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AVASÕNA 

 

Käesolev aruanne annab ülevaate Eesti maaelu arengukava 2007-2013 MAK II telje 
ja MAK 2004-2006 jätkuvate meetmete hindamisest 2008. aastal. Aruanne koosneb 
4 peatükist, kus antakse ülevaade Põllumajandusuuringute Keskuse (PMK) 
põllumajandusseire ja uuringute osakonna poolt 2008. aastal koordineeritud 
uuringutest ja nende tulemustest. MAK 2004-2006 põllumajandusliku 
keskkonnatoetuse (PKT) hindamisega seotud uuringutega alustati osaliselt juba 
2004. aastal ning põhiseirega 2005. aastal. Käesolevas aruandes kajastuvad lisaks 
2008. aastal läbi viidud uuringutele ka nende eelmiste aastate uuringute tulemused, 
mille kohta ei ole uuringu iseloomu või andmete kogumise aja tõttu eelnevates aasta-
aruannetes veel kokkuvõtet tehtud. Põhjalikumalt on eelmiste aastate uuringute 
tulemused kokku võetud ja eelmist perioodi analüüsitud MAK 2004-2006 
põllumajandusliku keskkonnatoetuse järelhindamisaruandes.  

2008. a aruanne on jagatud peatükkideks, kus on kajastatud hindamisega seotud 
töötajad, taustinfo, ülevaade hindamisega seotud töödest ja uuringutest. 
Põhjalikumalt on toodud ülevaade PKT-ga seotud uuringutest valdkondade kaupa, 
lisaks on kirjeldatud PMK Kuusiku Katsekeskuses läbiviidavat kompleksuuringut. 
Peatükkides kajastatakse lühidalt erinevate uuringute eesmärke, läbiviimise 
metoodikat ning esmaseid tulemusi.  

Hindamine on pidev protsess, mille lõplikud tulemused selguvad pikema aja jooksul 
ning lühikese aegrea tõttu lõplike järelduste tegemine võib olla ennatlik. 

Uuringute täismahus versioonid on kättesaadavad PMK põllumajanduskeskkonna 
seire büroost. Lisainfot PKT hindamise ja MAK 2004-2006 PKT järelhindamis-
aruande kohta on võimalik leida ka PMK kodulehelt: http://www.pmk.agri.ee/pkt/. 

 

 

 

 

 

Head lugemist! 

 

 

 

Põllumajanduskeskkonna seire büroo 

Põllumajandusuuringute Keskus 
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1. PMK MAK 2007-2013 II TELJE HINDAMISEGA SEOTUD TÖ ÖTAJAD  

MAK 2007-2013 II telje hindamistöödega on seotud PMK Põllumajandusseire ja 
uuringute osakond, kuhu kuulub 3 bürood: põllumajanduskeskkonna seire büroo, 
mullaseire büroo ning põllumajandusuuringute büroo. Lisaks on MAK II telje 
hindamisega osaliselt seotud ka infotehnoloogia büroo ja raamatupidamise osakond. 
Kokku on 2008. aastal MAK tehnilisest abist (TA) rahastatud 14,0 PMK töötaja töö 
(üks koht on vakantne). 

Livi Rooma,  põllumajandusseire ja uuringute osakonna juhataja - 50% MAK TA 

Põllumajanduskeskkonna seire büroo peamisteks ülesanneteks on MAK II telje 
meetmete hindamiseks vajalike indikaatorite väljatöötamine; uurimistööde planeeri-
mine, koordineerimine ja vajadusel läbiviimine; meetmetega seotud hindamis-
tulemuste tõlgendamine ning perioodiliste ülevaadete/kokkuvõtete koostamine ja 
avalikustamine huvigruppidele; lisaks korraldatakse koolitusi erinevatele sihtrühma-
dele (põllumajandustootjad, nõustajad, ametnikud). 

Pille Koorberg, büroo juhataja - 100% MAK TA  
Ere Ploomipuu, peaspetsialist - 100% MAK TA (alates 04.04.2008 lapsehooldus-
puhkusel) 
Katrin Alamets, peaspetsialist - 100% MAK TA  
Katrin Vask, peaspetsialist - 100% MAK TA 
Iiri Selge,  peaspetsialist - 100% MAK TA 
Eneli Viik,  juhtivspetsialist - 100% MAK TA 

Mullaseire büroo peamisteks ülesanneteks on MAK II telje meetmete hindamisega 
seotult mullastiku ning maastiku valdkonna uuringute planeerimine, tööde 
koordineerimine ja vajadusel läbiviimine, hindamistulemuste tõlgendamine ning 
uurimistööde tulemuste põhjal kokkuvõtete koostamine.  

Priit Penu büroo juhataja – 50% MAK TA 
Tambet Kikas peaspetsialist – 50% MAK TA 
Riho Marja  peaspetsialist – 100% MAK TA 
Kristi Kuusk peaspetsialist – 100% MAK TA (alates 01.01.2008) 
Tiina Köster  juhtivspetsialist – 50% MAK TA (alates 04.02.2008) 

Põllumajandusuuringute büroo ülesanneteks on MAK II telje meetmete hindamisega 
seotult vee valdkonna uuringute planeerimine, tööde koordineerimine ning vajadusel 
läbiviimine, hindamistulemuste tõlgendamine ning uurimustööde põhjal kokkuvõtete 
koostamine. Lisaks vee valdkonnale on selle büroo koordineerida ka peamiselt 
Kuusiku Katsekeskuses läbiviidavat kompleksuuringut. 

Jaan Kanger  juhataja - 60% MAK TA (alates 01.02.2008) 
Karli Sepp  peaspetsialist – 100% MAK TA 
Marje Särekanno  juhtivspetsialist – 100% MAK TA (alates 03.03.2008) 

Infotehnoloogia büroo peamisteks ülesanneteks on MAK TA II telje meetmete seire ja 
hindamisega seotud andmebaaside administreerimine; hindamisalase kodulehekülje 
hooldamine ja täiendamine; arvutite, serverite ja muu arvutustehnika riistvara 
korrashoid, remondi korraldamine ja tarkvara hooldus. 

Tarmo Sergo  juhtivspetsialist – 40% MAK TA (alates 01.01.2008) 

Raamatupidamise osakonna ülesanneteks on MAK tehnilise abi finantstaotlustega 
seotud küsimused (eelarvete planeerimised, taotluste koostamine; maksetaotlustega 
seotud järelpärimistele vastamine jmt). 

Aive Sau  osakonna juhataja-raamatupidaja – 20% MAK TA 
Sirje Reintam  peaspetsialist - 80% MAK TA  
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2. MAK MEETMETE HINDAMISTEGEVUSTE TAUSTINFORMATSIOO N 
 
Vastavalt Euroopa Nõukogu maaelu arengu määrustele (EÜ) nr 1257/1999 
(puudutab MAK 2004-2006) ning 1698/2005 (puudutab MAK 2007-2013) peab 
liikmesriikide maaelu arengukava sisaldama ka meetmete seiret ja hindamist. 

MAK 2004-2006 PKT hindamine 

Eesti maaelu arengukava 2004-2006 kohaselt on põllumajandusliku 
keskkonnatoetuse sõltumatu hindaja Põllumajandusuuringute Keskus (hindamist 
koordineerib põllumajandusseire ja uuringute osakond). Seire, hindamise ja 
teavitamisega seotud tegevusi finantseeritakse MAK tehnilise abi meetmest.  

Euroopa Komisjoni juhendite (STAR dokument VI/12004/00, VI/8865/99) kohaselt 
tuleb MAK 2000-2006 PKT meetmete hindamise puhul aluseks võtta üldised 
hindamisküsimused teemavaldkondades – vesi, mullastik, maastik, bioloogiline 
mitmekesisus, Eesti lisas riigispetsiifilise valdkonna sotsiaalmajandus ja muu. Lisaks 
üldistele hindamisküsimustele tuleb igal riigil välja töötada ja rakendada oma 
programmi spetsiifilisi hindamisküsimusi, -kriteeriumeid ja indikaatoreid.  

Seire ja hindamisega seotud peamiselt mullastikku ja vett puudutavad uuringud on 
PMK koordineerida sellekohase kõrge kompetentsi ning uuringute analüüside tõttu. 
Analüüse ei ole Eestis võimalik teistest akrediteeritud laboritest tellida. 

Hindamisega tuleb anda tagasisidet, kuidas MAKi meetmetele püstitatud eesmärgid 
on täidetud. Põllumajandusliku keskkonnatoetuse meetme üldised eesmärgid  
perioodil 2004-2006: 

• soodustada keskkonnasõbralike põllumajandusmeetodite juurutamist ja 
jätkuvat kasutamist põllumajanduses; 

• säilitada ja suurendada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust; 
• aidata keskkonnale tulutoovalt tegutsevatel põllumajandustootjatel saada 

kohast tulu; 
• suurendada põllumajandustootjate keskkonnateadlikkust. 

Kuna Eestis oli võimalik liituda MAK 2004-2006 PKT 5-aastase kohustusega alates 
2004. aastast, siis need võetud kohustused jätkuvad kuni nende lõppemiseni, 
vastavalt jätkub ka hindamistegevus. Seirevalimisse kuuluvad PKT toetusega liitunud 
tootjad ja võrdlusena ka PKT toetusega mitteliitunud tootjad üle Eesti.  

MAK 2004-2006 PKT järelhindamise aruanne valmis 2008. a II poolel. 

MAK 2007-2013 II telje hindamine 

Nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 86 lõike 1 kohaselt kehtestab iga 
liikmesriik püsihindamise süsteemi. Püsihindamise süsteemi eesmärgiks on uurida 
arengukava arengut seoses selle eesmärkidega, kasutades tulemus- ja vajaduse 
korral mõjunäitajaid; parandada arengukavade ja nende rakendamise kvaliteeti; läbi 
vaadata arengukava sisulised muudatusettepanekud ning valmistuda vahe- ja 
järelhindamiseks.  

MAK 2004-2006 raames hindas PMK vaid PKT meedet, kuid MAK 2007-2013 
kohaselt on kogu II telje sõltumatu püsihindaja Põllumajandusuuringute Keskus. II 
telje tegevused on suunatud keskkonna ja paikkonna säilitamisele.  

Väljapakutud meetmed rakenduvad erinevatel aegadel ning enne meetme 
rakendumist pole meetme täpsed tingimused teada, mistõttu ei ole kõigile MAK 
2007-2013 meetmetele konkreetset hindamistegevust veel välja töötatud.  

2008. aastal sai toetusi taotleda järgmistele MAK 2007-2013 teise telje meetmetele: 
ebasoodsamate piirkondade toetus, Natura 2000 toetus põllumajandusmaale, PKT 
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alameetmetele mahepõllumajandusliku tootmise toetus, ohustatud tõugu looma 
pidamise toetus, poolloodusliku koosluse hooldamise toetus, vähetootlikud 
investeeringud alameetmele kiviaia rajamise ja taastamise toetus ja Natura 2000 
toetus erametsamaale. 

Euroopa Komisjoni 20. veebruari 2006. aasta otsus (2006/144/EC) näeb ette 
programmeerimisperioodi 2007-2013 hindamiseks üldiseid indikaatoreid ja 
metoodikaid, kuid neid tuleb täiendada oma programmile spetsiifiliste indikaatoritega. 
Seire ja hindamise aluseks on ühise seire ja hindamisraamistiku käsiraamat (CMEF). 

2010. aastal toimub vahehindamine püsihindamistegevuse tulemuste kokkuvõtte 
baasil, mis viiakse läbi hiljemalt 31. detsembriks 2010. Vahehindamise eesmärgiks 
on ettepanekute tegemine arengukava ja selle rakendamise kvaliteedi 
parandamiseks.  

2015. aastal toimub järelhindamine püsihindamistegevuse tulemuste kokkuvõtte 
baasil ning viiakse läbi hiljemalt 31. detsembriks 2015. Järelhindamise käigus 
hinnatakse arengukava mõju, vahendite kasutamist, maaelu arengu toetuste 
tõhusust ja tulemuslikkust ning tehakse järeldused maaelu arengu poliitika 
rakendamise kohta, sealhulgas panuse kohta Euroopa Liidu ühise 
põllumajanduspoliitika rakendamisse. Vahe- ja järelhindaja leidmiseks korraldatakse 
riigihange.  

Põllumajandusuuringute Keskuse põllumajandusseire ja uuringute osakond, viies läbi 
seiret ja hindamist, esitab igal aastal Põllumajandusministeeriumile ülevaatliku 
aruande püsihindamisalastest tegevustest ja selle raames tehtud uuringutest ja 
nende tulemustest. Viimast kasutab Põllumajandusministeerium MAKi seire iga-
aastaste aruannete koostamiseks ning esitab seirearuande pärast MAKi 
Seirekomisjoni poolt heakskiitmist Euroopa Komisjonile. 

Hindamistulemustega saavad poliitikakujundajad informatsiooni käimasoleva 
toetusskeemi tõhusamaks muutmiseks ja uue toetusskeemi väljatöötamiseks. 

Seire- ja hindamissüsteemiga seotud peamised asutused Eestis on Põllumajandus-
ministeerium, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA), 
Põllumajandusuuringute Keskus (PMK) ning erinevad andmekogujad.  
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3. ÜLEVAADE PÕLLUMAJANDUSSEIRE JA UURINGUTE OSAKONN A 
TÖÖST 2008. AASTAL  

MAK 2004-2006 PKT järelhindamine 

2008. aasta oktoobris valmis PMK koostatud Eesti maaelu arengukava (MAK) 2004-
2006 põllumajandusliku keskkonnatoetuse (PKT) järelhindamisaruanne, milles 
hinnati seni teostatud uuringute tulemuste põhjal PKT meetme tulemuslikkust ja 
mõju. Hinnati ka vahendite kasutamist, maaelu arengu toetuste tõhusust ja 
tulemuslikkust ning tehti järeldusi maaelu arengu poliitika rakendamise kohta, sh 
panuse kohta ELi ühise põllumajanduspoliitika rakendamisse. Kasutades MAK 2004-
2006 PKT seire ja hindamise käigus kogutud andmeid, võrreldi omavahel püstitatud 
eesmärke ja tegelikult saavutatud tulemusi. Hindamise käigus anti ka soovitusi 
eesmärkide paremaks saavutamiseks järgmistel perioodidel.  

Aruandega on lähemalt võimalik tutvuda Põllumajandusuuringute Keskuse kodulehel 
http://pmk.agri.ee/pkt. 

MAK 2004-2006 PKT järelhindamisaruanne on üks osa kogu MAK 2004-2006 
järelhindamisaruandest, mille koostas audiitor- ja konsultatsioonifirma Ernst&Young 
Baltic AS. MAK 2004-2006 järelhindamisaruanne kiideti heaks MAK 2004-2006 
seirekomisjoni istungil 12. novembril 2008. aastal. Järelhindamisaruandega saab 
tutvuda Põllumajandusministeeriumi kodulehel.  

MAK PKT hindamisalane konverents  

17.-19. juunil toimus Pärnus PMK põllumajanduskeskkonna seire büroo poolt 
organiseeritud rahvusvaheline konverents „Using Evaluation to Enhance the Rural 
Development Value of Agri-environmental Measures”, kus PMK töötajad esinesid 
erinevate ettekannetega ning andsid ülevaate Eestis PKT seire ja hindamise 
tulemustest ja kitsaskohtadest. Konverentsi kodulehel http://pmk.agri.ee/conference 
on põhjalik ülevaade konverentsiga seotud materjalidest ning konverentsi kogumiku 
digitaalne versioon. 

PKT hindamisega seotud uuringud 

2008. aastal toetati põllumajandusliku keskkonnatoetuse raames keskkonna-
sõbralikku tootmist, mahepõllumajanduslikku tootmist, poolloodusliku koosluse 
hooldamise toetust, ohustatud tõugu looma pidamise toetust, eesti, tori ja eesti 
raskeveo tõugu hobuste ning eesti maatõugu veise kasvatamist.  

Andmete kogumine põllumajandusliku keskkonnatoetuse hindamise raames toimub 5 
teemavaldkonna osas – mullastik, vesi, bioloogiline mitmekesisus, maastik ja 
sotsiaalmajandus. Andmete kogumiseks sõlmitakse töövõtulepinguid erinevate 
osapooltega, mullastiku-, veekvaliteedi- ja kompleksuuringu puhul on kandev roll ka 
PMK enda ekspertidel.  

Mullaseire raames viidi 2008. aastal läbi „Mullaviljakuse ja orgaanilise aine uuring”, 
„Põllumuldade tihenemise mõju taimede kasvule ja arengule ning tihenenud muldade 
ulatusest Eestis” koostöös EMÜ teaduriga, „Deflatsiooniohtlike alade uuring” ning 
„Mulla nitraatlämmastiku, toiteelementide ning taimekaitsevahendite jääkide 
sisalduse uuringu nitraaditundlikul alal”. Mullaproovide analüüsi teostamise ja 
aruande koostamise osas on vastutavaks PMK Agrokeemia labor ja Mullaseire 
büroo. 

Bioloogilise mitmekesisuse indikaatori „Vihmaussid (arvukus ja liigiline mitmekesisus) 
ning mulla mikroobikoosluse biomassi aktiivsus” sõlmiti kaks lepingut tööde 
teostamiseks Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledžiga, sellest üks leping on seotud 
kompleksuuringu raames teostatavate uuringutega.  
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MTÜ Eesti Ornitoloogiaühing ja MTÜ Saaremaa Linnuklubi jätkasid andmete 
kogumist indikaatori „Lindude liigirikkus, arvukus ja asustustihedus” kohta.  

2006. aastal alustatud kimalasteseirega jätkati ka 2008. aastal, tööde teostajaks olid 
EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi spetsialistid.  

Sotsiaalmajanduse valdkonnas jätkati koostööd Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskuse 
ja OÜ Agrinet´ga indikaatorite „Mahetoodanguna müüdavate mahetoodete osa” ja 
„Ettevõtjatulu” andmete kogumiseks.  

Veevaldkonnas sõlmiti toiteainete kogubilansi, pestitsiidide kasutuskoormuse uuringu 
ning Räpu jõe valgala maakasutuse andmete kogumiseks erinevaid töövõtulepinguid.  

PMK Kuusiku Katsekeskuses läbiviidav kompleksuuring jätkus viiendat aastat, 
uuringu raames viidi läbi erinevaid katseid (mahepõllumajanduskatsed, võrdlus-
katsed tavapõllumajandusega, lüsimeeterkatsed jne), lisaks analüüsiti ka muid 
parameetreid. Eesti Maaviljeluse Instituudi töötajad uurisid taimehaiguste levikut ja 
Eesti Maaülikooli teadlased kasur- ja kahjurputukate levikut ning uuriti Kuusiku 
Katsekeskuses asuvaid umbrohtusid. Alates 2007. aastast korraldatavat 
komplekskatset Olustveres teostati ka 2008. aastal. Seal rakendatakse Kuusiku 
katsest erinevat külvikorda ning korraldatakse mineraalsete väetisainete kasutamise 
uuringut (bioapatiit). Katse edasine jätkumine on finantseerimise ebakindluse tõttu 
lahtine. 

MAK 2007-2013 II telje hindamisega seotud tegevused 

2008. aastal sai toetusi taotleda järgmistele MAK 2007-2013 teise telje meetmetele: 
ebasoodsamate piirkondade toetus, Natura 2000 toetus põllumajandusmaale, PKT 
alameede mahepõllumajanduslik tootmine, PKT alameede ohustatud tõugu looma 
pidamine, PKT alameede poolloodusliku koosluse hooldamise toetus, meetme 
vähetootlikud investeeringud alameede kiviaia rajamise ja taastamise toetus ja 
Natura 2000 toetus erametsamaale. 

Kuna 2008. aastal jätkusid suurel määral MAK 2004-2006 PKT kohustused, siis 
keskenduti ka PMK poolt koordineeritavas hindamistegevuses seniste tegevuste 
jätkamisele, uute II telje meetmete osas hindamistegevusi vaid planeeriti. Väljaspool 
PKT planeeritakse suurimal võimalikul määral ära kasutada PKT seire ja hindamise 
baasil kogutavaid andmeid, samuti teisi kättesaadavaid andmeid riiklikust seirest ja 
muudest uurimistegevustest. Näiteks ei ole ebasoodsamate piirkondade toetuse 
hindamiseks spetsiaalset andmete kogumist ette nähtud, hindamisel planeeritakse 
kasutada nii riikliku keskkonnaseire põllumuldade seire, mullaviljakuse programmi 
(agrokeemiliste omaduste seire), PKT mullaseire kui ka FADN andmebaasi andmeid.    

 

3.1. PKT rahastamine ja uuringute teostamine 

PKT hindamise finantseerimine toimub 100% MAK tehnilise abi (TA) meetmest. 
Tegevuste läbiviijad (uuringute teostajad jne) valitakse välja pakkumise protseduuril. 
Osade uuringute teostajaks (nt mullastiku ja veevaldkonna uuringud ning kompleks-
uuring) on PMK, peamiselt selle tõttu, et antud uuringud sisaldavad endas 
laboratoorseid analüüse, mida ei ole võimalik tellida mujalt Eestis.  

Võrreldes eelnevate aastatega on MAK TA rahastamise protsess tunduvalt 
lihtsustunud ning koostöö nii Põllumajandusministeeriumi kui ka PRIAga paranenud. 
PMK jaoks muutis tegevuste rahastamise oluliselt hõlpsamaks MAK 2004-2006 
tehnilise abi eelarve osas aasta keskel ettemaksu küsimise võimalus, mida tuleks 
rakendada ka MAK 2007-2013 perioodi kohta.  

Hindamiseks kasutatavatest (sh planeeritavatest) uuringutest annab ülevaate tabel 1.
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Tabel 1. Ülevaade MAK PKT hindamisalastest uuringutest  aastatel 2004-2009, PMK (15.03.2009). 

MULLASTIK 

UURING 2004 2005 2006 2007 2008 
2009  
plaan  Seiremetoodika, sh seiresamm Seirealad Kommentaarid 

Mulla koondproovi analüüs (pH, P, K ja Corg) 
2005. a - seirealad paiknevad 12 maastikuruudus 
(8 maakonnas) või selle läheduses, kokku koguti 
ja analüüsiti 1500 mullaproovi 

2006. a - täiendavalt koguti ja analüüsiti 247 
mullaproovi 

2007. a - täiendavalt koguti 600 mullaproovi 

  Mulla viljakuse ja orgaanilise 
aine uuring   X                                           X                                       X                            X   

Metoodika kohaselt analüüsitakse 
mullaproove programmi esimesel ja viimasel 
aastal 

2008. a - koguti 200 mullaproovi   

Mullaerosiooni uuring     X                           

Ühekordne, uuring teostati valikalade 
meetodil ortofotode ja PRIA andmebaaside 
analüüsil. Valikalade tulemused laiendati 
kogu valimile ja selgitati aktuaalsete vee-
erosiooniohtlike alade pindala 

Valgjärve, Otepää ja Haanja vald.                          
 
2009. a - selgitatakse deflatsioonialade täpne 
paiknemine GIS-analüüsiga 

  

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

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

2008. a -  15 põldu üle Eesti   

Mullaproovi analüüs (täisanalüüs + Corg + 
Nmin) 

Seiret teostati kolmes piirkonnas üle Eesti 
(Saaremaa - Lümanda v; Võrumaa - PMK Võru 
katsepunkt; Raplamaa - Kuusiku Katsekeskus) 

2005. a. - analüüsiti 296 mullaproovi 

2006. a - analüüsiti 384 mullaproovi 

Mullatoiteelementide dünaamika 
uuring    X                                            X                                          X                                      

Mullaproove analüüsitakse vähemalt kolmel 
järjestikusel aastal 

2007. a - analüüsiti 384 mullaproovi 

  

Mulla happesuse 
neutraliseerimise mõju 
keskkonnale ja mulla viljakusele 

    X       Ühekordne, uuring teostati olemasolevate 
praktiliste uuringute ja kirjanduse baasil 

    

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

2008. a jätkuuuring   Mulla deflatsiooni uuring       X X X                    

Ühekordne, uuring teostati valikalade 
meetodil ortofotode ja PRIA andmebaaside 
analüüsil. Valikalade tulemused laiendati 
kogu valimile ja selgitati aktuaalsete tuule-
erosioonialade pindala 2009. a - selgitatakse deflatsioonialade täpne 

paiknemine GIS-analüüsiga   

Mullaseire testalade muldade 
agrokeemiliste omaduste 
ajaloolise ülevaate tegemine 

     -   - 

  

Ühekordne Seirealad paiknevad 12-s maastikuruudus (8-s 
maakonnas) või selle läheduses 

2006. a ei teostatud 
uuringut ebapiisavate 
finantsvahendite tõttu  
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PKT mullaproovide võtmise 
kvaliteedi täpsustamise uuring       - X   

  

128 mullaproovi kogumine ja analüüsimine 
(täisanalüüs + Corg). Ühekordne Viljandimaa (1 seireala), Tartumaa (2 seireala) 

2006. a ei teostatud 
uuringut ebapiisavate 
finantsvahendite tõttu  

pH, Corg, NO3, P, K, Ca, Mg, Cu, Mn, B, S + 
pestitsiidide määramine mullas.  Mulla NO 3 sisalduse muutuse ja 

dünaamika uuring 
nitraaditundlikul alal 

      X X X                    Seiret teostatakse vähemalt kolmel 
järjestikusel aastal. Proove võetakse iga kahe 
nädala tagant. 

2008. a Järva mk. Aravete ja Kikevere (Ambla 
vald)  
 
2009. a -  selgitatakse deflatsioonialade täpne 
paiknemine GIS-analüüsiga 

  

Põllumuldade bioloogilise 
mitmekesisuse uurimine ja 
sobiva metoodika välja 
töötamine 

          X                    

 
8-10 ala   

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

          X                    Ühekordne uuring     

Erosiooniohtlike alade uuring           X             Ühekordne uuring     

Põllumuldade lupjamise mõju 
mullaomadustele erineva 
meliorandi ja kogusega 
töötlemisel 

          X                    Igal aastal Valimis 3-15 ala   

BIOLOOGILINE MITMEKESISUS (3-s piirkonnas: Jõgevama a/Tartumaa; Võrumaa, Saaremaa)   

UURING 2004 2005 2006 2007 2008 
2009 
plaan  Seiremetoodika, sh seiresamm Seirealad Kommentaarid 

2005. a - 3-s piirkonnas (10+10+10 tootjat)                                  
3 transektloendust perioodil mai-juuni 2006. a - 3-s piirkonnas (30+36 uut tootjat, sh 

referents)                                     

2007. a - 3-s piirkonnas (22+22+22 tootjat)         
2008. a - 3-s piirkonnas (22+22+22 tootjat)         

Lindude liigirikkuse, arvukuse ja 
asustustiheduse uuring    X                                      X X                                        X X                    

Seiret teostatakse igal aastal 

2009. a - 3-s piirkonnas (22+22+24 tootjat)   

2004. a - 2-s piirkonnas (Saare ja Võru, kokku 
10+10 tootjat)                                                                              

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

Vihmaussid: käsitsi kaeve (50x50x50 cm) + 
mullaproov 

2005. a - 1-s piirkonnas (Jõgeva- ja Tartumaa, 10 
tootjat + 3 tootjat lisaks Võrumaalt)                                                                        

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

X                                X                                        X                                       X                                       X  

Seiret teostatakse igal teisel aastal 
(foontaludes igal aastal) 2006. a - 3-s piirkonnas (11+11+11 tootjat)                    

2007. a valiti välja 6 
foon- e testala, kus 
tehakse seiret igal 
aastal 
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2007. a - 3-s piirkonnas (11+11+11 tootjat + 3 
foontalu) 

2008. a - 3-s piirkonnas (11+11+11 tootjat + 3 
foontalu) 

2009. a - 3-s piirkonnas (11+11+11 tootjat + 3 
foonala) 

2009. a uuringu 
teostamine on 
finantseerimise 
ebakindluse tõttu veel 
lahtine 

2005. a - 3-s piirkonnas (10+10+10 tootjat) 

2006. a - 3-s piirkonnas (36 uut tootjat, sh 
referents)    

Soontaimede koosluse 
struktuuri, liigirikkuse ja liikide 
katvuse uuring  

  X                                           X                          x   

15 seireruutu põllu kohta (5+5 
vastasservades, 5 põllul).                 
Metoodika järgi peaks seiret teostama igal 
neljandal aastal. Valimi moodustamisega 
seoses on seire toimunud lühema 
ajaintervalliga. 2008. a - 3-s piirkonnas (22+22+22 tootjat) 

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

2006. a - 3-s piirkonnas (22+22+22 tootjat)                          
3 transektloendust perioodil juuni-august 

2007. a - 3-s piirkonnas (22+22+22 tootjat) 

2008. a - 3-s piirkonnas (22+22+22 tootjat) 

Kimalaste mitmekesisuse ja 
arvukuse uuring     - X                                 X                    X X                    

Seiret teostatakse igal aastal 
2009. a - 3-s piirkonnas (22+22+22 tootjat)  

2005. a seiret ei 
teostatud uuringu 
finantseerimise 
ebakindluse ja liigse 
kalliduse tõttu 

Bioloogilise mitmekesisuse ja 
toitainete bilansi andmete 
kompleksanalüüs 

          X                    Analüüsi teostatakse teatud ajavahemiku 
tagant 

2009. a teostada esialgne analüüs linnustiku/ 
toitainete bilansi, kimalaste/toitainete bilansi, 
taimede/toitainete bilansi ja vihmausside/ 
toitainete bilansi seostest 2006., 2007. ja 2008. a 
andmete põhjal 

  

MAASTIK 

UURING 2004 2005 2006 2007 2008 
2009 
plaan  Seiremetoodika, sh seiresamm Seirealad Kommentaarid 

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 6-s 
vallas 

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

X                                          X                                          

Seiret teostatakse programmi esimese ja 
viimase aasta kohta 

2007. a - kordusseire 12+1 seireruudus + 30 
tootjat 

2004. a planeeriti 
korraga teha välitööd ja 
digitaliseerimine, tehtud 
said vaid välitööd 

2004. a maastikuseire info 
digitaliseerimine    X   X                                  Välitööde kaardiinfo digitaalkujule viimine 12 + 1 seireruudu andmed  

2007. a andmete 
digitaliseerimine 
plaanitakse teha koos 
välitöödega 

Maastiku maakattetüüpide 
muutuse uuring (satelliitpiltidel 
põhinev) 

   -         
Seire mitteteostamise üheks põhjuseks oli 
senini ebapiisav täpsusklass, mis ei võimalda 
maastiku muutusi välja tuua 

  
2005. a  planeeritud 
uuringut ei teostatud 
selle kalliduse tõttu 

Taastatud kiviaedade osakaalu 
uuring    -  -   X       

2005. a ei teostatud 
seiret kiviaiatoetuse 
hilise rakendamise tõttu 
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2006. a vaadati 
metoodika üle ja 
otsustati selle eba-
täpsuse tõttu uuring 
teostamata jätta 

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 

Kõrge loodusväärtusega 
põllumajandus- ja metsamaad 
ning traditsioonilised 
põllumajandusmaastikud, 
metoodikate väljatöötamine 

        X X 
HNV situatsioonianalüüs ning metoodika 
väljatöötamine, alade määratlemine, 
pilootalade valik, analüüs 

2008. a alustati HNV situatsioonianalüüsiga   

VESI 

UURING 2004 2005 2006 2007 2008 
2009 
plaan  Seiremetoodika, sh seiresamm Seirealad Kommentaarid 

2005. a - 7 maakonnas (kokku 36+36+36 tootjat + 
4 veekvaliteedi uuringu tootjat)   

2006. a - 7 maakonnas (kokku 36+36+36 tootjat + 
4(+1) veekvaliteedi uuringu tootjat)   

Intervjuud tootjatega, 
raamatupidamisandmed (põlluraamat!) 

Pestitsiidide uuring kokku 36+36+4 tootja seas   
2008. a - 7 maakonnas (kokku 36+36+36 tootjat + 
4(+1) veekvaliteedi uuringu tootjat)   

Toiteelementide kasutuse ja 
pestitsiidide kasutuskoormuse 
uuring 

  X X X X X                    

Andmeid kogutakse vähemalt kolmel 
järjestikusel aastal 2009. a - 7 maakonnas (34+37+36) tootjat + 

7 veekvaliteedi uuringu tootjat   
2005. a - seiret teostati 3-s piirkonnas, kokku 5 
põllul (4 tootjat)   Vee- ja mulla proovide analüüs 
2006. a - seiret teostati 3-s piirkonnas, kokku 5 
põllul (4 tootjat, 1 tootja vahetati välja)   
2007. a - seiret teostati 3-s piirkonnas, kokku 5 
põllul (4 tootjat), lisaks võetakse juurde 2 ala  
NTA-lt   
2008. a - seiret teostati 4-s piirkonnas kokku 7 
põllul (4 tootjat)   

Veekvaliteedi pilootuuring - 
taimetoitelementide 
kontsentratsioon dreenivees 

  X                                           X                                            X                X X                    

Andmeid kogutakse vähemalt kolmel 
järjestikusel aastal 

2009. a - seiret teostatakse 4 piirkonnas kokku 7 
põllul (4 tootjat) 
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2007. a - vee- ja mullaproovideks 3 seirepõldu 
Räpu valgalal, linnustiku uurimine aastaringselt   Vee- ja mullaproovide analüüs, 

toiteelementide bilanss valgalal, linnustiku 
uurimine loenduste käigus 2008. a - vee- ja mullaproovideks 3 seirepõldu 

Räpu valgalal, linnustiku uurimine aastaringselt   
Räpu jõe valgala pilootuuring       X                                               X X                    

Andmeid kogutakse vähemalt kolmel 
järjestikusel aastal 

2009. a - vee- ja mullaproovideks 3 seirepõldu  
  

SOTSIAALMAJANDUS 

UURING 2004 2005 2006 2007 2008 
2009 
plaan  Seiremetoodika, sh seiresamm Seirealad Kommentaarid 

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

Intervjuud tootjate, nõustajate, TTI 
inspektoritega + postiküsitlused Mahemüük: 2004./2005./2006./2007. a  - 35 

mahetootjat+15 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 (telefoni teel). 

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

  

2009. a - uuringu teostamine on finantseerimise 
ebakindluse tõttu lahtine. Kui jätkub siis 2008. a 
samas mahus -  tel. intervjuu 100 mahetootjaga + 
15 TTI inspektorit + 7 mahenõustajat 

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

Ettevõtjatulu + 
*keskkonnateadlikkus + 
mahetoodanguna müüdava 
mahetoodete osa uuring  

X                             X                                      X X X X                    

*Keskkonnateadlikkuse  andmeid kogutakse 
programmi esimesel ja viimasel aastal 

2007. a - 45 KST tootjat 8-s maakonnas + 46 (+2) 
mahetootjat 12-s maakonnas + 15 PKT nõustajat 
+ 10% PKT tootjate postiküsitlus 

  

Ettevõtjatulu: 
Intervjuud tootjatega 

2004. a - 32 mahetootjat 

2005. a - 53 mahetootjat 

2006. a - 66 mahetootjat 

2007. a - 76 mahetootjat 

2008. a -  83+20 mahetootjat 

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

X                             X                                      X                 X                                      X  X                    

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

2009. a - ca 80+20 mahetootjat 
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Mahemüük: 

2004. a - 28 mahetootjat 

2005. a - 44 mahetootjat 

2006. a - 57 mahetootjat 

2007. a - 75 mahetootjat 

2008. a – 83+20 mahetootjat,  

2009. a - ca 80+20 mahetootjat 

Keskkonnateadlikkus: 
*Keskkonnateadlikkuse andmeid kogutakse 
programmi esimesel ja viimasel aastal 

2004/2007. a - 500 testettevõtet  

  2006. a - töötati välja metoodika, lisaks valideeriti 
metoodikat 5-s ettevõttes 

Mahetootmisele ülemineku ja 
mahetoetuste mõju detailne 
analüüs põllumajandusette-
võtete tootmis- ja majandus-
näitajatele    

 - X                                          

  
  2007. a uuring edasi antud Põllumajandus-

ministeeriumi mahepõllumajanduse büroole 

2005. a finantseerimise 
ebakindluse tõttu 
lükkus uuringuga 
alustamine edasi 

KOMPLEKSUURING 

UURING 2004 2005 2006 2007 2008 
2009 
plaan  Seiremetoodika, sh seiresamm Seirealad Kommentaarid 

Pikaajaline uuring, igal aastal Kuusiku Katsekeskus ja alates 2007. a Olustvere 
Kompleksuuring   X X X X X                    

  2009. a - Kuusiku Katsekeskus 

2009. a - Olustvere 
katse on finantseeri- 
mise ebakindluse tõttu  
lahtine  
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3.2. PKT hindamise töögrupp 

2005. aasta veebruaris  moodustati PMKs PKT hindamise töögrupp, mille algsesse 
koosseisu kuulus 16 liiget. Hiljem on töögrupi koosseisu muudetud asendades ja 
kaasates uusi liikmeid. 2008. aastal lõpetati lepingud kõigi seni töögruppi kuulunud 
isikutega ja sõlmiti uued käsunduslepingud ning PKT hindamise töögrupp nimetati 
ümber Eesti maaelu arengukava 2007-2013 II telje hindamise töögrupiks. Töögruppi 
kuuluvad nii PMK töötajad, teemavaldkondade eksperdid kui ka Põllumajandus-
ministeeriumi, PRIA, Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi Info- ja 
Tehnokeskuse ametnikud. Ekspertidena on töögruppi kaasatud Merit Mikk 
(sotsiaalmajandus, bioloogiline mitmekesisus), Arvo Iital (vesi), Marika Mänd 
(bioloogiline mitmekesisus), Mart Kukk (põllumajandusnõustaja), Tsipe Aavik 
(bioloogiline mitmekesisus), Jaanus Elts (bioloogiline mitmekesisus) ja Eduard 
Matveev (sotsiaalmajandus).  

Töörühma peamisteks ülesanneteks on osaleda indikaatorite ja nendega seotud 
seirealade väljavaliku protsessis, vaadata läbi ja esitada oma hinnang juba teostatud 
seiretööde aruandluse kohta ning kaasa aidata PKT hindamisaruannete koosta-
misele. Lisaks arutatakse läbi ka planeeritavate uuringute rahaline maht, et kogu 
protsess oleks võimalikult läbinähtav kõigile osapooltele.  

Enne 2008. aastat  on toimunud 5 suuremat üldkoosolekut: 22. veebruaril 2005. a 
toimus avakoosolek PMK peamajas Sakus; 11. oktoobril 2005. a toimus järgmine 
üldkoosolek Käbliku turismitalus ning 25. mail 2006. a toimus kolmas üldkoosolek 
Tartus, Rehe hotellis; lisaks on eelnevatel aastatel läbi viidud ka mitmeid väiksemaid 
kohtumisi töögrupi liikmetega. 16. jaanuaril 2007. aastal toimus Sakus neljas suurem 
üldkoosolek, kus toodi välja hindamistegevuste tähelepanekud 2006. aasta kohta. 
19. märtsil 2007. aastal toimus Tartus Uppsala majas viies üldkoosolek, kus arutati 
MAK 2007-2013 programmi II telje indikaatoreid (baas-, väljund-, tulemus- ja 
mõjuindikaatoreid) mis on seotud nii PKT alategevuste (KSM, mahe, ohustatud tõud 
ja kohalikud sordid) kui ka Natura poollooduslike koosluste hooldamise toetuse, 
kiviaia rajamise ja taastamise toetuse kui ka loomade karjatamise toetusega. 
Jooksvalt toimusid lisaks suurematele kogunemistele vastavalt tekkinud küsimustele 
(teemavaldkonniti) 2007. aastal ka mitmed väiksemad hindamisgrupi siseseid 
arutelud ja kokkusaamised. 

2008. aastal  eraldi üldkoosolekut ei toimunud, küll aga toimusid väiksemad 
koosolekud ja n-ö jooksvalt erinevate teemavaldkondade küsimuste lahendamised 
ning arutelud ja ettepanekud MAK 2004-2006 PKT järelhindamisaruande 
koostamisel. Lisaks osalesid mõned hindamise töögrupi liikmed 17.-19. juuni 2008. a 
Pärnus toimunud rahvusvahelise konverentsi „Using Evaluation to Enhance the Rural 
Development Value of Agri-environmental Measures” planeerimisel ja läbiviimisel.  
 

3.3. Hindamisalane teavitamine 

2008. aastal valmis Põllumajandusuuringute Keskusel MAK 2004-2006 põllu-
majandusliku keskkonnatoetuse järelhindamisaruanne. Sellega seoses olid 2008. a 
sügisesed seirevalimis olevatele tootjatele suunatud koolitused eelkõige seotud 
järelhindamisaruande tulemuste tutvustamisega. Samal ajal anti ülevaade ka uue 
programmiperioodi II telje meetmetest ning ka suurimatest probleemidest põllu-
majandustootjate kontrollil. Uute koolitustena toimusid loodusliku mitmekesisuse 
kaitsele suunatud koolitused talunikele. Asukohaks valiti maakonnad (Lääne-Virumaa 
ja Tartumaa), kus keskkonnateadlikkuse uuringu tulemused olid keskmisena kõige 
kehvemad. Lisaks osaleti mitmetel üritustel, kus jagati infot oma tegevuste kohta. 
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Samuti jätkati 2007. aastal alustatud KST tootjatele kohustuslike täiendkoolituste 
„Muld ja toitained” läbiviimist. 

Koolitused: 

2008. a jaanuaris jätkas PMK KST kohustuslike täiendkoolituste (kokku planeeritud 
25 tk) läbiviimisega teemal „Muld ja toitained”. Koolitused toimusid igas Eesti 
maakonnas. Koolituste info avaldati ajalehes Maaleht ning kohalikes ajalehtedes. 
Lisaks sellele portaalis www.pikk.ee ning PMK, PRIA ja PM kodulehtedel. E-posti teel 
teavitati ka maakondlikke taluliite. 2008. a toimusid koolitused ajavahemikus jaanuar-
märts järgmistes kohtades: 

Koolitus „Muld ja toitained” 

23.01.2008 Tartu, 24.01 Põlva, 29.01 Pärnu, 01.02 Rakvere, 06.02 Kuressaare, 
07.02 Raplamaa, 12.02 Paide, 15.02 Viljandi, 19.02 Haapsalu, 20.02 Harjumaa, 
26.02 Valgamaa, 28.02 Võru, 02.03 Viljandi, 14.03 Pärnu, 18.03 Tartu, 19.03 Põlva, 
25.03 Rakvere, 26.03 Toila, 28.03 Jõgeva. 

Koolitus oli suunatud eelkõige segatüüpi põllumajanduseettevõtetele ja seal käsitleti 
järgmisi teemasid: 

• muld ja mulla omadused;  
• mullaproovide võtmine ja analüüsitulemuste interpreteerimine;  
• toitainete omastamine;  
• mullakaitse (mullaharimine, toitainete kao vähendamine, sobiva tehnika valik 

jms);  
• viljavaheldus, külvikord;  
• keskkonnasõbralik väetamine. 

Koolituse lektoriteks olid Priit Penu ja Karli Sepp, Jaan Kanger (PMK); Tiina Köster 
(EMÜ/PMK), Ene Milvaste (MTÜ Abiks Põllumehele) ja Mart Kukk (MTÜ Konsulendi-
keskus). 

Kokku osales mullakoolitustel 2008. aastal 838 huvilist (KST, MAHE ja PKTga 
mitteliitunud tootjad, PRIA, Põllumajandusministeeriumi ja teiste riigiasutuste 
ametnikud). Kokku osales 2007. ja 2008. aastal „Muld ja toitained“ koolitustel 1005 
huvilist. 

5. – 8. juunil 2008. a  toimus PMK põllumajanduskeskkonna seire büroo 
koordineerimisel põllumajandusliku keskkonnatoetuse (PKT) hindamise raames 
kimalaste seire andmekogujatele suunatud koolitusseminar Läänemaal, Puhtus. 

Koolituse teemaks on PKT hindamise bioloogilise mitmekesisuse (BD) indikaator 
„Kimalaste mitmekesisus ja arvukus”. Koolitusel arutati 2006. ja 2007. aasta seire-
tööde käigus tekkinud probleeme, jagati kogemusi ning tehti ettepanekuid 2008. 
aasta seireks. Korrati kimalaste seire metoodika põhinõudeid ja määramistunnuseid. 
Samuti omandati praktilise töö käigus täiendavaid kogemusi seiretransektide 
mõõtmises ja tähistamises, kimalaste välimääramises ning aruandetabelite täitmises.  

Koolituse viisid läbi Marika Mänd (Eesti Maaülikool) ning Eneli Viik ja Riho Marja 
(PMK). Kokku osales koolitusel 11 seire läbiviijat.  

17. - 19. juunil 2008. a  toimus Pärnus PMK põllumajanduskeskkonna seire büroo 
koordineerimisel ja Põllumajandusministeeriumi, Helsingi Ülikooli, Soome 
Keskkonnaministeeriumi ja Soome Põllumajandus- ja Metsandusministeeriumi 
koostöös rahvusvaheline PKT hindamisalane konverents „Using Evaluation to 
Enhance the Rural Development Value of Agri-environmental Measures”.  

Põllumajandusliku keskkonnatoetuse hindamine on keeruline protsess ning hõlmab 
väga paljusid erinevaid teemavaldkondi, erinevad riigid on PKT toetuse mõju (sh 
mõju elusloodusele) hindamiseks kasutanud erinevaid uuringuid ja andmete 
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kogumist. Konverentsiga püüti kokku tuua erinevate teemaekspertide tulemusi, 
analüüsida erinevate riikide toetusskeemide mõju ning koguda ideid ja lahendusi 
käimasolevate toetusskeemide parandamiseks ning täiendamiseks.  

Kokku osales konverentsil üle 130 osavõtja 19 Euroopa Liidu riigist (lisaks ka 
Türgist). Esindatud olid Euroopa Komisjon, Euroopa keskkonnaagentuur ja 
Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD). 

Konverentsi materjalid koondati kokku ning koostati inglise keelne konverentsi trükis. 
Antud trükist on võimalik peale konverentsi toimumist kasutada ka n-ö 
taustamaterjalina erinevate MAK hindamisega seotud huvigruppidel nii Eestis kui ka 
väljaspool Eestit. Kokku trükiti 500 eksemplari trükisest. 

4. juulil 2008. a  toimus Kuusiku Katsekeskuses kompleksuuringu põllupäev 
mahepõllumajandustootjatele. Ülevaade anti järgmistest teemadest: 

• Erineva agrotehnikaga mahepõllumajanduslikud külvikorrakatsed Kuusikul; 
• Taimehaigused; 
• Kasur- ja kahjurputukad; 
• Ülevaade Euroopa mahepõllumajandusuuringutest. 

Esinesid Karli Sepp (PMK), Heino Lõiveke (EMVI) ja Märt Kruus (EMÜ). Kokku 
osales põllupäeval 28 tootjat. 

2008. a oktoobris-detsembris viis PMK läbi 5 koolitust, millest 3 olid suunatud PKT 
seirevalimis olevatele tootjatele ning tutvustasid järelhindamise tulemusi ning 2 olid 
pühendatud loodusliku mitmekesisuse kaitse võimalustele põllumajandusmaastikul. 
Hindamisalastele infopäevadele saadeti kutsed PKT seirevalimis olevatele tootjatele 
(kokku 319 kutset). Koolituste info avaldati ajalehes Maaleht ja portaalis PIKK. Info 
avaldati ka PMK, PRIA ja PM koduleheküljel. Info edastati ka maakondlikele 
taluliitudele. Koolituste ajad ja asukohad olid järgmised: 

Koolitus „Loodusliku mitmekesisuse kaitse põllumaja ndusmaastikul“ 

16.10.2008 Jäneda küla, Lääne-Viru,  
21.10.2008 Tartu 

Koolituse teemad ja ettekandjad olid järgmised: 
• Vihmaussiliikide tutvustus ja nende olulisus (Mari Ivask, Tallinna 

Tehnikaülikool Tartu Kolledž); 
• Tolmeldajate majanduslik ja ökoloogiline tähtsus (Marika Mänd, Eesti 

Maaülikool); 
• Linnud põllumajandusmaastikes (Jaanus Elts, Eesti Ornitoloogiaühing); 
• Põllumajandusmaastike kujundamine talu aspektist lähtudes (Hannes Tilk, 

planeeringuspetsialist). 

Jänedal  toimunud koolitusel osales kokku 32 inimest (20 KST, 5 MAHE ja 2 ÜPT 
tootjat ning 5 huvilist). Koolitusel käinud olid pärit järgmistest maakondadest: Harju, 
Rapla, Pärnu, Lääne-Viru, Viljandi. 

Tartu koolitusel osales kokku 37 inimest (21 KST ja 2 MAHE tootjat, 8 ametnikku ja 
6  huvilist). Koolitusele tuldi Valga, Võru, Põlva, Tartu, Jõgeva, Lääne-Viru, Võru ja 
Järvamaalt. 

Infopäev „MAK 2004-2006 põllumajandusliku keskkonna toetuse hindamise 
tulemustest“ 

19.11.2008 Voore, Jõgeva mk, 
25.11 2008 (ilmastikuolude tõttu toimus 02.12.08) Võru, 
28.11.2008 Kuressaare, Saaremaa. 
 



 19 

Infopäeva teemad ja ettekandjad olid järgmised: 

• MAK 2004-2006 PKT hindamise tulemuste ülevaade (Livi Rooma ja Pille 
Koorberg, PMK); 

• Põllumajandustootjate sotsiaalmajandusliku olukorra muutused aastatel 
2001 -2007 (Eduard Matveev, Maamajanduse Infokeskus); 

• Nõuetele vastavuse (cross-compliance) ja teiste uute nõuete tutvustus 
(Põllumajandusministeeriumi esindajad); 

• MAK 2004-2006 suurimatest probleemidest tootjate kontrollil (PRIA 
esindajad). 

Voore infopäeval osales kokku 49 inimest (30 KST, 6 MAHE ja 2 ÜPT tootjat ning 
4 ametnikku ja 7 huvilist). Kohale tuldi Jõgeva, Lääne-Viru ja Tartu maakonnast. 

Saaremaal  Kuressaares toimunud infopäeval osales kokku 61 inimest (29 KST, 
18 MAHE ja 5 ÜPT tootjat ning 9 huvilist). Kõik osalejad olid tulnud Saare 
maakonnast. 

Võrus osales kokku 64 inimest (35 KST, 15 MAHE ja 4 ÜPT tootjat ning 10 huvilist). 
Kohale oli tuldud Tartu, Põlva, Võru ja Viljandi maakonnast. 

Kokku osales 5 koolitusel 243 inimest (keskmiselt 48.6 koolituse kohta). Neist KST 
toetuse taotlejaid oli 135, MAHE tootjaid 46, ainult ÜPT taotlejaid 13, ametnikke 12 
(PRIA, PM, PMK) ja lihtsalt huvilisi 37 (paljud väiketalupidajad, kes toetusi ei taotle). 

2008. a novembris  toimus järjekordne mahetootjatele ja kõigile teistele asjast 
huvitatutele suunatud mahepõllumajandusalane koolitus, mille toimumise kohta sai 
informatsiooni portaalist PIKK.  

Koolitus-teabepäev „Mahepõllumajandus ja -teadus 20 08” 

27.11.2008. a Saku, PMK 

Koolitusel anti ülevaade järgmistest mahepõllumajandusega seotud teemavald-
kondadest: 

• mahepõllumajanduslik tootmine Eestis 2008. aastal;  
• uuendused toetusmeetmetes;  
• agrotehnoloogilised külvikorrakatsed Kuusiku Katsekeskuses,  
• teraviljade mükotoksiinid; 
• vaopõhine harimistehnoloogia; 
• maheteraviljade sordivõrdluskatsete tulemused Jõgeva SAI jm. 

Koolituse viisid läbi PMK spetsialistid, mahekasvatuskonsulent ja Põllumajandus-
ministeeriumi, Taimetoodangu Inspektsiooni, Eesti Maaviljeluse Instituudi, Jõgeva 
SAI esindajad. 

Kokku osales koolitusel 61 inimest, neist 39 olid tootjad/ametnikud ja 22 huvilised. 

PKT hindamisalast informatsiooni vahendati 2008. aasta vältel mitmetel teistelgi 
üritustel: 

- märtsis osales PMK esindaja FADN (põllumajandusliku raamatupidamise 
andmebaasi) andmekogujate koolitusel Jänedal Maamajanduse 
Infokeskuses, kus andis ülevaate 2007. a uuringute tulemustest (ettevõtjatulu, 
mahetoodanguna müüdavate mahetoodete osa ning keskkonnateadlikkus); 

- aprillis osaleti Maamessil PMK messistendil, kus jagati huvilistele PKT 
hindamisega seotud materjale ning ohtralt lisainfot; 
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- PMK esindaja tutvustas 2008. a kevadsemestril Eesti Maaülikooli tudengitele 
Keskkonnaseire õppeaine raames loengutsüklina PKT põhimõtteid ning seire 
ja hindamisega seotud Eesti kogemust; 

- 17.-19. juunil toimus Pärnus PMK põllumajanduskeskkonna seire büroo poolt 
organiseeritud rahvusvaheline konverents „Using Evaluation to Enhance the 
Rural Development Value of Agri-environmental Measures”, kus PMK 
töötajad esinesid erinevate ettekannetega ning andsid ülevaate Eestis PKT 
seire ja hindamise tulemustest ja kitsaskohtadest; 

- augustis osales PMK esindaja rahvusvahelisel konverentsil „Eurosoil 2008“, 
kus esines suulise ettekandega PKT hindamise indikaatori „Mullakadu“ 
uuringu läbiviimise metoodikast ja tulemustest; 

- 16.-17. oktoobril osales PMK esindaja rahvusvahelisel konverentsil „Europe’s 
rural areas in action: Facing the challenges of tomorrow” Küprosel, kus esines 
ettekandega maaeluarengutoetuste avalikest hüvedest; 

- novembris osalesid 2 PMK esindajat rahvusvahelisel konverentsil 
6th European Rural Development Network Conference 2008, „Multifunctional 
Territories: Importance of Rural Areas beyond Food Production” poster-
ettekandega PKT seire ja hindamise tulemustest. 

Lisaks osalesid PMK töötajad 2008. aastal mitmetes erinevates töögruppides 

Livi Rooma osales Keskkonnaministeeriumi poolt moodustatud Nitraaditundliku ala 
nõukogus. Lisaks osales Livi Rooma veel Euroopa Keskkonnaagentuuri (EKA) 
Euroopa keskkonnainfo- ja vaatlusvõrgustiku (EIONET) põllumajanduse valdkonnas 
teemaeksperdina. EKA on ELi institutsioon, mille tegevuse peamiseks eesmärgiks on 
anda poliitikakujundajatele ja avalikkusele õigeaegset, asjakohast ja usaldusväärset 
informatsiooni Euroopa keskkonnaseisundist ja seda mõjutavatest teguritest.  

Pille Koorberg ja Livi Rooma osalesid KKM juhtimisel keskkonnaseire seaduse 
muutmise töögrupis. 

Tambet Kikas osales EBONE (European Biodiversity Observation Network) 
töögrupis. Töögrupi eesmärk on töötada välja maastikuseire meetodid satelliitpiltide 
informatsiooni analüüsiks ja BioHab (A Framework for the Coordination of 
Biodiversity and Habitats) klassifikatsiooni tõlkimiseks. 

Muud avalikkusele suunatud teavitamistegevused: 

2007. aastal käivitatud PKT hindamisega seotud kodulehe arendamise tegevus 
jätkus 2008. aastal, antud kodulehel on huvilistel võimalik tutvuda hindamise 
indikaatorite, metoodikate, seirealade asukohtade kaartidega ning uuringute 
lühiaruannetega ja samuti MAK 2004-2006 perioodi PKT järelhindamisaruandega. 
PMK kodulehelt leiab infot ka 17.-19. juunil Pärnus toimunud rahvusvahelise 
konverentsi kohta. Koduleht on kättesaadav aadressil http://pmk.agri.ee/pkt. 

Lisaks on ajakirjanduses ilmunud mitmeid artikleid: 

Maalehe Maamajanduse maikuu numbris ilmus Katrin Alametsa ja Iiri Selge koostöös 
artikkel „Tootjate keskkonnateadlikkus tõuseb”. Sama artikli lühem versioon ilmus 
ETKL Eesti Talu Nr. 3 (21) august 2008 numbris.  
http://paber.maaleht.ee/?page=20382&grupp=maamajandus&artikkel=108.  

Maalehe Maamajanduse augustikuu numbris ilmus Enel Viik´i ja Katrin Vask´i 
koostöös artikkel „EL-i põllumajanduspoliitika vajab hindamist”, mis kajastas Pärnus 
toimunud konverentsi. Sama artikkel ilmus ka Mahepõllumajanduse lehes nr 43 
2/2008 http://www.ceet.ee/pdf/mpleht43.pdf.  
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Mahepõllumajanduse lehes nr 43 2/2008 ilmus Karli Sepa artikkel „Euroopa 
mahepõllumajandusteaduses tähtsustatakse taimede kasvukeskkonda ning toidu ja 
sööda tervislikkust” http://www.ceet.ee/pdf/mpleht43.pdf.  

Seoses 17.-19. juunil Pärnus toimunud rahvusvahelise konverentsi „Using Evaluation 
to Enhance the Rural Development Value of Agri-environmental Measures” 
toimumisega andis Pille Koorberg intervjuu Eesti Raadiole ja telekanalile Kalev Sport, 
kus uudislõik konverentsist oli eetris 19. juunil. 

Eestimaa Looduse Fondi mai-juuni infolehes ilmus lühike ülevaade konverentsi kohta 
http://www.elfond.ee/uudised/infoleht/cat-650/article_id-701.  

Pille Koorberg kirjutas 09.12.2008 IEEP loodud veebilehel CAP2020, Debating the 
Future of the Common Agricultural Policy artikli „Enhancing the Rural Development 
Value of Agri-Environmental Measures”  
http://www.cap2020.ieep.eu/2008/12/9/enhancing-the-rural-development-value-of-agri-
environmental-measures. 
 

3.4. MAK 2004-2006 PKT järelhindamine 

Suure osa 2008. aasta töömahust hõlmas läbi viidud MAK 2004-2006 PKT 
järelhindamine, mis on ka esimene suurem tagasiside programmi käivitumise kohta. 
Järelhindamise tulemiks on aruanne, mis koosneb 239. leheküljest ja lisadest 56. 
leheküljel. Aruanne koosneb 6 peatükist: sissejuhatus; kokkuvõte MAK 2004-2006 
PKT rakendamisest; PKT hindamise metoodika; mahukaim peatükk on 
hindamisküsimustega seotud andmete esitlemine ja analüüs, mis on esitatud 
valdkondade kaupa, samuti on antud osas kajastatud ka PKTd puudutavad kõiki 
MAK meetmeid läbivad hindamisküsimused. Sellele järgneb mahe- ja tavakülvikorra 
võrdlus ning aruande võtab kokku eraldi peatükk hindamisküsimustest ja PKT seirest 
tulenevad järeldused ja soovitused. 

PKT rakendamine ja maakasutus 

MAK 2004-2006 kohaselt prognoositi vähemalt ühe kolmandiku Eesti 
põllumajandustootjate liitumist PKT meetmega. Finants- ja rakendamisalane info 
näitab PKT meetme tulemuste osas suhteliselt kõrget saavutustaset, mis viitab 
meetme suurele populaarsusele sihtgrupis. Finants- ja rakendamisalase info põhjal 
võib öelda, et meede on olnud edukas, mõju osas on keeruline lühikese 
rakendamisperioodi tõttu meetme mõju selgelt eristada muudest mõjudest ning ka 
mõju avaldumise aeg võib olla ebapiisav.  

Kogu meetme ulatuses määrati toetust 2004. aastal 6 546 taotlejale. Võttes 
põllumajandustootjate koguarvuks kõik ühtse pindalatoetuse (ÜPT) taotlejad (18 954) 
sellel aastal, määrati põllumajanduslik keskkonnatoetus 35% põllumajandus-
tootjatele. Seega täideti eesmärk meetmega ühinemise osas. 2005. a määrati PKT 
toetust 7 379 ning 2006. a 6 897 taotlejale. 

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

Kõige ulatuslikumad ja nähtavamad muutused põllumajandusmaastikul on toimunud 
maakasutuses. Maastiku uuring tõi välja, et muutused maastike pindobjektide arvus 
ja kogupindalas on mitmetes piirkondades väga suured. Paljudes kohtades on 
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pikaajaliselt sööti jäänud alad ülesharitud, teistes kohtades on suurenenud võsa 
osakaal või on võsast saanud mets. Analüüsides taotluspõhist põllukultuuride all 
olevat maakasutust (haritav maa), ilmnevad toetustüüpide kaupa suuremad 
erinevused. Selle põhjal võib öelda, et PKT põllumaa on rohkem diferentseeritud 
(rohkem erinevate kultuuride all olevaid põlde) kui ÜPT põllumaa ja tõenäoliselt on 
selle üheks põhjuseks ka KST toetuse viljavahelduse nõue. 

KST toetuse viljavahelduse rakendamise nõue, mille raames peab tootja igal aastal 
15% haritavast maast kasvatama liblikõielisi kultuure või liblikõieliste-kõrreliste 
heintaimede segu, oli tulemuslik. Analüüsides põllumajandustoetuste registri 
taotluspõhiseid maakasutusandmeid selgus, et perioodil 2004-2006 on kasvatatavate 
liblikõieliste kultuuride osakaal KST tootjate seas suurenenud (2004. a 13,8% - 2006. 
a 17,1%) ning MAHE tootjate seas püsinud nõutavast kõrgemal (2004. a 25,9% - 
2006. a 25,3%). Väljaspool PKTd on kasvatatavate liblikõieliste kultuuride osakaal 
oluliselt madalam (2004. a 2,7% - 2006. a 4,3%) (joonis 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Joonis 1. KST, MAHE ning ÜPT (v.a PKT) taotluspõhin e liblikõieliste kultuuride kasvatamise osa 
(%) põllumaast aastatel 2004-2007 (PRIA 2008. a aug usti andmed) 

Mõju hindamisel on MAK 2004-2006 periood pigem algtaseme fikseerimine ja lävendi 
selgitamine kui meetme reaalse mõju hindamine. 

Mulla valdkonnas leiavad muutused mullastikus aset pikema perioodi jooksul, 
seetõttu fikseeriti aastatel 2004-2007 mullaomaduste lähteolukord. Mullaviljakuse 
muutuse hindamisel leiti, et Eesti põllumuldade üks peamisi aktuaalseid probleeme 
on mullaviljakuse võimalik vähenemine eeskätt toiteelementide vähese tagastamise 
tõttu. Happelisi muldi oli ca 12% proovide arvust ja peamiselt asuvad need Võrumaal, 
Pärnumaal ja Jõgevamaal, kõige enam MAHE tootjate põldudel. 

Vee valdkonnas olid KST ettevõtetes uuritud toiteelementide kontsentratsioonid 
dreenivees MAHE ettevõtete näitajaga võrreldes mõnevõrra kõrgemad, samuti oli 
MAHE tootmises madalam nitraatide kontsentratsioon nii mullas kui ka dreenivees ja 
seega ka lämmastiku leostumine väiksem. Toiteelementide kogubilanss näitas, et 
mahetootmises oli fosfori ja kaaliumi bilanss negatiivne, mis jätkudes võib viia 
mullaviljakuse langusele. Pestitsiidide kasutus on Eestis viimastel aastatel 
suurenenud, ulatudes 2006. aastal 1,02 kilogrammini toimeaines hektari kohta.  
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Toetuse keskkonnamõju teada saamiseks teostatud bioloogilise mitmekesisuse 
valdkonna uuringute tulemused viitavad sageli lisaks toetusnõuete mõjule ka 
muudele teguritele nagu ümbritsev maastik ja mullastikulis-klimaatilised tingimused, 
mis vajaksid aga täpsemate seoste välja toomiseks pikemat uurimisperioodi. 

Bioloogilise mitmekesisuse valdkonnas analüüsiti kimalaste, lindude ja taimede 
näitajaid koos maastikku iseloomustava Shannoni mitmekesisuse indeksiga 
(koosluse mitmekesisuse mõõde), mille tulemusena leiti, et Shannoni maastiku 
mitmekesisuse indeksi suurenedes kasvas kimalaste arvukus, lindude Shannoni 
mitmekesisuse indeks ning seirepõllu taimeliikide arv (põllu- ja servaruudud kokku). 
Lisaks mõjutas taimestiku liigilist koosseisu lähiümbruse maastiku struktuur. Sellised 
tulemused näitavad, et bioloogiline mitmekesisus sõltub ümbritsevast maastiku 
struktuurist. Kimalaste ja lindude uuringud osutasid ka piirkondlike erinevuste 
olemasolule (kõrgeimad näitajate väärtused esinesid eri piirkondades eri 
toetustüüpidega põllumajandusettevõtetes). Neid piirkonniti erisuunalisi trende võib 
selliste n-ö „liikuvate objektide“ nagu linnud ja kimalased puhul seletada maastiku 
struktuuri erinevustega, millest tulenevalt on piirkonniti erinev ka 
kompensatsioonialade (üleskündmata alad sh niidud, metsaservad ja -tukad) 
osakaal, mis pakuvad elusorganismidele pesitsus-, toitumis-, peatus- ja varjepaiku. 
Seega viitavad esialgsed andmed, et kompensatsioonialade olemasolu või 
puudumine võib vastavalt kas nõrgendada või tugevdada põllumajandustegevuse 
mõju. Erinevate toetustüüpide nõuetest tulenevate tegurid pääsevad 
kompensatsioonialade vaesemas piirkonnas rohkem mõjule kui kompensatsiooni-
alade rikkamas piirkonnas.  

Lisaks leiti analüüside tulemusena, et põllu pindala kasvades kimalaste arvukus, 
kimalaseliikide arv, lindude Shannoni mitmekesisuse indeks ja pesitsevate linnuliikide 
arv langesid oluliselt. Kimalaste puhul leiti, et nende arvukus ja liikide arv langesid 
märgatavalt pärast seda, kui põldude suurus ületas 5-6 hektarit. Sellised seosed 
viitavad, et põllu suurusel on mõju bioloogilisele mitmekesisusele, kuid MAK 2004-
2006 perioodil PKT meetmetes põllu suurust reguleerivaid nõudeid ei esinenud. 
Lisaks olid kimalaste arvukus, liigirikkus ja Shannoni mitmekesisuse indeks ning 
lindude Shannoni mitmekesisuse indeks positiivselt seotud ka põllukultuuride 
mitmekesisusega. 

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

Vastavalt tehtud analüüsile esitati ka täpsemaid soovitusi, mis on toodud 
järelhindamisaruandes. Üldine soovitus oli, et kuna PKT toetuste mõju hindamisel 
selgus, et piirkondlikud keskkonna- ja sotsiaalmajanduslikud tingimused on väga 
erinevad ning mõjutavad suurel määral soovitud tulemusi, tuleks kaaluda 
laiapõhjalise toetusskeemi täiendamist piirkondlikke eripärasid arvestavate 
lisameetmetega. Sel juhul oleks võimalik tõhusamalt saavutada riigi poolt soovitud 
muutusi. Kõiki valdkondi puudutava soovitusena toodi välja, et tuleks jätkata 
keskkonnateadlikkuse tõstmisega läbi keskkonnaalaste koolituste tootjatele, 
nõustajatele ja ametnikele.  

Aruandega on lähemalt võimalik tutvuda Põllumajandusuuringute Keskuse kodulehel 
http://pmk.agri.ee/pkt. 
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3.5. Rahvusvaheline konverents „Using Evaluation to Enhance the Rural 
Development Value of Agri-environmental Measures”  

17.-19. juunil 2008. a toimus Pärnus PMK põllumajanduskeskkonna seire büroo 
eestvõttel ja Põllumajandusministeeriumi, Helsingi Ülikooli, Soome Keskkonna-
ministeeriumi ja Soome Põllumajandus- ja Metsandusministeeriumi koostöös 
rahvusvaheline PKT hindamisalane konverents „Using Evaluation to Enhance the 
Rural Development Value of Agri-environmental Measures”.  

Konverentsi eesmärgiks oli parandada erinevate osapoolte arusaamisi maaelu 
poliitika kujundamisest ja põllumajandustegevusega seotud keskkonnaväärtustest, 
tekitada arutelu kogemuste ja infovahetuse teel. Konverentsist kutsuti osa võtma 
maaelu arengukavade poliitika kujundajad, (arengukavade mõju) hindajad, teadus-
asutuste jt huvigruppide esindajad. 

Konverentsil oli kolm põhiteemat: 

1. ELi ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) tulevikuperspektiivid, selle eelarve 
kasutamine ühiskonnale osutatavate teenuste huvides; 

2. senised kogemused põllumajandusliku keskkonnatoetuse (PKT) hindamisel; 

3. kõrge loodusväärtusega alade (HNV) ja traditsiooniliste põllumajandus-
maastike määratlemine ja hindamine. 

Kolmepäevasel konverentsil peeti ettekanded, toimusid töötoad ja temaatiline 
väljasõit, kus näitlikustati maaelu arengukava rakendamist Eestis ning ümarlaual 
arutleti kolmel põhiteemal konverentsi jooksul tekkinud küsimuste üle. 

Konverentsil tutvustati kontseptsioone ja väljakutseid, mis on seotud „avalike 
hüvedega“ looduna maakasutuse poolt ning selle väärtustamise vajadusega. 
Avalikud hüved on valdkond, mis seostub otseselt põllumajanduskeskkonna 
hindamisega pakkudes elanikkonnale ja poliitikutele usaldusväärset infot selle kohta, 
kas looduse ja looduressursside kaitseks kasutatud vahendid on täitnud oma 
eesmärke.  

Euroopa Komisjoni poolt ühiste hindamise aluste tutvustamise juurest liiguti HNV kui 
hetkel ühe hindamise mõjuindindikaatori juurde. Samas on HNV palju enamat kui 
vaid mõjuindikaator, see on seotud tihedalt omakorda avalike hüvedega ning ka kogu 
ÜPP tulevikupoliitikaga palju laiemalt. Praegune ÜPP vajab uut lähenemist HNV 
põllumajanduse toetamiseks. Nn „avaliku rahaga“ avalike hüvede tootmine nõuab 
omakorda tugevat hindamiskultuuri, mis omakorda jõuab küsimuseni, mida hindajad 
vajavad õigete ja tegelikele oludele vastavate hinnangute andmiseks. Rõhutati, et 
üldised indikaatorid on vaid üks vahend hindamiseks ning iga riik valib sobivad 
lisavahendid (indikaatorid) hindamiseks endale ise. Hindamine peab ulatuma 
kaugemale otsestest keskkonnateemadest ja arvestama ka sotsiaalmajanduslikku 
poolt. Arutelude käigus leiti, et meetmed peaks olema rohkem teaduspõhised, seda 
nii meetmete väljatöötamisel kui ka kogu meetme rakendamise jooksul. 

Üldsessioonil loodi ühine arusaam ja taust, kuna teemad on samal ajal nii iseseisvalt 
arutatavad kui ka üksteisega väga seotud. Töötubades tutvustasid erinevad riigid 
oma lähenemist ja väljakutseid põllumajanduskeskkonna meetmete hindamisel, 
erinevaid praktikaid HNVde määratlemisel ning visioone, kuidas ja kuhu peaks 
suunduma ÜPP. 

Temaatilise ekskursiooniga tutvustati Lääne-Eestit kui unikaalset regiooni ELs 
omapärase ajaloo, sotsiaalmajanduse, põllumajanduse ja keskkonnaga. Regiooni 
põllumajanduskeskkonda näitena ära kasutades ergutati arutelusid teemadel, mis on 
tähtsad nii Eestis kui ka Euroopas laiemalt. Samuti tutvustati PMK poolt läbiviidavaid 
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PKT meetmete hindamiseks kasutatavaid põllumajanduskeskkonna seireid 
(bioloogilise mitmekesisuse ja mulla indikaatorite ülevaade). 

Kokkuvõttes leiti, et rohkem on vaja koos töötada ja üksteiselt õppida ning ühiskonda 
teavitada ja harida. Põllumajandus mõjutab keskkonda positiivselt või negatiivselt, 
osaliselt sõltuvalt põllumajanduspoliitikast, kujundatud poliitika peaks aga baseeruma 
hindamisel, teadusinfol ja avalikkuse ootusel, kuid on samas mõjutatud veel paljudest 
muudest teguritest. Iga lüli parandades on võimalik jõuda seatud selgetele 
eesmärkidele lähemale. 

Konverentsi kodulehel http://pmk.agri.ee/conference on põhjalik ülevaade 
konverentsiga seotud materjalidest ning konverentsi kogumiku digitaalne versioon. 
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4. PKT HINDAMISEGA SEOTUD UURINGUD  

PKT hindamisega seotud andmekogumine toimub viies valdkonnas, siinkohal on 
uuringud esitatud valdkondade kaupa. PKT uuringud puudutavad peamiselt KST ja 
MAHE toetuseid, kuid maastiku valdkonnas kajastatud kõrge loodusväärtusega 
põllumajandus- ja metsamaade teema on oluline kogu II telje meetmete jaoks.  

PKT alameedet - ohustatud tõugu loomade pidamine - hinnatakse administratiiv- ja 
muude kättesaadavate andmete baasil ning eraldi uuringuid selleks läbi ei viida.  

Poollooduslike koosluste hooldamise toetus on PKT alameede, mille kohta eraldi 
uuringuid läbi viidud ei ole, kuid alapeatükis tutvustatakse lähemalt meetmega 
seoses tekkinud küsimusi ja kavandatavat hindamistegevust.  

4.1. VALDKOND MULLASTIK 

4.1.1. Mullastiku uuringute eesmärgid 

MAK põllumajandusliku keskkonnatoetuse tegevuste eesmärkideks on seatud 
taimetoitainetest põhjustatud veereostuse riski vähendamine ja mullaviljakuse 
säilitamine, keskkonnasõbralike tootmisviiside juurutamise soodustamine (et kaitsta 
ja suurendada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust), mulla- ja veeressursside 
kaitse jne. 

Uuringu „Mullaviljakus ja orgaanilise aine sisaldus” eesmärgiks on mullastiku 
seisukohast hinnata MAK PKT keskkonnasõbraliku tootmise ja mahepõllu-
majandusliku tootmise rakendamist tegevustele seatud eesmärkide täitmisel. Uuringu 
tulemustega soovitakse näidata, kas põllumajandusliku keskkonnatoetuse 
rakendamise tulemusena on põllumulla viljakuse tase ja orgaanilise aine hulk säilinud 
või tõusnud.  

Uuring „Mulla NO3 ja SO4 sisalduse muutus ja dünaamika nitraaditundliku ala (NTA) 
põllumuldades perioodi jooksul erineva maakasutuse korral ning mullas leiduvate 
taime toiteelementide (P, K, Ca, Mg, Cu, Mn, B, Nüld) happesuse ja orgaanilise aine 
fooni ja pikaajalisemate muutuste selgitamine. Põllumaade pestitsiidijääkide ja 
polüaromaatsete (PAH) ainete jääkide sisalduse selgitamine” (lühidalt „Mulla 
nitraatlämmastiku, toiteelementide ning taimekaitsevahendite jääkide sisalduse 
uuring nitraaditundlikul alal”). 

Uuringu peamiseks eesmärgiks on selgitada NO3 sisalduse muutust mullas sõltuvalt 
mullatemperatuurist, -niiskusest ja kasvatatava kultuuri arengufaasist nitraaditundlikul 
alal selgitamaks võimaliku nitraatide leostumise ohtu erineva maakasutuse ja 
ilmastikutingimuste korral. Teise olulise eesmärgina selgitatakse väävli, kui 
suhteliselt dünaamilise toiteelemendi, sisalduse muutus mullas. Lisatulemiks on 
nitraaditundlike alade põllumuldade taimekaitsevahendite jääkide ja polüaromaatsete 
ühendite sisaldus ja hinnatakse nende võimalikkust muldade saastajatena. 

„Mulladeflatsiooni uuringu (indikaator mullakadu)” eesmärkideks on taimetoitainetest 
põhjustatud veereostuse riski vähendamine ja mullaviljakuse säilitamine, 
keskkonnasõbralike tootmisviiside juurutamise soodustamine (et kaitsta ja 
suurendada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust), mulla- ja veeressursside 
kaitse jne. Kasutades indikaatorina mullakadu, on uuringu eesmärgiks mullastiku 
seisukohalt hinnata PKT keskkonnasõbraliku tootmise ja mahepõllumajandusliku 
tootmise rakendamist tegevustele seatud eesmärkide täitmisel.  

Uuringu „Põllumuldade tihenemise mõju taimede kasvule ja arengule ning tihenenud 
muldade ulatusest Eestis” eesmärkideks on selgitada välja, kas Eesti põllumuldadel 
esineb probleemi muldade tihenemisega, selle võimalikud põhjused ja täpsustada 
seire metoodikat ning viia see vastavusse ELis heaks kiidetud metoodikaga. Muldade 
tallamine on potentsiaalselt suurim oht põllumajanduses kasutuselolevatele 
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muldadele ja põllumajandustoodangule, samas on ta paratamatu harimistööde 
käigus. Lääne- ja Ida-Euroopas on üle 62 miljoni hektari e üle 11% kogu maafondist 
kahjustatud mulla tallamisega valede põllumajandus- ja metsandusvõtete tagajärjel.  

 

4.1.2. Mullaviljakuse ja orgaanilise aine uuringu k okkuvõte  

Teostaja: PMK (Mullaseire büroo) 

PKT viljakuse uuringu raames on kogutud ca 2000 mullaproovi kaheksast 
maakonnast erinevatelt toetustüüpidelt. Toetustüübid on järgmised: keskkonna-
sõbralik tootmine (edaspidi KST), mahetootmine (edaspidi MAHE) ja tavatootmine e 
tootjad, kes ei ole taotlenud PKT toetusi (edaspidi ÜPT).  

Viljakuse indikaatorite lõikes on maakondade ja toetustüüpide mullaproovide 
tulemused antud joonistel 2-5. Joonistel on välja toodud maakonna antud 
mullaomaduste alla optimaalse näitaja olevate proovide osakaal kogu proovide 
arvust maakonna kontuuril ja iga maakonna erinevad toetustüübid graafikutena.  

Uuringust selgus, et kaaliumi defitsiit on suurim Võru- ja väiksem Saaremaal. 
Enamikes maakondades on kõige rohkem kaaliumi defitsiidiga muldi MAHE tootjate 
põldudel. 

 
Joonis 2. Kaaliumi defitsiit PKT seire mullaproovid es (PMK, 2008). 
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Joonis 3. Fosfori defitsiit PKT seire mullaproovide s (PMK, 2008). 
 

Fosfori defitsiit oli suurem Pärnumaa muldades ja väikseim Raplamaal, 
toetustüüpidest oli suurem defitsiit ÜPT tootjate maadelt võetud proovides. 

 
Joonis 4. Optimaalsest happelisemate muldade osatäh tsus PKT seireproovides (PMK, 2008). 

 
Happelisi muldi oli kõige enam Võrumaal (joonis 4) ja kõige vähem Lääne-Virumaal 
ning Eestis tervikuna MAHE tootjate põldudel. 
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Joonis 5. Optimaalsest madalama Corg (orgaaniline s üsinik) sisaldusega muldade osatähtsus 
PKT seireproovides (PMK, 2008). 

Vähese orgaanilise aine sisaldusega muldi oli enam Tartumaal ja vähem Pärnumaal 
ning ÜPT tootjate põldudel (joonis 5). 

Käesoleva uuringu tulemused kajastavad vaid n-ö 0 aastat ja ei anna hinnangut 
erinevate toetustüüpide agrotehnoloogiale, vaid pigem kajastab kasutada olevat 
maafondi ja selle iseärasusi. 

4.1.3. Mulla nitraatlämmastiku, toiteelementide nin g taimekaitsevahendite 
jääkide sisalduse uuringu nitraaditundlikul alal ko kkuvõte 

Uuringu täispikk nimetus on järgmine: Mulla NO3 (nitraatlämmastiku) ja SO4 
sisalduse muutus ja dünaamika nitraaditundliku ala (NTA) põllumuldades perioodi 
jooksul erineva maakasutuse (põllukultuurid, rohumaa) korral ning mullas leiduvate 
taime toiteelementide (P, K, Ca, Mg, Cu, Mn, B, Nüld) happesuse ja orgaanilise aine 
fooni ja pikaajalisemate muutuste selgitamine. Põllumaade pestitsiidijääkide ja 
polüaromaatsete (PAH) ainete jääkide sisalduse selgitamine. 

Teostaja: PMK (Mullaseire büroo)  

Mullaroove võeti kahel testalal (Aravete, Kukevere) aasta jooksul perioodil, mil 
vähemalt 5-7 cm sügavusel on muld külmumata järgmiselt: vegetatsiooniperioodil 
kord kahe nädala jooksul, ülejäänud ajal üks kord nädalas. Proove võeti neljas 
korduses künnikihi sügavuselt mullapuuriga etteantud marsruudilt (ca 200 m) 
lepingulise mullaproovivõtja poolt. 2008. a novembris teostati ka põhjalik alade 
mullastiku täpsem uuring. Antud proovidest määrati taimekaitsevahendite ja saaste-
ainete jäägid. Viimaste määramiseks korjati täiendavalt nitraaditundlikult alalt mulla-
proovid kohtadest, kus teostati ka põhjavee uuringuid ning määrati jäägid 
sünkroonselt erinevatest põllumuldadest kogu NTA ulatuses 

Uuringuga alustati 2007. a sügisel, seega oli 2008. a esimene n-ö täisaasta ja uuring 
jätkub 2009. aastal.  

Olulisem eesmärk on jälgida leostumisohtliku mineraalse lämmastiku sisalduse 
dünaamikat aladel. Jooniselt 6 on selgelt näha, et kevadise N väetamise mõjul 
suureneb Nmin sisaldus oluliselt, kuid selle sisaldus langeb väga kiiresti ja juuli 
alguseks on sisuliselt langenud kevadisele väetamiseelsele tasemele - kultuurid 
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kasutavad Nmin oma elutegevuseks. Samas on hilissügisel, alates oktoobri kesk-
paigast selgelt nähtav Nmin sisalduse vähenemist mis mullast leostub, kuna siduvad 
taimed puuduvad (joonis 6).  
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Joonis 6. N min  dünaamika uurimisaladel (PMK, 2008). 

Liikuva P ja K sisalduse dünaamikast selgub (joonis 7), et talveks langeb elementide 
sisaldus suhteliselt madalaks ja kevadperioodil on see kõrgem. Vegetatsiooni-
perioodi järgselt on sisaldus madalam, hakates sügisperioodil vaikselt tõusma ja 
langeb talve hakul. Erinevate alade elementide dünaamika on suhteliselt sarnane. 
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Joonis 7. Liikuva P ja K sisalduse dünaamika (PMK, 2008).  

Erinevate fosfori vormide võrdluses selgub (joonis 8), et Aravete alal on P sisalduse 
trend vähenemise suunas ja Kukevere alal vähese suurenemise suunas. Suhteliselt 
suur on ka liikva P sisalduse muutus aasta jooksul ulatudes Aravete alal 35-70 mg/kg 
ehk 100%. Liikuva P sisaldus suureneb suhteliselt enam vegetatsiooniperioodi algul 
ja Kukevere alal ja väheneb vegetatsiooniperioodi lõpul. 
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Joonis 8. P üld  ja liikuva P sisalduste dünaamika (PMK, 2008). 

22 alalt võeti mullaproovid taimekaitsevahendite jääkide ja saasteinete sisalduse 
määramiseks. Tulemustest selgus, et 21 alal tuvastati kas jääkide või saasteainete 
olemasolu, sh 7 alal ehk 31,8% proovidest tuvastati ka taimekaitsevahendite 
(trifluraliin) jääke. Nii saasteainete kui ka taimekaitsevahendite jääkide sisaldused 
olid siiski suhteliselt väikesed ja ohtu keskkonnale ei kujuta. Uuring jätkub 2009. 
aastal. 
 

4.1.4. Põllumuldade tihenemise mõju taimede kasvule  ja arengule ning 
tihenenud muldade ulatusest Eestis, uuringu kokkuvõ te 
Teostajad: Endla Reintam (EMÜ), PMK (Mullaseire büroo) 

2008. aastal läbi viidud põllumuldade seire käigus koguti proovid 17 uurimisalalt. 
Kokku võeti 340 proovi lasuvustiheduse ja poorsuse määramiseks ning keemilisteks 
analüüsideks (süsinik), 34 proovi võeti lõimise määramiseks. 

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. Samadest sügavustest ja kohtadest võeti proovid mulla huumuse-
sisalduse ning lõimise määramiseks. Lõimise määramiseks segati kokku viiest 
uurimispunktist võetud muld üheks keskmiseks prooviks kummastki sügavusest. 
Lasuvustiheduse proovid võeti 98,125 cm3 terassilindritega Ilmatsalust ja 
88,2026 cm3 terassilindritega ülejäänud uurimisaladelt. Lasuvustiheduse proovid 
võeti suunaga üleval 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 pF1,8 juures.  

Poorsuse ja lasuvustiheduse määramine  

Põllult toodud proovid (kõik 340 silindrites proovi) puhastati ning kaaluti. Seejärel 
asetati mullaproovid koos silindritega veevannile filterpaberile, et viia proovide 
veesisaldus sarnasele tasemele ning küllastada poorid poorsuse määramiseks 
pF1,8 juures. Proovid jäid veevannile üheks ööpäevaks kuni muld silindri ülaosas 
hakkas nö läikima. Veega küllastatud proovid asetati seejärel imamisplaatidele 
(ecoTech poorsuse määramise aparaat) 60 hPa imamisrõhu juurde, kuhu proovid 
jäeti seniks kuni omandasid konstantse kaalu ja muldadest rohkem vett välja ei 
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imatud (keskmiselt 7–10 päeva sõltuvalt savisisaldusest proovides). Imamisplaatidelt 
võetud proovid kaaluti uuesti ning seejärel kuivatati proovid termostaadis 105 ºC 
juures. Kuivanud proovid jahutati eksikaatoris ning kaaluti, misjärel ka silinder 
puhastati mullast ning kaaluti.  

Leitud kaalutised võimaldasid arvutada:  

� lasuvustiheduse;  
� üldise poorsuse; 
� vee sisalduse mullas määramise momendil; 
� õhuga täidetud poorid mullas väliveemahutavuse juures. 

Tabel 2. Tulemuste hindamisel kasutatavate poorsust e astmed (PMK, 2008). 
 

Aste 
Õhuga täidetud 

pooride ruumala, 
Vol% 

Taimede poolt 
omastatav vesi 
mullas, Vol% 

Taimedele 
kättesaamatu 

vesi, Vol% 
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 

 

Lõimise määramine (34 proovi) 

Põllult toodud proovid kuivatati ning sõeluti läbi 2 mm avadega sõelte. Lõimise 
määramine viidi läbi pipettmeetodil. Leiti kolme tähtsama fraktsiooni sisaldus mullas: 
liiv >0,063 mm, savi <0,002 mm ja tolm 0,002–0,063 mm. 

Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi mullateaduse ja agrokeemia 
laboris tehtud määramised: 

Lasuvustihedused – 340 
Poorsused – 340 
Lõimised – 34 
 

 
Joonis 9. Proovivõtualade paiknemine (PMK, 2008).  
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4.1.5. Deflatsiooniohtlike alade uuringu kokkuvõte  

Teostaja: PMK 

Tuuleerosiooni uurimiseks tehti 2008. aastal täiendavalt väliuuringuid Audrus – kus 
on nüüd huumustrassidega kaetud kogu põld ja saab jälgida tuule mõju pHKCl, 
orgaanilise süsiniku ja toitainete sisalduse varieerumisele põllu piires. Samuti 
lisandus 2008. aastal täiendavalt kaks väliuurimisala, millest erilist huvi pakkus 
(porgandi) põld Altkülas, Padise vallas, kus tuule mõju põllumajanduslikule 
tegevusele oli täiesti reaalne – nimelt 2008. aasta kevadel puhuti tuulega ära ca 15 
ha porgandikülvi. Põllule sai rajatud 3 huumustransekti, millest huvipakkuvam oli 
joonisel 10 välja toodud transekt, kus saab jälgida tuuletakistuste mõju 
mullaosakeste ärapuhumisele ja kuhjumisele, mis väljendub huumushorisondi 
tüseduse muutumises, samuti ka taimetoiteelementide sisalduse varieerumises. 
Joonisel on näha selgelt välja kujunenud n-ö kuhjealad, kus huumushorisondi 
tüsedus põõsaste ja metsaserva varjus on kõrgem kui ümbritseval alal, kus tuuled 
vabalt puhuda saavad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joonis 10. Huumushorisondi tüseduse muutus Altküla uurimisalal (PMK, 2008). 
 

Toiteelementide sisalduse analüüs näitas, et kõik alad olid väga kõrge liikuva fosfori 
sisaldusega ja elementide sisalduste varieerumine aladel oli suhteliselt suur. Näiteks 
Altküla A trassi kaaliumi sisaldus erines huumuskaevete lõikes ca 7 korda (joonis 11) 
ning liikuva fosfori sisaldus ca 4 korda. 
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Joonis 11. Liikuva kaaliumi sisalduse varieerumine Altküla uurimisala trassidel (PMK, 2008). 
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4.2. VALDKOND BIOLOOGILINE MITMEKESISUS  

Põllumajandusliku keskkonnatoetuse bioloogilise mitmekesisuse (BD) seire raames 
kogutakse andmeid vihmausside, kimalaste, põllulindude ja –taimede kohta. 
Andmeid kogutakse põllumajandustootjate maadel Lõuna-, Kesk- ja Lääne-Eesti 
seirepiirkonnas. Kesk-Eesti piirkond hõlmab Jõgeva- ja Tartumaad, Lõuna-Eesti 
piirkond Võrumaad ja Lääne-Eesti piirkond Saaremaad. Kokku on BD seiret igal 
aastal läbi viidud 66-l seirealal – igas piirkonnas 22 (v.a lindude seire puhul, kus 
2008. aastal oli valimis erandlikult 68 seireala – Võrumaal ja Saaremaal mõlemas 22 
ning Jõgeva- ja Tartumaal 24).  

Vihmausside seiret viidi 2008. aastal läbi 36 seirepõllul (33 seireala, kus tehakse 
seiret üle aasta ning lisaks igas piirkonnas üks testala, kus tehakse seiret igal aastal). 
Piirkondade seirealade jaotus toetustüübiti oli järgmine:  

• Jõgeva- ja Tartumaal 5 mahetootjat (edaspidi MAHE), 5 keskkonnasõbraliku 
tootmisega (KST) ja 2 PKT kohustusega mitteliitunud põllumajandustootjat 
(ÜPT); 

• Võrumaal 6 MAHE, 3 KST ja 3 ÜPT tootjat; 
• Saaremaal 6 MAHE, 3 KST ja 3 ÜPT tootjat.  

Kimalaste, lindude ja taimede seire viidi 2008. aastal läbi kõigil 66-l BD seirealal. 
Erandlikult oli lindude seire puhul 2008. aastal valimis 68 seireala. Piirkondade 
seirealade jaotus toetustüübiti oli järgmine: 

• Jõgeva- ja Tartumaal 9 MAHE (lindude seire puhul erandlikult 11), 7 KST ja 6 
ÜPT tootjat; 

• Võrumaal 10 MAHE, 6 KST ja 6 ÜPT tootjat; 
• Saaremaal 10 MAHE, 6 KST ja 6 ÜPT tootjat.  

Lisaks eelpool välja toodud BD indikaatoritele alustati 2007. aastal Räpu jõe valgala 
pilootuuringu raames põllumajandusliku tootmise ja linnustiku vaheliste seoste 
väljaselgitamiseks linnustiku andmete kogumist Räpu valgalal. Antud uuring viidi läbi 
ka 2008. aastal.  

 

4.2.1. Bioloogilise mitmekesisuse uuringute eesmärg id 

Uuringu „Vihmausside arvukus ja liikide mitmekesisus ning mulla biomassi aktiivsus” 
eesmärgiks on BD seisukohast hinnata MAK PKT keskkonnasõbraliku tootmise ja 
mahepõllumajandusliku tootmise rakendamist tegevustele seatud eesmärkide 
täitmisel. Indikaator peaks vastama hindamisküsimusele: „milline on muutuste ulatus 
ja suund koosluse liigilises koosseisus (eriti tolerantsete ja kitsalt kohastunud liikide 
suhtes) ning vihmaussikoosluse koguarvukuses; lisaks ka mikroobikoosluse biomassi 
aktiivsuses?”. 

Uuringu „Kimalaste mitmekesisuse ja arvukus” eesmärgiks on BD seisukohast 
hinnata MAK PKT keskkonnasõbraliku tootmise ja mahepõllumajandusliku tootmise 
rakendamist tegevusele seatud eesmärkide täitmisel. Pikaajalise uuringuga 
selgitatakse, kas põllumajandusliku keskkonnatoetuse rakendamise tulemusena on 
kaitstud või parendatud selle maa, millel toetust rakendati, elupaigalist funktsiooni.  

Uuringu „Lindude liigirikkuse, arvukuse ja asustustiheduse uuring” eesmärgiks on BD 
seisukohast hinnata MAK PKT keskkonnasõbraliku tootmise ja mahepõllu-
majandusliku 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 
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keskkonnasõbaliku majandamise tulemuseks on pesitsevate lindude mitmekesisuse 
ja arvukuse suurenemine. 

Räpu jõe valgala pilootuuringu eesmärkideks on läbi viia integreeritud seiret, mis 
seob mulla kvaliteedi uuringud dreenivee, eesvoolude ja joogiveekaevude seirega, 
ühildatuna põllumajandustootja taimetoitainete bilansiga, mis võimaldab 
kompleksselt käsitleda väikese maa-ala potentsiaalset põllumajandustootmise mõju 
keskkonnale.  

Lisaks uuritakse antud valgalal ka põllumajandusliku tootmise ja linnustiku vahelisi 
seoseid, põllumajanduslike toetuste võimalikku mõju linnustikule, selle aastate-
vahelist varieeruvust ning bioloogilise mitmekesisuse aastatevahelist varieeruvust. 
Võimalusel analüüsitakse põllulinnustiku arvukust ja koosseisu koos bilansi 
andmetega ning muude põllumajanduslikku tootmist iseloomustavate 
karakteristikutega.  

Praegune PKT seires kasutatav linnuseire keskendub vaid pesitsusajale, kuid linnud 
kasutavad tegelikult PKT alasid kogu aasta. Kuna põllulinnustiku uuringuid on Eestis 
üldse väga vähe tehtud, siis on ülalkirjeldatud info vajalik muuhulgas põllu-
majanduslike keskkonnatoetuste seire ja hindamise taustinformatsiooniks. Korduvalt 
on tõstatatud küsimus, et põllumajanduse ja loodusliku mitmekesisuse vaheliste 
seoste/probleemide selgitamisel kasutavad uurijad vaid välismaiseid näiteid, kuigi on 
selge, et põllumajandus Hollandis on hoopis teisel järjel kui meil. Samas pole meil 
seni aga vastavasisulisi uuringuid tehtud ning kohalik info lihtsalt puudub. 

Uuringu „Soontaimede koosluse struktuur, liigirikkus ja liikide katvus” eesmärgiks on 
bioloogilise mitmekesisuse seisukohast hinnata MAK PKT keskkonnasõbraliku 
tootmise ja mahepõllumajandusliku tootmise rakendamist tegevustele seatud 
eesmärkide täitmisel. Pikaajalise uuringu eesmärgiks on teada saada, kuidas on 
muutunud põllumajandusliku keskkonnatoetuse rakendamise tulemusena 
soontaimede koosluse struktuur, liikide katvus ja liigirikkus võrreldes algaastaga ning 
loodusliku varieeruvusega nendes elupaikades. 

 

4.2.2. Vihmaussikoosluste ja mulla mikroobikoosluse  biomassi aktiivsuse 
2008. a uuringu kokkuvõte 

Teostaja: Mari Ivask (TTÜ Tartu Kolledž) 

Jätkati põllumajandusliku keskkonnatoetuse seire ja hindamise raames 2004. a 
alustatud vihmaussikoosluste ja mulla mikroobikoosluse biomassi aktiivsuse seire 
läbiviimist. Seire raames määrati vihmaussikoosluse arvukus ja liigiline koosseis, 
liikide arv, dominantliigi osatähtsus, koosluse ökoloogiline struktuur, mulla mikroobi-
koosluse biomassi aktiivsus ning ka mulla pH, niiskuse-, orgaanilise süsiniku, 
üldlämmastiku, liikuva fosfori- ja kaaliumioonide sisaldused. 

Vihmaussikooslused olid vaatlusaastal keskmise arvukusega, väga arvukaid kooslusi 
ei esinenud, ehkki sademete hulk oli vaatlusaastal üle keskmise. Kui 2006. a oli 
kuum ja sademetevaene, mis mõjutas ka vihmaussikooslusi negatiivselt, siis 2008. 
aastal peaksid kooslused olema neist põuakahjustustest taastunud. Vihmaussi-
kooslusi mõjutab tugevalt mullalõimis. 2008. a valimis oli ka liiv- ja savimuldi, kuid 
siiski olid lõimise iseloomust tulenevad erinevused muldade vee- ja toitaineterežiimis 
väikesed, elutingimused vihmausside jaoks enamasti optimaalsele lähedased. 
Statistiliselt oluliselt erinesid maakondade keskmisena Saaremaa muldade pH 
(oluliselt kõrgem kui Jõgeva- ja Tartumaal), orgaanilise C ja üldlämmastikusisaldus 
N% (mõlemad näitajad oluliselt kõrgemad kui Võrumaal ning Jõgeva- ja Tartumaal). 
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Vihmausside arvukus oli kõrgeim Saaremaal ning märgatavalt madalam Võrumaal 
ning Jõgeva- ja Tartumaal. Toetustüübiti vaadates oli vihmausside arvukus Jõgeva- 
ja Tartumaal ning Võrumaal kõrgeim MAHE põldudel ja madalaim ÜPT põldudel. 
Saaremaal oli vihmausside arvukus aga kõrgeim ÜPT ning madalaim KST põldudel. 
Kõigi piirkondade peale kokku oli vastav näitaja kõrgeim MAHE ning madalaim ÜPT 
põldudel. 

2008. a seirepõldudel leiti kokku 7 erinevat liiki vihmausse (Jõgeva- ja Tartumaa ning 
Saaremaa põldudel 7, Võrumaal 6 liiki). Keskmine vihmaussiliikide arv oli oluliselt 
kõrgem Saaremaal, järgnesid Jõgeva- ja Tartumaa ning seejärel Võrumaa. Toetus-
tüübiti vaadates oli keskmine vihmaussiliikide arv kõrgeim MAHE põldudel ning 
madalam KST ja ÜPT põldudel. 

Meie põllumuldade tavalisim vihmaussiliik e dominantliik on harilik mullauss 
Aporrectodea caliginosa. Mida rohkem on koosluses sellest liigist isendeid, seda 
tugevam on mõne ebasoodsa teguri, sh inimtegevuse mõju, mis ei lase tõusta 
tundlikumate liikide arvukusel. Dominantliigi osatähtsus kooslustes oli 2008. aastal 
keskmisel tasemel. Maakondade võrdlemisel oli näitaja Saaremaal oluliselt madalam 
kui Jõgeva- ja Tartumaal ning Võrumaal, mis viitab loodussõbralikumale põllu-
majandustegevusele Saaremaal. Toetustüüpidest oli mõnevõrra kõrgem ÜPT 
põldude koosluste dominantliigi osatähtsus.  

Põllumajandustegevuse suhtes erineva taluvusega liigid on jagatud rühmadesse: 1 – 
ainult vähenõudlikud liigid; 2 – koosluses esindatud nõudlikumad liigid; 3 – koosluses 
esindatud väga tundlik liik tume vihmauss. Erineva ökoloogilise nõudlusega liigid olid 
2008. aastal esindatud kõigis kolmes maakonnas. Tume vihmauss, kes elab vaid 
looduslike, madala harimisintensiivsusega põldude mullas, oli esindatud kõigis seire-
piirkondades. 2008. aastal esines harilik mullauss (ökoloogiliselt kõige vähe-
nõudlikum liik) 35 põllu mullas, ühel põllul vihmaussid puudusid (see oli selle aasta 
kõige madalama niiskusesisaldusega põld). Esimesse tolerantsusgruppi kuuluvad 
roosa vihmauss ja punane vihmauss esinesid vastavalt 86% ja 53% põldudes, teise 
tolerantsusgruppi kuuluvad harilik vihmauss, suur mullauss ja roheline vihmauss 
vastavalt 22%, 44% ja 36% põldudes. Kolmandasse tolerantsusgruppi kuuluv tume 
vihmauss esines 14% põldude mullas. Kokku kuulus esimesse tolerantsusgruppi 
2008. aastal 12, teise gruppi 18 ning kolmandasse gruppi 6 seirepõldu.  

Lähtuvalt elupaigast ja –viisist saab vihmaussiliigid jagada veel kolme ökoloogilisse 
gruppi: endogeilised (põllumajandustegevuse suhtes kõige tolerantsemad), 
aneetsilised ja epigeilised (põllumajandustegevuse suhtes kõige tundlikumad) liigid. 
2008. aastal koosnes vihmaussikooslus kõigi seirepõldude keskmisena 88% 
endogeilistest, 6,2% epigeilistest ja 5,8% aneetsilistest ussidest – selline ökoloogiline 
struktuur on Eesti põllumuldade jaoks üsna tavapärane. Võrumaa seirepõldudel oli 
endogeiliste vihmaussiliikide osatähtsus oluliselt kõrgem kui Saaremaal ning 
aneetsilise eluvormi osatähtsus oluliselt madalam kui kahes teises seirepiirkonnas. 
Saaremaal olid endogeilise eluvormi kõrval nii epigeiline kui aneetsiline eluvorm 
esindatud enam-vähem proportsionaalselt. Võrumaal oli suhteliselt rohkearvulisem 
epigeiline, Jõgeva- ja Tartumaal aneetsiline eluvorm. Toetustüübiti oli MAHE ja ÜPT 
põldudel epigeiline ja aneetsiline eluvorm esindatud enam-vähem proportsionaalselt 
(epigeilist veidi rohkem), KST põldudel oli aga epigeilise eluvormi osatähtsus 
märgatavalt madalam kui aneetsilise eluvormi oma. Võrreldes eelmise, 2007. 
aastaga, esines rohkem kooslusi, kus puudusid või olid äärmiselt väikesearvulised 
epigeiline ja aneetsiline eluvorm.  

Mikroobikoosluse biomassi aktiivsus maakonna seirepõldude keskmisena oli kõrgeim 
Saaremaal, madalam Võrumaal ning Jõgeva- ja Tartumaal (erinevused ei olnud 
statistiliselt usaldusväärsed). Kõigi piirkondade peale kokku oli kõrgeim keskmine 
biomassi aktiivsus ÜPT ning madalaim KST põldude muldades.  
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Seirepõldudele hinnangu andmiseks on välja töötatud hindamisskaalad, mille järgi 
seireparameetrite väärtuste põhjal arvutatakse välja iga põllu hinnang pallides 
(hindepunktid). Keskmine hindepunktide summa oli 2008. aastal Jõgeva-ja Tartumaa 
ning Saaremaa piirkonnas enam-vähem võrdne, Võrumaal kahe hindepunkti võrra 
madalam. Toetustüübiti oli keskmiste varieeruvus suurem Saaremaal, kus keskmine 
hindepunktide summa oli madalaim ÜPT ning kõrgeim KST põldude muldades. Kõigi 
piirkondade kohta kokku oli keskmine hindepunktide summa MAHE ja KST põldudel 
võrdne, ÜPT põldudel aga madalam.  

Kokkuvõttes võib öelda, et 2008. aastat iseloomustavad keskmiste, maksimaalsest 
tasemest veidi madalamate näitajatega vihmaussikooslused igas seirepiirkonnas. 
Maksimaalseid võimalikke väärtusi ei esinenud. Paljude parameetrite puhul olid 
loodussõbralikuma toetustüübiga ettevõtete põldude vihmaussikoosluste näitajad 
kõrgemad (dominantliigi puhul madalamad) kui ÜPT põldude vastavad näitajad.   

Lisaks võrreldi omavahel ka vihmaussikoosluse kõigi seireaastate (2004-2008) 
tulemusi erinevate parameetrite põhjal arvutatud hindepunktide alusel (mikroobi-
koosluse biomassi ei ole siin arvesse võetud, kuna need tulemused ei olnud aastati 
omavahel võrreldavad). Maakonniti olid hindepunktid igal seireaastal kõrgemad 
Saaremaal, kus mulla pH on vihmaussidele soodsam ning muld sisaldab enam 
orgaanilist C, mis on mikroobikooslusele ja ussidele peamiseks toiduks. Kõigi 
piirkondade toetustüüpide keskmised vihmaussikoosluse parameetrite põhjal 
arvutatud hindepallide summad perioodil 2004-2008 omavahel oluliselt ei erinenud. 
Keskmine hindepunktide summa vähenes aga kõigi piirkondade peale kokku ning 
Jõgeva- ja Tartumaa ja Võrumaa põldude muldades eraldivõetuna suunas 
MAHE>KST>ÜPT. Erandina oli Saaremaa seirepõldudel koosluste keskmine hinde-
pallide summa kõrgeim KST põldudel ja madalaim MAHE põldudel.  

2008. aastaga sai enamikule seirepõldudel teine seirering peale tehtud. Seire-
põldudele erinevatel aastatel antud hinnangud aastati väga ei erinenud – kõikusid 
enamasti vaid 1-2 hindepalli ulatuses, mida võib pidada normaalseks varieeruvuseks. 
Kui aastatevaheline hindepallide summa erinevus on aga suurem paaripallisest 
kõikumisest, võib rääkida olulistest muutustest põllumajandustegevuses või 
looduslike tegurite eriti ulatuslikust varieeruvusest. Seireperioodil 2004-2008 tuvastati 
1-2 hindepallist suurem kõikumine Jõgeva- ja Tartumaal ning Võrumaal mõlemas 
kuue põllu ja Saaremaal nelja põllu puhul. Pea kõigil juhtudel oli põhjuseks 2006. a 
põud või seirepõllu kündmine enne vihmausside kogumist. Ühel Võrumaa KST põllul 
olid aga 2008. aastal võrreldes 2006. aastaga kadunud tundlikumad liigid ning 
dominantliigi osatähtsus oli suur – see võib viidata põllumajandustegevuse 
intensiivistumisele. Ühel Võrumaa MAHE põllul, kus hindepunktide summa oli 3 võrra 
kasvanud, oli paranenud ka vihmaussikoosluse liigiline struktuur – see võib viidata 
loodussõbraliku tootmise mõjule. 

Selliste tulemuste põhjal võib väita, et KST ja MAHE tootmise meede vihmaussi-
koosluse hindepunktide summa hinnangule tuginedes aastate jooksul olulist muutust 
kaasa ei toonud. Ka seirepõldudel, kus vihmaussikooslus ei olnud esimesel seire-
aastal optimaalne, olulist positiivset muutust järgneval seireaastal ei tuvastatud. 
Suuremate muutuse põhjuseks oli peamiselt 2006. a põuane suvi. Järelikult ei tulene 
KST ja MAHE tootmise meetmete nõuetest võrreldes ÜPT tootjatega nii äärmuslikke 
põllumajandustegevuse erinevusi, mis põhjustaks vihmaussikoosluste olulise 
muutuse aastate jooksul. Küll olid aga aastati eraldi vaadates tihti kõrgemad just 
MAHE põldude vihmaussikoosluse näitajad ning madalamad ÜPT põldude omad. 
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4.2.3. Kimalaste mitmekesisuse ja arvukuse 2008. a uuringu kokkuvõte 

Teostaja: Marika Mänd (Eesti Maaülikool) 

Uuringu kokkuvõte käsitleb kimalasekoosluste 2008. aasta seire tulemusi ning 
võrdlust eelmiste seireaastate (2006 ja 2007) tulemustega. Kimalaste arvukuse ja 
mitmekesisuse hindamiseks kasutati transektloendust, kus loendaja liikus piki 
tähistatud ja lõikudeks jagatud transekti, kusjuures kahe meetri laiusel ribal (1 m 
kummalegi poole rada) loendati kõik kimalased liikide ja isendite kaupa. Juhul kui liiki 
kohe määrata ei õnnestunud, püüti kimalane kinni ja säilitati püünispurgis. Lisaks 
fikseeriti transekti läbimiseks kulunud aeg, kuna kimalaste arvu ja transekti läbimisele 
kulutatud aja vahel esineb positiivne korrelatsioon. Metoodika kontrollimisel on 
selgunud, et kimalaste arvukus sõltub sobilike õistaimede hulgast uuritaval alal. 
Seetõttu hinnati ka õite tihedus igal transektilõigul eraldi 4-pallilises süsteemis: 

0 - kimalastele sobilikud õistaimed puuduvad; 
1 - kuni 1/3 alast on kaetud sobilike õitega; 
2 - kuni 2/3 alast on kaetud sobilike õitega; 
3 - kuni 3/3 alast on kaetud sobilike õitega.  

Kimalaste seiretransektid valiti välja võttes arvesse linnuseiretransektide asukohti. 
Kimalaste seiretransekti pikkus on tavaliselt 500 m, millest 400 m on püsitransekt 
ning 100 m on seireaastate jooksul muutuva asukohaga, lähtudes rajatud ristiku ja 
teiste entomofiilsete (putuktolmlevate) kultuuride paiknemisest tootja põldudel. Ühe 
seireala loendustransekt jagati lühemateks blokkideks vastavalt elupaigatingimustele 
(nt põõsasriba serv - lage põld – heinamaa) või siis monotoonsema maastiku korral 
blokid kulgesid ühest käänupunktist teiseni.  

Välitööd toimusid ajavahemikus juuni – august, üks loendus kuus, kokku kolm 
loendust seiretransekti kohta. Loenduskordade vahele jäi vähemalt 15-20 päeva. 
Ühe piirkonna üks loenduskord viidi läbi vähemalt 10 päeva jooksul sõltuvalt 
ilmastikutingimustest, kusjuures jälgiti, et piirkondade loendused toimuksid 
võimalikult samaaegselt. Loendused viidi läbi ajavahemikus 10.00-17.00. Kuna 
kõrged päevased õhutemperatuurid katkestasid mõnikord kimalaste aktiivsuse 
keskpäeval ja kimalased käisid seetõttu korjel varahommikul ja hilisõhtul, tehti mõned 
vaatlused ka varajastel hommiku- või hilisematel õhtutundidel. 

Analüüsides erinevate seirepiirkondade õitsevate taimede rohkust selgus, et nii nagu 
2006. ja 2007. aastal, oli ka 2008. aastal Võrumaal paiknevates põllumajandus-
ettevõtetes õite tihedus suurem kui Jõgeva- ja Tartumaal või Saaremaal, kuigi olulist 
erinevust seirealade vahel sel aastal ei leitud. Sellest hoolimata olid kõigil kolmel 
aastal tulemused samasuguse tendentsiga. Mõnevõrra üllatav on see, et Saaremaa 
transektide õistaimede tihedus oli võrreldes teiste aladega ka sel sademeterohkel 
aastal suhteliselt madal. Erinevate toetustüüpidega ettevõtete vahel õite tiheduses 
olulist erinevust ei leitud.  

Kokku loendati Võrumaa transektidel 2316 kimalast, Jõgeva- ja Tartumaal 1063 ja 
kõige vähem Saaremaal – 933 isendit. Kimalaste arvukus, liigirikkus ja Shannoni 
mitmekesisuse indeks (koosluse mitmekesisuse mõõde) olid Võrumaal oluliselt 
kõrgemad kui kahes teises seirepiirkonnas. Jõgeva- ja Tartumaa ning Saaremaa 
kimalaste arvukus omavahel oluliselt ei erinenud, liigirikkus ja mitmekesisuse indeks 
olid aga Saaremaal oluliselt madalamad. Seireaastate (2006-2008) jooksul on 
Saaremaa kimalaste arvukus ja liigirikkus kõikunud märgatavalt rohkem kui Jõgeva- 
ja Tartumaa ning Võrumaa seirepiirkonnas.  

Olulisi erinevusi kimalaste arvukuses ja liigirikkuses MAHE, KST ja ÜPT ettevõtete 
(kõik seirepiirkonnad kokku) vahel ei leitud, kuigi ÜPT ettevõtetes oli liikide arv 
mõnevõrra madalam. Kimalaste mitmekesisuse indeks oli aga ÜPT ettevõtetes 
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oluliselt madalam kui KST ja MAHE ettevõtetes. Sarnased tulemused saadi ka 2006. 
ja 2007. aasta seire käigus.  

Analüüsides kimalaste arvukuse, liigirikkuse ja mitmekesisuse andmeid seirealade 
kaupa eraldi selgus, et Võrumaa seirepiirkonnas olid kimalaste näitajate väärtused 
mõnevõrra suuremad MAHE ettevõtetes, Jõgeva- ja Tartumaal aga KST ettevõtetes. 
Saaremaal olid KST ettevõtete kimalaste arvukus ja liigirikkus aga hoopis 
madalamad kui MAHE või ÜPT ettevõtetes ning mitmekesisuse indeks ning liikide arv 
kõrgeimad MAHE ettevõtetes. Ühtegi olulist erinevust siiski ei leitud.  

Kõikidelt vaatluse all olevatelt 66-lt transektilt loendati kokku 17 liiki päriskimalasi, 
kusjuures Võrumaal kohati 17, Saaremaal 16 ning Jõgeva- ja Tartumaal 14 liiki. 
Arvukamalt esinenud liigid oli 2008. aastal põld-, kivi-, maa-, aed- ja tumekimalane, 
kes on lühi- ja keskmiste suiste pikkusega (v.a aedkimalane, kes on pikasuiseline). 
Eraldi tuleb tähelepanu pöörata pikasuiselistele kimalastele, kes tolmeldavad 
efektiivselt ka pika õieputkega kultuurtaimede õisi (nt punane ristik, põlduba). Kui 
optimaalses koosluses on tavaliselt 6-12 liiki, siis 1-2 võiks neist teoreetiliselt pika-
suiselised olla. 2008. aastal jäi Saaremaal pikasuiseliste kimalaseliikide arvukus 
varasemaga võrreldes madalamaks ning ka teistes seirepiirkondades pikasuiseliste 
kimalaste osatähtsus võrreldes 2007. aastaga veidi langes. 

Vaatamata sellele, et meie kimalaste kooslused olid keskmiselt suhteliselt hea 
struktuuriga, oli varieeruvus ettevõtete vahel küllaltki suur. Esines ettevõtteid, kus 
kimalasi üldse ei leitud ja neid, kus arvukus oli väga kõrge. Eriti varieeruvad olid ÜPT 
ettevõtete tulemused. Seirajad märkisid, et paljud tootjad on kündnud põllud kuni tee 
servani ja seeläbi on kadunud ka õitsevad tee- ja põlluservad, mis omakorda 
kahandavad kimalaste aga ka kahjureid ohjavate parasitoidide toidubaasi. Kui varem 
kehtis see eelkõige ÜPT ettevõtete kohta, siis sel aastal olid ka MAHE ettevõtete 
põldude ümbrused niidetud või üles küntud.  

 

4.2.4. Lindude liigirikkuse, arvukuse ja asustustih eduse 2008. a uuringute 
kokkuvõtted 
4.2.4.1. PKT seirealade 2008. a linnustiku uuringu kokkuvõte  

Teostajad: Jaanus Elts (Eesti Ornitoloogiaühing),Veljo Volke (Saaremaa Linnuklubi) 

Põllumajandusliku keskkonnatoetuse hindamiseks läbiviidud põllulindude seire 
tulemusi 2008. aastal võrreldi eelmiste seireaastate (2005-2007) tulemustega. 
Loendused toimusid kõigil loendusradadel e transektidel kolmel korral, mai- ja 
juunikuus. Loendustransektide kogupikkus oli 2008. aastal 57 km, sellest KST 
toetustüübiga aladel 15,6 km, MAHE aladel 26,8 km ja ÜPT aladel 14,6 km. Loendati 
nii põllumajandusmaastikele iseloomulikke indikaatorliike (pesitsevaid isendeid) kui 
ka põllul toituvaid isendeid (nn külalisi). Analüüsides kasutati järgmisi näitajaid: liikide 
arv, isendeid transektil, asustustihedus/10 ha, summaarne maksimaalne asustus-
tihedus transektil, Shannoni-Wieneri mitmekesisuse indeks. 

2008. aastal loendati 68 seirealal kokku 1348 lindu, kusjuures andmestik esindab 
638 pesitseva paari ja 728 toitekülaliste andmeid. Viis sagedasemat pesitsevat 
linnuliiki olid dominantsi (osakaal kogu linnustikust) järgi kahanevas järjestuses: 
põldlõoke (dominants 41,4%), kadakatäks (11,1%), pruunselg-põõsalind (7,8%), 
talvike (5,5%) ja metskiur (4,4%), ülejäänud liike esines alla 4%-i. Kokku leiti 43 
pesitsevat linnuliiki, seirealasid külastamas (toitekülalised) kohati 48 liiki ning 
linnuliikide koguloend seirealadel sisaldas 68 liiki.  

Sagedasematest liikidest oli tänavu dominants tõusnud kadakatäksil ja metskiurul, 
langenud talvikesel ja kiivitajal ning püsinud enam-vähem samal tasemel põld-
lõokesel, pruunselg-põõsalinnul ja metsvindil (joonis 12). Kogu seirevalimis kahanes 
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2008. aastal nii pesitsevate paaride kui ka liikide arv, kusjuures liikide osas langes 
see perioodi madalaimale tasemele. Ka toitekülaliste lindude liikide ja isendite arvu 
puhul oli käesolev aasta eelmisest kehvem, kuid muutused ei olnud nii ulatuslikud kui 
pesitsevate lindude andmete puhul. Kõigi seirealadel kohatud lindude liikide arv 
kahanes samuti madalamaks kui varasematel aastatel. Samal ajal on pidevalt 
kahanenud ka kogu vaadeldud lindude arv, mis tänavu oli võrreldes 2006. aastaga 
langenud 649 isendi võrra ehk 33%. Seega peab üldises plaanis tõdema, et 
praeguste andmete alusel on seiratavate alade üldine lindude arv vaadeldaval 
perioodil kahanenud kolmandiku võrra. 
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Joonis 12. Pesitsevate linnuliikide esinemissagedus  aastatel 2005-2008 (Jaanus Elts, 2008). 
 

Jõgeva- ja Tartumaa seirepiirkonna transektidel registreeriti pesitsejatena 23 liiki ja 
207 paari, toitekülalistena 21 liiki ja 272 lindu, kõigi kohatud linnuliikide arv oli 39 ja 
see vastab 425 isendile. 2008. aastal olid enamus eelkirjeldatud näitajad mõneti 
väiksemad eelmiste aastate omast. Erandiks oli vaid kõigi kohatud liikide arv, mis oli 
suurenenud ühe liigi võrra. Eriti ilmekas vähenemine on toimunud võrreldes 2006. 
aastaga. Pesitsevatest liikidest domineerisid põldlõoke, kadakatäks, pruunselg-
põõsalind, kiivitaja ja talvike (samad, mis 2007. a, vaid liikide järjestus on muutunud). 
Kõigi kohatud linnuliikide arv, summaarne asustustihedus ja kõigi kohatud lindude 
arv oli MAHE aladel kõrgem kui ÜPT aladel. Teisi olulisi erinevusi linnustiku 
näitajates sõltuvalt toetustüübist ei leitud.  

Võrumaa seirepiirkonna transektidel registreeriti pesitsejatena kokku 32 liiki ja 208 
paari, toitekülalisena 30 linnuliiki ja 217 lindu, kõigi kohatud lindude loend sisaldab 49 
liiki ja kajastab 425 isendi esinemist. 2007. aastal täheldatud oluline liikide ja isendite 
arvu kasv jäi erandiks, tänavused tulemused olid valdavalt 2006. ja 2007. aasta 
vahepealsed; ainukeseks erandiks oli pesitsevate paaride arv, mis ühe võrra ületas 
eelmise aasta tulemust. Lugedes 2007. a tulemused 100%-ks nähtub, et toite-
külaliste lindude arv moodustas tänavu vaid 65% eelmise aasta tulemustest ning 
kõigi loendatud lindude arv 81% eelmise aasta tulemustest. Pesitsevatest liikidest 
domineerisid põldlõoke, kadakatäks, pruunselg-põõsalind, metskiur ja kiivitaja (seega 
oli 2007. aastaga võrreldes viie enimesinenud liigi hulgast välja jäänud talvike ning 
asendunud metskiuruga). Pesitsevate lindude summaarne asustustihedus oli 
kõrgeim MAHE ja madalaim ÜPT aladel. Teisi olulisi erinevusi linnustiku näitajates 
sõltuvalt toetustüübist ei leitud.  

Saaremaa piirkonna transektidel registreeriti pesitsejatena kokku 27 liiki ja 388 paari, 
toitekülalistena 33 linnuliiki ja 283 toitekülalist lindu, kõigi registreeritud linnuliikide arv 
oli 48 ja 674 isendit. 2008. aastal oli pesitsevate liikide arv transektidel kahanenud 
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eelmise aastaga võrreldes 34 paari võrra, samuti oli kahanenud pesitsejate arv 5 
võrra. Ka toitekülaliste liikide puhul olid tulemused eelmise aasta omadest kehvemad 
nii lindude kui ka liikide arvu poolest. Eelnevat arvesse võttes on loogiline, et ka kogu 
loendatud lindude arv ja liikide hulk olid tänavu väiksemad. Enamus kirjeldatud 
näitajatest jäi seega kahe eelmise aasta tulemuse vahele, st olid väiksemad kui 
2007. a, kuid suuremad kui 2006. a tulemused. Pesitsevatest liikidest domineerisid 
põldlõoke, pruunselg-põõsalind, talvike, metsvint ja kadakatäks (samad, mis 2007. 
aastal, ka järjestus ei ole muutunud). Olulisi erinevusi linnustiku näitajates sõltuvalt 
toetustüübist ei leitud.  

Linnustiku andmeid analüüsiti koos maastikuparameetritega (põllumassiivi pindala, 
vertikaalsete joonelementide pikkus ja teede pikkus) ning ka lähtuvalt piirkonnast ja 
toetustüübist. Kõigi transektil kohatud lindude arv oli vaadeldud maastiku-
parameetrite lõikes mõjutatud vaid põllumassiivi pindalast. Usaldatav mõju oli 
piirkonnal: Saaremaa piirkonnas olid kõigi toetustüüpide lõikes keskmised loendus-
tulemused muude piirkondade vastavast näitajast alati kõrgemad, kuigi MAHE alade 
osas ei olnud erinevused piirkonniti märkimisväärsed. Ilmselt on piirkonna mõju 
vähemalt osaliselt tingitud muuhulgas põllumassiivi keskmise pindala erinevustest 
piirkonniti.  

Pesitseva linnustiku summaarne asustustihedus sõltus kõigist uuritud maastiku-
parameetritest, kuid piirkonnal ja toetustüübil puudus statistiliselt usaldatav mõju. 
Antud juhul on kirjeldatud tulemus mõjutatud asjaolust, et MAHE aladel saadi kõigis 
piirkondades väga sarnased keskmised asustustihedused ning väga lähedased olid 
ka Võrumaa ning Jõgeva- ja Tartumaa piirkonna KST alade tulemused.  

Pesitsevate liikide arvu mõjutasid vertikaalsete joonelementide rohkus, põllumassiivi 
pindala ja teedevõrk. Antud juhul tähendab see, et pesitsevate liikide arv sõltus 
pigem maastikuelementidest ning toetustüüpide järjestus liigirohkuse alusel oli 
piirkonniti erinev. Kõigi transektil kohatud linnuliikide arv sõltus eeskätt vertikaalsete 
joonelementide rohkusest ja põllumassiivi pindalast, kuid statistilisele olulisusele 
lähedane oli ka teede pikkuse ja loendustransekti enese pikkuse mõju.  

Pesitseva linnustiku mitmekesisus oli tugevasti mõjutatud seiratavate alade 
maastikust: kõigi uuritud kolme maastikuparameetri mõju antud linnutunnusele oli 
statistiliselt oluline. Piirkond ja toetustüüp statistiliselt olulist mõju ei omanud.  

Eraldi analüüsid viidi läbi viie enamesineva pesitseva linnuliigi (põldlõoke, 
kadakatäks, kiivitaja, pruunselg-põõsalind ja talvike) näitajatega. Põldlõokese 
asustustihedust ei mõjutanud antud andmete alusel usaldatavalt ükski maastiku-
parameeter, vaid põllumassiivi pindala andis statistilisele usaldatavusele lähedase 
mõju. Antud liik eelistab tõepoolest pesitseda suurematel avamaa osadel ja 
seepärast on antud tulemus igati loogiline. Usaldatav mõju oli aga piirkonnal: 
Võrumaa piirkonnas oli põldlõokese asustustihedus oluliselt madalam kõigi teiste 
piirkondade vastava toetustüübiga aladest. 

Kadakatäksi asustustihedused olid võrdlemisi sarnased Jõgeva- ja Tartumaa ning 
Saaremaa piirkonnas ning üldiselt kõrgemad Võrumaa piirkonnas. Piirkonna 
keskmised asustustihedused (toetustüüpi arvesse võtmata) on statistiliselt 
usaldatavalt erinevad, mis antud juhul tähendab üldistatult seda, et kadakatäks on 
Võrumaa piirkonnas arvukam kui teistes uuritud piirkondades. Piirkonna sees ilmnes 
toetustüüpide vahel erinevus vaid Võrumaa piirkonnas, kus keskmine asustustihedus 
MAHE aladel oli (statistiliselt ligilähedaselt oluliselt) kõrgem teiste toetustüüpide 
tulemustest. Võrumaa piirkonna MAHE alade kadakatäksi keskmine asustustihedus 
oli oluliselt kõrgem ka teiste piirkondade vastavast näitajast. Seega võiks üldistada, 
et Võrumaa piirkonna MAHE alad on kadakatäksi rohkuselt kõigist teistest aladest 
selgelt eristuvad.  
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Lisaks selgus, et kiivitaja kolme aasta keskmine asustustihedus on kõrgeim Jõgeva- 
ja Tartumaa piirkonnas ja see tulemus on statistiliselt oluline. Kiivitaja asustus-
tiheduste võrdlemisel ei saa tõestada üheski piikonnas usaldatavat erinevust toetus-
tüüpide lõikes. Samas ilmneb erinevus toetustüübiti, kui võrrelda erinevaid piirkondi. 
Nimelt on Saaremaa piirkonna ÜPT kolme aasta keskmine asustustihedus 
statistiliselt oluliselt madalam teiste piirkondade vastavast näitajast ning statistilisele 
olulisusele lähedane on ka MAHE alade erinevus, kusjuures seal on kõrgemad 
asustustihedused Jõgeva- ja Tartumaa piirkonnas. Üldine visuaalne võrdlus näitab, 
et just Saaremaa piirkonnas on kiivitaja arvukus väga madal ja seda kõigi toetus-
tüüpide lõikes. Võrumaa piirkonna puhul on näha, et sealsetel ÜPT aladel on teiste 
toetustüüpidega aladega võrreldes keskmiselt rohkem kiivitajaid, kuid üksikuid kõrge 
arvukusega alasid leidub ka teiste teotustüüpide lõikes.  

Pruunselg-põõsalind on enam-vähem võrdse arvukusega Saaremaa ja Võrumaa 
piirkonnas ning statistiliselt oluliselt madalam Jõgeva- ja Tartumaa piirkonnas, kuigi 
ka seal esineb üksikuid alasid, kus pruunselg-põõsalinnu arvukus on kõrge. 
Piirkonnasisesed erinevused toetustüüpide lõikes on statistiliselt usaldatavad vaid 
Jõgeva- ja Tartumaa piirkonnas, kus vastav erinevus on tingitud pigem liigi väga 
madalast esinemisest ÜPT aladel. Ilmselt just viimasest tulemusest on tingitud ka 
selle toetustüübiga alade pruunselg-põõsalinnu asustustiheduste usaldatav erinevus 
piirkondade vahel, sest muude piirkondade ÜPT aladel on liiki märgatavalt enam, eriti 
Saaremaa piirkonnas.  

Talvike on üldjoontes arvukam Saaremaa piirkonnas, kus kõrgeid kolme aasta 
keskmisi tulemusi on saadud kõigi toetustüüpidega aladel. Samas on talvike ainuke 
liik vaadeldud neljast, kelle puhul ei ilmne üheski võrdlusvariandis mitte ühtegi 
statistiliselt usaldatavat erinevust. 

Konkreetsete tootjate (30 MAHE ja KST tootjat, kellelt on kogutud andmeid alates 
aastast 2005) võrdlus näitas, et pesitsevate linnuliikide arv on Jõgeva- ja Tartumaa 
piirkonna KST aladel kahanenud, sama toetustüübiga Võrumaa aladel väikeste 
kõikumistega püsinud viimasel kolmel aastal stabiilsena, Saaremaa piirkonnas 
esimesel kolmel aastal stabiilne ja kahanes oluliselt käesoleval aastal. MAHE 
toetusega aladel on keskmine pesitsevate liikide arv kõikunud, kuid püsinud 
üldjoontes stabiilsena, Jõgeva- ja Tartumaa piirkonnas on selliste alade keskmine 
olnud enam-vähem stabiilne viimasel kolmel aastal, kuid see näitaja on jäänud 
märgatavalt allapoole esimese aasta tulemust. Kui üldiselt on selle tunnuse seire-
tulemused kõikunud eri tootjate lõikes eri suundades ja eri ulatuses, siis Jõgeva- ja 
Tartumaa piirkonna MAHE alade puhul torkab silma, et enamus tulemusi on tugevalt 
alla 2005. a tulemust ja on võrreldes esimese aastaga langenud. Eriti selge ühtlase 
langustrendiga paistab silma üks sealne seireala, kus tänavuseks aastaks oli alles 
jäänud vaid 16% liikidest, võrrelduna aastaga 2005, st absoluutarvudena on nelja 
aastaga pesitsevate liikide arv kahanenud 6-lt 1-le.  

Ka transektil kohatud pesitsevate lindude koguarvukus on üksiktootjaid võrreldes 
väga varieeruv ning erinevalt on käitunud ka keskmised. Keskmine asustustihedus 
on langenud Jõgeva- ja Tartumaa KST aladel ja Saaremaa MAHE aladel, olnud 
enam-vähem stabiilsed Võrumaa KST aladel ning Jõgeva- ja Tartumaa MAHE 
aladel, samas kui pigem tõusnud on Saaremaa KST alade ja Võrumaa MAHE alade 
üldine pesitsejate arvukus.  

Pesitseva linnustiku mitmekesisus varieerus tootjate kaupa üldjuhul vähem kui 
eelkirjeldatud kaks tunnust, erandiks on üks Saaremaa piirkonna ala, kus 2006. ja 
2007. aastal saadi esimese aastaga võrreldes erakordselt kõrge mitmekesisus, mis 
ilmselt on tingitud pigem esimese seireaasta eriti madalast mitmekesisusest, 
kusjuures samal alal oli tänavu mitmekesisus koguni null. Üldiselt paistavad halvas 
mõttes silma Jõgeva- ja Tartumaa piirkonna MAHE alad, kus valdav enamus 
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mitmekesisuse näitajatest on kogu vaadeldaval perioodi langenud ning kus ühel alal 
saadi tänavu mitmekesisuse väärtuseks samuti null. Sellel alal on vaadeldav ühtlane 
ja pidev mitmekesisuse kahanemine. Ülejäänud gruppide puhul on märgatavad 
kõikumised, kuid keskmised on püsinud enam-vähem stabiilsed. 

 

4.2.4.2. Räpu jõe valgala 2008. a linnustiku uuring u kokkuvõte  

Teostaja: Jaanus Elts (Eesti Ornitoloogiaühing) 

Uuringu eesmärk on selgitada linnustiku ja põllumajandusliku tegevuse vahelisi 
seoseid intensiivse majandamisega Räpu veekaitsealal. Andmekogumist alustati 
2007. aastal ning uuriti nii pesitsusaegset lindude levikut ja nende asustustihedusi, 
kui ka lindude esinemist kevad- ja sügisrände perioodil. Lisaks viidi 2008. aastal läbi 
ka talvine loendus. 

Räpu veekaitseala paikneb Järvamaa lõunatipus ning selle kogusuurus on 20,6 km2. 
Ala kasutatakse valdavalt põllumajanduslikuks tegevuseks, kuid veekaitseala 
piiresse jääb ka metsatukki või nende servaalasid, seda läbib tugevalt õgvendatud 
voolusängiga Räpu jõgi, suurimaks asulaks on ulatusliku pargialaga Kabala ning alal 
paikneb hulk üksikmajapidamisi ning üks saekaater. Alal asub nii KST (keskkonna-
sõbraliku tootmise toetusega) kui ka ÜPT (ei ole liitunud PKT kohustusega) tootjaid. 

Alade väljavalimisel kasutati juhuruutude meetodit (juhuruudud valiti välja 2007. a 
uuringu tarvis ning 2008. a toimusid loendused samadel ruutudel). Talvine loendus 
viidi läbi jaanuaris, kevadrände loendus aprillis, pesitsusaegsed loendused mais-
juunis ning sügisrände loendused septembris – iga sesoonil viidi loendus läbi kolmel 
korral. 

2008. aasta loendustulemused olid 2007. aastaga võrreldes nii loendatud lindude 
arvukuse kui ka liikide arvu osas kõrgemad. Räpu uurimisalal moodustas 2008. a 
pesitsevatest lindudest ligi kolmandiku põldlõoke, esikolmikusse kuulusid veel 
kadakatäks ja pruunselg-põõsalind – need kolm liiki moodustasid ligi poole kogu 
pesitsevate lindude arvust. Võrreldes eelmise aastaga olid muutused pesitsevate 
linnuliikide dominantsides väikesed ja ühtegi statistiliselt olulist muutust ei tuvastatud. 
Põldlõokese osakaal pesitsevas linnustikus oli tõusnud 2%, kadakatäksil aga 
langenud 3%, muudest muutustest väärib märkimist rukkiräägu osakaalu 
vähenemine 2%. Huvitav tulemus leiti karmiinleevikese osas, kes 2007. aastal 
loendustel puudus, kuid tänavu moodustas pesitsevast linnustikust 1% (6 laulvat 
isaslindu). Toitekülalistest oli sagedaseim kuldnokk, esikolmikus olid veel hakk ja 
põldlõoke, kes kõik kokku moodustasid samuti ligi poole kogu kõigist kohatud 
lindudest. Kuldnoka dominants toitekülaliste liikide osas oli kahanenud peaaegu kaks 
korda, samas kui kodutuvi osakaal suurenes üle 10-ne korra. Kokkuvõtvalt võib 
öelda, et sõltumata liigi pesitsuskindlusest, olid 2008. aastal kõige sagedasemad 
pesitsusaegsed linnud Räpu uurimisalal põldlõoke, kuldnokk ja hakk. Võrreldes 2007. 
aastaga oli oluliselt vähenenud kuldnoka, kadakatäksi ja hallvarese ning kasvanud 
kodutuvi dominants. Mitmeid olulisi erinevusi leiti ka pesitsevate linnuliikide 
dominantsides sõltuvalt toetustüübist.  

Erinevaid linnustiku näitajaid analüüsiti sõltuvalt toetustüübist ja aastast. Pesitsevate 
lindude arvukus (summaarne asustustihedus ehk kõigi linnuliikide kolme loenduse 
maksimaalsete loendustulemuste summa) oli 2007. aastal ÜPT ruutudes pisut 
kõrgem KST ruutude näitajatest, kuid see erinevus oli 2008. aastaks kadunud. 
Toitekülaliste lindude arvukus ja kõigi kohatud lindude arvukus olid mõlemal aastal 
pisut suuremad ÜPT ruutudes, kuid erinevus oli viimasel aastal märgatavalt väiksem. 
Pesitsejate ja toitekülaliste lindude arvukus eraldivõetuna aastate vahel (toetustüüpi 
arvesse võtmata) oluliselt ei erinenud. Kõigi lindude arvukus kokku oli aga 2008. a 
oluliselt suurem kui 2007. aastal.  
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Nagu 2007. aastal, oli ka 2008. aastal keskmine pesitsevate liikide arv suurem ÜPT 
ruutudes, kuigi 2008. a oli see erinevus märgatavalt väiksem kui eelmisel aastal. 
Toituvate liikide arv oli 2007. aastal pisut suurem KST ruutudes, kuid 2008. aastal 
see erinevus puudus. Kõigi kohatud liikide arv oli mõlemal seireaastal kõrgem ÜPT 
ruutudes. Pesitsevate liikide arv ja toitekülaliste linnuliikide arv eraldivõetuna aastate 
vahel (toetustüüpi arvesse võtmata) oluliselt ei erinenud. Kõigi linnuliikide arv oli aga 
2008. a oluliselt suurem kui 2007. aastal. Erinevate linnuliikide näitajate aastate- ja 
toetustüüpidevahelisel võrdlemisel ühtegi olulist erinevust ei leitud.  

Eraldi analüüsiti avamaa-, serva-, puistu- ja õueala linnuliikide näitajaid. Avamaa 
linnuliikide arvukus oli nii KST kui ka ÜPT ruutudes 2008. aastal oluliselt kõrgem kui 
2007. aastal. Eriti suur arvukuse tõus oli aset leidnud KST ruutudes, kuid ka ÜPT 
ruutude puhul oli loendatud maksimaalne tulemus tõusnud üle kahe korra. Serva-
liikide arvukus oli nii aastate kui ka toetustüüpide võrdlemisel praktiliselt võrdne. 
Puistuliigid olid antud valimis nõrgalt esindatud, sest tegemist on haritava maaga. 
Aastate vahel olulist erinevust ei leitud, toetustüübiti olid näitajad kõrgemad KST 
ruutudes. Õueala linnuliikide arvukus oli üldjuhul madal, kuid 2008. aastal loendati 
see-eest mõlema toetustüübiga ruutudes 2 liiki rohkem kui 2007. aastal.  

Balti riikide kohta läbi viidud uurimuse põhjal (Herzon et al., 2007) jagati linnuliigid ka 
ekstensiivselt ja intensiivselt majandatud aladele omasteks. Ekstensiivset majandust 
eelistavate liikide arvukus oli 2008. a mõlema toetustüübiga ruutudes oluliselt kõrgem 
kui 2007. a. Mõlemal seireaastal oli ekstensiivset majandamist eelistavate liikide 
arvukus kõrgem ÜPT ruutudes. Eraldi analüüsiti ka üldiselt põllumajandusmaastikuga 
seotud liikide asustustihedust. KST ruutudes selle näitaja loendustulemused aastati 
ei erinenud, ÜPT ruutudes oli varieeruvus 2008. a suurenenud, kuid mitte oluliselt.  

Linnustiku näitajaid analüüsiti ka erinevate maastikuparameetritega: teede, kraavide 
ja jõgede ning elektriliinide pikkus ning kõigi nende elementide pikkus kokku 
(JOON1), puuderiba ning metsaala serva pikkus ning nende kahe elemendi pikkus 
kokku (JOON2), kõigi eelnimetatud joonelementide pikkus kokku (JOON3), kivi-
hunnikute, õueala ja metsa pindala ning nende kolme elemendi pindala kokku (LAIK). 
2007. aastal ei leitud maastikuparameetritega ühtegi olulist seost avamaalindude, 
kadakatäksi ja kiivitaja asustustiheduste puhul. 2008. a andmete puhul ei olnud aga 
ühtegi sellist linnutunnust, mis ei oleks andnud maastikuparameetritega olulist seost. 
2007. a andis vaid ühe maastikuparameetriga olulise seose 4 linnustiku parameetrit, 
2008. a oli selliseid tunnuseid vaid kaks. Üldine korrelatsioonide „mustri“ analüüs 
näitab, et 2008. a saadi maastikuparameetritega oluliselt rohkem usaldatavaid 
seoseid kui eelmisel aastal.  

Tee olemasolu (pikkus) andis 2007. ja 2008. aastal hulga nõrku ja mõned üksikud 
keskmise tugevusega seosed. Kraavide mõju oli mõneti selgem. Nimelt oli kraavidel 
positiivne usaldatav mõju pesitsevate liikide arvule, serva- ja puistuliikidele ning 
konkreetsetele puude ja põõsastega seotud liikidele. Kõige tugevam korrelatsioon 
leiti pruunselg-põõsalinnu arvukusega. Elektriliinide mõju linnustikule oli üldiselt nõrk 
ning usaldatavad seosed mingi antud tunnuse osas saadi enamasti vaid ühel aastal.  

Puuderiba ja linnustiku andmete analüüs andis küll suure hulga usaldatavaid 
korrelatsioone, kuid need olid nõrgad, küündides maksimaalselt 0,357-ni 
(korrelatsiooni tugevus võib olla vahemikus 0-1, mida suurem number, seda tugevam 
seos). Puuderibadega olid seotud pigem pesitsevad linnud ning ökoloogilistest 
rühmadest oodatult puistu- ja servaliigid, samuti oli mõlemal aastal olemas usaldatav 
seos põllumajandusmaastiku lindude asustustihedusega. 

Metsaserva pikkus oleks eeldatavalt pidanud mõjutama puistutega seotud liike. 
Üldiselt andis see tunnus aga vähe usaldatavaid seoseid ning needki olid nõrgad ja 
aastati mittepüsivad. Vaid puistuliikide asustustihedus andis mõlemal aastal nõrga 
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positiivse seose, samas kui põldlõokese asustustihedus oli antud maastikutunnusega 
seotud negatiivselt.  

Õueala pindala puhul ilmnes palju keskmise tugevusega seoseid ning seepärast võib 
antud tunnust pidada põllumajandusmaastiku linnustiku kirjeldamisel oluliseks 
iseloomustajaks. Eriti tugev mõju oli õuealadel pesitsevatele liikidele, sest nii 
pesitsevate liikide arv kui ka kõigi pesitsejate summaarne asustustihedus andsid 
keskmise tugevusega korrelatsiooni. Suurima korrelatsiooni andis kõigi kohatud 
liikide arv ja õueala pindala: 0,588 (2007. aastal oli vastav näitaja 0,464).  

Kivihunnikute pindala näib olevat nõrk tunnus – see ei andnud kahel järjestikusel 
aastal ühegi linnutunnusega usaldatavat seost. Tegemist on suhteliselt spetsiifilise 
tunnusega ja seoste vähesus on antud juhul loogiline, sest selle maastikuelemendiga 
on seotud võrdlemisi vähe liike, mistõttu linnustiku üldparameetrite puhul oli tulemus 
mõjutatud neist paljudest liikidest, kes antud maastikuobjekti ei kasuta. Üheks 
võimalikuks seletuseks on veel, et antud alal olid kivihunnikud tavaliselt nii väikesed, 
et ei toetanud piisavat hulka pesitsevaid linde, st küsimus võib olla piisavas künnises. 

Tunnus JOON1 andis terve rea keskmise tugevusega seoseid, kusjuures need olid 
enamalt suuremad kui vastavate üksiktunnuste korrelatsioonid. Seega on selline 
joonelementide ühistunnus ilmselt üldjuhul parem tunnus linnustiku analüüsimiseks, 
kui vastavad üksiktunnused. Tunnus JOON2 andis nõrgemaid seoseid kui JOON1, 
samuti oli vähem ka olulisi seoseid. JOON2 näib piisavalt hästi töötavat puistu- ja 
servaliikide puhul.  

Arvukalt olulisi seoseid andis tunnus LAIK ja see on vähemalt osaliselt tingitud 
asjaolust, et tegemist on koondtunnusega, milles sisaldub ka õueala pindala. Huvitav 
on asjaolu, et paljudel juhtudel oligi õueala pindala linnustiku tunnustega tugevamalt 
seotud kui üldisem tunnus LAIK, mis omakorda võib olla tingitud asjaolust, et 
viimases tunnuses sisaldub ka kivihunnikute pindala, mis, nagu varem mainitud, 
andis vähe usaldatavaid seoseid ning needki olid valdavalt nõrgad.  

Õueala pindala, puuderiba pikkust ja tunnust JOON1 ning linnustiku vahelisi seoseid 
analüüsiti ka sõltuvalt toetustüübist. Enim olulisi erinevusi linnustiku näitajates 
sõltuvalt toetustüübist leiti õueala pindala, kõige vähem aga puuderiba pikkuse puhul. 
Üldise trendina näib, et ÜPT piirkonnas on linnud õuealaga tugevamalt seotud kui 
KST piirkonnas. Puuderibade puhul näis aga KST toetusega pinnal olevat olulisem 
linde koondav mõju kui ÜPT alal, sest esimesel juhul olid seosed enamalt 
tugevamad. JOON1 tunnus andis tugevamaid seoseid kord ühe, siis jälle teise linnu-
tunnusega – raske on välja tuua selget seaduspära.  

Talvituvatest lindudest domineeris Räpu veekaitsealal urvalind (63% kõigist kohatud 
lindudest), arvukad olid veel hakk (dominants 11%), rohevint (5,6%), hallvares (5,5%) 
ja põldvarblane (3,5%). Üldse loendati sel perioodil 16 linnuliiki. 

Kevadrändeperioodil domineerisid Räpu uurimisalal haned, kes moodustasid 73% 
kõigist kohatud lindudest. Arvukamad olid veel põldrüüt (5%), hakk (4%), kuldnokk 
(3,9%) ja hallrästas (3,4%). Kokku kohati kevade jooksul uurimisalal 37 liiki linde. 

Sügisrände perioodil oli kõige arvukam lind uurimisalal kalakajakas (dominants 
32,2%), arvukalt esines veel kuldnokka (18,2%), kiivitajat (16,6%), hakki (9,9%) ja 
urvalindu (9%). Sellel perioodil registreeriti kokku 35 linnuliiki. 
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4.2.5. Soontaimede koosluse struktuuri, liigirikkus e ja liikide katvuse 2008. a 
uuringu kokkuvõte  

Teostajad: Tsipe Aavik (PKÜ), Merle Ööpik (Eesti Maaülikool) ja Inge Vahter 
(Saaremaa Ühisgümnaasium, bioloogia õpetaja, botaanik) 

2005. aastal alustati MAK 2004-2006 raames makstava põllumajandusliku 
keskkonnatoetuse (mahepõllumajandus ja keskkonnasõbralik tootmine) taimestiku 
seirega. 2005. aastal kirjeldati kokku 30 mahepõllumajanduse (edaspidi MAHE, kui 
on mõeldud konkreetseid antud seirevalimis olevaid mahetootjaid) või 
keskkonnasõbraliku tootmisega (KST) tegeleva ettevõtte põlde ja põlluservi. 2006. 
aastal seire valimit suurendati 36 tootja võrra ning lisati valimisse ka kontrollalad e 
põllumajandusliku keskkonnatoetuse kohustusega mitteliitunud tootjad (ÜPT). 2008. 
a suvel toimus kõikidel aladel kordusseire. Igal seirepõllul kirjeldati 15 1x1 m suuruse 
prooviruudu taimestikku (5 prooviruutu asusid põllul ning 5 põllu ühes ja 5 põllu 
teises servas). Analüüsiti 2008. a andmete põhjal põldude ja põlluservade soon-
taimede mitmekesisust ja liigilist kooseisu, seda eeskätt erinevate toetusetüüpide ja 
maakondade lõikes ning võrreldi baasandmeid (2005. ja 2006. a kogutud andmed) 
2008. a kordusseire andmetega. 

2008. aastal kogutud andmete põlluruutude liiginimekiri sisaldas 127 liiki. Sarnaselt 
eelnevatele aastatele ilmnes ka 2008. aastal MAHE tootmise suhteliselt positiivne 
mõju põlluumbrohtude mitmekesisusele – nii summaarselt kui ka keskmise 
liigirikkuse e väikeseskaalalise liigitiheduse poolest olid üldiselt mitmekesisemad 
MAHE põllud võrreldes KST ja ÜPT põldudega. Erinevus ei olnud küll iga maakonna 
siseselt analüüsides statistiliselt oluline, kuid trend oli ilmne. Positiivne trend oli 
olemas ka Saaremaal, kuigi 2006. a andmete analüüsi tulemusena ilmnes, et ÜPT ja 
MAHE põldude liigirikkus oli sarnane ja kohati MAHE põldudel isegi madalam. MAHE 
tootmise positiivne mõju oli oodatav, kuna erinevalt KST ja ÜPT tootjatest ei või 
MAHE tootjad kasutada herbitsiide. Üldjuhul ÜPT ja KST põldude liigirikkuse ning 
summaarse liikide arvu poolest statistilist erinevust ei leitud. Üksnes Võrumaal võis 
täheldada selget trendi, kus mitmekesisus oli maksimaalne MAHE põldudel, 
keskmine KST põldudel ning väikseim ÜPT põldudel.  

Sarnaselt eelnevatele aastatele ei täheldatud 2008. aastal erinevusi erinevalt 
majandatud põldude liigilises koosseisus. Põldude taimkattes olid valdavad liigid, mis 
on 1-aastase elutsükliga kohastunud põldude harimisest põhjustatud perioodiliste 
häiringutega. Kõige sagedasemad põlluumbrohud olid: põldkannike, põld-konnatatar, 
harilik kesalill, valge hanemalts, vesihein ja harilik piimalill. Invasiivsetest e sisse 
tungivatest liikidest leiti tuulekaera. 

Servaruutudes leiti 293 soontaimeliiki. Erinevalt varasemate aastate tulemustest 
ilmnes 2008. aastal erinevus ka MAHE, KST ja ÜPT toetust saavate tootjate põldude 
servade taimestiku mitmekesisuses: MAHE tootjate põlluservade väikeseskaalaline 
liigirikkus oli oluliselt kõrgem kui ÜPT põldude servades. KST põldude servade 
mitmekesisus jäi kahe eelpool mainitud toetustüübiga võrreldes keskmisele 
tasemele. Seos ei olnud küll statistiliselt oluline maakondade siseselt analüüsides 
(küll aga peamõjuna üle kõikide maakondade), kuid seose suund oli suhteliselt 
sarnane kõikides maakondades, v.a Jõgeva- ja Tartumaa, kus madalaim liigirikkus oli 
KST tootjate põlluservades. Ilmselt tuleneb MAHE tootmise positiivne mõju ka põllu-
servade taimestiku mitmekesisusele sarnaselt põllu umbrohtude mitmekesisusele 
pestitsiidide ja mineraalse väetise mittekasutamisest. 1-aastaste taimeliikide liigi-
rikkuse suhe mitmeaastaste liikide arvu oli samuti madalam MAHE tootjate põllu-
servades, mis viitab stabiilsematele kasvukohatingimustele ning madalamale 
häiringule MAHE põlluservades. Samas ei saa välistada, et osa positiivsest mõjust 
võib omistada ka ümbritsevale maastikule, sest üldjuhul paiknevad MAHE 
tootmisega tegelevad ettevõtted ka maastikuliselt mitmekesisemas piirkonnas, mis 
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toetab põlluservade taimestiku mitmekesisuse kujunemist. Põlluservade liigirikkus 
erines ka maakonniti – Võrumaa ning Jõgeva- ja Tartumaa põlluservade keskmine 
liigirikkus oli oluliselt kõrgem kui Saaremaal. Üldjuhul peaks aluselistel muldadel, s.o 
Saaremaal kasvama looduslikel põhjustel rohkem liike. Erinevus võib olla 
põhjustatud põlluservade majandamise traditsiooni erinevusest erinevates Eesti 
piirkondades. Näiteks analüüsides põlluserva laiust ilmneb, et Saaremaal on 
keskmiselt ligi meeter laiemad põlluservad kui Jõgeva- ja Tartumaal ning Võrumaal. 
Kuna muid andmeid põlluservade kohta on suhteliselt vähe, siis konkreetseid 
järeldusi ei ole Saaremaa põlluservade madalama taimestiku mitmekesisuse 
põhjuste kohta võimalik teha. 

Põlluservade liigiline koosseis toetuste lõikes ei erinenud, kuid liigilist koosseisu 
mõjutas oluliselt põlluserva struktuur, peamiselt see, kas põlluservas olid puud-
põõsad või oli tegu avatud servaga. Sarnaselt põldudele erines ka põlluservade 
liigiline koosseis märkimisväärselt maakondade lõikes. Kõige sagedasemad liigid 
põlluservades olid: harilik kerahein, harilik raudrohi, põldtimut, harilik võilill, harilik 
hiirehernes, harilik orashein, harilik puju. Kaitsealustest liikidest leiti põlluservas 
kahelehine käokeel (III kategooria); invasiivsetest liikidest tuulekaera ja ida-
kitsehernest (söödagaleega). 

Kahjuks ei olnud võimalik teostada maakondade ja meetmete lõikes põlluruutude 
taimestiku baasandmete ja 2008. a andmete võrdlust, kuna viljavahelduse tõttu ei 
kasvanud ligikaudu pooltel 2005. ja 2006. aastal seiratud põldudel teravili, mistõttu 
nendel põldudel seiret läbi viia ei saanud. Sellel põhjusel jäi põldude valim liiga 
väikseks, et statistilisi seoseid analüüsida. Meetmete lõikes analüüs üle kõikide 
maakondade näitas, et nii keskmine kui summaarne liigirikkus olid 2008. aastal 
kõrgemad kõikides toetustüüpides, seega võis pigem olla tegu aasta mõjuga, nt ilm 
vms faktorid, mitte toetuse mõjuga. 

Aastatevaheline põlluservade taimestiku liigirikkuse võrdlus näitas, et nii MAHE 
tootjate kui KST tootjate põlluservade keskmine mitmekesisus oli 2008. aastal 
võrreldes baasandmetega madalam, kuigi statistiliselt oluline oli aastatevaheline 
erinevus üksnes Saaremaa puhul. Langustrend oli kõige tugevam KST tootmise 
puhul, märksa väiksem oli liigirikkuse langus MAHE tootjate põlluservades. ÜPT e 
kontrollalade põlluservade liigirikkus jäi aastate lõikes praktiliselt samaks, mis vihjab, 
et muutused keskkonnatoetusega liitunud tootjate põlluservades võivad olla 
tõepoolest tingitud tootmise mõjust mitte aastati varieeruvatest keskkonna-
tingimustest. Langustrend KST puhul võib olla seletatav pestitsiidide ulatuslikuma 
kasutamisega, samas MAHE tootmise puhul on pestitsiidide kasutus keelatud. 
Võimalik, et servade kvaliteet kasvukohana on keskkonnatoetuse taotlejate hulgas 
üleüldiselt langenud, ühe põhjusena servade üleskündmine või märkimisväärne 
kitsamaks muutmine. Paraku baasandmete kogumisel serva laiust ei kirjeldatud, 
seetõttu on ka seda järeldust raske kontrollida. Välitööl kirja pandud lisamärkustes on 
küll mitmel puhul välja toodud, et „põlluserva piiri on raske määratleda“ ning et kohati 
on „serv väga kitsas“ ning seetõttu ruut ulatub otsapidi viljapõllule. MAHE ja KST 
põlluservade liigirikkuse langus võib peegeldada ka üleüldist põllumajanduse 
intensiivistumist viimastel aastatel. Samas aga ei muutunud põlluservade 
summaarne liigirikkus.  
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4.3. VALDKOND MAASTIK 

Maastiku valdkonnas tegeleti 2008. aastal peamiselt varasemate seireuuringute 
analüüsi ja MAK 2004-2006 PKT järelhindamisaruande jaoks kokkuvõtete 
tegemisega, alustati ka kõrge loodusväärtusega põllu- ja metsamaa (HNV) 
kontseptsiooni muutmiseks Eestis hetkeolukorra määratlemisega.  

4.3.1. Kõrge loodusväärtusega põllumajandus- ja met samaad 

Määratlemise vajadus 

Põllumajandusmaade bioloogilise mitmekesisuse säilitamine on eesmärgiks seatud 
mitmetes üle-Euroopalistes kokkulepetes – Berni konventsioonis, Euroopa maastike 
konventsioonis, üle-euroopalises bioloogilise mitmekesisuse ja maastike strateegias 
ning EL tasemel linnu- ja loodusdirektiivides ning maaelu poliitikates (MAK 2007-
2013 strateegiat puudutavad dokumendid).  

EL VI Keskkonnategevuskavas on EL riigid kokku leppinud aastaks 2010 bioloogilise 
mitmekesisuse vähendamise pidurdamise. Kõrge loodusväärtusega põllumajandus-
maade säilitamine mängib selle juures võtmerolli.  

Üle-euroopaline andmestik HNV põllumajandusmaade jaotuse ja kaitseseisundi 
kohta on aga puudulik, seetõttu leppisid EL keskkonnaministrid Kiievi deklaratsioonis 
2003. aastal kokku 2006. aastaks HNV põllumajandusalade määratlemise ning 2008. 
aastaks nende alade säilimiseks kaitsemeetmete kasutuselevõtmise (nt MAK 
meetmed, põllumajanduslik keskkonnatoetus, mahepõllumajandus jmt).  

Kõrge loodusväärtusega elupaikade mõiste on Euroopa Liidus olnud kasutusel alates 
2003. aastast, kuid siiski on paljudel riikidel need alad endiselt määratlemata. 
Eelkõige on määratlemine seatud riikide keskkonnaministeeriumite ülesandeks.  

Euroopa Keskkonnaagentuuri materjalide järgi võib kõrge loodusväärtusega 
põllumajandusmaid jaotada tüüpideks järgmiselt: 

1) Tüüp 1: põllumajandusmaa, millel on kõrge poollooduslike koosluste osakaal; 

2) Tüüp 2: põllumajandusmaa, millel on madal põllumajandusintensiivsus ja suur 
maastikuline mosaiiksus (sh suur maastikuelementide osakaal); 

3) Tüüp 3: põllumajandusmaa, mis toetab Euroopa või maailmatähtsusega 
haruldaste liikide populatsiooni. 

Hinnanguliselt sõltub 50% Euroopa liikidest (linnud, loomad, taimed, putukad) 
põllumajandustegevustest. HNV põllumajanduse põhimõte rõhutab seda, et Euroopa 
bioloogilise mitmekesisuse säilitamise eesmärke ei ole võimalik täita ainult 
konkreetsete elupaikade või liikide kaitsmise läbi või näiteks konkreetse 
majandamisega määratletud alade kaudu (nt Natura 2000 alad). Antud arvamust on 
Euroopa Komisjoni selgelt väljendanud ka mitmetes ametlikes sõnavõttudes, mis 
käsitlevad BD vähenemise peatamist Euroopas. On selge, et säilitada ja toetada 
tuleks sellist madala koormusega maakasutust, mis võimaldaks looduslikel 
protsessidel toimuda ning looks bioloogilise mitmekesisuse paranemisele võimalusi 
suurtel aladel.  

HNV põllumajandusmaa määratlemine Eestis 

Hetkel olemasolev ning Eesti HNV põllumajandusmaad iseloomustav kaart on 
koostatud Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse spetsialistide poolt 
aastatel 2005-2006 kasutades Euroopa Keskkonnaagentuuri (EEA) väljatöötatud 
metoodikat.  

Eestis on HNV alade väljavalimisel peamiselt keskendutud vaid poollooduslikele 
kooslustele. Olemasoleva HNV kaardi koostamisel kasutati peamise infoallikana 
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CORINE maakattetüüpide klassifikatsiooni (CLC), Natura 2000 ning tähtsate 
linnualade (IBA) paiknemise andmestikku. Peale esialgse kaardi valmimist Joint 
Research Centre poolt on Eesti HNV kaardikihti täpsustatud Pärandkoosluste Kaitse 
Ühingu poolt koordineeritava poollooduslike koosluste andmebaasi infoga.   

MAK 2004-2006 valmimise ajaks ei olnud Eestis kõrge loodusväärtusega 
põllumajandusmaad selgelt määratletud ning põllumajandusministeeriumi kaasamine 
valikuprotsessi ebaselge ning praktiliselt olematu. Kuna MAK 2007-2013 perioodil on 
HNV põllumajandus- ja metsamaad selgelt seatud EL üheks neljast maaelupoliitika 
prioriteedist, on tõusnud ka põllumajandusministeeriumite huvi selle temaatika vastu.  

Euroopa Komisjoni erinevate MAK dokumentide kaudu on liikmesriigid kohustatud 
läbi MAK toetuste kaasa aitama kõrge loodusväärtusega põllumajandusmaa ja 
metsandusmaa ning traditsiooniliste põllumajandusmaastike (TPM) säilimisele ning 
suurendamisele.  

HNVde ning traditsiooniliste põllumajandusmaastike majandamiseks peavad 
liikmesriigid kasutusele võtma spetsiaalseid meetmeid ning MAK 2007-2013 
rakendamise algusest tuleb baasindikaatori nr 18 (bioloogiline mitmekesisus: kõrge 
loodusväärtusega põllumajandus- ja metsamaa) kohta alustada andmete kogumist. 
Alates 2010. aastast kuni programmi lõpuni on liikmesriigil kohustus iga-aastaselt 
rakendada indikaatoreid, mis aitaksid mõõta ka HNVde ulatust ja kvaliteeti. Need 
indikaatorid peaksid olema modifitseeritud praegusest baasindikaatorist ning 
muutuste väljatoomiseks peaksid olema mõõdetavad samade ühikutega kui MAK 
mõjuindikaator nr 5 (kõrge loodusväärtusega põllumajandus- ja metsamaade 
majandamine, mõõdetuna muutustega kõrge loodusväärtusega alades ja 
defineeritud kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete muutustega).  

Kuna Keskkonnaministeeriumi poolt määratletud HNV põllumajandusalade sobivust 
MAK konteksti ei osatud MAK 2007-2013 koostamisel veel piisavalt hinnata, on 
Eestis senini kõrge loodusväärtusega põllumajandusmaade määratlemisel piirdutud 
vaid poollooduslike kooslustega (Tüüp 1) ning vastavalt Eesti Keskkonna-
ministeeriumi poolt antud nõuandele ja juhendamisele on MAK 2007-2013 raames 
toetatavateks kõrge loodusväärtusega põllumajandus- ja metsaaladeks loetud vaid 
Natura 2000 põllumajandus- ja metsaalad. Peamise põllumajandusmaatüübi neil 
aladel moodustavad poollooduslikud kooslused, sh puisniidud ja –karjamaad, 
rannakarjamaad, luhad ja alvarid.  

Kuna kõrget loodusväärtust põllumajandusmaadel esineb ka väljaspool 
poollooduslikke kooslusi on PMK siinkohal näinud vajadust MAKi raames tegeleda 
HNVde määratluse muutmisega. Välja on pakutud idee moodustada HNV töögrupp, 
mis võiks koosneda nii põllumajandustootmisega seotud ekspertidest kui ka neist, 
kellel on ekspertteadmised põllumajandustegevusega seotud loodusväärtuste osas. 
2008. aastal alustati töögrupi kokkukutsumiseks vajalike eeltöödega.  

Peamised probleemid 

Praegusel HNV kaardil on märkimisväärseid puudusi. Nö segaklassides või 
dominantklassi siseselt on väga keeruline kindlaks määrata HNV põllumajanduse 
ulatust. Ka ei võimalda kaardistamise metoodika eristada majandamisintensiivsust 
või elupaiga kvaliteedimuutusi aastate jooksul. Samuti ei ole selles töös käsitletud 
teisi HNV riigipõhiseks määratlemiseks vajalikke andmebaase ja analüüse. 

Kõrge loodusväärtusega elupaikade määratlemisel on enim probleeme Euroopa 
Keskkonnaagentuuri materjalide jaotuse teise tüübi jaoks vajalike kriteeriumite 
kindlaksmääramisel. Tekib küsimus, et mis tingimustel lugeda põllumajandusmaa 
kõrge loodusväärtusega elupaigaks (kui madal intensiivsus? kui palju ja millised 
looduslikud või struktuurielemendid peavad esinema?).  
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Kõige enam on vajalikud edasised arutelud sel teemal, et HNV põllumajanduse 
määratluse puhul ei tohi piirduda vaid Natura 2000 aladega. Lisaks neile aladele on 
tähtsaid HNV alasid ka Natura 2000 võrgustikust väljaspool, sh PLKd väljapool 
Natura alasid ning üliolulised on mosaiiksed põllumajandusmaastikud väikeste 
põldude ja rohkete väärtuslike maastikuelementidega.  

Poollooduslike kooslustega seotud küsimused on eraldi välja toodud käesoleva 
aruande alapeatükis 4.7. 

Järgmised etapid 

Liikmesriikidel on kohustus määratleda ja säilitada HNV põllumajandust, kuid EL 
tasandil puuduvad selleks spetsiaalsed ühised reeglid või mõõdetavad kriteeriumid. 
Mitmed riigid on juba alustanud HNV mõiste väljatöötamist ja rakendamist MAK 
kontekstis, mitmetes riikides takistab detailselt HNV põllumajandussüsteemide 
määratlemist ka olemasolev vähene andmestik, seetõttu on hetkel HNV põllu-
majanduse paiknemist ja ulatust üle-euroopaliselt võimalik vaid hinnanguliselt teada. 

Soovituslikku laadi juhendite järgi tuleb esimeses etapis sobival geograafilisel 
tasandil kirjeldada liikmesriiki iseloomustav põllumajandustegevus ning määratleda 
erinevat tootmist iseloomustavad agronoomilised näitajad. Iga HNV põllumajanduse 
tootmistüübi juurde käivad loodusväärtused (elupaigad, liigid, looduskaitse 
funktsioonid jmt) tuleb kirjeldada nii põhjalikult, kui olemasolevad andmed ja 
teadmises lubavad. Kirjeldustes võiks võimalusel käsitletud olla ka erinevate 
majandamisvõtete ja looduskaitse omavahelisi suhted. Peale seda on võimalik teha 
statistilisi ja georuumilisi analüüse. 

PMK on alustanud tööd vajalike materjalide läbitöötamisega. Eestis on hetkel 
uuendatava HNV alade eelvalikus (metoodika on alles täpsustamisel!) kasutatud ja 
edaspidise töö käigus plaanitakse kasutada järgmisi andmebaase ja kaardikihte: 

• Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse infoleht EELIS 

1) Kaitsealuste taimeliikide esinemine, vastavalt kaitsekategooriale, väärtused 1-3 

2) Kaitsealuste loomaliikide esinemine, vastavalt kaitsekategooriale, väärtused 1-3 

3) Kaitsealade esinemine, pindala % omavalitsuse pindalast 

4) Hoiualade esinemine, pindala % omavalitsuse pindalast 

• Maakonnaplaneeringu teemaplaneering väärtuslikud maastikud 

5) Alade esinemine, pindala % omavalitsuse pindalast. Annab lisaväärtuse 
traditsioonilise maastiku määratlemisele. 

• Muinsuskaitseameti andmebaas 

6) Üksikobjektid ja pindalalised objektid. Üksikobjektidele genereeriti kaitsetsoon 50m 
ja kaitsetsoonid liideti. Annab lisaväärtuse traditsioonilise maastiku määratlemisele. 

• Põhikaart, kiviaedade andmekiht 

7) Päringuga eraldati põhikaardist kiviaedade andmestik, andmestikule lisati 
aedadele pikkusandmed meetrites. Andmeid saab visualiseerida omavalitsuste lõikes 
läbi summeeritud pikkusandmete ja see annab olulise lisaväärtuse traditsioonilise 
maastiku määratlemisele. 

• PRIA põllumassiivid 

8) Servaindeksi arvutamine omavalitsuste kaupa, väärtuste omistamine tehakse 
vastavalt statistikale. Servaindeks peegeldab maastikulist mitmekesisust. 

Summeeritud tulemus 
ülekatete vältimiseks 
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9) Statistiliste andmetega sidumine, st PRIA taotlusinfo sidumine omavalitsuste 
piiridega, saamaks ülevaate rohumaade ja põldude (kasvatatavate kultuuride, 
pindalasuhete jne) osatähtsuse ja jaotumise omavalitsuste lõikes. Tulemusi on 
võimalik arvutada ja visualiseerida omavalitsuste lõikes. 

10) Statistiliste andmetega sidumine, PRIA loomaderegistri (seotuna loomakasvatus-
hoonete kaupa) ja taotlusinfo sidumine, ruumiline jagunemine, rohumaade ja 
loomühikute suhted valdade lõikes jne. 

• Pärandkoosluste esinemine 

11) Alade esinemine, summeeritud pindala omavalitsuste kaupa. Siin on vajalik 
teostada eelanalüüs (leppida eelnevalt kokku milliseid andmekogusid ja kui suures 
osas kasutatakse), hetkel on võimalik kasutada hinnanguliselt 4-5 andmekogu 
pärandkoosluste määratlemiseks, väga suur osa neist ei asu Natura 2000 võrgustiku 
aladel ega ka PRIA massiividel. Vajalik on eelnev kokkulepe, millele järgneb 
andmetöötlus. 

• Põhikaart, töötlus  

12) Lisaks eelnevale tuleb koostada metoodika, kuidas kasutada põhikaardi 
informatsiooni maastiku mitmekesisuse väärtuste leidmiseks (skaala jne) PRIA 
massiividele. See tähendab puhverdada (vaadelda lisaks põllumassivile ka seda 
ümbritsevat ala) PRIA põllumassiive teatud ulatuses puhvriga ja koostada 
koondpäringud, kui mitu erinevat (klassideks jaotatuna) maastikuelementi antud 
puhvrisse jääb meetrites, tükkides (punktobjektid) ja anda vastav mitmekesisuse 
väärtus ning siduda see massiiviga. 

Metoodika täpsustamisel ja täiendamisel tuleb teha veel mitmeid temaatilisi ja 
ruumilisi analüüse. Lisaks looduskaitseväärtustele tuleb arvestada erinevate 
mitmekesisusindeksite, sotsiaal- ja majandusnäitajatega, mida on võimalik mingi 
piirkonnaga siduda ning mis HNV väärtust mõjutavad. 

Joonisel 13 on esitatud esialgne kõrge loodusväärtusega põllumajandus- ja 
metsandusmaa valiku tegemise töökava versioon. 

 
Joonis 13. Looduskaitse, teemaplaneeringu, muinsusk aitse, poollooduslike koosluste koond-
kaart iseloomustab visuaalselt väärtuste jagunemist  (PMK, 2008). (Erinevad värvid märgivad 
erinevaid valdkondi) 
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4.4. VALDKOND SOTSIAALMAJANDUS  

4.4.1. Sotsiaalmajanduse uuringute eesmärgid 

Indikaatori „Mahetoodanguna müüdavate mahetoodete osa” pikaajalise uuringu 
eesmärgiks on välja selgitada, mil määral on põllumajanduslik keskkonnatoetus 
toetanud kohalike mahesaaduste turusituatsiooni.  

Indikaatori „Ettevõtjatulu” pikaajalise uuringu eesmärgiks on välja selgitada, mil 
määral on põllumajanduslik keskkonnatoetus aidanud säilitada ja suurendada maa-
elanikkonna tulutaset.  

2008. aastal viidi lisaks läbi uuring „Põllumajandusliku keskkonnatoetuse osatähtsus 
ja mõju analüüs tootjate sissetulekute struktuuris aastatel 2003-2006“. Antud uuringu 
üldiseks eesmärgiks oli anda ülevaade põllumajandusliku keskkonnatoetuse rollist 
tootjate sissetulekutele ning samuti analüüsiti erinevaid tulevikustsenaariume toetuse 
suurenemisel või vähenemisel. 

Kokku koguti indikaatori „Mahetoodanguna müüdavate mahetoodete osa” uuringu 
tarbeks andmeid 203 mahetootja kohta (17% maheregistris olevatest tootjatest, 
edaspidi MAHE). Andmeid koguti intervjuude ja telefoniintervjuude vormis. 
Taustandmete saamiseks intervjueeriti mahenõustajaid (7) ja –inspektoreid (15). 

Indikaatori „Ettevõtjatulu” puhul kaasati uuringu valimisse 103 MAHE tootjat, 293 
KST tootjat ja 112 ÜPT tootjat (tavatootjad, kes ei taotlenud põllumajanduslike 
keskkonnatoetusi). Kõiki andmeid koguti 2007. aasta kohta. 
 

4.4.2. Mahetoodanguna müüdavate mahetoodete osa ja ettevõtjatulu 2008. a 
uuringute kokkuvõte 

Teostaja: OÜ AgriNet 

Analüüsiks vajalike andmete saamiseks küsitleti 103 mahetootjat (edaspidi MAHE), 
sh 83 MAHE tootjat majandusliku suurusega rohkem kui 2 ESU (European Size 
Unit), kes osalevad ka FADN (Farm Accountancy Data Network) andmekogumise 
võrgustikus, ning lisaks 20 väikest MAHE tootjat suurusega 0,5 kuni 2 ESU. Alla 2 
ESU suuruseid ettevõtteid oli 2007. aasta lõpu seisuga Taimetoodangu Inspektsiooni 
mahetootjate registris 39% (472 tootjat). 

Ettevõtjatulu analüüsimisel on MAHE tootjate tulemusi võrreldud ÜPT tootjate 
(tavatootjad e need, kes ei taotle PKT toetusi) vastavate näitajatega FADN andmete 
alusel. Kõik FADN andmebaasi andmeid esitavad tootjad (500) ja lisaks neile 20 
väiketootjat väljastpoolt andmebaasi jaotati analüüsiks viide gruppi (MAHE tootjad 
alla 2 ESU, MAHE tootjad üle 2 ESU, KST tootjad, PKT tootjad ja ÜPT tootjad).  

Mahemüügi uuringuosa kokkuvõte 

Lühidalt on ära toodud 2007. aastal mahetoodetena realiseeritud loomakasvatus- ja 
taimekasvatussaaduste müük ning selguse huvides lisatud ka teatud toodanguliiki 
kokku müünud tootjate arv.  

Loomakasvatussaadustest oli viitega mahepõllumajandusele realiseeritud toodangu 
osakaal kõige suurem lambaliha (69%, kokku müüs lambaliha 18 tootjat) 
realiseerimisel. Samuti müüdi mahedana suurema osa kanamunadest (62%, 8 
tootjat), eluslammastest (60%, 12 tootjat) ja elusveistest (53%, 21 tootjat). Mahesea-
liha müüdi 42% realiseerimise kogumahust, kuid tuleb arvestada, et see arv põhineb 
ainult nelja tootja andmetel. Piima ja veiseliha realiseeriti viitega mahepõllu-
majandusele vaid 3% (vastavalt 29 ja 45 tootjat) realiseerimise kogumahust. 
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Realiseerides loomakasvatustoodangut viitega mahepõllumajandusele, saadi 
kõrgemat hinda võrreldes tavatoodanguga ainult piima (5%) ja veiseliha (22%) puhul. 

Loomakasvatussaaduste realiseerimisel viitas mahetootmisele 53% küsitletud mahe-
tootjatest ning 47% tootjatest ei viidanud. Kõige levinumaks viiteks loomakasvatus-
saaduste realiseerimisel oli suuline viide, mida kasutas ühe viitamisviisina 78% 
küsitletuist. Kirjalikku viidet kasutas 22% ja ökomärki ei kasutanud ükski mahetootja. 

Taimekasvatustoodangust müüdi maitse- ja ravimtaimi, astelpaju marju, tomateid, 
liblikõielisi köögivilju (kõiki 3 tootjat) ja kapsast 100% ulatuses mahetoodanguna, kuid 
tuleb silmas pidada, et küsitletute hulgas oli ainult neli tootjat, kes kapsast üldse 
müüs. Viitega mahepõllumajandusele realiseeriti 97% mugul- ja juurköögiviljadest (9 
tootjat) ja 83% kurkidest (4 tootjat). Samuti müüdi mahedana ka valdav osa tera-
viljadest, õuntest ja mustsõstardest. Maasikaid ja kartuleid realiseeriti viitega mahe-
põllumajandusele vastavalt 46% (7 tootjat) ja 40% (19 tootjat) kogu müügimahust. 

Kartuli ja maasika puhul olid mahedana realiseeritud toodangu hinnad tava-
toodanguga võrreldes oluliselt kõrgemad. Mõnevõrra kõrgemat hinda tava-
toodanguga võrreldes saadi ka nisu, rukki ja kurgi mahedana realiseerimisel. 

Taimekasvatustoodangu realiseerimisel viitas mahetootmisele 66% küsitletud mahe-
tootjatest ning 34% tootjatest ei viidanud. Kõige levinumaks viiteks oli suuline viide 
(64% küsitletutest). Kirjalikku viidet oma toodangu realiseerimisel mahetoodanguna 
kasutas 25% ja ökomärki 11% küsitletud mahetootjatest. 

Kokkuvõttes viitas taime- ja loomakasvatussaaduste realiseerimisel mahetootmisele 
59% küsitletud mahetootjatest ning 41% tootjatest ei viidanud. Kõige levinumaks 
viitamisviisiks oli 2007. aastal nii taime- kui ka loomakasvatussaaduste 
realiseerimisel suuline viide (71% küsitletutest). Kirjalikku viidet kasutas 24% ja 
ökomärki 5% küsitletud mahetootjatest.  

Mahetootjad pidasid kõige tähtsamaks peamiseks turustuskanaliks müüki tava-
toodanguna tööstusele/töötlejale (38%) ja müüki ettevõttest kohapealt (22%). 
Tähtsuselt teiseks peamiseks turustuskanaliks peeti müüki ettevõttest kohapealt 
(23%), järgnes müük tavatoodanguna tööstusele/töötlejale (15%).  

Ettevõtjatulu uuringuosa kokkuvõte 

Keskmise maakasutuse poolest olid kõige suuremad KST tootjad (150 ha), PKT 
tootjatel oli 142 ha, ÜPT tootjatel 114 ha, MAHE tootjatel üle 2 ESU 96 ha ja alla 2 
ESU 16 ha. MAHE tootmisettevõtetes oli ligikaudu 80% maast söödakultuuride all, 
KST tootjatel 46% ja ÜPT tootjatel 30%. 

Toetuste osakaal kogutoodangu struktuuris oli kõige suurem MAHE tootmis-
ettevõtetes, moodustades 40% üle 2 ESU ja 34% alla 2 ESU MAHE tootjatel, 
kusjuures ligi poole toetustest moodustas PKT. KST tootjatel moodustasid toetused 
19% (PKT osa toetustest 23%) kogutoodangu struktuurist. 

Üle 2 ESU MAHE tootjatel moodustasid PKT ja muud toetused kokku keskmiselt 
53% sissetulekutest (alla 2 ESU – 45%). KST tootjatel moodustasid toetused 23% 
sissetulekutest, ÜPT tootjatel oli vastav näitaja 14%. Hektari kohta arvestatuna said 
nii alla 2 ESU kui ka üle 2 ESU MAHE tootjad sissetulekuid enam-vähem sarnaselt 
(vastavalt 5 912 kr/ha ja 5 468 kr/ha). 

PKT ja muud toetused moodustasid alla 2 ESU MAHE tootjatel 70% 
netolisandväärtusest1 (PKT osa oli 32%). 2007. aastal oleks olnud MAHE tootjatel 
(üle 2 ESU) netolisandväärtus ilma toetusteta negatiivne, seega netolisandväärtus 

                                            
1 Netolisandväärtuse arvestamisel lahutatakse kogutoodangust (k.a toetused) eri- ja üldkulud ning 
põhivara kulum 
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koosnes üksnes toetustest. KST ja ÜPT tootjatel oli toetuste osa netolisandväärtuses 
vastavalt 49% ja 34%. 

Põllumajandusmaa hektari kohta arvestatuna oli 2007. aastal ettevõtjatulu2 kõrgeim 
(3 373 kr/ha) KST tootjatel, madalaim üle 2 ESU MAHE tootjatel (2 249 kr/ha) (joonis 
14). 
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Joonis 14 . Ettevõtjatulu hektari kohta (AgriNet, 2 008). 

Tööjõuühiku kohta arvestatuna tootsid KST tootjad arvestuslikku netokasumit3 
oluliselt rohkem võrreldes MAHE tootjatega. Selgus, et arvestuslik netokasum ilma 
toetusteta tööjõuühiku kohta oleks olnud 2007. aastal kõigi tootjate gruppide puhul 
negatiivne, kusjuures MAHE tootjatel oleks see olnud kõige negatiivsem tulemus. 
Arvestusliku netokasumi tööjõuühiku kohta tootmise poolest jäid väiksemad (alla 2 
ESU) MAHE tootjad ka koos kõigi toetustega miinusesse (joonis 15). 
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Joonis 15. Arvestuslik netokasum (ANK) tööjõuühiku kohta (AgriNet, 2008). 

Selgus, et keskmiselt 75% alla 2 ESU MAHE toojatest ei ole 2007. aastal teinud 
investeeringuid tootmisesse. Protsentuaalselt oli kõige vähem mitteinvesteerinud 
ettevõtteid KST tootjate hulgas (19%). 

                                            
2 Ettevõtjatulu saadakse lahutades netolisandväärtusest palga-, rendi- ja intressikulu ning lisades 
investeeringutoetuste ja maksude bilansi 
3 Arvestusliku netokasumi leidmisel lahutatakse ettevõtjatulust tasustamata tööjõukulu (tasustatud 
tööjõu palgatasemel) 
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4.4.3. Mahetoodanguna müüdavate mahetoodete osa 200 8. a uuringu 
kokkuvõte 

Teostaja: Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus 

Kokku intervjueeriti 100 mahetootjat. Küsitleti mahepõllumajandusliku tootmisega 
tegelevaid tootjaid, kelle tootmine on ülemineku mahepõllumajandusele läbinud ning 
kes omavad õigust müüa oma toodangut viitega mahepõllumajandusele. 
Kindlustamaks tootjate poolt esitatud andmete õigsust, võrdlesid uuringu läbiviijad 
tootjate poolt esitatud andmeid Taimetoodangu Inspektsiooni mahetootjate registri 
andmetega.  

Uuring toimus telefoniintervjuude vormis, tootjatele saadeti intervjuu ettevalmista-
miseks posti teel ette küsitlusankeet.  

Lisaks mahetoodanguna realiseeritava toodangu osale kogumüügist koguti taust-
andmetena infot toodangu turustuskanalite kohta, uuriti mahetoodangu viiteta 
müümise põhjuseid ja seda, mis aitaks kaasa viitega müüdud toodangu osa 
suurenemisele. Taustandmete saamiseks intervjueeriti mahenõustajaid (7) ja –
inspektoreid (15). 

Mahepõllumajanduslikult toodetud toodangu viitega müük 

Järgnevalt on ära toodud, milliseid toodanguliike küsitletud mahetootjad müüsid ning 
kui suur osa sellest (% toodanguliiki turustanud tootjate kaalutud keskmisena) müüdi 
viitega mahetoodangule. Analüüsiti vaid neid toodanguliike, mida müüs vähemalt viis 
tootjat.  

2007. aastal müüs küsitletud sajast mahetootjast kartulit 30 tootjat, nende poolt 
toodetud kartulikoguseid arvesse võttes müüdi 91% kartulist mahetoodanguna. Kõik, 
kes müüsid rukist (8 tootjat), maasikaid (11 tootjat) ja õunu (5 tootjat), realiseerisid 
neid toodanguliike 100% mahetoodanguna. Ka porgandi (7 tootjat) ja muude vähem 
müüdud köögiviljade (10 tootjat) puhul realiseeriti valdav enamus (ca 98-99%) 
toodangust mahetoodanguna. Samas on 8 kapsaid müünud tootja keskmisena 
müüdud mahetoodanguna vaid 49,5% kapsastest. Seda tulemust mõjutab ühe, 
teistest oluliselt suurema tootmismahuga tootja ainult tavatoodanguna realiseeritud 
kapsakogus.  

Lisaks maasika müügile eraldi välja toodud „muude marjade“ (7 tootjat) grupis on 
mahedana müüdud toodangu osakaal vaid 14,6%, mille põhjuseks on kokkuostu 
müüdud sõstarde, astelpaju ja aroonia suhteliselt suurem osa võrreldes mahedana 
kas otse ettevõttest või kauplustesse müüdud väikeste kogustega. Võib eeldada, et 
ka Eestis üldisemalt leiavad väiksema tootmismahuga tootjad kergemini võimaluse 
toodangu mahetoodanguna müümiseks, suurema mahu puhul kasutatakse 
sagedamini tavatoodangu müügikanaleid.  

2007. aastal olid teravilja mahetoodanguna turustamiseks soodsad tingimused, 
küsitletud tootjad müüsid teraviljast mahedana 75% (oder, söödaviljana) (11 tootjat) 
kuni 100% (rukis), mis on oluliselt rohkem kui varasematel aastatel. 

Loomakasvatustoodangust tootis suurim arv tootjaid (34) veiseid lihaks, millest vaid 
6,9% müüdi mahetoodanguna. Samuti on mahetoodanguna müüdud toodangu osa 
madal lammaste lihaks (19 tootjat) ja piima (15 tootjat) müügil (vastavalt 11,6 ja 8,2% 
neid toodanguliike müünud tootjate toodangukoguste kaalutud keskmisena).  

Väga väike osa tootjaid tootis ja müüs 2007. aastal mett ja mune (7%), samuti 
tõuveiseid (5% tootjatest), see-eest on need vähesed tootjad oma toodangut müünud 
enamasti mahetoodanguna (100% meest ja munadest, 88,5% tõuveistest). 
Tulemused olid nende toodanguliikide puhul sarnased ka eelnenud uuringuaastal.  
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Viidete kasutamine mahepõllumajanduslikult toodetud toodangu müümisel 

Toodangu müügil ei viidanud mahepõllumajandusele 25 tootjat ehk neljandik 
intervjueeritud tootjatest.  

Kõige levinumaks viiteks oli 2007. aastal suuline viide, mida kasutas 84% (63 tootjat) 
nendest tootjatest, kes mahetoodangule viitasid. Kirjalikku viidet saatelehel või arvel 
kasutas 49,3% vastanutest e 37 tootjat, kirjalikku viidet tootel (kontrollitud mahe- või 
ökoloogilisest põllumajandusest) 34,7% (26 tootjat), ökomärki tootel 30,7% (23 
tootjat).  

Kirjalikku viidet müügikohas kasutati 18 juhul (24% viidet kasutanutest), ökomärki 
müügikohas 13 juhul (17,3%).  

Siin tuleb märkida, et tootjad kes märkisid, et nad kasutasid viidet saatelehel, 
kasutasid suures osas (v.a loomade, lahtise teravilja, heina ja silo müügil) 
samaaegselt ka kirjalikku viidet või ökomärki. 

Mahetoodangule viitamata müümise põhjused 

Mahepõllumajandusele ei viidanud üldse 25 intervjueeritud tootjat, viitamata müüs 
osa oma toodangust 50 tootjat, mahepõllumajandusele viitas alati 25 intervjueeritud 
tootjat e neljandik vastanutest, kellelt seda küsimust ei küsitud. Mahetoodangu 
viitamata müümise põhjustele ei osanud vastata üks tootja, kes on selle küsimuse 
analüüsil valimist välja jäetud. 

Nagu ka varasematel aastatel, tõid küsitletud põhjusena, miks mahetoodangut 
müüakse viiteta mahepõllumajandusele (st tavatoodanguna), kõige sagedamini välja 
mahetoodangu töötlejate (sh tapamaja) puudumise (joonis 16). Kokku mainis 
probleemi 48,6% küsimusele vastanud tootjatest, peamine mahemüügi takistus oli 
see 31,1%-le (joonisel märgitud tumerohelisega). Mahetoodangu kokkuostjate 
puudumist mainis 37,5% küsimusele vastanud tootjatest. Olulisteks teguriteks olid 
veel liiga väikesed toodangukogused on (25,7% vastanutest), hinnavahe puudumine 
võrreldes tavatoodanguga (24,3%) ja kaugust sihtturust (20,3%).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joonis 16. Mahetoodangu tavatoodanguna müügi põhjus ed (tootjate osa, kes märkisid vastava 
teguri põhjusena sh olulisim põhjus, %) (ÖTK, 2008) . 
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Tegurid mis soodustaksid toodangu müüki mahedana 

Intervjueeritud sajast tootjast 31,6% peab kõige olulisemaks mahemüügi 
soodustajaks mahetoodangu kõrgemat hinnataset võrreldes tavatoodanguga, kokku 
mainis seda ühe soodustava tegurina 43,4%. 

Teise ja kolmandana on sagedamini mainitud tarbijate keskkonna- ja 
terviseteadlikkuse kasvu (38,2%) ning ostujõu suurenemist (34,2%). Mahemüüki 
soodustaks suure hulga (31,6%) tootjate arvates ka ühistegevus ning mahetoodangu 
töötlemine. 

Kõige olulisemaks teguriks mahemüügi suurendamisel luges kõrgema hinnataseme 
järel võrdselt 14,5% vastanutest keskkonna- ja terviseteadlikkuse suurendamist ning 
mahetoodangu töötlemist. 

Toodangu turustuskanalid 

Intervjueeritud mahepõllumajandustootjad turustasid oma mahetoodangut 2007. 
aastal kõige sagedamini otse ettevõttest (64%), järgnes müük tavatoodanguna 
töötlejale/tööstusele (39%) ja otse kliendile koju (27%). Kõige olulisemad müügi-
kanalid (joonisel 17 rohelisega märgitud) olid tavapõllumajanduslikku toodangut 
töötlev tööstus (26%) ja otse ettevõttest müük (25%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joonis 17. Intervjueeritud mahetootjate turustuskan alid 2007. aastal (kanalit kasutanute osa 
vastanutest, sh olulisima kanalina maininud tootjat e osa, %) (ÖTK, 2008).  
 

2007. a küsitluse põhjal eelistaksid tootjad müügikanalitest kõige rohkem otse ette-
võttest müüki (59% vastanutest) teise ja kolmandana on välja toodud mahetoodangu 
töötlejad (53%) ja mahetoodangu kokkuostjad/vahendajad (35%).  

Võrreldes 2007. aastal tegelikult kasutatud müügikanalitega, eelistaks enamik mahe-
tootjaid oma toodangu turustamiseks kasutada just selliseid turustuskanaleid, mille 
kaudu jõuaks nende toodang tarbijani mahetoodanguna.  

Mahenõustajate ja – inspektorite intervjuude kokkuvõtteks võib välja tuua mõned 
olulisemad asjaolud, mis selgusid analüüsi käigus. Tootjate, nõustajate ja 
inspektorite vastuseid võrreldes tundub, et mitmete maakondade inspektorid pole 
olukorraga väga hästi kursis ja alahindavad nii viitega müüvate tootjate kui ka viitega 
müüdava toodangu osa. 

Mitme maakonna nõustajad märkisid, et neil on keeruline viitega müügi osa hinnata, 
sest neil puudub vastav info. Ka inspektoritel puudub detailne info. 
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Meetmeteks, mis aitaksid suurendada mahepõllumajandusliku toodangu müümist 
viitega, nimetasid nõustajad jätkuvalt töötlemise käivitamist ja toetamist, turustus-
võimaluste arendamist (sh organiseeritud mahetoodete kokkuostu, turustusühistute 
ja turustamise toetamist), tootjate enda algatuse ja aktiivsuse suurenemist, 
mahetootmise ja -toodete reklaami. Tarbijate teadlikkuse tõstmist ja koolitamist, 
toetuste sidumist turustamisega, lasteaedadele ja koolidele müügi toetamist 
(hinnavahe kompenseerimine). 

Inspektorid nimetasid samuti kõiki eeltoodud aspekte, mitme inspektori arvates tuleks 
toetada just toodangu turustamist.  
 

4.4.4. Põllumajandusliku keskkonnatoetuse osatähtsu s ja mõju analüüs 
tootjate sissetulekute struktuuris aastatel 2003-20 06, uuringu kokkuvõte 

Teostaja: OÜ Jäneda Õppe- ja Nõuandekeskus 

Põllumajandusliku keskkonnatoetuse kohustuse võtnud põllumajandusettevõtete 
sissetulekute struktuurimuutuste analüüsimiseks MAK 2004-2006 perioodi jooksul 
kasutati põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasi (FADN) andmeid 2003-
2007 aastate kohta. Analüüsiti vaid neid põllumajandustootjaid, kus põhilise osa 
sissetulekust saadakse põllumajandustootmisest ning väiketootjaid, kelle tegevuse 
majanduslik suurus jääb alla 2 ESU, on analüüsist välja jäetud.  

Andmete võrreldavuse tagamiseks analüüsiti eraldi keskkonnasõbraliku tootmise 
kohustuse võtnud (KST tootjad) ja mahepõllumajandusliku tootmise kohustuse 
võtnud (MAHE tootjad) ning ka kõigi põllumajandusliku keskkonnatoetuse kohustuse 
võtnud (PKT tootjad) põllumajandustootjate ettevõtlustulu näitajaid. Võrdlusena toodi 
välja ka PKT kohustusega mitteliitunud ettevõtete vastavate näitajate tulemused 
(ÜPT). Toetuste struktuuri ja mõju hindamisel jagati toetused kolme gruppi: põllu-
majanduslik keskkonnatoetus mahepõllumajandusliku tootmise eest (MAHE toetus), 
põllumajanduslik keskkonnatoetus keskkonnasõbraliku tootmise eest (KST toetus) ja 
muud toetused. 

Analüüsi teisel etapil koostati põllumajandusettevõtete tasandil sissetulekute ja 
majandustegevuse kasumlikkuse prognoos aastateks 2007-2013, prognooside 
koostamisel on baasaastaks võetud aasta 2006. 

Kokkuvõte uuringust 

Kõige suurem muutus sissetulekute struktuuris aastatel 2003-2006 leidis aset 2004. 
aastal seoses liitumisega Euroopa Liiduga, kui Eesti põllumajandusettevõtetel 
avanes võimalus taotleda uusi toetusi. Alates 2004. aastast ei ole väga suuri muutusi 
sissetulekute struktuuris toimunud. 

Nii KST kui ka MAHE tootjate põllumajandustegevusest pärinevast sissetulekust 
moodustavad põllumajandustoetused väga olulise osa - 2006. aastal moodustasid 
toetused üle poole MAHE tootjate ja neljandiku KST tootjate sissetulekutest. ÜPT 
tootjate sissetulekust moodustasid toetused 2006. aastal aga vaid 9%. 2007. aastal 
moodustasid põllumajandustoetused sissetulekutest MAHE tootjatel 53%, KST 
tootjatel 23% ja ÜPT tootjatel 12%. 

Võrreldes põllumajandustootjate toetuste osakaalu muutusi sissetulekutes aastatel 
2003 - 2007, selgus, et liitumine Euroopa Liiduga on avaldanud kõige suuremat mõju 
MAHE tootjate ning väiksemal määral ka KST tootjate sissetulekutele (joonis 18). 
PKT osatähtsus on jäänud perioodil 2004-2006 KST tootjate jaoks üsna stabiilseks, 
moodustades kõikidest sissetulekutest ca 6%.  

2007. a moodustas põllumajanduslik keskkonnatoetus toetuste kogusummast MAHE 
tootjatel 48% ja KST tootjatel 23%. 
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Joonis 18. Sissetulekute struktuur MAHE, KST ja ÜPT  tootjatel aastatel 2003-2007 (JONK 2008). 
 

PKT osatähtsuse hindamiseks on eelnevale lisaks välja toodud põllumajandus-
tootjate ettevõtjatulu hektari kohta arvestatuna PKTta ning koos PKTga (joonis 19). 
Selgus, et MAHE tootjatel on KST ja ÜPT tootjatega võrreldes oluliselt suurem 
sõltuvus PKTst. 

 

0 
500 

1 000 
1 500 
2 000 
2 500 
3 000 
3 500 

MAHE KST ÜPT MAHE KST ÜPT MAHE KST ÜPT MAHE KST ÜPT MAHE KST ÜPT 
2003 2004 2005 2006 2007 

kr
 / 

ha
 

 Ettevõtjatulu v.a PKT  Ettevõtjatulu k.a PKT 

 
Joonis 19. MAHE, KST ja ÜPT tootjate ettevõtjatulu hektari kohta aastatel 2003-2007 (JONK, 
2008). 

Tasustamata tööjõukulusid ehk siis tootja enda ja tema pereliikmete töötasu arvesse 
võttes oleks pilt aga pisut erinev. Kui arvestuslikust netokasumist lahutada PKT, 
oleks MAHE tootjad olnud kõigil vaadeldavatel aastatel olnud kahjumis. KST tootjatel 
oleks arvestuslik netokasum olnud positiivne ka ilma põllumajandusliku keskkonna-
toetuseta. Samas tuleb märkida, et võrreldes 2006. ja 2004. aastat, on kasum 
vähenenud, 2007. aastal seoses üleüldise majandustõusuga oli märgata aga kasumi 
tugevat tõusu (joonis 20). 
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Joonis 20. Suuremate MAHE, KST ja ÜPT tootjate arve stuslik netokasum hektari kohta aastatel 
2003-2007 (JONK, 2008). 
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Uuringu tulemusena selgus, et aastatel 2003, 2006 ja 2007 ettevõtjatulu on küll 
kõikide tootmistüüpide lõikes positiivne, kuid sellest ei piisa, et arvestada ka 
tasustamata tööjõule töötasu põllumajandussektori keskmisel tasemel. Seega võib 
järeldada, et enamus PKT tootjatest ei ole võimelised maksma tasustamata tööjõule 
konkurentsivõimelist palka. 

Kokkuvõttena võib öelda, et PKT toetustel on väga oluline osa põllumajandustootjate 
sissetulekutes. Valdava osa MAHE tootjate jaoks on toetused määrava tähtsusega, 
moodustades üle poole nende sissetulekutest.  
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4.5. VALDKOND VESI  

4.5.1. Vee uuringute eesmärgid 

Uuringu „Toitelementide kasutuse ning pestitsiidide kasutuskoormus” eesmärgiks on 
veekeskkonna seisukohast hinnata PKT keskkonnasõbraliku tootmise ja mahe-
põllumajandusliku tootmise rakendamist tegevustele seatud eesmärkide täitmisel. 
Toiteelementide kasutuse (utilisatsioon), Nüld-bilansi ja toiteelementide kogubilansi 
indikaatorid näitavad, kuidas põllumajandusliku keskkonnatoetusega seoses 
väheneb mullast toiteelementide leostumisest põhjustatud põhjavee ja pinnavee 
saastumise oht.  

Räpu jõe valgala pilootuuringu eesmärgiks on läbi viia integreeritud seiret, mis seob 
mulla kvaliteedi uuringud dreenivee, eesvoolude ja joogiveekaevude seirega, 
ühildatuna põllumajandustootja taimetoitainete bilansiga, mis võimaldab 
kompleksselt käsitleda väikese maa-ala potentsiaalset põllumajandustootmise mõju 
keskkonnale. Lisaks uuritakse antud valgalal ka põllumajandusliku tootmise ja 
linnustiku vahelisi seoseid, Võimalusel analüüsitakse põllulinnustiku arvukust ja 
koosseisu koos bilansi andmetega ning muude põllumajanduslikku tootmist 
iseloomustavate karakteristikutega.  

 

4.5.2. Taimetoiteelementide kontsentratsioon dreeni vees, 2008. a uuringu 
kokkuvõte  

Teostaja: Jaan Kanger (PMK) 

Antud uuringu eesmärgiks on veekeskkonna seisukohast hinnata MAK PKT 
keskkonnasõbraliku tootmise (KST) ja mahepõllumajandusliku tootmise (MAHE) 
meetme rakendamist ja mõju keskkonnale. Võrdlusena on välja toodud tootjad, kes 
ei ole PKT toetustega liitunud (ÜPT).  

Seirepõllud ja neil kasvatatud põllumajanduskultuurid on järgmised:  

• T1 (Tartumaa), tootmisviis – KST, oder;  
• T2 (Tartumaa), tootmisviis – KST, oder;  
• J28 (Läänemaa), tootmisviis – MAHE, rukis;  
• P-Lin (Läänemaa), tootmisviis – KST, talinisu; 
• K1 (Raplamaa), tootmisviis – ÜPT, varane oder.  
• N1 (Järvamaa), tootmisviis – KST, oder; 
• N2 (Järvamaa), tootmisviis KST, oder liblikõieliste allakülviga. 

Taimetoiteelementide sisaldus mullas 

Joonisel 21 on toodud seirepõldude mulla taimetoiteelementide (P, K, S) sisaldused. 
Muutused sisaldustes on võrreldes möödunud vegetatsiooniperioodiga väikesed, 
ainult seirepõllul T2 on kaaliumisisaldus vähenenud märkimisväärselt. Kas tegemist 
on 2007. a mõjuga, kus kaaliumväetisi teraviljale ei antud või siis meetodi ja selle 
vale kasutamise tõttu saadud ekslik tagajärg, näitab edaspidine uuring. 
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Joonis 21. Taimetoiteelementide sisaldus seirepõldu de mullas (PMK, 2008). 

 
Taimetoiteelementide bilanss 

Taimetoiteelementide üldbilansis põllu tasandil torkab silma fosfori madal positiivne 
või real juhtudel koguni negatiivne bilanss (joonis 22). Kaaliumi kõrge positiivne 
bilanss Läänemaa seirepõllul Plin on tingitud põhu sissekünnist ja mineraal ning 
orgaaniliste väetiste kasutamisest. Nitraaditundliku ala (NTA) seirepõllul N2 on 
kaaliumi suur negatiivne bilanss tingitud eelkõige odra allakülvis liblikõieliste 
heintaimede koristamine siloks ja madal kaaliumi sisend väetistega. 
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Joonis 22. Taimetoiteelementide bilanss seirepõldud el (PMK, 2008). 

 
Taimetoiteelementide sisaldus dreenivees ja leostumine Lääne-, Tartu- ja Raplamaal 

Tabelis 3 on toodud seirepõldude dreenivee taimetoiteelementide minimaalsed ja 
maksimaalsed kontsentratsioonid ning piirnormid. Viimased on kehtestatud 
keskkonnaministri 10. mai 2004. a määrusega nr 47 Põhjaveekogumite veeklassid, 
põhjaveekogumite veeklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ning vee-
klasside määramise kord, keskkonnaministri 22. juuni 2001. a määrusega nr 33 
Pinnaveekogude veeklassid, veeklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused 
ning veeklasside määramise kord ja sotsiaalministri 2. jaanuari 2003. a määrusega 
nr 1 Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee 
kvaliteedi- ja kontrollinõuded. 
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Tabel 3. Taimetoitainete minimaalsed ja maksimaalse d kontsentratsioonid seirepõldude 
dreenivees (PMK, 2008). 

 NH4
+ NO3

- P K S 
Plin 0,06-0,52 1,8-145,0 0,01-0,47 2,2-3,8 43-317 
J28 0,06-0,47 0,6-74,8 0,03-0,54 1,8-3,5 81-289 
T1 0,06-1,61 24,5-60,3 0,01-0,42 1,3-5,6 18-48 
T2 0,06-1,35 38,5-56,0 0,01-0,42 1,1-3,0 13-30 
K1 0,06-1,13 32,8-55,6 0,01-0,45 1,7-5,6 16-61 
N1 0,06-1,10 2,8-75,3 0,01-0,05 1,0-8,6 20-80 
N2 0,06-1,32 5,7-97,6 0,01-0,09 0,3-1,2 16-85 
Piirnorm 0,45 50 0,12  125 

 

Nagu näha ületasid taimetoitainete kontsentratsioonid seirepõldudelt kogutud 
dreenivees lubatud piirnorme. Kui enamikel juhtudest mõõdeti kõrgeid 
kontsentratsioone vaid mõnel üksikul juhul aruandeperiood jooksul, siis Läänemaa 
seirepõldudel oli nitraatiooni ja fosfori sisaldus kõrge pikema perioodi vältel (joonis 23 
ja 24). 2007. a sügisel mõlemale põllule külvatud taliteravilja väetati suure koguse 
vedela seasõnnikuga (N 43 kg/ha) millele lisandus veel ristikurohke põldheina poolt 
seotud bioloogiline lämmastik. Talivilja oras ei vaja kasvuks ja arenguks sügis-
perioodil nii suuri toitainete koguseid. Seetõttu uhuti taimede poolt kasutamata 
jäänud toitained järgnenud soojal ja sademeterikkal hilissügisel ja talvel välja, mis 
kajastus nii toiteelementide kõrges kontsentratsioonis dreenivees kui ka toitainete 
leostumises. 
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Joonis 23. Nitraatiooni sisaldus Läänemaa seirepõld ude dreenivees (PMK, 2008). 
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Joonis 24. Fosfori sisaldus Läänemaa seirepõldude d reenivees (PMK, 2008). 

Aruandeperioodi september 2007 kuni september 2008 ilmastik erines oluliselt nii 
temperatuuri kui sademete hulga poolest paljude aastate keskmisest. Nii oli 
detsembri keskmine õhutemperatuur Eestis oli 0,6 kuni 4,2 °C (paljuaastane 
keskmine -4,6 kuni +0,3 °C), jaanuari keskmine -1,7  kuni +1,7 °C (paljuaastane 
keskmine -2,4 kuni -7,6 °C) ja veebruari keskmine + 0,1 kuni +2,8 °C (paljuaastane 
keskmine -3,3 kuni -7,4 °C). Kuna ka sademete hulk oli kõrgem paljuaastasest 
keskmisest, siis avaldus see eelkõige selles, et vee filtratsioon ja seega ka toitainete 
leostumine toimus pidevalt sügisest kevadeni. 

Tartumaa mõlemal seirepõllul kasvatati otra, mida väetati mineraalväetisega. 
Vaatamata sellele, et perioodil 2007. a sügis kuni 2008. a kevad oli põld taimkatteta, 
oli lämmastiku leostumine mõlemalt põllult suhteliselt väike (joonis 25). Aasta jooksul 
leostus lämmastikku põllult T1 17,1 kg/ha ja põllult T2 14,2 kg/ha. 
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Joonis 25. Lämmastiku leostumine Tartumaa seirepõld udelt (PMK, 2008). 

Läänemaa seirepõllul Plin (KST) oli kultuuriks talinisu, seirepõllul J28 (MAHE) rukis. 
Seega mõlemad põllud olid talvise taimkattega kaetud. Nagu näha jooniselt 26 oli siin 
lämmastiku leostumine väga kõrge ulatudes MAHE tootmisviisiga põllul J28 40,8; 
KST tootmisviisiga põllul aga 67,6 kg/ha aastas. Nagu juba eespool mainitud, on 
lämmastiku suur leostumine tingitud 2007. aasta sügisel taliviljale antud suurest 
vedelsõnniku kogusest bioloogiliselt seotud lämmastiku foonil. 
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Joonis 26. Lämmastiku leostumine Läänemaa seirepõld udelt (PMK, 2008). 
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Joonis 27. Lämmastiku leostumine Raplamaa seirepõll ult (PMK, 2008). 

Raplamaa seirepõld oli talvise taimkatteta. Orgaanilisi väetisi ei kasutatud ning seire-
põllul kasvatatud otra väetati mineraalväetisega normiga N 70 kg/ha. Lämmastiku 
leostumise maksimum oli detsembris-jaanuaris (joonis 27). Kokku leostus antud 
seirepõllult aastas 30,7 kg N/ha. 

Teiste uuritud taimetoiteelementide leostumine on toodud tabelis 4. 

Fosfori leostumine Läänemaa seirepõldudelt oli kogu seireperioodi (alustati 2005. a) 
suurim ulatudes 0,54-1,08 kg/ha aastas. Suhteliselt kõrge oli fosfori leostumine ka 
ÜPT seirepõllul Raplamaal – 0,62 kg/ha aastas. Tartumaa seirepõldudelt leostus 
fosforit samas suurusjärgus looduslike aladega. 

Tabel 4. Fosfori, kaaliumi ja väävli leostumine sei repõldudelt (PMK, 2008). 
Leostumine, kg/ha/aasta Seirepõld 

P K S 
T1 0,13 4,4 15 
T2 0,08 2,2 12 
J28 0,62 7,9 185 
PLin 0,54 8,2 201 
K1 1,08 25,1 70 
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Taimetoiteelementide sisaldus dreenivees ja toiteelementide leostumine 
nitraaditundlikul alal 

Nitraaditundliku ala seirepõllul N1 kasvatati otra ja põllul N2 otra liblikõielisterohke 
põldheina allakülviga. Seirepõllul N2 oli nitraatiooni kontsentratsioon dreenivees 
kõrgem lubatud tasemest kogu 2007.-2008. aasta sügistalvise perioodi (joonis 28). 
Tingitud on see suure tõenäosusega sellest, et 2007. aasta kevadel peale 
lämmastikväetise andmist külv ebaõnnestus ning põldu enam ei haritud. Põllu 
madala umbrohtumise tõttu kogu mulda viidud lämmastikku ära ei kasutatud ning 
sügistalvisel läbiuhteperioodil leostus osa lämmastikust. Seirepõllul N1 kasvas 2007. 
aastal kõrrelisterohke põldhein. Kamara sissekünd sügisel nitraatiooni 
kontsentratsiooni dreenivees ei suurendanud. 
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Joonis 28. Nitraatiooni kontsentratsioon nitraaditu ndliku ala seirepõldude dreenivees (PMK, 
2008). 
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Joonis 29. Fosfori kontsentratsioon nitraaditundlik u ala seirepõldude dreenivees (PMK, 2008). 

Kuigi fosfori bilanss nitraaditundliku ala seirepõldudel oli negatiivne ületas fosfori 
kontsentratsioon kahel mõõtmisel pinnaveekogude kvaliteedi III klassi nõuded. Kogu 
ülejäänud seireperioodi oli fosfori kontsentratsioon ja seega ka fosfori leostumine 
väga madal (joonis 29). 
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Joonis 30. Lämmastiku leostumine nitraaditundliku a la seirepõldudelt (PMK, 2008). 

Seirepõllul N1 oli lämmastiku leostumine väike ulatudes 4,3 kg N/ha seireperioodil. 
Seirepõllul N2 leostus pool kogu lämmastikust kahe kuu - 2007. a oktoobri ja 
novembri jooksul (joonis 30). Selle põhjusi käsitleti nitraatiooni kontsentratsiooni 
andmete analüüsil. Vaatamata ilmastikust tingitud muldade läbiuhteperioodi 
pikenemisele talvel jäi lämmastiku leostumine küllaltki madalaks kogu seireperioodi 
kokkuvõttes ulatudes 14,5 kg/ha.  

Tabel 5. Fosfori, kaaliumi ja väävli leostumine nit raaditundliku ala seirepõldudelt (PMK, 2008).  
 Leostumine, kg/ha/seireperioodil 
 P K S 

N1 0,06 5,1 16 
N2 0,03 0,8 11 

Tabelis 5 toodud andmed näitavad, et nii fosfori, kaaliumi kui väävli leostumine 
nitraaditundliku ala seirepõldudelt on madal. 

Kokkuvõte 

• Kõikidelt seirepõldudelt kogutud dreenivees ületas nitraatiooni 
kontsentratsioon lubatud piirnormi. Kui enamikel juhtudest mõõdeti kõrgeid 
kontsentratsioone vaid mõnel üksikul juhul aruandeperiood jooksul, siis 
Läänemaa seirepõldudel oli nitraatiooni ja ka fosfori sisaldus kõrge pikema 
perioodi vältel. 

• Talvine taimkate ei kompenseeri väetamisvigu nagu näha Läänemaal 
juhtunust, kus tingituna sügisel taliviljale antud suurest vedelsõnniku kogusest 
bioloogiliselt seotud lämmastiku foonil sügistalvise pika läbiuhteperioodi 
jooksul oli lämmastiku leostumine kõrge isegi MAHE tootmisviisi korral. 

• Suurim kogus lämmastikku (67,6 kg/ha) leostus talvise taimkattega 
seirepõllult Läänemaal (KST) just väetamisvigade tõttu. 

• Lämmastiku leostumise maksimum on perioodil november kuni jaanuar, vaid 
Tartumaa seirepõldudel ületas kevadine leostumine sügistalvist. 

• Aruandeperioodil suurenes fosfori leostumine ÜPT põllul 1,08 kg/ha aastas, 
Läänemaa põldudel tingis selle toiteelemendi leostumise suurenemise hea 
põllumajandustava reeglite eiramine. 
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4.5.3. Toiteelementide kogubilansi ja kasutuse 2008 . a uuringu kokkuvõte 
Teostaja: Marje Särekanno (PMK), andmeid kogusid Karin Hüva, Veeve Kaasik ja 
Kerli Hollo 

Indikaatori „Toiteelementide kogubilanss ja kasutus” andmete kogumine 2007. aasta 
kohta toimus 107 majapidamises/ettevõttes kolmes erinevas Eesti piirkonnas: Lääne-
Eesti (Lääne, Saare ja Pärnu maakond), Kesk-Eesti (Jõgeva, Rapla ja Tartu 
maakond) ja Lõuna-Eesti (Võru maakond) (tabel 6). Andmete kogumist püüti jätkata 
samades majapidamistes/ettevõtetes, kus andmeid koguti varasemate aastate kohta. 

Tabel 6. Ettevõtete jagunemine toetus- , tootmistüü bi ja suuruse järgi (PMK, 2008). 

 T-ÜPT S-ÜPT T-KST S-KST T-MAHE S-MAHE KOKKU  
<40 6 5 6 44 5 5 31 
40-100 5 4 5 6 4 6 30 
>100 8 6 9 7 4 12 46 
KOKKU 19 15 20 17 13 23 107 

T – taimekasvatus, S – segatootmine, ÜPT – ühtne pindalatoetus, KST – keskkonnasõbralik tootmine, 
MAHE – mahepõllumajanduslik tootmine 

Seireettevõtted on valitud kolmest erinevast toetustüübist: mahetoetusega (M), 
keskkonnasõbraliku toetusega (KST) ja ühtse pindalatoetusega (ÜPT). Lisaks 
toetustüübile on ettevõtted rühmitatud tootmistüübi (taimekasvatus- või 
segatootmistüübilised) ja suuruse järgi (<40 ha, 40-100 ha ja >100 ha). 
Toiteelementide kogubilanss selgitati talu/ettevõtte tasandil ja arvutati ajavahemiku 1. 
jaanuar – 31. detsember kohta (vastab majandusaruandluse perioodile). Andmed 
koguti talu/ettevõtte põlluraamatust, raamatupidamise andmetest ja ettevõtja 
küsitlusega, andmeid säilitatakse ning töödeldakse elektrooniliselt.  
Toiteelementide bilansis võrreldakse toiteelementide sisendit (ostetud) ja väljundit 
(müüdud) ühe põllumajandusettevõtte lõikes teatud aja jooksul, see võimaldab 
toiteelementide bilansi kaudu välja arvutada toiteelementide kasutamise efektiivsuse 
(%), üle- või puudujäägi (kg/ha). Sisendiks on toiteelementideks (N, P, K) 
ümberarvutatuna talusse ostetud  sööt, põhk, mineraalväetis, seemned, loomad, 
orgaaniline väetis, lämmastiku sidumine liblikõieliste poolt, depositsioon sademetega 
jm. Väljundiks on toiteelementideks (N, P, K) ümberarvutatuna talust välja müüdud 
taime- ja loomakasvatussaadused, loomad, orgaaniline väetis (sõnnik), sööt jm. 
Tootmisaasta lõpul müümata toodang kandub järgmisesse arvestusaastasse. 
Toiteelementide kogubilanss = Sisend - Väljund 

 

Kokkuvõte 

Toiteelementide kogubilanss toetustüübiti 

Analüüsides toiteelementide kogubilanssi (tabel 7) esmalt toetustüübiti, kus on kokku 
võetud nii taimekasvatus kui segatootmine, ilmneb, et ÜPT ja KST toetustüübi korral 
on toiteelementide kogubilansi tulemused ligilähedased, MAHE toetusega võrreldes 
aga oluliselt erinevad. Lämmastiku bilansi osas ilmneb ülejääk kõigi toetustüüpide 
osas. Suurim on lämmastiku ülejääk KST toetustüübi korral 23,0 kg/ha, ÜPT korral 
on ülejääk 18,8 kg/ha ja MAHE tootmise korral 8,1 kg/ha aastas. Fosfori bilanss on 
KST ja ÜPT toetustüübi korral minimaalselt positiivne (1,2 ja 1,5 kg/ha), MAHE 
tootmise korral aga selgelt alla tegeliku vajaduse (-4,3 kg/ha). Kaaliumi bilansi 
analüüsimisel avalduvad sarnased tendentsid fosfori bilansiga võrreldes. ÜPT ja KST 
osas on kaaliumi bilanss positiivne, MAHE tootmises aga esineb tugev kaaliumi 
puudus (-11,8 kg/ha). Silma torkab, et MAHE tootmise korral on fosfori ja kaaliumi 
sisend praktiliselt olematu. 
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Toiteelementide kogubilanss tootmistüübiti 

Toiteelementide kogubilansi tulemusi tootmistüüpide (taimekasvatus, segatootmine) 
lõikes analüüsides ilmneb 2007. aasta tulemuste põhjal suurem lämmastiku ülejääk 
(10,3- 29,8 kg/ha) segatootmises, mõnevõrra väiksema ületootmisega on lämmastiku 
bilanss MAHE tootmises (5,9-10,3 kg/ha).  

Fosfori bilansi osas toimub tootmine ÜPT ja KST taimekasvatusega ja sega-
tootmisega tegelevates majapidamistes üsna tasakaalustatult, kõikumine 0-2,4 kg/ha 
kohta aastas. MAHE tootmise korral avaldub võrdses suurusjärgus fosfori defitsiit nii 
taimekasvatuslikes (-4,3 kg/ha) kui segatootmistüübilistes tootmistes (-4,4 kg/ha). 

Tabel 7. Toiteelementide kogubilanss toetus- ja too tmistüübiti (PMK, 2008). 

   N   P   K  

  
sisend 
kg/ha 

väljund 
kg/ha N kg/ha  sisend 

kg/ha 
väljund 
kg/ha P kg/ha  sisend 

kg/ha 
väljund 
kg/ha K kg/ha  

T+S          

ÜPT 56,9 38,1 18,8 8,4 7,2 1,2 18,8 16,5 2,3 

KST 58,8 37,6 23,0 7,9 8,2 1,5 18,4 18,1 2,2 

MAHE 53,6 25,5 8,1 0,3 4,6 -4,3 1,1 12,9 -11,8 

T          

ÜPT 63,8 55,1 8,8 9,7 9,7 0,0 24,7 28,9 -4,2 

KST 65,7 53,1 16,3 10,1 11,7 2,2 22,9 27,3 -0,7 

MAHE 35,7 29,8 5,9 0,1 4,3 -4,3 0,1 21,1 -21,0 

S          
ÜPT 50,1 21,2 28,9 7,2 4,8 2,4 12,9 4,0 8,8 

KST 51,8 22,1 29,8 5,7 4,8 0,9 13,9 8,8 5,1 

MAHE 31,5 21,2 10,3 0,5 4,9 -4,4 2,2 4,7 -2,6 

T – taimekasvatus, S – segatootmine, ÜPT – ühtne pindalatoetus, KST – keskkonnasõbralik tootmine, 
MAHE – mahepõllumajanduslik tootmine 

Kaaliumi bilansi arvestuses on bilanss negatiivne taimekasvatuses ja seda kõigi 
toetustüüpide korral. Eriti suur on kaaliumi defitsiit MAHE taimekasvatuses (-21,0 
kg/ha). Segatootmises toimub ÜPT ja KST korral tootmine mõningase kaaliumi 
ülejäägiga (vastavalt 8,8 ja 5,1 kg/ha aastas), MAHE tootmises jääb aga kaaliumist 
puudu (-2,6 kg/ha) ja tootmine toimub mullavarude arvel.  

Taimekasvatustootmist iseloomustab kõikide toetustüüpide lõikes suurem keskmine 
toiteelementide sisend kogubilanssi. 

Toiteelementide kogubilanss tootmistüübiti ja suurusgrupiti 

Tabelis 8 on toodud toiteelementide kasutamise andmed tootmistüübiti ja suurus-
grupiti taimekasvatusega tegelevate ja tabelis 9 sama segatootmisega tegelevate 
majapidamiste kohta. 

Jälgides lämmastiku kasutamist, ilmneb, et kuni 40 ha suurustes ÜPT taime- ja 
segatootmisettevõtetes on lämmastiku bilanss mõlemal juhul negatiivne (-10,8 kg 
/ha, -2,3 kg/ha). Negatiivne on lämmastiku bilanss ka KST kuni 40 ha suurusgrupi 
segatootmises (-1,5 kg/ha). Sama suurusgrupi MAHE ettevõttes toimub aga nii 
taime- kui segatootmine olulise lämmastiku ülejäägiga (38,5 - 41,9 kg/ha) aastas. 
Fosfori bilanss on kuni 40 ha suuruste majapidamiste korral negatiivne kõigi kolme 
toetustüübi taimekasvatus- ja segatootmisettevõtetes. Kaaliumi bilanss on negatiivne 
e suurema puudujäägiga taimekasvatusliku tootmise kõigi toetustüüpide korral 
võrreldes segatootmisega.  

Sisestatud toiteelementide kogus on suurem kõikide toiteelementide osas 
taimekasvatuses. 
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40-100 ha suurusgrupi segakasvatustüübilistes majapidamistes esineb arvestatav 
lämmastiku ülejääk ÜPT ja KST tootmises (26,1-73,2 kg/ha), taimekasvatuses on 
lämmastiku ülejääk väiksem (2,8-21,3 kg/ha). MAHE taimekasvatuses avaldub 
samas suurusgrupis lämmastiku vähene puudujääk tootmises (-5,4 kg/ha). Fosfori ja 
kaaliumi bilanss on taimekasvatuse 40-100 ha suurusgrupis kõigi toetustüüpide 
puhul negatiivne. Segatootmises on fosfori ja kaaliumi bilanss positiivne ainult ÜPT 
toetustüübi puhul (vastavalt 10,3 kg/ha ja 20,2 kg/ha). 

Sisestatud toiteelementide kogused on praktiliselt võrdsed mõlema tootmistüübi 
puhul.  

Üle 100 ha suurusgruppi kuuluvate taime- ja segatootmis-majapidamiste võrdlemisel 
domineerib ÜPT ja KST tootjate hulgas lämmastiku ja kaaliumi ülejääk. Fosfori 
bilanss on negatiivne KST taimekasvatuses (1,1 kg/ha) ja ÜPT segakasvatuses (-1,0 
kg/ha). MAHE taimekasvatuses ilmneb tugev toiteelementide puudujääk kõikide 
toiteelementide, eriti kaaliumi osas (N -27,8 kg/ha, P -8,3 kg/ha K -49,8 kg/ha). 
MAHE segatootmises jääb fosfori ja kaaliumi bilanss samuti negatiivseks, siin 
avalduv toiteelementide puudus on aga kaaliumi osas oluliselt väiksem võrreldes 
taimekasvatusega (P -5,3 kg/ha, K -3,6 kg/ha). Mõnevõrra rohkem lämmastikku ja 
kaaliumit sisendati taimekasvatustootmises.  

Tabel 8. Toiteelementide kogubilanss, keskmised too tmistüübiti ja suurusgrupiti taime-
kasvatusega tegelevates majapidamistes (PMK, 2008).  

  N P K 
Suurus 
klass 

Tootmis-
tüüp 

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 

<40 ÜPT 38,4 49,3 -10,8 6,2 8,3 -2,1 20,8 47,8 -27,0 

<40 KST 61,6 56,7 4,9 4,4 9,0 -4,6 11,1 31,7 -20,7 

<40 MAHE 59,1 17,2 41,9 0,1 2,4 -2,3 0,1 11,3 -11,2 

40-100 ÜPT 53,8 51,0 2,8 7,6 8,8 -1,2 15,6 20,8 -5,2 

40-100 KST 80,9 59,6 21,3 7,9 8,8 -0,9 28,2 33,0 -4,8 

40-100 MAHE 10,3 15,7 -5,4 0,1 2,7 -2,6 0,1 4,5 -4,4 

>100 ÜPT 89,1 62,0 27,2 13,6 11,2 2,4 33,3 19,7 13,6 

  N P K 
Suurus 
klass 

Tootmis-
tüüp 

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 

>100 KST 67,7 58,1 9,7 8,9 10,0 -1,1 25,1 19,9 5,3 

>100 MAHE 31,9 59,7 -27,8 0,0 8,3 -8,3 0,0 49,8 -49,8 

ÜPT - ühtne pindalatoetus, KST - keskkonnasõbralik tootmine, MAHE - mahepõllumajanduslik tootmine 

 

Tabel 9. Toiteelementide kogubilanss, keskmised too tmistüübiti ja suurusgrupiti sega-
kasvatusega tegelevates majapidamistes (PMK, 2008).  

    N P K 

Suurus-
klass 

Tootmis
-tüüp 

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 

<40 ÜPT 10,9 13,3 -2,3 1,5 2,9 -1,4 4,0 2,3 1,6 

<40 KST 14,2 15,7 -1,5 1,8 2,6 -0,8 6,1 16,0 -10,0 

<40 MAHE 45,0 6,5 38,5 0,5 1,7 -1,2 3,3 0,9 2,4 

40-100 ÜPT 94,2 21,0 73,2 15,3 5,0 10,3 23,8 3,6 20,2 

40-100 KST 50,8 24,7 26,1 4,7 5,8 -1,1 11,3 5,0 6,4 

40-100 MAHE 33,0 29,0 4,0 0,1 5,5 -5,3 0,3 5,0 -4,7 

>100 ÜPT 45,9 28,0 17,9 5,3 6,3 -1,0 11,1 5,8 5,4 

>100 KST 79,6 24,4 55,3 9,2 5,4 3,8 21,8 7,0 14,8 

>100 MAHE 25,1 23,4 1,7 0,7 6,0 -5,3 2,6 6,2 -3,6 

ÜPT - ühtne pindalatoetus, KST - keskkonnasõbralik tootmine, MAHE - mahepõllumajanduslik tootmine   
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Toiteelementide kogubilanss küsitluspiirkonniti 

ÜPT taimekasvatajatest on Võrumaa tootjatel toitainete bilanss kõige paremini tasa-
kaalus (N bilanss -7,3 kg/ha; P bilanss 0,6 kg/ha; K bilanss 2,5 kg/ha). Kesk-Eesti 
tootjatel on probleeme negatiivse kaaliumi bilansiga (-7,9 kg/ha). Kõige kokku-
hoidlikum on Läänemaa tootjate toiteelementide kogubilanss (N bilanss -0,1 kg/ha; P 
bilanss -5 kg/ha; K bilanss -5,9 kg/ha), antud piirkonnas on ka sisestatud toite-
elementide hulk kõige väiksem. 

KST taimekasvatajate osas on bilansi erinevused piirkondade vahel küll väiksemad, 
samas aga torkab silma fosfori ja kaaliumi defitsiit kõigis piirkondades. Fosfori ja 
kaaliumi defitsiit ei ole küll suur, aga samas on see selge märk muldade 
vaesustumisest. Toiteelementide sisestamine on paremal järjel Kesk-Eesti maja-
pidamistes ja madalaim Läänemaal. 

MAHE taimekasvatuses on piirkonniti üsna suured kõikumised. Kõiki piirkondi 
iseloomustab üldine muldade vaesustumise tendents nii lämmastiku, fosfori kui 
kaaliumi osas. Veidi on olukord parem Kesk-Eestis (N bilanss 15,9 kg/ha; P bilanss -
2,2 kg/ha; K bilanss -3,6 kg/ha). Fosfori ja kaaliumi sisend on kõigis piirkondades 
praktiliselt olematu.  

Segatootmise korral on ÜPT tootjate osas piirkonniti bilansi kõikumine suur. Kui 
Võrumaal ja Kesk-Eestis toimub tootmine suure lämmastiku ülejäägiga (76,6 ja 42,5 
kg/ha), iseloomustab Läänemaal ÜPT segatootmist negatiivne lämmastiku bilanss (-
1,8 kg/ha). Fosfori osas on bilanss negatiivne Läänemaal (-2,5 kg/ha), Võrumaal ja 
Kesk-Eestis aga toodetakse fosfori ülejäägiga (11,7 ja 2,9 kg/ha). Kaaliumi bilanss on 
kõigis piirkondades positiivne. Sisendina antavate toiteelementide kogus on Lääne-
maal tunduvalt väiksem kui teistes piirkondades. 

KST segatootmise korral on piirkondade vahelised erinevused suuremad kui KST 
taimekasvatajate hulgas. Kesk-Eestis on toiteelementide bilanss positiivne nii 
lämmastiku, fosfori kui kaaliumi osas (N 68,1 kg/ha; P 7,8 kg/ha; K 27,8 kg/ha). 
Lääne- ja Võrumaal on kaaliumi bilanss negatiivne (-4,7 ja ja -1,2 kg/ha). Sisend on 
väiksem jällegi Läänemaal. 

Segatootjatest MAHE tootjate omavaheline võrdlus piirkonniti näitab, et N, P ja K 
bilansid on negatiivsed Läänemaal (N bilanss -1,0 kg/ha, P bilanss -5,6 kg/ha ja K 
bilanss -3,6 kg/ha). Võrumaal ja Kesk-Eestis majandatakse lämmastiku ülejäägiga 
(vastavalt 18,3 ja 19,8 kg/ha), fosforist ja kaaliumist jääb aga samuti puudu (P bilanss 
vastavalt -2,9 ja -4,2 kg/ha ja K bilanss -2,4 ja -1,8 kg/ha). 

 

Tabel 10. Toiteelementide kogubilansi keskmised küs itluspiirkonniti (PMK, 2008). 
   N   P   K  

  

sisend 
kg/ha 

väljund 
kg/ha 

N  
kg/ha 

sisend 
kg/ha 

väljund 
kg/ha 

P  
kg/ha 

sisend 
kg/ha 

väljund 
kg/ha 

K  
kg/ha 

Taimekasvatus          

ÜPT Võrumaa 67,4 60,1 7,3 11,3 10,6 0,6 24,7 22,2 2,5 

ÜPT Kesk-Eesti 70,5 56,9 13,6 11,4 9,6 1,8 30,7 38,6 -7,9 

ÜPT Läänemaa 43,3 43,5 -0,1 3,4 8,4 -5 11,2 17,1 -5,9 

KST Võrumaa 64,2 44,9 19,3 5,5 7,9 -2,4 13,8 18,2 -4,3 

KST Kesk-Eesti 83,8 84,4 -0,6 12,3 13,1 -0,8 37,6 46 -8,3 

KST Läänemaa 57 38,3 18,8 3,2 6,5 -3,3 9,6 11,7 -2,1 

MAHE Võrumaa 49,9 54,5 -4,6 0,1 7,3 -7,2 0,2 48,6 -48,4 

MAHE Kesk-Eesti 28,8 13 15,9 0 2,2 -2,2 0 3,6 -3,6 

MAHE Läänemaa 13,3 24,6 -11,3 0 4 -4 0 5,6 -5,6 
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   N   P   K  

  

sisend 
kg/ha 

väljund 
kg/ha 

N  
kg/ha 

sisend 
kg/ha 

väljund 
kg/ha 

P  
kg/ha 

sisend 
kg/ha 

väljund 
kg/ha 

K  
kg/ha 

Segatootmine          

ÜPT Võrumaa 108,4 31,8 76,6 18,8 7,1 11,7 29,6 6,7 22,9 

ÜPT Kesk-Eesti 55,3 12,8 42,5 5,8 2,9 2,9 13,8 2,6 11,2 

ÜPT Läänemaa 18,3 20,1 -1,8 2,1 4,6 -2,5 4 3,4 0,6 

KST Võrumaa 43,9 26,4 17,5 4 5,5 -1,5 9,3 14 -4,7 

KST Kesk-Eesti 91,8 23,7 68,1 13,1 5,3 7,8 32,7 5 27,8 

KST Läänemaa 19,9 10,3 9,6 0 2,3 -2,3 0,9 2,1 -1,2 

MAHE Võrumaa 38,6 20,3 18,3 1,2 4 -2,9 3,3 5,7 -2,4 

MAHE Kesk-Eesti 38,9 19,1 19,8 0 4,2 -4,2 0,2 2 -1,8 

MAHE Läänemaa 22,1 23,1 -1,0 0,4 6,0 -5,6 2,6 5,7 -3,1 

 

Toiteelementide kogubilansi sisendi jagunemine 

Joonisel 31 on välja toodud N, P ja K osakaal protsentides kogu sisendist, mis 
antakse eri toetuste ja mõlema tootmistüübi (taimekasvatus + segatootmine) 
keskmisena mineraalväetiste kasutamisega. 
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Joonis 31. Sisendina antud mineraalväetiste N, P, K  osakaal ja liblikõieliste poolt seotud 
lämmastiku osakaal kogu sisendist protsentides (PMK , 2008). 

Samal joonisel on esitatud ka liblikõieliste poolt seotud lämmastiku osakaal kogu 
lämmastiku sisendist protsentides.  

Esitatud tulemustest ilmneb, et KST toetuse saajad kasutavad mineraalväetisi vähem 
kui ÜPT toetustüübi tootjad, sealjuures N mineraalväetiseid 19,6% vähem kui ÜPT 
tootjad. ÜPT toetustüübi korral moodustab toitainete kogubilansi lämmastiku 
sisendist 81% mineraalväetis ja 5% liblikõieliste poolt seotud lämmastik. KST toetus-
tüübi puhul on mineraalväetiste osakaal 62% ja liblikõieliste poolt seotud lämmastiku 
osakaal 19%. MAHE tootmise korral mineraalväetisi ei kasutata ja arvesse läheb 
liblikõieliste poolt seotud lämmastik, mis antud juhul moodustab 64,7% MAHE 
tootjate poolt sisestatavast kogu lämmastikust. Fosfori arvestuses moodustab 
mineraalväetiste kaudu antud sisendi osa ÜPT toetustüübi korral kogu sisendist 88,4 
ja KST korral 77,2%. Kaaliumi puhul moodustab mineraalväetiste kasutamisel 
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lisanduv fosfori osakaal kogu sisendina kasutatavast fosforist veelgi suurema osa: 
ÜPT korral 93,3% ja KST korral 80,9%. Antud tulemuste valguses on paremini 
mõistetav ka MAHE tootmisega kaasnev aasta aastalt suurenev fosfori ja kaaliumi 
puudujääk (joonised 32-34).  
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Joonis 32. Lämmastiku bilanss sõltuvalt toetusest a astatel 2004-2007 (PMK, 2008). 
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Joonis 33. Fosfori bilanss sõltuvalt toetusest aast atel 2004-2007 (PMK, 2008). 
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Joonis 34. Kaaliumi bilanss sõltuvalt toetusest aas tatel 2004-2007 (PMK, 2008). 
 

4.5.4. Pestitsiidide kasutuskoormuse 2008. a uuring u kokkuvõte 
Teostaja: Marje Särekanno (PMK), andmeid kogusid Karin Hüva, Veeve Kaasik ja 
Kerli Hollo 

2008. a uuringu raames jätkati indikaatorite „Toiteelementide kogubilanss ja kasutus” 
ning „Pestitsiidide kasutuskoormus” andmete kogumist ja analüüsi 2007. aasta kohta. 

Võrreldi pestitsiidide kasutust (toimeaines) ja kasutuskoormust (doosides) erineva 
tootmis- ja suurustüübiga ettevõtetes, samuti võrreldi ettevõtetega, kes põllu-
majanduslikku keskkonnatoetust ei taotlenud ning Eesti keskmise pestitsiidide 
kasutusega. 

Indikaatori „Pestitsiidide kasutuskoormus” andmete kogumine 2007. a kohta toimus 
samades ettevõtetes, kus koguti ka indikaatori „Toiteelementide kogubilanss ja 
kasutus” andmeid (v.a 36 mahetootjat), kokku 71 ettevõttes (tabel 11). 

Tabel 11. Ettevõtete jagunemine suurus-, toetus- ja  tootmistüübiti (PMK, 2008). 
Suurus (ha) ÜPT-taim ÜPT-sega KST-taim KST-sega Kok ku 
< 40 6 5 6 4 21 
40 – 100 5 4 5 6 20 
> 100 8 6 9 7 30 
Kokku 19 15 20 17 71 

Taim – taimekasvatus, Sega – segatootmistüüp, ÜPT – ühtne pindalatoetus, KST – keskkonnasõbraliku 
tootmise toetus. 

 

Seire all olev põllumajandusmaa oli kokku 7642 ha, millest 61% e 4682 hektaril 
kasutati keemilisi taimekaitsevahendeid (tabel 12). Üldse ei kasutanud pestitsiide 16 
põllumajandusettevõtet e 23% valimisse langenud tootjatest (8 ÜPT ja 8 KST): 

< 40 ha - 11 ettevõtet 
40 – 100 ha – 3 ettevõtet 
> 100 ha - 2 ettevõtet 

Keemilisest taimekaitsest loobumine või selle tagasihoidlikum kasutamine on 
tuntavalt seotud ettevõtte suurusega, väikeettevõtted kasutavad pestitsiide vähem. 
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Tabel 12. Pestitsiidide seirega kaetud pindala ha ( PMK, 2008). 

 Kokku ha sellest pritsitud 
ha % 

ÜPT 2993 1975 66 
KST 4649 2653 57 

Kokku pestitsiidide seires 7642 4628 61 
sellest:    

ÜPT <40 311 99 32 
ÜPT 40-100 501 330 66 
ÜPT >100 2181 1546 71 

KST <40 288 76 27 
KST 40-100 784 420 54 
KST >100 3577 2157 60 

 

Samuti pritsivad pindalaliselt mõnevõrra väiksemat ala (ca 9%) KSTga ühinenud 
ettevõtted. Tõenäoliselt on see seotud kohustusliku liblikõieliste pindalaga, sest KST 
tootjatel on keskmiselt suurem pindala lühiajaliste rohumaade all (enamasti 
pestitsiide ei kasutata) kui ÜPT tootjatel.  

Pestitsiidide kasutamine tootmis- ja toetustüübiti 

Suur erinevus on pestitsiidide kasutamise pindalas ning samuti toimeaine koguses 
hektari kohta sõltuvalt tootmistüübist (tabel 13). Suuremat osa kasutatavast maast 
(81%) pritsivad taimekasvatusega tegelevad ettevõtted, segatootmistüübilised 41%. 
Seevastu kasutatud toimeaine kogus kg pritsitud maa hektari kohta on suurem 
segatootmistüübilistes ettevõtetes (0,9274 kg/ha). 

Tabel 13. Pestitsiidide kasutamine sõltuvalt tootmi stüübist (PMK, 2008). 

Toetuse/ 
Tootmistüüp Kokku ha Pritsitud 

ha % 

Kasutatud 
toimeainet kg/ha 
keskm. pritsitud 

pinnale 

Kasutatud 
toimeainet kg/ha 

keskm. kogu maale 

ÜPT-taim 1767 1555 88 0,5006 0,4405 

KST-taim 2006 1493 75 0,7691 0,5726 

Kokku taim 3773 3048 81 0,6321 0,5107 

ÜPT-sega 1226 420 34 0,8609 0,2954 

KST-sega 2643 1160 44 0,9513 0,4173 

Kokku sega 3869 1580 41 0,9274 0,3787 

 
Eestisse sisseostetud keemiliste taimekaitsevahendite kogused (2002-2007 a)  

Vaadeldes joonisel 35 esitatud Taimetoodangu Inspektsiooni koduleheküljel 
avaldatud Eestisse sisse toodud taimekaitsevahendite koguseid (toimeaines kg 
kohta) aastate ja taimekaitsevahendite liikide lõikes hakkab silma, et varasemate 
aastatega võrreldes on 2007. aastal enam suurenenud sissetoodavate 
taimekaitsevahendite hulgas herbitsiidide ja insektitsiidide osakaal. 2007. a 
seiretulemuste analüüsimisel ilmnes, et enam kasutati seirega kaetud 
põllumajanduslikes ettevõtetes samuti herbitsiide (79%-l pinnal kus kasutati keemilisi 
taimekaitsevahendeid), järgnes insektitsiidide (14%) ja fungitsiidide (4%) kasutamine. 
Pestitsiididest kasutati ettevõtetes 49 erinevat preparaati. Herbitsiididest leidsid kõige 
rohkem kasutamist MCPA, Granstar preemia 50 SX, Sekator ning erinevad glüfosaati 
sisaldavad preparaadid. Glüfosaatide osakaal kasutatud herbitsiididest oli 6%. 
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Insektitsiididest kasutati enam Fastac-i ja Decist. Fungitsiididest osutus enam 
kasutatuks preparaat Falcon 460 EC. 
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Joonis 35. TTI andmete põhjal erinevatel aastatel E estisse sissetoodud keemiliste taimekaitse-
vahendite kogused (toimeaines kg kohta) (TTI, 2008) . 

Pestitsiidide kasutamine toetustüübiti ja suurusgrupiti  

Võrreldes omavahel toetustüübiti erinevaid ettevõtteid (tabel 14), ilmnes, et kuigi KST 
ettevõtted pritsivad protsentuaalselt väiksema pinna, kasutavad nad suurema koguse 
kg/ha toimeainet võrreldes ÜPT toetusega ettevõtetega. Suurem toimeaine kogus 
kg/ha tuleneb tõenäoliselt sellest, et KST toetusega ettevõtted kasutavad rohkem 
pritsimiskordi keskmiselt hektari kohta kui ÜPT toetusega ettevõtted, samas 
ühekordsed doosid ha kohta on väiksemad (vähendatud doosid, paagisegud) kui 
ÜPT ettevõtetel. Vaadeldes toetuste lõikes suurusgrupiti pestitsiidide kasutamise 
tulemuste jagunemist ilmneb, et väiksemate majapidamiste korral (<40 ha ja 40-100 
ha) on kasutatud pestitsiidide toimeaine koormus (kg/ha) keskmiselt pritsitud pinnale 
suurem kui >100 ha suurustes majapidamistes, ja seda sõltumata toetustüübist. 

Tabel 14. Pestitsiidide kasutamine sõltuvalt toetus tüübist (PMK, 2008). 

Toetustüüp/ 
suurusgrupp ha 

Kokku ha Prits ha % 

Kasutatud 
toimeainet kg/ha 
keskm. pritsitud 

pinnale 

Kasutatud 
toimeainet kg/ha 

keskm. kogu maale 

ÜPT 2993 1975 66 0,5773 0,3810 

KST 4649 2653 57 0,8487 0,4839 

Kokku 7642 4628 61 0,7329 0,4439 

ÜPT <40 311 99 32 0,7322 0,2344 

ÜPT 40-100 501 330 66 0,5529 0,3642 

ÜPT >100 2181 1546 71 0,5726 0,4059 

KST <40 288 76 27 1,0703 0,2845 

KST 40-100 784 420 54 0,9205 0,4932 

KST >100 3577 2157 60 0,8269 0,4984 
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Pestitsiidide kasutamine piirkonniti 

Piirkonniti võrdlemisel (tabel 15) on selgelt eristatav, et Kesk-Eestis kasutatakse 
pestitsiide kõige rohkem nii pindalaliselt kui ka koguseliselt, mis on ka igati 
põhjendatud, eeldades, et selles piirkonnas on saagi potentsiaal kõige suurem. 
Vähem hektarite lõikes pritsitakse Läänemaal, samuti on väiksem toimaine kogus 
kg/ha kohta, mida pritsimisel kasutatakse. Lõuna-Eesti piirkonnas jäävad tulemused 
Kesk-Eesti ja Läänemaa eelnimetatud tulemuste vahele.  

Tabel 15. Pestitsiidide kasutamine piirkonniti (PMK , 2008). 

Piirkond/ Toetustüüp 
Kokku 

ha Prits. ha % 
Kasutatud toimeainet 
kg/ha keskm. pritsitud 

pinnale 

Kasutatud 
toimeainet kg/ha 

keskm. kogu maale 

Kesk-Eesti  ÜPT 939 756 80 0,4812 0,3874 

Lõuna-Eesti  ÜPT 1006 715 71 0,7629 0,5426 

Lääne-Eesti  ÜPT 1048 504 48 0,4581 0,2203 

      

Kesk-Eesti  KST 2107 1295 61 1,0173 0,6252 

Lõuna-Eesti  KST 1537 848 55 0,8298 0,458 

Lääne-Eesti  KST 1005 510 51 0,452 0,2293 

      

Kesk-Eesti  kokku 3046 2051 67 0,8197 0,5519 

Lõuna-Eesti  kokku 2543 1563 61 0,7992 0,4915 

Lääne-Eesti  kokku 2053 1014 49 0,4551 0,2247 

Kesk-Eesti - Jõgeva, Rapla ja Tartu maakond; Lääne-Eesti - Lääne, Saare ja Pärnu maakond; Lõuna-
Eesti - Võru maakond 

4.5.5. Räpu valgala veekvaliteedi 2008. a uuringu k okkuvõte  

Teostaja: Jaan Kanger (PMK) 

Räpu jõe valgalal paikneb kolm seirepõldu dreenivee vooluhulga ja taimetoite-
elementide kontsentratsiooni määramiseks. Maaparandussüsteemide vananemise ja 
hooldamatuse tõttu on kahe seirepõllu äravoolud takistatud nii, et dreenide suudmed 
on vee all ning seega vooluhulga mõõtmine võimatu. Seetõttu on taimetoiteainete 
leostumist arvutatud vaid ühel põllul. 

Seirepõllud ja neil kasvatatud põllumajanduskultuurid: 

• R1 – tootmisviis – KST, oder `Vivendi´ 
• R2 - tootmisviis – KST, oder `Annabell´ 
• R3 - tootmisviis – KST, oder `Annabell´ 

 

Taimetoiteelementide bilanss 

Kõikidel seirepõldudel oli põhitaimetoiteelementide üldbilanss positiivne (joonis 36). 
Statsionaarsete põldkatsete katseandmete analüüs on selgitanud, et lämmastiku-
bilanss on optimaalne (tasakaaluline), kui lämmastiku tagastamise protsent üldbilansi 
järgi kõigub 115...150, fosforibilanss 200 ja kaaliumibilanss 100…105 vahel. Seega 
väetistega tagastatavate toitainete protsendi järgi on seirepõldude lämmastikubilanss 
optimaalne, fosforibilanss optimaalsest väiksem ja kaaliumibilanss suurem.  
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Joonis 36. Taimetoiteelementide bilanss Räpu jõe va lgalal (PMK, 2008). 
 

Taimetoiteelementide sisaldus dreenivees 

Ammooniumiooni kontsentratsioon dreenivees kõikus 0,01..1,81 mg/l. 2008. aasta 
sügisperioodil oli ammooniumiooni kontsentratsioon kõrgem võrreldes kevad-
perioodiga. Sügisel ületas selle taimetoitaine kontsentratsioon dreenivees piirnormid, 
mis on kehtestatud keskkonnaministri 22. juuni 2001. a määrusega nr 33 Pinnavee-
kogude veeklassid, veeklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ning 
veeklasside määramise kord (III – rahuldav veeklass - 0,45 mg/l) ja sotsiaalministri 2. 
jaanuari 2003. a määrusega nr 1 Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada 
kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded (II kvaliteediklass - 1,5 
mg/l). 
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Joonis 37. Ammooniumiooni kontsentratsioon dreenive es (PMK, 2008). 
 

Ammooniumiooni (joonis 37) aga samuti ka sulfaatiooni kontsentratsiooni tõus (joonis 
38) sügisperioodil kohe peale mulla läbiuhtumist viitab asjaolule, et teraviljade kasvu-
aegne väetamine lämmastikku ja väävlit sisaldava mineraalväetisega oli eba-
soodsate ilmaolude tõttu ebaefektiivne ning taimede poolt kasutamata jäänud 
toitained uhuti mullast välja. 
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Joonis 38. Sulfaatiooni kontsentratsioon dreenivees  (PMK, 2008). 
 

Nitraatiooni kontsentratsioon ületas keskkonnaministri 10. mai 2004. a määrusega 
nr 47 Põhjaveekogumite veeklassid, põhjaveekogumite veeklassidele vastavad 
kvaliteedinäitajate väärtused ning veeklasside määramise kord kehtestatud piirnormi 
(50 mg/l) 2008. aasta alguses ühel seirepõllul oluliselt ulatudes 151 mg/l (joonis 39). 
Sügisperioodil kõikus nitraatiooni kontsentratsioon piirnormi lähedal. 
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Joonis 39. Nitraatide kontsentratsioon dreenivees ( PMK, 2008). 
 

Fosfori kontsentratsioon dreenivees ületas küll real juhtudel keskkonnaministri 22. 
juuni 2001. a määrusega nr 33 Pinnaveekogude veeklassid, veeklassidele vastavad 
kvaliteedinäitajate väärtused ning veeklasside määramise kord kehtestatud III 
rahuldava kvaliteediga veeklassi piirnormi 0,12 mg/l, kuid jäi allapoole sotsiaalministri 
2. jaanuari 2003. a määrusega nr 1 Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada 
kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded kehtestatud piirnormile 
0,7 mg/l (joonis 40). 
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Joonis 40. Fosfori kontsentratsioon dreenivees (PMK , 2008). 
 

Lämmastiku leostumisel oli kaks maksimumi (joonis 41). Veebruaris leostus 
seirepõllult R2 lämmastikku 2,6 kg/ha ning see oli tingitud eeskätt suhteliselt kõrgest 
nitraatiooni kontsentratsioonist dreenivees. Augustis leostus lämmastikku 2,8 kg/ha, 
mis omakorda seotud erakordselt suure sademetehulgaga ja seega suure dreenivee 
vooluhulgaga. 
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Joonis 41. Lämmastiku leostumine Räpu valgala seire põllult R2 (PMK, 2008). 
 

Seirepõllul R2 kasvatati otra, mida väetati kahes osas väävlirikka kompleksväetisega. 
Kokku viidi põllule 80 kg lämmastikku, 13 kg fosforit ja 35 kg kaaliumi hektari kohta. 
Vaatamata suhteliselt tagasihoidlikule saagikusele (2240 kg/ha) jäi lämmastiku 
leostumine madalaks ulatudes 11,4 kg/ha aastas. Fosfori leostumine seirepõllult R2 
oli samuti väga madal ulatudes 0,12 kg fosforit hektari kohta aastas, kaaliumi 
leostumine oli 14,4 kg/ha aastas. Väävlit leostus seirepõllult 31,5 kg/ha, millest 
suurem osa augustis juba eespool nimetatud kasvuaegse väetamise ebaefektiivsuse 
tõttu. 

 

 

 

 



 82 

Kokkuvõte 

• Ammoonium-, nitraatiooni ja fosfori kontsentratsioonid dreenivees ületasid 
keskkonnaministri 10. mai 2004. a määrusega nr 47 „Põhjaveekogumite 
veeklassid, põhjaveekogumite veeklassidele vastavad kvaliteedinäitajate 
väärtused ning veeklasside määramise kord”, keskkonnaministri 22. juuni 
2001. a määrusega nr 33 „Pinnaveekogude veeklassid, veeklassidele 
vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ning veeklasside määramise kord” 
kehtestatud piirnorme. 

• Ammooniumiooni maksimaalne kontsentratsioon ulatus 1,8 mg/l, nitraatioonil 
151 mg/l ja fosforil 0,53 mg/l. 

• Vaatamata sellele jäi lämmastiku leostumine suhteliselt tagasihoidlikuks 
ulatudes 11,4 kg/ha aastas , fosfori ja kaalium leostumine oli madal 
moodustades vastavalt 0,12 ja 14,4 kg/ha aastas. 

• Lämmastiku leostumise maksimumid olid veebruaris ja augustis, mil leostus 
47% kogu leostunud lämmastiku hulgast. 

• Fosfori üldbilanss oli optimaalsest madalam, mis viitab sellele, et osa saagist 
moodustatakse mullavarude arvelt ning see võib viia mullaviljakuse 
vähenemisele. 
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4.6. PMK KUUSIKU KATSEKESKUSE KOMPLEKSUURING 

Teostaja: Põllumajandusuuringute büroo (PMK) 

4.6.1. Kompleksuuringu eesmärgid 

Uuringu eesmärkideks on selgitada eeskätt maheviljeluse külvikordades 
mullaviljakuse, mullatervise ja kultuuride saaginäitajate muutusi pikema aja jooksul, 
kui kasutatakse erinevaid agrotehnoloogilisi lahendusi. Nende mõju hinnatakse 
järgmiste näitajate (indikaatorite) abil: mulla toitainete ja orgaanilise aine sisaldus, 
mullatoitainete bilanss, vihmausside ja mikroorganismide tegevus, mulla füüsikalised 
näitajad, umbrohtumus, kultuuride saak ja saagikvaliteet, taimehaigused, taime-
kahjurid ja –kasurid, kultuuride kattetulu. 

Uuringu tulemusi saab kasutada põllumajanduse keskkonnatoetuste hindamise ja 
seire taustinformatsioonina ja seireindikaatorite valiku täpsustamiseks. Samuti saab 
täpsustada põllumajandustoetuste abil toetavate tegevuste valikut ja põhjendatust 
ning koolitada põllumajandustootjaid. 
 

4.6.2. Mahekülvikorra 2008. a uuringute kokkuvõte  
Mahekülvikorras on: ristikurohke põldhein - ristikurohke põldhein – suvinisu – hernes 
– oder allakülviga  

Taimetoitainete üldbilanss ja toitainete ning orgaanilise aine sisaldus mullas 

Kas mullaviljakus uuritava külvikorra põldudel langeb või paraneb, saab hinnata 
mullas oleva ja sealt saagiga välja ning sisse viidud taimetoitainete üldbilansi 
arvutamisega ja taimedele omastatavate toitainete ja orgaanilise aine määramisega 
mullast. 

Tahesõnniku andmisel kaks korda ühele põllule viie aasta jooksul normiga 30 t/ha 
peaks toitainetebilansi arvutuste järgi olema enam-vähem piisav N, P ja K üldbilansi 
positiivsena hoidmiseks mullas pikema aja jooksul. Sõnniku andmisel ühele põllule 
üks kord viie aasta jooksul olid N ja K bilanss positiivsed aga P bilanss negatiivne 
(joonis 42). Sõnniku mitteandmisel on N, P ja K üldbilanss aga tugevalt negatiivne. 
Arvutuste järgi halveneb põhu mittetagastamisel mahekülvikorra mulla NPK bilanss 
võrreldes tagastamisega märgatavalt, kuid jääb sõnniku kasutamisel lämmastiku ja 
kaaliumi osas siiski positiivseks. Sellist olukorda, kus mulla toitainete üldbilanss on 
pikemat aega negatiivne, peaks vältima, sest mullaviljakus väheneb. 
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Joonis 42. NPK üldbilanss mahekülvikorras sõnniku a ndmisel ühele põllule üks kord viie aasta 
jooksul ja mitteandmisel ning põhu tagastamisel ja eemaldamisel (PMK, 2008). 
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2007. aastal alustati mahekülvikorra muldade künnikihist taimedele omastatavate 
toitainete ja orgaanilise aine kordusmääramistega, mille tulemusi võrreldakse 2003. 
aastal uuringu alustamisel võetud mullaproovide tulemustega. Mullaproovid võeti 
suvinisu alla minevalt väljalt, mis on ühe külvikorrarotatsiooni läbinud. Igal aastal 
võetakse seega mullaproovid ühelt väljalt.  

Nii 2007. kui 2008. aastal võis märgata väikest langustendentsi taimedele 
omastatava fosforisisalduse osas sõnniku mitteandmisel, sõnniku andmisel fosfori-
sisaldus ei muutunud. Ühel väljal oli sõnniku mitteandmisel mõnevõrra vähenenud 
taimedele omastatava kaaliumi sisaldus, kuid teisel väljal mitte. Teiste toite-
elementide muutus oli ebaselgem. Orgaanilise aine sisaldust väljendatakse uuringus 
huumusena ja selle sisaldus polnud muutunud või oli natuke tõusnud. Taimedele 
omastavate P ja K sisaldus künnikihi mullas on keskmine ja mikroelementide 
sisaldus madal ning muld on neutraalse reaktsiooniga. 

Kuigi mulla toitainete üldbilansi arvutus näitab, et sõnniku mitteandmise ja andmise 
korral on bilansinäitajate vahel suured erinevused, ei pruugi need nii lühikese 
perioodi jooksul avalduda taimedele omastavate toitainete sisalduses. Olenevalt 
mullaliigist ja lõimisest on mullas erineval kujul seotuna alati olemas toitainete varu, 
mille arvelt vabaneb uusi taimedele kättesaadavaid toitaineid. Täheldatud on ka 
seda, et suurte koguste mineraalväetiste pideval lisamisel mullas tõusnud taimedele 
omastatavate toitainete sisaldus võib esimestel aastatel kui väetamist vähendati või 
sellest loobuti, algul järsemalt kukkuda, kuid siis pikemaks ajaks stabiliseeruda. 
Stabiliseerumisel on oma osa mulla bioloogilistel ja keemilistel protsessidel, mis 
aktiveeruvad rohkem ja muudavad mulla seotud toitainevarudest rohkem toitaineid 
taimedele kättesaadavaks. Selgem toitainete sisalduse muutus peaks ilmnema siiski 
pikema perioodi (teise külvikorrarotatsiooni) jooksul. 

 

Suvinisu 

Suvinisu külvati 16. aprillil (1. külviaeg), teine külv oli 4. mail. Tärganud orast 
kahjustas tugevalt kõrsvilja-maakirp, kes hävitas umbes poole tärganud taimede 
esimestest lehtedest varasel külvil. Selline kahjustus oli katses esmakordne. Kuna 
kahjustusperioodil oli mullaniiskus väike ja madalad õhutemperatuurid, jäi esimese 
külvi taimede areng kehvemaks hilisemast külvist. Nisu orase lehed olid pikemat 
aega puuduliku rakuturgoriga ja nõrga elujõuga. Hilisemat külvi kahjustas maakirp 
mõnevõrra vähem. Esimesel umbrohu äestamisel nisu esimese lehe faasis jäi osa 
nisu taimi äkkega peale tõmmatud mulla alla ja nõrgad taimed polnud sealt 
suutelised taastuma. Eelnevatel aastatel esimene äestamise nisu taimi esimese lehe 
faasis eriti ei kahjustanud Kahjustuste tõttu esines põllul tühikuid, kus hakkasid 
levima ohakad ja mõnevõrra orashein. 

Eeltoodud põhjustel jäi varase külvi terasaagikus madalamaks kui hilisemal külvil 
(tabel 16). Üldiselt on varem Eestis tehtud pikaajalised uuringud näidanud, et 80% 
aastatest annavad esimesel mulaharimisvõimalusel tehtud teraviljakülvid suurema 
saagi, tänu parematele idanemiskeskkonna tingimustele (soodsam veevaru mullas 
jm).  
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Tabel 16. Suvinisu `Manu´ terasaagid ja –kvaliteet erineva külviaja mõjutusel (PMK, 2008). 

Katsefaktor 
Terasaak 

(14% 
niiskus) 

Proteiin 
% 

Kleepvalk 
% 

Gluteeni-
indeks % 

Langemis
arv sek 

Mahukaal 
g/l 

Esim. võim. 
külvatud (16. 
04.08) 

1851 15,5 34,5 88 359 755 

Hiljem külvatud 
(04.05.08) 2041 15,5 30,2 91 294 727 

PD95% 211 0,3 1,0 3 21 5 

Esim. võim. 
külvatud 2005-2007 2539 12,5 25,9 81 283 779 

Hiljem külvatud 
2005-2007 

2218 13,2 28,9 68 275 771 

Toidunisu 
kvaliteedinõuded 

 
12 (mitte 
alla 11) 

min. 23 
opt. 

25…32 
60…90 

220…250 
või 

rohkem 
min 730 

Üllatavalt kõrged olid 2008. aastal nisu terade proteiini ja kleepvalgu sisaldus (tabel 
16). Tavaliselt on neid näitajaid võimalik nii kõrgele tõsta vaid suuremate lämmastiku-
normide kasutamisel. Neid näitajaid tõstavad ka kuiv kasvuperiood ja sobiva sordi 
valik. Varane suvinisu sort `Manu´ on üldiselt sordina heade kvaliteedinäitajatega ega 
vaja sordikirjelduse järgi suurt kogust lämmastiku normaalse toidunisu terade 
proteiini moodustamiseks. Katse nisu õnnestus koristada augusti esimese pooles ja 
langemisarvu polnud hilisemad kehvad koristustingimused veel mõjutanud. Võib 
öelda, et kuigi nisu terasaak oli katseaastate kesiseim, oli kvaliteet väga hea. 
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Joonis 43. Umbrohtude kuivmass (m 2) suvinisus 2008. a erineva sügisese mullaharimise 
järelmõjul peale põldheina sissekündi (PMK, 2008). 

Selgus, et ka peale põldheina sissekündi püsis vegetatiivselt levinud umbrohtude 
osakaalus tendents, mis oli varem välja kujunenud erinevate sügiseste mulla-
harimiste foonil ja kaheaastane põldhein polnud suutnud neid erinevusi tasandada. 
Kündmisel oli vegetatiivselt hästi levivaid umbrohte (peamiselt põld-piimohakas ja 
põldohakas) tunduvalt rohkem kui tüükoorimisel koos künniga ning pindmisel mulla-
harimisel (joonis 43). Suurem umbrohtumus ainult künni kasutamisel põhjustas suvi-
nisu terasaagi languse (tabel 17). 
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Tabel 17. Suvinisu `Manu´ terasaagid erineva sügise se mullaharimise foonil (PMK, 2008). 

Katsefaktor 2007. a kg/ha 14% niiskus 2008. a kg/ha  14% niiskus 

Pindmine mullaharimine kaks 
korda (järelmõju) 2538 1942 

Ainult küntud (järelmõju + 
otsemõju) 

2275 1846 

Kooritud kaks korda 
(järelmõju) -küntud 

2748 2054 

PD95% 142 211 

Märgatavalt tõstis nisu terasaake ka sõnniku kasutamine. Sõnnikut saanud katseosa 
keskmine saagikus oli 2151 ja sõnnikut mittesaanutel 1744 kg/ha. 

Agrotehnoloogiate koosmõjudes saagikusele olid erinevused küllalt suured. Näiteks 
olid väikseimad nisu terasaagid 2008. aastal pindmisel mullaharimisel, kus külvati 
esimesel mullaharimisvõimalusel ja sõnnikut ei antud - 1521 kg/ha ja ainult 
kündmisel, kus külvati esimesel mullaharimisvõimalusel ja sõnnikut ei antud - 1571 
kg/ha. Kõrgeim terasaak oli aga kahekordsel koorimisel (järelmõju) koos künniga, 
kus külvati hiljem ja anti sõnnikut – 2535 kg/ha. 

Hernes 

Väga tugevalt umbrohtusid ohakatega 2008. aastal hernepõllu (`Karita´) osad, kus oli 
ainult küntud või pindmiselt haritud (joonis 44). Hernes puhaskülvina on suhteliselt 
nõrk umbrohtude allasuruja. Need põlluosad (eriti ainult kündmisel) olid tihedalt täis 
kõrgekasvulisi põld-piimohakaid ja allesjäänud hernetaimed suruti alarindesse. 
Vohas ka madalakasvulisem tülikas vegetatiivselt leviv soo-nõianõges.  
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Joonis 44. Umbrohtude kuivmass (m 2) hernes 2008. a erineva sügisese mullaharimise jär elmõjul 
peale põldheina sissekündi (PMK, 2008). 

Umbrohtumuse tulemusel langes herne terasaak tunduvalt võrreldes ülejäänud 
harimisviisidega (tabel 18). Rohkesti oli ohakaid ka pindmisel mullaharimisel. Lisaks 
kipub pindmisel mullaharimisel katses levima ka võilill. Seevastu variantides, kus 
kündi tehti koos koorimisega esines vaid üksikuid ohakaid. Ka herne puhul oli 2008. 
aastal varajasemal külvil terasaak madalam kui hilisemal külvil. Sõnniku järelmõjul 
hernesaak ei tõusnud. Liblikõielisena pole lisalämmastikku hernele üldiselt vaja. 
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Tabel 18. Hernes `Karita´ saaginäitajad katsefaktor ite keskmisena 2008. aastal (PMK, 2008). 
Katsefaktor Terasaak (14% niiskus) kg/ha Proteiin %  
Pindmine mullaharimine 2x 1528 24,0 

Ainult küntud 878 22,9 

Kooritud kaks korda ja küntud 1992 22,8 

PD95% 212 0,5 
Esim. võim. külvatud (17. 
04.08.) 

1232 22,4 

Hiljem külvatud (04.05.08.) 1699 24,0 

PD95% 173 0,4 

 

Oder allakülviga 

Odras oli vegetatiivselt levivate umbrohtude osakaal 2008. aastal suhteliselt väike 
kõigi katsefaktorite ja variantide puhul. Pikaealisi umbrohte oli vaid üksikuid (puju ja 
ohakas). Suurem oli lühiealiste umbrohtude arvukus (siin ei tehtud allakülvi tõttu 
äestamist). Allakülvatud põldhein surus neid siiski tõhusalt alla ja kuigi arvukus oli 
suhteliselt kõrge näiteks pindmisel mullaharimisel, oli nende kasv väike ja nad jäid 
põhiliselt alarindesse.  

Väikseimaks jäid odra terasaagid pindmisel mullaharimisel, mis on nii olnud kõigil 
katseaastatel (tabel 19). Oma osa on siin olnud ühelt poolt ilmselt ka mõnevõrra 
suuremas haiguste levikus (juuremädanik). Teiselt poolt jääb ka osa põhust 
pindmisel mullaharimisel lagunemata ja osa toitained põhuga seotuks. Künnipõhistel 
harimistel laguneb põhk kiiremini.  

Tabel 19. Suviodra saaginäitajad erineva sügisese m ullaharimise foonil (PMK, 2008). 

Uurimisfaktor Terasaak (14% niiskus) kg/ha Proteiin  % 

Pindmine mullaharimine kaks 
korda 2008 1448 8,4 

Ainult küntud 2008 2027 9,2 

Kooritud kaks korda ja küntud 
2008 

1789 8,7 

PD95% 116 0,3 

Pindmine mullaharimine kaks 
korda 2004-2007 1642 9,3 

Ainult küntud 2004-2007 1964 9,6 

Kooritud kaks korda ja küntud 
2004-2007 2074 10,0 

Nagu suvinisu ja odra puhul, nii jäi ka odra terasaagikus 2008. a esimesel mulla-
harimisvõimalusel külvates väiksemaks kui hilisemal külvil (tabel 20). Katseaastate 
keskmisena oli hiljem külvatud odra terasaak siiski mõnevõrra väiksem kui esimesel 
mullaharimisvõimalusel külvates. Odra terasaagikust tõstis märgatavalt tahesõnniku 
30 t/ha andmine sügisel (tabel 20). 
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Tabel 20. Suviodra saaginäitajad erineva külviaja j a sõnnikuga väetamise foonidel (PMK, 2008). 

Katsefaktor Terasaak (14% niiskus) kg/ha Proteiin %  

Esim. võim. külvatud (17. 
04.08) 

1629 9,2 

Hiljem külvatud (04.05.08) 1880 8,3 

PD95% 95 0,3 

Sõnnikuga väetamine 2008 1909 8,9 

Ilma sõnnikuta 2008 1600 8,6 

PD95% 95 0,3 

Jällegi olid suured terasaagi vahed parima ja kehvima saagi võrdluses 2008. aastal. 
Nii andis kõrgeima odra terasaagi variant, kus sügisel ainult künti, anti sõnnikut ja 
külvati hiljem, saagikuseks 2535 kg/ha ja variandis, kus tehti pindmist mullaharimist, 
sõnnikut ei antud ning külvati esimesel võimalusel, oli terasaak vaid 1178 kg/ha. 
 

4.6.3. Taimehaiguste 2008. a uuringu kokkuvõte 

Teostaja: Heino Lõiveke (Eesti Maaviljeluse Instituut) 

Nisul esineb harilikku juuremädanikku tunduvalt vähem kui odral ja see ilmneb alles 
kasvuperioodi teisel poolel. Juuremädaniku areng 2008. aastal ei sõltunud nisul 
külviajast. Lehehaigustest on tavaline Septoria liikide tekitatud helelaiksuste 
esinemine olenemata aastast. Haiguse areng jääb hilisemal külvil esialgu maha 
varasemast, kuid hiljem see kiireneb. Piimküpsuse faasis oli 2,5 nädalat hilisema 
külvi helelaiksustest kahjustumine praktiliselt võrdne varasema külvi vastavate 
näitajatega. Jahukaste levik algab sõltuvalt N foonist, taimiku tihedusest ja 
sademetest. Jahukaste võib intensiivsemalt levida hilisemal külvil, nagu see oligi 
2008. aastal.  

Sõnniku andmine sügiskünni alla vähendas odral võrklaiksuse arengut küll pisut, kuid 
ei mõjutanud usutavalt juuremädaniku arengut võrreldes ilma sõnnikuta variandiga. 
Sõnniku andmine sügisel pindmise harimise alla ei mõjutanud võrklaiksuse ega 
juuremädaniku arengut odral, kui eelviljaks oli eelmisel aastal hernes. 

Ka harimisviis (sügiskünd versus pindmine harimine) ei mõjutanud võrklaiksuse 
arengut odral hernest eelvilja järel. Juuremädanik seevastu intensiivistus pindmisel 
harimisel võrreldes sügiskünniga odra kasvatamisel ka herne järel. Võimalik põhjus 
võib olla hernest pindmisse kihti jäänud herne juuri kahjustavate närbumistõve 
tekitajate Fusarium liikide esinemine.  
 

4.6.4. Kasur- ja kahjurputukate 2008. a uuringu kok kuvõte  

Teostaja: Anne Luik (Eesti Maaülikool) 

Erinevates katsevariantides oli märgatav künni teatav negatiivne mõju kasurite 
esinemisele, mis võis tingida samaaegselt fütofaagide kõrgema arvukuse neis 
variantides; künniga variantides ilmnes lülijalgsete, sh kahjustajate looduslike 
vaenlaste, arvukamat esinemist nii isendite kui liikide tasemel. Sügisene kõrre-
koorimine avaldas positiivsemat mõju maapinnal tegutsevatele kasulikele lüli-
jalgsetele; koorimisega variantides ilmnes mõnede kahjurirühmade madalam arvukus 
mis on seletatav neis esinenud röövtoiduliste (sh jooksiklaste) suurema survega. 

Sõnnikuga väetamise positiivne mõju jooksiklastele ja teistele röövtoidulistele 
avaladus enam optimaalsete niiskustingimuste juures; selgeid erinevusi eri väetamis-
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variantide vahel lülijalgsete esinemisele eri katsevariantides ei ilmnenud. Hilisema 
külviajaga künnivariandis esines röövtoidulisi lülijalgseid kesksuvel rohkem kui 
optimaalse külviaja künnivariandis ja samas esines sarnastiivalistest ja ripslastest 
kahjustajaid vähem kui muul perioodil, mis on seletatav dominantsete liikide suure 
survega kahjuritele. 
 

4.6.5. Kattetulu 2008. a uuringu kokkuvõte  

Teostaja: Karli Sepp (PMK) 

Kattetulu on arvestatud kompleksuuringus kasutatud erinevate agrotehnoloogiate 
tulemusel saadud terasaakide koguste korrutamisel Eestis oktoobris 2008. kehtinud 
turuhinna alusel, millest on mahaarvatud tehtud masintöökulud. Masintöökulusid 
arvestati Eesti Maaviljeluse Instituudi ja Jäneda Maamajanduse Infokeskuse poolt  
esitatud masinkulude maksumuste järgi. Mahetoidunisu müügihind Tartu Veskile oli 
oktoobris 2008. aastal 4 EEK/kg. Odra puhul arvestati sel ajal kehtinud söödaodra 
maksimumilähedast müügihinda 1,95 EEK/kg. 
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Joonis 45. Suvinisu kattetulu erinevate agrotehnolo ogiate korral (PMK, 2008).  

P - pindmine mullaharimine (kaks korda 8-10 cm), K – sügisel ainult küntud (18-25 cm), KK – kooritud 
(kaks korda 8-10 cm) ja küntud, Vk - külvatud esimesel mullaharimisvõimalusel, Hk- külvatud 2,5 
nädalat hiljem, S+ - sõnnik 30 t/ha, S- - ilma sõnnikuta 
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Joonis 46. Suviodra kattetulu erinevate agrotehnolo ogiate korral (PMK, 2008). 

P - pindmine mullaharimine (kaks korda 8-10 cm), K – sügisel ainult küntud (18-25 cm), KK – kooritud 
(kaks korda 8-10 cm) ja küntud, Vk – külvatud esimesel mullaharimisvõimalusel, Hk- külvatud 2,5 
nädalat hiljem, S+ - sõnnik 30 t/ha, S- - ilma sõnnikuta 
 

Teraviljade kattetulu järsu languse põhjustas tahesõnniku kasutamine (joonised 45 ja 
46), kuna tahesõnniku põllule viimine ja laotamine on kulukas (arvutuste järgi 2000-
3000 EEK/ha). Samas pole tahesõnnik suviteraviljadele otsemõjuna küllalt efektiivne, 
kuna selle mineraliseerumine ja toitainete vabanemine suure kuivainesisalduse tõttu 
on mullas suhteliselt aeglane. Tahesõnniku arvelt saadud terasaagitõus ei olnud nii 
suur, et oleks sõnniku otsemõjuaastal kompenseerinud selle andmisega seotud 
kulutused. 
 

4.6.6. Vihmausside uuringu kokkuvõte mahe- ja tavak ülvikorras  

Teostaja: Mari Ivask (Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledž) 

Külvikord oli järgmine: suvinisu – kaer – suvioder allakülviga – valge mesikas. Selles 
külvikorras toimib põllul üksnes kultuuride ajaline jaotus ja 2008. aastal oli kultuuriks 
valge mesikas haljasväetiseks. Valget mesikat ei väetatud ei tavaviljelusel ega 
maheviljelusel, kuigi eelnevalt oli tavaviljeluses teravilju mineraalväetistega väetatud 
ja kasutatud keemilisi taimekaitsevahendeid. Kogu mesika mass jäi haljasväetiseks. 

Kevadel ja sügisel määratud vihmausside arvukus näitas, et 2008. aastal oli tava-
viljelusel vihmausside arvukus mõnevõrra suurem kui maheviljelusel. Eelnevatel 
aastatel märgatavaid erinevusi tava- ja maheviljeluse vahel vihmausside arvukuses 
ei esinenud. 

Külvikorra mullas leidus kuus liiki vihmausse, nagu ka eelmisel, 2007. aastal. Neist 
kolm olid tavalised, ökoloogiliselt vähenõudlikud liigid (Aporrectodea caliginosa, A. 
rosea, Lumbricus rubellus). Lumbricus terrestris ja Aporrectodea longa on tingimuste 
suhtes nõudlikumad liigid, kuid on põllumuldades tavalised. Liiki Octolasion cyaneum 
on seni Eestis leitud kolmes kohas, Kuusiku Katsekeskuses (uuringu asukohas) on ta 
muutunud üsna arvukaks. Külvikorra mulla vihmaussikoosluse arvukus 2008. aastal 
(maksimaalne arvukus 138 isendit m-2) ja liikide arv (6 liiki) jääb alla Eesti põllu-
muldade keskmisele, on kõrgemad 2006. a näitajatest ja võrreldavad 2007. aasta 
näitajatega.
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4.7. PKT ALAMEEDE POOLLOODUSLIKE KOOSLUSTE  HOOLDAMISE 
TOETUS 

Poolloodusliku koosluse (PLK) toetuse eesmärk on maade hooldamise kaudu 
säilitada ja suurendada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning alal hoida 
kultuuripärandit, motiveerides põllumajandustootjaid ja teisi maakasutajaid 
rakendama eeskätt looduskeskkonda ja maastikulist mitmekesisust säilitavaid 
maakasutusmeetodeid. Toetust makstakse Natura 2000 aladel asuvatele PLKdele, 
millega tagatakse PLKde soodne seisund nendel aladel. 

Alates 2001. aastast on Keskkonnaministeerium PLKde majandamist riiklikult 
toetanud. Loodushoiutoetusega toetatakse kaitseala, hoiuala või püsielupaiga 
poollooduslike koosluste säilimiseks kaitse-eeskirjaga või kaitsekorralduskavaga 
määratud vajalikke töid. 

Alates 2007. aastast makstakse Natura 2000 alal asuva PLK hooldamise eest MAK 
2007-2013 raames poolloodusliku koosluse hooldamise toetust (edaspidi PLK 
toetus). PLK toetust kavandati rakendada 1-aastase Natura 2000 toetusena, kuid 
alates 2008. aastast rakendatakse PLK toetust põllumajandusliku keskkonnatoetuse 
alameetmena, kus toetust makstakse õigusaktidest tulenevate nõuetega võrreldes 
täiendavate keskkonnakohustuste täitmise eest. Kohustus võetakse 5 aastaks. 

 

Probleemid seoses poollooduslike kooslustega 

PLK toetuse määruse seletuskirjale tuginedes on Eestis hinnanguliselt ligi 100 000 
ha poollooduslikke kooslusi. Samas valitseb Eestis täpse PLK aluse pinna osas siiski 
teatud määramatus. PLKd, mis saavad PLK hooldamise toetust, peavad olema 
kantud keskkonnaregistrisse (EELIS). Lisaks on PLKde kaardikiht olemas ka 
Pärandkoosluste Kaitse Ühingul (PKÜ). Keskkonnaregistri PLKde kihi arendamisel 
võeti 2004. aastal aluseks PKÜ andmebaas, mida on edaspidi Natura 2000 aladel 
asuvate PLKde osas iseseisvalt täiendatud. 2009. a oli kaardil PLKde kihil PLKde 
pindala kokku 73 273,15 ha. PKÜ poolt tehtud hilisemaid täiendusi ei ole 
keskkonnaregistri PLKde kihti enam kaasatud (seega on mõlemad kihid edasi 
arenenud eraldiseisvalt). 2004. a seisuga PKÜ PLKde kihti on ortofotode abil 
omakorda täiendatud ka PRIA (kevad 2008. a seisuga 66 997,81 ha). Lisaks on neis 
PLK kihtides ka PLKd, mis on vaja enne hooldustööde alustamist taastada, kuid 
kaardikihilt seda infot välja lugeda ei saa. PLKde andmekihil on olemas küll info 
erinevate kvaliteedinäitajate kohta, kuid inventeerimise järgselt võib olla see info juba 
muutunud. 

Eestis esinevad PLKd jaotuvad järgmiselt: puisniidud, puiskarjamaad, rannaniidud, 
lamminiidud, soostunud ja sooniidud, loopealsed, kadastikud, nõmmed ja aruniidud. 
Seejuures saab need klassifitseerida veel vastavalt loodusdirektiivi elupaigatüüpide 
järgi (Jaanus Paal. 2004. Loodusdirektiivi elupaigatüüpide käsiraamat. Keskkonna-
ministeerium) ja Eesti taimkatte kasvukohatüüpide klassifikatsiooni järgi (Jaanus 
Paal. 1997. Eesti taimkatte kasvukohatüüpide klassifikatsioon. Keskkonna-
ministeeriumi Info- ja Tehnokeskus). Keskkonnaregistris on ära toodud PLK 
kuulumine erinevasse PLK tüüpi mõlema klassifikatsiooni järgi, PKÜ andmebaasis 
ainult Eesti taimkatte kasvukohatüüpide klassifikatsiooni järgi.  

Seega on Eestis mitmeid erinevaid PLK kihte ja klassifikatsioone, mis teevad PLKde 
kohta tegelikule olukorrale vastava info kokkuvõtmise keeruliseks.   
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PLK toetuse hindamine 

Märts 2009 andmetel taotles 2007. aastal PLK hooldamise toetust 704 tootjat 
kogupindalale 15 501 ha ning 2008. aastal oli PLK toetuse taotlejaid 802, taotletud 
pind 18 780 ha. 

Kuna PLK toetus viidi 2008. aastal üle PKT alameetmeks (sellega seoses ka 5-
aastaseks) ning sellest tulenevast teadmatusest taotlemise andmetes (kas taotleja 
jätkab PKT toetuse kohustusega või loobub), ei ole PLK toetuse alustel aladel veel 
andmeid eraldi kogutud, vaid on tegeletud PLK toetuse hindamiseks vajalike 
tegevuste selgitamisega. 2008. aasta märtsis toimus poollooduslike koosluste 
teemaline kokkusaamine erinevate PLKdega seotud osapoolte vahel, kus 
põhieesmärgiks oli saada ülevaade PLKsid puudutavatest uuringutest ja riiklikust 
seirest. Kokkusaamise tulemusena ning tuginedes teabele, et varasemalt on 
teaduslikult tõestatud hooldamise positiivne mõju niidukoosluste elurikkusele, 
otsustati PLKdel bioloogilise mitmekesisusega seotud andmeid eraldi spetsiaalsete 
uuringute ja seire kaudu mitte koguda. Kavas on läbi töötada seni tehtud uurimused 
ja riikliku seire andmed ning nende põhjal bioloogilise mitmekesisuse ja PLKde 
majandamise seoste kohta hinnang anda. Lisaks viidi 2008. a Laelatu puisniidul läbi 
ka linnuseire metoodika testimine, et teha seni PLKdel uuringuid/seiret läbi viinud 
asutustele ettepanekuid linnuseire kvaliteetsemaks muutmisel.  

Sotsiaalmajanduse valdkonnas analüüsitakse 2009. a PLK toetuste saajate andmeid, 
et saada teada toetuse mõju jätkusuutliku põllumajanduse arengule. Kõik uuringud 
viiakse läbi 2008. aasta andmete põhjal. 
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LISA 1  

Kokkuvõte 2008. aastal sõlmitud lepingutest 
1. 13.11.2007. a sõlmiti töövõtuleping nr 7-13.1/100 FIE Ene Milvastega Maaelu 

arengukava (MAK) põllumajandusliku keskkonnatoetuse (PKT) seire ja 
hindamise raames ettekande koostamiseks ja esitamiseks täiendkoolitusel 
„Muld ja toitained” ajavahemikus 21. ja 27.11.2007. a ja 28.01-14.03.2008. a. 

2. 14.01.2008. a sõlmiti töövõtuleping nr 7-13.1/6 MTÜ Konsulendikeskusega 
MAK PKT seire ja hindamise raames ettekande koostamiseks ja esitamiseks 
täiendkoolitustel „Muld ja toitained".  

3. 16.01.2008. a sõlmiti töövõtuleping nr 7-13.1/8 MTÜ Eesti Ornitoloogia-
ühinguga MAK PKT seire ja hindamise raames Räpu valglal linnustiku seire 
välitööde läbiviimiseks ning 2007. ja 2008. aasta tulemuste võrdluseks.  

4. 30.01.2008. a sõlmiti käsundusleping nr 7-13.1/14 Arvo Iitaliga MAK II telje 
hindamise töögrupi raames osalemiseks eksperdina.  

5. 30.01.2008. a sõlmiti käsundusleping nr 7-13.1/15 FIE Jaanus Eltsiga MAK II 
telje hindamise töögrupi raames osalemiseks eksperdina. 

6. 30.01.2008. a sõlmiti käsundusleping nr 7-13.1/16 FIE Eduard Matveeviga 
MAK II telje hindamise töögrupi raames osalemiseks eksperdina.  

7. 30.01.2008. a sõlmiti käsundusleping nr 7-13.1/17 Marika Männiga MAK II 
telje hindamise töögrupi raames osalemiseks eksperdina.  

8. 30.01.2008. a sõlmiti käsundusleping nr 7-13.1/18 MTÜ Pärandkoosluste 
Kaitse Ühinguga juhatuse liikme Tsipe Aaviku MAK II telje hindamise töögrupi 
raames osalemiseks eksperdina.  

9. 30.01.2008. a sõlmiti käsundusleping nr 7-13.1/20 MTÜ Konsulendi-
keskusega Mart Kuke MAK II telje hindamise töögrupi raames osalemiseks 
eksperdina.  

10. 05.02.2008. a sõlmiti töövõtuleping nr 7-13.1/21 Mark Redman´iga MAK PKT 
seire ja hindamise raames korraldatava rahvusvahelise konverentsi „Using 
Evaluation to Enhance the Rural Development Value of Agri-environmental 
Measures” ettevalmistamise ja läbiviimisega seotud tööde teostamiseks. 
Töövõtulepingut pikendati 01.07.2008. a (nr 7-13.1/59).  

11. 10.06.2008. a sõlmiti töövõtuleping nr 7-13.1/3 Clunie Keenleyside´ga MAK 
PKT seire ja hindamise raames korraldatava rahvusvahelise konverentsi 
„Using Evaluation to Enhance the Rural Development Value of Agri-
environmental Measures” osalemiseks eksperdina ettevalmistusega seotud 
tegevustes. 

12. 03.03.2008. a sõlmiti käsundusleping nr 7-13.1/28 FIE Merit Mikk´uga MAK II 
telje hindamise töögrupi raames osalemiseks eksperdina.  

13. 24.03.2008. a sõlmiti töövõtuleping nr 7-13.1/31 Jäneda Õppe- ja 
Nõuandekeskus OÜ-ga MAK PKT seire ja hindamise raames indikaatori 
„Ettevõtjatulu” 2004-2006 FADN valimi andmete põhjal PKT osatähtsuse ja 
mõju analüüsiks tootjate sissetulekustruktuuris aastatel 2003-2006.  

14. 24.03.2008. a sõlmiti töövõtuleping nr 7-13.1/33 ADM Interactive OÜ-ga MAK 
PKT seire ja hindamise infosüsteemi lahenduse realiseerimiseks HTML 
prototüübina.  
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15. 23.04.2008. a sõlmiti töövõtuleping nr 7-13.1/40 OÜ AgriNet-iga MAK PKT 
seire ja hindamise raames indikaatorite „Mahetoodanguna müüdavate 
mahetoodete osa" ja „Ettevõtjatulu" andmete kogumiseks 100. mahepõllu-
majandustootjalt.  

16. 23.04.2008. a sõlmiti töövõtuleping nr 7-13.1/41 MTÜ Saaremaa Linnuklubiga 
MAK PKT seire ja hindamise raames Lääne-Eesti piirkonnas linnustiku seire 
välitööde läbiviimiseks.  

17. 23.04.2008. a sõlmiti töövõtuleping nr 7-13.1/42 MTÜ Eesti Ornitoloogia-
ühinguga MAK PKT seire ja hindamise raames Lõuna- ja Kesk-Eesti 
piirkonnas linnustiku seire välitööde läbiviimiseks. 

18. 02.05.2008. a sõlmiti töövõtuleping nr 7-13.1/43 Ökoloogiliste Tehnoloogiate 
Keskusega MAK PKT seire ja hindamise raames indikaatorite „Mahe-
toodanguna müüdavate mahetoodete osa" ja „Ettevõtjatulu" andmete 
kogumiseks.  

19. 02.05.2008. a sõlmiti töövõtuleping nr 7-13.1/44 Eesti Maaviljeluse 
Instituudiga MAK PKT seire ja hindamise kompleksuuringu raames kultuuride 
taimehaiguste leviku ja arengu ulatuse kohta andmete kogumiseks. 

20. 02.05.2008. a sõlmiti töövõtuleping nr 7-13.1/45 Tallinna Tehnikaülikooli Tartu 
Kolledžiga MAK PKT seire ja hindamise kompleksuuringu raames vihma-
usside ning mulla mikroobikoosluse biomassi ja hingamise aktiivsuse kohta nii 
väli- kui laboratoorsete tööde teostamiseks.  

21. 23.05.2008. a sõlmiti töövõtuleping nr 7-13.1/49 OÜ Helpir-iga MAK PKT 
seire ja hindamise raames korraldatava rahvusvahelise konverentsi „Using 
Evaluation to Enhance the Rural Development Value of Agri-environmental 
Measures” jaoks väli- ja sisebänneri ning paberplakati A1 trükkimiseks, 
paigaldamiseks ja eemaldamiseks.  

22. 26.05.2008. a sõlmiti töövõtuleping nr 7-13.1/51 EMÜ Põllumajandus- ja 
keskkonnainstituudiga MAK PKT seire ja hindamise kompleksuuringu raames 
kasur- ja kahjurputukate määramiseks.  

23. 27.05.2008. a sõlmiti töövõtuleping nr 7-13.3/2 Marika Männiga MAK PKT 
seire ja hindamise raames indikaatori „Kimalaste mitmekesisus ja arvukus” 
andmekogujatele suunatud koolitusseminari läbiviimiseks.  

24. 9.06.2008. a sõlmiti töövõtuleping nr 7-13.3/7 Endla Reintamiga MAK PKT 
seire ja hindamise raames muldade tallamise hindamise seiremetoodika välja 
töötamiseks ja PMK töötajate koolitamiseks. 

25. 16.06.2008. a sõlmiti töövõtuleping nr 7-13.1/56 EMÜ Põllumajandus- ja 
keskkonnainstituudiga MAK PKT seire ja hindamise raames indikaatori 
„Kimalaste mitmekesisus ja arvukus" uuringu teostamiseks. 

26. 18.06.2008. a sõlmiti töövõtuleping nr 7-13.3/5 Heino Lõivekesega MAK PKT 
seire ja hindamise kompleksuuringu koolituse raames põllumajandus-
nõustajate ja -tootjatele Kuusiku Katsekeskuse külvikorrakatsetes esinevate 
kultuurtaimede haiguste tutvustamiseks ning leviku ja tõrje selgitamiseks. 

27. 18.06.2008. a sõlmiti töövõtuleping nr 7-13.3/4 Märt Kruusiga MAK PKT seire 
ja hindamise kompleksuuringu koolituse raames põllumajandusnõustajatele ja 
–tootjatele Kuusiku Katsekeskuse külvikorrakatsetes esinevate kultuur-
taimede kahjur- ja kasurputukate määramiseks, tutvustamiseks ja leviku 
põhjuste väljaselgitamiseks. 
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28. 03.07.2008. a sõlmiti töövõtuleping nr 7-13.1/61 EMÜ Põllumajandus- ja 
keskkonnainstituudiga MAK PKT seire ja hindamise raames Lõuna- ja Kesk-
Eesti piirkonnas soontaimede seire välitööde läbiviimiseks. 

29. 07.07.2008. a sõlmiti töövõtuleping nr 7-13.3/6 Inge Vahteriga MAK PKT seire 
ja hindamise raames Lääne-eesti piirkonnas soontaimede seire välitööde 
läbiviimiseks.  

30. 08.07.2008. a sõlmiti töövõtuleping nr 7-13.1/62 FIE Jaan Kanguriga MAK 
PKT seire ja hindamise raames vee- ja mullaproovide võtmiseks ning 
dreenivee vooluhulkade mõõtmiseks.  

31. 08.07.2008. a sõlmiti töövõtuleping nr 7-13.1/63 FIE Arne Lauri Ettevõte 
AVIR-iga MAK PKT seire ja hindamise raames vee- ja mullaproovide 
võtmiseks ning dreenivee vooluhulkade mõõtmiseks.  

32. 08.07.2008. a sõlmiti töövõtuleping nr 7-13.1/64 FIE Hennu Nurmekiviga MAK 
PKT seire ja hindamise raames vee- ja mullaproovide võtmiseks ning 
dreenivee vooluhulkade mõõtmiseks.  

33. 10.07.2008. a sõlmiti töövõtuleping nr 7-13.1/65 FIE Veeve Kaasikuga MAK 
PKT seire ja hindamise raames indikaatorite „Toiteelementide kogubilanss ja 
kasutus" ning „Pestitsiidide kasutuskoormus" andmete kogumiseks põllu-
majandustootjatelt.  

34. 10.07.2008. a sõlmiti töövõtuleping nr 7-13.1/66 OÜ Agathoi-ga MAK PKT 
seire ja hindamise raames indikaatorite „Toiteelementide kogubilanss ja 
kasutus" ning „Pestitsiidide kasutuskoormus" andmete kogumiseks põllu-
majandustootjatelt.  

35. 24.07.2008. a sõlmiti töövõtuleping nr 7-13.1/70 Põlgaste talu OÜ-ga MAK 
PKT seire ja hindamise raames indikaatorite „Toiteelementide kogubilanss ja 
kasutus" ning „Pestitsiidide kasutuskoormus" andmete kogumiseks põllu-
majandustootjatelt. 

36. 30.07.2008. a sõlmiti töövõtuleping 7-13.1/71 FIE Hennu Nurmekiviga MAK 
PKT seire ja hindamise raames seirealadel mullaproovide võtmiseks ja 
säilitamiseks. 

37. 09.09.2008. a sõlmiti töövõtuleping nr 7-13.1/76 Tallinna Tehnikaülikooli Tartu 
Kolledžiga MAK PKT seire ja hindamise raames indikaatori „Vihmausside 
arvukus ja liikide mitmekesisus ning mulla biomassi aktiivsus" andmete 
kogumiseks. 

38. 14.10.2008. a sõlmiti töövõtuleping nr 7-13.1/80 OÜ Matador Projekt-iga MAK 
PKT seire ja hindamise raames Hannes Tilkil ettekande koostamiseks ja 
loengute pidamiseks loodusliku mitmekesisuse kaitset ning elukeskkonna 
kujundamist käsitleval koolitustel. 

39. 15.10.2008. a sõlmiti töövõtuleping nr 7-13.1/81 keskkonnakaitse Instituudiga 
MAK PKT seire ja hindamise raames Mari Ivaskil ettekande koostamiseks ja 
loengute pidamiseks loodusliku mitmekesisuse kaitset ning elukeskkonna 
kujunemist käsitleval koolitustel. 

40. 30.10.2008. a sõlmiti töövõtuleping nr 7-13.3/9 Ilmar Tammega MAK PKT 
seire ja hindamise kompleksuuringu koolituse raames ettekande esitamiseks 
koolitus-teabepäeval „Mahepõllumajandus ja teadus 2008”.  

41. 30.10.2008. a sõlmiti töövõtuleping nr 7-13.3/10 Egon Platsiga MAK PKT 
seire ja hindamise kompleksuuringu koolituse raames ettekande esitamiseks 
koolitus-teabepäeval „Mahepõllumajandus ja teadus 2008”.  
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42. 30.10.2008. a sõlmiti töövõtuleping 7-13.3/12 Marko Mansbergiga MAK PKT 
seire ja hindamise kompleksuuringu koolituse raames ettekande esitamiseks 
koolitus-teabepäeval „Mahepõllumajandus ja teadus 2008”.  



 97 

LISA 2  

2008. a teostatud PKT hindamisalaste uuringute arua nnete nimistu 
 

1. Maaelu arengukava (MAK) põllumajandusliku keskko nnatoetuse (PKT) 
seire ja hindamise raames Lõuna- ja Kesk-Eesti piir konnas linnustiku 
seire välitööde aruanne, 2008. 
Teostaja: MTÜ Eesti Ornitoloogiaühing, TVL nr 7-13.1/42 alusel 

2. MAK PKT seire ja hindamise raames linnustiku sei re välitööde aruanne 
Lääne-Eesti piirkonnas, 2008. 
Teostaja: MTÜ Saaremaa Linnuklubi, Veljo Volke, TVL nr 7-13.1/41 alusel 

3. MAK PKT seire ja hindamise raames 100. mahepõllu majandustootjalt 
andmete kogumine, analüüsimine, aruanne. 
Teostaja: OÜ AgriNet, Marju Aamissepp, TVL nr 7-13.1/40 alusel 

4. MAK PKT seire ja hindamise raames indikaatorite „Mahetoodanguna 
müüdavate mahetoodete osa" ja „Ettevõtjatulu" 2008.  a, aruanne. 
Teostaja: Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus, TVL nr 7-13.1/43 alusel 

5. MAK PKT seire ja hindamise kompleksuuringu raame s vihmausside 
(arvukus ja liigiline mitmekesisus) ning mulla mikr oobikoosluse 
biomassi, hingamise aktiivsuse väli- ja laboratoors ete tööde aruanne. 
Teostaja: TTÜ Tartu Kolledž, TVL nr 7-13.1/45 alusel 

6. MAK PKT seire ja hindamise kompleksuuringu raame s kultuuride 
taimehaiguste (juuremädanik ja kõik vegetatiiv- ja generatiivorganitel 
esinevad taimehaigused) leviku ja arengu ulatuse ar uanne.  
Teostaja: Maaviljeluse Instituut, TVL nr 7-13.1/44 alusel 

7. MAK PKT seire ja hindamise raames indikaatori „E ttevõtjatulu” 2004-
2006 FADN valimi andmete põhjal PKT osatähtsuse ja mõju analüüs 
tootjate sissetulekustruktuuris aastatel 2003-2006 aruanne. 
Teostaja: Jäneda Õppe- ja Nõuandekeskus OÜ, TVL nr 7-13.1/31 alusel 

8. MAK PKT seire ja hindamise kompleksuuringu raame s kasur- ja 
kahjurputukate määramiseks.   
Teostaja: EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, TVL nr 7-13.1/51 alusel 

9. MAK PKT seire ja hindamise raames Lõuna- ja Kesk -Eesti piirkonnas 
soontaimede seire välitööde aruanne, 2008.  
Teostaja: EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, TVL nr 7-13.1/61 alusel 

10. MAK PKT seire ja hindamise raames Lääne-Eesti p iirkonnas soon-
taimede seire välitööde aruanne, 2008. 
Teostaja: Inge Vahter, TVL nr 7-13.3/6 alusel 

11. MAK PKT seire ja hindamise raames veekvaliteedi  uuringu Räpu 
valgalal aruanne 2008.  
Teostaja: PMK 

12. MAK PKT seire ja hindamise raames indikaatori „ Pestitsiidide 
kasutuskoormus” uuringu aruanne 2008.  
Teostaja: PMK  

13. MAK PKT seire ja hindamise raames indikaatori „ Toiteelementide 
kogubilanss ja kasutus” uuringu aruanne 2008. 
Teostaja: PMK 
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14. MAK PKT seire ja hindamise raames põllumuldade tihenemise mõju 
taimede kasvule ja arengule ning tihenenud muldade ulatusest Eestis, 
uuringu aruanne 2008.  
Teostaja: Endla Reintam, TVL nr. 7-13.3/7 alusel 

15. MAK PKT seire ja hindamise raames mulla NO 3 ja SO4 sisalduse muutus 
ja dünaamika NTA põllumuldades perioodi jooksul eri neva maakasutuse 
korral ning mullas leiduvate taime toiteelementide (P, K, Ca, Mg, Cu, Mn, 
B, Nüld) happesuse ja orgaanilise aine fooni ja pik aajalisemate 
muutuste selgitamine. Põllumaade pestitsiidijääkide  ja polüaromaatsete 
(PAH) ainete jääkide sisalduse selgitamine.  
Teostaja: PMK 

16. MAK PKT seire ja hindamise raames deflatsioonio htlike alade uuringu 
aruanne 2008.  
Teostaja: PMK 

17. MAK PKT seire ja hindamise raames mullaviljakus e ja orgaanilise aine 
uuringu aruanne.  
Teostaja: PMK 

18. MAK PKT bioloogilise mitmekesisuse hindamise ra ames 2008. aastal 
teostatud vihmaussikoosluste ja mulla biomassi akti ivsuse seire 
aruanne. 
Teostaja: Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledž, TVL nr 7-13.1/76 alusel 

19. MAK PKT bioloogilise mitmekesisuse hindamise ra ames 2008. aastal 
teostatud kimalasekoosluste seire aruanne. 
Teostaja: Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnakaitseinstituut, TVL 
nr 7-13.1/56 alusel 

20. MAK PKT bioloogilise mitmekesisuse hindamise ra ames 2008. aastal 
teostatud põllulindude seire aruanne. 
Teostaja: FIE Jaanus Elts, käsunduslepingu nr 7-13.1/15 alusel 

21. MAK PKT seire ja hindamise raames Räpu jõe valg ala pilootuuringu 
raames 2008. aastal teostatud linnustiku uuringute aruanne.  
Teostaja: Eesti Ornitoloogiaühing, TVL nr 7-13.1/8 alusel 

22. MAK PKT bioloogilise mitmekesisuse hindamise ra ames 2008. aastal 
teostatud taimekoosluste seire aruanne. 
Teostaja: Tsipe Aavik, MTÜ Pärandkoosluste Kaitse Ühing, käsunduslepingu 
nr 7-13.1/18 alusel 


