta on keeruline ühest hinnangut anda. Elukeskkonna rakendamise arenduskava 

(EARK) 2007-2013 prioriteetse suuna „Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja 
tugisüsteemide arendamine“ üheks eesmärgiks on ka ohustatud liikide ja elupaigatüüpide ning 

kaitstavate maastike soodsa seisundi tagamine. Ühe alasuuna mõjuindikaatoriks on EARK 
seirearuande kohaselt ohustatud liikide ja elupaigatüüpide seisund (hinnang seisundile) ning selle 

kohta on välja toodud, et sihttase on saavutatud, kuna ühegi liigi ega elupaiga seisund ei ole 
halvenenud ning tehakse olulisi pingutusi ebasoodsas seisundis olevate elupaigatüüpide ja liikide 
seisundi parandamiseks. (KKM, 2012). 

MAK PLK hooldamise toetuse abil hooldatakse PLK kooslusi ning läbi selle välditakse elupaiga 
pindala vähenemist. Meetme hooldusnõuded aitavad tagada PLK-le iseloomulikku struktuuri ja 
funktsiooni ning liikidele soodsaid tingimusi. Kuna liikide püsimine on otseselt seoses majandamise 

jätkuvusega, siis antud meede aitab majandamise tagamisega eesmärgi saavutamisele kaasa.  

Ehkki toetus aitab soodsa seisundi tagamisele ja liikide säilimisele kaasa, on siiski palju 
arenguruumi. Teadlased ja eksperdid on korduvalt (viimane pöördumine keskkonnaministri poole 
18.03.2013) juhtinud tähelepanu loopealsete halvale seisundile ning et selle parandamiseks on vaja 
astuda ka KKM poolt samme loopealsete kui looduskaitseliselt üliolulise elupaiga taastamiseks ja 

hooldamiseks sellises mahus, mis tagaks nende säilimise Eestis ning aitaks täita Euroopa Liidu ees 
võetud kaitsekohustuse. Avalikkuse ja ministri tähelepanu juhitakse asjaolule, et loopealsete 
paremasse olukorda viimisega on väga kiire, kuna aasta-aastalt läheb tugeva võsastumise tõttu 
loopealsete taastamine kallimaks ja taastamisel soovitava tulemuse saavutamine raskemaks. 

(Ainsaar et al., 2010); (Zobel et al., 2013).  

Loopealsed on soontaimede arvu poolest puisniitude järel Eesti liigirikkaimad kooslused. Praegune 

maastikustruktuur ei ole sobilik ca 40% looniitudel kasvavatest taimeliikidest, mis tähendab 
tulevikus ligikaudu 20 liigi kadu igalt üksikult loopealselt ning tõenäoliselt ka nende edasist 
hävimist kogu regioonist. Liigifondi säilimise tagamiseks on ülioluline mitte ainult üksikute hästi 
hooldatavate lookaitsealade loomine, vaid ka näiliselt väheväärtuslikumate alade hooldamine ja 

taastamine. Taimestiku liigirikkusest sõltub suuresti ka teiste organismirühmade – putukate, lindude, 
imetajate – liigiline mitmekesisus, mistõttu on liigirikaste koosluste säilitamine äärmiselt oluline 

kogu ökosüsteemi funktsioneerimise tagamisel.  
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Väljasuremisvõla90 tõttu tuleb alvarite (ja teiste poollooduslike koosluste) kaitsesse suhtuda väga 
tõsiselt ja süstemaatiliselt (Helm, 2011). 

Ka riikliku keskkonnaseire tulemused näitavad, et elupaigatüübi 6280 (loopealsed) olukord ja 

säilimise perspektiiv Eestis on jätkuvalt väga halb (Kalamees, 2013). Samuti on 2013. a riikliku 
keskkonnaseire aruandluse põhjal välja toodud, et puisniitude olukord on üldiselt halvenenud (PKÜ, 
2013a). 

Mida suurem oleks hooldatavate PLK-de pind, seda kindlamini oleks tagatud liigiline mitmekesisus. 

Uute alade lisandumine PLK hooldamise toetusskeemi sõltub ka sellest, kui palju alasid on sobivas 
seisundis, et PLK hooldamise toetusega liituda. Samas on ka antud meetme aluse pinna laienemisel 
piirangud, alates 2012. a võivad poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse taotlejad suurendada 
oma kohustusealuse maa pindala kuni 30% või kuni 2 hektarit. Uut, 5-aastast PLK kohustust sai 

2013. a alustada üksnes taotleja, kellel puudus kehtiv PLK toetuse kohustus (www.pria.ee). Meetme 

rakendamise keerukust ja eripära näitab ka see, et meetme toetuseks määratud pind oli 2013. aastal 
17% väiksem kui KA poolt kooskõlastatud pind (KA 07.03.2014; PRIA 21.02.2014 andmetel). 

Kui ala ei ole enne pidevalt hooldatud, siis tuleb tõenäoliselt seda enne taastada ja viia see sobivasse 
seisundisse. Alade taastamiseks peaks tagama piisava taastamisvõimsuse (seda nii läbi teavituse kui 
ka rahastuse). Uute alade lisandumisel peaks jälgima sidusust teiste ja juba hooldatavate aladega, et 

tagada liikidele liikumiskoridorid. 

PLK soodsa seisundi tagamiseks on häid tulemusi võimalik saavutada sihipärase looduskaitselise 

tegevuse (täpsed liigikaitseliseks tegevuseks vajalikud majandamisvõtted) ja ekstensiivse 
põllumajanduse koostöös. Ehkki juba praegu koostab Keskkonnaamet igale toetust taotlevale alale 
eraldi soovitusi sealseks majandamiseks, peaks võimalusel pöörama igale alale veelgi rohkem 
tähelepanu eelkõige liigikaitselistest vajadustest lähtuvalt.  

Toetusega seotud alade majandamine 

Pärandkultuurmaastikke ja niidukooslusi ohustab hoolduse puudumine ja intensiivne või 
ebatraditsiooniline põllumajandus. Väärtuste säilimiseks on vajalik nende pidev hooldamine ning 
osadel aladel taastamine. Hooldamine on võimalik niitmise ja karjatamise teel, taastamine 
võsalõikusega. PLK soodsa seisundi tagamisel on majandamisviisil väga oluline roll, kuna liigiline 

mitmekesisus on sellest otseselt mõjutatud.  

Poollooduslike koosluste üldiste majandamispõhimõtete kohaselt tuleb karjatamine hoida suhteliselt 

madala intensiivsusega, soovitav on karjatada erinevaid koduloomi (hobused, lambad, veised) samal 
alal. Alade karjatamiskoormuse ja -vajaduse üle tuleks otsustada igal aastal uuesti, sõltuvalt 
ilmastikutingimustest. Loomade lisasöötmine kohapeal ei ole lubatud. Karjatamine on tingimata 

                                                   
90Väljasuremisvõlga jäävad need liigid, kes suudavad koosluse killustumise järel ebasobivaid keskkonnaolusid  trotsides 
püsida veel lühemat või pikemat aega eluvõimelisena (kuigi juba vähenenud ohtrusega). Samas ei ole elupaik neile enam 
kuigivõrd sobilik ja lõplik kadu on vaid aja küsimus (Helm, 2011) 
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vajalik (ka siis, kui niitmine on võimalik) järgmistes elupaigatüüpides: rannaniidud (1630*) ja 
puiskarjamaad (9070). Võimalusel tuleks siiski ka neid alasid vähemalt mõne aasta tagant üle niita. 
Osades elupaigatüüpides tuleks niitmise/karjatamise vahekorda määratleda võimalustest sõltuvalt, 

eelistades sinihelmikakoosluste (6410) puhul niitmist. Karjatamiskoormused ei pruugi sõltuda mitte 
niivõrd koosluse tüübist kui konkreetse koosluse viljakusest ja seisundist. (Paomees, 2008). 

Keskkonnaamet kinnitas PLK hooldamise toetuseks 2013. a 26 952 hektarit poollooduslikke 

kooslusi maaüksustel, mille kohta on olemas ka teave soovitatava majandamisviisi kohta. Nagu ka 
varasematel aastatel on hooldamisviisidest enim rakendatud karjatamist 61% (16 533 ha), 32% 
(8 611 ha) ainult niitmist ning 6,7% (1 798 ha) nii niitmist kui ka karjatamist ja 0,03% pinnal (10 ha) 
ei ole majandamisviis määratletud. (Keskkonnaamet, 07.03.2014 andmetel). 

Võrreldes erinevaid hooldamistegevusi PLK toetusalusel maal maakonniti, siis sarnaselt varasemate 

aastatega eristus kolm maakonda, kus toetuseks kinnitatud maa on peamiselt (99%) niitmise teel 

hooldatav: Jõgevamaa, Tartumaa, Ida-Virumaa. Suurema karjatamisaktiivsusega majandamine 
toimus Hiiumaal (94% PLK hooldamise toetuseks kinnitatud maast maakonnas) ja Saaremaal 
(83%), üle poole PLK toetuseks kinnitatud maast karjatakse ka Läänemaal, Pärnumaal, Harjumaal ja 
Järvamaal. Niitmist ja karjatamist koos rakendatakse ühe majandamisviisina suhteliselt vähe, 

paljudes maakondades üldse mitte, kuid kõige rohkem Valgamaal (70% PLK hooldamise toetuseks 
kinnitatud maast maakonnas). Joonisel (Joonis 260) on toodud erinevate majandamisviiside 
osatähtsus maakonnas. 
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Joonis 260. Erinevate majandamisviiside (niitmine, karjatamine, niitmine ja karjatamine koos) osa (%) KA 
poolt PLK hooldamise toetuseks kinnitatud pinnal maakonniti 2013. aastal (Keskkonnaamet, 07.03.2014 
andmetel) 

Kuna karjatamine on oluline majandamisviis, vaadati ka lähemalt PLK toetuse saajate registreeritud 
loomi. Selliseid PLK toetuse saajad, kellel on PRIA-s registreeritud veiseid, lambaid või kitsi 

31.12.2013 seisuga oli 425 tootjat (47% toetuse saajatest) ja nad majandasid 16 061 ha (72% PLK 
toetusalusest määratud pinnast). Loomadest oli enim veiseid (65%, 22 774 veist,  tõenäoliselt ei ole 
aga kõik veised karjatatavad) ja lambaid (35%, 12 214 lammast), väga vähe oli kitsesid (0,4%, 136 

kitse) (PRIA 21.02.2014 andmetel). Hobuste kohta puuduvad piisavad andmed, et neid PLK toetuse 
saajatega siduda, andmed on vaid nende loomade kohta, kelle kohta on võetud loomade karjatamise 

toetust (14 tootjat, 127 hobust) (PRIA, 15.03.2014 andmetel). 

Mõjunäitajate analüüs 

Elurikkuse hindamiseks on PLK meetme üheks mõjunäitajaks seatud elurikkuse vähenemise 
peatamine läbi stabiilse või suureneva lindude arvukuse ning stabiilse või suureneva lindude ja 

soontaimede liigirikkuse. Teine mõjunäitaja on kõrge loodusväärtusega alade hooldamine, mis 
näitab mõju läbi muutuste kõrge loodusväärtusega alades. 

PLK meetme jaoks mõjunäitajate kohta andmeid eraldi ei koguta, mistõttu saab kasutada üldiste 
poollooduslike kooslustega seotud muutuste hindamiseks erinevaid kaudseid allikaid. Peamiselt on 

kasutatud KKM koordineeritud riikliku keskkonnaseire tulemusi, millest enamus seirekohti ei ole 
seotud toetust saanud aladega, kuid annavad üldise ülevaate Natura 2000 alal toimuvast. 
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Bioloogilise mitmekesisuse vähenemise peatamine  

Soontaimede liigirikkus on stabiilne või suureneb (mõjunäitaja) 

Mõjunäitaja kirjelduse juures on kasutatud KKM poolt korraldatava Eesti riikliku keskkonnaseire 

eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire alaprogrammi ohustatud taimekoosluste (Natura 2000 
kooslused) seire aruandeid. Seirete andmed on meetme mõju analüüsimiseks ebapiisavad, ent 
annavad üldpildi, milline on PLK-de soontaimede seisund Natura 2000 aladel.  

Riiklik seire keskendub olulisematele elupaigatüüpidele Eestis: loopealsed, nõmmed/liivikud, 
pärisaruniidud (sh puisniidud), rannaniidud, rabad, madalsood, arumetsad jt. Seire samm aladel on 6 
aastat, seiret viiakse läbi alates 2005. aastast. 

2013. aastal seirati seisundiseire meetodil 13 puisniitu (Natura 2000 elupaigakood 6530), 4 kuiva 

karbonaatset niitu (6210) ja 4 liigirikast arurohumaad (6270) ning ruuduseire meetodil neli 
püsiseireala (Hindu, Lasila, Mäe-Meeritsa ja Padina seireala). Ruuduseire püsiseirealadel 
märkimisväärseid liigirikkuse muutusi ei olnud – liigirikkuse arvnäitajad olid veidi tõusnud 
võrreldes viie aasta taguse seirekorraga (PKÜ, 2013a). 

Seisundiseire andmetel on puisniitude olukord üldiselt halvenenud, vaid ühe ala seisund on 
võrreldes varasemaga paranenud. Kuivade ja liigirikaste arurohumaade olukord on samuti pigem 

halvenenud, seda kohati ka hooldamisele vaatamata (hein on maha jäetud). Suuremate üldistuste 
jaoks on 6210 ja 6270 elupaikade valim liiga väikene (PKÜ, 2013a). 

2013. aastal valiti seirealadeks kaheksa luhaniitu loodusdirektiivi elupaigatüübi määranguga “6450” 
Võru maakonnast, kõigil juhtudel on tegu ala esmaseirega. Kokkuvõtvalt saab välja tuua, et kolme 
seireala hooldatakse, neist kaks on osalise niitmise ja heina koristamata jätmise tõttu siiski 

ebasoodsas seisundis. Hooldatud aladest kahte saab pidada lamminiiduks. Ülejäänud viie ala seisund 
on intensiivselt halvenev, kooslused angervaksastuvad, mätastuvad ja võsastuvad. Kahel seirealal on 

elupaigatüübi valemäärangud, kolmel alal osaline valemäärang, ühel alal küsitav elupaigatüübi 
määrang. (PKÜ, 2013b). 

2013. aastal seirati 10 + 2 loopealset ja 5 nõmme. Seiratud loopealsetest leiti märke karjatamisest 
kahel alal, kuid ülejäänud alad vajavad kaitsekorraldusliku soovitusena kiiresti kadakate-mändide 

eemaldamist ja majandamise taasalustamist. Seire tulemused demonstreerivad, et elupaigatüübi 
6280 (loopealsed) olukord ja säilimise perspektiiv Eestis on jätkuvalt väga halb. Lood kasvavad 
kadakasse, selle tagajärjel iseloomulik liigirikas rohumaakooslus hävib. 2013. aastal seiratud 
loopealsetest leiti märke karjatamisest kahel alal. Lookoosluste hulga ja iga konkreetse ala pindala 

pideval vähenemisel on ohtu sattunud paljude kuiva‐ ja lubjalembeste taimeliikide populatsioonid 

Eestis ja koos nendega kõikmõeldav muu loodude elustik. Loorohumaad on suhteliselt unikaalsed 
Läänemere piirkonna riikides leviv poollooduslik kooslusetüüp, mille parimad näited asuvad Rootsi 
suurte saarte (Öland ja Gotland) kõrval veel Eesti läänesaartel (Saaremaa ja Muhu) ja Eesti 

mandriosa lääne‐ ja põhjaosas. (Kalamees, 2013). 
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2013. a tehti seire 10-le rannaniidule (Kihnu saarel kaks, Vormsil kaks, Ruhnul kolm, Saaremaal 
kolm). Tulemused on väga erinevad, nt Kihnus on üks kahest rannaniidust korralikult majandatud 
seisundis ning seda võib pidada üheks paremaks ja esteetiliselt väärtuslikumaks niiduks kogu saarel. 

Samas teine rannaniit on suuremas osas majandamata ja kaetud juba aastakümneid kõrge roostikuga. 
Sarnaselt on teistegi seiratud rannaniitude seisundid varieeruvad, seda ka ühe rannaniidu piires. 

Enamasti on ala halva seisundi põhjuseks kas majandamise puudumine või liiga väike 
karjatamiskoormus. Ala heasse seisundisse saamiseks oleks vaja kas suurendada loomade arvu või 
suunata neid väiksemate karjaaedadega ka kõrgrohustut sööma. (Roosaluste, 2013). 

Lindude liigirikkus ja arvukus on stabiilne või suureneb (mõjunäitaja) 

Mõju hindamise aluseks on 2013. a eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire „Rannaniitude 

haudelinnustik“ seirearuanne. Seire eesmärgiks on jälgida Eesti rannaniitude haudelinnustiku 

liigilise koosseisu ja arvukuse muutusi ja trende, samuti seirealade kvaliteeti niiduliikide elupaigana. 
Muuhulgas esitatakse andmed ka seirealadel registreeritud hooldustegevuse ja alade seisundi kohta. 
Tulemusi saab kasutada vaid rannaniitudel toimuva iseloomustamiseks, aga kuna rannaniidud 
moodustavad KA poolt PLK toetuseks kinnitatud pinnast u 39% (07.03.2014 andmetel) ja 

keskkonnaregistris olevatest rannaniitudest (10.03.2014 andmetel) on KA poolt kinnitatud toetuseks 
50% rannaniitude pinnast, siis on neil toimuv ka üldise trendina olulise tähtsusega.  

Rannaniitude haudelinnustiku loendused viidi 2013. aastal läbi neljas maakonnas kokku 
21 loendusalal kogupindalaga 2842 ha (2012. a 1010 ha). Seiretulemustest selgus, et ainult kaks ala 
olid tervikuna heas seisus. Loendusaladel majandamisviisidele hinnangu andmisel on välja toodud 

ka erinevusi ühe seireala piires, seda arvesse võttes oli kaheksal seirealal osa alast heas seisus. Päris 
hooldamata ei olnud tervikuna ükski ala, kuid kolmel juhul oli märgitud osa alast „hooldamata 
seisus“. Seega alade majandamine on üsna varieeruv, nii seirealade lõikes kui ka ühe seireala piires, 
samas mõne ala kohta on välja toodud, et see on pidevalt paranevas seisus. Alasid oli karjatatud 

veiste, hobuste ja lammastega, kuid ühe ala puhul oli välja toodud, et ainult hobustega karjatamine 
ei ole ilmselt sobiv. Aruandes on toodud valitud linnuliikide arvukuse muutused rannaniitudel 1999-
2013 (Pehlak, 2013a). Arvukuse suundumusi perioodil 1999-2013 hindab BirdSTAT rakendus 
järgmiselt: merisk, niidurüdi, tutkas, punajalg-tilder - mõõdukas langus; naaskelnokk, tikutaja, 

suurkoovitaja - suundumus ebaselge; liivatüll, kiivitaja – stabiilne; mustsaba-vigle - tugev langus 

kivirullija - tugev langus. (Pehlak, 2014). 

2013. a viidi eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire raames läbi ka niidurüdi seire, mille 
eesmärgiks on jälgida I kaitsekategooria linnuliigi niidurüdi sigimisedukust Eestis. Valdavalt 
rannaniitudel pesitseva linnu elupaikade säilimine on sõltuvuses traditsioonilisest inimtegevusest - 
niitudel loomade karjatamisest ja heina niitmisest. Arvukuse languse peamine põhjus ongi olnud 

rannaniitude hooldamata jätmine. Enamasti on niidurüdi kadumise põhjuseks olnud liiga kõrge rohi, 
pesitsusalade kulustumine ning tüüpiliste lompide ja soonekohtade kadumine (Erit et al., 2008). 

Niidurüdi seire raames koguti andmeid 20 pesitsusalal Lääne‐Eesti rannaniitudel. Sigimisedukuse 
hindamiseks hinnati liigi arvukust alal, otsiti niidurüdi pesi ja jälgiti nende saatust, registreeriti 
kohatud pesakonnad ja pesitsusele viitav vanalindude käitumine. Niidurüdi sigimisedukust 
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iseloomustavaid andmeid koguti 32 pesitseva niidurüdipaari kohta. Koorunud pesakondade osakaal 

paari kohta jäi vahemikku 21‐86%, keskmine väärtus kogu Lääne‐Eesti kohta 64%. 2013. aasta 

seiretulemustes on märkimisväärne niidurüdi madal koorumisedukus liigi võtmealadel Salmil 
(Matsalu Rahvuspark) ja Võilaiul (Muhu vald), nendel aladel ei õnnestunud vaatlejail leida ka ühtki 
niidurüdi pesa. Pesitsuse ebaõnnestumise üheks põhjuseks on tõenäoliselt ala kehv seisund ja 

kähriku kohalolu Võilaiul ning rebase pesapaik pesitsusalal Salmi kirdeosas. (Pehlak, 2013b). 

Luhaniidud moodustavad KA poolt PLK toetuseks kinnitatud pinnast 36% (07.03.2014 andmetel) ja 
keskkonnaregistris olevatest luhaniitudest (10.03.2014 andmetel) on KA poolt kinnitatud toetuseks 
42% luhaniitude pinnast. Luhaniitudel toimuvat saab iseloomustada mõningal määral läbi riikliku 

keskkonnaseire rohunepi mängupaikade seire, kus iseloomustatakse liigi ja tema elupaiga käekäiku. 

Rohunepp on luhaalade oluline linnuliik, kes kuulub Eesti kõige haruldasemate ja kaitset vajavamate 
linnuliikide hulka. Ta on rangelt kaitstud Euroopa Liidu linnudirektiivi ja mitmete rahvusvaheliste 

lepete alusel. Eestis olulisimaks, suure tähtsusega ohuteguriks on lamminiitude kinnikasvamine 
ebapiisava majandamise tagajärjel. Ohuteguri toimemehhanismiks on tähtsate elupaiga omaduste 
kiire halvenemine: võsastumisega kaasneb liikumistakistus, röövloomade sissetung ning 
toitumistingimuste halvenemine või toidu muutumine kättesaamatuks.  

Vastavalt rohunepi kaitse tegevuskavale Eestis aastateks 2009-2013 on rohunepi mängupaikade 

inventuur ja arvukuse seire asurkonna soodsa seisundi tagamisel esmatähtsusega tegevus. 

2013. a seireprojekti välitööd viidi valdavalt läbi Liivi lahe vesikonnas Soomaa Rahvuspargi ja 

Mustjõe-Koiva hoiuala luhtades (12 ala) ja Peipsi-Võrtsjärve vesikonna piires (19 ala). Lisaks 
inventeeriti Väinamere vesikonna Matsalu Rahvuspargi piirides kahte ala ja Soome lahe vesikonnas 
üks ala. Kokku külastati 31 kindlat või potentsiaalset mängupaika, sh 19 paigas esines ka mäng 
(kokku 188-220 isalindu). Mängualad on valdavalt hooldatud (niidetud). 

Viimasel 5-7 aastal raskendab rohunepi inventuuri ja seire läbiviimist mängude märkimisväärne 

mobiilsus, millel on erinevad põhjused. Koiva-Mustjõe maastikukaitseala lammidel on põhjuseks 

pigem uute hooldatavate alade lisandumine ja hoolduse hea kvaliteet uutel aladel. Selle tagajärjel on 
nepid ümber kolinud uutele optimaalsematele aladele. Soomaa luhtades on täheldatav ebasobivate 
hooldusvõtete levik. Luhtade niitmise ja heina väljaveo asemel praktiseeritakse jätkuvalt taimse 
massi purustamist, mistõttu nepid on siinseid mänge hülgamas ja ümber kolimas. (Kuresoo et al., 

2013). 

Riikliku seire raames viiakse läbi ka haudelinnustiku punktloendust, kuid selle tulemusi on PLK-
dega keeruline siduda. Punktloenduste eesmärgiks on lindude pesitsusaegse arvukuse muutuste 
pikaajaline jälgimine, mis annab teavet erinevates elupaikades ja keskkonnas toimuvate üldiste 
muutuste kohta. 2013. aasta seisuga on Eestis kahaneva arvukusega linnuliike 22 (24% 

populatsiooniindeksitega liikidest), kasvava arvukusega liike 12 (13%), stabiilse arvukusega liike 37 
(41%) ja ebaselge arvukustrendiga liike on 18 (20%). Paiksete metsalindude (21 liiki) ja Põhja-
Euroopa põllulinnustiku (14 liiki) kompleksindeksid on mõlemad pikaajalise langustrendiga. 
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Mõlema kompleksindeksi vähenemise peamiseks põhjuseks on eelduslikult mittesoosivad muutused 
metsa- ja põllumajanduses. (Eesti Ornitoloogiaühing, 2013). 

Poollooduslike koosluste väärtuste ja muutuste paremaks hindamiseks võiks riikliku seire 

planeerimisel kaaluda mitme erineva seireprogrammi läbiviimist samal seirealal (nt samadel ranna- 
ja luhaniidualadel nii ohustatud taimekoosluste, kurvitsaliste kui ka kahepaiksete, kiililiste jms 
(võimalusel) seire, loo- ja puisniitudel ohustatud taimekoosluste seire koos päevaliblikate, astlaliste 

jms seirega). 

Kõrge loodusväärtusega alade hooldamine (mõjunäitaja) 

MAK 2007-2013 baasindikaatori kõrge loodusväärtusega aladeks (KLV) loetakse poollooduslikud 
kooslused, pinnaga 74 330 ha (pindala 2008. a seisuga, kirjavahetus 30.09.2009 PM ja Euroopa 
Komisjoni (EK) vahel MAK 2007-2013 indikaatorite täpsustamise osas). EK ühise seire- ja 

hindamisraamistiku järgi on riikidele antud kohustus esitada KLV baasindikaator kasutuses oleva 

põllumajandusmaana, kuid kõik poollooduslikud kooslused ei ole PRIA andmebaasides kajastatud 
kui kasutuses olev põllumajandusmaa. Ka on MAK 2007-2013 raames praegu toetatavateks kõrge 
loodusväärtusega põllumajandusaladeks loetud vaid poollooduslikud kooslused Natura 2000 aladel.  

Kuna toetuseks määratud poollooduslike koosluste pind on kasvanud perioodi algusest 2007. aastast 
14 758 hektarilt 2013. a 22 285 hektarini, siis on toimunud ka positiivsed muutused kõrge 

loodusväärtusega põllumajandusalades. Samas ei ole ülevaadet, mis toimub poollooduslikel 
kooslustel, mis jäävad Natura 2000 alast väljapoole. PMK juhtimisel töötati välja laiem KLV 
põllumajandusalade määratlemise metoodika, et kaasata lisaks poollooduslikele kooslustele ka veidi 

intensiivsema põllumajandusega, kuid samas mosaiikseid ja kõrge loodusväärtusega põllu-
majandusalasid. Ülevaade PMK poolt juhitud KLV töögrupi tööst on antud käesoleva aruande 

esimeses osas. 

Ettevõtjatulu (mõjunäitaja, lisaindikaator) 

PKT toetused peaksid aitama soodustada keskkonnasõbralike majandamisviiside kasutuselevõttu ja 
jätkuvat kasutamist põllumajanduses ning aidata keskkonnale tulutoovalt tegutsevatel 
põllumajandustootjatel saada kohast tulu. PLK hooldamise toetust taotlevad tootjad ei saa samale 

maale taotleda ÜPT ega teisi maaeluarengukava pindalatoetusi, seega seda olulisem on hinnata läbi 

majandusliku analüüsi, kuidas on toetus kaasa aidanud PKT eesmärkide täitmisele aidata 
põllumajandustootjal saada kohast tulu. 

Kõik lisaindikaatori näitajad on arvutatud kaalutud keskmistena. Vastavalt FADN 
andmekogumismetoodikale on analüüsiks kättesaadavad andmed 2012. a kohta. Analüüsil kasutatud 
PLK toetust taotlenud tootjate esindatus oli 2012. a toetust saanud ettevõtete koguarvust 41% ja 

maakasutusest 92%. Valimis oli 43 ettevõtet/tootjat, kes esindasid 376 tootjat (kelle 
standardkogutoodang vastavalt FADN metoodikale oli >= 4000 €), PLK toetust sai 2012. aastal 
kokku 916 tootjat. 
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Indikaatori “ettevõtjatulu” peamisteks analüüsiobjektideks on netolisandväärtus, ettevõtjatulu ning 
arvestuslik netokasum, mis on arvutatud keskmiselt tootja kohta. Võttes arvesse, et 
põllumajandustootjad on nii tootmise struktuuri kui ka majandusliku suuruse poolest väga erinevad, 

on eelpool nimetatud näitajaid analüüsitud väljendatuna ettevõttes hõivatud tööjõu aastaühiku ning 
kasutatud põllumajandusmaa hektari kohta.  

Netolisandväärtus. Üheks põllumajandustootjate tulukuse hindamise näitajaks on netolisandväärtus 

(NLV), mille leidmiseks lisatakse kogutoodangu väärtusele toetused (v. a investeeringutoetused) ja 
lahutatakse eri- ja üldkulud ning põhivara kulum. Mida suurem on NLV, seda rohkem jääb 
ettevõttele vahendeid töötasude maksmiseks, investeeringute tegemiseks ja omanikutuluks. FADN 
andmetel tootis Eesti keskmine põllumajandustootja 2012. aastal 18 648 € NLV tööjõu aastaühiku 

kohta, MAK 2. telje tootjad 21 481 € NLV/TJÜ. PLK tootjad tootsid 20 894 € NLV/TJÜ. PLK 

hooldamise toetuse osatähtsus netolisandväärtuse struktuuris 2012. aastal oli PLK tootjatel 17% 
(2011. aastal 22%), muud 2. telje toetused 32% ja NLV ilma 2. telje toetusteta oli 51%. 

Ettevõtjatulu. Oluliseks majandustulemuste hindamise näitajaks on ettevõtjatulu, mis näitab 
ettevõtte kasumlikkust ja jätkusuutlikkust. Ettevõtjatulu saadakse lahutades netolisandväärtusest 
palga-, rendi- ja intressikulu ning lisades investeeringutoetuste ja maksude bilanss. Ettevõtjatulu 

arvestatakse põllumajandusmaa hektari kohta ja tööjõu aastaühiku kohta. 

Ettevõtjatulu arvestuses põllumajandusmaa hektari kohta moodustas PLK tootjal ettevõtjatulu koos 
toetustega 2012. aastal 170 €/ha, võrdluseks Eesti keskmisel põllumajandustootjal oli see 209 €/ha. 

Ettevõtjatulu arvestuses tööjõu aastaühiku kohta moodustas PLK tootjal ettevõtjatulu ilma 2. telje 
toetusteta 5159 €/TJÜ, võrdlusena Eesti keskmisel põllumajandustootjal 8749 €/TJÜ. 

PLK tootjatel moodustas PLK toetus ettevõtjatulu struktuuris 2012. aastal 23% (2011. aastal 31%), 
muud 2. telje toetused moodustasid 43% ja ettevõtjatulu ilma 2. telje toetusteta 34%. Võrreldes 

teiste teise telje toetusi saavate tootjatega on vaid MAHE tootjatel MAHE toetuse osa ettevõtjatulu 
struktuuris kõrgem kui PLK tootjatel PLK toetuse osa. 

Sissetulekute struktuur. Arvestades, kui suure osatähtsuse põllumajandustootjate sissetulekutest 
moodustavad põllumajandustoetused, saab hinnata, milline on tootjate sõltuvus toetustest. Toetuste 
(v.a investeeringutoetused) osatähtsus sissetulekutes oli kõige suurem PLK, OTL ja mahetootjatel, 

moodustades 2012. aastal üle 37% sissetulekutest.  

2012. a andmetel moodustasid PLK hooldamise toetust saanud ja FADN valimi poolt esindatavate 

tootjate sissetulekute struktuuris toetused (v. a investeeringutele) 38%, taimekasvatustoodangu 
müük 29%, loomakasvatustoodangu müük 28% ja muud sissetulekud 5% (Tabel 80). Toetustest 
moodustasid poole (49%) muud toetused ja teise poole MAK 2. telje toetused. Ainult 2. telje 
toetuste jaotust vaadates selgub, et PLK toetuse osatähtsus on alates 2008. a pidevalt langenud, 

2012. a moodustas see PLK tootjatel 35% (Tabel 80).  
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Tabel 80. PLK hooldamise toetust saanud ja FADN valimi poolt esindatavate tootjate sissetulekute struktuur 
(% sissetulekutest) perioodil 2008-2012 (FADN, 2012) 

Sissetulekute struktuur 2008 2009 2010 2011 2012 

Taimekasvatustoodangu 
müük, % 

10 10 24 24 29 

Loomakasvatustoodangu 
müük, % 

41 31 27 28 28 

Muud sissetulekud, % 8 8 7 6 5 

Toetused, v. a 
investeeringutele, % 

41 50 43 42 38 

Toetuste struktuur 

Muud toetused, % 50 48 49 49 49 

2. telje toetused, % 50 52 52 52 51 

2. telje toetused 

MAHE, % 13 16 14 17 19 

KST/KSM, % 16 14 20 15 18 

ESA, % 16 15 15 16 15 

NAT, % 5 4 2 2 2 

PLK, % 49 48 41 42 35 

LKT, %   7 7 8 

OTL, % 1 0,8 0,7 1,2 2 

NAM, %  2 0,8 1 1 

Jagunemine tootmistüübi ja majandusliku suuruse järgi. PLK toetuse jagunemise analüüs 
tootjate erinevate tootmistüüpide ja majandusliku suuruse järgi (Tabel 81) on teostatud PRIA 
10.01.2013 andmete põhjal 2012. a kohta. Analüüsitud on 916 PLK hooldamise toetust saanud 
tootja andmeid. 52% analüüsitud PLK hooldamise toetust saanud tootjatest olid sellised tootjad, 

kelle SKT väärtus on alla 4 000 euro ning kes ei kuulu seega FADN professionaalsete äriliste 
põllumajanduslike majapidamiste hulka, neist enim tootjaid (41%) on standardkogutoodangu (SKT) 

kõige väiksemas suurusklassis - kuni kaks tuhat eurot. 

Sarnaselt varasematele aastatele (2010. ja 2011. a) maksti 2012. aastal suurem osa PLK toetusest 
(54%) loomakasvatusega seotud tootjatele, 27% maksti taimekasvatusega tegelevatele ettvõtetele. 
Piimatootmistüübi ettevõtete toetussummad olid 2012. aastal langenud võrreldes 2010. aastaga 

(12%-lt 9%-le). 
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Tabel 81. Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse jagunemine ettevõtete tootmistüübi ja majandusliku 
suuruse järgi 2012. aastal väljamakstud toetussummade (tuhat eurot) osas (PRIA, 10.01.2013 andmetel) 

Suurus-
klass 

Ettevõtete arv Kumula-
tiivne 

Tootmistüübid, tuhat € 
Kõik, 
tuhat € (%) 

(tuhat 
€) 

  (%) (%) A E F G H 

* 50 5% 5%           179 4% 

…-<2 373 41% 46% 444 3 45   10 502 11% 

2-<4 103 11% 57% 131 15 59   20 225 5% 

4-<8 112 12% 70% 254 12 203   17 486 11% 

8-<15 74 8% 78% 50 19 211 2 11 293 7% 

15-<25 61 7% 84% 159 15 366   32 572 13% 

25-<50 62 7% 91% 52 22 543   15 633 14% 

50-<100 29 3% 94% 12 34 384   6 435 10% 

100-
<250 30 3% 98% 23 68 506   40 638 14% 

250-<... 22 2% 100% 64 233 104   81 482 11% 

Kokku 916 100%   1 189 422 2 421 2 231 4 443 100% 

%       27% 9% 54% 0% 5% 100%   

* tootmistüüp ja majanduslik suurus määramata; A – taimekasvatus, E – piimatootmine, F – loomakasvatus, G – sea- 
ja linnukasvatus, H – segatootmine 

Keskkonnateadlikkus 

PKT eesmärgi saavutamisele - suurendada põllumajandustootjate keskkonnateadlikkust, aitab kaasa 
meetme kohustusliku koolituse nõue, mille kohaselt peab toetuse saaja osalema vähemalt kuue 

akadeemilise tunni pikkusel PLK hooldamise koolitusel. Keskkonnaameti poolt korraldatud 
koolitusel tuleb osaleda teise kohustuseaasta 1. septembriks. 2013. aastal korraldati kolm koolitust – 
Kuressaares (28 osalejat), Tartus (21 osalejat) ja Haapsalus (32 osalejat). (Keskkonnaamet, 
10.03.2014 andmetel). 

Koosmõju teiste meetmetega 

PLK tootjad ja teised pindalatoetused 

Laiemas maakasutuse kontekstis (ÜPT+PLK jäävpind maakonnas) võrrelduna ei oma PLK pind 

märkimisväärset tähtsust kaheksas maakonnas, kus PLK pind on alla 1% kogu maakonna 
põllumajanduslikus kasutuses olevast pinnast (ÜPT+PLK). Sellised maakonnad on Järva, Põlva, 
Jõgeva, Ida-Viru, Lääne-Viru, Rapla, Viljandi ja Võru. Samas Hiiumaal moodustavad hooldatavad 

PLK-d jäävpinna alusel koguni 19% kogu maakonna ÜPT ja PLK jäävpinnast, ka on PLK-d olulised 
Läänemaal ja Saaremaal (vastavalt 15% ja 14%). 

PLK tootjate poolt taotletud erinevaid MAK 2. telje pindalatoetuseid analüüsiti lähemalt 2013. a 
PMK püsihindamisaruandes. 
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Natura 2000 toetus põllumajandusmaale 

PLK hooldamise toetust võib taotleda keskkonnaregistrisse kantud vähemalt 0,10 hektari suuruse 
poolloodusliku koosluse või selle osa kohta, ala ei pea olema PRIA põllumassiivide registris. Kui 

ala on põllumassiivide registris, on tootjal võimalus taotleda kas PLK hooldamise toetust või Natura 
2000 toetust põllumajandusmaale (NAT) ja teisi pindalapõhiseid toetuseid. Kui alale taotletakse 

PLK hooldamise toetust, siis teisi pindalapõhiseid toetusi samale alale taotleda ei saa. Käesolevas 
aruandes on NAT meetme analüüsil leitud 2013. a NAT toetusaluse pinna osakaal kogu 
potentsiaalsest NAT toetusalusest pinnast ka sellisel juhul, kus potentsiaalsest toetusõiguslikust 
pinnast on KA-s PLK toetuse taotlemiseks kooskõlastatud PLK-de pinnad maha arvatud. Leiti, et 

ligi pool kogu potentsiaalsest NAT toetusõiguslikust pinnast (~20 300 ha), kuhu ei ole ka PLK 
toetust taotletud, on NAT toetusega katmata. Võimalik, et osa sellest maast ei ole enam heas 

põllumajanduslikus korras. 

Kui tootja valib NAT toetuse, siis ei pea tootja taotlust Keskkonnaametis kinnitama ega osalema 
PLK hooldajatele mõeldud koolitustel, mistõttu võib kannatada ala loodusväärtus puudulike 
teadmiste ja majandamisvõtete tõttu.  

Loomade heaolu: loomade karjatamise toetus 

Samale pinnale, millele taotletakse MAK 2007-2013 PLK hooldamise toetust, ei saa taotleda ühtki 
teist pindalapõhist toetust, küll aga võib toetust taotleda loomadele, keda karjatatakse PLK-l. 
Loomade karjatamise toetus (LKT) on üheks oluliseks toetuseks PLK-del karjatamise 
soodustamiseks. PLK hooldamise toetust ja LKT toetust on saanud 24% PLK toetuse saajatest ja 

nad majandasid 30% (6746 ha) toetatud PLK-dest. Kõigist PLK toetuse saajatest on LKT toetust 
saadud enim Saaremaal (27%), Pärnumaal (15%) ja Läänemaal (14%). Maakonnasiseses jaotuses on 
PLK toetuse saajatest kõige enam LKT toetust saanud Läänemaa tootjad (36% kõigist Läänemaa 
PLK toetuse saajatest), järgnesid Põlva- ja Raplamaa (mõlemas maakonnas 33% maakonna 
tootjatest). 

PLK toetuse saajate poolt LKT toetust taotletud loomadest 58% on üle 6-kuu vanused veised, 29% 

lambad, 9% kuni 6-kuused veised ja 3% hobused (PRIA, 15.03.2014 andmetel).  

Muu meedet puudutav info 

PLK hooldamiseks ja taastamiseks ning sellega seotud infrastruktuuri jaoks on võimalik taotleda 
vahendeid ka muudest allikatest. Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) 
põhitegevuseks on rahastada erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast 
ja Euroopa Liidu struktuurifondidest. KIK kaudu keskkonnatasudest toetusteks jagatavad rahad 

kannavad koondnimetust keskkonnaprogramm. Keskkonnaprogrammist võivad toetust taotleda 
kohaliku omavalitsuse üksused, keskkonnakaitsega seotud organisatsioonid, mittetulundusühingud 
ja sihtasutused, äriühingud, ettevõtted ja ettevõtjad, teadus- ja haridusasutused. (KIK, 2014). 

PLK-dega seotud huvipakkuvamate toetuste näiteks võib tuua, et 2013. a kaasrahastati 
keskkonnaprogrammist Balti Keskkonnafoorumi ja Eesti Maaülikooli (EMÜ) osalemist LIFE 
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projektis Viva Grass “Ökosüsteemipõhised terviklikud planeerimislahendused poollooduslike 
koosluste jätkusuutlikuks majandamiseks”. Samuti toetati PLK taastamisedukuse hindamist. Mitmed 
MTÜ-d said toetust poollooduslike koosluste taastamiseks ja hooldamiseks tehnika ning loomade 

soetamiseks, loomade transpordiks majandamist vajavale PLK-le.  

KIK on ka keskkonnaministeeriumi haldusalas rakendatava elukeskkonna rakendamise arenduskava 
(EARK) 2007-2013 rakendusüksus. Arenduskava prioriteetne suund „Säästva keskkonnakasutuse 

infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine“ jaguneb viieks alasuunaks ja seda rakendatakse 
kokku kaheksa meetme kaudu. Prioriteetse suuna üheks eesmärgiks on ka ohustatud liikide ja 
elupaigatüüpide ning kaitstavate maastike soodsa seisundi tagamine. (KKM, 2012). 

Meetme „Looduse mitmekesisuse säilitamine“ toetust on võimalik saada läbi investeeringute kava ja 
läbi avatud taotlemise. Läbi avatud taotlemise võivad taotleda põhikirja kohaselt looduskaitsega 

tegelevad MTÜ-d ja sihtasutused, kohalikud omavalitsused ja omavalitsusliidud. Toetatakse 

kaitsekorralduskavade ja tegevuskavade alusel ohustatud elupaikade, ohustatud liikide elupaikade ja 
ohustatud liikide populatsioonide taastamist ning elupaikade säilitamiseks ja taastamiseks ning 
kaitstavate loodusobjektide maastikuilme säilitamiseks vajaliku infrastruktuuri rajamist või 
rekonstrueerimist. Toetatakse ka elupaikade säilitamiseks vajaliku karja soetamist juhul, kui 

elupaigas pole seni karjatamist toimunud või kui karjatamiskoormus elupaigas on väiksem, kui on 
sätestatud PLK toetuse määruses. 

Arenduskava 2012. aasta seirearuande (kinnitatud 2013. a) kohaselt on meetme mõjuindikaatori 

(ohustatud liikide ja elupaigatüüpide seisund (hinnang seisundile)) 2015. a sihttase saavutatud - 
ühegi ohustatud liigi ja elupaigatüübi seisund pole halvenenud. Väljundindikaator (taastatud 

elupaikade ja maastiku pindala) on saavutatud 132% eesmärgist (1318 ha). Aruandes on välja 
toodud, et indikaatorite saavutustasemesse panustavad projektid kulgesid hästi ning tulemused olid 
head. Näiteks avatud taotlemisega meetme raames soetati 688 karilooma, mille abil suurendatakse 
hooldatavate poollooduslike koosluste pindala rohkem kui 1500 ha võrra, lisaks taastatakse 
poollooduslike kooslusi enam kui 800 ha võrra. Seega annavad avatud taotlemisega meetme 

projektid olulise panuse hooldatavate poollooduslike koosluste pindala suurendamiseks ja nende 
koosluste seisundi parandamiseks. Looduskaitse arengukava näeb ette, et hooldatavate 

poollooduslike koosluste pindala peab tõusma praegu hooldatatavalt 25 000 ha-lt 45 000 ha-ni 
aastaks 2020. (KKM, 2012). 

Keskkonnaprogrammist on kaetud ka KA poolt koordineeritav loodushoiutoetus, loodushoiutööd ja 

liigikaitse tööd. Loodushoiutoetuse peamine eesmärk on PLK-de taastamine. Taastatud PLK-dele on  
võimalik taotleda maahoolduseks MAK 2007-2013 toetusi ning seega oleks tagatud ala jätkuv 
hooldus. Loodushoiutöödena teostatakse reeglina töid, mida ei saa teostada MAK PLK hooldamise 
toetuse ega ka loodushoiutoetuse raames, kuna alal puudub kaitsekorralduskava või maa 

omandivorm ei vasta MAK PLK hooldamise või loodushoiutoetuse nõudmistele (näiteks loomade 

transport väikelaidudel asuvatele PLK-dele). 

Loodushoiutööde ja loodushoiutoetuse raames taotleti 2012. aastal toetust 69 230 meetri tara 
ehitamiseks ja 2 158 ha PLK taastamiseks, toetust maksti 60 868 m tara ehitamiseks ja 1 230 ha 
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PLK taastamiseks. PLK hooldamist toetati loodushoiutoetusega 108 ha (väljaspool Natura 2000 ala, 
aga kaitsealal). 2013. aastal tehtud tööde esitamise tähtaeg on 01.04.2014 ning lõplikud kokkuvõtted 
tehakse peale seda. Esialgsete andmete põhjal saab välja tuua, et 2013. aastal taotleti PLK-de 

taastamistööde toetamist 2753 hektaril, tarade ehitamist 68 785 m ja PLK hooldamise toetamist 104 
hektaril. Loodushoiutööde raames toetati 2013. a loomade vedu koosluste majandamiseks 14 laiule. 

Keskkonnaamet tellis 2013. a ka 1050 ha ulatuses koosluste inventeerimise riigi eelarvelistest 
vahenditest. (Keskkonnaamet, 10.03.2014 andmetel). 

2012. aastal viis KA PLK toetuse taotlusperioodil läbi ka suuremahulise küsitluse tootjate seas, kuid 
uuringu andmed on veel lõplikult analüüsimata. Küsiti PLK tootjate loomade arvu, loomade päritolu 
(kas renditud, soetatud omavahenditest või projekti toel), loomade tõugu, kas ja kuidas loomi 

transporditakse, millist ja kui vana tehnikat kasutatakse, mida tehakse heinaga ning mis on peamised 

probleemid.  

Vastustest selgus, et loomi karjatatakse nii majapidamise lähedal kui ka kasutatakse rohumaale 
viimiseks transporti. Mitmetel juhtudel veeti loomi ka 40-60 km kaugusele ja lisaks veel meritsi. 
Kuna PLK-de majandamine peaks kandma edasi ka pärandkultuuri ja ajaloolisi töövõtteid, siis 
üksikute vastuste näol on hea tõdeda, et kasutusel on ka veel hobuniiduk, hobulattniiduk, 

hobulooreha, käsivikat, käsisaag.  

Uuringus toodi väga sageli välja PLK maa liigniiskust, mis põhjustab omakorda erinevaid 
probleeme (nt tehnikaga raskendatud ligipääsetavus, niitmisaja tähtaegades püsimine). Veel toodi 

välja probleemid tehnikaga (nt vanus, hooldatav pind ebasobiv tavatehnikale kivide ja kändude tõttu 
jmt). Tarade rajamine ja hooldamine on kulukas ning seda lõhuvad nii kodu- kui ka metsloomad.  

Huvipakkuvad olid ka taotlejate vastused heina realiseerimise osas. PLK hooldamisel oleks 
ootuspärane, kui seal toodetud hein läheks loomasöödaks või vajadusel ka allapanuks, kuid paraku 

oli päris palju ka vastuseid, kus mööndi, et toodetud heinal ei ole väljundit, see kas põletatakse, 
kompostitakse või kasutatakse pinnase täiteks. (Keskkonnaamet, 10.03.2014 andmetel). 

Ülevaade kontrollide läbiviimisest ja taotluste juures esinenud probleemidest 

Kohapealset kontrolli viib läbi delegeerimise alusel Keskkonnaamet, kes kontrollib PLK 
toetusõiguslikkuse nõudeid, baas- ja täiendavaid nõudeid. 

Põhiliseks kohapealses kontrollis tuvastatud puuduseks oli poolloodusliku koosluse tähtajaks 
nõuetekohaselt mitte hooldamine, mis tuvastati 16 taotleja majapidamises. Kahe taotleja 

kohapealses kontrollis tuvastati, et taotlejal puudus põlluraamat ning kahe taotleja taotletud 
poolloodusliku koosluse alal puudus visuaalne piir. Kahel juhul leiti, et taotletud ala ei ole PLK 
toetusõiguslik, sest kindlakstehtud ala pind on alla 0,10 ha.  

Kahe taotleja kohapealses kontrollis tuvastati, et poollooduslik kooslus ei olnud niitmise ja 
karjatamise teel hooldatav, ühel juhul oli taotleja kahjustanud poollooduslikku kooslust. 
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Kaks taotlejat olid hekseldanud poolloodusliku koosluse ala ilma Keskkonnaameti eelneva kirjaliku 
nõusolekuta, ühel juhul oli taotleja hekseldanud poolloodusliku koosluse ala Keskkonnaameti 
kirjalikul nõusolekul.  

Ühel juhul puudus taotlejal maa kasutamise õiguslik alus. Ühes kohapealses kontrollis leiti, et 
taotleja oli alla 50% alal niitnud poollooduslikku kooslust või karjatanud seal loomi enne kaitse-
eeskirjas, kaitsekorralduskavas või liigi kaitse ja ohjamise tegevuskavas sätestatud tähtpäeva või 

enne Keskkonnaameti poolt määratud tähtpäeva.  

Kontrollides tuvastatud rikkumiste peamiseks põhjuseks oli taotlejate teadmatus nõuete osas. 

3.13.4. KOKKUVÕTE, JÄRELDUSED JA SOOVITUSED  

• Meetme raames toetuseks määratud PLK pind on suurenenud toetusperioodi algusest 14 758 

hektarilt (2007. a) 22 285 hektarini (2013. a). 2013. aastaks oli toetuseks määratud PLK 

pinna osas Natura 2000 alal saavutatud 64% PLK toetusele seatud sihttasemest. Koosluste 
tüüpide lõikes on muude koosluste osas saavutatud 80% eesmärgist, kuid puisniidu osas vaid 
21% ning eesmärgi täitmine perioodi lõpuks ei ole tõenäoline.  

• Toetuse saajate arvu osas Natura 2000 alal on saavutatud 60% seatud sihttasemest (2013. a 
on toetus määratud 900 tootjale).  

• Meetme raames on 2013. a PLK-de hooldamise toetust määratud kõige enam Saaremaal ja 

Läänemaal, millele järgnevad Hiiumaa ja Pärnumaa. 

• Põhiliseks kohapealses kontrollis tuvastatud puuduseks oli poolloodusliku koosluse tähtajaks 

nõuetekohaselt mitte hooldamine. 

• 2012. aastal viis KA PLK toetuse taotlusperioodil läbi küsitluse tootjate seas, kus peamise 

PLK hooldamisega seotud probleemina toodi välja maa liigniiskust, mis põhjustab omakorda 
erinevaid probleeme (nt tehnikaga raskendatud ligipääsetavus, niitmisaja tähtaegades 

püsimine) ja probleemid tehnikaga (nt vanus, hooldatav pind ebasobiv tavatehnikale kivide 
ja kändude tõttu jm). Samuti on tarade rajamine ja hooldamine kulukas ning seda lõhuvad nii 
kodu- kui ka metsloomad. 

• KA poolt PLK toetuseks kinnitatud pinna jaotumisel elupaigatüübiti moodustavad 39% 

rannaniidud, 26% lamminiidud, 10% lood. Elupaigatüübiti kinnitas KA PLK toetuseks 50% 
rannaniitusid, 42% lamminiitusid ja 42% pärisaruaniitusid kogu Natura 2000 alal asuvast 
elupaigatüübi pindalast.  

• Hooldatud alade suurenemisega aitab meede kaasa Natura 2000 alade soodsa seisundi 

tagamisele. Meede aitab ka säilitada ja suurendada elurikkust ning maastikulist 
mitmekesisust ja mõningal määral vähendada maade mahajätmist, kuna soodustab alade 
jätkuvat majandamist. Kuid samas on palju veel ka arenguruumi, näiteks on teadlased ja 

eksperdid korduvalt juhtinud tähelepanu PLK kooslustest loopealsete väga halvale 

seisundile. PLK-de soodsat seisundit on võimalik tagada ainult sihipärase 
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majandamistegevuse tulemusena (sh täpsed liigikaitseliseks tegevuseks vajalikud 
majandamisvõtted). 

• Meetme mõjunäitajate jaoks eraldi seiret ei korraldata, kaudseks hindamiseks ja üldtrendide 

ülevaateks kasutati riikliku keskkonnaseire kättesaadavaid materjale.  

• Riikliku keskkonnaseire ohustatud taimekoosluste seire (Natura 2000 kooslused) 2013. a 

tulemuste põhjal saab välja tuua, et seisundiseire andmetel on puisniitude olukord üldiselt 
halvenenud, vaid ühe ala seisund on võrreldes varasemaga paranenud. Kuivade ja liigirikaste 

arurohumaade olukord on samuti pigem halvenenud, seda kohati ka hooldamisele vaatamata 
(hein on maha jäetud). 

• Loopealsete olukord ja säilimise perspektiiv Eestis on jätkuvalt väga halb, kinnikasvamise 

tagajärjel hävib liigirikas rohumaakooslus. Seiratud rannaniitudel toimus majandamine 
suuremal või vähemal määral või vaheldusid niidualad majandamata niitudega, enamikel 
juhtudel on ala väärtuse säilitamiseks ja tõstmiseks vajalik majandamise (soovitatavalt 

karjatamise) intensiivistamine ja roo tõrjumine ühe majandamisvõttena.  

• Rannaniitudest seirati 2013. a 10 ala, mis olid väga varieeruvate tulemustega (sh ka ühe 
seireala piires). Enamasti on ala halva seisundi põhjuseks kas majandamise puudumine või 

liiga väike karjatamiskoormus. Ala heasse seisundisse saamiseks oleks vaja kas suurendada 

loomade arvu või suunata neid väiksemate karjaaedadega ka kõrgrohustut sööma. 

• Riikliku keskkonnaseire raames seirati ka rannaniitudega seotud linnuliikidest I 
kaitsekategooria linnuliigi – niidurüdi sigimisedukust. Niidurüdi elupaikade säilimine on 

sõltuvuses karjatamisest ja niitmisest. Andmeid koguti 20 pesistusalal Lääne‐ Eesti 

rannaniitudel. Koorunud pesakondade osakaal paari kohta jäi vahemikku 21‐86%, keskmine 

väärtus kogu Lääne‐Eesti kohta 64%. Seiretulemustes on märkimisväärne niidurüdi madal 

koorumisedukus liigi võtmealadel Salmil (Matsalu Rahvuspargis) ja Võilaiul (Muhu vald), 
nendel aladel ei õnnestunud vaatlejail leida ka ühtki niidurüdi pesa. Pesitsuse 

ebaõnnestumise põhjusteks on tõenäoliselt ala kehv seisund ja röövloomad. 

• Riikliku keskkonnaseire raames seirati rohunepi mängualasid. Rohunepp on luhaalade 

oluline linnuliik, kes kuulub Eesti kõige haruldasemate ja kaitset vajavamate linnuliikide 

hulka. Eestis olulisimaks, suure tähtsusega ohuteguriks on lamminiitude kinnikasvamine 
ebapiisava majandamise tagajärjel. Seire raames külastati 31 ala, mille kohta märgiti, et 
mängualad olid valdavalt hooldatud (niidetud). 

• PLK toetuse saajate sotsiaalmajandusliku analüüsi tulemusena selgus, et enim tootjaid (41%) 

on standardkogutoodangu (SKT) kõige väiksemas suurusklassis - kuni kaks tuhat eurot. 
Koos määramata majandusliku suurusega on kokku 57% selliseid tootjaid, kelle SKT väärtus 
on alla 4000 euro ning ei kuulu seega FADN professionaalsete äriliste põllumajanduslike 
majapidamiste hulka. 

• Sarnaselt varasematele aastatele (2010, 2011) maksti 2012. aastal suurem osa PLK toetusest 
(54%) loomakasvatusega seotud tootjatele. Piimatootmisega tegelevate ettevõtete toetuse osa 
on langenud võrreldes varasemate aastatega (2010. aastast 3% võrra). 
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• Arvestades, kui suure osatähtsuse põllumajandustootjate sissetulekutest moodustavad 

põllumajandustoetused, saab hinnata, milline on tootjate sõltuvus toetustest. FADN valimi 
poolt esindatavatel PLK tootjatel moodustasid toetused (v. a investeeringutoetused) 2012. a 
sissetulekute struktuurist 38%. Loomakasvatustoodangu müük moodustas 28% ja 
taimekasvatustoodangu müük 29% sissetulekutest, muud sissetulekud 5%.  

• Uute alade lisandumine PLK hooldamise toetusskeemi sõltub tihti ka sellest, kui paljusid 

alasid suudetakse eelnevalt toetusnõuetele vastavasse seisukorda viia (vajadusel taastada), 
seetõttu on oluline panustada jätkuvalt ka koosluste taastamisse (seda nii läbi teavitus- kui ka 

rahastamisvõimaluste). Uute alade lisandumisel peaks jälgima sidusust teiste ja juba 

hooldatavate aladega, et tagada liikidele liikumiskoridorid. 

• Poollooduslike koosluste väärtuste ja muutuste paremaks hindamiseks võiks riikliku 

keskkonnaseire planeerimisel kaaluda mitme erineva seireprogrammi läbiviimist samal 
seirealal (nt samadel ranna- ja luhaniidualadel nii ohustatud taimekoosluste, kurvitsaliste kui 

ka kahepaiksete, kiililiste jms (võimalusel) seire, loo- ja puisniitudel ohustatud 
taimekoosluste seire koos päevaliblikate, astlaliste jms seirega). 

• PLK hooldamise meetme rakendamisel järgmisel MAK perioodil on samuti oluline pöörata 

tähelepanu karjatamise tähtsusele ja soosida sellega seotud toetusmeetmeid (praegu loomade 
heaolu: loomade karjatamine), mis  peaksid jätkuma ka järgmisel perioodil.  
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3.14. MEEDE 2.4 – LOOMADE HEAOLU: LOOMADE KARJATAMISE TOETUS (215) 

Meetme eesmärk 

Toetuse maksmise eesmärgiks on parandada loomade heaolu, säilitada ja suurendada bioloogilist 

ning maastikulist mitmekesisust ja toetada loomade heaoluga ning keskkonnahoiuga arvestavat 
loomakasvatust.  

Meetme avanemine 

Loomade karjatamise toetuse (LKT) taotlusvoorud on toimunud alljärgnevalt: 

04.05.2009 – 21.05.2009;  

03.05.2010 – 21.05.2010;  

02.05.2011 – 23.05.2011;  

02.05.2012 – 21.05.2012;  

02.05.2013 – 21.05.2013. 

Toetuse määr 

Toetuse määr on veise või hobuse kohta 51,13 eurot aastas ja kitse või lamba kohta 9,20 eurot 
aastas. 

3.14.1. INDIKAATORID JA SIHTTASEMED 

Meetmega seotud indikaatorid ja sihttasemed ning taotlusvoorude tulemused on esitatud tabelis 
(Tabel 82). Seatud eesmärgid (toetust saanud põllumajandustootjate arv, sõlmitud lepingute arv ja 

väljas karjatatavate loomade arv (LÜ – loomühik)) ületati kõigil taotlusaastatel.  

2013. aastal sai LKT taotleda ainult kehtiva kohustuse alusel, uusi kohustusi võtta ei saanud.
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Tabel 82. Loomade karjatamise toetuse indikaatorid ja sihttasemed (PM, 2014); sisend- ja väljundnäitajad (PRIA, 21.02.2014 andmetel); (PRIA, 
15.03.2014 andmetel) 

Indikaatori 
tüüp 

Indikaator Eesmärk 
2007 - 2013 

Tulemus 
2009 

Tulemus 
2010 

Tulemus 
2011 

Tulemus 
2012 

Tulemus 
2013 

Eesmärgi 
saavutamine 

2013. a, % 

Sisend- 
näitaja Avalik kulu, eurot 21 724 033 5 101 478 5 187 577 5 232 971 4 899 387 4 751 442 116% 

Väljund- 
näitaja 

Toetust saanud 
põllumajandus-
tootjate arv 

500 2232 2425 2547 2406 2327 
Ületatud  
~ 5 korda 

Sõlmitud lepingute 
arv 

500 2232 2425 2547 2406 2327 

Tulemus- 
näitaja 

Väljas 
karjatatavate 
loomade arv 

80 000 LÜ 

100 544 LÜ  
(117 068 

karjatatud 
looma) 

102 381 LÜ 
(122 165 

karjatatud 
looma) 

102 442 LÜ 
(124 001 

karjatatud 
looma) 

95 987 LÜ 
(117 882 

karjatatud 
loomad) 

93 302 LÜ 
(114 955 

karjatatud 
looma) 

Ületatud 
1,2 korda 
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3.14.2. TOETUSE SAAMISE TINGIMUSED 

Toetust võib taotleda põllumajandusega tegelev füüsiline isik, juriidiline isik, seltsing ja muu isikute 
juriidilise isiku staatuseta ühendus, kes peab karjatatavaid loomi. Toetust võib taotleda rohumaal 

karjatatavate veiste, lammaste, kitsede ja hobuste kohta. Eestis sündinud hobuse andmed peavad 
olema kantud PRIA põllumajandusloomade registrisse. Kohustuseperiood on viis aastat, toetuse 

täpsemad nõuded on esitatud põllumajandusministri 23.04.2010. a määruses nr 47 „Loomade 
karjatamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord“.  

3.14.3. MEETME ANALÜÜS 

Eesmärkide saavutamine ja üldanalüüs 

Toetuse saajate arv ja toetusalused loomühikud (väljundnäitajad) 

Alates meetme avanemisest 2009. aastal (2232 toetuse saajat) kuni 2011. aastani (2547) oli toetuse 

saajate ja ka toetatud loomühikute arv tõusvas trendis. Toetust sai üle 100 000 LÜ aastas. Kahel 

viimasel aastal on toetuse saajate arv olnud langeva trendiga ja toetust on saanud alla 100 000 LÜ 
aastas. 2013. aastal olid vastavad näitajad perioodi madalaimad - 2327 toetuse saajat ja 93 302 
toetatud LÜ (114 955 looma).  

2013. aastal lõpetasid LKT kohustuse 26 taotlejat, asendasid kohustuse 23 taotlejat ja andsid 
kohustuse üle 111 taotlejat. Kohustuse lõpetamise peamisteks põhjusteks olid lõpetamine tuvastatud 

puuduste tõttu ja taotleja pikaajalise töövõimetuse või põllumajandusliku tegevuse lõpetamise tõttu. 
2009. a võetud kehtiv kohustus lõpeb 1885 taotlejal (20. mai 2014), 2010. a võetud kehtiv kohustus 
on 270 taotlejal ja 2011. a võetud kehtiv kohutus on 200 taotlejal. Loomade karjatamise toetuse 5-

aastane kehtiv kohustus on 2013. aasta määramiste järgse seisuga 470 taotlejal (PRIA, 03.03.2014 
andmetel).  

Loomade arvu ümberarvutamisel loomühikuteks kasutatakse veistel ja hobustel koefitsienti 1,0,  

kitsedel ja lammastel 0,18. LKT andmete analüüs on tehtud taotleja tegevusmaakonnast lähtudes.  

MAK 2007-2013 programmdokumendis on antud toetusele seatud eesmärgiks 500 lepingut (Tabel 

82). Toetust saanud ja sõlmitud lepingute arvuks seatud eesmärk on iga-aastaselt ületatud ~ 
viiekordselt. MAK 2007 – 2013 eesmärk oli 80 000 loomühikut, mis 2013. aastal ületati 1,2-
kordselt. Keskmiselt on läbi aastate toetatud 97% taotletud loomühikutest. Joonisel (Joonis 261) on 

esitatud LKT toetuse saajate ja määratud loomühikute arv perioodi jooksul maakonniti.



 

 

 

 

Joonis 261. Määratud loomühikute ja toetuse saajate arvu jaotus perioodil 2009-2013 maakondade kaupa (PRIA, 21.02.2014 andmetel); (PRIA, 
15.03.2014 andmetel) 
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2013. aastal vähenes toetatud loomühikute arv 2012. aastaga võrreldes 2 685 LÜ ja toetuse saajate 
arv 79 võrra. Suuremad vähenemised olid Jõgeva (üle 500 LÜ) ning Saare ja Tartu maakonnas 
(kummaski üle 400 LÜ). Toetatud loomühikute arv suurenes aasta varasemaga võrreldes kõige 

rohkem Lääne (356 LÜ), Hiiu (106 LÜ) ja Pärnu maakonnas (85 LÜ). 2013. a. LKT määramise info 
maakonniti on esitatud lisas (Lisa 54). 

Läbi aastate on Lääne-Viru- ja Järvamaal olnud toetust saanud LÜ 9000 – 13 000 LÜ, samas on 

toetuse saajate arv jäänud 150-160 kanti. Valga ja Võru maakonnas on keskmiselt olnud toetuse 
saajaid samuti 150, kuid toetusaluseid LÜ ainult 3000-4000. Pärnu- ja Saaremaal on aga nii toetuse 
saajaid (250-280) kui ka toetatud LÜ olnud läbi aastate palju (~11 000 LÜ).  

Vaadates perioodi lõikes loomade arvu, kellele on LKT toetust taotletud, siis keskmiselt on 
taotlusaluste loomade arv jagunenud järgmiselt: veised 76%, lambad 20%, hobused 3% ja kitsed alla 

1% (0,7%).  

Suurimad vähenemised taotlusaluste veiste arvus võrreldes eelmise aastaga olid Järva-, Jõgeva- ja 

Tartumaal (üle 500 looma maakonnas). Läänemaal suurenes taotlusaluste veiste arv 302 looma 
võrra, kuid veiste koguarv vähenes 2013. aastal 3 121 võrra.  

LKT taotlusaluste hobuste arv vähenes 56 looma võrra ja valdavalt Tartumaa arvelt (33 looma 
võrra).  Vaatamata sellele, et Lääne-Viru maakonnas tuli juurde üle tuhande taotlusaluse lamba, 
vähenes lammaste arv võrreldes 2012. aastaga 689 looma võrra. Suuremad vähenemised lammaste 
arvus olid Tartu (643 võrra) ja Saare maakonnas (389 võrra). Kitsede arv vähenes kokku 52 looma 

võrra, kõige rohkem Võru (26 võrra) ja Lääne maakonnas (18 võrra).  

Makstud toetussummad (sisendnäitaja) 

Loomade heaolu toetuse eelarve on arengukava soovitusliku eelarve kohaselt kogu perioodi (2007 – 
2013) kohta kokku 21 724 033 eurot. 2013. aastal määratud LKT summa oli 4 751 442 eurot. 
Toetusperioodi 5 aasta jooksul on LKT toetust määratud (2013. a. väljamaksed tehakse 2014. a.) 

25,17 miljonit eurot, mis ületab planeeritud eelarve. Rohkem LKT saanud maakonnad on läbi 
aastate olnud Lääne-Viru (13% toetussummast), Pärnu, Saare, Järva (kõik 11%) ja Rapla (9%). 
Kõige vähem on LKT toetusest makstud Hiiumaale (1,3% toetussummast). 

Loomühikute ja rohumaade pindalade seosed valdade tasandil (tulemusnäitaja) 

LKT toetuse saamiseks peab taotlejal olema deklareeritud PRIA põllumassiivide registris rohumaid. 
Taotlusel märgitud rohumaad, mida arvestatakse LKT loomkoormuse arvutamisel, nimetab PRIA 

„kindlakstehtud karjatatavateks rohumaadeks”. Toetusega lubatud maksimaalne loomkoormus on 
kuni 1,4 loomühikut rohumaa hektari kohta. Loomkoormuse määramisel arvestatakse taotleja kõiki 
rohumaid, mida taotleja näitab taotluse lisas toodud põldude loetelus püsi-, lühiajalise rohumaana 
või poolloodusliku kooslusena (PLK). Jätkuvalt ei ole võimalik hinnata üle-eestiliselt karjatatavate 

rohumaade paiknemist geoinfosüsteemis (GIS) valdade kaupa, kuna loomapidajal ei ole nõuet 
taotlusele  märkida karjatatavaid rohumaid.  



 

 524

Joonisel (Joonis 262) on LKT raames määratud loomühikud ja toetuse saajate kindlakstehtud 
karjatatavate rohumaade pind valdade lõikes. Kaardi koostamisel võeti aluseks rohumaade pind 
LKT 2013. a taotlusvooru andmetest, kus taotleja tegevusvald tuleb PRIA kliendiregistrist. Kui 

taotlejal oli rohumaid mitmes omavalitsuses, siis kajastusid need kõik LKT andmetabelis ühes 
omavalitsuses (selles, mis oli taotleja tegevuskoha vald kliendiregistris), kuigi tegelikult asusid 

mitmes eri vallas ja võib-olla ka eri maakondades. GIS91 seisukohast võib selline andmete 
visualiseerimine anda pisut moonutatud pildi. Vaatamata sellele tekkida võivale moonutusele 
eristuvad kaardilt Järva, Pärnu, Lääne-Viru ja Saare maakonna vallad. Neis maakondades oli LKT 
saajate kasutuses üle 20 000 ha rohumaid.  

 

Joonis 262.  2013. a määratud loomühikute ja kindlakstehtud karjatatavate rohumaade pind hektarites LKT 
saajate tegevusvaldade tasandil (PRIA, 15.03.2014 andmetel) 

Joonisel (Joonis 263) on näidatud, kui suurt osa rohumaadest (sh 2013. a. ÜPT toetusalused püsi- ja 
lühiajalised rohumaad, samuti PLK-d) valla tasandil kasutasid LKT toetuse saajad. Kogu valla 
rohumaade pind arvutati võttes aluseks kõikide 2013. aasta toetusaluste rohumaade paiknemist 
põllumassiividel. Kindlakstehtud karjatatavate rohumaade pinna osatähtsuse (s.o LKT taotlejate 

poolt kasutatav pind valla kõikidest rohumaadest) arvutamisel kogu valla rohumaadest võeti aluseks 

                                                   
91 GIS on kohateabesüsteem, kus andmed esindavad reaalseid objekte nt. teed, maakasutus, kõrgus jne. koos digitaalse 
andmestikuga 
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PRIA kliendiregistrist tulevad tegevusvallad (2013. a mais taotlemise hetkel kehtinud omavalitsuste 
piiride järgi) ja seetõttu võib osatähtsus olla pisut erinev tegelikust kohapealsest olukorrast. 2013. 
aastal oli neil loomapidajatel, kellele määrati LKT, kindlaksmääratud rohumaid 187 155 ha, mis oli 

võrreldes 2012. aastaga (194 780 ha) 7625 ha väiksem. Kogu Eestis oli LKT saajate (2327) 
kasutuses 36% kõikidest rohumaadest (nii püsi- kui ka lühiajalised rohumaad, sh PLK). Jätkuvalt oli 

LKT saajate rohumaade osatähtsus kõrgeim Järva maakonnas (67%). Järgnesid Lääne-Viru (45%), 
Saare (44%) ja Jõgeva (42%) maakond. Väiksemate LKT määratud loomühikutega maakondades oli 
ka rohumaade osatähtsus madalaim (Hiiu 16%, Võru 19%, Tartu maakond 20%). 

 

Joonis 263. LKT määratud loomühikute ja kindlakstehtud karjatatavate rohumaade pinna osatähtsus (%) 
kõikidest rohumaadest (sh PLK-d) valla tasandil 2013. a (LKT LÜ-d ja kindlakstehtud rohumaa (PRIA, 
15.03.2014 andmetel); kõikide rohumaade pindala 2013. a (PRIA, 10.02.2014 andmetel) 

LKT saajate sotsiaalmajanduslik analüüs  

Aastatel 2010-2012 on loomade karjatamise toetuse saajate seas kõige enam olnud neid, kelle 
tootmistüüp on piimatootmine (64-65%) ja loomakasvatus (19-20%). Kõige rohkem on kolmel 

viimasel aastal LKT saanud ettevõtted majandusliku suurusega 4000-8000 eurot (20% saajatest). 
15% on olnud neid, kelle majanduslik suurus on 8000-15 000 eurot ja 13-15% majandusliku 

suurusega üle 100 000 euro. 

Analüüsides 2012. aastal makstud (2011. a taotlusvoor) toetuse summasid ettevõtete suuruse ja 
tootmistüüpide järgi, selgus et 64% (3,3 miljonit) läks piimatootmisettevõtetele, millest omakorda 



 

 526

2,2 miljonit eurot said ettevõtted majandusliku suurusega üle 250 000 euro. 20% toetussummast (1,1 
miljon eurot) said loomakasvatajad. 

FADN (põllumajanduslik raamatupidamise andmebaas) üldkogumisse kuuluvad professionaalsed 

põllumajandustootjad, kelle standardkogutoodang ületab 4 000 eurot. Järgnevalt ongi kajastatud 
laiendatud üldkogumile (1764 tootjat) nende LKT saajate majandusnäitajad, kes kuuluvad 
professionaalsete põllumajandustootjate hulka.  

Kogutoodangu moodustavad ettevõttes toodetud taime- ja loomakasvatustoodang ning muud 

sissetulekud. Kogutoodangu väärtuse ja struktuuri analüüsimisel lisati kogutoodangule ka toetused 
(v. a investeeringutoetused). Keskmiselt oli LKT toetuse saajal kasutada 186 ha 
põllumajandusmaad, millest 115 ha renditud. LKT tootja kogutoodangu väärtus koos toetustega (v. a 
investeeringutoetused) oli 2012. aastal keskmiselt põllumajandusmaa hektari kohta 1246 eurot 

(2011. aastal oli 1 116 €) (Joonis 264). 

 

Joonis 264. Põllumajandustootja kogutoodangu (€/ha) ja sissetulekute struktuur (k. a toetused) 
põllumajandusmaa hektari kohta, 2011. ja 2012. aastal (eurot); (FADN, 2013)  

LKT tootja sai 2012. aastal sissetulekuid (k. a toetused) põllumajandusmaa hektari kohta 974 eurot 
(2011. aastal 908 eurot), mis oli 19% suurem kui Eesti keskmisel tootjal (816 €/ha). Sissetulek 

suurenes aasta varasemaga võrreldes peamiselt taimekasvatussaaduste müügitulu arvelt (suurenes 

1,8 korda). Suurema osa sissetulekutest moodustas loomakasvatussaaduste müük (59%), järgnesid 
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taimekasvatussaaduste müük (16%) ning muud toetused92 (15%). Toetustest 29% moodustasid 2. 
telje toetused, millest LKT toetus omakorda oli 24%.  

Ettevõtjatulu näitab ettevõtete kasumlikkust ja jätkusuutlikkust. Ettevõtjatulu on summa, mida 

ettevõtja saab pärast seda, kui ta on oma sissetulekutest maha arvestanud palga-, rendi- ja 
intressikulu ning juurde lisanud investeeringutoetuste ja maksude bilansi. LKT tootjate ettevõtjatulu 
oli 154 eurot/ha  (2011. a 171 €/ha), Eesti keskmine 209 €/ha. Ettevõtjatulu puhul ei võeta aga 

arvesse enda pereliikmete palgakulusid (nn tasustamata tööjõud). LKT tootjad kasutasid rohkem 
tasustatud tööjõudu (70%) kui tasustamata tööjõudu. Arvestusliku netokasumi (ANK) arvestamisel 
on sisse arvestatud tasustamata tööjõukulu tasustatud tööjõu tasemel. ANK koos meetme toetusega 
oli 2012. aastal 85 eurot/ha (2011. aastal - 91 €/ha). Arvestuslik netokasum ilma toetusteta, 

põllumajandusmaa hektari kohta, oli LKT tootjal 71 €, Eesti keskmisel tootjal aga 114 €. 

Üheks tulukuse hindamise näitajaks on netolisandväärtus (NLV), mille leidmiseks lisatakse 

kogutoodangu väärtusele toetused (v. a investeeringutoetused) ja lahutatakse eri- ja üldkulud ning 
põhivara kulum. Mida suurem on NLV, seda rohkem jääb ettevõttele vahendeid töötasude 
maksmiseks, investeeringute tegemiseks ja omanikutuluks.  

2012. aastal tootis LKT põllumajandustootja netolisandväärtust ettevõttes tööjõu aastaühiku kohta 
17 433 € NLV/TJÜ, mis on Eesti keskmisest 7% väiksem (18 648 € NLV/TJÜ) ja KSM tootjaga (27 

390 € NLV/TJÜ) võrreldes 1,6 korda väiksem. LKT toetuse osatähtsus LKT tootja 
netolisandväärtusest ettevõttes tööjõu aastaühiku kohta moodustas 4%.  

Üle poolte (55%) LKT toetuse saajatest ei teinud investeeringuid (€/TJÜ). 20% LKT saajatest tegid 
kuni 5 000 € suurusi investeeringuid, üle 10 000 € investeeringuid tegid 17% LKT toetuse saajatest. 

Põllumajandustootja jätkusuutlikkuse hindamise aluseks on analüüsis võetud jätkusuutlikku arengut 
tagav brutolisandväärtuse (BLV) tase tööjõu aastaühiku (TJÜ) kohta. Jätkusuutlike tootjate osakaal 
LKT tootjate koguarvust oli nii 2012. kui ka 2011. aastal 33% (2010. aastal 35%). Võrreldes 2009. 

aasta ehk 0-aastaga on jätkusuutlike tootjate osa vähenenud 2% võrra. LKT toetuse mõju LKT 
tootjate jätkusuutlikkusele oli 4%.   

Koosmõju teiste MAK 2. telje meetmetega  

Mahepõllumajanduslikult peetud karjatatud loomad ja mahepõllumajandusliku tootmise toetus 

LKT hindamiseks kasutati kahte Eestis kasutada olevat loomade registrit: PRIA 
põllumajandusloomade register (PRIA 21.02.2014 andmetel; 31.12.2013 seisuga) ja PMA 

maheregister (13.01.2014 andmetel; 31.12.2013 seisuga). Kuna loomade karjatamine on üks 

                                                   
92 Muude toetuste all on kajastatud järgmised toetused: ühtne pindalatoetus, piimasektori eritoetus, põllukultuuri 
kasvatamise täiendav otsetoetus, ammlehma kasvatamise täiendav otsetoetus, ute kasvatamise täiendav otsetoetus, 
põllumajanduskultuuri täiendav otsetoetus, piima tootmiskvoodi alusel makstav täiendav otsetoetus, veise loomühiku 
alusel makstav täiendav otsetoetus, ute täiendav otsetoetus ja muud toetused 
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mahepõllumajandusliku loomakasvatuse nõuetest, siis ei maksta LKT nende loomade kohta, kelle 
kohta on taotletud mahepõllumajandusliku tootmise toetust või kes on kantud mahepõllumajanduse 
registrisse mahepõllumajanduslikult peetavate loomadena. Registritest kasutati andmeid 

karjatatavate loomade kohta (veised, kitsed, lambad, hobused). Loomapidaja andmeid ega 
loomapidajate vahelisi liikumisi hobuste kohta PRIA põllumajandusloomade registris endiselt ei 

registreerita. Seetõttu pole esitatud infot hobusekasvatajate ja hobuste asukoha kohta maakonniti. 
PRIA hobuslaste registris oli 31.12.2013 seisuga hobuste koguarv 11 089.  

Eestis kasutatavad loomade registrid ei sisalda informatsiooni loomade karjatamise kohta. 
Missugustel rohumaadel karjatamine reaalselt toimub, selle kohta on loomapidajal kohustus pidada 
karjatamispäevikut. Maakondlike loomade (ka LÜ) arvu arvutamisel on kaasatud veiste, kitsede ja 

lammaste arv. Hobuste arvu on kasutatud vaid kogu Eesti kontekstis.   

Suurimad loomade arvuga maakonnad (PRIA põllumajandusloomade registri andmetel) on viimastel 
aastatel olnud Lääne-Viru, Järva, Saare (31.12.2013 seisuga kokku üle 33 000 karjatatava looma, v. 

a hobused), kõige vähem on registreeritud karjatatavaid loomi Ida-Viru ja Hiiu maakonnas (kokku 
~8800).  

PMA andmetel oli kõige rohkem mahedalt peetavaid karjatatavaid loomi (sh hobused) Saare- 

(16 713 looma; 2012. a 15 205 looma), Valga- (8855) ja Võrumaal (8337), kõige vähem Ida-
Virumaal (1754 looma).  

Joonisel (Joonis 265) on välja toodud karjatatavate loomade arvud maakonniti. Andmed on esitatud 

loomade arvuna, sest mahetoetuse ja LKT puhul on erinevad loomühikuteks arvutamise 
koefitsiendid ja seega ei ole õige neid toetusaluseid loomi samal joonisel loomühikutena näidata. 
Joonisel esitatud maheloomade arv on kõikide mahepõllumajanduslikult peetud karjatatavate 
loomade arv PMA maheregistris (veised, kitsed, lambad, hobused), sh MAHE toetust saanud 

loomad. Joonisel esitatud rohumaade pind on püsi- ja lühiajaliste rohumaade ning PLK 2013. a 
toetusalune pind. 
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Joonis 265. Mahepõllumajanduslikult peetud (sh MAHE toetust saanud loomad), MAHE toetust ja LKT-d  
saanud loomade arv maakonniti ning rohumaade jagunemine (ha) (sh püsi- ja lühiajalised rohumaad ning 
PLK) valdade lõikes 2013. aastal (PMA, 13.01.2013 andmetel, 2014); (PRIA, 21.02.2014 andmetel); (PRIA, 
03.03.2014 andmetel); (PRIA, 15.03.2014 andmetel); toetatud põllumajandusmaa pindala 2012. a PRIA 
(PRIA, 10.02.2014 andmetel) 

Hiiu- ja Võrumaal oli MAHE toetusaluseid karjatatud loomi (sh hobused) üle 3000 looma võrra 
rohkem kui LKT raames toetatud loomi. Saaremaal üle 2000 ja Valgamaal 1800 MAHE toetust 

saanud looma rohkem kui LKT loomi. 

Võrreldes registrites olevate loomade arvu LKT loomade arvuga (Lisa 56) selgus, et LKT raames 

karjatatud veiste osa oli 2013. aastal 39% (aasta varasemaga võrreldes langenud 3% võrra). Langus 

on tõenäoliselt tingitud sellest, et 2012. ja 2013. a uusi LKT kohustusi võtta ei saanud, veiste 
koguarv registris aga on suurenenud. Registris olevatest lammastest karjatati 2013. a nimetatud 
toetuse raames 83%, kitsedest 33% ja hobustest 38%.  

PMA ja PRIA loomade registrite andmeid analüüsides selgus, et keskmiselt oli karjatatud loomade 

osa 2013. aastal (PMA mahe- ja LKT loomad kokku) 57% registrites olevatest karjatatavatest 
loomadest.  

Poollooduslike koosluste hooldamise toetus  

Tootjad, kes saavad MAK poolloodusliku koosluse (PLK) hooldamise toetust, võivad taotleda ka 

loomade karjatamise toetust. 2013. aastal oli LKT saajate hulgas 218 loomapidajat (9%), kellel oli 
ka PLK hooldamise toetuse kohustus. Nende toetusalune PLK pind oli 6746 ha (30% toetusalustest 
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PLK). LKT raames määrati neile loomapidajatele toetust 12 162 loomale (9 224 LÜ). Maakondlikult 
oli kõige enam PLK toetuse saajaid Saare (67), Lääne (45) ja Pärnu maakonnas (26 toetuse saajat). 
PLK toetuse saajate poolt LKT toetust taotletud loomadest 58% on üle 6 kuu vanused veised, 29% 

lambad, 9% kuni 6-kuused veised ja 3% hobused. 

Keskkonnaamet annab PLK toetuse taotlejatele igale PLK alale hooldusjuhised: kas hooldada ainult 
karjatamise teel, ainult niitmise teel või nii niitmise kui ka karjatamise teel. Kuna sama ala saab nii 

niita kui ka karjatada, on niidetavad ja karjatatavad pinnad arvestatud käesolevas analüüsis 
karjatatavate alade pinna hulka. Keskmiselt oli Eestis 2013. a toetusaluseid PLK-sid, mida tuleks 
hooldada karjatamisega, 68% (2012. aastal 66%). 

 

Joonis 266. Karjatatud PLK pind (ha), nii PLK kui ka LKT toetust saanud loomapidajate PLK pind ja LKT 
toetust saanud loomühikud 2013. a maakonniti (PRIA, 21.02.2014 andmetel); (PRIA, 15.03.2014 andmetel);  
(Keskkonnaamet, 07.03.2014 andmetel)  

Ida-Viru, Põlva, Rapla, Tartu ja Valga maakonnas oli 2013. aastal LKT saajate PLK-de pinna 

kattumine kõikide maakonnas karjatatavate PLK-dega suurim (74-100%). Võib oletada, et neis 

maakondades karjatavad enamuse PLK-sid just LKT saajad. Maakonniti oli LKT saajatel kõige 
suurem PLK pind Läänemaal (2502 ha) (Joonis 266). 

Keskkonnaameti poolt etteantud hooldusjuhiste järgi kõige suurema karjatatava PLK pinnaga Saare 
maakonna 6 689 hektarist kattub vaid 24% LKT saajate PLK pinnaga. Kuna Saaremaal on 
mahepõllumajanduslikult peetavate loomade arv suurim Eestis, siis tõenäoliselt ülejäänud 
karjatatavaid PLK-sid hooldavad maheloomad. Madalaim, vaid 10% karjatatavast PLK pinnast 

maakonnas, oli Hiiumaa LKT saajate kasutuses. Hiiumaa mahetootjate hooldada olid üle poolte 
(67%) Hiiu maakonna PLK-dest.  
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Ülevaade kontrollide läbiviimisest ja taotluste juures esinenud probleemidest  

Taotluse esitamisega hilinesid 71 taotlejat, keskmiselt hilineti 4,3 tööpäeva. 

Loomade karjatamise toetuse osas tehti kõige rohkem järelepärimisi hobuste kohta, kelle andmeid 

pärast loomade ristkontrolli registrist ei leitud. 3371 taotletud hobuse hulgast ei leitud registrist 
algselt 134 looma (4%), kellest 77 olid Eesti UELN numbriga hobused. Eestis sündinud hobuste 
andmed peavad olema kantud põllumajandusloomade registrisse ja taotleja pidi taotlusele märkima 

hobuse unikaalse elunumbri (UELN). Identifitseerimisdokumendi koopiat nõuti väljaspool Eestit 
sündinud ja muudest riikidest Eestisse toimetatud hobuste kohta. Peamiseks puuduseks, miks UELN 
numbrit registrist ei leitud, oli muutunud UELN number, millest taotleja ei olnud teadlik või jätkas 
taotleja taotlemist muutunud UELN numbriga hobusele, samuti ei esitatud välismaiste hobuste kohta 

identifitseerimisdokumendi koopiat. Muude puuduste kohta tehti 83 järelepärimist kas telefoni või 

kirja teel ja peamiselt oli jäänud taotlejatel märkimata LKT taotlemise märge taotlusvormil, 
esitamata MT62A või kohustuse üleandmise või asendamise teave. Samuti taotleti toetust alla 2 LÜ 
või oli hobuste arv erinevatel taotlusvormidel erinev. 117 109 taotletud loomast ei olnud 871 (0,7%) 
toetusõiguslikud. 

31. augusti 2013 seisuga taotlesid 78 loomapidajat toetust suuremale veiste arvule kui oli nende 

nimel loomi registris. Suuremale lammaste arvule soovisid toetust 26 taotlejat ja suuremale kitsede 
arvule 8 taotlejat. 177 taotlejal vähendati toetust karjatamisel loomkoormuse ületamise eest, kuna 
taotletud loomade loomühikute kohta leidus nõutavast vähem rohumaid.  

2013. aastal lõpetasid LKT kohustuse 26 taotlejat, asendasid kohustuse 23 taotlejat ja andsid 

kohustuse üle 111 taotlejat. Kohustuse lõpetamise peamisteks põhjusteks olid lõpetamine tuvastatud 
puuduste tõttu ja taotleja pikaajalise töövõimetuse või põllumajandusliku tegevuse lõpetamise tõttu.  

Peamised põhjused, miks toetust ei määratud, olid: kohustuse lõpetamine erinevatel põhjustel; 

taotletud ja kindlakstehtud loomade arvu erinevus üle 20%; kehtiva kohustusega taotlejad, kellel oli 
täidetud kahe loomühiku nõue, jätkasid oma kehtivat kohustust pärast 15. juunit. 

Toetuse kohapealse kontrolli valimis oli 151 taotlejat. Kohapealses kontrollis leiti, et 3 taotlejat ei 
olnud loomi karjatanud taotlusel märgitud arvul 1. juunist 31. augustini. 3 taotlejat ei pidanud 
karjatamispäevikut, ühel taotlejal ei olnud karjamaad looma tervisele ohutud. VTA fikseeris 2313 

loomapõhist puudust, neist 1674 olid puudused, mis jätsid taotleja nimetatud looma osas toetusest 

ilma. Kogu LKT valimist oli 59 taotlejal karjas loomi, kes olid kaotanud kas ühe või kaks 
kõrvamärki (PRIA, 03.03.2014 andmetel). 

3.14.4. KOKKUVÕTE, JÄRELDUSED JA SOOVITUSED  

• 2013. aastal määrati LKT 2327 loomapidaja 114 955 karjatatavale loomale (93 302 LÜ). 

Kogu Eestis oli 2013. a LKT saajate kasutuses 36% (187 155 ha) kõikidest rohumaadest (nii 
püsi- kui ka lühiajalised rohumaad ja PLK-d).  
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• Alates meetme avanemisest 2009. aastal kuni 2011. aastani (2547) oli toetuse saajate ja ka 

toetatud loomühikute arv tõusvas trendis. Toetust sai üle 100 000 LÜ aastas. Kahel viimasel 
aastal on toetuse saajate arv langenud ja toetust on saanud alla 100 000 LÜ aastas. 2012. ja 
2013. aastal sai LKT taotleda ainult kehtiva kohustuse alusel, uusi kohustusi võtta ei saanud.   

• Perioodi lõikes on taotlusaluste loomade arv jagunenud järgmiselt: veised 76%, lambad 20%, 

hobused 3% ja kitsed alla 1% (0,7%).  

• Toetusperioodi 5 aasta jooksul on LKT toetust määratud (2013. a väljamaksed tehakse 2014. 

a) 25,2 miljonit eurot, mis ületab planeeritud eelarve (eesmärgist täidetud 116%). Suuremad 
LKT saanud maakonnad on läbi aastate olnud Lääne-Viru (13% toetussummast), Pärnu, 
Saare, Järva (kõik 11%) ja Rapla (9%) maakond. Kõige vähem on LKT toetuse saajaid olnud 
Hiiumaal (1,3% toetussummast). 

• 2012. aastal makstud (2011. a taotlusvoor) toetuse summast 64% (3,3 miljonit) läks 

piimatootmisettevõtetele, 20% toetussummast (1,1 miljon eurot) said loomakasvatajad. 

• Kogu Eestis oli LKT saajate kasutuses 36% kõikidest rohumaadest (nii püsi- kui ka 

lühiajalised rohumaad, sh PLK). PMA ja PRIA loomade registrite andmeid analüüsides 
selgus, et keskmiselt oli karjatatud loomade osa 2013. aastal (PMA mahe- ja LKT loomad 
kokku) 57% registrites olevatest karjatatavatest loomadest.  

• Suuremad karjatatud loomade arvuga (PMA maheregister ja LKT loomad kokku) 

maakonnad on läbi aastate olnud Saare-, Lääne-Viru ja Pärnumaa. Kõige rohkem oli PMA 
andmetel mahedalt peetud karjatatud loomi 2013. aastal Saaremaal (16 713 looma). LKT 
karjatatud loomade arv oli suurim Lääne-Virumaal (16 483 looma).  

• 2013. aastal oli LKT saajate hulgas 218 loomapidajat (9%), kellel oli ka PLK hooldamise 

toetuse kohustus. Nende toetusalune PLK pind oli 6 746 ha (30% toetusalustest PLK). 
Keskmiselt oli Eestis toetusaluseid PLK-sid, mida tuleks hooldada karjatamisega, 68% 

(2012. aastal 66%). Ida-Viru, Põlva, Rapla, Tartu ja Valga maakonnas oli LKT saajate PLK-
de pinna kattumine kõikide maakonnas karjatatavate PLK-dega suurim (74-100%). 

• Jätkuvalt ei ole võimalik hinnata üle-eestiliselt karjatatavate rohumaade paiknemist valdade 

kaupa, kuna loomapidaja ei pea taotlusel ära märkima karjatatavaid rohumaid. 
Karjatatavatest aladest ülevaate saamiseks võiks edaspidi siiski kaaluda nõuet, et LKT 
taotleja peab märkima ära põldude loetelu vormil need rohumaad, kus ta planeerib loomi 

karjatada.  

• LKT osas tehti kõige rohkem järelepärimisi hobuste kohta, kellel andmeid pärast loomade 
ristkontrolli registrist ei leitud. Taotletud hobuste hulgast ei leitud registrist algselt 134 
looma (4%). Väga vajalik on kõikide Eestis kasvatatavate hobuste info koondamine ühtsesse 

registrisse (muutes vajadusel seadusandlust) ja hobuste andmete sidumine loomapidajate ja 

ehitise andmetega. Lisaks toetuste määramisele on Eestis kasvatatavate hobuste andmed 
vajalikud hindamaks reaalset hobuste arvu ja loomkoormust (nt LKT raames karjatatud 
rohumaadel, PLK-del).  
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3.15. MEEDE 2.7 – NATURA 2000 TOETUS ERAMETSAMAALE (224) 

Eestis kuulub Natura 2000 võrgustikku 66 linnuala kogupindalaga 1 259 000 ha ja 542 loodusala 

kogupindalaga 1 149 000 ha. Kuna loodusalad ja linnualad kattuvad osaliselt või täielikult, on 

Natura 2000 alade pindala kokku 1 475 000 ha, millest ligi pool jääb merealale. Natura 2000 
võrgustikus oli 05.03.2014 seisuga metsamaad Eesti Põhikaardi alusel 360 900 ha, sh. 87 600 ha 
erametsamaad (KKM Looduskaitseosakond, 05.03.2014).  

Toetusõiguslike metsaalade pindala oli 2013. aastal kokku 81 729 ha, sellest sihtkaitsevööndisse 

(SKV) jäi 13 067 ha ning piiranguvööndisse (PV) 68 662 ha (EELIS, 03.02.2014 andmetel). 

Meetme eesmärk 

Meetme eesmärgiks on kaasa aidata Natura 2000 võrgustiku alal asuva erametsamaa säästvale 
kasutusele, kompenseerides erametsaomanikele Natura 2000 metsaalade majandamisel saamata 

jäänud tulu. 

Meetme avanemine 

Natura 2000 toetus erametsamaale (NAM) taotlusdokumentide vastuvõtt on toimunud Sihtasutuses 
Erametsakeskus järgnevalt: 

02.05.2008 – 21.05.2008;  

02.05.2009 – 21.05.2009;  

03.05.2010 – 21.05.2010;  

02.05.2011 – 23.05.2011;  

02.05.2012 – 21.05.2012;  

02.05.2013 – 21.05.2013.  

Toetuse määr 

Toetuse määr Natura 2000 piiranguvööndis, hoiualal ja projekteeritaval alal (st Natura 2000 
võrgustiku ala, kus pole veel piiranguvööndit, sihtkaitsevööndit ega hoiuala, kuid selle 
moodustamine on algatatud) ühe hektari metsaala kohta on 60,08 eurot ning sihtkaitsevööndis asuva 

ühe hektari metsaala kohta 109,93 eurot aastas.  

3.15.1. INDIKAATORID JA SIHTTASEMED 

NAM meetmega seotud indikaatorid ja sihttasemed on välja toodud tabelis (Tabel 83).
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Tabel 83. Erametsamaa Natura 2000 toetuse indikaatorid ja sihttasemed (PM, 2014); sisend- ja väljundnäitajad (PMK, 2013a); SA Erametsakeskus (SA 
Erametsakeskus, 14.02.2014 andmetel); (SA Erametsakeskus, 21.03.2014 andmetel); (SA Erametsakeskus, 16.04.2014 andmetel) 

Indikaatori 
tüüp Indikaator Eesmärk 

2007-2013 
Tulemus 

2008 
Tulemus 

2009 
Tulemus 

2010 
Tulemus 

2011 
Tulemus 

2012 
Tulemus 

2013 

Sisend- 
näitaja 

Avalik kulu, 
eurot 31 439 272  1 640 150 2 414 290 3 103 097 3 724 382 3 745 460 3 764 461 

Väljund- 
näitaja 

Toetuse 
saajate arv 

Natura 2000 
erametsamaal 

5000 1811 2356 3452 4738 4699 4505 

Natura 2000 
erametsamaa 

toetust saavate 
alade 

kogupindala 
(hektarites) 

61 300 23 834 34 847 44 982 54 262 55 043 54 985 ha 

sh toetatud pind93 
piiranguvööndis 

(PV) ja hoiualal 51 
292 ning 

sihtkaitsevööndis 
(SKV) 10 008 

sh PV-s ja 
hoiualal 19 

496 ha (38%) 
ning SKV-s 4 
338 ha (43% 
eesmärgist) 

sh PV-s ja 
hoiualal 27 

955 ha (55%) 
ning SKV-s 6 
879 ha (69% 
eesmärgist) 

sh PV-s ja 
hoiualal 36 

539 ha (71%) 
ning SKV-s 
8 443 ha 

(84% 
eesmärgist) 

sh PV-s ja 
hoiualal 44 

602 ha (87%) 
ning SKV-s 9 
660 ha (96% 
eesmärgist)  

sh. PV-s ja 
hoiualal 45 

263 ha (88%) 
ning SKV-s 9 
780 ha (98% 
eesmärgist)   

sh. PV-s ja 
hoiualal 45 

371 ha (88%) 
ning SKV-s 9 
614ha (96% 
eesmärgist)   

Tulemus- 
näitaja 

Edukalt 
säilitatud ala 

pindala 
(hektarites) 

61 300 

23 834 34 847 44 982 54 262 55 043 54 985 

39% 
eesmärgist  

57% 
eesmärgist 

 73% 
eesmärgist 

89% 
eesmärgist  

90% 
eesmärgist 

 90% 
eesmärgist 

                                                   
93 Toetatud pind on pindala pärast pindalaerinevuste vähendamisi (pärast kohapealset ja administratiivset kontrolli) 
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Mõju- 
näitaja 

Kõrge loodus-
väärtusega 

alade 
säilitamine 

Mõju on positiivne       

Natura 2000 
võrgustikus on 

metsamaad 
355 000 ha, 
millest  23% 

on 
toetusõiguslik 
erametsamaa 

Natura 2000 
võrgustikus on 

metsamaad 
360 900 ha, 
millest  24% 

on 
toetusõiguslik 
erametsamaa 

Natura 2000 
võrgustikus on 

metsamaad 
360 900 ha, 
millest  24% 

on 
toetusõiguslik 
erametsamaa 

Vee kvaliteedi 
paranemine 

(taime-
toiteelementide 

tasakaal) 

Ei ole relevantne             

Taastuva 
energia 

tootmine põllu-
majanduses ja 
metsanduses 

Ei ole relevantne             
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3.15.2. TOETUSE SAAMISE TINGIMUSED  

Toetust võib taotleda erametsaomanik tema omandis oleva metsaalana Keskkonnaregistrisse kantud 

vähemalt 0,30 hektari suuruse metsaala kohta, mis asub looduskaitseseaduse, avaldamismärge RT I, 

16.05.2013, 16, § 91 lõike 6 alusel Vabariigi Valitsuse kinnitatud „Natura 2000 võrgustiku alade – 
linnualade ja loodusalade nimekirja“ kantud Natura 2000 alal ning vastab metsaseaduse, 
avaldamismärge RT I, 13.03.2014, 48 § 3 lõike 2 punktis 1 sätestatud maakatastrisse kandmise 

nõudele või punktis 2 sätestatud puittaimede kõrguse ja puuvõrade liituse nõudele. 

Kaasomandis oleva metsaala kohta toetuse taotlemisel on kolm võimalust: 1) kaasomanikud 
taotlevad toetust ühiselt ja neid käsitletakse ühise taotlejana; 2) toetust taotletakse kaasomandis 

olevate erinevate metsaalade kohta, esitada tuleb kaasomandi kasutamise kokkulepe; 3) toetust 
soovib taotleda vaid üks kaasomanikest, vajalik on teiste kaasomanike kirjalik nõusolek. 

Tegemist on 1-aastase nõuete täitmise kohustusega. Taotleja täidab kohustuseaasta jooksul 

looduskaitseseadusest ja metsaseadusest tulenevaid nõudeid. Taotlejal tuleb täita metsaalal, mille 
kohta ta toetust taotleb, häid põllumajandus- ja keskkonnatingimusi ning kohustuslikke 
majandamisnõudeid. Katastriüksuse piirimärgid, mis on ühtlasi ka metsaala piirimärkideks, peavad 
olema kohapeal visuaalselt tuvastatavad igal aastaajal, vajadusel tuleb kasutada lisatähistust.  

Toetust ei või taotleda Keskkonnaregistrisse poolloodusliku kooslusena kantud maa kohta 
„Põllumajandusministri määruste muutmine“, ega ka PRIA põllumassiivide registrisse kantud maa 
kohta. Samuti ei maksta toetust maale, millele taotletakse KKM loodushoiutoetust 

„Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ja toetuse maksmise kord, nõuded toetuse 
maksmiseks ja toetuse määrad“, või on sõlmitud vääriselupaiga kaitseks leping „Vääriselupaiga 
klassifikaator, valiku juhend, vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine ja vääriselupaiga 
kasutusõiguse arvutamise täpsustatud alused“.  

Natura 2000 erametsamaale toetuse täpsemad nõuded on esitatud põllumajandusministri 11.03.2010. 
a määruses nr 26 „Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antava toetuse saamise nõuded, 
toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord“. 

3.15.3. MEETME ANALÜÜS 

Eesmärkide saavutamine ja üldanalüüs 

Toetuse saajate arv ning toetust saanud erametsamaa pindala (väljundnäitajad) – 2012. a. taotlusvoor 

Perioodi algusega (2008. a) võrreldes oli 2013. aastaks toetuse taotlejate arv suurenenud 2,4 korda ja 
taotletud metsamaapind kahekordistunud. Aastatel 2008-2012 on toetust saanud keskmiselt 98% 
taotlejatest. Madalaim (95%) oli toetuse saajate arv võrreldes taotlejate arvuga perioodi esimesel 
aastal (Joonis 267). 



 

 

 

Joonis 267. Natura 2000 erametsamaa määratud pind  (ha) ja toetuse saajate arv perioodil 2008-2012 toetuse saaja tegevusmaakonna järgi  (SA 
Erametsakeskus, 14.02.2014 andmetel) 
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Üldinfo Natura 2000 toetus erametsamaale taotlejate ja toetuse saajate, toetusõigusliku, taotletud ja 
määratud pindalade kohta, samuti määratud toetussummade kohta perioodil 2008-2013 on esitatud 
lisas (Lisa 57). 

2012. aastal laekus 4 757 taotlust 56 330 hektarile (deklareeritud pind – pind, millele taotlus esitati, 
kuid sh on alasid, mis ei ole toetusõiguslikud), neist toetusõiguslik oli 55 264 hektarit. 2012. a eest 
määrati NAM toetust 4699 erametsaomanikule summas 3 745 460 eurot. Neist toetuse täieliku 

rahuldamise otsuse sai 4048 ja osalise rahuldamise 615 taotlust. Määratud pindalaks (st pindala 
pärast kohapealset ja administratiivset kontrollipindala vähendamisi) oli 55 043 hektarit. 

Lisas (Lisa 58) on välja toodud 2012. a toetusõiguslik ja taotletud pind metsaala maakonna järgi. 
Lisas (Lisa 59) on esitatud taotletud ja määratud pind taotleja PRIA kliendiregistris 
tegevusmaakonnaks märgitud maakonna alusel. Tegevusmaakonna põhiselt esitab ka EMK andmed 

seirearuandes. 

Analüüsides metsaala maakonna järgi taotletud pinna osa toetusõiguslikust, siis oli kattumine 

suurim Rapla (82%), Pärnu ja Viljandi (79%) ning Põlva ja Võru (74%) maakonnas (Joonis 268). 
Võrreldes 2011. a. taotlusvooruga tuli 2012. aastal kõige rohkem taotletud pinda juurde just Pärnu 
(489 ha) ja Rapla (392 ha) maakonnas. Madalaim oli taotlusaktiivsus Hiiu (51%) ja Harju (56%) 
maakonnas (2011. aastal Hiiumaal 35%). Kui 2011. aastal taotleti Eesti keskmisena NAM toetust 

55% toetusõiguslikust pinnast, siis 2012. a. juba 68%.  

 

Joonis 268. Natura 2000 toetus erametsamaale 2012. a toetusõiguslik, taotletud ja määratud pind (ha) 
metsaala asukoha järgi maakonniti (SA Erametsakeskus, 14.02.2014 andmetel); (EELIS, 03.02.2014 
andmetel) 
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2012. aastal suurimad taotletud ja toetatud metsamaaga olid Harju (üle 6000 ha), Valga (üle 7000 
ha) ja Võru (üle 8000 ha) maakond. Analüüsides taotleja tegevusmaakonna järgi olid hektarite 
poolest samuti suurimad nimetatud 3 maakonda. Nende maakondade toetussumma kokku moodustas 

39% NAM 2012. aasta kohta makstud summast. Tõenäoliselt asuvad nende maakondade 
toetusesaajate metsad just neis maakondades ja neil ei ole või on vähe taotlusaluseid metsi teistes 

maakondades. Põlva, Jõgeva ja Ida-Viru maakonnas on toetusõiguslikku erametsamaad kõige 
vähem (kuni veidi üle 1000 ha), seetõttu oli ka neis maakondades määratud pind väike, jäädes alla 
1000 ha maakonnas. Kolmele väiksema NAM pinnaga maakonnale kulus kokku 9% makstud 
toetuse kogusummast. Toetust maksti keskmiselt 99% taotletud metsamaadest (Lisa 59).  

Alates meetme avanemisest 2008. aastal on NAM toetust saanud metsamaapind aasta-aastalt 

suurenenud (Tabel 83; Joonis 267). 2008. aastal määrati toetust kokku 23 834 hektarile (1811 

saajat). 2012. aastal said 4699 erametsaomanikku NAM toetust 55 043 hektarile (90% eesmärgist). 
Toetatud metsamaa pind oli suurenenud 2,3 korda võrreldes perioodi algusega.  

Toetuse taotlejate arv ja taotletud erametsamaa pindala (väljundnäitajad) – 2013. a. taotlusvoor 

2013. aastal laekus NAM taotlusi 4576, mis on 181 taotlust vähem võrreldes 2012. a esitatud 
taotluste arvuga. 2013. aasta taotlejatest 4098 on taotlenud NAM toetust ka 2012. a, 3 789 taotlejat 

2011. a, 2 794 taotlejat 2010. a,  1887 taotlejat 2009. a ning 1413 taotlejat 2008. aastal. 2013. 
aastaks oli taotlejate arv võrreldes perioodi algusega tõusnud 2,4 korda (Lisa 57). 2013. aastal 
taotletud NAM toetuse määramine toimus 2014. aasta aprillis (pärast hindamisaruande valmimist). 
(Tabel 83) on välja toodud 2013. aasta kohta sisend-, väljund- ja tulemusnäitajad, kuid 2013. aasta 

detailsem toetusandmete analüüs esitatakse 2015. aastal valmivas hindamisaruandes. 

2013. a. oli NAM toetusõiguslikku metsamaad kokku 81 728 ha, millest SKV pind oli 13 066 ha ja 

PV pind 68 662 ha. Võrreldes 2012. aastaga oli toetusõiguslik pind mõnevõrra vähenenud (551 ha). 
2012. a NAM toetusõiguslik pind oli 82 279 ha, millest SKV pind 13 469 ha ja PV pind 68 811 ha 
(EELIS, 03.02.2014 andmetel).  

NAM toetusõiguslik pind muutub mitmete muutujate tõttu - näiteks uuendab Maa-amet põhikaarti 
(kasutusel uus arvutusmeetod, mis arvestab maa kumerust), mistõttu muutuvad metsakõlvikute 

piirid, mis on aluseks NAM toetusõiguslike alade kaardi koostamisel. Lisaks moodustatakse uusi 

katastriüksusi (jagatakse olemasolevaid) või muudetakse pindu (EMK välitööde käigus, taotleja 
avalduste alusel läbi viidud kontrollid). Ka muutuvad PRIA põllumassiivid ja kattuvused arvatakse 
välja NAM toetusõiguslike alade kihilt (PLK toetusõiguslike aladega kattuvad alad). 

2013. aastal esitatud taotluste deklareeritud pind oli 56 221 hektarit, sellest SKV 9891 ha ja PV 
46 330 ha. Taotletud pind toetusõiguslikele aladele kokku oli aga 55 396 ha, sellest SKV 9701 ja PV 

45 695 ha (Lisa 60). Enim laekus taotlusi Harju-, Võru- ja Saaremaalt. Suuremad taotletud 
metsamaa pinnad olid jätkuvalt Võru-, Valga- ja Harjumaal (6476 – 8388 ha).  

Võrreldes 2012. aastaga taotlejate arv vähenes 181 võrra, kuid kokkuvõttes taotletud toetusõiguslik 

metsamaa pind suurenes 132 hektari võrra. Harju, Rapla ja Võru maakonnas suurenes taotletud 
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metsamaa pind veidi üle saja hektari igas maakonnas. Hiiu- ja Saaremaal vastupidi vähenes taotletud 
pind veidi üle saja hektari maakonnas 2012. aastaga võrreldes. Teistes maakondades olid 
kõikumised väiksemad. 2013. aasta taotlejatest 89% (4098) taotlesid NAM toetust ka 2012. aastal. 

Kuigi NAM toetusõiguslikult kihilt peaks olema kattuvused PLK-dega eemaldatud, selgus 2012. 
aastal NAM toetust saanud metsaalade kihti PLK toetusõiguslike aladega võrreldes, et kattumine oli 

133 ha. Kõige rohkem oli kattuvat pinda Hiiumaal (114 ha) ja Valgamaal (7 ha). Siin võib tegemist 
olla aladega, millele varem võidi taotleda PLK hooldamise toetust ja pärast 5-aastase kohustuse 
lõppemist taotleti ja saadi NAM-i toetust.  

Pooltes maakondades moodustas 2013. aastal taotletud pind toetusõiguslikust pinnast rohkem kui 
70% (Rapla ja Viljandi maakonnas 79%). Kõige madalam oli see maakonna keskmisena Hiiumaal 

(52%), mis on samal tasemel püsinud juba kolmel viimasel aastal. 2013. aastal oli keskmine 

taotletud pinna osa toetusõiguslikust 68%, 2012. aastal 67% ja 2011. aastal oli see näitaja 55%. 
Joonisel (Joonis 269) on esitatud 2013. a taotletud pinna osa toetusõiguslikust pinnast metsaala järgi 
valdade lõikes.   

 

Joonis 269. Natura 2000 toetus erametsamaale 2013. a taotletud pinna osatähtsus (%) toetusõiguslikust 
pinnast valdade lõikes (EELIS, 03.02.2014 andmetel); (SA Erametsakeskus, 14.02.2014 andmetel) 

Kaitsealused liigid ja vääriselupaigad NAM toetusõiguslikel aladel (tulemusnäitaja) 

Looduskaitse oluliseks osaks on liigikaitse, mis põhineb peamiselt looduskaitseseadusel. Eestis on 
kaitse alla võetud 570 taime-, seene- ja loomaliiki. Kaitsealused liigid jagunevad kolme 
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kaitsekategooriasse. Euroopa Liidu riigina on Eestil samuti omapoolsed kohustused liigikaitse osas. 
Euroopa Liidu looduskaitsepoliitika tugineb peamiselt kahele direktiivile – linnu- ja 
loodusdirektiivile. Liigikaitset Eestis korraldavad KKM, KA, liigikaitsega seotud valitsusvälised 

organisatsioonid ja liigieksperdid. Keskkonnaseire üldkoordinaator ja riikliku keskkonnaseire 
korraldaja on KKM, riikliku keskkonnaseire koordinaator on Keskkonnaagentuur (KAUR).  

NAM on otseselt seotud loodus- ja linnudirektiivi rakendamisest tulenevate piirangutega, mille 

eesmärgiks on kaasa aidata bioloogilise mitmekesisuse tagamisele looduslike elupaikade, 
loomastiku ja taimestiku kaitse kaudu metsakooslustes. 2012. aastal oli NAM toetuse raames 
edukalt säilitatud 55 043 hektarit erametsamaad. 

Kaitsealuste liikide esinemissagedust (mitu korda esines maakonnas vastava kaitsekategooria liiki) 
analüüsiti EELIS kaardikihtide alusel 2012. aasta määratud NAM aladel (Lisa 61). Kõige 

sagedamini esines III kaitsekategooria taimeliike (5519 korda). Liikidest olid levinumad käpalised, 

nt. kahkjaspunane sõrmkäpp, soo-neiuvaip, harilik käoraamat (esinemiskordade arv liigiti 400-650). 
II kaitsekategooria taimeliikidest olid levinumad samuti käpalised (kärbesõis, kaunis kuldking). Üle 
2000 korra esines II ja III kaitsekategooria loomaliike, neist kõige sagedamini metsist (üle 800 
korra) ja saarmast (üle 400 korra). I kaitsekategooria loomaliikidest olid levinumad väike-

konnakotkas ja merikotkas. Seentest-samblikest oli enamlevinud harilik kopsusamblik (III 
kaitsekategooria). Sarnaselt enamlevinud loomaliikide esinemissagedusega, oli ka nende liikide 
püsielupaiku kõige rohkem NAM toetust saanud aladel (56 metsise püsielupaika, 29 väikse-

konnakotka ja 39 merikotka püsielupaika). 

Metsa vääriselupaigad (VEP) on põlismetsaliikide varjupaigad majandatud metsade vahel. 

Vääriselupaik on kuni 7 ha suuruse pindalaga kaitset vajav ala väljaspool kaitstavat loodusobjekti, 
kus kitsalt kohastunud, ohustatud, ohualdiste või haruldaste liikide esinemise tõenäosus on suur.  

Vääriselupaiku on Eesti metsades 9389 ha (EELIS, 03.02.2014 andmetel). Eramaal lepinguga 
kaitstavaid VEP on 584 ha, sõlmitud on 268 lepingut (2013. a. märtsis oli VEP lepinguid 270 ja pind 
581 ha). NAM toetusõigusliku alaga kattuvate VEP lepingutega kaetud alade pindala on kokku 99 
hektarit (31 lepingut) (SA Erametsakeskus, 04.03.2014 andmetel). Need on alad, millele kuni VEP 

lepingu lõppemiseni Natura 2000 erametsamaa toetust taotleda ei saa. Kui erametsaomaniku maadel 

kattuvad NAM toetusõiguslik metsaala ja vääriselupaik, on metsaomaniku valik, kas ja missugust 
hüvitist taotleda. Vääriselupaikade säilitamine on erametsaomaniku vaba tahe. VEP lepinguga 
koormatakse kinnisasi isikliku kasutusõigusega riigi kasuks tähtajaga 20 aastat. Alates 2010. aastast 

on vääriselupaiga kasutusõiguse tasu maksustatav tulumaksuga ning saadud tulu tuleb deklareerida 
kui kinnisasja isikliku kasutusõigusega koormamise eest saadud tasu.  
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Koosmõju teiste MAK metsanduse meetmetega 

Metsade majandusliku väärtuse parandamise ja metsandussaadustele lisandväärtuse andmise toetus 
(meede 1.5) 

MAK 2007-2013 raames on võimalik metsaomanikel lisaks NAM toetusele taotleda veel metsade 

majandusliku väärtuse parandamise ja metsandussaadustele lisandväärtuse andmise toetust (meede 
1.5), mis jaguneb kolmeks alameetmeks: 

• metsa majandusliku väärtuse parandamise investeeringutoetus (meede 1.5.1); 

• metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus (meede 1.5.2); 

• kahjustatud metsa taastamise ja metsatulekahju ennetamise investeeringutoetus (meede 

1.5.3). 

2012. a NAM toetuse saajate seas oli 111 isikut/ettevõtet, kes said 2012. aasta taotlusvoorust 
investeeringutoetust metsa majandusliku väärtuse parandamiseks (1.5.1). Meetme 1.5.2 saajaid oli 1 
juriidiline isik ja meetme 1.5.3 saajaid 11.  

2013. aasta NAM taotlejate hulgas oli meetme 1.5.1 taotlejaid 107. Kahjustatud metsa taastamise ja 
metsatulekahju ennetamise investeeringutoetust (1.5.3) taotlesid 11 NAM taotlejat.  

Koosmõju teiste MAK 2. telje meetmetega 

2012. a. NAM toetusesaajate hulgas oli 1277 NAM saajat (27%), kes kasutasid põllumajandusmaid 
ja olid taotlenud 2012. aastal erinevaid pindalatoetusi kokku 60 461 hektarile. Nende seas oli 666 

toetusesaajat, kes said ka Natura 2000 toetust põllumajandusmaale (8895 ha). Poollooduslikke 
kooslusi hooldasid PLK toetusega 263 NAM saajat (PLK toetusalune pind 6026 ha). 
Keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) kohustus oli 80 metsaomanikul (22 881 ha KSM pinda) ja 
mahepõllumajandusliku tootmise toetuse saajaid 106 (9620 ha mahepinda). 

2013. aasta NAM taotlejate hulgas oli 1291 (28%) metsaomanikku deklareerinud PRIA-s kokku 

54 194 ha põllumajandusmaad. PLK toetus määrati 263 NAM taotlejale (4137 ha), NAT toetust said 
675 metsaomanikku 7896 hektarile põllumajandusmaale. KSM saajaid oli 83 (20 490 ha) ja 
mahepõllumajandusliku tootmise toetust said 104 metsaomanikku pindalaga 8068 ha. Võrreldes 
2012. aastaga, mil NAM saajatest oli deklareeritud põllumajandusmaid 1277 (60 461 ha), oli 2013. 

aastal põllumajandusmaadega NAM taotlejaid 14 võrra rohkem, samas nende deklareeritud pind 
kokku aga 6267 ha võrra väiksem. 

NAM saajate sotsiaalmajanduslik analüüs  

2012. aasta NAM taotlusvooru toetusesaajatest 89% (4164) olid füüsilised isikud, 6% (289) FIE-d ja 

5% juriidilised isikud (246). Ettevõtlusvormi märkis taotlusele NAM taotleja ise, mis tähendas seda, 
et sama isik võis NAM taotlejana olla füüsiline isik, kuid PRIA-s teisi toetusi taotledes olla FIE. 

2012. aastal oli topelt PRIA kliendi ID-ga 228 NAM taotlejat. Füüsiliste isikute seas on tõenäoliselt 
palju neid, kelle sissetulek tuleb teistest tegevusvaldkondadest kui põllumajandus. 
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FADN (põllumajanduslik raamatupidamise andmebaas) üldkogumisse kuuluvad professionaalsed 
põllumajandustootjad, kelle standardkogutoodang ületab 4000 eurot. Järgnevalt ongi kajastatud ja 
laiendatud üldkogumile (367 tootjat) nende NAM saajate majandusnäitajad, kes kuuluvad 

professionaalsete põllumajandustootjate hulka. Analüüsides 2012. aastal makstud (2011. a 
taotlusvoor) toetuse summasid ettevõtete suuruse järgi selgus, et 71% läks neile, kellel majanduslik 

suurusklass oli määramata. 13% toetussummast said ettevõtted suurusega kuni 2000 €, 4% 
ettevõtted suurusega 2000 – 4000 €.  Üle 4000 € suurusklassides kokku oli 12% NAM toetuse 
saajatest (sh 1% üle 100 000€ suurused). Vaadates toetussumma jagunemist 
põllumajandusettevõtete tootmistüüpide järgi, siis 20% läks taimekasvatajatele, 5% 

loomakasvatajatele ning sega- ja piimatootmisega ettevõtetele kummalegi 2%. 

Kogutoodangu moodustavad ettevõttes toodetud taime- ja loomakasvatustoodang ning muud 

sissetulekud. Kogutoodangu väärtuse ja struktuuri analüüsimisel lisati kogutoodangule ka toetused 
(v. a investeeringutoetused). Keskmiselt oli NAM toetuse saajal kasutada 174 ha 
põllumajandusmaad, millest 96 ha renditud. NAM tootja kogutoodangu väärtus koos toetustega (v. a 

investeeringutoetused) oli 2012. aastal keskmiselt põllumajandusmaa hektari kohta 939 eurot (2011. 
aastal oli 1013 €) (Joonis 270). 

 

Joonis 270. NAM toetuse saaja põllumajandustootja kogutoodangu (€/ha) ja sissetulekute struktuur (k.a. 
toetused) põllumajandusmaa hektari kohta, 2011. ja 2012. aastal (eurot); (FADN, 2013)  
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NAM toetuse saaja sai 2012. aastal sissetulekuid (k.a toetused) põllumajandusmaa hektari kohta 805 
eurot (2011. aastal 763 eurot), mis oli natuke väiksem kui Eesti keskmisel tootjal (816 €/ha). Kui 
2011. aastal moodustas NAM saajate sissetulekutest kõige suurema osa (45%) 

loomakasvatussaaduste müük (2012. a. 29%), siis 2012. aastal oli peamiseks sissetulekuks 
taimekasvatussaaduste müügitulu (40%; 2011. a. 27%). Muudest toetustest saadav sissetulek 

moodustas 2012. aastal 17% (2011. a. 10%) kõikidest sissetulekutest, meetme toetus jäi samale 
tasemele alla 1%. Toetustest 63% moodustasid muud toetused94 ja 37% 2. telje toetused, millest 
NAM toetus omakorda oli 5%.  

Ettevõtjatulu näitab ettevõtete kasumlikkust ja jätkusuutlikkust. Ettevõtjatulu on summa, mida 
ettevõtja saab pärast seda, kui ta on oma sissetulekutest maha arvestanud palga-, rendi- ja 

intressikulu ning juurde lisanud investeeringutoetuste ja maksude bilansi. NAM tootjate ettevõtjatulu 

oli 222 eurot/ha  (2011. a 204 eurot/ha), Eesti keskmine 209 €/ha. Ettevõtjatulu puhul ei võeta aga 
arvesse enda pereliikmete palgakulusid (nn tasustamata tööjõud). NAM tootjad kasutasid 
tasustamata tööjõudu natuke rohkem (52%) kui tasustatud tööjõudu. Arvestusliku netokasumi 

(ANK) arvestamisel on sisse arvestatud tasustamata tööjõukulu tasustatud tööjõu tasemel. ANK 
koos meetme toetusega oli 2012. aastal 144 eurot/ha (2011. aastal - 140 eurot/ha). Arvestuslik 
netokasum ilma toetusteta, põllumajandusmaa hektari kohta, oli NAM tootjal 140 €, Eesti keskmisel 
tootjal aga 114 €. 

Netolisandväärtuse (NLV) leidmiseks lisatakse kogutoodangu väärtusele toetused (v. a 

investeeringutoetused) ja lahutatakse eri- ja üldkulud ning põhivara kulum. Mida suurem on NLV, 

seda rohkem jääb ettevõttele vahendeid töötasude maksmiseks, investeeringute tegemiseks ja 
omanikutuluks. 2012. aastal tootis NAM põllumajandustootja netolisandväärtust ettevõttes tööjõu 
aastaühiku kohta 24 989 € NLV/TJÜ (ilma meetme toetuseta 24 629 € NLV/TJÜ), mis on Eesti 
keskmisest 25% suurem (18 648 € NLV/TJÜ). NAM toetuse osatähtsus NAM tootja 

netolisandväärtusest ettevõttes tööjõu aastaühiku kohta moodustas vaid 1,5%.  

40% NAM toetuse saajatest ei teinud 2012. aastal üldse investeeringuid. 28% tegid kuni 5000€ 

suurusi investeeringuid, 18% 5000 kuni 10 000€ ja 14% üle 10 000€ suurusi investeeringuid.  

Põllumajandustootja jätkusuutlikkuse hindamise aluseks on analüüsis võetud jätkusuutlikku arengut 

tagav brutolisandväärtuse (BLV) tase tööjõu aastaühiku (TJÜ) kohta. 2012. aastal oli jätkusuutlikke 
tootjaid NAM toetuse saajate, professionaalsete põllumajandustootjate seas 42% (2011. aastal 60%).  

Ülevaade kontrollide läbiviimisest ja taotluste juures esinenud probleemidest  

Keskkonnainspektsioon teavitab EMK-d isikutest, kes on NAM taotluse esitamise kohustuseaasta 
jooksul rikkunud looduskaitseseadusest ja metsaseadusest tulenevaid nõudeid ning kelle suhtes on 

                                                   
94 Muude toetuste all on kajastatud järgmised toetused: ühtne pindalatoetus, piimasektori eritoetus, põllukultuuri 
kasvatamise täiendav otsetoetus, ammlehma kasvatamise täiendav otsetoetus, ute kasvatamise täiendav otsetoetus, 
põllumajanduskultuuri täiendav otsetoetus, piima tootmiskvoodi alusel makstav täiendav otsetoetus, veise loomühiku 
alusel makstav täiendav otsetoetus, ute täiendav otsetoetus ja muud toetused. 
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tehtud ettekirjutus või on jõustunud süüdimõistev süüteo otsus 2012. aastal. NAM taotlejate hulgas 
tuvastati kuus looduskaitseseaduse ja/või metsaseaduse rikkujat. 2013. a hilinesid taotluse 
esitamisega 373 NAM taotlejat. Keskmiselt hilineti 5,7 tööpäeva,  kõige rohkem hilineti 19 

tööpäeva (SA EMK, 2014).  

Läbi aastate on NAM taotluste peamised toetuse vähendamise põhjused olnud samad: vähendamine 
taotluse hilinenud esitamise eest, kohapealse kontrolli vähendamised pindalaerinevuste eest 

(üledeklareerimine) ja kohapealsetel kontrollidel põhinevad muud vähendamised (nt metsaala piirid 
on tuvastamata). 

2013. aastal tehti taotlejatele 696  järelpäringut, peamised põhjused olid: 

• koos taotlusega pole esitatud määrusega nõutud dokumente (metsaalade keskkonnaregistri 

kaardid, kaasomanike nõusolek toetuse taotlemiseks, esindamisõigust tõendav dokument – 

äriühingute puhul on tihti juhatuse liikme volitused kaotanud kehtivuse); 

• dokumendid pole korrektselt täidetud (taotlus või metsaalade kaardid on allkirjastamata; 

taotlusel on täidetud andmed füüsilise isiku ja FIE kohta ning pole võimalik saada aru, 

kummana ta soovib toetust taotleda; taotleja kinnitusleht on vanal vormil); 

• dokumentides esitatud andmed pole korrektsed (taotlusesse märgitud pindala ei kattu koos 

taotlusega esitatud kaartidel näidatud pindalaga); 

• täitmata on nõuded toetuse taotlemise kohta (toetust taotletakse metsaaladele, mis pole 

keskkonnaregistri kaardil või taotleja omandis). 

2013. aastal esitati kaheksa vaiet, millest kolm rahuldati. Kõik vaided esitati 2012. aasta 
taotlusvooru otsuste kohta. Vaiete puhul, mis rahuldati, oli tegemist nii EMK kui ka taotlejast 
sõltumatutes asjaoludega: poollooduslike piiride kattuvuse, PRIA registri andmetest eksliku 

kustutamise (FI ja FIE) ja Maa-ameti poolt keskkonnaregistri aluskaardi muutmisega. Viie vaide 
puhul, mis jäeti rahuldamata, oli kahel juhul tegemist maaomandi muutumise küsimustega 
toetuseaasta jooksul, kahel juhul piiri ja piiripunktide küsimus ning ühel juhul metsaala 

toetusõiguslikkuse teema (metsaala oli küll kaitseala, aga polnud Natura ala). Üks vaidlus on 

menetlemisel ka kohtumenetluses Natura metsaala piiride küsimusega, millist arutati kohtus ka 
2010. a ja 2011. a.  

Natura 2000 toetuse 2013. aastal vastuvõetud taotluste kohapealse kontrolli raames kontrolliti 299 
taotlust, mis hõlmavad 959 metsaala taotletud kogupindalaga 4649 ha (2012. aastal kontrolliti 295 
taotlust kogupindalaga 4580 ha). 2013. aasta kontrolli tulemusena tuvastatud peamised rikkumised: 

toetusõigusliku metsaala pindalad vähenesid, ühe või mitme metsaala piiripunktid tuvastamata,  
metsaala pindala alla 0,3 ha ja ühe taotluse osas tuvastati looduskaitseseaduse ja metsaseaduse 

rikkumise kahtlus.  

Enamlevinud toetusõigusliku ala pindala vähenemise põhjuseks võrreldes taotletud pindalaga on, et  
toetust taotletakse väiksemale kui 0,3 ha suurusele metsaalale, elektriliinide kaitsevööndi pindala ei 
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ole välja arvestatud taotletud pindalast ja üle 4 meetri laiused teed, kraavid, vms mittetoetusõiguslik 
ala (nt põõsastik) ei ole välja arvatud taotletud pindalast (PRIA, 03.03.2014 andmetel). 

3.15.4. KOKKUVÕTE, JÄRELDUSED JA SOOVITUSED 

• 2013. aastaks oli NAM toetuse taotlejate arv perioodi algusega (2008. a) võrreldes 
suurenenud 2,4 korda, taotlusalune erametsamaa pind aga kahekordistunud (27 379 hektarilt 
56 221 hektarini). 2013. aastal esitatud taotluste arv oli aasta varasemaga 181 võrra väiksem, 

taotlusalune toetusõiguslike alade pind natuke suurenenud (132 ha võrra). Keskmiselt taotleti 
toetust 68% toetusõiguslikust metsamaast. 1413 erametsaomanikku on NAM taotlenud 

perioodi algusest alates. 

• 2012. aastal määrati NAM toetust 4699 metsaomaniku 55 043 hektarile, sellest 9780 ha 

sihtkaitsevööndis ja 45 263 ha piiranguvööndis. Toetust maksti keskmiselt 99% taotletud 
metsamaadest kogusummas 3 745 460 eurot. Aastatel 2008-2012 on kokku makstud NAM 

toetust summas 14 628 609 €, millega on realiseeritud 47% planeeritust eelarvest. 

• Läbi aastate on NAM taotluste peamised toetuse vähendamise põhjused olnud samad: 

vähendamine taotluse hilinenud esitamise eest, kohapealse kontrolli vähendamised 
pindalaerinevuste eest (üledeklareerimine) ja kohapealsetel kontrollidel põhinevad muud 
vähendamised (nt. metsaala piirid on tuvastamata).  

• 2012. aasta NAM taotlusvooru toetusesaajatest 89% olid füüsilised isikud, 6% FIE-d ja 5% 

juriidilised isikud. Põllumajandusmaid kasutasid 27% NAM saajatest (1277) ja erinevaid 
pindalatoetusi kokku taotleti 60 461 hektarile. Nende seas oli 666 toetusesaajat, kes said ka 
Natura 2000 toetust põllumajandusmaale (8895 ha). 

• NAM taotletud pind suurenes märkimisväärselt aastatel 2009 – 2011 (u 9000 ha aastas). 

2012. aastal tuli juurde üle 1000 ha, 2013. aastal oli taotletud (deklareeritud) pind ~ 100 ha 
väiksem. Võib oletada, et ka järgmisel aastal jääb taotletud pind samasse suurusjärku. 
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Lisa 1. HOOGHÄNNALISTE LIIKIDE NIMEKIRI 
LIIK  LÜHEND 
Isotomielle minor Iso_min 
Desoria tigrina Des_tig 
Desoria violacea Des_vio 
Parisotoma minuta Par_min 
Parisotoma notabilis Par_not 
Isotoma viridis Iso_vir 
Folsomia parvulus Fol_par 
Folsomia spinosa Fol_spi 
Folsomia quadriculata Fol_qua 
Folsomia candida Fol_can 
Metaphorura affinis Met_aff 
Protaphorura armatus Pro_arm 
Stenaphorurella denisi Ste_den 
Willemia anophthalma Wil_ano 
Hypogastura manubrialis Hyp_man 
Ceratophysella denticulata Cer_den 
Heteromurus nitidus Het_nit 
Willowsia buski Wil_bus 
Lepidocyrtus lanuginosus Lep_lan 
Entomobrya nicoleti Ent_nic 
Neelus murinus Nee_mur 
Sminthurinus aureus Smi_aur 
Arrhopalites caecus Arr_cae 
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Lisa 2. MINIMEERITUD HARIMISE UURINGU SEIREPÕLDUDE 
HINDAMISSKAALAD 

Parameeter  
 

Hindepallid 
1 2 3 

Vihmaussid 
Vihmausside arvukus, 
isendit m-2 

 

<30 30…100 >100 

Vihmaussikoosluse liigiline 
koosseis 
 

Koosluses vaid 
liigid 
Aporrectodea 
caliginosa, A. 
rosea, 
Lumbricus 
rubellus 

Lisaks eelmistele 
esinevad koosluses 
liigid Allolobophora 
chlorotica, 
Lumbricus terrestris, 
Aporrectodea longa 

Lisaks 
eelmistele 
esineb 
koosluses liik 
Lumbricus 
castaneus 

Vihmaussiliikide arv 
 

1…2 3…4 >5 

Dominantliigi osatähtsus 
 

>0.86 0.66…0.85 <0.65 

Vihmaussikoosluse 
ökoloogiline struktuur 
 

Ainult 
endogeilised 
liigid 

Epigeilised ja 
aneetsilised liigid 
esindatud 

 

Mikroorganismid 
SIR – mulla mikroobide 
aktiivne biomass kaudsel 
määramisel 

<0,200 
>0,600 
 

0,200…0,400 0,400…0,600 

Mikroorganismide üldine 
aktiivsus 
hingamisaktiivsuse alusel 

<1,100 
>4,500 

1,100…2,000 
2,500…4,500 

2,000…2,500 

Hooghännalised 
Hooghännaliste arvukus 0-5 
cm kihis, keskmine isendite 
arv 10 proovi kohta 

<30 30...60 >60 

Hooghännaliste arvukus 5-
10 cm kihis, keskmine 
isendite arv 10 proovi kohta 

<10 10...30 >30 

Liikide arv <9 10…14 >15 
Dominantliigi osatähtsus 
 

>0.55 0.40…0.55 <0.40 
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Lisa 3. PMK TOITEELEMENTIDE BILANSI SEIRESSE KAASATUD 
PÕLLUMAJANDUSETTEVÕTETE ARV, SEIREGA KAETUD PINDALA 
(HA) 2012. AASTAL 

Toetustüüp/ 
tootmistüüp 

Ettevõtete arv Pindala 
ha kokku <40 ha 40-100 ha >100 ha 

Kõik kokku 
ÜPT  38 12 11 15 4 239 
KSM  43 13 16 14 5 088 
MAHE  49 16 15 18 4 941 
Kokku  130 41 42 47 14 268 
seal hulgas taimekasvatus 
ÜPT  20 5 5 10 2 463 
KSM  22 6 9 7 2 038 
MAHE  19 6 4 9 2 060 
Kokku  61 17 18 26 6 562 
seal hulgas segatootmine 
ÜPT  21 7 8 6 1 776 

KSM  20 5 7 8 3 050 

MAHE  28 9 10 9 2 881 
Kokku  69 21 25 23 7 707 
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Lisa 4. TOITEELEMENTIDE BILANSS. TOOTMISTÜÜP:TAIMEKASVATUS ÜPT 2012. AASTAL 
    N P K 

suurus 
klass kood 

sisend 
kg/ha 

väljund 
kg/ha 

bilanss 
kg/ha 

kasutatud 
% 

sisend 
kg/ha 

väljund 
kg/ha 

bilanss 
kg/ha 

kasutatud 
% 

sisend 
kg/ha 

väljund 
kg/ha 

bilanss 
kg/ha 

kasutatud 
% 

<40 J071/K076 47 28 19 59 5 6 -1 122 15 9 6 57 
<40 K072 49 59 -10 119 6 12 -6 195 20 16 4 81 
<40 K041 101 78 24 77 28 13 15 47 108 114 -6 105 
<40 K013 91 48 43 52 6 7 -1 117 21 10 12 45 
<40 K093; J003 21 191 -169 897 7 32 -25 468 25 278 -254 1135 

40-100 K045 61 58 3 95 7 10 -3 146 22 13 9 60 
40-100 K153 32 47 -16 149 0 9 -9 0 0 11 -11 0 
40-100 K154 63 19 45 30 9 4 5 45 26 5 21 18 
40-100 L098; V011 36 22 14 61 2 4 -1 144 5 5 0 101 
40-100 L032 26 23 4 87 17 4 13 25 17 5 12 30 

>100 L024 94 47 47 50 3 8 -5 252 10 10 0 102 
>100 K092/J028 62 74 -12 120 5 13 -8 282 14 16 -2 113 
>100 L033 140 101 46 72 8 20 -14 236 27 26 1 96 
>100 K160 98 47 51 48 8 9 -1 109 22 11 11 50 
>100 K018 120 98 22 82 8 17 -10 225 26 22 4 85 
>100 K161 78 80 -3 103 11 17 -5 146 42 22 20 52 
>100 K058 100 51 49 51 8 11 -3 141 14 14 0 98 
>100 K094; J019 67 87 -20 131 7 15 -8 215 17 20 -3 119 
>100 L132 83 57 26 69 6 12 -6 196 20 15 5 74 
>100 L078 42 97 -55 231 17 17 0 100 41 23 19 55 

Koodid tähega J ja K – Kesk-Eesti piirkond  Koodid tähega L ja V – Lõuna-Eesti piirkond 
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Lisa 5. TOITEELEMENTIDE BILANSS. TOOTMISTÜÜP: SEGATOOTMINE ÜPT 2012. AASTAL 
    N P K 

suurus 
klass kood 

sisend 
kg/ha 

väljund 
kg/ha 

bilanss 
kg/ha 

kasutatud 
% 

sisend 
kg/ha 

väljund 
kg/ha 

bilanss 
kg/ha 

kasutatud 
% 

sisend 
kg/ha 

väljund 
kg/ha 

bilanss 
kg/ha 

kasutatud 
% 

<40 L122 28 16 13 55 3 3 0 91 11 11 0 103 

<40 L123 34 11 23 33 0 2 -2 601 0 2 -2 795 

<40 K060 958 0 958 0 135 0 135 0 1238 0 1238 0 

<40 K054 32 4 -1 14 0 1 0 0 0 0  0 

<40 K065 5 2 3 37 0 1 -1 0 0 0 0 0 

<40 K144 56 4 52 7 3 1 2 38 14 0 13 2 

<40 K100; J075 16 7 9 44 5 2 3 33 9 2 8 18 

40-100 K073 44 15 29 34 0 3 -3 0 0 3 -3 20750 

40-100 K059 50 9 41 18 1 2 0 126 3 2 0 89 

40-100 K101; J080 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

40-100 K167 131 130 2 99 9 20 -11 215 17 26 -9 150 

40-100 K083; J015 131 23 107 18 10 5 6 45 20 6 13 33 

40-100 K046 60 0 60 0 4 0 4 0 13 0 13 0 

40-100 L081; V078 87 51 35 59 21 10 10 50 31 12 18 41 

40-100 L043 107 23 84 21 0 4 -4 1071 1 6 -6 1055 

>100 K021/J022 113 48 65 43 8 9 0 102 28 14 14 51 

>100 K088 J037 94 60 34 64 9 9 0 105 16 13 4 77 

>100 L028 100 112 -12 112 15 18 -3 120 33 20 13 60 

>100 K015 54 14 40 26 4 2 1 61 14 3 11 23 

>100 L029; V005 93 51 42 55 11 10 1 91 37 13 24 35 

>100 L082; V015  64 12 51 19 3 2 0 84 5 3 2 67 

Koodid tähega J ja K – Kesk-Eesti piirkond  Koodid tähega L ja V – Lõuna-Eesti piirkond 
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Lisa 6. TOITEELEMENTIDE BILANSS. TOOTMISTÜÜP: TAIMEKASVATUS KSM 2012. AASTAL 
    N P K 

suurus 
klass kood 

sisend 
kg/ha 

väljund 
kg/ha 

bilanss 
kg/ha 

kasutatud 
% 

sisend 
kg/ha 

väljund 
kg/ha 

bilanss 
kg/ha 

kasutatud 
% 

sisend 
kg/ha 

väljund 
kg/ha 

bilanss 
kg/ha 

kasutatud 
% 

<40 K090/J042 62 105 -43 168 5 17 -11 317 11 82 -71 755 
<40 K112 57 20 37 34 5 3 2 63 17 4 12 27 
<40 K084/J016 55 33 22 60 1 6 -5 717 8 9 -1 110 
<40 K063 81 174 -94 216 9 25 -16 273 22 141 -119 646 
<40 K109 89 104 -15 117 21 19 2 90 59 27 32 46 
<40 K039 53 35 17 67 3 6 -4 233 7 8 -1 120 
40-100 L093; V016 70 28 41 41 12 6 7 46 26 8 18 29 
40-100 L092; V009 97 100 -3 103 11 17 -7 162 39 22 16 58 
40-100 K057 48 70 -22 147 7 11 -4 160 22 15 7 66 
40-100 K027 36 35 0 99 0 5 -5 0 0 28 -28 0 
40-100 K023 85 148 -63 174 3 21 -18 715 5 104 -99 1939 
40-100 K152 122 33 89 27 5 5 0 102 18 7 11 37 
40-100 K102; J052 123 49 74 40 32 10 22 32 2 13 -11 590 
40-100 K086; J009 41 19 22 46 0 3 -3 949 11 4 6 42 
40-100 K082; J018 99 88 11 89 12 15 -3 121 23 22 2 93 
>100 L004 108 68 40 63 11 11 0 103 30 15 15 51 
>100 K075/J029 16 35 -19 221 0 7 -7 40391 0 10 -10 54861 
>100 L091; V025  72 69 3 95 4 11 -7 252 17 15 2 90 
>100 L101; V109 75 58 17 77 5 10 -5 195 18 14 4 77 
>100 K011 72 58 14 81 9 11 -2 120 22 15 7 70 
>100 K089; J012 56 22 34 40 3 5 -2 179 7 6 1 84 
>100 K096; J021 94 43 51 45 4 7 -3 169 14 9 5 64 

Koodid tähega J ja K – Kesk-Eesti piirkond  Koodid tähega L ja V – Lõuna-Eesti piirkond 
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Lisa 7. TOITEELEMENTIDE BILANSS. TOOTMISTÜÜP: SEGATOOTMINE KSM 2012. AASTAL 
    N P K 

suurus 
klass kood 

sisend 
kg/ha 

väljund 
kg/ha 

bilanss 
kg/ha 

kasutatud 
% 

sisend 
kg/ha 

väljund 
kg/ha 

bilanss 
kg/ha 

kasutatud 
% 

sisend 
kg/ha 

väljund 
kg/ha 

bilanss 
kg/ha 

kasutatud 
% 

<40 L115 71 63 8 88 5 12 -7 234 15 16 -1 107 
<40 L034 54 2 51 4 3 0 3 15 9 1 8 6 
<40 K051 88 317 -228 358 0 40 -40 0 0 351 -351 0 
<40 K053 30 68 -38 227 4 10 -6 264 7 66 -59 956 
<40 K040 56 7 49 13 3 2 2 49 6 2 4 27 

40-100 L162 32 0 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
40-100 L164 66 18 48 27 3 3 -1 127 8 5 4 55 
40-100 J002/K079 63 20 43 31 8 4 4 48 16 6 10 36 
40-100 L084; V033 93 80 13 86 10 10 0 103 17 57 -40 342 
40-100 L080; V013 26 25 1 97 4 5 -1 117 6 7 0 103 
40-100 K071 70 34 36 49 2 8 -6 429 6 7 0 107 
40-100 K070 106 22 84 21 11 5 6 42 34 6 28 18 

>100 K081/J026 162 22 141 13 14 4 10 29 68 6 62 9 
>100 L179 62 36 27 57 10 7 2 76 19 10 9 50 
>100 K087 68 10 58 14 4 2 2 56 10 3 7 26 
>100 L079; V004 91 11 80 12 16 2 14 13 11 3 8 31 
>100 L083; V026 35 29 6 82 8 6 2 71 18 8 10 43 
>100 L102; V107 89 31 58 35 8 8 1 90 40 20 20 49 
>100 K158 75 38 37 50 5 7 -3 157 15 9 5 65 
>100 K044 59 3 55 6 5 1 5 13 16 1 15 6 

Koodid tähega J ja K – Kesk-Eesti piirkond  Koodid tähega L ja V – Lõuna-Eesti piirkond 
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Lisa 8. TOITEELEMENTIDE BILANSS.TOOTMISTÜÜP: TAIMEKASVATUS MAHE 2011. AASTAL 
    N P K 

suurus 
klass kood 

sisend 
kg/ha 

väljund 
kg/ha 

bilanss 
kg/ha 

kasutatud 
% 

sisend 
kg/ha 

väljund 
kg/ha 

bilanss 
kg/ha 

kasutatud 
% 

sisend 
kg/ha 

väljund 
kg/ha 

bilanss 
kg/ha 

kasutatud 
% 

<40 K107 19 16 3 84 0 3 -3 0 0 17 -17 0 
<40 L107 14 18 -4 128 0 4 -4 54604 0 5 -5 63461 
<40 KO97/ JO41 38 24 15 62 0 4 -4 0 0 8 -8 0 
<40 L085; V019  23 75 -52 329 0 9 -9 11852 1 85 -84 12196 
<40 K103 46 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
<40 K104 43 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
40-100 L124 61 11 50 19 0 2 -2 0 0 3 -3 0 
40-100 K146 25 23 2 91 0 4 -4 5033 0 6 -5 5224 
40-100 L017 50 19 31 38 0 4 -4 9231 0 5 -5 5033 
40-100 L127 71 2 68 3 0 0 0 175 0 0 0 178 
>100 K120 42 31 11 74 0 4 -4 886 1 9 -8 889 
>100 K049 21 49 -28 232 1 6 -6 808 1 12 -11 827 
>100 K030 23 7 16 32 0 1 -1 1814 0 2 -2 2041 
>100 K121 8 11 -3 135 0 2 -2 0 0 3 -3 0 
>100 K095/J032 38 53 -15 141 0 7 -7 1498 1 16 -15 1466 
>100 K099/J090 30 23 7 76 0 4 -4 0 0 6 -6 0 
>100 K085;J005 19 22 -3 118 0 4 -4 0 0 6 -6 0 
>100 L072 44 4 40 9 0 1 -1 547 0 1 -1 555 
>100 L020 5 9 -4 183 0 1 -1 0 0 6 -6 0 

Koodid tähega J ja K – Kesk-Eesti piirkond  Koodid tähega L ja V – Lõuna-Eesti piirkond 
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Lisa 9. TOITEELEMENTIDE BILANSS. TOOTMISTÜÜP: SEGATOOTMINE MAHE 2011. AASTAL 
   N P K 

suurus 
klass kood 

sisend 
kg/ha 

väljund 
kg/ha 

bilanss 
kg/ha 

kasutatud 
% 

sisend 
kg/ha 

väljund 
kg/ha 

bilanss 
kg/ha 

kasutatud 
% 

sisend 
kg/ha 

väljund 
kg/ha 

bilanss 
kg/ha 

kasutatud 
% 

<40 K061 5 29 -24 583 0 7 -7 0 0 7 -7 0 
<40 K136 37 11 26 29 0 2 -2 0 0 3 -3 0 
<40 L110 38 1 38 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
<40 L109 36 144 -108 397 0 16 -16 0 0 117 -117 0 
<40 K138 38 6 33 15 0 1 -1 0 0 3 -3 0 
<40 L089; V012  25 13 12 51 0 2 -2 0 0 4 -4 0 
<40 L090; V035  34 11 22 34 0 2 -2 0 0 3 -3 0 
<40 K037 29 7 22 26 0 1 -1 0 0 2 -2 0 
<40 K078; J001 36 2 34 5 0 0 0 923 0 0 0 1100 
40-100 K116 44 1 42 3 0 0 0 508 0 0 0 87 
40-100 K047 11 3 8 27 0 1 -1 475 0 0 0 411 
40-100 K069 34 28 6 82 0 5 -5 2310 0 7 -6 2147 
40-100 K056 24 2 22 10 0 0 0 0 0 1 -1 0 
40-100 L157 39 10 29 26 3 2 1 79 5 2 3 45 
40-100 L088; V044  19 5 13 28 0 1 -1 0 0 2 -2 0 
40-100 L015 82 598 -516 730 0 65 -65 0 0 530 -530 0 
40-100 L086; V003  22 6 16 28 0 1 -1 3004 0 5 -5 8729 
40-100 K056 74 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
40-100 K118 27 7 20 26 0 1 -1 1153 0 2 -1 1004 
>100 K002 76 4 72 5 0 1 -1 0 0 1 -1 0 
>100 K033 44 20 24 45 0 3 -3 1879 0 12 -12 5749 
>100 L014 42 6 36 14 0 1 -1 887 0 1 -1 5175 
>100 K080/J036 36 10 27 27 0 2 -2 0 0 3 -3 0 
>100 L099; V106 11 0 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
>100 L139 27 16 10 61 1 3 -2 482 1 4 -4 564 
>100 L096; V024 73 14 59 20 0 3 -3 0 0 4 -4 0 
>100 K003; J086 54 16 38 29 4 5 -1 126 2 1 1 67 

>100 K043 85 4 80 5 1 1 1 47 1 1 -1 231 

Koodid tähega J ja K – Kesk-Eesti piirkond  Koodid tähega L ja V – Lõuna-Eesti piirkond 
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Lisa 10. PMK SEIREETTEVÕTETE TOITEELEMENTIDE SISEND (KG/HA) 
TOETUSTÜÜBITI AASTATEL 2004-2012 

Aasta/         
Toetustüüp 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

N sisend kg/ha 
ÜPT  41 49 52 57 54 54 65 65 90 
KSM(+KST)  56 49 62 59 62.7 53 60 72 72 
MAHE  38 34 27 34 40 33 39 41 37 

P sisend kg/ha 
ÜPT  4 6 7 8 9 6 8 8 10 
KST(+KSM)  4 4 7 8 7 4 5 7 7 
MAHE  1 0 0 0 1 2 1 1 0 

K sisend kg/ha 
ÜPT  8 14 19 19 13 10 15 18 48 
KST(+KSM)  10 10 15 18 14 10 15 22 17 
MAHE  1 1 1 1 0 3 2 3 0 
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Lisa 11. PMK SEIREETTEVÕTETE TOITEELEMENTIDE BILANSS (KG/HA) 
TOETUSTÜÜBITI AASTATEL 2004-2012 
Aasta/         
Toetustüüp 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

N-bilanss kg/ha 
ÜPT  25 23 24 19 15 14 34 32 43 
KSM(+KST)  36 22 33 23 12.1 -2 19 37 19 
MAHE  26 18 8 8 16 5 9 7 7 

P-bilanss kg/ha 
ÜPT  1 1 2 1 1 -2 2 2 2 
KST(+KSM)  1 -1 2 2 -2 -8 -1 1 -2 
MAHE  -1 -2 -3 -4 -3 -5 -4 -4 -4 

K-bilanss kg/ha 
ÜPT  4 7 7 2 0 -8 7 11 30 
KST(+KSM)  1 -4 2 2 -8 -11 -8 5 -11 
MAHE  -7 -9 -11 -12 -16 -2 -20 -21 -19 
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Lisa 12. PMK SEIREETTEVÕTETE KESKMINE TOITEELEMENTIDE SISEND, VÄLJUND JA BILANSS 
(KG/HA) AASTATEL 2004-2012 
 N P K 

Aasta 
sisend 
kg/ha 

väljund 
kg/ha 

bilanss 
kg/ha 

sisend 
kg/ha 

väljund 
kg/ha 

bilanss 
kg/ha 

sisend 
kg/ha 

väljund 
kg/ha 

bilanss 
kg/ha 

2004 45 16 29 3 3 0 6 7 -1 
2005 44 23 21 4 4 0 8 10 -2 
2006 47 26 21 5 5 0 12 15 -3 
2007 50 35 15 5 6 -1 13 16 -3 
2008 52 38 14 6 7 -1 9 17 -8 
2009 47 41 6 4 9 -5 8 15 -7 
2010 54 34 20 4 5 -1 10 18 -8 
2011 58 34 25 5 5 0 14 17 -2 
2012 66 43 23 6 7 -1 22 22 0 
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Lisa 13. PMK PESTITSIIDIDE KASUTUSKOORMUSE SEIRESSE 
KAASATUD PÕLLUMAJANDUSETTEVÕTETE ARV, SEIREGA KAETUD 
PINDALA (HA) 2012. AASTAL  
Toetustüüp/ Ettevõtete arv 

Pindala 
ha tootmistüüp kokku <40 ha 

40-100 
ha >100 ha 

Kõik kokku 

ÜPT  41 12 13 16 4 239 

KSM  42 10 17 15 5 088 

Kokku  83 22 30 31 9 326 

seal hulgas taimekasvatus 

ÜPT  20 5 5 10 2 463 

KSM  22 5 10 7 2 038 

Kokku  42 10 15 17 4 501 

seal hulgas segatootmine 

ÜPT  21 7 8 6 1 775 

KSM  20 5 7 8 3 050 

Kokku  41 12 15 14 4 825 
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Lisa 14. PESTITSIIDIDE KASUTAMINE SEIREETTEVÕTETES, 2012. 
AASTAL  

Kood Toetus
-tüüp 

Suurus-
grupp 

Tootmis
-tüüp 

Kokku 
ha 

Prits. 
ha Prits. % 

Kasutatud 
toimeainet 
pritsitud 
pinnale 
(kg/ha) 

Kasutatud 
toimeainet 

põllumajandus
-maale (kg/ha) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
K063 KSM <40 TAIM 37,90 32,60 86 0,518 0,445 
K109 KSM <40 TAIM 39,60 20,20 51 0,006 0,003 
K090/J042 KSM <40 TAIM 34,67 27,27 79 0,603 0,475 
K112 KSM <40 TAIM 29,13 18,82 65 2,025 1,309 
K084/J016 KSM <40 TAIM 37,04 37,04 100 1,533 1,533 
K051 KSM <40 SEGA 17,55 0,00 0 0,000 0,000 
K053 KSM <40 SEGA 38,48 9,31 24 1,500 0,363 
K040 KSM <40 SEGA 31,99 13,00 41 0,900 0,366 
L115 KSM <40 SEGA 20,00 17,00 85 0,375 0,319 
L034 KSM <40 SEGA 23,79 17,56 74 1,414 1,044 
K072 ÜPT <40 TAIM 27,50 27,50 100 0,229 0,229 
K041 ÜPT <40 TAIM 28,99 0,00 0 0,000 0,000 
K013 ÜPT <40 TAIM 34,35 26,21 76 1,500 1,145 
K093; J003 ÜPT <40 TAIM 12,04 11,40 95 2,107 1,995 
J071/K076 ÜPT <40 TAIM 18,60 9,24 50 1,125 0,559 
K060 ÜPT <40 SEGA 1,60 0,00 0 0,000 0,000 
K054 ÜPT <40 SEGA 19,44 9,11 47 1,125 0,527 
K065 ÜPT <40 SEGA 26,98 5,47 20 1,125 0,228 
K144 ÜPT <40 SEGA 18,10 10,50 58 0,130 0,075 
K100; J075 ÜPT <40 SEGA 21,42 0,00 0 0,000 0,000 
L122 ÜPT <40 SEGA 31,33 13,25 42 1,197 0,506 
L123 ÜPT <40 SEGA 26,30 7,72 29 1,500 0,440 
K057 KSM 40-100 TAIM 86,96 30,90 36 0,019 0,007 
K027 KSM 40-100 TAIM 49,30 25,90 53 0,019 0,010 
K023 KSM 40-100 TAIM 45,73 31,33 69 0,605 0,414 
K152 KSM 40-100 TAIM 82,73 82,12 99 0,466 0,462 
K102; J052 KSM 40-100 TAIM 76,52 57,60 75 0,036 0,027 
K086; J009 KSM 40-100 TAIM 86,02 75,90 88 0,441 0,389 
K082; J018 KSM 40-100 TAIM 59,60 46,20 78 1,279 0,991 
K039 KSM 40-100 TAIM 52,20 0,00 0 0,000 0,000 
L093; V016 KSM 40-100 TAIM 66,58 65,88 99 0,613 0,607 
L092; V009 KSM 40-100 TAIM 90,88 77,08 85 0,875 0,742 
K071 KSM 40-100 SEGA 78,30 27,60 35 0,750 0,264 
K070 KSM 40-100 SEGA 83,21 30,95 37 0,019 0,007 
L162 KSM 40-100 SEGA 43,76 0,00 0 0,000 0,000 
L164 KSM 40-100 SEGA 80,29 0,00 0 0,000 0,000 
J002/K079 KSM 40-100 SEGA 41,46 26,05 63 0,541 0,340 
L084; V033 KSM 40-100 SEGA 78,58 39,33 50 0,795 0,398 
L080; V013 KSM 40-100 SEGA 98,20 31,82 32 0,846 0,274 
K045 ÜPT 40-100 TAIM 73,51 72,90 99 0,019 0,019 
K153 ÜPT 40-100 TAIM 53,78 52,00 97 0,048 0,046 
K154 ÜPT 40-100 TAIM 89,16 89,16 100 0,040 0,040 
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L098; V011 ÜPT 40-100 TAIM 44,54 40,54 91 0,255 0,232 
L032 ÜPT 40-100 TAIM 94,82 41,90 44 0,023 0,010 
K073 ÜPT 40-100 SEGA 88,20 25,00 28 0,142 0,040 
K059 ÜPT 40-100 SEGA 56,28 29,88 53 0,801 0,425 
K101; J080 ÜPT 40-100 SEGA 48,64 0,00 0 0,000 0,000 
K167 ÜPT 40-100 SEGA 64,12 62,75 98 1,236 1,210 
K083; J015 ÜPT 40-100 SEGA 78,01 48,71 62 1,001 0,625 
K046 ÜPT 40-100 SEGA 82,20 63,59 77 0,013 0,010 
L081; V078 ÜPT 40-100 SEGA 47,56 40,21 85 0,551 0,465 
L043 ÜPT 40-100 SEGA 45,57 26,61 58 1,191 0,696 
K011 KSM >100 TAIM 157,81 83,52 53 1,728 0,915 
K089; J012 KSM >100 TAIM 109,55 87,90 80 1,086 0,871 
K096; J021 KSM >100 TAIM 255,89 205,87 80 1,146 0,922 
L004 KSM >100 TAIM 100,32 60,30 60 0,075 0,045 
K087 KSM >100 TAIM 168,20 165,20 98 0,871 0,855 
L091; V025  KSM >100 TAIM 110,22 100,49 91 0,277 0,252 
L101; V109 KSM >100 TAIM 261,07 261,07 100 0,956 0,956 
K158 KSM >100 SEGA 307,73 148,94 48 0,708 0,342 
K044 KSM >100 SEGA 118,57 48,10 41 0,254 0,103 
K081/J026 KSM >100 SEGA 182,87 18,00 10 0,019 0,002 
L179 KSM >100 SEGA 166,64 166,64 100 1,024 0,639 
K075/J029 KSM >100 SEGA 828,56 104,05 13 0,797 0,324 
L079; V004 KSM >100 SEGA 108,08 65,60 61 0,036 0,022 
L083; V026 KSM >100 SEGA 183,73 86,24 47 0,589 0,276 
L102; V107 KSM >100 SEGA 518,03 160,20 31 0,354 0,109 
K160 ÜPT >100 TAIM 105,71 102,71 97 0,596 0,579 
K018 ÜPT >100 TAIM 352,55 325,95 92 0,193 0,179 
K161 ÜPT >100 TAIM 420,98 406,68 97 0,454 0,439 
K058 ÜPT >100 TAIM 100,87 89,05 88 0,090 0,080 
K094; J019 ÜPT >100 TAIM 173,78 153,10 88 1,570 1,383 
L024 ÜPT >100 TAIM 139,00 124,50 90 0,192 0,172 
K092/J028 ÜPT >100 TAIM 260,55 260,55 100 0,529 0,529 
L033 ÜPT >100 TAIM 133,44 115,75 87 0,546 0,557 
L132 ÜPT >100 TAIM 100,66 98,16 98 0,089 0,086 
L078 ÜPT >100 TAIM 198,43 198,43 100 0,932 0,932 
K015 ÜPT >100 SEGA 127,26 57,34 45 1,197 0,539 
K021/J022 ÜPT >100 SEGA 136,21 127,40 94 0,273 0,256 
K088 J037 ÜPT >100 SEGA 122,14 118,66 97 0,474 0,461 
L028 ÜPT >100 SEGA 467,55 414,09 89 0,627 0,555 
L029; V005 ÜPT >100 SEGA 146,73 120,43 82 1,749 1,436 
L082; V015  ÜPT >100 SEGA 119,82 81,02 68 1,572 1,063 

Koodid tähega J ja K – Kesk-Eesti piirkond  Koodid tähega L ja V – Lõuna-Eesti piirkond 
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Lisa 15. TAIMEDE ÜLDINE LIIGIRIKKUS 2011. JA 2013. A JA LIIGIRIKKUSE ERINEVUS AASTATE 
VAHEL 

Kui erinevus osutus testimisel oluliseks, siis on värviliselt ära märgitud äärmuslikumad liigirikkuse väärtused (roheline suurimad, sinine vähimad 
väärtused) koos homogeensusgruppide tähistustega (ülakirja täht – eri tähed on omavahel statistiliselt oluliselt erinevad), N – ribade arv, tärn 
parempoolses veerus tähistab aastatevahelist olulist erinevust (PMK, 2013rohuriba) 

Tunnus Klassifikaator N 
2011 2013 Erinevus 

aastate 
vahel 

Erinevuse 
% aastate 

vahel 
 

Keskm  95%-usalduspiirid Keskm  95%-usalduspiirid 

Toetustüüp KSM-P 25 20,6 a 18,9 ... 22,4 16,2 b 14,1 ... 18,5 -4,4 -21,1 * 

Toetustüüp KSM-L 35 20,3 a 18,4 ... 22,3 20,3 a 18,7 ... 22,2 0,1 0,3  

Toetustüüp KSM-M 23 21,0 a 18,3 ... 24,1 19,4 a 17,5 ... 21,4 -1,6 -8,1   

Riba rajamistüüp Külv 37 19,4 b 17,8 ... 21,1 17,5 b 15,8 ... 19,4 -1,9 -9,9  

Riba rajamistüüp Sööt 33 22,6 a 20,9 ... 24,4 20,7 a 19,2 ... 22,4 -1,9 -8,2  

Riba rajamistüüp Muu 13 19,2 b 15,3 ... 24,0 17,6 b 14,6 ... 21,1 -1,6 -8,3   

Piirkond 1 Koeru 12 22,3 a 19,6 ... 25,3 19,3 a 16,5 ... 22,6 -3,0 -13,3  

Piirkond 2 Põltsamaa 12 18,6 a 15,0 ... 22,9 20,8 a 18,3 ... 23,6 2,2 12,1  

Piirkond 3 Palamuse 14 22,2 a 20,2 ... 24,5 18,7 a 15,7 ... 22,2 -3,5 -15,8  

Piirkond 4 Vara  26 21,7 a 19,3 ... 24,4 20,4 a 18,5 ... 22,5 -1,3 -6,0  

Piirkond 5 Elva 19 18,3 b 16,1 ... 20,7 15,3 b 13,1 ... 17,7 -3,0 -16,6  

Üldine   83 20,6   19,4 ... 21,8 18,7   17,6 ... 19,9 -1,8 -9,0 * 
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Lisa 16. OHTRATE TAIMELIIKIDE LIIGIRIKKUS 2011. JA 2013. A JA LIIGIRIKKUSE ERINEVUS 
AASTATE VAHEL 

Kui erinevus osutus testimisel oluliseks, siis on värviliselt ära märgitud äärmuslikumad liigirikkuse väärtused (roheline suurimad, sinine vähimad 
väärtused) koos homogeensusgruppide tähistustega (ülakirja täht – eri tähed on omavahel statistiliselt oluliselt erinevad), N – ribade arv, tärn 
parempoolses veerus tähistab aastatevahelist olulist erinevust (PMK, 2013rohuriba) 

Tunnus Klassifikaator N 
2011 2013 Erinevus 

aastate 
vahel 

Erinevuse 
% aastate 

vahel 
 

Keskm  95%-usalduspiirid Keskm  95%-usalduspiirid 

Toetustüüp KSM-P 25 4,6 b 3,7 ... 5,7 4,7 b 3,7 ... 6,1 0,1 2,2  

Toetustüüp KSM-L 35 4,9 ab 4,1 ... 5,8 6,5 ab 5,6 ... 7,5 1,7 33,9  

Toetustüüp KSM-M 23 6,0 a 5,0 ... 7,2 6,0  a 5,1 ... 7,1 0,0 -0,3   

Riba rajamistüüp Külv 37 4,9  4,2 ... 5,8 5,8  4,9 ... 6,9 0,9 17,2  

Riba rajamistüüp Sööt 33 5,1  4,3 ... 6,1 5,8  5,0 ... 6,8 0,7 13,9  

Riba rajamistüüp Muu 13 5,5   4,2 ... 7,2 5,8   4,0 ... 8,1 0,2 4,3   

Piirkond 1 Koeru 12 6,0 abc 4,8 ... 7,5 4,9 bc 3,7 ... 6,3 -1,2 -19,4  

Piirkond 2 Põltsamaa 12 4,2 c 2,9 ... 6,0 7,7 a 6,0 ... 9,8 3,5 82,5 * 

Piirkond 3 Palamuse 14 5,7 abc 4,5 ... 7,2 4,7 c 3,5 ... 6,2 -1,1 -18,4  

Piirkond 4 Vara  26 5,4 bc 4,4 ... 6,6 6,7 ab 5,8 ... 7,7 1,3 24,2  

Piirkond 5 Elva 19 4,4 c 3,4 ... 5,6 5,2 bc 3,8 ... 7,0 0,8 18,5   

Üldine   83 5,1   4,6 ... 5,7 5,8   5,2 ... 6,4 0,7 13,8   
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Lisa 17. ÜHE- JA KAHEAASTASTE TAIMEDE LIIGIRIKKUS 2011. JA 2013. A JA LIIGIRIKKUSE 
ERINEVUS AASTATE VAHEL 

Kui erinevus osutus testimisel oluliseks, siis on värviliselt ära märgitud äärmuslikumad liigirikkuse väärtused (roheline suurimad, sinine vähimad 
väärtused) koos homogeensusgruppide tähistustega (ülakirja täht – eri tähed on omavahel statistiliselt oluliselt erinevad), N – ribade arv, tärn 
parempoolses veerus tähistab aastatevahelist olulist erinevust (PMK, 2013rohuriba) 

Tunnus Klassifikaator N 
2011 2013 Erinevus 

aastate 
vahel 

Erinevuse 
% aastate 

vahel 
 

Keskm  95%-usalduspiirid Keskm  95%-usalduspiirid 

Toetustüüp KSM-P 25 6,6 a 4,6 ... 9,2 3,7 a 2,7 ... 5,2 -2,8 -43,1  

Toetustüüp KSM-L 35 6,6 a 5,0 ... 8,6 5,4 a 4,1 ... 6,9 -1,3 -18,9  

Toetustüüp KSM-M 23 3,6 b 2,3 ... 5,4 2,4 b 1,4 ... 3,9 -1,2 -32,4   

Riba rajamistüüp Külv 37 4,1 b 3,1 ... 5,4 3,1 b 2,1 ... 4,4 -1,0 -24,6  

Riba rajamistüüp Sööt 33 9,0 a 7,4 ... 10,8 5,3 a 4,2 ... 6,7 -3,6 -40,5  

Riba rajamistüüp Muu 13 3,9 b 1,6 ... 8,0 3,3 b 1,8 ... 5,7 -0,6 -14,5   

Piirkond 1 Koeru 12 6,9 ab 4,0 ... 11,6 4,2 ab 2,4 ... 6,9 -2,7 -39,1  

Piirkond 2 Põltsamaa 12 5,2 ab 2,5 ... 9,8 5,7 ab 3,2 ... 9,8 0,6 11,1  

Piirkond 3 Palamuse 14 7,1 a 4,2 ... 11,7 5,5 ab 3,4 ... 8,6 -1,6 -22,9  

Piirkond 4 Vara  26 4,8 ab 3,3 ... 6,8 4,1 b 2,9 ... 5,8 -0,6 -13,4  

Piirkond 5 Elva 19 5,3 ab 3,6 ... 7,7 1,9 c 1,1 ... 3,0 -3,4 -63,6 * 

Üldine   83 5,6   4,6 ... 6,8 3,9   3,2 ... 4,8 -1,7 -30,3 * 
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Lisa 18. PÜSIKUTE LIIGIRIKKUS 2011. JA 2013. A JA LIIGIRIKKUSE ERINEVUS AASTATE VAHEL  

Kui erinevus osutus testimisel oluliseks, siis on värviliselt ära märgitud äärmuslikumad liigirikkuse väärtused (roheline suurimad, sinine vähimad 
väärtused) koos homogeensusgruppide tähistustega (ülakirja täht – eri tähed on omavahel statistiliselt oluliselt erinevad), N – ribade arv, tärn 
parempoolses veerus tähistab aastatevahelist olulist erinevust (PMK, 2013rohuriba) 

Tunnus Klassifikaator N 
2011 2013 Erinevus 

aastate 
vahel 

Erinevuse 
% aastate 

vahel 
 

Keskm  95%-usalduspiirid Keskm  95%-usalduspiirid 

Toetustüüp KSM-P 25 12,2 b 10,5 ... 14,2 11,6 b 9,8 ... 13,6 -0,7 -5,4  

Toetustüüp KSM-L 35 12,4 b 11,0 ... 13,8 13,9 b 12,6 ... 15,3 1,5 12,5  

Toetustüüp KSM-M 23 16,3 a 14,2 ... 18,6 15,6 a 14,0 ... 17,4 -0,7 -4,1   

Riba rajamistüüp Külv 37 14,2 a 12,9 ... 15,7 13,0 ab 11,7 ... 14,5 -1,2 -8,4  

Riba rajamistüüp Sööt 33 12,2 b 10,5 ... 14,1 14,3 a 12,6 ... 16,2 2,1 16,9 * 

Riba rajamistüüp Muu 13 13,6 ab 11,4 ... 16,3 13,5 ab 11,5 ... 15,8 -0,2 -1,1   

Piirkond 1 Koeru 12 13,6 ab 11,4 ... 16,1 13,9 ab 10,8 ... 17,8 0,3 2,2  

Piirkond 2 Põltsamaa 12 11,9 b 10,2 ... 14,0 13,7 b 12,1 ... 15,5 1,8 14,7  

Piirkond 3 Palamuse 14 12,5 b 9,5 ... 16,4 11,9 b 9,3 ... 15,3 -0,5 -4,4  

Piirkond 4 Vara  26 15,6 a 13,6 ... 17,9 14,9 a 13,2 ... 16,9 -0,7 -4,3  

Piirkond 5 Elva 19 11,8 b 10,2 ... 13,7 12,9 b 11,2 ... 14,8 1,1 9,0   

Üldine   83 13,3   12,3 ... 14,4 13,6   12,7 ... 14,6 0,3 2,2   
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Lisa 19. GRAMINOIDIDE LIIGIRIKKUS 2011. JA 2013. A JA LIIGIRIKKUSE ERINEVUS AASTATE 
VAHEL 

Kui erinevus osutus testimisel oluliseks, siis on värviliselt ära märgitud äärmuslikumad liigirikkuse väärtused (roheline suurimad, sinine vähimad 
väärtused) koos homogeensusgruppide tähistustega (ülakirja täht – eri tähed on omavahel statistiliselt oluliselt erinevad), N – ribade arv (PMK, 
2013rohuriba) 

Tunnus Klassifikaator N 
2011 2013 Erinevus 

aastate 
vahel 

Erinevuse 
% aastate 

vahel 
 

Keskm  95%-usalduspiirid Keskm  95%-usalduspiirid 

Toetustüüp KSM-P 25 4,5  3,7 ... 5,4 4,1  3,3 ... 5,1 -0,4 -8,2  

Toetustüüp KSM-L 35 3,9  3,3 ... 4,6 4,6  3,9 ... 5,4 0,7 16,7  

Toetustüüp KSM-M 23 4,7   4,0 ... 5,6 4,5   3,5 ... 5,7 -0,2 -4,6   

Riba rajamistüüp Külv 37 4,6  4,0 ... 5,3 4,1  3,4 ... 5,0 -0,5 -9,9  

Riba rajamistüüp Sööt 33 4,0  3,5 ... 4,7 4,7  4,0 ... 5,5 0,6 15,8  

Riba rajamistüüp Muu 13 4,2  3,1 ... 5,7 4,6   3,7 ... 5,7 0,4 9,5   

Piirkond 1 Koeru 12 4,8  3,7 ... 6,2 4,5  3,0 ... 6,7 -0,3 -5,9  

Piirkond 2 Põltsamaa 12 3,8  2,7 ... 5,2 4,9  3,7 ... 6,3 1,1 27,6  

Piirkond 3 Palamuse 14 4,7  3,5 ... 6,3 4,0  3,0 ... 5,2 -0,7 -14,9  

Piirkond 4 Vara  26 4,4  3,8 ... 5,1 4,8  3,9 ... 6,0 0,4 9,6  

Piirkond 5 Elva 19 3,9   3,1 ... 5,0 3,9  3,1 ... 4,8 0,0 -1,0   

Üldine   83 4,3   3,9 ... 4,8 4,4   4,0 ... 4,9 0,1 2,6   
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Lisa 20. ROHUNDITE LIIGIRIKKUS 2011. JA 2013. A JA LIIGIRIKKUSE ERINEVUS AASTATE VAHEL  

Kui erinevus osutus testimisel oluliseks, siis on värviliselt ära märgitud äärmuslikumad liigirikkuse väärtused (roheline suurimad, sinine vähimad 
väärtused) koos homogeensusgruppide tähistustega (ülakirja täht – eri tähed on omavahel statistiliselt oluliselt erinevad), N – ribade arv, tärn 
parempoolses veerus tähistab aastatevahelist olulist erinevust (PMK, 2013rohuriba) 

Tunnus Klassifikaator N 
2011 2013 Erinevus 

aastate 
vahel 

Erinevuse 
% aastate 

vahel 
 

Keskm  95%-usalduspiirid Keskm  95%-usalduspiirid 

Toetustüüp KSM-P 25 15,7  14,0 ... 17,5 11,0  9,3 ... 13,0 -4,7 -30,1  

Toetustüüp KSM-L 35 16,0  14,2 ... 17,9 14,5  12,8 ... 16,5 -1,5 -9,1  

Toetustüüp KSM-M 23 15,8   13,3 ... 18,7 13,5  11,9 ... 15,4 -2,3 -14,5   

Riba rajamistüüp Külv 37 14,4 b 13,0 ... 15,9 12,0 b 10,4 ... 13,7 -2,5 -17,0  

Riba rajamistüüp Sööt 33 18,2 a 16,5 ... 20,0 15,1 a 13,9 ... 16,4 -3,1 -16,9  

Riba rajamistüüp Muu 13 14,6 b 11,1 ... 18,9 11,7 b 8,7 ... 15,6 -2,9 -19,7   

Piirkond 1 Koeru 12 17,0 a 14,1 ... 20,4 13,8 a 12,1 ... 15,7 -3,1 -18,5  

Piirkond 2 Põltsamaa 12 14,2 a 10,8 ... 18,7 15,0 a 12,2 ... 18,4 0,8 5,4  

Piirkond 3 Palamuse 14 17,1 a 15,4 ... 19,0 13,3 a 10,2 ... 17,2 -3,8 -22,2  

Piirkond 4 Vara  26 17,1 a 15,0 ... 19,4 14,3 a 12,4 ... 16,4 -2,8 -16,4  

Piirkond 5 Elva 19 13,8 b 11,7 ... 16,3 10,1 b 8,4 ... 12,2 -3,7 -26,6  

Üldine   83 15,8   14,7 ... 17,0 13,1   12,0 ... 14,2 -2,8 -17,4  * 
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Lisa 21. OHTRATE PÜSIKUTE LIIGIRIKKUS 2011. JA 2013. A JA LIIGIRIKKUSE ERINEVUS AASTATE 
VAHEL 

Kui erinevus osutus testimisel oluliseks, siis on värviliselt ära märgitud äärmuslikumad liigirikkuse väärtused (roheline suurimad, sinine vähimad 
väärtused) koos homogeensusgruppide tähistustega (ülakirja täht – eri tähed on omavahel statistiliselt oluliselt erinevad), N – ribade arv, tärn 
parempoolses veerus tähistab aastatevahelist olulist erinevust (PMK, 2013rohuriba) 

Tunnus Klassifikaator N 
2011 2013 Erinevus 

aastate 
vahel 

Erinevuse 
% aastate 

vahel 
 

Keskm  95%-usalduspiirid Keskm  95%-usalduspiirid 

Toetustüüp KSM-P 25 3,2 b 2,4 ... 4,2 4,0 b 2,9 ... 5,2 0,8 25,1  

Toetustüüp KSM-L 35 3,4 ab 2,7 ... 4,2 5,4 ab 4,5 ... 6,3 2,0 58,1  

Toetustüüp KSM-M 23 5,3 a 4,3 ... 6,5 5,4 a 4,3 ... 6,8 0,1 2,2   

Riba rajamistüüp Külv 37 4,3 a 3,6 ... 5,1 5,0 a 4,1 ... 6,1 0,7 17,5  

Riba rajamistüüp Sööt 33 3,1 b 2,3 ... 4,1 4,7 a 3,9 ... 5,8 1,6 52,9 * 

Riba rajamistüüp Muu 13 4,3 ab 3,2 ... 5,7 5,1 a 3,5 ... 7,2 0,8 18,0   

Piirkond 1 Koeru 12 4,2 abcd 2,9 ... 5,9 4,4 abc 3,1 ... 5,9 0,2 3,6  

Piirkond 2 Põltsamaa 12 2,7 d 1,4 ... 4,6 6,4 a 4,9 ... 8,1 3,7 135,9 * 

Piirkond 3 Palamuse 14 3,7 bcd 2,4 ... 5,6 3,4 cd 2,2 ... 4,9 -0,3 -9,4  

Piirkond 4 Vara  26 4,4 abc 3,6 ... 5,4 5,5 a 4,4 ... 6,8 1,1 26,0  

Piirkond 5 Elva 19 3,6 cd 2,6 ... 4,8 5,0 ab 3,7 ... 6,7 1,5 40,8 * 

Üldine   83 3,8   3,3 ... 4,3 4,9   4,3 ... 5,6 1,1 30,2 * 
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Lisa 22. HEMEROFOOBSUSE INDEKSI KESKMISED VÄÄRTUSED 
TOETUSTÜÜBITI JA MUUTUS AASTATE VAHEL 

N – seiratud ribade arv, tärn parempoolses veerus tähistab aastatevahelist olulist erinevust (PMK, 
2013rohuriba) 

Toetus-  
tüüp N 

2011 2013 Erinevus 
aastate 
vahel 

Erinevuse 
% aastate 

vahel   Keskm   95%-usalduspiirid Keskm   95%-usalduspiirid 

KSM-P 25 0,84   (0,82...0,86) 0,81   (0,79...0,84) -0,03 -3,4   
KSM-L 35 0,85   (0,83...0,87) 0,83   (0,82...0,85) -0,01 -1,6   
KSM-M 23 0,83   (0,81...0,84) 0,82   (0,8...0,84) -0,01 -0,8   
Üldine 83 0,84   (0,83...0,85) 0,82   (0,81...0,83) -0,02 -1,9 * 
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Lisa 23. RUDERAALSUSE INDEKSI KESKMISED VÄÄRTUSED 
TOETUSTÜÜBITI JA MUUTUS AASTATE VAHEL 

N – seiratud ribade arv, tärn parempoolses veerus tähistab aastatevahelist olulist erinevust (PMK, 
2013rohuriba) 

Toetus- 
tüüp N 

2011 2013 Erinevus 
aastate 
vahel 

Erinevuse 
% aastate 

vahel   Keskm   95%-usalduspiirid Keskm   95%-usalduspiirid 

KSM-P 25 5,41   (4,7...6,12) 4,48   (3,81...5,15) -0,93 -17,1   
KSM-L 35 5,2   (4,71...5,68) 3,98   (3,6...4,36) -1,22 -23,4   

KSM-M 23 4,43   (3,99...4,87) 4,01   (3,43...4,6) -0,42 -9,5   
Üldine 83 5,05   (4,73...5,37) 4,14   (3,85...4,44) -0,91 -18 * 
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Lisa 24. UMBROHTUDE LIIGIRIKKUSE KESKMISED VÄÄRTUSED 
TOETUSTÜÜBITI JA MUUTUS AASTATE VAHEL 

N – seiratud ribade arv (PMK, 2013rohuriba)  

Toetus- 
tüüp N 

2011 2013 Erinevus 
aastate 
vahel 

Erinevuse 
% aastate 

vahel   Keskm   95%-usalduspiirid Keskm   95%-usalduspiirid 

KSM-P 25 3,36   (2,59...4,13) 2,92   (1,94...3,9) -0,44 -13,1   
KSM-L 35 3,69   (3,01...4,36) 4,03   (3,25...4,8) 0,34 9,3   
KSM-M 23 4,13   (3,32...4,94) 3,35   (2,49...4,21) -0,78 -18,9   
Üldine 83 3,71   (3,29...4,13) 3,51   (3,01...4) -0,2 -5,5   
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Lisa 25. VÕÕRLIIKIDE ARVU KESKMISED VÄÄRTUSED TOETUSTÜÜBITI 
JA MUUTUS AASTATE VAHEL 

N – seiratud ribade arv, tärn parempoolses veerus tähistab aastatevahelist olulist erinevust (PMK, 
2013rohuriba) 

Toetus- 
tüüp N 

2011 2013 Erinevus 
aastate 
vahel 

Erinevuse 
% aastate 

vahel   Keskm   95%-usalduspiirid Keskm   95%-usalduspiirid 

KSM-P 25 0,32 b (0,12...0,52) 0,64 b (0,31...0,97) 0,32 100   
KSM-L 35 0,4 ab (0,21...0,59) 1 ab (0,72...1,28) 0,6 150   
KSM-M 23 0,61 a (0,3...0,92) 1,09 a (0,8...1,38) 0,48 78,6   

Üldine 83 0,43   (0,31...0,56) 0,92   (0,74...1,09) 0,48 111,1 * 
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Lisa 26. TAIMEDE POTENTSIAALSE KÕRGUSE KESKMISED 
VÄÄRTUSED TOETUSTÜÜBITI JA MUUTUS AASTATE VAHEL 

N – seiratud ribade arv (PMK, 2013rohuriba) 

Toetus- 
tüüp N 

2011 2013 Erinevus 
aastate 
vahel 

Erinevuse 
% aastate 

vahel   Keskm   95%-usalduspiirid Keskm   95%-usalduspiirid 

KSM-P 25 56,63   (51,58...61,68) 54,09   (49,09...59,09) -2,54 -4,5   
KSM-L 35 52,27   (48,03...56,51) 54,18   (51,06...57,3) 1,91 3,7   
KSM-M 23 49,41   (44,67...54,14) 53,62   (49,22...58,02) 4,21 8,5   
Üldine 83 52,79   (50,14...55,44) 54   (51,76...56,24) 1,21 2,3   
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Lisa 27. LEHISTUNUD VARREGA LIIKIDE OSAKAALU KESKMISED 
VÄÄRTUSED TOETUSTÜÜBITI JA MUUTUS AASTATE VAHEL 

N – seiratud ribade arv, tärn parempoolses veerus tähistab aastatevahelist olulist erinevust (PMK, 
2013rohuriba) 

Toetus- 
tüüp N 

2011 2013 Erinevus 
aastate 
vahel 

Erinevuse 
% aastate 

vahel   Keskm   95%-usalduspiirid Keskm   95%-usalduspiirid 

KSM-P 25 91,7   (88,12...95,28) 88,68   (83,79...93,57) -3,03 -3,3   
KSM-L 35 93,22   (90,2...96,25) 84,78   (81,43...88,14) -8,44 -9,1   
KSM-M 23 86,74   (82,84...90,63) 85,38   (80,59...90,18) -1,35 -1,6   
Üldine 83 90,97   (88,98...92,96) 86,12   (83,76...88,48) -4,85 -5,3 * 
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Lisa 28. ÕITSEMISE KESTVUSE (KUUDES) KESKMISED VÄÄRTUSED 
TOETUSTÜÜBITI JA MUUTUS AASTATE VAHEL 

N – seiratud ribade arv, tärn parempoolses veerus tähistab aastatevahelist olulist erinevust (PMK, 
2013rohuriba) 

Toetus- 
tüüp N 

2011 2013 Erinevus 
aastate 
vahel 

Erinevuse 
% aastate 

vahel   Keskm   95%-usalduspiirid Keskm   95%-usalduspiirid 

KSM-P 25 3,7   (3,38...4,03) 3,2   (2,88...3,48) -0,52 -14,2   
KSM-L 35 3,9   (3,54...4,22) 3,3   (3,07...3,59) -0,55 -14,1   

KSM-M 23 3,5   (3,24...3,81) 3,2   (2,91...3,46) -0,34 -9,7   
Üldine 83 3,7   (3,54...3,91) 3,2   (3,09...3,4) -0,48 -13 * 
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Lisa 29. ÕITSEMISE ALGUSAJA KESKMISED VÄÄRTUSED 
TOETUSTÜÜBITI JA MUUTUS AASTATE VAHEL 

N – seiratud ribade arv (PMK, 2013rohuriba) 

Toetus- 
tüüp N 

2011 2013 Erinevus 
aastate 
vahel 

Erinevuse 
% aastate 

vahel   Keskm   95%-usalduspiirid Keskm   95%-usalduspiirid 

KSM-P 25 5,6   (5,39...5,85) 5,6   (5,48...5,77) 0 0   
KSM-L 35 5,5   (5,3...5,66) 5,5   (5,4...5,61) 0,03 0,5   
KSM-M 23 5,4   (5,19...5,56) 5,5   (5,41...5,68) 0,17 3,2   
Üldine 83 5,5   (5,38...5,6) 5,6   (5,48...5,62) 0,06 1,1   
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Lisa 30. EREDAVÄRVILISTE ÕITEGA LIIKIDE OSAKAALU KESKMISED 
VÄÄRTUSED TOETUSTÜÜBITI JA MUUTUS AASTATE VAHEL 

N – seiratud ribade arv, tärn parempoolses veerus tähistab aastatevahelist olulist erinevust (PMK, 
2013rohuriba) 

Toetus- 
tüüp N 

2011 2013 Erinevus 
aastate 
vahel 

Erinevuse 
% aastate 

vahel   Keskm   95%-usalduspiirid Keskm   95%-usalduspiirid 

KSM-P 25 42,38   (32,92...51,85) 42,27   (28,04...56,49) -0,12 -0,3   
KSM-L 35 51,56   (43...60,13) 43,37   (35,68...51,05) -8,2 -15,9   
KSM-M 23 53,04   (40,96...65,12) 39,79   (31,26...48,33) -13,25 -25   
Üldine 83 49,21   (43,68...54,74) 42,05   (36,43...47,66) -7,16 -14,6 * 
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Lisa 31. PUTUKTOLMLEJATE LIIKIDE OSAKAALU KESKMISED 
VÄÄRTUSED TOETUSTÜÜBITI JA MUUTUS AASTATE VAHEL 

N – seiratud ribade arv (PMK, 2013rohuriba) 

Toetus- 
tüüp N 

2011 2013 Erinevus 
aastate 
vahel 

Erinevuse 
% aastate 

vahel   Keskm   95%-usalduspiirid Keskm   95%-usalduspiirid 

KSM-P 25 51,19   (40,71...61,67) 50,17   (35,74...64,61) -1,02 -2   
KSM-L 35 44,86   (36,23...53,49) 53,92   (47,2...60,64) 9,06 20,2   
KSM-M 23 45,06   (37,44...52,68) 56,42   (48,82...64,03) 11,36 25,2   
Üldine 83 46,82   (41,74...51,91) 53,49   (48,11...58,86) 6,66 14,2  
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Lisa 32. SEEMNETE KAALU KESKMISED VÄÄRTUSED TOETUSTÜÜBITI 
JA MUUTUS AASTATE VAHEL 

N – seiratud ribade arv (PMK, 2013rohuriba) 

Toetus- 
tüüp N 

2011 2013 Erinevus 
aastate 
vahel 

Erinevuse 
% aastate 

vahel   Keskm   95%-usalduspiirid Keskm   95%-usalduspiirid 

KSM-P 25 2   (0,95...3,05) 1,89   (1,22...2,55) -0,11 -5,7   
KSM-L 35 1,76   (1,18...2,34) 1,74   (1,29...2,19) -0,02 -1,1   
KSM-M 23 1,7   (0,73...2,68) 1,7   (1,09...2,32) 0 -0,1   
Üldine 83 1,82   (1,36...2,28) 1,77   (1,46...2,09) -0,04 -2,4   
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Lisa 33. LIBLIKÕIELISTE OSAKAALU KESKMISED VÄÄRTUSED 
TOETUSTÜÜBITI JA MUUTUS AASTATE VAHEL 

N – seiratud ribade arv (PMK, 2013rohuriba) 

Toetus- 
tüüp N 

2011 2013 Erinevus 
aastate 
vahel 

Erinevuse 
% aastate 

vahel   Keskm   95%-usalduspiirid Keskm   95%-usalduspiirid 

KSM-P 25 5,09   (1,4...8,77) 4,13   (0,31...7,95) -0,95 -18,7   
KSM-L 35 8,61   (4,67...12,55) 5,15   (2,7...7,59) -3,46 -40,2   
KSM-M 23 11,11   (3,88...18,34) 7,26   (2,33...12,18) -3,85 -34,7   
Üldine 83 8,24   (5,49...10,99) 5,43   (3,44...7,41) -2,81 -34,1   
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Lisa 34. VIIDETE KASUTAMINE MAHEPÕLLUMAJANDUSLIKULT 
TOODETUD TOODANGU MÜÜMISEL, 2012 

suuline kirjalik ökomärk

 TAIMEKASVATUS

 Nisu 28%     72%     0%     

 Rukis 52%     48%     0%     

 Oder 22%     69%     9%     

 Kaer 42%     58%     1%     

 Muu teravili 49%     51%     0%     

 Kaunvili kuivatamiseks 0%     100%     0%     

 Õlikultuurid 0%     75%     25%     

 Kartul 61%     34%     6%     

 Maasikad 86%     0%     14%     

 Tomat 32%     28%     40%     

 Mugul- ja juurköögivili 60%     23%     16%     

 Kapsas 26%     34%     39%     

 Õunad 53%     47%     0%     

 Astelpaju 100%     0%     0%     

 Mustad sõstrad 39%     41%     20%     

 Muud sõstrad 84%     0%     16%     

 Silo 61%     38%     1%     

 Hein 57%     43%     1%     

 Põhk 76%     24%     0%     

 Maitse- ja ravimtaimed 0%     54%     46%     

 Vaarikad 0%     0%     100%     

 LOOMAKASVATUS

 Piim 87%     13%     0%     

 Veised lihaks 36%     55%     9%     

 Elusveised 32%     68%     0%     

 Sead lihaks 100%     0%     0%     

 Lambad lihaks 64%     36%     0%     

 Eluslambad 29%     71%     0%     

 Mesi 68%     0%     32%     

 Kanamunad 100%     0%     0%     

 Kitsepiim 100%     0%     0%     

 Kodulinnud (munakanad jne) 0%     0%     100%     

 Vill 94%     0%     6%      
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Lisa 35. MAK 2. TELJE TOETUSI TAOTLENUD TOOTJATE KOONDTULEMUSED MEETMETE LÕIKES, 2012 
Mahe- KSM PLK OTL LKT Natura Natura II telje Tava- Eesti
tootjad tootjad tootjad tootjad tootjad tootjad tootjad tootjad tootjad keskmine
(2.3.2) (2.3.1) (2.3.5) (2.3.3) (2.4) (2.2) (2.7)

 Esindatud põllumajandustootjad 1 082 1 815 376 293 1 764 538 367 4 823 1 210 8 074
 Ettevõtete arv valimis 139 323 43 45 244 66 43 574 48 657
 Majanduslik suurus (tuhat €) 39,5 177,1 78,0 55,0 132,0 111,1 81,6 87,2 41,3 68,9
 Tööjõud - aastaühikutes 1,5 3,9 2,2 2,0 3,5 2,7 2,1 2,3 1,2 1,9
    sellest tasustamata tööjõud 1,0 0,8 1,0 1,0 1,1 0,9 1,1 0,9 0,8 0,9
    sellest tasustatud tööjõud 0,5 3,0 1,2 1,0 2,5 1,8 1,0 1,4 0,4 1,0
 Renditud põllumajandusmaa - ha 87,2 203,1 131,7 71,4 114,6 127,3 95,5 103,3 35,0 72,2
 Kasutatud põllumajandusmaa - ha 128,8 310,8 198,5 119,7 185,5 194,0 173,7 163,1 59,9 116,3
    teravili 27,2 140,5 54,9 18,8 54,4 63,3 66,3 62,4 31,5 43,3
    õlikultuurid 5,0 42,0 9,5 3,2 12,0 17,9 19,8 17,9 8,4 11,6
    söödakultuurid 64,5 86,5 127,3 86,5 112,2 90,7 70,9 59,3 8,1 45,0
    toetusõiguslik kasutamata rohumaa 11,1 20,7 4,6 1,9 4,4 11,2 10,4 11,5 4,5 8,0
    muu maa 21,0 21,1 2,2 9,3 2,5 10,9 6,3 12,0 7,4 8,4
 Kokku loomühikuid - LÜ 21,3 77,2 51,2 37,9 77,3 72,8 33,7 40,8 19,5 36,6
    piimalehmad 2,1 37,0 11,5 12,1 40,6 18,7 14,8 17,7 1,6 12,0
    muud veised 13,3 26,0 34,1 19,0 32,2 24,4 16,2 15,7 1,3 11,0
    lambad ja kitsed 3,5 0,5 1,5 2,3 1,0 2,1 1,8 1,3 0,8 1,4
    sead 1,6 12,0 2,2 0,2 1,2 27,2 0,7 4,8 15,6 10,3
    linnud 0,2 1,7 0,0 0,1 1,8 0,1 0,0 1,0 0,1 1,6
 Karjatamise tihedus 0,25 0,59 0,36 0,38 0,63 0,44 0,40 0,49 0,30 0,46
 Teravilja saagikus - kg/ha 2 028 3 561 2 997 2 848 3 250 3 574 3 289 3 424 3 172 3 433
 Piimatoodang lehma kohta - kg 6 065 7 951 6 507 6 609 7 792 7 573 8 225 7 741 6 272 7 570
 Kogutoodang - € 47 650 292 368 98 874 65 569 193 469 159 491 125 404 136 033 60 402 101 034
    taimekasvatustoodang 30 300 168 254 58 116 27 623 72 185 83 533 73 511 75 234 37 022 52 611
    loomakasvatustoodang 11 590 106 978 35 018 32 890 110 047 64 323 43 332 51 586 19 296 41 485
    muu toodang 5 761 17 136 5 740 5 056 11 237 11 635 8 562 9 213 4 084 6 938
 Netolisandväärtus - € 31 514 105 493 45 756 25 496 61 069 58 830 51 915 50 170 18 488 36 253
 Ettevõtjatulu - € 24 905 64 721 33 725 16 535 28 548 41 276 38 500 32 384 14 221 24 360
 Arvestuslik netokasum - € 12 979 54 391 21 813 4 606 15 675 30 669 25 050 21 051 5 056 13 256
 Varad kokku - € 191 069 580 826 293 319 199 793 403 564 345 983 320 316 300 792 122 405 227 506
 Varad kokku (v.a maa) - € 131 002 478 608 220 340 158 983 333 363 270 321 215 132 237 597 89 170 177 702
 Kohustused - € 61 303 190 069 46 984 33 710 152 178 78 600 74 526 91 348 20 624 64 407
 Tööjõukulu tasustatud tööjõule tunnis - € 4,4 5,9 5,3 5,6 5,9 5,8 6,1 5,7 4,7 5,4

Näitajad
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Mahe- KSM ESA PLK OTL LKT Natura Natura II telje Tava- Eesti
tootjad tootjad tootjad tootjad tootjad tootjad tootjad tootjad tootjad tootjad keskmine
(2.3.2) (2.3.1) (2.1) (2.3.5) (2.3.3) (2.4) (2.2) (2.7)

 Toetused v.a investeeringutele - € 31 753 61 417 28 800 43 556 26 361 37 670 40 121 37 616 32 489 8 596 22 783
   II telje toetused 16 571 19 560 11 117 22 428 10 715 10 773 16 195 14 052 10 892 0 7 352
        MAH (2.3.2) 12 793 1 920 2 698 4 186 3 737 147 2 947 2 160 2 379 0 1 617
        KSM (2.3.1) 1 165 12 918 3 523 4 144 1 577 4 847 5 095 5 674 5 196 0 3 337
        ESA (2.1) 1 494 2 532 2 662 3 298 1 580 1 895 2 447 2 524 1 553 0 1 109
        PLK (2.3.5) 845 398 1 018 7 904 1 686 1 043 3 072 1 562 605 0 415
        OTL (2.3.3) 76 40 72 371 728 118 59 31 60 0 51
        LKT (2.4) 13 1 586 962 1 773 1 218 2 593 1 489 877 956 0 719
        Natura (2.2) 123 127 123 476 150 71 782 476 89 0 58
        Natura (2.7) 62 41 58 277 39 60 306 749 53 0 46
   muud toetused 15 182 41 857 17 683 21 128 15 646 26 896 23 926 23 564 21 597 8 596 15 431
 Investeering - €/TJÜ 21 162 21 692 16 399 16 683 9 869 15 172 22 527 16 589 17 194 7 779 14 481
0 39% 28% 45% 52% 55% 55% 31% 40% 45% 52% 50%
     kuni 5000 € 25% 15% 21% 14% 28% 20% 28% 28% 22% 14% 21%
     5000 € - 10000 € 7% 13% 10% 11% 3% 8% 6% 18% 8% 14% 7%
     üle 10000 € 28% 44% 24% 23% 15% 17% 35% 14% 25% 20% 22%
 Sissetulekud - € 35 834 238 495 80 214 70 382 44 163 143 031 127 980 102 226 109 690 52 537 83 860
    taimekasvatustoodangu müük 21 199 119 562 35 943 33 206 9 835 28 753 55 346 55 322 52 189 28 932 35 888
    loomakasvatustoodangu müük 10 445 105 672 38 616 31 870 29 703 105 953 62 924 39 954 50 312 19 947 42 452
    muud sissetulekud 4 190 13 261 5 656 5 306 4 625 8 325 9 710 6 950 7 189 3 659 5 520
 Netolisandväärtus hektari kohta 245 339 285 230 213 329 303 299 308 309 312
 Ettevõtjatulu hektari kohta 193 208 192 170 138 154 213 222 198 237 209
 Arvestuslik netokasum hektari kohta 101 175 112 110 38 85 158 144 129 84 114
 Toetuste osakaal kogutoodangus, % 40% 17% 22% 31% 29% 16% 20% 23% 19% 12% 18%
     II telje oetuste osakaal kogutoodangus, % 21% 6% 8% 16% 12% 5% 8% 9% 6% 0% 6%
 Toetuste osakaal sissetulekutes, % 47% 20% 26% 38% 37% 21% 24% 27% 23% 14% 21%
     II telje toetuste osakaal sissetulekutes, % 25% 7% 10% 20% 15% 6% 10% 10% 8% 0% 7%
 Netolisandväärtus TJÜ kohta 20 638 27 390 19 704 20 894 13 041 17 433 21 994 24 989 21 481 15 299 18 648
 Ettevõtjatulu TJÜ kohta 16 310 16 804 13 268 15 400 8 458 8 150 15 432 18 532 13 866 11 768 12 531
 Arvestuslik netokasum TJÜ kohta 8 500 14 122 7 740 9 961 2 356 4 475 11 466 12 058 9 014 4 184 6 818

Näitajad
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Lisa 36. MAK 2. TELJE TOETUSI TAOTLENUD TOOTJATE TOETUSTE 
STRUKTUUR MEETMETE LÕIKES, 2012 

Mahe- KSM ESA PLK OTL LKT Natura Natura II telje
tootjad tootjad tootjad tootjad tootjad tootjad tootjad tootjad tootjad
(2.3.2) (2.3.1) (2.1) (2.3.5) (2.3.3) (2.4) (2.2) (2.7)

 Esindatud põllumajandustootjad 1 082 1 815 3 044 376 293 1 764 538 367 4 823
 Ettevõtete arv valimis 139 323 331 43 45 244 66 43 574
 Toetused hektari kohta - €/ha 247 198 207 219 220 203 207 217 199
    sh II telje toetused 129 63 80 113 90 58 83 81 67
        MAH (2.3.2) 99 6 19 21 31 1 15 12 15
        KSM (2.3.1) 9 42 25 21 13 26 26 33 32
        ESA (2.1) 12 8 19 17 13 10 13 15 10
        PLK (2.3.5) 7 1 7 40 14 6 16 9 4
        OTL (2.3.3) 1 0 1 2 6 1 0 0 0
        LKT (2.4) 0 5 7 9 10 14 8 5 6
        Natura (2.2) 1 0 1 2 1 0 4 3 1
        Natura (2.7) 0 0 0 1 0 0 2 4 0
    sh muud toetused 118 135 127 106 131 145 123 136 132
 Toetuste struktuur, %
    II telje toetused 52% 32% 39% 51% 41% 29% 40% 37% 34%
        MAH (2.3.2) 40% 3% 9% 10% 14% 0% 7% 6% 7%
        KSM (2.3.1) 4% 21% 12% 10% 6% 13% 13% 15% 16%
        ESA (2.1) 5% 4% 9% 8% 6% 5% 6% 7% 5%
        PLK (2.3.5) 3% 1% 4% 18% 6% 3% 8% 4% 2%
        OTL (2.3.3) 0% 0% 0% 1% 3% 0% 0% 0% 0%
        LKT (2.4) 0% 3% 3% 4% 5% 7% 4% 2% 3%
        Natura (2.2) 0% 0% 0% 1% 1% 0% 2% 1% 0%
        Natura (2.7) 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 2% 0%
   muud toetused 48% 68% 61% 49% 59% 71% 60% 63% 66%
 II telje toetuste struktuur, %
        MAH (2.3.2) 77% 10% 24% 19% 35% 1% 18% 15% 22%
        KSM (2.3.1) 7% 66% 32% 18% 15% 45% 31% 40% 48%
        ESA (2.1) 9% 13% 24% 15% 15% 18% 15% 18% 14%
        PLK (2.3.5) 5% 2% 9% 35% 16% 10% 19% 11% 6%
        OTL (2.3.3) 0% 0% 1% 2% 7% 1% 0% 0% 1%
        LKT (2.4) 0% 8% 9% 8% 11% 24% 9% 6% 9%
        Natura (2.2) 1% 1% 1% 2% 1% 1% 5% 3% 1%
        Natura (2.7) 0% 0% 1% 1% 0% 1% 2% 5% 0%

Näitajad
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Lisa 37. PEAMISTE MAJANDUSNÄITAJATE ARVUTAMISE SKEEM  
 

 
 

Taimekasvatustoodang Loomakasvatustoodang 

 

Muu toodang 

Kogutoodang 

Brutolisandväärtus 

Netolisandväärtus 

Ettevõtjatulu 

Arvestuslik netokasum 

Tasustamata tööjõukulu 
tasustatud tööjõu  

tasemel 

Investeeringutoetuste  
ja investeeringute  

käibemaksu bilanss 
Tööjõu-, rendi– ja 

intressikulud 

Põhivara kulum 
Tööjõukulud 

Rendikulud 

Intressikulud 

Toetuste ja  
maksude bilanss 

Käibemaksu bilanss 
(v.a investeeringutelt) 

Toetused 
(v.a investeeringutele) 

Maksud 

Erikulud 

Üldkulud 

Vahetarbimine 
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Lisa 38. KOMPLEKSUURINGU KÜLVIKORDADE SKEEMID 

 

KÜLVIKORD 1
1. väli

2 1 2 1 2 1 2 1

43 37 31 25 19 13 7 1 3 2
44 38 32 26 20 14 8 2 3 1
45 39 33 27 21 15 9 3 2 2
46 40 34 28 22 16 10 4 2 1
47 41 35 29 23 17 11 5 1 2
48 42 36 30 24 18 12 6 1 1

7,5 m 7,5 m

4. väli 5. väli

4. K 2 192 191 190 189 188 187 10 m 240 239 238 237 236 235 2 4. K

1 186 185 184 183 182 181 234 233 232 231 230 229 1

3. K 2 180 179 178 177 176 175 228 227 226 225 224 223 2 3. K

1 174 173 172 171 170 169 222 221 220 219 218 217 1

2. K 2 168 167 166 165 164 163  216 215 214 213 212 211 2 2. K

1 162 161 160 159 158 157 210 209 208 207 206 205 1

1. K 2 156 155 154 153 152 151 204 203 202 201 200 199 2 1. K

1 150 149 148 147 146 145 198 197 196 195 194 193 1

3 3 2 2 1 1 3 3 2 2 1 1

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1

3. väli 2. väli

4. K 2 144 143 142 141 140 139 96 95 94 93 92 91 2 4. K

1 138 137 136 135 134 133 90 89 88 87 86 85 1

3. K 2 132 131 130 129 128 127 84 83 82 81 80 79 2 3. K Katsefaktorid:

1 126 125 124 123 122 121 78 77 76 75 74 73 1 a) sügisene mullaharimine:

2. K 2 120 119 118 117 116 115 72 71 70 69 68 67 2 2. K 1 - koorimine kaks korda

1 114 113 112 111 110 109 66 65 64 63 62 61 1 2 - kündmine

1. K 2 108 107 106 105 104 103 60 59 58 57 56 55 2 1. K 3 - koorimine kaks korda ja kündmine

1 102 101 100 99 98 97 54 53 52 51 50 49 1 b) viljelusviis:

3 3 2 2 1 1 3 3 2 2 1 1 1 - maheviljelus 
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 - tavaviljelus

c) väetamine:
1 - ei väetata

2 - väetatakse sõnnikuga 

Viljavaheldus: Kultuuride paigutus 2013. a

põldhein 1. a 1. väli - oder a.k 

põldhein 2. a 2. väli - põldhein 1. a 

suvinisu (sõnnik 30 t/ha kevadel) 3. väli -  põldheina 2. a Ühe välja suurus on 0,36 ha

segavili (sõnnik 30 t/ha sügisel) 4. väli -  suvinisu Katselapi suurus on 75 m2

suvioder a.k. 5. väli - segavili  

1. K2. K3. K4. K
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PÕHK SISSE PÕHK ÄRA PÕHK SISSE PÕHK ÄRA PÕHK SISSE PÕHK ÄRA Vaheriba 7,5 m P. ristik Kontroll V. ristik P. ristik Kontroll V. ristik

4 8 12 16 20 24 4 8 12 16 20 24

3 7 11 15 19 23 3 7 11 15 19 23

2 6 10 14 18 22 2 6 10 14 18 22

1 5 9 13 17 21 1 5 9 13 17 21
1,7 m k. alg

TAVAVILJELUS

MAHEVILJELUS

Viljavaheldus külvikorras 2 Viljavaheldus külvikorras 3
 nisu `Manu´ 2005 kaer 2011
 kaer `Jaak´ 2006 suvinisu 2012
oder `Baronesse´ allakülviga2007 suvioder 2013
valge mesikas 2008
suvinisu `Mooni´ 2009
oder `Leeni´ 2010
kaer `Jaak´ a.k. 2011
punane ristik 2012
oder 2013

 KÜLVIKORD 2

KÜND SÜGISEL KÜND SÜGISEL KÜND KEVADEL KÜND SÜGISEL KÜND KEVADEL

 KÜLVIKORD 3

KÜLVIKORD 4

R - 19 m
42 39 36 33 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3

30+30 (k) 10+10 70+70 110+110 60+60 90+90 0 50+50 80+80 0 40+40 20+20 100+100 30+30

41 38 35 32 29 26 23 20 17 14 11 8 5 2

K/S-70/30 (k)K/S-100/43 K/S-30/13 K/S-50/22 K/S-110/48 K/S-20/9 K/S-80/35 K/S-10/4 K/S-60/26 K/S-90/39 0 K/S-40/17 0 K/S-70/30

40 37 34 31 28 25 22 19 16 13 10 7 4 1,5 m 1

0 (k) N-50 0 N-30 N-110 N-80 N-20 N-40 N-100 N-70 N-10 N-90 N-60 1,5 m 0

Viljavaheldus külvikorras 4
suvinisu a.k. 2012
kaer 2013
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Lisa 39. MÄÄRATUD PINDALATOETUSTE KOGUPIND (ha) AASTATEL 
2007-2013 

PRIA 15.02.2011, 14.02.2012, 25.01.2013, 10.02.2014 andmetel 

Aasta ÜPT ESA NAT KST/KSM MAHE PKT 
2007 837 289 338 001 21 402 467 093 69 682 553 499 

2008 852 222 345 682 21 717 461 167 73 765 554 166 
2009 861 777 340 384 22 381 478 415 95 212 560 236 

2010 876 954 362 765 22 702 453 093 112 008 554 005 

2011 893 519 372 703 22 976 438 034 122 607 549 333 

2012 907 804 378 862 23 773 431 105 130 902 555 661 
2013 921 287 383 641 24 304 429 704 139 894 561 776 
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Lisa 40. PEAMISTE KULTUURIGRUPPIDE OSATÄHTSUS (%) KOGU 
PÕLLUMAJANDUSMAAST TOETUSTÜÜPIDE JA AASTATE LÕIKES 
PERIOODIL 2007-2013 

PRIA 15.02.2011, 14.02.2012, 25.01.2013, 10.02.2014 andmetel 

    Kultuurigrupp 
Toetus-
tüüp Aasta 

Heintaim, 
kõrreline 

Liblik-
õieline 

Püsi-
rohumaa 

Raps, 
rüps Teravili 

ÜPT 2007 13,3 14,7 25,5 8,7 31,2 
 2008 9,9 14,5 26,0 8,9 34,2 
 2009 9,2 14,7 27,3 9,3 32,5 
 2010 8,9 17,2 28,5 11,2 28,0 
 2011 7,9 17,0 29,9 9,8 29,2 
 2012 5,8 17,4 31,2 9,5 30,4 

  2013 5,2 17,3 31,6 9,3 30,8 
KST/KSM 2007 11,6 19,3 20,1 10,3 32,1 

 2008 7,6 19,0 20,7 10,0 36,4 
 2009 6,5 17,7 16,4 13,1 40,3 
 2010 5,5 21,8 14,7 16,0 36,1 
 2011 4,3 21,7 15,2 14,2 38,4 
 2012 3,3 22,1 15,2 13,2 40,1 

  2013 3,0 22,3 14,9 13,3 40,3 
MAHE 2007 13,0 21,7 46,7 0,3 9,7 

 2008 8,3 22,9 48,5 0,4 10,8 
 2009 8,8 19,7 46,9 1,0 12,8 
 2010 7,2 21,5 44,8 4,2 12,9 
 2011 5,4 22,3 48,6 1,8 11,9 
 2012 3,5 21,8 49,9 2,4 12,8 

  2013 2,8 21,4 51,6 2,3 11,4 



 

 601

Lisa 41. ÜPP I JA II SAMBA NING RIIKLIKE TOETUSTE JAGUNEMINE MAAKONNITI, 2012  
2012. aastal makstud toetuste summad, tuhat eurot (PRIA 10.01.2013 andmetel) 

Harju Hiiu
Ida-
Viru

Jõgeva Järva Lääne
Lääne-

Viru
Põlva Pärnu Rapla Saare Tartu Valga Viljandi Võru Kokku

Ühtne pindalatoetus 6 906 1 217 3 217 6 968 7 848 4 255 10 396 4 715 8 151 6 345 4 745 8 537 4 071 8 264 5 014 90 649
Piimasektori eritoetus 66 41 35 55 86 52 79 86 173 110 96 76 66 145 74 1 240
Tootmisega seotud 
otsetoetused

127 179 78 73 111 310 226 109 229 236 377 62 159 169 166 2 611

Ammlehma kasvatamise 
täiendav otsetoetus

100 151 62 56 88 276 183 63 189 204 277 30 108 136 110 2 031

Ute kasvatamise täiendav 
otsetoetus

27 28 16 17 24 34 43 45 40 32 100 32 52 34 56 580

Tootmisest lahtiseotud 
otsetoetused

1 501 147 687 3 394 4 372 800 4 140 2 112 2 296 1 797 1 043 2 942 1 101 2 659 952 29 942

Põllumajanduskultuuri 
täiendav otsetoetus

658 42 300 1 668 1 753 373 2 211 1 038 846 672 204 1 867 489 1 613 520 14 254

Piima täiendav otsetoetus 735 61 318 1 561 2 502 315 1 723 989 1 319 924 688 961 474 908 288 13 764

Veise täiendav otsetoetus 100 37 66 161 108 105 198 73 119 193 125 95 126 125 131 1 762

Ute täiendav otsetoetus 6 7 3 4 5 6 7 10 9 7 23 7 13 10 13 129
Heinaseemne täiendav 
otsetoetus

2 0 0 1 4 1 1 2 3 1 3 11 1 4 1 33

Turukorraldusmeetmed 121 1 0 0 0 0 0 0 2 30 0 2 216 0 0 0 2 371
I SAMMAS 8 722 1 584 4 017 10 490 12 418 5 417 14 841 7 022 10 851 8 518 6 260 13 833 5 398 11 237 6 206 126 813
MAK 2007-2013 18 983 3 720 5 555 11 463 9 883 7 738 15 504 8 785 14 671 9 017 12 789 16 465 5 752 11 245 9 310 166 884
I telg 4 486 953 1 396 5 431 4 054 1 654 7 002 3 295 5 878 2 794 3 707 7 801 1 331 4 370 3 634 57 786
II telg 3 355 1 724 1 708 3 066 3 780 4 610 4 993 2 954 5 766 4 215 5 340 5 015 2 844 4 382 3 882 57 635
   MAK 2.1 (ESA) 520 305 568 101 190 1 028 208 761 1 444 775 1 140 445 547 70 1 093 9 194
   MAK 2.2 (NAT) 45 32 2 19 3 113 45 35 120 21 29 38 114 8 94 717
   MAK 2.3.1 (KSM) 1 111 103 535 2 073 2 431 791 3 202 1 497 1 639 1 532 546 2 328 867 2 230 847 21 731
   MAK 2.3.2  (MAHE) 492 592 338 427 419 678 517 425 990 1 067 939 1 638 488 1 313 1 114 11 438
   MAK 2.3.3 (OTL) 47 40 20 12 14 25 17 7 69 39 160 34 18 29 19 552
   MAK 2.3.4 (SRT) 1 0 0 0 2 0 15 0 1 0 1 0 0 1 1 23
   MAK 2.3.5 (PLK) 197 457 35 1 18 1 306 86 17 483 88 1 234 139 168 128 84 4 443
   MAK 2.4 (LKT) 325 78 169 382 571 328 657 165 569 438 576 156 272 377 172 5 235
   MAK 2.5.1 (KIA) 39 0 0 0 0 37 21 0 51 11 409 0 2 7 0 578
   MAK 2.7 (NAM) 578 117 41 50 132 303 227 47 400 245 305 235 367 218 458 3 724
III telg 8 448 506 726 2 240 926 656 1 206 1 431 1 579 1 093 2 768 2 320 960 1 111 833 26 804
Leader 2 694 538 1 725 726 1 122 818 2 303 1 104 1 448 916 974 1 328 617 1 382 961 18 655
Tehniline abi 6 005
II SAMMAS 18 983 3 720 5 555 11 463 9 883 7 738 15 504 8 785 14 671 9 017 12 789 16 465 5 752 11 245 9 310 166 884
Riiklikud toetused 1 192 1 5 33 10 4 16 22 218 1 056 70 699 16 152 148 3 641
KÕIK KOKKU 28 897 5 305 9 576 21 985 22 310 13 160 30 361 15 829 25 739 18 592 19 119 30 996 11 165 22 634 15 664 297 339
* v.a kalanduse turukorraldus ja Euroopa Kalandusfond
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Lisa 42. ÜPP I JA II SAMBA NING RIIKLIKE TOETUSTE (2012. aastal 
makstud toetuste summad, tuhat eurot) JAGUNEMINE 
MAJANDUSLIKE SUURUSGRUPPIDE ALUSEL 2012. AASTAL  
(PRIA 10.01.2013 andmetel) 

* …-<2 2-<4 4-<8 8-<15
15-
<25

25-<50
50-

<100
100-
<250

250-
<...

Ühtne pindalatoetus 6 344 3 728 2 917 3 952 4 119 4 429 7 725 9 987 14 663 32 785 90 649

Piimasektori eritoetus 90 6 1 9 20 57 171 330 487 71 1 240

Tootmisega seotud 

otsetoetused
143 29 66 173 246 292 476 374 472 339 2 611

Ammlehma kasvatamise 

täiendav otsetoetus
120 10 23 85 146 218 380 321 429 299 2 031

Ute kasvatamise 
täiendav otsetoetus

23 19 43 88 100 74 96 53 44 40 580

Tootmisest lahtiseotud 
otsetoetused

927 275 385 636 804 736 1 288 1 795 3 545 19 551 29 942

Põllumajanduskultuuri 
täiendav otsetoetus

395 95 136 273 394 381 735 1 027 2 469 8 349 14 254

Piima täiendav 
otsetoetus

451 52 72 77 115 153 350 643 963 10 889 13 764

Veise täiendav 

otsetoetus
80 123 167 266 272 184 179 110 99 282 1 762

Ute täiendav otsetoetus 1 5 9 20 23 16 22 11 11 10 129

Heinaseemne täiendav 

otsetoetus
0 0 0 1 0 1 2 4 3 21 33

Turukorraldusmeetmed 2 340 0 0 0 0 0 0 0 19 12 2 371

I SAMMAS 9 846 4 037 3 368 4 770 5 190 5 513 9 661 12 486 19 185 52 758 126 813

MAK 2007-2013 72 126 3 539 2 045 3 041 3 366 5 398 9 862 11 952 17 428 38 126 166 884

I telg 25 317 844 459 556 949 1 821 3 581 4 274 6 536 13 448 57 786

II telg 4 252 1 941 1 263 2 206 2 222 3 297 5 908 7 508 10 501 18 536 57 635

   MAK 2.1 (ESA) 284 518 434 609 535 601 1 005 1 209 1 774 2 224 9 194

   MAK 2.2 (NAT) 36 91 52 63 41 74 113 56 87 104 717

   MAK 2.3.1 (KSM) 354 14 44 114 275 495 1 394 2 746 4 613 11 682 21 731

   MAK 2.3.2 (MAHE) 398 128 151 493 758 1 116 2 157 2 460 2 504 1 274 11 438

   MAK 2.3.3 (OTL) 36 79 58 52 33 43 99 76 49 27 552

   MAK 2.3.4 (SRT) 0 1 0 0 0 1 0 4 1 16 23

   MAK 2.3.5 (PLK) 179 502 225 486 293 572 633 435 638 482 4 443

   MAK 2.4 (LKT) 53 55 90 179 206 256 433 458 788 2 718 5 235

   MAK 2.5.1 (KIA) 282 80 40 69 12 39 2 30 25 0 578

   MAK 2.7 (NAM) 2 629 474 170 142 68 99 72 36 23 10 3 724

III telg 24 903 529 258 176 131 229 272 86 208 11 26 804

Leader 17 654 224 65 104 64 52 101 84 183 125 18 655

Tehniline abi 6 005

II SAMMAS 72 126 3 539 2 045 3 041 3 366 5 398 9 862 11 952 17 428 38 126 166 884

Riiklikud toetused 2 533 6 0 4 10 3 6 11 971 97 3 641

KÕIK KOKKU 84 505 7 582 5 413 7 816 8 566 10 915 19 529 24 449 37 584 90 980 297 339

* majanduslik suurus määramata

Majandusliku suuruse klassid (tuhat €)

Kokku
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Lisa 43. ÜPP I JA II SAMBA NING RIIKLIKE TOETUSTE (2012. aastal 
makstud toetuste summad, tuhat eurot) JAGUNEMINE TOOTMISTÜÜBITI 
2012. AASTAL  
(PRIA 10.01.2013 andmetel)  

* A B D E F G H

Ühtne pindalatoetus 6 344 40 314 40 126 23 880 9 815 876 9 253 90 649

Piimasektori eritoetus 90 12 0 0 955 82 0 101 1 240

Tootmisega seotud otsetoetused 143 96 0 0 253 1 857 0 261 2 611

Ammlehma kasvatamise täiendav 
otsetoetus

120 85 0 0 245 1 360 0 220 2 031

Ute kasvatamise täiendav otsetoetus 23 11 0 0 7 498 0 41 580

Tootmisest lahtiseotud otsetoetused 927 8 102 1 10 15 470 1 312 239 3 881 29 942

Põllumajanduskultuuri täiendav otsetoetus 395 7 291 1 10 3 995 233 239 2 092 14 254

Piima täiendav otsetoetus 451 539 0 0 10 743 467 0 1 565 13 764

Veise täiendav otsetoetus 80 251 0 0 729 501 0 202 1 762

Ute täiendav otsetoetus 1 4 0 0 2 111 0 11 129

Heinaseemne täiendav otsetoetus 0 18 0 0 3 0 0 12 33

Turukorraldusmeetmed 2 340 0 0 0 12 0 0 19 2 371

I SAMMAS 9 846 48 523 41 136 40 570 13 066 1 115 13 516 126 813

MAK 2007-2013 72 126 34 333 61 348 26 616 15 536 2 552 9 307 166 884

I telg 25 317 11 233 46 32 11 924 3 938 2 106 3 190 57 786

II telg 4 252 21 328 12 303 14 425 11 001 445 5 869 57 635

   MAK 2.1 (ESA) 284 4 216 4 18 2 204 1 589 57 822 9 194

   MAK 2.2 (NAT) 36 314 1 2 103 185 8 67 717

   MAK 2.3.1 (KSM) 354 11 118 2 1 6 583 396 318 2 959 21 731

   MAK 2.3.2  (MAHE) 398 3 221 5 275 1 553 4 840 59 1 086 11 438

   MAK 2.3.3 (OTL) 36 173 0 0 116 203 0 23 552

   MAK 2.3.4 (SRT) 0 9 0 0 10 1 0 1 23

   MAK 2.3.5 (PLK) 179 1 189 0 0 422 2 421 2 231 4 443

   MAK 2.4 (LKT) 53 206 0 0 3 322 1 065 0 589 5 235

   MAK 2.5.1 (KIA) 282 138 0 1 28 112 0 16 578

   MAK 2.7 (NAM) 2 629 743 0 5 84 188 1 74 3 724

III telg 24 903 1 154 0 6 129 471 0 140 26 804

Leader 17 654 619 3 7 138 127 0 108 18 655

Tehniline abi 6 005

II SAMMAS 72 126 34 333 61 348 26 616 15 536 2 552 9 307 166 884

Riiklikud toetused 2 533 52 0 0 60 6 0 991 3 641

KÕIK KOKKU 84 505 82 908 102 483 67 246 28 607 3 667 23 814 297 339

* tootmistüüp määramata

Tootmistüübid
Kokku
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Lisa 44. BRUTOLISANDVÄÄRTUSE MUUTUS MEETMETE LÕIKES  
 

 
*eurot/TJÜ  

  

2008 2009 2010 2011 2012

ESA 16 887 14 792 -2 095 -12% 13 436 -1 356 -9% -3 451 -20% 22 183 8 747 65% 5 296 31% 22 938 756 3% 6 052 36% 27 111 4 172 18% 10 224 61%
NAT 19 850 19 610 -240 -1% 16 441 -3 169 -16% -3 409 -17% 28 096 11 655 71% 8 246 42% 29 630 1 535 5% 9 781 49% 30 134 504 2% 10 285 52%

KSM 20 397 16 645 -3 752 -18% 13 420 -3 225 -19% -6 978 -34% 28 910 15 490 115% 8 512 42% 32 293 3 383 12% 11 895 58% 37 090 4 797 15% 16 693 82%

MAHE 10 820 11 474 654 6% 10 291 -1 183 -10% -528 -5% 20 056 9 765 95% 9 237 85% 21 722 1 666 8% 10 902 101% 27 407 5 685 26% 16 588 153%
OTL 10 304 11 617 1 313 13% 14 075 2 458 21% 3 771 37% 18 121 4 046 29% 7 817 76% 18 088 -33 0% 7 784 76% 18 585 496 3% 8 280 80%

PLK 16 060 18 310 2 250 14% 16 241 -2 069 -11% 181 1% 23 146 6 906 43% 7 086 44% 23 976 830 4% 7 916 49% 28 921 4 945 21% 12 862 80%

LKT 20 137 21 941 1 804 9% 24 334 2 393 11%
NAM 12 758 14 770 2 011 16% 14 359 -411 -3% 1 601 13% 28 490 14 131 98% 15 732 123% 32 050 3 560 12% 19 292 151% 32 560 510 2% 19 802 155%
Eesti 

keskmine 16 600 14 769 -1 831 -11% 13 047 -1 723 -12% -3 553 -21% 18 476 5 429 42% 1 876 11% 22 462 3 986 22% 5 862 35% 25 575 3 114 14% 8 975 54%

2012*
2008-2009 2009-2010 2010-2011 2007-2011 2011-2012 2007-20122007-2010

2011*
Meede 2007*

2008* 2009* 2010*
2007-2008 2007-2009
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Lisa 45. NATURA 2000 TOETUST PÕLLUMAJANDUSMAALE SAANUD TOOTJATE ARV NING 
TOETUSALUNE PIND (HA) MAAKONNITI 2007-2013 
PRIA 21.02.2014 andmetel 

Maakond 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Toetuse 
saajate 

arv 

Toetus- 
alune 
pind, 

ha 

Toetuse 
saajate 

arv 

Toetus- 
alune 
pind, 

ha 

Toetuse 
saajate 

arv 

Toetus- 
alune 
pind, 

ha 

Toetuse 
saajate 

arv 

Toetus- 
alune 
pind, 

ha 

Toetuse 
saajate 

arv 

Toetus- 
alune 
pind, 

ha 

Toetuse 
saajate 

arv 

Toetus- 
alune 
pind, 

ha 

Toetuse 
saajate 

arv 

Toetus- 
alune 
pind, 

ha 

Harju 54 1 222 59 1 221 61 1 150 69 1 158 85 1 423 106 1 512 115 1 571 

Hiiu 101 1 142 104 1 103 85 1 054 87 1 052 85 991 89 1 031 93 1 021 

Ida-Viru 3 13 1 2 5 19 5 21 4 22 3 18 5 22 

Jõgeva 33 404 36 485 35 549 34 598 40 605 45 660 49 668 

Järva 14 147 15 140 14 86 14 104 16 112 19 103 17 118 

Lääne 173 4 090 177 4 111 166 4 021 164 3 907 166 3 523 178 3 900 176 3 634 

Lääne-Viru 54 850 62 1 063 69 1 239 74 1 333 77 1 406 88 1 468 90 1 459 

Põlva 34 945 33 969 48 1 104 41 1 081 45 1 097 51 1 166 49 1 139 

Pärnu 102 2 793 108 2 874 106 3 434 103 3 365 110 3 730 116 3 786 128 3 978 

Rapla 71 788 76 801 55 584 55 600 67 638 72 636 72 647 

Saare 101 1 204 98 997 87 866 84 849 86 905 85 889 91 907 

Tartu 44 837 41 849 53 1 268 54 1 317 55 1 219 72 1 329 79 1 458 

Valga 215 3 030 234 3 228 250 3 344 258 3 574 261 3 505 286 3 824 294 3 824 

Viljandi 12 322 11 260 17 210 16 174 16 238 20 82 19 81 

Võru 325 2 859 334 2 938 305 2 808 340 3 024 345 2 879 360 3 039 377 3 121 
Kõik kokku 1 336 20 647 1 389 21 040 1 356 21 736 1 398 22 156 1 458 22 292 1 590 23 443 1 654 23 647 
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Lisa 46. POTENTSIAALNE NATURA 2000 TOETUSÕIGUSLIK 
PÕLLUMAJANDUSMAA PIIRANGUVÖÖNDIS 

Potentsiaalne toetusõiguslik pind PRIA 10.05.2013 ja EELIS 21.02.2013 andmetel; piiranguvööndite pind 
EELIS 21.02.2013 andmetel 

Maakond 
Taotlemata 

põllumassiivide1 
pind, ha 

Taotletud 
põllumassiivide2 

pind, ha 

Taotletud ja taotlemata 
põllumassiivide pind 

kokku, ha  

Harju maakond 1 726 1 778 3 505 

Hiiu maakond 506 490 996 

Ida-Viru maakond 33 29 62 

Jõgeva maakond 219 832 1 050 

Järva maakond 91 108 199 

Lääne maakond 1 427 3 074 4 501 

Lääne-Viru maakond 1 452 1 433 2 885 

Põlva maakond 28 116 144 

Pärnu maakond 1 307 1 560 2 867 

Rapla maakond 288 307 595 

Saare maakond 593 540 1 133 

Tartu maakond 409 596 1 005 

Valga maakond 2 116 4 165 6 281 

Viljandi maakond 366 70 436 

Võru maakond 2 040 3 464 5 504 

Kõik kokku 12 602 18 562 31 163 
1 Põllumassiivid, millele ei ole 01.06.2012 seisuga vähemalt kahel eelneval aastal pindalatoetusi (v.a PLK toetus) 
taotletud 
2 PRIA aspektist vaadatuna 01.06.2012 seisuga aktiivses põllumajanduslikus kasutuses olevad põllumassiivid  
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Lisa 47. POTENTSIAALNE NATURA 2000 TOETUSÕIGUSLIK 
PÕLLUMAJANDUSMAA HOIUALAL 

Potentsiaalne toetusõiguslik pind PRIA 10.05.2013 ja EELIS 21.02.2013 andmetel; hoiualade pind EELIS 
21.02.2013 andmetel 

Maakond 
Taotlemata 

põllumassiivide1 
pind, ha 

Taotletud 
põllumassiivide2 

pind, ha 

Taotletud ja taotlemata 
põllumassiivide pind 

kokku, ha  

Harju maakond 74 87 161 

Hiiu maakond 1 614 265 1 878 

Ida-Viru maakond 50 11 61 

Jõgeva maakond 0 0 0 

Järva maakond 32 23 55 

Lääne maakond 781 528 1 309 

Lääne-Viru maakond 154 21 175 

Põlva maakond 324 964 1 289 

Pärnu maakond 1 007 2 070 3 077 

Rapla maakond 340 216 556 

Saare maakond 4 328 755 5 083 

Tartu maakond 106 676 781 

Valga maakond 102 420 522 

Viljandi maakond 21 8 29 

Võru maakond 66 5 71 

Kõik kokku 9 000 6 049 15 049 
1 Põllumassiivid, millele ei ole 01.06.2012 seisuga vähemalt kahel eelneval aastal pindalatoetusi (v.a PLK toetus) 
taotletud 
2 PRIA aspektist vaadatuna 01.06.2012 seisuga aktiivses põllumajanduslikus kasutuses olevad põllumassiivid  
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Lisa 48. POTENTSIAALNE NATURA 2000 TOETUSÕIGUSLIK 
PÕLLUMAJANDUSMAA SIHTKAITSEVÖÖNDIS 

Potentsiaalne toetusõiguslik pind PRIA 10.05.2013 ja EELIS 21.02.2013 andmetel; sihtkaitsevööndite pind 
EELIS 21.02.2013 andmetel 

Maakond 
Taotlemata 

põllumassiivide1 
pind, ha 

Taotletud 
põllumassiivide2 

pind, ha 

Taotletud ja taotlemata 
põllumassiivide pind 

kokku, ha  

Harju maakond 113 26 139 

Hiiu maakond 1 084 366 1 449 

Ida-Viru maakond 12 2 14 

Jõgeva maakond 253 28 280 

Järva maakond 7 4 11 

Lääne maakond 5 940 1 483 7 423 

Lääne-Viru maakond 105 9 114 

Põlva maakond 7 2 9 

Pärnu maakond 693 148 841 

Rapla maakond 29 25 55 

Saare maakond 377 64 441 

Tartu maakond 1 217 3 1 220 

Valga maakond 486 38 525 

Viljandi maakond 612 121 733 

Võru maakond 147 101 248 

Kõik kokku 11 084 2 418 13 502 
1 Põllumassiivid, millele ei ole 01.06.2012 seisuga vähemalt kahel eelneval aastal pindalatoetusi (v.a PLK toetus) 
taotletud 
2 PRIA aspektist vaadatuna 01.06.2012 seisuga aktiivses põllumajanduslikus kasutuses olevad põllumassiivid 
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Lisa 49. OTL TAOTLEMINE JA TOETAMINE PERIOODIL 2007-2013 

PRIA 25.02.2014 andmetel 

A
as

ta
 

Taotlus 
KOKKU 

Eesti maakarja 
tõugu veis 

Eesti raskeveo 
hobune 

Eesti tõugu 
hobune 

Tori tõugu 
hobune 

Kokku 
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H

ea
ks

k
iid

e
tu

d
 

lo
o

m
ad

e 
ar

v 

2007 628 592 802 712 174 153 139 138 50 49 1181 1157 285 273 493 465 223 211 2615 2472 

2008 673 614 815 709 186 164 161 145 53 47 1321 1244 303 286 539 484 245 218 2836 2582 

2009 708 675 845 777 200 185 163 157 55 55 1322 1306 309 299 561 530 258 244 2891 2770 

2010 695 659 774 640 183 171 199 187 61 58 1504 1469 331 318 532 491 243 221 3009 2787 

2011 729 685 751 617 181 162 229 219 63 57 1611 1569 359 348 545 498 249 227 3136 2903 

2012 688 669 688 657 174 170 237 236 59 59 1656 1632 350 343 485 472 222 212 3066 2997 

2013 704 687 731 688 174 164 251 249 57 56 1728 1699 358 354 494 482 227 218 3204 3118 
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Lisa 50. TOETATUD OTL ARVUD MAAKONNITI PERIOODIL 2007-2013 

PRIA 25.02.2014 andmetel 

Loomatõug 
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Eesti 
maakarja 
tõugu veis 

2007 42 7 6 2 18 4 12 3 306 70 105 33 13 69 22 712 153 
2008 55 11 6 4 19 8 14 7 264 58 105 38 8 83 29 709 164 
2009 61 74 6 4 15 7 24 12 210 72 109 43 17 88 35 777 185 
2010 61 69 1 4 12 12 20 12 145 48 100 43 16 64 33 640 171 
2011 65 66 2 5 13 13 19 13 124 43 113 40 16 61 24 617 162 
2012 54 61 2 7 17 12 18 14 144 66 109 39 16 70 28 657 170 
2013 92 67 2 3 20 11 12 15 116 75 118 40 15 72 30 688 164 

Eesti 
raskeveo 
hobune 

2007 17 1 67 1 4 5 18 0 14 0 0 5 1 2 3 138 49 
2008 20 2 66 1 1 10 14 0 19 1 0 5 2 3 1 145 47 
2009 30 2 55 1 2 12 16 0 19 1 0 6 4 5 4 157 55 
2010 32 2 78 1 3 12 12 0 21 2 0 6 8 4 6 187 58 
2011 34 2 86 2 4 17 10 3 30 2 1 4 14 5 5 219 57 
2012 33 2 97 1 4 20 9 3 32 4 2 4 15 5 5 236 59 
2013 40 1 90 1 4 21 9 3 40 5 2 4 17 6 6 249 56 

Eesti tõugu 
hobune 

2007 99 89 10 5 17 60 38 4 81 47 556 63 18 46 24 1 157 273 
2008 99 103 10 4 20 63 33 6 85 54 597 71 26 48 25 1 244 286 
2009 95 113 9 11 18 68 35 8 107 55 610 72 28 45 32 1 306 299 
2010 105 118 10 16 18 72 28 9 128 65 715 81 28 47 29 1 469 318 
2011 115 134 12 17 26 75 27 8 136 89 731 83 31 50 35 1 569 348 
2012 127 138 13 20 28 88 29 9 125 89 766 90 28 49 33 1 632 343 
2013 124 143 12 24 33 96 28 11 130 91 790 96 29 57 35 1 699 354 

Tori tõugu 
hobune 

2007 37 12 3 27 28 31 27 12 68 55 5 60 39 41 20 465 211 
2008 35 9 2 28 29 29 28 12 77 62 6 61 40 43 23 484 218 
2009 41 9 3 38 30 36 34 14 84 61 6 65 40 40 29 530 244 
2010 38 8 2 39 31 31 35 14 73 51 6 57 37 37 32 491 221 
2011 33 7 2 37 31 29 33 13 74 68 6 55 35 39 36 498 227 
2012 38 4 1 36 26 35 29 14 46 70 8 53 39 43 30 472 212 
2013 41 4 2 40 28 36 31 7 45 69 7 60 39 43 30 482 218 



 

 

Lisa 51. MÄÄRATUD OTL TOETUS TÕUGUDE KAUPA PERIOODIL 2007-
2013  

PRIA 21.02.2014 andmetel 

Aasta 

OTM 
määratud 
summa, 
eurot 

OTE 
määratud 
summa, 
eurot 

OTR 
määratud 
summa, 
eurot 

OTT 
määratud 
summa, 
eurot 

OTL 
määratud 
summa 
kokku, 
eurot 

2007 139 621 200 471 27 083 81 413 448 588 

2008 138 515 218 933 28 811 85 214 471 473 

2009 149 137 238 131 31 134 94 440 512 841 

2010 124 183 271 225 37 038 90 486 522 931 

2011 121 013 292 129 43 493 92 509 549 144 

2012 128 857 304 034 46 975 87 870 567 736 

2013 134 504 317 922 49 517 89 630 591 573 

 



 

 

Lisa 52. KOHALIKKU SORTI TAIME ´SANGASTE` KASVATAMISE TOETUSE SAAJATE ARV JA 
TOETATUD PÕLLUMAJANDUSMAA PINDALA (ha) PERIOODIL 2009-2013 
PRIA 25.02.2014 andmetel;  toetuse saajate arv on esitatud tegevusmaakonna järgi; toetatud pind (ha) on esitatud nii tegevusmaakonna kui põldude 
reaalse asukoha maakonna järgi 

Maa-
kond 

2009 2010 2011 2012 2013 

Toetuse 
saajate 

arv 

Toetatud 
pind (ha), 
tegevus-
maakond 

Toetatu
d pind 

(ha) 
põllu 
mk. 
järgi 

Toetus
e 

saajate 
arv 

Toetatud 
pind 
(ha), 

tegevus-
maakon

d 

Toetatu
d pind 

(ha) 
põllu 
mk. 
järgi 

Toetus
e 

saajate 
arv 

Toetatud 
pind 
(ha), 

tegevus-
maakon

d 

Toetatu
d pind 

(ha) 
põllu 
mk. 
järgi 

Toetus
e 

saajate 
arv 

Toetatu
d pind 
(ha), 

tegevus
-

maakon
d 

Toetatud 
pind (ha) 

põllu 
mk. järgi 

Toetus
e 

saajate 
arv 

Toetatud 
pind (ha), 
tegevus-
maakond 

Toetatud 
pind (ha) 
põllu mk. 

järgi 

Harju 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 30,7 37,3 1 10,0 16,7 1 35,6 31,5 

Hiiu 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Ida-Viru 0 0,0 0,0 1 14,4 14,4 1 11,0 11,0 1 51,7 51,7 1 52,8 52,8 

Jõgeva 1 6,0 6,0 1 8,0 8,0 1 10,4 0,0 2 20,8 9,8 1 8,0 0,0 

Järva 0 0,0 0,0 1 5,0 5,0 4 66,3 46,8 3 33,1 13,5 4 51,5 34,0 

Lääne 0 0,0 0,0 2 10,5 10,5 0 0,0 0,0 4 145,8 145,8 2 63,3 63,3 
Lääne-
Viru 

3 261,7 261,7 6 403,6 403,6 7 469,1 488,7 10 414,8 434,4 8 332,9 350,4 

Põlva 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 2 19,1 19,1 3 27,5 27,5 3 23,7 23,7 

Pärnu 0 0,0 0,0 1 13,5 13,5 2 25,6 25,6 1 8,0 8,0 2 19,3 19,3 

Rapla 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 6,7 0,0 2 78,7 72,0 1 51,4 55,5 

Saare 0 0,0 0,0 1 11,1 11,1 2 21,8 21,8 3 28,2 28,2 3 25,4 25,4 

Tartu 0 0,0 0,0 3 126,2 126,2 2 13,8 13,8 9 172,0 172,0 8 135,2 135,2 

Valga 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 10,4  0,0 11,0 0 0,0 8,0 

Viljandi 2 26,4 26,4 2 14,4 14,4 2 28,8 28,8 2 15,1 15,1 4 40,3 40,3 

Võru 1 9,1 9,1 2 22,5 22,5 1 20,7 20,7 3 40,5 40,5 3 33,0 33,0 

KOKKU 7 303,2 303,2 20 629,3 629,3 26 724,0 724,0 44 1 046,2 1 046,2 41 872,3 872,3 
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Lisa 53. PLK HOOLDAMISE TOETUST SAANUD TOOTJATE ARV NING TOETUSALUNE PIND 
MAAKONNITI 2007.-2013 

PRIA 21.02.2014 andmetel 

Maakond 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Toetus
e 

saajate 
arv 

Toetus
- alune 
pind, 

ha 

Toetus
e 

saajate 
arv 

Toetus
- alune 
pind, 

ha 

Toetus
e 

saajate 
arv 

Toetus
- alune 
pind, 

ha 

Toetus
e 

saajate 
arv 

Toetus
- alune 
pind, 

ha 

Toetus
e 

saajate 
arv 

Toetus
- alune 
pind, 

ha 

Toetus
e 

saajate 
arv 

Toetus
- alune 
pind, 

ha 

Toetus
e 

saajate 
arv 

Toetus
- alune 
pind, 

ha 

Harju 14 252 19 305 21 529 29 557 34 1070 37 1 100 43 1 007 

Hiiu 78 1 673 92 1 887 107 2 061 110 2 038 115 2 395 112 2 595 107 2 244 

Ida-Viru 7 35 12 154 12 191 12 179 11 188 14 147 14 165 

Jõgeva 0 0 1 6 1 6 3 21 2 7 5 37 5 37 

Järva 7 49 5 49 11 90 13 92 13 93 13 93 12 93 

Lääne 116 5 306 124 5 727 131 6 333 137 6 660 137 6 953 134 7 149 124 6 218 

Lääne-Viru 12 205 16 280 20 329 23 301 32 433 35 485 40 521 

Põlva 9 93 10 94 8 93 8 93 9 94 6 36 6 36 

Pärnu 113 2 003 124 2 028 132 2 362 142 2 615 143 2 627 138 2 698 131 2 395 

Rapla 36 222 38 270 44 448 49 440 52 461 50 464 49 493 

Saare 144 2 426 168 4 092 202 5 103 223 6 177 239 6 825 241 6 983 239 6 571 

Tartu 9 1 002 10 1 096 11 911 12 726 12 752 11 1 197 10 368 

Valga 23 813 27 861 28 880 28 899 31 898 32 931 33 938 

Viljandi 15 281 17 419 18 584 20 699 22 691 21 701 24 657 

Võru 47 394 50 455 57 486 62 500 64 547 64 561 63 541 
Kõik 
KOKKU 630 14 757 713 17 725 803 20 404 871 21 998 916 24 035 913 25 177 900 22 285 
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Lisa 54. LKT MÄÄRAMINE 2013. AASTAL MAAKONNITI  

PRIA 15.03.2014 andmetel 

Maakond 
Toetuse 
saajate 

arv 2013 

Kindlaks-
tehtud 

loomade 
arv 

Kindlaks- 
tehtud LÜ 

Määratud 
loomade 

arv KOKKU 

Määratud 
LÜ KOKKU 

Kindlaksteh
tud 

karjatatavat
e 

rohumaade 
suurus (ha) 

Määratud summa 
(EUR) 

Harju 137 6 620 5 995,16 6 599 5 962,31 12 521,69 304 109,90 

Hiiu 71 2 307 1 351,70 2 295 1 302,59 2 098,91 63 792,64 

Ida-Viru 75 3 913 3 131,54 3 868 3 112,61 5 282,64 159 050,58 

Jõgeva 138 6 620 6 170,64 6 615 6 141,07 13 649,17 313 774,07 

Järva 154 9 954 9 480,86 9 884 9 160,58 26 270,89 468 303,70 

Lääne  144 8 929 6 859,32 8 920 6 780,36 13 073,22 343 904,98 
Lääne-
Viru 159 16 528 12 642,84 16 483 12 364,10 20 221,12 625 013,55 

Põlva 91 4 931 3 133,56 4 920 3 058,80 6 454,23 155 670,87 

Pärnu 264 13 047 10 763,30 13 028 10 694,56 22 123,71 545 385,20 

Rapla 241 9 520 8 412,18 9 498 8 306,99 14 879,78 424 304,54 

Saare 253 12 988 10 515,70 12 930 10 446,35 20 723,74 533 758,35 

Tartu 115 3 320 2 667,28 3 312 2 611,46 6 111,11 132 169,84 

Valga 143 5 210 4 598,28 5 026 4 312,66 7 851,04 220 314,07 

Viljandi 188 8 001 6 494,66 7 981 6 441,17 9 874,45 328 756,97 

Võru 154 3 699 2 812,58 3 596 2 605,84 6 019,01 133 133,22 

KOKKU 2 327 115 587 95 029,60 114 955 93 301,45 187 154,71 4 751 442,48 
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Lisa 55. LKT TAOTLEMINE 2012. JA 2013. AASTAL MAAKONNITI 
 

PRIA 21.02.2014 ja 15.03.2014 andmetel 

Maakond 
Taotlejate 
arv 2012 

Taotlejate 
arv 2013 

Kuni 6-
kuused 
veised 
2012 

Kuni 6-
kuused 
veised 
2013 

Üle 6-
kuused 
veised 
2012 

Üle 6-
kuused 
veised 
2013 

Hobused 
2012 

Hobused 
2013 

Kitsed 
2012 

Kitsed 
2013 

Lambad 
2012 

Lambad 
2013 

Harju 148 141 557 459 5 092 4 901 522 548 3 4 1 024 877 

Hiiu 74 71 131 103 968 947 103 102 39 46 1 284 1 121 

Ida-Viru 79 77 353 439 2 768 2 446 79 92 18 16 1 265 952 

Jõgeva 148 141 396 505 6 108 5 455 202 197 8 9 654 590 

Järva 163 158 796 853 9 115 8 362 189 216 40 40 776 592 

Lääne  152 146 739 718 5 206 5 529 180 183 63 45 2 269 2 480 

Lääne-
Viru 168 165 1 546 1 605 10 631 10 183 98 110 9 6 3 722 4 734 

Põlva 98 92 415 444 2 302 2 263 50 43 31 26 2 060 2 167 

Pärnu 281 269 908 871 9 133 9 129 306 343 476 467 2 353 2 377 

Rapla 256 244 1 022 1 249 6 842 6 668 367 302 51 44 1 398 1 326 

Saare 268 260 1 082 1 028 9 193 8 790 308 307 60 55 3 476 3 087 

Tartu 126 120 211 265 2 495 1 907 387 373 40 46 1 457 814 

Valga 152 145 529 720 3 875 3 766 135 132 23 28 733 730 

Viljandi 202 192 842 728 5 429 5 162 360 304 6 9 1 961 1 829 

Võru 167 160 341 346 2 118 2 181 140 119 85 59 1 073 1 140 

KOKKU 2 482 2 381 9 868 10 333 81 275 77 689 3 426 3 371 952 900 25 505 24 816 
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Lisa 56. PÕLLUMAJANDUSLOOMADE REGISTRITES OLEVATE JA LKT TAOTLETUD LOOMADE ARV 
EESTIS 2009-2013  
PMK 2013A; PRIA 31.12.2013 seisuga, 21.01.2014 andmetel ja PMA maheregistri 31.12.2012 seisuga, 13.01.2014 andmetel  

Register 
Veised Hobused 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 
PRIA loomade register 234 075 234 841 238 892 248 470 261 720   8 727 9 683 10 396 11 089 

PMA maheregister 
(maheloomad) 21 074 25 174 28 701 31 431 35 582 1 754 1 872 1 989 2 068 2 173 

Potentsiaalsed loomad, kes 
võiksid saada LKT toetust 213 001 209 667 210 191 217 039 226 138   6 855 7 694 8 328 8 916 

Loomad, kellele taotleti LKT 
toetust 96 684 96 621 97 294 91 143 88 022 2 566 3 171 3 480 3 426 3 371 

Loomad, kellele ei taotletud 
LKT toetust 116 317 113 046 112 897 125 896 138 116   3 684 4 214 4 902 5 545 

LKT toetust saavate 
loomade osa (võrreldes LKT 
potentsiaaliga) 45% 46% 46% 42% 39%   46% 45% 41% 38% 

Register 

Lambad Kitsed 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

PRIA loomade register 71 258 73 921 78 132 76 994 77 370 2 479 2 958 3 433 3 836 3 944 

PMA maheregister 
(maheloomad) 39 374 42 464 46 496 48 314 47 566 709 798 940 1 108 1 245 

Potentsiaalsed loomad, kes 
võiksid saada LKT toetust 31 884 31 457 31 636 28 680 29 804 1 770 2 160 2 493 2 728 2 699 

Loomad, kellele taotleti LKT 
toetust 21 795 25 043 25 272 25 505 24 816 488 917 879 952 900 

Loomad, kellele ei taotletud 
LKT toetust 10 089 6 414 6 364 3 175 4 988 1 282 1 243 1 614 1 776 1 799 

LKT toetust saavate 
loomade osa (võrreldes LKT 
potentsiaaliga) 68% 80% 80% 89% 83% 28% 42% 35% 35% 33% 
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Lisa 57. ÜLDINFO NATURA 2000 TOETUS ERAMETSAMAALE TAOTLEJATE, SAAJATE, 
TOETUSÕIGUSLIKE, TAOTLENUD JA TOETATUD ALADE KOHTA 2008-2013  
 SA EMK 14.02.2014 ja 21.03.2014; EELIS 03.02.2014 andmetel; PMK 2013a; SKV – sihtkaitsevöönd; PV – piiranguvöönd 

Natura 2000 toetus 
erametsamaale 

Eesmärk 
2007-2013 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Toetuse taotlejate arv 5 000 1 902 2 379 3 487 4 801 4 757 4 576 

Toetuse saajate arv  1 811 2 356 3 452 4 738 4 699  

Taotlusalune metsamaa kokku (ha) 
 

27 379 35 779 45 762 55 151 56 330 56 221 

sellest SKVs (ha)  5 141 7 241 8 636 9 900 10 023 9 891 

sellest PVs või hoiualal    (ha)  22 238 28 538 37 125 45 252 46 307 46 330 

Toetusõiguslik metsamaa kokku 
(ha)  71 265 85 174 85 007 82 555 82 279 81 728 

sellest SKVs (ha) 
 

11 760 14 786 14 422 13 893 13 469 13 066 

sellest PVs või hoiualal (ha)  59 505 70 388 70 585 68 662 68 811 68 662 

Metsamaa, millele toetus määrati 
(ha) 61 300 23 834 34 847 44 982 54 262 55 043  

sellest SKVs (ha) 10 008 4 338 6 879 8 442 9 660 9 780  

sellest PVs või hoiualal (ha) 51 292 19 496 27 968 36 540 44 602 45 263 
 

Eelarve (eurodes) 31 439 272 5 240 755 5 240 755 5 240 755 5 240 755 5 240 755 5 240 755 

Määratud summa (eurodes) 
 

1 632 434 2 414 443 3 103 097 3 724 382 3 745 460 
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Lisa 58. NATURA 2000 TOETUS ERAMETSAMAALE TOETUSÕIGUSLIK PIND JA TAOTLEMINE 
METSAALA ASUKOHA JÄRGI 2012  

EMK 17.02.2014;  EELIS 03.02.2014 andmetel. SKV – sihtkaitsevöönd; PV – piiranguvöönd; EMKIS – Erametsakeskuse Infosüsteem 

Maakond Toetusõiguslik 
pind (ha) 

Taotletud pind (ha) 
toetusõiguslikud 

alad 

Taotletud 
SKV pind (ha) 

Taotletud PV 
pind (ha) 

Taotletud pind 
toetusõiguslikust 

pinnast (%) 

Harju 11 234 6 368,25 580,89 5 787,36 56,7 

Hiiu 3 332 1 702,56 467,45 1 235,11 51,1 

Ida-Viru 1 067 741,97 263,70 478,27 69,5 

Jõgeva 919 589,51 224,69 364,82 64,2 

Järva 3 277 2 416,50 716,81 1 699,69 73,7 

Lääne 6 653 4 042,11 1 629,84 2 412,27 60,8 

Lääne-Viru 6 392 4 226,11 258,26 3 967,85 66,1 

Põlva 858 633,75 38,40 595,35 73,8 

Pärnu 7 684 5 934,70 1 528,57 4 406,13 77,2 

Rapla 6 800 5 314,21 1 197,22 4 116,99 78,2 

Saare 8 738 5 029,97 900,10 4 129,87 57,6 

Tartu 1 899 1 384,09 452,41 931,68 72,9 

Valga 10 605 7 368,38 599,44 6 768,94 69,5 

Viljandi 1 683 1 247,65 433,44 814,21 74,1 

Võru 11 136 8 263,30 508,70 7 754,60 74,2 

EMKIS   1,30 0,00 1,30   

KOKKU 82 279 55 264,36 9 799,92 45 464,44 67,2 
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Lisa 59. NATURA 2000 TOETUS ERAMETSAMAALE TAOTLEMINE JA MÄÄRAMINE 2012 
TAOTLEJA TEGEVUSMAAKONNA JÄRGI 2012 TAOTLUSVOOR EMK 14.02.2014 andmetel. SKV – sihtkaitsevöönd; PV – piiranguvöönd 

Maa-
kond  

Taotlejate 
arv  

Taotletud 
(deklareeritud 
pind) kokku 

(ha)  

SKV 
taotletud 

(dekl.) 
pind (ha) 

PV 
taotletud 

(dekl.) 
pind (ha) 

Taotletud 
pind 

KOKKU 
(ha) 

toetus-
õiguslik 

ala 

Taotletud 
SKV pind 

(ha) 
toetus-
õiguslik 

ala 

Taotletud 
PV pind  

(ha) 
toetus-
õiguslik 

ala 

Toetuse 
saajate 

arv  

Määratud  
pind  

KOKKU 
(ha)  

Määratud 
SKV pind 

(ha)  

Määratud 
PV pind  

(ha)  

Määratud 
pinna 
osa 

taotletud 
pinnast 

(%) 

Määratud  
ja makstud 

summa 
eurodes 

Harju 754 9 346,87 1 161,23 8 185,64 9 260,68 1 139,14 8 121,54 749 9 213,58 1 136,74 8 076,84 99,49 605 353,12 

Hiiu 248 1 582,26 421,57 1 160,69 1 547,69 409,00 1 138,69 243 1 533,83 405,45 1 128,38 99,10 112 094,68 

Ida-Viru 43 504,07 207,82 296,25 504,07 207,82 296,25 43 504,07 207,82 296,25 100,00 40 629,69 

Jõgeva 63 635,44 176,11 459,33 623,90 164,57 459,33 62 623,90 164,57 459,33 100,00 45 582,76 

Järva 135 1 869,46 502,15 1 367,31 1 869,31 502,00 1 367,31 135 1 861,26 502,00 1 359,26 99,57 136 427,23 

Lääne 421 4 008,71 1 621,95 2 386,76 3 897,95 1 600,70 2 297,25 414 3 885,84 1 599,63 2 286,21 99,69 311 632,19 

Lääne-
Viru 

375 3 610,68 193,47 3 417,21 3 551,53 193,47 3 358,06 373 3 542,58 193,47 3 349,11 99,75 220 318,94 

Põlva 109 673,05 25,90 647,15 670,35 25,90 644,45 108 668,78 25,90 642,88 99,77 41 019,36 

Pärnu 334 5 819,47 1 521,91 4 297,56 5 807,10 1 519,28 4 287,82 330 5 788,50 1 509,78 4 278,72 99,68 391 616,15 

Rapla 304 3 392,51 769,83 2 622,68 3 379,46 769,83 2 609,63 301 3 375,29 769,38 2 605,91 99,88 240 004,86 

Saare 586 4 626,62 755,11 3 871,51 4 570,10 746,89 3 823,21 574 4 554,14 746,89 3 807,25 99,65 309 276,52 

Tartu 195 3 692,61 738,78 2 953,83 3 529,11 714,80 2 814,31 190 3 503,83 714,45 2 789,38 99,28 245 295,21 

Valga 467 6 040,60 523,67 5 516,93 5 958,56 521,93 5 436,63 462 5 932,10 521,54 5 410,56 99,56 380 858,36 

Viljandi 131 3 019,33 850,27 2 169,06 2 783,70 758,10 2 025,60 128 2 783,51 758,10 2 025,41 99,99 204 595,26 

Võru 592 7 508,38 553,03 6 955,35 7 310,85 526,49 6 784,36 587 7 271,44 524,25 6 747,19 99,46 460 755,25 

KOKKU 4 757 56 330,06 10 022,80 
46 

307,26 55 264,36 9 799,92 45 464,44 4 699 55 042,65 9 779,97 45 262,68 99,60 
3 745 

459,58 
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Lisa 60. NATURA 2000 TOETUS ERAMETSAMAALE TAOTLEMINE METSAALA MAAKONNA JÄRGI 
2013 TAOTLUSVOOR  

EMK 14.02.2014; EELIS 03.02.2014 andmetel. SKV – sihtkaitsevöönd; PV - piiranguvöönd  

Maakond  
Toetusõiguslik 
pind KOKKU 

(ha) 

Taotlejate 
arv 

Taotletud 
(deklareeritud) 

pind kokku  

SKV taotletud 
(deklareeritud) 

pind (ha) 

PV taotletud 
(deklareeritud) 

pind (ha) 

Taotletud 
pind KOKKU 
(ha) toetus-
õiguslik ala 

Taotletud 
SKV pind 

(ha) toetus-
õiguslik ala 

Taotletud PV 
pind  (ha) 

toetus-
õiguslik ala 

Taotletud pind 
(toetusõiguslik 

ala)  
toetusõiguslikust 
kogupinnast (%) 

Harju 11 264,05 707 9 563,05 1 140,72 8 422,33 6 475,61 602,36 5 873,25 57,5 

Hiiu 3 102,59 223 1 450,30 335,65 1 114,65 1 598,30 378,79 1 219,51 51,5 

Ida-Viru 1 073,63 45 561,24 223,37 337,87 812,13 284,05 528,08 75,6 

Jõgeva 909,27 59 605,86 130,01 475,85 561,85 218,23 343,62 61,8 

Järva 3 311,03 136 1 903,88 499,05 1 404,83 2 471,27 715,17 1 756,10 74,6 

Lääne 6 614,71 429 4 179,97 1 675,39 2 504,58 4 113,38 1 672,22 2 441,16 62,2 

Lääne-Viru 6 319,34 360 3 586,64 197,99 3 388,65 4 218,08 255,06 3 963,02 66,7 

Põlva 846,15 103 662,29 24,61 637,68 576,75 37,11 539,64 68,2 

Pärnu 7 665,41 326 5 452,44 1 480,90 3 971,54 5 931,19 1 507,54 4 423,65 77,4 

Rapla 6 890,10 285 3 264,01 761,83 2 502,18 5 435,97 1 274,12 4 161,85 78,9 

Saare 8 627,31 549 4 407,48 690,07 3 717,41 4 901,92 827,96 4 073,96 56,8 

Tartu 1 871,17 196 3 773,30 706,39 3 066,91 1 336,62 416,88 919,74 71,4 

Valga 10 561,50 439 5 726,50 498,49 5 228,01 7 308,43 571,98 6 736,45 69,2 

Viljandi 1 607,16 126 3 497,99 1 011,83 2 486,16 1 266,03 444,35 821,68 78,8 

Võru 11 065,03 593 7 586,19 514,98 7 071,21 8 388,22 495,13 7 893,09 75,8 

KOKKU 81 728,45 4 576 56 221,14 9 891,28 46 329,86 55 395,75 9 700,95 45 694,80 67,8 



 

 

Lisa 61. NATURA 2000 TOETUS ERAMETSAMAALE 2012 MÄÄRATUD ALADEL KAITSEALUSTE 
LIIKIDE ESINEMISSAGEDUS MAAKONNITI  

EMK 17.02.2014 ja EELIS 03.02.2014 andmetel 

Maakond 
I kat. 
Loom 

II kat. 
Loom 

III kat. 
Loom 

I kat. 
Taim 

II kat. 
Taim 

III kat. 
Taim 

I kat. 
Seen-

samblik 

II kat. 
Seen-

samblik 

III kat. 
Seen-

samblik 

Harju maakond 15 155 129 4 37 209   1   

Hiiu maakond 36 45 54 2 323 1 261   10 12 

Ida-Viru maakond 17 42 3   3 19   9   

Jõgeva maakond 4 57 17   3 24       

Järva maakond 2 207 36   25 61       

Lääne maakond 25 289 297   92 547   1 1 

Lääne-Viru maakond 4 130 66 3 57 140 1 2 31 

Põlva maakond   82 195   13 52       

Pärnu maakond 28 284 438   32 286     8 

Rapla maakond 7 281 48   203 570       

Saare maakond 24 18 211 1 479 1 779   1 3 

Tartu maakond 8 71 43 5 8 53       

Valga maakond 10 131 118 2 29 301       

Viljandi maakond 7 138 30 1 28 50       

Võru maakond 2 266 631   17 167   1   

KOKKU 189 2 196 2 316 18 1 349 5 519 1 25 55 

 




