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Kuidas me mulla kaitsele kaasa aitame?

Piirkondlik mullakaitse toetus

MeM
toetuse 

väljatöötamine ja 
rakendamise 

koordineerimine

PRIA 
toetuse nõuete kontrollimine ja toetuse maksmine

PMK 
meetme hindamine ja seire
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Toetuse eesmärk 
• Toetuse üldeesmärgiks on tagada erodeeritud ja turvasmuldade 

jätkusuutlik kasutamine ning muldade degradatsiooni minimeerimine.
• Konkreetsemad eesmärgid:

✓ kasvuhoonegaaside emissiooni piiramine,
✓ mullaerosiooni piiramine,
✓ toiteainete leostumise vähendamine,
✓ mulla orgaanilise aine sisalduse säilitamine ja suurendamine.
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Erodeeritud mullad
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• Erodeeritud ja deluviaalmuldadekompleks moodustab 5,5% põllumajandusmaast.
• Mullaerosioon mõjutab oluliselt mullaviljakust ning on üheks olulisemaks toitainete väljakannet põhjustavaks protsessiks. 
• Mulla vee-erosioon esineb Lõuna-Eesti künklikul maastikul.

Joonis 1. Vee-erosioon põllumajandusmaal.



Turvasmullad
• Turvasmullad moodustavad 7,9% põllumajandusmaast.
• Maaharimine eriti  turvasmuldade kündmine suurendab orgaanilise aine lagunemist märkimisväärselt. 
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Joonis 2. Turvasmullad põllumajandusmaal.



Kes saavad toetust taotleda?
KSM tootjate kasutuses olevate 
turvas- ja erodeeritud muldadega 
alade puhul on oht, et rohumaad 
võetakse kasutusse haritava 
maana. 
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Piirkondlikku mullakaitse toetus
(MULD) on mõeldud 
keskkonnasõbraliku 
majandamise (KSM) tootjatele.

• Toetust antakse viie järjestikuse kalendriaasta jooksul.
• Toetust saab taotleda maale, mille kohta ei taotleta arengukava alusel antavat muud 

pindalatoetust. 
• Ainsana on sama maa kohta võimalik taotleda kohalikku sorti taimede kasvatamise 

toetust.

MIKS?



Milliseid tegevusi 
toetatakse?

• Senist maakasutuse jätkamist püsirohumaana või  viljapuu- ja marjaaiana ning haritava maana kasutusel olnud alade püsirohumaa või viljapuu- ja marjaaia alla viimist.
• Toetusõiguslik maa = vähemalt 90% põllumassiivi pinnast on turvasmullad või erodeeritud- ja deluviaalmuldade kompleks.
• Toetusõiguslikud alad on märgitud PRIA põllumassiivide veebikaardil.

7Joonis 3. Turvas- ja erodeeritud mullad PRIA veebikaardil.



Milliseid tegevusi ära hoida?
• Rohumaa uuendamine künni teel ei ole lubatud. 

Erandina on turvasmuldadel rohumaa uuendamine 
lubatud randaalimise ja freesimise teel üks kord 
kohustusperioodi jooksul. 

• Viljapuu- ja marjaaia reavahed tuleb hoida 
rohukamara all, mida künni teel ei uuendata.

• Karjatamiseks kasutataval rohumaal on 
ülekarjatamine keelatud.
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VÕIMALUS: MULD toetuse taotlejatel on soovi korral võimalik oma põllumassiivi piire muuta 
niimoodi, et tekiks mullakaitse toetuse toetusõigusliku maa tingimustele vastav põllumassiiv.

Autor: A. Ader



MULD taotlejate esiviisik 2015
Taotleja Maakond Pindala, ha

I Aktsiaselts Metsaküla Piim Harjumaa 554
II Kõljala Põllumajanduslik Osaühing Saaremaa 351
III Väänikvere Agro OÜ Tartumaa 263
IV Kehtna Mõisa Osaühing Raplamaa 255
V Tammsaare OÜ Järvamaa 253
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MULD toetusõiguslik pind 2015. aastal
Näitaja Turvasmuldi, 

ha
Erodeeritud 

muldi, ha
Kokku, 

ha
MULD toetusõiguslik pind KSM 
taotlejatel 17 551 

(90%)
1 943
(10%) 19 494 

MULD potentsiaalne 
toetusõiguslik pind (ÜPT pinnad) 38 093

(77%)
11 649
(23%) 49 742 
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Kui paljud MULD taotlejad viisid põllumaa üle püsirohumaaks?
Aastal 2015 MULD toetust saanud alade maakasutus 2014. aastal oli järgnev: 
29% maast oli põllukultuuride alune maa (enamuses lühiajaline rohumaa) ja 
71% oli püsirohumaa.



MULD meetme hindamine
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Indikaator Sihttase
Taotlemine 2015 Osakaal sihttasemest, %

Turvas-
mullad

Erodeeritud ja 
delluviaal-

mullad
Turvas-
mullad

Erodeeritud ja 
delluviaal-

mullad
Toetust saanud 
ühikud, ha 20 000 8 943 9,5 44 0,05
Toetuse saajate 
arv 700 168 24
Eelarve, euro 6 000 000 440 266 7,3
MULD toetuse ühikumäär on 50 eurot hektari kohta aastas.



Toetusalused ja taotlemata MULD pinnad 2015
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E muld – erodeeritud muld
T muld – turvasmuld 

Toetusõiguslikud ja taotletud erodeeritud ja turvasmullad 2015



Erodeeritud ja turvasmuldade seire 
Uuring „Erodeeritud ja turvasmuldade omaduste muutumine“ (2015 ja 2020)
Uuringu eesmärk: on selgitada erinevate mullaparameetrite muutusi turvasmuldadel 
ning erodeeritud- ja delluviaalmuldadel nii jätkuval kasutamisel püsirohumaana kui ka 
maakasutuse muutumisel põllumaast püsirohumaaks. 
Mullaproovidest analüüsiti mulla füüsikalised ja keemilised näitajad: 
• huumushorisondi tüsedus (cm) erodeeritud muldadel ja turbahorisondi tüsedus (cm) 

turvasmuldadel,  
• mulla orgaanilise süsiniku sisaldus (Corg, %) Dumase meetodil ja Corg varu (t/ha), 
• mulla lasuvustihedus (g/cm3)
• mulla poorsus (%),
• taimedele kättesaadav P, K, Mg, Ca, Cu, B, Mn (mg/kg) Mehlich III meetodil,
• pHKCl.
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Erodeeritud ja turvasmuldade uurimisalad 2015. aastal 
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Turbahorisondi tüsedused turvasmuldadel
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Huumushorisondi tüsedused erodeeritud muldadel
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Corg varu turbahorisondis turvasmuldade uurimisaladel
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Corg varu huumushorisondis erodeeritud muldade uurimisaladel
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MULD meetme hindamine ja seire
• MULD meetme hindamine aitab selgitada 

meetme eesmärkide saavutamist.   
• Muldade seire annab teavet, millised 

muutused aja jooksul mullas toimuvad. 
• Toetus suunab keskkonnasõbraliku 

majandamise toetuse saajaid oma turvas- ja 
erodeeritud muldadega põldude aktiivse 
harimise asemel leidma alternatiivseid mulda 
säästvaid kasutusvõimalusi. 
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Autor: A. Ader



Tänan kuulamast!

Kadri Allik
kadri.allik@pmk.agri.ee
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