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Põllumajanduslik 
keskkonnatoetus (Pkt)
on toetus keskkonnasõbraliku põllumajan-
duse soodustamiseks. Euroopas  alustati inim-
mõju tasakaalustamiseks põllumajandus-
maastikel tootjate poolsete tehtud lisakulutus-
te ning saamata jäänud tulu kompenseerimist 
1992. aastal. Eestis on sarnast toetust makstud 
alates 2000. aastast (kuid siis üheaastaste ko-
hustustega). Alates 2004. aastast makstakse 
põllumajanduslikku keskkonnatoetust Eesti 
maaelu arengukava raames. 

Pkt eesmärgid eestis: 
soodustada keskkonnasõbralike majandamis-
viiside kasutuselevõttu ja tõsta tootjate kesk-
konnateadlikkust eesmärgiga säilitada ning 
parandada vee- ja mullakvaliteeti ning bioloo-
gilist ja maastikulist mitmekesisust. 

toetus on tähtis ka maapiirkondade sotsiaalse 
ja majandusliku olukorra parandamisel ja maa-
kultuuri säilimisel.

selleks, et jälgida, kuidas toetusele seatud ees-
märke täidetakse ning antud toetuse tulemus-
likkuses ja tõhususes kindel olla, viiakse paral-
leelselt toetuse rakendamisega läbi ka selle 
seiret ja hindamist. 

seire ja hindamise eesmärgiks on 
koguda infot maaelu arengukavade rakendu-
mise ja efektiivsuse kohta. saadud andmeid 
kasutatakse rakendatud meetmete paranda-
miseks, uute meetmete väljatöötamiseks ning 
spetsiifiliste toetusmeetmete vajaduste (sh 
toetussummade) põhjendamiseks.

Pkt hindamise 
andmekogumise valdkonnad:
» mullastik
» vesi
» bioloogiline mitmekesisus
» maastik
» sotsiaalmajandus



seirevalimisse 
kuuluvad  Pkt toetusega liitunud tootjad ning 
võrdlusena ka Pkt toetusega mitteliitunud toot-
jad üle eesti. 

valim esindab nii erinevaid tootmissuundi (taime-
kasvatus, loomakasvatus, segatootmine), tootmis-
tüüpe (mahetootmine, tavatootmine) kui ka ette-
võtte suurusi (väiketalud, suurtootmised). 

isik, kes andmete kogumist läbi viib, teavitab üldju-
hul sellest eelnevalt ka tootjat.

tootja maadel läbiviidavate andmete kogumisel (nt 
linnuseire, taimeseire, mullaseire jmt) ei pea tootja 
ise juures viibima, kuid intervjuude ja küsitluste pu-
hul on tootja osalemine hädavajalik!

andmeid kogutakse 

kindlaksmääratud ajavahemiku tagant, nt mõne in-
dikaatori puhul toetuse rakendamise esimesel ja vii-
masel aastal; mitme indikaatori puhul aga igal toe-
tuse aastal või teatud arvul järjestikustel aastatel.

andmekogumisse on peale Pmk kaasatud ka mit-
med teised asutused (nt ülikoolid ja mtÜd) ning 
oma ala parimad spetsialistid.

seire ja hindamise 
tulemused aitavad: 
põllumajandustootjal saada tagasisidet, milline on 
tema põllumaade üldine keskkonnaseisund ja või-
maldavad saadud teadmisi ära kasutada oma põl-
lumajandustegevuse paremal planeerimisel;

poliitikakujundajatel paremini jälgida toetusele 
seatud eesmärkide täitmist ning vajadusel raken-
datavaid meetmeid täiendada.

Pkt hindamise 
koordinaator eestis on 
Põllumajandusuuringute keskus (Pmk)



Liiga sageli arvatakse, et muld on ammenda-
matu ressurss, mis “oli, on ja jääb”, kuid tege-
likkuses tähendab mulda säästev ja hoidev 
põllumajanduslik tootmine ka mulla taastoot-
mist, muldade kasutamist vastavalt muldade 
omadustele jne. PKT seire ja hindamise mul-
lastiku uuringute abil on võimalik analüüsi-
da mullas toimuvaid muutusi, ennetada mul-
laomaduste võimalikku halvenemist ja seeläbi 
hoida ja parandada muldade üldist seisundit. 

mulla viljakuse ja 
orgaanilise aine uuringu
eesmärgiks on selgitada põllumajandusliku 
keskkonnatoetuse võimalikku mõju mullaviljaku-
sele teatud mullaparameetrite alusel (liikuva P 
ja k sisaldus, happesus ja orgaaniline aine). 

väljavalitud põldudelt kogutakse mulla koond-
proovid, mida analüüsitakse Pmk laborites. 
Proovid võetakse kevadel kas enne külvi või 
sügisel pärast saagikoristust, kaks korda 5-aas-
tase toetusperioodi jooksul. 

Pkt rakendamise tulemusena peaks mullavil-
jakuse tase jääma 0-aasta baastasemega võr-
reldes samaks või paranema. 

Põldude mullaviljakuse hindamiseks on ole-
mas eesti oludele vastavad väetisetarbeklassid, 
näiteks liikuva P ja k miinimumtasemed mullas 
on vastavalt 25 mg/kg ja 130 mg/kg. allpool 
antud taset on optimaalne taimekasv pärsi-
tud. Üldjuhul ei tohiks ka mulla ph langeda al-
la 5,6-sest vastasel juhul on kultuuride kasv pii-
ratud. 

Pkt mullaseire testalade 
muldade agrokeemilistest 
omadustest ajaloolise 
Ülevaate koostamine
uuringu eesmärgiks on selgitada välja ja süs-
tematiseerida testalade muldade agrokee-
miliste omaduste tase ning muutumine ajas. 
antud informatsioon on vajalik nn. baasand-
metena adekvaatse hindamistulemuse formu-
leerimiseks, näidates ära nii näitaja fooni kui ka 
muutumise kümnete aastate jooksul. vasta-
vate näitajate fooni järgi leitakse toiteelemen-
tide muutumise põhjused Pkt rakendamise 
perioodil.

hindamisvaldkond: mullastik



toiteelementide 
dÜnaamika uuring 

selgitab peamiste toiteelementide sisalduse 
muutust mullas sõltuvalt mullatemperatuurist, 
mullaniiskusest ja kasvatatavast kultuurist eri-
nevates kliimatingimustes ja erineva maakasu-
tuse korral. antud uuringu kaudu selgitatakse 
optimaalne mullaproovide kogumise aeg, mil 
toiteelementide sisaldus on püsiv ja võrreldav. 

tuule- ja vee-erosiooni-
ohtlikkuse seisukohalt eesti 
Põllumajanduslikult 
kasutatavate maade 
hindamise käigus 

kaardistatakse potentsiaalsete tuule- ja vee-
erosiooniohtlike alade olukord eestis. esmalt 
teostatakse põllumajandusliku maakasutu-
se analüüs Pria andmete põhjal, seejärel võr-
reldakse reaalset maakasutust mullastikukaar-
di andmetega ning laiendades tulemusi kogu 
eesti territooriumile antakse hinnang erosioo-
ni võimalikkusele.

mullaProovi võtmise marsruudi 
täPsustamise uuringuga
selgitatakse välja optimaalseim metoodika nii 
mullaproovi kogumismarsruudi, -aja kui ka -sü-
gavuse kohta. uuringu läbiviimiseks valitakse 
3-4 erineva mullastiku kirjususega testala, mil-
lelt kogutakse mullaproovid kolme erinevat 
proovikogumise marsruuti kasutades, seejärel 
proovid analüüsitakse. 

nitraaditundliku ala mulla 
toiteelementide ning nitraat-
lämmastiku dÜnaamika uuring 

selgitab võimalikku nitraatide leostumise oh-
tu erineva maakasutuse ja ilmastikutingimuste 
korral. tegevuse käigus uuritakse toiteelemen-
tide ja nitraatlämmastiku sisalduse muutust 
mullas sõltuvalt mullatemperatuurist, mulla-
niiskusest ning kasvatatava kultuuri arengu-
faasist. 



Tänu põllumehe tööle säilib mitmekesine põl-
lumajandusmaastik koos paljude linnu- ja 
loomaliikidega, kes kasutavad neid maastik-
ke toitumis- või pesitsuspaigana. Põllumajan-
dustegevust on võimalik loodusega kooskõlas 
arendada, kui talunik oma igapäevastel põllu-
töödel arvestab ka sealse elustikuga. Allpool 
kirjeldatud BD uuringutega analüüsitakse põl-
lumajandusliku keskkonnatoetuse rakenda-
misel eluslooduses toimunud muutusi.

Pkt bioloogilise mitmekesisuse seiresse on 
kaasatud kokku 66 seiretalu/ettevõtet kol-
mest piirkonnast: lääne-eestist (saaremaa), 
kesk-eestist (jõgevamaa ja tartumaa) ja lõu-
na-eestist (võrumaa). valimist 30 on mahepõl-
lumajandusega ja 18 keskkonnasõbraliku toot-
misega tegelevat ning 18 Pkt-ga mitteliitunud 
põllumajandusettevõtet.

vihmausside uuringuga 

selgitatakse muutuste ulatus ja suund vihma-
ussikoosluse liigilises koosseisus ja arvukuses 
ning mulla mikroobikoosluse biomassi aktiiv-

suses. vihmaussid kogutakse mullakaevetest, 
mikroobid ja mullaparameetrid määratakse
mullapuuriga võetud mullaproovist. seiret 
teostatakse igal teisel aastal.

eestis leidub 13 vihmaussiliiki ning neil kõigil 
on mullaviljakuse kujundamisel tähtis osa.

taimekoosluse struktuuri, 
liigirikkuse ja liikide 
katvuse uuringu 
raames jälgitakse, kas ja kuidas on Pkt raken-
damine mõjutanud põllu ja põlluservade tai-
mestiku mitmekesisust ning nende liigilist 
koosseisu. 

andmeid kogutakse juhuslikult valitud proovi-
ruutudel põllu servades ja sama põllu keskel. 
seiret teostatakse 4-5 aastase intervalliga. 

meie põldudel enimesinevate taimeliikidena 
võib nimetada valget hanemaltsa, põldkan-
nikest ja põld-konnatatart ning põlluservades 
harilikku raudrohtu, harilikku orasheina ja hari-
likku keraheina. 

hindamisvaldkond: 
Bioloogiline mitmekesisus (Bd)



Pesitsevate Põllulindude 
arvukuse ja asustustiheduse 
uuring 
annab ülevaate mahepõllumajanduse ja kesk-
konnasõbraliku tootmise rakendamise mõjust 
pesitsevate lindude arvukusele ja mitmekesi-
susele.

linde loendatakse põllumajandusmaastikul 
kindla laiusega transektil. seiret teostatakse 
igal aastal mai- ja juunikuus.

lisaks uuritakse räpu valgalal aastaringselt 
põllumajandusliku tootmise ja linnustiku va-
helisi seoseid ning põllumajandustoetuste või-
malikku mõju linnustikule.

enimlevinud põllulindudeks eestis on põld-
lõoke, kadakatäks, talvike, pruunselg-põõsa-
lind, metsvint ja kiivitaja. sõltuvalt piirkonnast 
ja maastiku struktuurist võib lindude liigiline 
koosseis erineda.  

     

kimalaste mitmekesisuse 
ja arvukuse uuringu
raames jälgitakse, kuidas on põllumajandus-
ettevõtete üldine keskkonnaseisund, pidades 
silmas sobivust elupaigana, Pkt rakendamise 
tulemusena muutunud.

kimalasi seiratakse igal aastal juuni-, juuli- ja 
augustikuus kindla laiusega transektil. 

eestis on laiemalt levinud 15 kimalaseliiki, kel-
lest 9 võib kohata igal pool. sagedasemad on 
mustad (nt kivikimalane) ja erekollaste triipu-
dega (nt maakimalane) kimalased, kuid tih-
ti võib kohata ka halle (nt metsakimalane) ja 
pruune (nt põldkimalane). 

kimalased ehk maamesilased on väga olulised 
tolmeldajad, sest nad käivad korjel ka jaheda-
mate ilmadega kui teised putukad. lisaks suu-
davad pikasuiselised kimalased (nt ristiku- ja 
aedkimalane) tolmeldada ka pika õieputkega 
kultuurtaimede õisi (punane ristik, põlduba jt), 
millega lühisuiselised putukad hätta jäävad.



Euroopa Liidu toetused on avardanud võima-
lusi maapiirkondade rahvastiku heaolu ja ül-
dise elatustaseme paranemiseks. Põllumajan-
dustegevusest pärinevate sissetulekute suurust 
kujundavad mitmed erinevad tegurid – ilm, 
kasutatav masinapark, toodangu müügivõi-
malused jmt. Mahetootjate sissetulekute ku-
jundamisel mängib suurt rolli ka mahesaadus-
te turusituatsioon – tihti on olukord selline, et 
mahedana toodetud tooteid tuleb müüa tava-
toodanguna, kuna puudub hästi töötav mahe-
töötlejate ja –turustajate võrgustik. 

ettevõtjatulu uuringu
eesmärgiks on välja selgitada, mil määral on 
Pkt mõjutanud maaelanikkonna tulutaset. 
andmeid kogutakse intervjuude kaudu ligi-
kaudu 100 tootja käest igal aastal.

mahetoodanguna mÜÜdava 
mahetoodete osa uuringu 

eesmärgiks on välja selgitada, mil määral on 
Pkt mõjutanud kohalike mahesaaduste turu-
situatsiooni. 

andmeid kogutakse tootjate intervjuude, posti-
küsitluste ning põllumajandusnõustajate ning 
maheinspektorite küsitluste kaudu. metoodika 
kohaselt kogutakse andmeid igal aastal.

Eestis on 31.12.2007 seisuga registreeritud 1211 
mahetootjat ja 24 mahetöötlemisettevõtet.

keskkonnateadlikkuse uuringu 

käigus vaadeldakse, mil määral on Pkt mõjul 
muutunud tootjate keskkonnateadlikkus.

andmeid kogutakse tootjate ja põllumajan-
dusnõustajate intervjuude ning postiküsitluse 
kaudu programmi esimesel ja viimasel aastal. 
seiresse on kaasatud ligikaudu 814 tootjat.

hindamisvaldkond: 
sotsiaalmajandus



Maastik  - see on tervikuna arenev ja pidevas 
muutumises olev sümbioos meid ümbritsevast 
loodusest ja kultuurist. Põllumajandustootmi-
ne on mänginud põllumajandusmaastiku ku-
jundamisel võtmerolli. Nüüdseks on aru saa-
dud, et põllumajandusmaastikul on ka teisi 
olulisi funktsioone – ökoloogilisi, looduskait-
selisi, kultuurilisi, muinsuskaitselisi, puhkeots-
tarbelisi ning neid kõiki tuleb väärtustada ja 
hoida. 

Põllumajandusmaastike 
struktuurimuutuste uuring 
Pind-, joon- ja Punktelementides 

aitab hinnata põllumajandusmaa maastiku-
elementides ning selle visuaalses köitvuses toi-
munud muutusi. uuringu käigus kaardistatak-
se maastikul leiduvad erinevad objektid ning 
võrreldakse tulemusi erinevatel seireaastatel. 

Põllumajandusmaastike 
seirealad eestis:

Lääne-Eesti 
Saaremaa: Kaarma vald, Lümanda vald
Läänemaa: Ridala vald 
Pärnumaa: Are vald

Põhja-Eesti
Lääne-Virumaa: Vinni vald ja Tamsalu vald 
Raplamaa: Kaiu vald

Kesk-Eesti
Jõgevamaa: Palamuse vald ja Põltsamaa vald
Tartumaa: Kambja vald 

Lõuna-Eesti
Võrumaa: Antsla vald ja Haanja vald

talu Üldise heakorra uuring 

annab maastiku seisukohast hinnangu muu-
tustele maastiku köitvuses ning selgitab, kas 
Pkt nõuete rakendamise tulemusena on laie-
nenud hooldatud põllumajandusmaa hulk 
ning keskkonnaplaneerimine põllumajandus-
tootmises. 

hindamisvaldkond: maastik



hindamisvaldkond: vesi

Eesti asub parasvöötmelises kliimas, kus sade-
mete hulk ületab aurumise ja seega on meie 
muldade veerežiim läbiuhteline ehk sademe-
vesi imbub teatud perioodil läbi mulla põh-
javeeni haarates kaasa taimetoiteelemente. 
Selline toitainete leostumine toimub nii loo-
duslikel aladel kui ka põldudel, kuhu parimagi 
tahtmise juures ei ole võimalik väetisi nii täp-
selt doseerida, et taimed selle ära kasutaksid 
ja muld ülejäänu seoks. Veevaldkonna uurin-
gute eesmärgiks ongi selgitada erinevate põl-
lumajanduslike tootmisviiside mõju veekesk-
konnale. 

toiteelementide 
koguBilansi ning Pestitsiidide 
kasutuskoormuse uuringu
raames kogutavate andmete põhjal on võima-
lik välja tuua, kui suur on mullast toiteelemen-
tide leostumisest põhjustatud põhja- ja pinna-
vee saastumise oht ning surve agrokeskkonna 
bioloogilisele mitmekesisusele. 

andmeid kogutakse intervjuude käigus vähe-
malt kolmel järjestikusel aastal ligikaudu 120 
põllumajandusettevõttest.

taimetoiteelementide 
kontsentratsiooni 
uuring dreenivees
kajastab põllumajandusliku tegevuse mõju 
vee kvaliteedile. uuringu käigus hinnatakse 
pinnavee voolu ja maakasutust ning analüü-
sitakse nii mulla- kui ka dreeniveeproove, et 
teada saada toiteelementide leostumist. sei-
ret viiakse läbi valitud seirekohtades vähemalt 
kolmel järjestikusel aastal.

räPu jõe valgala Pilootuuring
hõlmab mulla kvaliteedi, dreenivee ja eesvoo-
lude seiret ühildatuna põllumajandusettevõ-
tete toiteelementide kogubilansiga. 

lisaks vaadeldakse uuritaval alal linnustiku ja 
põllumajandusliku tootmise vahelisi seoseid 
kogu aasta vältel, st. kogutakse lindude rände- 
ja pesitsusaegseid andmeid. 



uuringu eesmärgiks
on mitmete maaviljeluslike võtete (mullahari-
mine, külviaeg, orgaanilise väetise kasutami-
ne, vahekultuurid jm) olulisuse selgitamine Pkt 
keskkonnasõbraliku tootmise ja mahepõllu-
majandusliku toomise toetusmeetmete edasi-
arendamiseks tulevikus.

kompleksuuring viiakse läbi erinevates mahe- 
ja tavakülvikorrakatsetes, mida on praegu-
seks rajatud kolm. kaks külvikorrakatset asu-
vad kuusiku katsekeskuses, üks olustveres. 
Üks külvikord on planeeritud loomakasvatus- 
ja kaks külvikorda taimekasvatussuunitlusega 
ettevõttele. 

komPleksuuringu raames 
vaadeldakse maaviljeluslike 
võtete  mõju  järgmistele 
näitajatele:
» umbrohtumusele;
» saagikusele;
» saagi kvaliteedile;
» taimetoiteelementide ja mulla 
 orgaanilise aine bilansile;
» taimetoiteelementide leostumisele;
» mullaelustikule 
 (vihmaussid, mikroorganismid);
» taimehaigustele;
» kultuuride kattetulule jm.

igal suvel (juunis-juulis) viiakse kuusiku katse-
keskuses läbi ka mahepõllumajandusalane põl-
lupeenrapäev, kuhu kõik huvilised on oodatud.

komPleksuuring



Pkt seirealade 
Põllumajandustootjatele 
suunatud  koolitusseminarid 

antud koolitused selgitavad Pkt hindamisand-
mete kogumise vajalikkust ning tutvustavad 
Pkt hindamisuuringuid ning nende tulemu-
si. koolitused toimuvad iga aasta oktoobri- ja 
novembrikuus jõgevamaal, võrumaal ja saa-
remaal.

Põllumajandusnõustajatele 
suunatud koolitusseminarid   
koolituste eesmärgiks on tutvustada Pkt hin-
damise printsiipe, eesmärke ja tulemusi ning 
aidata kaasa põllumajandustootjatele suuna-
tud Pkt hindamisalase info paremale edasta-
misele.

mahePõllumajanduse teaBePäev 
Põllumajandustootjatele ja – 
sektoriga seotud töötajatele  

teabepäeva ülesandeks on anda värsket infot 
mahepõllumajandusalaste teaduskatsete, -sek-
tori hetkeolukorra ja eduka mahepõllumajan-

dusliku tootmisega ettevõtete ning põlluma-
jandusliku keskkonnaseirega seotud tegevuste 
kohta. teabepäev toimub iga aasta detsembri-
kuus sakus,  Põllumajandusuuringute keskuses.

mahePõllumajandusalane 
PõlluPeenraPäev Põllumajandus-
nõustajatele ja - tootjatele 
koolituse käigus analüüsitakse katsekülvikor-
dade ja agrotehnoloogiate mõju erinevatele 
agroökosüsteemi komponentidele nagu näi-
teks saagikus, saagikvaliteet, umbrohtumus, 
mulla toitainete bilanss, mullaelustik, taime-
haigused, jm. Põllupeenrapäev toimub iga 
aasta juunis-juulis, kuusiku katsekeskuses.

kohustuslikud täiendkoolitused 
Põllumajandustootjatele 
teemal “muld ja toitained”
koolitused toimuvad üle-eestiliselt ning kä-
sitlevad mulla, mullakaitse, keskkonnasõbrali-
ku väetamise ning sõnnikumajanduse prob-
leeme.

Põllumajandus-
uuringute keskuse 
korraldatavad 
koolitus- ja 
teaBePäevad



mätiku talu Peremees 
aivar Pikkmets koolitustelt 
saadavast informatsioonist: 
“ääretult vajalik on oma põllumajandustegevus-
se kaasata asjatundlikke nõustajaid ning osale-
da ka erinevatel õppepäevadel. muidugi tuleb 
asjatundlik nõuanne ja kogemus tootja poolt 
sobitada tema tegutsemistingimustesse ning 
julgemalt võib kogenum tootja toetuda ka 
oma intuitsioonile ehk nn. esiisade tarkusele.

ära ei tohi põlata investeeringuid kaasaegse-
tesse seadmetesse, sest ilma nendeta ei ole 
võimalik tagada kasumlikku majandamist. toit-
ainete ringluse tagamiseks on vajalik hoida 
oma tootmine mitmekesine - rohumaad, te-
ravili, loomad. abiks on ka poollooduslikud 
kooslused, mis tagavad mitmekesisema ja mi-
neraaliderikkama sööda rohusööjatele. 

ka bioloogilise mitmekesisuse alased teadmi-
sed on mulle mahetootmise juures väga suu-
reks abiks olnud. näiteks on teadlaste poolt 
tõestatud, et kasulikud putukad (kahjurihävi-
tajad!) elavad põllupeenral ning võivad liikuda 
ca 100 m põllu sisse. seetõttu oleksid kahju-
ritõrje seisukohast kuni 200 m põllulapid kõi-

ge enam õigustatud. Üritan nii seda kui ka teisi 
koolitustelt saadud teadmisi maksimaalselt ka 
oma majapidamises ära kasutada!”

mtÜ konsulendikeskus 
konsulent ja juhatuse liige 
mart kukk koolitustest:

“Põhiline kasu koolitustest, mis võiks olla nii 
tootja kui ka nõuandja jaoks, oleks ikkagi tead-
miste kasv koolituste tagajärjel. mina võin küll 
üsna julgelt väita, et võrreldes el liitumiseelse 
ajaga, mil keskkonnast räägiti vähem ja kesk-
konnalased tegevused ei olnud ka rahaliselt 
otseselt seotud, olid teadmised, ja ilmselt  ka 
huvi, tunduvalt väiksem.

teine kasu, eriti põllumajandustootja jaoks, 
võiks olla otseselt nõuete korrektsest täitmi-
sest tulenev majanduslik tulu. 

silmas ei peeta mitte ainult toetusi, vaid ka näi-
teks külvikorra järgimisest või liblikõieliste hal-
jasväetuskultuuridena kasutamise kaudu saa-
davat saagilisa. Peale selle veel kaudne tulu 
maa kui põhilise tootmisvahendi omaduste 
paranemise kaudu.”



» Lõoke toob lõunasooja, pääsuke toob päevasooja, ööbik toob öösooja.

» Kes kevade märjalt põldu künnab, külvab ohakaid.

» Savimaa on saiamaa, liivamaa on leivamaa. 

» Läänetuuled kevadise pööripäeva (21.03) ümber tähendavad vihmast kevadet, 
 idatuuled aga kuiva kevadet.

» Maarjapäeva (25.03) hommikul viidi salaja esimene sõnnikukoorem põllule, 
 nii et naabrid ei näinud, siis pidi vili hästi kasvama.

» Iispä, kolmapä ja riidi es lasta karja karjalaskepäeväl (01.04) vällä, 
 et siis tule hunt karja. Nee omma halva päevä.

» Mis peremees jätab, see mets võtab.

» Erned peab ikka volbripäeval (01.05) külvama, 
 siis kasvavad nemad ilusad ja ussid ei söö neid mitte ära.

tarkuseteri esivanematelt



» Linnuristipäeval (kevadpühadest 40. päev)  
 arvati viimased suvelinnud reisilt siia jõudvat.

» Heinategu peab alustama enne jaani, see on õige peremees, 
 kelle pere enne jaani heina teeb – 
 siis jaanilaupäeval saab juba lakas värske heinte peal magada.

» Peetripäeva (29.06) ümber äestati kesa ning künti (mullati) viimast korda kartulid.

» Kui jaagupipäeva (25.07) ajal paks udu on, 
 kasvada sügiseks head kartulid.

» Muld – põllumehe kuld.

» Mis ülespidi kasvab, see tuleb nooreskuus teha; 
 mis allapoole kasvab, peab vanaskuus maha tegema.

» Põllumees põline rikas, ametimees ajuti rikas, kaupmees korrati rikas.

» Üks pastlamees peab üheksa saapameest toitma. 

» Kuidas söödad nõnda lüpsad.

» Sõnnik on põllumehe jumal!





koostaja: Põllumajandusuuringute keskus
saku 2008
fotod: Põllumajandusuuringute keskus, j. elts, i. lemetti, j. kibbal, 
e. milvaste, s.silm, a.Peepson, u.Paal

lisainfo keskkonnatoetuse hindamise kohta eestis:

Põllumajandusuuringute keskus
Põllumajanduskeskkonna seire büroo
teaduse 4/6, saku, harjumaa, 75501
pille.koorberg@pmk.agri.ee
tel: 7 480 944

uuringute aruanded on kättesaadavad kodulehelt: http://pmk.agri.ee

Põllumajandusministeerium
lai 39/41, tallinn, 15056
eike.lepmets@agri.ee
tel: 625 61 41

Põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet (Pria)
narva mnt 3, tartu 51009
pria@pria.ee
tel: 7 371 200

trükitud fsC sertifikaadiga paberile looduslike õlide 
ja vaikude baasil valmistatud värvidega ©triip




