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KASUTATUD LÜHENDID 

Peamised kasutatud lühendid 

ANK  Arvestuslik netokasum 
BD Bioloogiline mitmekesisus ehk elurikkus 
BEF Balti Keskkonnafoorum 
BLV Brutolisandväärtus 
BTO Briti Ornitoloogiatrust (inglise keeles British Trust for Ornithology) 
CCI Ühine kontekstindikaator (common context indicator) 
Corg Orgaaniline süsinik 
Corg varu Orgaanilise süsiniku varu 
Dm Mulla lasuvustihedus 
DOC Labiilse süsiniku sisaldus mullas 
DOCp Labiilse süsiniku osakaal kogu orgaanilise süsiniku sisaldusest 

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

EEA 
Euroopa Keskkonnaagentuur (inglise keeles European Environmental 
Agency) 

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

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

FBI Põllulindude indeks (inglise keeles Farmland Bird Index)  

GIS 
IBA 

Geoinfosüsteem 
Rahvusvahelise ja rahvusliku tähtsusega linnualad EELIS-e andmetel 
(inglise keeles Important Bird Areas) 

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

K Kaalium 
KAUR Keskkonnaagentuur 
KKM Keskkonnaministeerium 
KHG Kasvuhoonegaasid 
  
KeA Keskkonnaamet  
KKI Keskkonnainspektsioon 
KKR Keskkonnaregister 
KLV  Kõrge loodusväärtus 
KLV alad Kõrge loodusväärtusega alad 
KOV 
LIDAR 

Kohalik omavalitsus 
Laserskaneerimine (inglise keeles Light Detection And Ranging) 
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LR Looduslik rohumaa 

LÜ Loomühik 
MAK 
MeM 

Maaelu arengukava 
Maaeluministeerium 

N Lämmastik 
NLV Netolisandväärtus 
NTA Nitraaditundlik ala 

OECD 
Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (inglise keeles The 
Organisation for Economic Co-operation and Development) 

P Fosfor 

PECBMS 
Üle-Euroopaline linnuseire (inglise keeles Pan-European Common Bird 
Monitoring Scheme) 

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

Tartu Ülikool 
Eesti haudelindude levikuatlase ruudustik (inglise keeles Universal 
Transverse Mercator) 

UAA Kasutuses olev põllumajandusmaa (Utilised Agricultural Area) 
VEP Vääriselupaik 
VTA Veterinaar- ja Toiduamet 
ÜPP Ühtne põllumajanduspoliitika 
 
TOETUSTE LÜHENDID 
ENK Energiakultuuri toetus 
ESA Ebasoodsamate piirkondade toetus 
KIA Kiviaia rajamise ja taastamise toetus 

KSA 
Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse 
tegevuste eest 

KSK 
Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja 
maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse tegevuste eest 

KSM Keskkonnasõbraliku majandamise toetus 
KSM-L MAK 2007-2013 keskkonnasõbraliku majandamise põhi- ja lisategevus 
KSM-M MAK 2007-2013 KSM põhitegevus ja mahepõllumajandusliku tootmise 



6 
 

toetus  

KSM-P MAK 2007-2013 keskkonnasõbraliku majandamise põhitegevus  
KST Keskkonnasõbraliku tootmise toetus 
LKT Loomade karjatamise toetus 
MAHE Mahepõllumajandusliku tootmise toetus  

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

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

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

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

ÜPT Ühtne pindalatoetus 
 

Kasutatud mõisted 
 

Omastatav 
taimetoitaine 

Taimede poolt potentsiaalselt kasutatav toitainete kogus mullas 
väljendatuna toiteelemendina 

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

Käesolev aruanne annab ülevaate Eesti maaelu arengukava 2014-2020 4. ja 5. prioriteedi ning 

osaliselt ka Eesti maaelu arengukava 2007-2013 2. telje püsihindamisega seotud uuringutest, mis 
on Põllumajandusuuringute Keskuse poolt korraldatud ja läbi viidud 2016. aastal. 

Püsihindamisega seotud uuringute eesmärgiks on eelkõige keskkonnaalaste näitajate kogumine 
ja analüüsimine ning seeläbi arengukavade tulemuste ja mõjude jälgimine ning väljaselgitamine. 
Uuringud on läbi viidud meetmete hindamiseks vajaliku info kogumiseks, meetmete 
kvaliteetsemaks analüüsiks ja samuti taustaandmete kogumiseks meetmete kujundamisel 
tulevikus. 

Seire ja hindamine programmiperioodi jooksul toimub pidevalt ja püsivalt, et tagada andmete 
aegrea olemasolu. Samuti lähtuvad iga-aastased hindamistegevused konkreetsetest vajadustest 

ning on kokku lepitud Maaeluministeeriumi ja Põllumajandusuuringute Keskuse vahel eelneval 
aastal järgnevaks aastaks. 

Uuringute eesmärgid, metoodika ja tulemused on esitatud valdkondade kaupa konkreetsete 
uuringute juures ning analüüsist tulenevaid järeldusi on kasutatud sünteesivalt Eesti maaelu 
arengukava 2014-2020 4. ja 5. prioriteedi meetmete hindamisel ja ühistele hindamisküsimustele 
vastamisel 2017. aasta püsihindamisaruandes. Uuringuid on tehtud järgmistes valdkondades: 
mullastik, vesi, elurikkus ja majandus. Valdkondade sissejuhatavas osas on kirjeldatud 4. ja 5. 
prioriteedi sihtvaldkondade ühiseid taustnäitajaid ning nende esitamisega kaasnevaid võimalikke 

probleeme. 

Lisaks on esitletud kompleksuuringu tulemused, millega selgitatakse mitmete maaviljeluslike 
võtete ja viljelusviiside mõju põllumajanduslike keskkonnatoetuste seisukohast. Uuringu 
tulemusi kasutatakse põllumajanduslike keskkonnatoetuste hindamise ja seire 
taustinformatsioonina ning seireindikaatorite valiku täpsustamiseks. 

Aruanne koosneb tervikuna viiest peatükist ja 40 lisast. 

Täiendavat informatsiooni Põllumajandusuuringute Keskuse poolt teostatud maaelu 
arengukavade püsihindamistegevuste kohta ning lühikokkuvõtted kõikidest uuringutest on 
võimalik leida PMK kodulehelt: http://pmk.agri.ee/mak/avaleht/. 
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LÜHIKOKKUVÕTE HINDAMISEGA SEOTUD UURINGUTEST 

Mullastikuga seotud hindamisvaldkonna uuringud 

MAK 2014-2020 4. prioriteedi  meetmete  seire ja hindamise raames läbiviidava „Mullaviljakuse 

ja orgaanilise aine uuringu“ jaoks on eraldiseisev metoodika kindlate geograafiliste kohtade ja 
teatud kindlate mullalliikide lõikes, mille kohta ei ole andmeid võimalik saada mullaviljakuse 
programmi ega muude seirete tulemustest. Aastatel 2005-2007 koguti esmakordselt valitud 
põldude proovialade künnikihist, seejärel kordusproovid aastatel 2010-2011 ja käesoleva uuringu 
raames kogutakse kordusproovid teistkordselt samadelt asukohtadelt. Proovid koguti 
keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) ja mahepõllumajanduse toetusega (MAHE) liitunud 
tootjatelt ning lisaks kontrollgrupina nende meetmetega mitteliitunud tootjate (ÜPT) põldudelt.  

Algselt koguti 1 915 keskmist mullaproovi, millest määrati laboratooriumis orgaaniline süsinik 

(Corg) ja mullaviljakuse parameetrid - happesus (pH), taimedele omastatav fosfor (P) ja kaalium 
(K), seega fikseeriti muldade agrokeemiliste omaduste nö lähtepunkt ja vastavalt seire ja 
hindamise metoodikale võeti kordusproovid samadest kohtadest 5 ja 10 aastat hiljem. 
Analüüsitulemuste võrdlusel selgitatakse erinevate meetmete mõju mulla agrokeemilistele 
omadustele. Vastavalt seire ja hindamise metoodikale kasutatakse mullaviljakuse muutuse 
hindamiseks järgmisi kriteeriume: 

• happeliste muldade (pH<5,6) osatähtsuse muutumine 

• alla optimaalse liikuva P sisaldusega (25 mg/kg) muldade osatähtsuse muutumine 

• alla optimaalse liikuva K sisaldusega (130 mg/kg) muldade osatähtsuse muutumine 

Vastavalt hindamise metoodikale on meetmete mõju mullaviljakusele positiivne, kui 
ülalmainitud muldade osatähtsus ei ole viimase 5 aastaga suurenenud. Mullaviljakuse 
hindamiseks leiti kõigi kolme hindamiskriteeriumi alla kuuluvate proovide osatähtsused 
kõikidest proovidest maakondade ja toetustüüpide lõikes 0-aastal ja 5. aastal. 2010.-2011. aastal 
koguti kordusproovid ca 1 300 alal. 2016. aastal alustati kolmanda seireringi aladelt proovide 
kogumist viljakuse parameetrite ja Corg määramiseks samadelt aladelt, et selgitada 
mullaparameetrite muutust viimasel viiel aastal erinevate toetustüüpide ja maakondade lõikes. 
Juhul kui toetustüüp muutus alg- ja kordusproovi võtmise ajal, lähtuti toetustüüpide määramisel 

kordusproovide ajal kehtinud toetustüübist. Seetõttu on toetustüüpide proovide jagunemises 
toimunud teatud muutused, kuid nende mõju uuringu üldistele tulemustele on väike. Kuna 2016. 
aastal koguti vähem kui pooled kordusproovid ja lõplikud tulemused selguvad järgmise aasta 
viljakuse uuringu raames, siis käesolevas aruandes kajastatud tulemused on rangelt esialgsed ja 
kindlasti muutuvad  järgmisel aastal ning pole seetõttu üldistusteks sobivad. 

2016. aastal alustasime viljakuse uuringu raames KSA+KSK toetusega liitunud tootjate muldade 
agrokeemiliste omaduste ja taimekaitsevahendite (TKV) jääkide seiret, et selgitada neis 
toimuvaid muutusi. Muldade agrokeemiliste omaduste muutuste hindamiseks valiti välja 11 

seireala kogu Eestis, millelt koguti nö algproovid 2016. aasta septembri lõpus mullapuuriga ca 
50 m pikkuselt trassilt 15 cm sügavuselt koondproovi meetodil.  

Mullaviljakuse uuringu 2016. aasta tulemuste põhjal saab öelda, et esialgse valimi tulemused 
näitavad, et MAK 4. prioriteedi meetmete rakendamine on mõjunud muldade agrokeemilistele 
omadustele positiivselt. Lõpliku hinnangu saab siiski anda peale kõikide kordusproovide 
kogumist ja analüüside tegemist 2017. a viljakuse uuringu raames. Happeliste muldade 
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osatähtsus suurenes 1% ja muldade keskmine happesus jäi praktiliselt samale tasemele võrreldes 
eelmise seireringiga. Madala P-sisaldusega muldade osatähtsus vähenes 2% võrra ja suurenes 
liikuva P keskmine sisaldus muldades ning madala K-sisaldusega muldade osatähtsus vähenes ca 

8% ja suurenes liikuva K keskmine sisaldus muldades. Toetustüüpide analüüsil vastavalt 
hindamiskriteeriumile selgus, et happeliste muldade osatähtsus suurenes MAHE toetustüübil, 
madala P-sisaldusega muldade osatähtsus vähenes MAHE tootjate muldades ning kõikidel 
toetustüüpidel vähenes ka optimaalsest madalama K-sisaldusega muldade osatähtsus. Käesolevas 
aruandes on kajastatud ca 40% kogu viljakuse uuringu proovide arvust ja seega on tulemused 
esialgsed ning lõplikud viljakuse uuringu tulemused selguvad järgmisel aastal. KSA+KSK 
tootjate agrokeemiliste omaduste seisund fikseeriti ja teostatakse kordusuuring viie aasta 
möödudes. KSA+KSK tootjate TKV jääkide summaarne keskmine sisaldus oli oluliselt suurem 

kui nitraaditundliku ala (NTA) tootjate põllumuldades 2016. aastal. Ühes proovis leiti ka 
glüfosaadi jääki.  

Uuringu „Mulla NO3 (nitraatlämmastiku) ja SO4 sisalduse muutus ja dünaamika NTA 
põllumuldades aastatel 2007-2016 erineva maakasutuse (põllukultuurid, rohumaa) korral ning 
mullas leiduvate taimetoiteelementide (P, K, Ca, Mg, Cu, Mn, B, Nüld) happesuse ja orgaanilise 
aine fooni ja pikaajalisemate muutuste selgitamine. Põllumaade TKV jääkide sisalduse 
selgitamine NTA põllumuldades“ peamiseks eesmärgiks on jälgida kergestiliikuvate 
lämmastikuvormide (nitraatlämmastik ja ammooniumlämmastik) ehk mineraalse lämmastiku 

(Nmin) sisalduse muutust mullas nitraaditundlikul alal, selgitamaks võimalikku nitraatide 
leostumise ohtu erineva maakasutuse ja ilmastikutingimuste korral. Teise olulise eesmärgina 
selgitatakse väävli kui suhteliselt liikuva toiteelemendi sisalduse muutust mullas ning 
kolmandaks eesmärgiks on jälgida ka ülejäänud olulisemate taimetoiteelementide sisalduse 
dünaamikat mulla vertikaalprofiilis ning selgitada seaduspärasused, mille alusel saab parandada 
väetamise planeerimist. Lisaks selgitatakse ka TKV jääkide sisaldust NTA-l paiknevatel 
tootmispõldudel.  

Käesolev uuring on otseselt seotud MAK 2014-2020 prioriteetide 4 ja 5 ettenähtud eesmärkide 
täitmisega ja nende prioriteetidega seotud meetmete arendamisega. Eeskätt on uuring suunatud 

küsimuste lahendamiseks, mis puudutavad veekeskkonna kaitset mineraalse lämmastiku ja 
taimekaitsevahendite võimaliku leostumise suhtes ning laiemas plaanis aitab kaasa mulla- ja 
veekaitsele. 

Prognoosimaks võimalikku leostumise ohtu on oluline teada, kuidas muutuvad sellega seotud 
erinevad mullaparameetrid. Sellest lähtudes on võimalik hinnata potentsiaalset mineraalse 
lämmastiku, taimedele omastatava väävli ja teiste toiteelementide võimalikku liikumist mulla 
vertikaalprofiilis ning potentsiaalset leostumist sõltuvalt maakasutusest, ilmastikust ja 
mullastikust.  

2012. aasta kevadel rajati uurimisala Adavere lähedal Puiatu külas asuvale tootmispõllule 
(edaspidi Adavere). Uurimisala on kuivendatud drenaažisüsteemiga ning seal on levinud 
liivalõimisega leostunud gleimuld (Go). Alates 2015. aasta septembrist olime sunnitud tehnilistel 
põhjustel muutma uurimisala asukohta sama põllumassiivi piires, kus mullastikutingimused on 
teistsugused - mullaliigiks on uuel alal gleistunud leostunud muld (Kog) ja lõimiseks kerge 
liivsavi (ls1). Seega on uuel alal tegemist ajutiselt liigniiske mullaga, mille lõimises on oluliselt 
rohkem saviosakesi kui eelmisel alal ning toiteelementide leostumise oht seega väiksem. 
Proovide kogumist alustati uuel alal 22. septembril 2015. aastal ja käesoleva aruande tulemused 
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kajastavad kogu perioodi kuni 27. detsembrini 2016. aastal, kuna peale seda oli maapind 
külmunud ning proove ei saanud enam võtta. Laboratoorsete analüüside tulemusena selgus 
peamiste toiteelementide ja Corg dünaamika mulla künnikihis kuni 15 cm sügavuseni.  

Seireala nihutamisega muutusid ka mullastikutingimused, kuid kerge liivsavilõimisega muld ei 
suutnud võrreldes liivmullaga siduda märkimisväärselt rohkem mineraalset lämmastikku. 
Lämmastikunormi 66 kg/ha suutis oder peaaegu täielikult ära tarbida ja oleks suutnud tarbida ka 
suurema koguse mineraalset lämmastikku. Siiski toimus ka selle väetamise normi juures 
sügisperioodil kerge Nmin leostumine mulla alumistesse kihtidesse. Sõnniku mineraliseerumist 
ei toimunud 2016. aasta sügistalvisel perioodil kahe kuu jooksul ning toitaineid mulda ei 
vabanenud. 2015/16 talvel oli muld külmunud lühikese perioodi vältel ja seetõttu oli 
toiteelementide sisaldus hilissügisel ja varakevadel suhteliselt sarnane. Väetusnorm 13 kg/ha 

fosforit ja 24 kg/ha kaaliumi oli liiga vähe nende toiteelementide tasakaalustamiseks mullas ja 
toimus mullavarude vähenemine, kuid üldiselt kõrge PK taseme juures ei ole see antud põllul 
probleem. 16 kuu jooksul toimus teravilja külvikorras oleva mulla järsk Corg sisalduse langus, 
orgaanilise väetise mõju kadus ca 2 aastaga. Sügisperioodil suurenes enamike toiteelementide 
sisaldus mulla ülemises kihis, kuid erandina Mg sisaldus vähenes. 2016. aasta jooksul oli viie 
seireala keskmisena Nmin-sisaldus ja liikuvus mullas suhteliselt madal ja potentsiaalne 
leostumise oht samuti väike. Selle põhjuseks oli väga madal lämmastikuga väetamise tase 
(keskmiselt 44 kg/ha) ning väga väike sademete hulk septembris. Enamikel põldudel suurenes 

juulist alates PK sisaldus, sest taimede aktiivse toiteelementide tarbimise aeg oli möödunud. 
Fosfor liigub mulla ülemisest kihist keskmisesse (30-60 cm sügavusel), kuid sealt allapoole 
praktiliselt enam ei leostu, kaalium liigub vähemal määral ka allapoole. Tahke veisesõnniku 
mõju mulla toiteelementide sisaldusele kestab umbes 1,5 aastat. 2016. aastal suurenes võrreldes 
2015. aastaga erinevate TKV toimeainete sisaldus muldades (vastavalt 0,13 ja 0,117 mg/kg), 
kuid vähenes veidi erinevate toimeainete arvukus mullas (vastavalt 4,36 ja 4,95 erinevat 
toimeaine jääki). Võrreldes eelmise aastaga vähenes fungitsiidide (8%) ja suurenes 
insektitsiidide (11%) osatähtsus. 

Uuringu „Minimeeritud harimise mõju muldade omadustele ja keskkonnaseisundile“ eesmärgiks 

on hinnata minimeeritud harimise mõju muldade omadustele ja keskkonnaseisundile – erosiooni 
vähendajana, süsiniku akumuleerijana, mulla toite- ja veerežiimi ning mullaelustiku seisundi 
võimaliku muutjana. 

2016. aastal võeti kordusproovid kahelt otsekülvi ja kahelt tavaharimisega põllult. 
Tavaharimisega põldudel teostati viimane kündmine ühel alal (O1) 2012. a ja teisel alal (O3) 
2014. aastal. Seega olid harimisviiside mõttes paremad võimalused hindamaks tehnoloogiatest 
tulenevaid erinevusi võrreldes 2015 aastaga. Paraku olid kõik uurimisalad nelja aasta külvikorras 
ainult teraviljade all, va O3 põld, kus 2015. a kasvatati ka ristikut. Teraviljapõhine külvikord 

mõjutas oluliselt kõikide alade huumusseisundi näitajaid ja seda pigem negatiivselt. Mõlemal 
otsekülvialal vähenesid Corg sisaldused mullas ja toimus lasuvustiheduse suurenemine, mistõttu 
on nüüd mõlemad alad ületanud kriitilise lasuvustiheduse piiri mullale (kergel liivsavil alates 
1,35 g/cm3). Märgatavalt halvenes pikaaegse otsekülvipõllu O1 huumusseisund: Corg vähenes 
üldkeskmisena võrreldes 2012 aastaga 10,5% (0,2%) võrra ning huumusvaru 12,6% (8,6 t/ha) 
võrra. Samas teisel otsekülvipõllul olid muutused palju väiksemad tänu ristiku kasvatamisele 
ning huumusvaru suurenes nelja aastaga 12,2% (5,8 t/ha) võrra, kuid lasuvustihedus suurenes 
0,16 g/cm3võrra ning ületas kriitilise lasuvustiheduse piiri. Tavaharimisega aladel ei toimunud 
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suuri muutusi Corgi osas, kuid paraku lasuvustihedus suurenes, mistõttu ka huumusvaru 
suurenes. Esmakordselt määrati ka labiilse ehk liikuva süsiniku sisaldus uuringu muldades ning 
liikuva süsiniku osatähtsus kogu Corgist oli ca 2% ehk enamus Corgist on mullas püsival kujul. 

Kündmise mõju avaldus K3 põllu alumises mullakihis, kus oli kõige kõrgem ning varieeruvam 
labiilse süsiniku sisaldus. Enamasti kasutati uurimisaladel ainult mineraalväetisi, vaid 
tavaharimisega K3 sai 2013. a ka tahedat veisesõnnikut. Taimetoiteelementide sisalduste 
muutused ei olnud ühesuunalised. P-sisaldus langes peaaegu kõikidel põldudel kõikides 
sügavuskihtides, kuid K-sisaldusega sellist trendi ei joonistunud. Otsekülvialadel langes K-
sisaldus pindmises mullakihis, sügavusel 5-15 cm toimus sisalduse suurenemine. Ainsana 
suurenesid mõlema taimetoiteelemendi sisaldused tavaharimisega K1 põllul. 2015. aastal 
kasutati otsekülvipõllul O3 lubiväetist, mis küll veidi tõstis mulla Ca ja Mg sisaldust ja ka pH-d, 

kuid siiski jääb mulla Ca sisaldus alla optimaalse sisalduse (1 500 mg/kg). Ka tavaharimisega K3 
põllul jääb Ca sisaldus allapoole optimumi ning kahjuks ei ole põlluraamatu andmetel ka 
kasutusele võetud meetmeid olukorra muutmiseks. Pidev teravilja külvikord tingib ka suurema 
taimekaitsevahendite kasutamise. TKV jääkide analüüs tehti kaheksal uurimisalal, st uuringusse 
kaasati lisaks neli otsekülvi põldu. TKV jäägid ja jäljed olid suuremad otsekülvipõldudel ning 
üldsisaldused olid multšis suuremad võrreldes mullaga. Kokku leiti 22 erinevat toimeainet 79 
korral ja neist 51,8% (41 juhul) juhtudest oli tegemist toimeaine sisaldusega alla määramispiiri 
ehk jälgedega. Lisaks tootjate poolt kasutatavatele taimekaitsevahenditele leiti multšist ka 

teravilja puhtimispreparaatide jälgi ning mullast keelatud toimeainete (DDT, trifluraliini, 
klotianidiini) jälgi. Mullaelustiku seisnud on nelja aastaga muutunud halvemaks, eriti on 
vähenenud hooghännaliste arvukus uurimisaladel. Erinevalt eelmiste aastate uuringutest oli 
tavaharimisega põldudel hooghännaliste arvukus suurem võrreldes otsekülvipõldudega. 
Vihmausside arvukus ja biomass on suuremad vastupidiselt hooghännalistele otsekülvipõldudel. 
Otsekülvipõldudel on rohkem just aneetsilise eluvormiga usse, kes elavad sügavamates 
mullakihtides ja on paksemad ning raskemad. 

Uuringus „Mulla orgaanilise süsiniku varu muutus ja CO2 emissioon erinevate toetusmeetmete 
ning maakasutuse puhul“ analüüsiti mulla orgaanilise süsiniku varu muutusi ja CO2 emissiooni 

erinevate toetusmeetmete ning maakasutuse puhul. Maaelu arengukava toetustega suunatakse 
põllumajanduslikku tootmist looduskeskkonnaga arvestavaks ja säästlikuks, et muutuvates 
tingimustes oleks võimalik siiski jätkuvalt hoida maid sobivas põllumajanduslikus kasutuses, 
koristada põldudelt saaki ning seejuures muldade viljakust säilitada. Toetustega soositakse 
kasutama abinõusid, mis aitavad mulla süsinikku säilitada ning vähendada ühtlasi 
kasvuhoonegaase. Eesmärgiks oli kirjeldada, kuidas muutub muldade süsinikuvaru ja CO2 
emissioon erinevate niiskusrežiimidega muldade ja maakasutuse juures (2016. aasta andmetel). 
Muutusi kirjeldati maaelu arengukava kõige suurema pinnaga toetuste ÜPT, KSM ja MAHE 

ning MULD toetuse kohta, mis on suunatud mulla orgaanilise aine sisalduse säilitamiseks ja 
suurendamiseks. Valdava osa KSM maafondist (89%) ning MAHE (54%) ja ÜPT (71%) 
toetusalustest pindadest moodustas põllumaa. Suurima osakaalu moodustasid märjad mullad - 
71 % KSM (sh KSM tootjate püsirohumaa) ja 61% MAHE tootjate maadest. MULD 
toetusalused maad olid sisuliselt täies ulatuses soomuldade all (u 100%). 

Rohumaadel Corg varu pisut suureneb ja põllumaadel Corg varu väheneb. Rohumaade kaalutud 
keskmine Corg varu muutus aastas oli kõige suurem 0,17 t/ha KSM tootjate püsirohumaadel. 
KSM, MAHE ja MULD rohumaade pindadelt koondina seoti süsinikku 21 Mt aastas. 



12 
 

Põllumaadel oli kaalutud keskmine Corg varu muutus aastas KSM ja MAHE pinnal vastavalt -
3,52 t/ha ja -3,51 t/ha sõltuvalt mulla niiskusrežiimidest. Toetusmeetmete KSM ja MAHE 
põllumaadelt kokku oli Corg varu muutus -1 914 Mt.  

Corg varu muutuse tulemuste põhjal arvutati toetusmeetmete põllu- ja rohumaadele CO2 
emissioonid. Kõige suurem oli CO2 emissioon KSM põllumaadel 5918 kt ja kordades väiksem 
MAHE põllumaalt 1 098 kt, sest KSM põllumaa pinda (454 421 ha) oli võrreldes MAHE 
põllumaaga (82 537 ha) tunduvalt rohkem. ÜPT põllumaadel oli CO2 emissioon 5 275 kt, kuid 
emissiooni arvutamisel mulla niiskusrežiimiga ei arvestatud. Toetusmeetmete rohumaadel oli 
CO2 emissioon negatiivne, ehk rohumaadelt mitte ei eraldunud süsinikku, vaid toimus süsiniku 
säilitamine ja vähene sidumine.  

Tulemused kogu maakasutuse pinnaühiku kohta näitavad Corg varu vähenemist KSM, MAHE ja 

ÜPT toetusmeetmetel -3,10 t/ha, -1,85 t/ha ja -1,47 t/ha aastas ja Corg varu suurenemist MULD 
toetusmeetmel 0,30 t/ha aastas. Corg varu muutus ja CO2 emissioon on omavahel seoses - kui 
Corg varu muutus on perioodi jooksul negatiivne ehk Corg varu väheneb, siis CO2 lendub ning 
positiivse Corg varu muutuse korral CO2 seotakse mulda. Tulemused kogu maakasutuse CO2 
emissiooni kohta on kõige suuremad KSM toetusmeetmel 11,37 t/ha aastas ja väiksemad MAHE 
toetusmeetmel 6,79 t/ha aastas. Emissioonide erinevus tuleneb KSM ja MAHE tootjate erinevast 
maakasutusest. KSM tootjate maafondis on püsirohumaade osakaal palju väiksem (11%) kui 
MAHE toetusaluste rohumaade (46%) osakaal.  

Vastupidiselt KSM ja MAHE toetusmeetmetele, kus ülekalus oli CO2 emissioon, seoti MULD 
pinnaühikult CO2 -1,10 t/ha aastas. MULD toetusalused turvasmullad olid kõik kasutusel 
rohumaadena. ÜPT toetuse tulemused Corg varu muutus aastas -1,47 t/ha ja CO2 emissioon 
5,53 t/ha aastas annavad orientiiri, milline on kokkuvõttes maaelu arengukava raames taotletud 
pindade Corg varu muutus ja CO2 emissioon 2016. aastal, sest MAK toetustega taotletakse koos 
enamasti ka ÜPT otsetoetust. 

Põhilised suundumused olid Corg varu suurenemine rohumaadel ja vähenemine põllumaadel 
ning CO2 emissioon põllumaadel ning sidumine rohumaadel. Vaadeldud toetusmeetmetest 
avaldab enim mõju Corg varu muutusele ja CO2 emissioonile KSM toetus, mille toetusalused 

põllumaad moodustasid ÜPT toetusest 48%. MULD toetusmeede aitab kliimamuutustega 
kohanemisele enam kaasa, sest nende maade kasutus ainult rohumaadena võimaldab süsinikku 
siduda ja säilitada. 

Veekeskkonnaga seotud hindamisvaldkonna uuringud 

Jõgede hüdrokeemilise seire uuringute järgi kuulusid 2015. aastal nitraatlämmastiku sisalduse 
järgi heasse seisundiklassi 56%, mõõdukasse klassi 37% ning halba 8% seirelävenditest. 
Võrreldes 2010. ja 2014. aasta andmetega on vähenenud heasse seisundiklassi kuulunud jõgede 
osakaal ja suurenenud mõõdukasse ning halba klassi jäävate jõgede osakaal. Samas 2012. aastal 

ei vastanud vähemalt heale seisundiklassile 18 lävendit (29%). Üldfosfori sisalduse järgi jäi väga 
heasse kvaliteediklassi 79% ning heasse 18% seirelävenditest ning ainult 3% kõikidest 
lävenditest jäi kesisesse kvaliteediklassi. Üldfosfori järgi väga halba kvaliteediklassi ei kuulunud 
2015. a ükski seirelävend. 

Põhjavee tugivõrgu seire andmetele toetudes on põhjavee seisund valdavalt hea, 
problemaatilisem on kvaliteet maapinnalähedase kvaternaari veekompleksi Meltsiveski 
põhjaveekogumis, kus vesi on aastaid olnud mõnevõrra suurema NO3-sisaldusega. Võrreldes 
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referentsaasta - 2010. aastaga on suurenenud hea kvaliteediga põhjavee osakaal ja vähenenud 
mõõduka seisundiklassi osa. Halva kvaliteediga põhjavett nitraadisisalduse järgi ei esinenud. 

Uuringu käigus KSM põldudelt kogutud dreeniveeproovidest kuulus nitraatide sisalduse järgi 

heasse kvaliteediklassi (<25 mg/l) 57%, keskmisesse (25-50 mg/l) 9% ja halba (>50 mg/l) 34% 
proovidest, ÜPT põllul vastavalt 0; 7 ja 93% proovidest ja mahepõllul vastavalt 85, 15 ja 0% 
proovidest. 2015.-2016. aastal torkab silma põldude dreenivee väga kõrge keskmine nitraatiooni 
sisaldus. Neil põldudel kasvatati talinisu, mille saak jäi erinevatel põhjustel (halb talvitumine, 
allakülvi ülekasvamine põhikultuurist) tagasihoidlikuks. Kõige madalam oli nitraatiooni 
kontsentratsioon KSM seirepõllul, mis asus NTA-l. Seal kasvatati neljandat aastat põldheina. 

Dreenivee keskmine fosforisisaldus oli 0,07-0,13 mg/l. Fosforisisalduse järgi jäi kõikide MAHE 
põllult kogutud dreeniveeproovide kvaliteet väga halba seisundiklassi. See võib olla tingitud 

seirepõllu 25-60 cm mullahorisondi lõimisest, milleks on peenliiv. Selles ei moodustu 
mullakolloide ja fosfor on mullast kergesti väljauhutav. 

Võrreldes eelmise vegetatsiooniperioodi ja perioodi 2006-2013 keskmisega leostus aruandeaastal 
väga palju lämmastikku just taliviljapõldudelt. Et kultuuride väetamine nimetatud perioodidel on 
jäänud stabiilseks (vahemikus 85-110 kg/ha lämmastikku), siis selle elemendi leostumine sõltub 
rohkem meteoroloogilistest tingimustest ja põllutööde kvaliteedist kui sellel tasemel väetamisest. 

Lämmastikku leostus aruandeaastal kõige vähem mahepõllult (4,1 kg/ha), KSM põldudelt 
leostus keskmiselt 18,3 ja ÜPT põllult 53,4 kg/ha. 

Võrreldes perioodiga 2006-2013 jäi aruandeaastal fosfori leostumine madalamaks nii 
seirepõldude kui toetustüüpide lõikes, jäädes loodusliku fooni (0,1-0,3 kg/ha/a) piiresse. 

NTA seirepõllul AD kasvatati mitmeaastast põldheina neljal järjestikusel aastal. 2016. aasta 
sügisel künti rohukamar üles ning koos künniga anti suur kogus komposti, mille tõttu on 
mahepõllu aastane lämmastiku- ja kaaliumibilanss suure ülejäägiga. Komposti järelmõju kestab 
mitu aastat ning antud toiteelemendid katavad järgmiste aastate saagi vajaduse. Kuid rajamisel 
antud kõrge orgaanilise väetise annuse tõttu säilib ka risk lämmastiku leostumisele. 

Mahepõldu LA aruandeaastal ei väetatud ja seepärast on ka kõikide toiteelementide üldbilanss 
sellel põllul negatiivne. 

2016. aastal arvutati PMK „Taluvärava toiteelementide bilansi ja kasutuse uuringu“ tulemused 
esmakordselt FADNi andmetel. Kõik NPK bilansinäitajad arvutati 2015. aasta andmete põhjal 
kaalutud keskmistena põllumajandustootja kohta ja see võimaldab üldistada saadud tulemusi 
gruppi kuuluvate tootjate üldkogumi kohta. Eesti keskmisena arvutatud bilansinäitajaid saab 
üldistada põllumajandussektorile tervikuna.  

2015. aasta uuringu tulemustel võib keskkonnasäästlikkuse ja vee kvaliteedi paranemise 
seisukohalt olukorda hinnata keskmiseks. Suurimateks probleemideks tasakaalustatud tootmise 
tagamisel on praeguse majandamise taseme puhul see, et sisendina antavad fosfori ja kaaliumi 

kogused ei kata tihti tegelikku toiteelementide vajadust ja toiteelementide kasutamise efektiivsus 
on keskkonna seisukohalt madal. Taluvärava bilansi tulemustel oli Eesti keskmine lämmastiku 
bilanss 2015. aastal 33 kg/ha, fosfori bilanss oli tasakaalus (0 kg/ha) ja kaaliumi bilanss 8 kg/ha. 
Lämmastiku ja kaaliumi kasutamise efektiivsus jäi madalaks (62% ja 69%), fosfori kasutamise 
efektiivsus (97%) vastas tasakaalustatud tootmise tasemele. Eesti keskmisena moodustasid 
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ettevõtte NPK- sisendist 57-67% mineraalväetised. Lämmastiku sisendist moodustas 
liblikõieliste poolt seotud lämmastik 16%.  

PMK „Pestitsiidide kasutuskoormuse uuringu“ tulemustel suurenes 2015. aastal pestitsiidide 

kasutamine seireettevõtete keskmisena võrreldes perioodiga 2010-2013. Aastal 2015 pritsiti 
seireettevõtete keskmisena 66% seirealusest põllumajandusmaast. Referentsaastate (2010-2013) 
keskmisega võrreldes suurenes pritsitud pind 3%. Kasutatud pestitsiidide toimeaine kogus 
pritsitud pinna kohta oli aastate 2010-2013 keskmisena 0,686 kg/ha ja 2015. aastal 0,714 kg/ha 
(suurenemine 4%). Põllumajandusmaa kohta kasutati aastate 2010-2013 keskmisena pestitsiidide 
toimeainet 0,430 kg/ha ja 2015. aastal 0, 473 kg/ha (suurenemine 10%). Sama uuringu 2007-
2015 perioodi tulemustel on pestitsiidide kasutamise trend seireettevõtetes vahepealsete aastate 
langusperioodi järel taas tõusev. Pestitsiidide kasutamise suurenemisega seoses säilib oht, et 

pinna- ja põhjavee saastumine võib suureneda, mis omakorda võib ohustada mullakeskkonda ja 
mõjuda elurikkust pärssivalt. 

Elurikkusega seotud hindamisvaldkonna uuringud 

Elurikkuse hindamisvaldkonnas jätkati 2016. a kimalaste mitmekesisuse ja arvukuse ning 
lindude liigirikkuse, arvukuse ja asustustiheduse uuringutega. Eesmärk on hinnata MAK 
keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) ja mahepõllumajandusliku tootmise (MAHE) toetusele 
seatud eesmärkide täitmist elurikkuse seisukohast. Lisaks viidi 2016. a läbi toetust saavate 
rohumaaribade taimestiku kordusseire (eelnevalt toimus see 2011. ja 2013. a), mille eesmärk oli 
hinnata muutuseid külvi või sööti jätmise teel rajatud rohumaaribade taimkattes. Lisaülesandeks 

oli hinnata rohumaaribade potentsiaalset panust ökoloogiliste hüvede kujunemisse 
suurepinnaliste põldudega põllumajandusmaastikus. 

Kimalaste seiret viidi alates 2009. a ja lindude seiret alates 2010. a iga-aastaselt läbi 66 
põllumajandusettevõtte maadel kahes piirkonnas: Kesk-Eestis ja Lõuna-Eestis. 2015. aastast sai 
taotleda MAK 2014-2020 perioodi toetusi. Sellest tulenevalt muutus 2015. a 66-st elurikkuse 
seireettevõttest 13 ettevõtte toetustüüp. Need ettevõtted ja lisaks veel neli ebasobivat seireala 
vahetati välja – viimased peamiselt põhjusel, et põllumaa oli aastate jooksul muutunud 
püsirohumaaks. Kokku vahetati seega välja 17 seireala (13 MAHE, 1 KSM ja 3 ÜPT ala). 

Tulenevalt kimalase- ja linnuseire välitööde ajastusest viidi kimalaseseire 2015. a läbi juba ka 
uutel seirealadel ning seega oli analüüsitavaid seireettevõtteid kokku endiselt 66 – igast 
toetustüübist 22. Kuna linnuseire toimus perioodil aprilli lõpp – juuni keskpaik, ei olnud selleks 
ajaks muutused ettevõtete toetustüüpides veel teada ning seega toimus seire samadel aladel, kus 
2014. a. Kuna 2015. a 13 seireala toetustüüp võrreldes eelnevate aastatega muutus, siis nende 
seirealade tulemusi 2015. a linnuseire põhianalüüsidesse ei kaasatud. Linnuseire põhianalüüs 
käsitleb seega 2010.-2014. ja 2016. a kohta 66 seireala ja 2015. a kohta 53 seireala 
loendustulemusi (13 MAHE, 21 KSM ja 19 ÜPT ala).  

Seireaastate 2009-2016 jooksul kohati 21 liiki kimalasi ning loendati Kesk-Eestis 7888, Lõuna-
Eestis 15 464 ning kahe piirkonna peale kokku 23 352 kimalast. Arvukaimateks 
kimalaseliikideks Eesti põllumajandusmaastikul olid kivi-, maa-, põld-, aed-, metsa-, tume-, 
soro- ja hallkimalane. 

Üldise trendina oli kimalaste arvukus läbi aastate kõigi toetustüüpidega seirealadel Lõuna-Eestis 
kõrgem kui Kesk-Eestis (erandiks oli vaid 2009. a). Kimalaseliikide arv ja Shannoni indeks 
transekti kohta olid ÜPT aladel samuti Lõuna-Eestis kõrgemad kui Kesk-Eestis, MAHE ja KSM 
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aladel ei olnud see erinevus nii selge. Kimalaseseire alade ümbruses 2 km raadiuses olid mitmed 
olulised maakasutuse ja maastiku mitmekesisuse näitajad Lõuna-Eestis oluliselt kõrgemad kui 
Kesk-Eestis. Piirkondadevahelised erinevused kimalasenäitajates tulenevad seega ilmselt 

kõrgemast maastiku mitmekesisusest ja kompensatsioonialade olemasolust Lõuna-Eestis ning 
piirkondlikest eripäradest, mistõttu seal leidub kimalastele ka rohkem toitu (õite tihedus 
loendusaladel oli läbi aastate Lõuna-Eestis kõrgem). 

Üldise trendina olid keskkonnatoetustega mitteliitunud ettevõtetes kimalaste arvukus, liikide arv 
ja mitmekesisuse indeks madalamad. Seejuures ilmnesid olulised erinevused pigem alates 
kolmandast seireaastast (2011), mis viitab, et KSM ja MAHE alad muutusid kimalastele 
seireaastate jooksul atraktiivsemaks, ÜPT aladel jäid aga näitajad pigem stabiilselt 
madalamateks. Üheks põhjuseks võivad olla KSM ja MAHE toetuse nõuded. Viimasel paaril 

aastal võis märgata kimalasenäitajate kasvu siiski ka ÜPT aladel. Läbi aastate leiti kõige 
madalamad kimalasenäitajad Kesk-Eesti ÜPT aladel ehk seal olid kimalastele kõige 
ebasoodsamad tingimused (sh kõige väiksem õite tihedus ehk kõige vähem toitu).  

Keskmised kimalasenäitajad olid KSM seirealadel sageli isegi kõrgemad kui MAHE seirealadel, 
mõningatel juhtudel statistiliselt oluliselt. KSM kõrgete tulemuste üheks põhjuseks võis olla 
asjaolu, et seirealade ümber moodustatud 2 km raadiusega puhvrites olid mitmed olulised 
maakasutuse ja maastiku mitmekesisuse näitajad KSM ettevõtetes oluliselt kõrgemad kui ÜPT 
seirealadel ja mõne näitaja osas ka oluliselt kõrgemad kui MAHE seirealade ümbruses. Lisaks 

saavad MAHE alad mõjutusi ka kõrval asuvatelt intensiivsematelt aladelt. MAHE alade 
hoidmiseks kõrvalasuvate intensiivsemalt majandatavate alade negatiivsete mõjude eest oleks 
vaja MAHE alade eraldamiseks jätta ka piisavalt laiad puhverribad.  

Aastate jooksul oli kõige varieeruvam näitaja kimalaste arvukus. See tuleneb 
populatsioonidünaamikast, mida mõjutavad omakorda ilmastik jt tegurid. Kimalaseliikide arv ja 
Shannoni mitmekesisuse indeks on stabiilsemad näitajad. Kõige ilmsemad ajalised muutused 
toimusid Lõuna-Eesti kimalasenäitajates, mis 2015. ja 2016. a kõigi toetustüüpidega ettevõtetes 
kasvasid, saavutades 2016. a seireaastate 2009-2016 maksimumi. Kõige suurem oli see kasv 
MAHE, kõige tagasihoidlikum aga ÜPT aladel. Kesk-Eestis sellist hüppelist kasvu ei tuvastatud. 

Kuna kimalased külastavad õisi selleks, et nektarit ja õietolmu koguda, sõltuvad 
kimalasenäitajad ka õite tihedusest – mida rohkem õisi, seda kõrgemad kimalasenäitajad. 
Seetõttu on oluline tagada õitsemiskonveieri olemasolu. Üldise trendina oli õite tihedus kõrgeim 
MAHE ja madalaim ÜPT loendustransektidel. Suuremat õite tihedust MAHE ettevõtetes võib 
seletada keeluga kasutada sünteetilisi pestitsiide ja enamust mineraalväetisi – see soodustab 
kimalastele sobivate taimede olemasolu ja rohkust. Piirkonniti leidus läbi aastate kimalastele 
rohkem toitu Lõuna-Eesti seirealadel. 

2010.-2016. a loendati linnuseire aladel kokku 3814 pesitsevat paari ja kohati 42 pesitsevat 

põllulinnuliiki, neist Kesk-Eestis 14 ja Lõuna-Eestis 41. Dominantseimaks linnuliigiks Eesti 
põllumajandusmaastikul oli ülekaalukalt avamaastikku eelistav põldlõoke, kellele järgnesid 
kadakatäks, kiivitaja ja sookiur. Madalaim põldlõokese dominants leiti Lõuna-Eestis ja piirkondi 
koos analüüsides kõigil aastatel ja Kesk-Eestis perioodil 2010-2014 MAHE ettevõtetes, mis 
tuleneb sellest, et seal kohati rohkem ja arvukamalt ka teisi liike kui KSM ja ÜPT ettevõtetes. 
2015. ja 2016. a oli aga Kesk-Eestis põldlõokeste dominants MAHE aladel väga kõrge, 2016. a 
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isegi kõrgem kui KSM ja ÜPT aladel. 2015. a kohati Kesk-Eesti MAHE aladel vaid kahte ja 
2016. a kolme pesitsevat linnuliiki, varasemalt aga alati rohkem. 

Kõige väiksema pesitsevate lindude mitmekesisusega olid Kesk-Eesti KSM ettevõtted, kus 

kohati perioodi 2010-2016 jooksul vaid kolme pesitsevat linnuliiki – madala linnustiku 
mitmekesisuse põhjuseks on ilmselt vähene maastiku mitmekesisus seirealustel põldudel (suured 
põllumassiivid ja vähe maastikuelemente). 

2010.-2016. a olid kõik linnunäitajad kõigil seitsmel aastal (v.a paaril juhul) Lõuna-Eesti 
seirepiirkonnas oluliselt kõrgemad kui Kesk-Eesti seirepiirkonnas. See tuleneb ilmselt 
kompensatsioonialade olemasolust Lõuna-Eestis ja piirkondlikest eripäradest.  

Keskmised linnunäitajad transekti kohta olid seireaastatel 2010-2014 paari erandiga nii 
piirkonniti eraldi kui ka Kesk- ja Lõuna-Eesti piirkondi koos analüüsides MAHE ettevõtetes 

kõrgemad kui KSM ja ÜPT ettevõtetes. 2015. ja 2016. a toimus MAHE alade keskmistes 
linnunäitajates transekti kohta suur langus, eriti Kesk-Eestis, kus pesitsejate keskmine liikide arv 
ja Shannoni mitmekesisuse indeks olid 2015. ja 2016. a ning pesitsevate paaride arv 
põldlõokeseta 2016. a madalamad kui KSM ja ÜPT aladel. Järsk langus toimus Kesk-Eesti 
MAHE aladel tegelikult juba 2014. a, kuid siis jäid keskmised linnunäitajad ikkagi kõrgemaks 
kui KSM ja ÜPT aladel. Lõuna-Eestis toimus samuti 2015. ja 2016. a MAHE aladel keskmistes 
linnunäitajates suur langus, kuid peale paari erandi olid keskmised linnunäitajad transekti kohta 
siiski MAHE aladel kõrgemad kui KSM ja ÜPT aladel. 

Seireaastate 2010-2014 tulemused viitasid, et MAHE ettevõtted on põllulindudele sobivam 
elupaik. Ühe põhjusena võib välja tuua  meetme nõudeid: MAHE aladel ei tohi kasutada enamust 
mineraalväetisi ja sünteetilisi pestitsiide, mistõttu leidub lindudele seal ilmselt ka rohkem toitu. 
Olulise põhjusena võib aga välja tuua ka maakasutuse. KSM ja ÜPT aladel oli transekti puhvrist 
suurem osa (70-90%) põllukultuuride all, MAHE aladel oli aga transekti puhvrist suurem osa 
(~70%) hoopis rohumaade all. Rohumaad on aga lindudele sobivam elupaik. 

2015. ja 2016. a madalad linnunäitajad MAHE aladel on aga eelpooltooduga vastuolus. Samas 
tuleb aga tõdeda, et viimastel aastatel ei toimunud langus ainult MAHE aladel. Kesk-Eestis 
langesid pesitsevate lindude näitajad alates 2014. a ka ÜPT ettevõtetes ning pesitsevate paaride 

arv ka KSM ettevõtetes. Lõuna-Eestis võis samuti ÜPT aladel langust täheldada, eriti pesitsevate 
paaride arvus. KSM alade keskmised näitajad transekti kohta olid mõlemas piirkonnas läbi 
seireaastate küllaltki madalad ja kõige stabiilsemad. 

Madalaimad olid keskmised linnunäitajad transekti kohta Kesk-Eestis sagedamini KSM 
seirealadel, Lõuna-Eestis ja piirkondade koosanalüüsil kord KSM, kord ÜPT ettevõtetes. Sellest 
võib järeldada, et KSM ettevõtete tegevus ei ole niipalju keskkonnasõbralikum, et avalduks 
positiivne trend võrreldes ÜPT aladega. 

Põllulindude arvu vähenemisele viitab ka riikliku keskkonnaseire programmi raames läbiviidav 

haudelinnustiku punktloendus. Seireaastate 2010-2016 jooksul MAK meetmete põllulinnuseires 
kohatud 42-st liigist kuulusid arvukamad enamasti haudelinnustiku punktloenduse järgi 
mõõdukalt langeva arvukusega liikide hulka – seega, kui Eestis üldiselt on need liigid mõõdukalt 
langeva trendiga, on arusaadav, et see kajastub ka põllulindude seires. Kesk-Eestis, kus 
põllulinnuseire linnunäitajate langus oli viimasel kolmel aastal eriti märgatav, kuulus seireaastate 
2010-2016 jooksul kohatud 14-st põllulinnuliigist haudelinnustiku punktloenduse põhjal koguni 
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9 mõõdukalt langeva trendiga liikide hulka. See viitab, et põllulindude olukord on muutumas 
järjest ebasoodsamaks ja MAK meetmed ei ole piisavad nende negatiivsete muutuste 
ärahoidmiseks. 

Linnunäitajate toetustüüpidevahelise olulise erinevuse statistilistesse analüüsidesse kaasati 
lisanäitajatena maastikuelementide pindala ning põllukultuuride (linnuseire analüüsides 
mõeldakse selle all haritaval maal kasvatatavaid kultuure, v.a lühiajalised rohumaad) pindala 
loendustransekti puhvris (1 km x 100 m). Olulisi erinevusi linnunäitajates eri toetustüübiga 
ettevõtete vahel leiti vaid üksikutel juhtudel – seejuures kümnel juhul 14-st oli näitaja MAHE 
aladel oluliselt kõrgem kui KSM ja/või ÜPT aladel. 

Keskmine põllukultuuride pindala loendustransekti puhvri kohta oli Lõuna-Eestis madalam kui 
Kesk-Eestis. Lisaks oli keskmine põllukultuuride pindala kõigil aastatel nii piirkondi eraldi kui 

ka koos analüüsides MAHE aladel madalam kui KSM ja ÜPT aladel. Põllukultuuride pindalal 
leiti tihti oluline seos linnunäitajatega, mis oli alati negatiivne – see viitab, et mida rohkem on 
linnuseire transektide all  teravilja-, õlikultuuri- jm haritavaid põlde peale rohumaa, seda 
väiksem on seal lindude arvukus ja liigirikkus. Samas on oluline ka kultuuride mitmekesisus, 
sest linnud kasutavad pesitsustsükli jooksul erinevate kultuuridega põlde. 

Keskmine maastikuelementide pindala transekti puhvri kohta oli Lõuna-Eestis kõrgem kui Kesk-
Eestis. Mitmetel juhtudel leiti analüüsides maastikuelementide oluline mõju linnunäitajatele, mis 
oli paari erandiga alati positiivne. 

Rohumaaribade taimestiku andmeid koguti 2011. a 87-s, 2013. a 83-s ja 2016. a 88-s 
rohumaaribas. 2016. a langes varasemalt seiratud ribadest 26 välja, kuid asemele valiti 27 uut 
riba. Seega koguti perioodil 2011-2016 taimestiku andmeid kokku 114-s erinevas rohumaaribas, 
kus registreeriti 197 soontaimeliiki. Sagedasemad liigid (vähemalt 50% rohumaaribades) 2016. a 
olid harilik raudrohi, mets-harakputk, harilik puju, põldohakas, harilik kerahein, harilik orashein, 
põldosi, põldtimut, ahtalehine nurmikas, võilill ja harilik hiirehernes.  

Kõigis uuritud seitsmes taimenäitajas toimus seireaastate jooksul oluline muutus, mis oli pigem 
positiivne. Üldine, ohtrate liikide, püsikute, ohtrate püsikute ja graminoidide keskmine 
liigirikkus oli 2016. a oluliselt kõrgem kui eelnevatel aastatel. Siiski ei tuvastatud selget muutust 

lehtrohundite liikide arvus, samas kui need on tolmeldajatele jt putukatele ökoloogilise toe 
pakkujana kõige tähtsam funktsionaalne rühm. Positiivse trendina suurenes 2016. aastaks kõigi 
rajamistüübiga ribades ohtrate liikide ja ohtrate püsikute keskmine liigirikkus. 

Uuringu tulemused viitavad, et mahetootmine tagab juba rohumaariba rajamise alguses 
ökoloogiliselt parema liigilise koosseisu kui intensiivsem tootmine. Rajamistüübiti oli 
rohumaaribade sööti jätmine positiivne umbrohtude arvukusele, aga kuna nende seas on palju 
õitsevaid rohundeid, siis võiks sellist tulemust teatud määral siiski ka positiivseks pidada. 
Regionaalsetest eripäradest tingitud taimede mitmekesisuse erinevus rohumaaribades oli 

samamoodi säilinud.  

Läbi aastate säilis toetus- ja rajamistüüpidevaheline erinevus – kui üle aastate mingi muutus 
toimus, siis kõigis tüüpides pigem ühtemoodi. Sisselevi ja koosluse muutuste piiravaks teguriks 
on kindlasti põllumaade domineerimine ümbruskonnas. Lisaks ei võimalda väheste 
olemasolevate rohumaade muruks niitmine (liiga vara, sageli ja madalalt) toota seemneid, et siis 
nende abil uutesse kasvukohtadesse levida.  
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Rohumaariba ökoloogilistele toimimisnõuetele vastavuse kriteeriumi järgi peab see koosnema 
vähemalt kolmest ökoloogiliselt märkimisväärse ohtrusega (kahe prooviruudu keskmine 
ohtrusklass vähemalt 2)  püsikuliigist, millest vähemalt üks oleks rohundite hulka kuuluv 

õistaim. Sellele kriteeriumile vastavate ribade arv on pärast 2011. a jätkuvalt suurenenud ning 
saavutas 2016. a olenevalt toetustüübist 89-100% seiratud rohumaaribadest. Toetustüüpe 
eristamata oli seatud ökoloogilisele kriteeriumile vastavate ribade osakaal kasvanud 61%-lt 91%-
le. Erinevate taimestikunäitajate varieeruvus ribade vahel oli siiski suur, mis tulenes pigem 
lokaalsetest iseärasustest.  

Taimede funktsionaalsete tunnuste analüüsil leiti, et hemeroobsuse ja ruderaalsuse indeks ning 
võõrliikide osakaal on vähenenud, mis viitab taimkatte kvaliteedi paranemisele, rõhutades 
taimekoosluse inimtegevuse lembuse vähenemisele. Umbrohtude liigirikkus oli 2016. a oluliselt 

suurenenud, kuid ilmselt püsikute, mitte lühiealiste põlluumbrohtude arvelt. Võõrliikide osakaal 
on küllaltki väike ja aastatega vähenenud, kuid siiski tuleks rohkematele võõrliikidele tähelepanu 
pöörata. Probleemsed on nt ka paljud kultuurheina ja/või murusegude tüüpilised liigid, mis on 
ökoloogilises mõistes hoopis võõrgenotüübid. 2016. a leiti ida-kitsehernest ühes ribas ja lupiini 
mitte üheski (2011. a kasvas ida-kitsehernest kahes rohumaaribas, 2013. a vaid ühes, lupiini 
kummalgi aastal ei leitud), kanada kuldvitsa leiti korra 2013. a.  

Madalakasvuliste liikide osakaalu kasvu ei ole vaatamata liigirikkuse suurenemisele veel näha – 
võib-olla pärsib jätkuvalt kõrgekasvuline taimkate uute liikide idanemist ribas ning seetõttu ei 

ole koosluse areng olnud piisavalt kiire. Jätkuvalt on sagedased suurekasvulised kõrrelised ja 
püsikrohundid nagu pujud ja ohakad, kuid jätkuva niitmise tingimustes võiks eeldada 
madalakasvuliste liikide osakaalu kasvu. Probleemiks võib olla ka mulla kõrge toitelisus põllu 
servas, mis toetab kõrgekasvuliste liikide niitmisjärgset taastumist. 

Rohumaaribade taimekoosluste arengu suurimaks piduriks on seemne-doonoralade puudumine ja 
väheste rohumaailmeliste naaberalade liiga varajane niitmine. Teetammidel võiks arendada 
erilist niitmiskorda, mis võimaldaks taimedel taastuda peale esimest, näiteks varasemat suurema 
lõikekõrgusega niitmist ning toota seemneid levimiseks rohumaaribadesse madalama varre otsas. 
Soodustama peaks naabruses olevate püsitaimestikuga maastikuelementide (väikesed 

rohumaafragmendid, metsaservad) seisundit, säilimist ja samas ka nende omavahelist 
maastikulist ühendatust. Vältima peab pestitsiidide sattumist rohumaaribale ning selle vahetusse 
lähedusse. Rajamistüüpidest võiks eelistada sööti või segarajamistüüpi külvile. Külviga 
rohumaaribade rajamisel peaks külv olema traditsioonilisest rohusegukülvist hõredam, 
külvisegus peaks vähendama suurema idanemisvõimega liikide proportsiooni ning külviliikide 
arvu segudes peaks suurendama. Niitmiskõrgus ei tohiks olla liiga madal – see ei võimalda 
püsik-rohundite taastumist niitmise järel. Proovida võiks varasuvist esmaniidet, mis pidurdaks 
umbrohtude ja kiirekasvuliste püsikute kasvu ja soodustaks madalamakasvuliste liikide arengut. 

Lisaks tuleks arendada koostööd erinevate ametkondade vahel (nt Maaeluministeerium, 
Maanteeamet, Keskkonnaamet) ning töötada välja meetmeid (nt suunata rohkem toetusi juba 
olemasolevatele rohumaaribadele kui uute rajamisele), mis aitaks rohumaaribasid positiivses 
suunas arendada. Väga tähtis on edendada Eesti looduslike liikide regionaalsete (mullastiku) 
spetsiifikatega seemnesegude tootmist, et oleks, mida ribadele külvata, sest sisselevi võimalused 
naaberaladelt on väga väikesed. 
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Majanduslike näitajate ja muu valdkonnaga seotud uuringud 

Sotsiaalmajanduse hindamisvaldkonnas jätkati pikaajalist uuringut „Ettevõtjatulu“, mille 
eesmärgiks on välja selgitada, mil määral on MAK 2. telje toetused aidanud säilitada ja 

suurendada maaelanikkonna tulutaset.  

Andmed koguti ja analüüsiti 2016. aastal ning kajastavad 2015. aasta majandusseisu (2015. 
aastal maksti välja veel 2014. aastal taotletud MAK 2. telje toetused). FADN andmetel oli Eesti 
keskmise põllumajandustootja kasutuses 2015. aastal keskmiselt 120 ha põllumajanduslikku 
maad, millest 37% oli omandis ja 63% renditud või muudel tingimustel kasutusele võetud. MAK 
2007-2013 2. telje meetme toetuste lõikes olid põllumajandusliku maakasutuse poolest kõige 
suuremad KSM tootjad, kelle kasutada oli keskmiselt 400,8 ha ettevõtte kohta. Mahetootjal oli 
2015. aastal kasutada keskmiselt 119,7 ha põllumajanduslikku maad. 

Põllumajandusmaa hektari kohta arvestatuna oli kogutoodangu väärtus 2015. aastal keskmiselt 
1047 €/ha, toetuste kogusumma kasutatava põllumajandusmaa hektari kohta oli 188 eurot. 
Kogutoodangu väärtus koos toetustega (v. a investeeringutoetused) oli 2015. aastal 
põllumajandusmaa hektari kohta arvestatuna kõige suurem LKT ja KSM tootjatel (vastavalt 
1270 ja 1183 eurot/ha) ning kõige väiksem MAHE ja PLK tootjatel (vastavalt 716 ja 933 
eurot/ha). 

Eesti keskmine põllumajandustootja sai 2015. aastal sissetulekuid (k.a toetused) 833 eurot 
põllumajandusmaa hektari kohta. MAK 2007-2013 2. telje meetmetoetuste lõikes said suuremaid 
sissetulekuid LKT ja KSM tootjad (vastavalt 976 ja 937 eurot põllumajandusmaa hektari kohta). 

MAHE, OTL ja PLK tootjad said sissetulekuid hektari kohta teiste 2. telje tootjate ning 
tavatootjatega võrreldes oluliselt vähem (466-565 eurot/ha). 

Toetuste osatähtsus sissetulekutes MAKi 2. telje toetusi taotlenud ettevõtetel varieerub 
vahemikus 17%–51%. MAHE ja PLK tootjatel moodustasid toetused 51% ja 42%, KSM 
tootjatel aga 20% sissetulekutest. 

Üheks põllumajandustootjate tulukuse hindamise näitajaks on netolisandväärtus (NLV). Mida 
suurem on NLV, seda rohkem jääb ettevõttele vahendeid töötasude maksmiseks, investeeringute 
tegemiseks ja omanikutuluks. Eesti keskmisel põllumajandustootjal oli NLV 2015. aastal 25 940 

eurot ettevõtte ja 14 428 eurot tööjõu aastaühiku kohta. MAK 2007-2013 2. telje toetusi saanute 
lõikes tootsid NLV tööjõu aastaühiku kohta kõige rohkem KSM tootjad (24 797 €/TJÜ). Kõige 
vähem oli NLV tavatootjatel (10 565 €/TJÜ).  

Peale netolisandväärtuse on oluliseks majandustulemuste hindamise näitajaks ettevõtjatulu, mis 
näitab ettevõtte kasumlikkust ja jätkusuutlikkust. Ettevõtjatulu arvestatuna põllumajandusmaa 
hektari kohta moodustas Eesti keskmisel põllumajandustootjal koos toetustega 2015. aastal 71 
€/ha (2014.a 68 eurot/ha; 2013. a 127 eurot/ha). 2. telje meetme toetuste lõikes tootsid 2015. 
aastal kõige rohkem ettevõtjatulu (k.a toetused) NAT ja NAM tootjad (vastavalt 140 ja 111 

€/ha). 

Eesti keskmine põllumajandustootja kasutas keskmiselt 1,8 tööjõu aastaühikut ettevõtte kohta, 
millest ligi poole (46%) moodustas tasustamata tööjõud. Tasustatud tööjõu osatähtsus kogu 
tööjõukulus erines oluliselt MAK 2. telje toetusi taotlenud tootjate gruppide lõikes. MAHE ja 
tavatootjate grupis oli üle 60% kogu tööjõukulust tasustamata, samas KSM tootjate grupis ainult 
19%. Seetõttu analüüsiti ka arvestuslikku netokasumit (ANK), kus ettevõtjatulust lahutatakse 



20 
 

tasustamata tööjõukulu tasustatud tööjõu palgatasemel. Arvestuslik netokasum on eriti oluline 
just väiketootjate majandustulemuste hindamisel, et väärtustada ka palgata töötavate omanike ja 
pereliikmete tööaega, mille eest tasu ei makstud. Eesti keskmisel põllumajandustootjal jäi 2015. 

aastal ANK (koos toetustega v.a investeeringutoetused) negatiivseks, moodustades -1324 eurot 
tööjõu aastaühiku kohta (2013. a 1581 eurot/TJÜ) ja -20 eurot põllumajandusmaa hektari kohta. 
KSM tootjatel oli ANK koos toetustega tööjõuühiku kohta arvestatuna keskmiselt 5704 eurot ja 
põllumajandusmaa hektari kohta 65 eurot. Tööjõuühiku kohta arvestatuna oli ANK kõige 
suurema miinusega tavatootjatel (-3372 €/TJÜ; -20 eurot/ha). 

Tootmise jätkusuutlikkuse säilitamise ja arendamise seisukohalt on investeeringud üheks 
määravamaks teguriks. Eesti keskmine põllumajandustootja kulutas 2015. aastal 
investeeringuteks keskmiselt 22 935 eurot ettevõtte kohta (2014. aastal 27 336 eurot, 2013. aastal 

37 360 eurot). Ligi pooled (47%) Eesti põllumajandustootjatest ei teinud 2015. aastal 
investeeringuid. Kõige rohkem oli investeeringute tegijaid KSM tootjate seas (73%). 

Põllumajandustootjate jätkusuutlikkuse analüüsi peamiseks eesmärgiks on hinnata 2. telje 
toetuste mõju ulatust põllumajandustootjate jätkusuutlikkusele, hinnates jätkusuutlike tootjate 
osakaalu vastavat toetust saanud ettevõtete hulgas. Hindamise aluseks on võetud jätkusuutlikku 
arengut tagava arvestusliku brutolisandväärtuse (BLV) tase tööjõu aastaühiku (TJÜ) kohta. 2015. 
aastal oli jätkusuutlike tootjate osakaal kõige suurem (64% tootjate koguarvust) KSM tootjate 
hulgas ning kõige väiksem (24% tootjate koguarvust) LKT tootjate hulgas. Jätkusuutlike tootjate 

osatähtsus erineb ka suurusgruppide lõikes (Lisa 34). Jätkusuutlike tootjate osakaal on kõrgem 
(üle 80%) suurtootjate hulgas, keskmise suurusega tootjate hulgas on neid olenevalt meetmest 
24-66%. KSM toetust taotlenud tootjate hulgas oli jätkusuutlikke tootjaid 64%, samas kui 
vaadata neid eraldi suurusgruppide lõikes, siis selgub, et suurtootjate hulgas oli jätkusuutlikke 
tootjaid 88%, keskmise suurusega tootjate hulgas 66% ja väiketootjate hulgas 17%. 

Maaelu arengukava meetmetoetuste üldisesse põllumajandustoetuste konteksti paigutamiseks 
ning laiema tausta saamiseks toetuste võimalikust mõjust maakonnas on vaadeldud ÜPP I ja II 
samba toetuste jagunemist maakondade vahel väljamaksete alusel aastatel 2015-2016.  

2015. aastal maksti I samba toetusi 125 mln, II samba toetusi 87,5 mln ja siseriiklikke toetusi 3,4 

mln eurot. 2016. aastal maksti I samba toetusi 131 mln, II samba toetusi 115 mln ja siseriiklikke 
toetusi 3,5 mln eurot). Kokku (I, II sammas (tehnilise abi toetuseta) ja riiklikud toetused) maksti 
2016. aastal välja 242,5 mln eurot, mis on võrreldes 2015. aastaga (216 mln eurot) 12% rohkem. 

2016. aastal oli I samba väljamakstud toetuste summa võrreldes 2015. aastaga 4% suurem. 
Mõlemal aastal said kõige enam I samba toetusi Lääne-Virumaa põllumajandustootjad (pisut üle 
14 mln euro). 2015. aastal rakendusid MAK 2014-2020 meetmed, millega suurenes 2016. a. 
väljamakstud II samba toetuste kogusumma võrreldes 2015. aastaga 23%. 

II samba toetuste kogusumma 2015. aastal oli kõige kõrgem Tartumaal (9,1 mln eurot). 2016. 

aastal maksti II samba toetusi kõige rohkem Viljandi- (25,7 mln eurot) ja Tartumaale (11,4 mln 
eurot). Erinevate toetuste lõikes (I, II sammas ja riiklikud toetused) oli suurima 2016. aastal 
väljamakstud kogusummaga maakond Viljandi (39,4 mln eurot), järgnesid Tartu (24 mln eurot) 
ja Lääne-Viru (23 mln eurot) maakonnad.  

2016. aastal väljamakstud MAK keskkonnatoetuste kogusummast moodustasid kõige suurema 
osa KSM (43%) ja MAHE (27%; sellest 19% MAHE 2014+). Järgnesid LHT (11%), NAM ja 
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PLK (mõlemad 8%), OTL (1,6%) ja NAT (1%), ülejäänud toetuste (MULD, KSA, SORT sh 
SRT), osakaal jäi alla 1%. 2016. aastal maksti enamus ehk 84% KSM toetuse kogusummast 
suurtootjatele. Kuna MULD toetust said taotleda KSM toetuse kohustusega ettevõtted, siis ka 

sellest toetusest enamus (82%) läks suurtootjatele. Ka 48% MAHE ja 77% LHT saajatest olid 
suurtootjad. Keskmise suurusega tootjad said 38% MAHE, 29% OTL ja 24% NAT toetuse 
väljamakstud summadest.  

Analüüsides tootmistüüpidega määratletud põllumajandustootjatele 2016. aastal väljamakstud 
põllumajandustoetusi, selgub, et taimekasvatajad ja piimatootjad on sarnaselt eelnevatele 
aastatele saanud võrreldes teiste tootmistüüpidega suurema osa toetustest. I samba väljamakstud 
toetuste kogusummast moodustab taimekasvatajate osakaal 47% (2015. a. 43%) ja piimatootjate 
osakaal 23% (2015. a. 30%). MAK keskkonnatoetuste puhul maksti taimekasvatusega 

tegelevatele põllumajandustootjatele 27%, loomakasvatusega tegelevatele 13% ja 
piimatootmisega tegelevatele põllumajandustootjatele 10% väljamakstud toetuse kogusummast. 
Kõige väiksema osakaaluga on olnud jätkuvalt aianduse ja püsikultuuride tootmistüüp (vastavalt 
2% ja 1%). 2% osakaaluga on ka sea- ja linnukasvatus. Kui MAK 2007-2013 
programmiperioodil spetsiifilised meetmetoetused neile tootmistüüpidele puudusid, siis MAK 
2014-2020 programmiperioodil on neil võimalus taotleda keskkonnasõbraliku aianduse 
jaloomade heaolu toetusi.Võrreldes 2014. aastaga on aianduse ning sea- ja linnukasvatuse 
tootmistüübi osakaal väljamakstud MAK keskkonnatoetuste kogusummas suurenenud 1% võrra. 

Kompleksuuring mahe- ja tavaviljeluses 

Kompleksuuringuga alustati PMK Kuusiku Katsekeskuses 2003. aastal ja see on jätkuv 
pikaajaline uuring erinevates külvikordades. Uuringu eesmärgiks on mitmete maaviljeluslike 
võtete (mahe- ja tavaviljelus, mullaharimine, orgaanilise väetise ja mahepõllumajanduses lubatud 
väetiste kasutamine, haljasväetised jm) mõju selgitamine erinevatest aspektidest (mullaviljakus, 
NPK-bilanss, kultuuride saaginäitajad, umbrohtumus, kattetulu jt) lähtuvalt ning järelduste 
kasutamine KSM ja MAHE meetmete võrdlevaks analüüsiks ning nõuete edasiarendamiseks 
tulevikus. Uuritavad külvikorratüübid ja agrotehnoloogad on valitud selliselt, et need oleks 
kasutatavad Eesti põllumajandusettevõtetes. 

Põldheinarohkes mahe- ja tavaviljeluse söödakülvikorras on järgnev viljavaheldus: põldhein 1. a 
– põldhein 2. a – suvinisu – segavili (hernes + kaer) – suvioder allakülviga. Kui selle külvikorra 
terakultuuri põldudel hariti mulda pindmiselt või ainult künti ega tehtud enne kündi 
tüükoorimist, suurenes vegetatiivselt levivate umbrohtude (peamiselt orashein ja ohakad) osakaal 
segaviljas ja suviodras katseperioodil oluliselt, põhjustades ka kultuuri saagilanguse. 
Kahekordsel tüükoorimisel koos künniga on suudetud nii mahe- kui tavaviljeluses vegetatiivselt 
levivad umbrohud üldiselt kontrolli all hoida. Kuid 2016. a oli ka selle harimisviisi puhul 
segaviljas vegetatiivselt levivate umbrohtude osakaal tavapärasest suurem. 

Mahepõllumajanduses kasutada lubatud Kalisopiga väetamisel suurenes mahepõldheina saagikus 
2,4-4,6 korda võrreldes mitteväetamisega ja oli peaaegu sama kõrge kui tavaviljeluses. 
Põldheinale järgneva suvinisu terasaak tõusis Kalisopi mõjul 20-45%, segavilja terasaak 6,3-
16%, suviodra terasaak ei muutunud. Madalaim terasaak saadi maheviljeluses väetamata 
variandis, kus oli ainult küntud. Seal oli ka suurim umbrohtumus. Tüükoorimisel koos künniga 
ületasid maheviljeluses terasaagid ainult küntud ja pindmiselt haritud variantide saagikust. 
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Suvinisu terasaak maheviljeluses (ilma Kalisopita) moodustas tavaviljeluse terasaagist 2016. a 
keskmiselt 52%, segaviljal 76% ja suviodral 48%. 

2016. a oli terakultuuride (suvinisu, segavili, suvioder) müügihindade alusel arvestatud keskmine 

kattetulu toetuste (ÜPT, rohestamine, KSM, MAHE) maksmisel sõnnikuga väetamisel 
maheviljeluses (ilma Kalisopita) keskmiselt 198, Kalisopiga väetamisel 218 ja tavaviljeluses 213 
eurot hektarile väiksem kui sõnniku mitteandmisel. Sõnniku põllule andmise kulusid ei 
kompenseerinud sõnniku arvelt saadav terasaagitõus sarnaselt varasematele aastatele. Kalisopiga 
väetamine tasus maheviljeluses suurema saagitõusu arvelt ära vaid suvinisul. Kuna Kalisopiga 
väetamine suurendas põldheina saagikust aga mitu korda, võrreldes mitteväetamisega, tõstis see 
oluliselt ka külvikorras kasvatatavate kultuuride kogu müügiväärtust. Kalisopiga väetamisel oli 
maheviljeluses seetõttu külvikorra keskmine arvestuslik kattetulu 137 eurot hektarile suurem kui 

maheviljeluses ilma Kalisopita ja 102 eurot hektarile suurem kui tavaviljeluses. 

Terakultuuridele allakülvatud punase ristiku haljasväetiste mõjul suurenes (perioodil 2011-2016) 
terasaak maheviljeluses haljasväetiseta variandi suhtes keskmiselt 19% (252 kg/ha) ja valge 
ristiku mõjul 23% (306 kg/ha). 2012. aastast alates tõusis aga katsealal järsult ohakate, paiselehe 
jm umbrohtude osakaal, mis põhjustas ka saagilangust. Allakülvid pole vegetatiivselt levivate 
umbrohtude tõhusad allasurujad. Väetamise puudumisel langes aga märkimisväärselt künnikihi 
omastatava kaaliumi sisaldus.  

Kattelu arvestused näitasid, et allakülvide iga-aastane rajamine haljasväetiseks tasunuks perioodi 

madalapoolsete kokkuostuhindade puhul (150 €/t) ära juhul, kui heintaimede seeme külvataks 
koos teraviljaseemnega (näiteks sellele monteeritud peenseemnekülvikuga) ja ristikute seeme 
oleks tunduvalt odavam sertifitseeritud seemnest või kasutataks vaid oma toodetud seemet. 

Kalisopiga (K-50 ja S-22 kg/ha) kevadel väetatud haljasväetiseks kasvatatava punase ristiku 
maapealse kuivmassi kogusaak suurenes (2012. ja 2014. a) ligi kaks korda võrreldes väetamata 
punase ristikuga. Väetatud punasele ristikule järgneva suviodra terasaak (2013. a) suurenes 
koguni 2,4 korda (1846 kg/ha) ja suvinisu terasaak (2016. a) 46% (682 kg/ha). Haljasväetise 
väetamiseks ja sellele järgneva suviodra kasvatamiseks tehtud kulutused tasunuks ära terasaagi 
müügihinnal 160 €/t ja suvinisul alates müügihinnast 190 €/t. 
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1. VALDKOND MULLASTIK 

1.1 VALDKONNA ÜHISED TAUSTANÄITAJAD 

MAK 2014-2020 on sätestanud mullaga seotud sihtvaldkonna 4C „Mullaerosiooni tõkestamine 
ja mulla majandamise parandamine“ kohta järgmised ühised taustanäitajad: 

• CCI 41 – Mulla orgaaniline aine põllumaal  

• CCI 42 – Mulla vee-erosioon 

Ühised taustanäitajad on kõigile EL liikmesriikidele kohustuslikud ning peaksid iseloomustama 
tervikuna kogu riiki. Selliste ühiste näitajate kasutamine aitab erinevaid liikmesriike omavahel 

võrrelda. Järgnevalt käsitletakse sihtvaldkond 4C ühiseid kontekstindikaatoreid Eesti kohta 
lähemalt. 

CC 41 – Orgaaniline aine põllumaal 

Taustanäitaja iseloomustamiseks kasutatakse kahte indikaatorit: 

• Orgaanilise süsiniku hinnanguline kogusisaldus (megatonni) 

• Orgaanilise süsiniku keskmine sisaldus (g kg-1) 
Esmalt tuleb mainida, et mõiste „kogusisaldus“ tõlge on ebaõnnestunud ja eesti keeles peaks 

kasutama hinnangulise kogusisalduse asemel mõistet „orgaanilise süsiniku (Corg) varu“, sest 
sisaldus ei saa olla absoluutühikutes nagu megatonni (Mt), vaid peaks olema osa millestki, 
näiteks grammi kilogrammi kohta või osakaal protsentides.  

MAK 2014-2020 esitab need näitajad 2009. a seisuga ning orgaanilise süsiniku hinnanguline 
kogusisaldus on antud 13,9 Mt ja Corg keskmine sisaldus 16,2 g kg-1 ehk 1,62%. CCI 41 
andmeallikaks on indikaatorit iseloomustaval lehel märgitud LUCAS (Land use/cover Area 
frame statistical Survey) programmi mullaseire tulemusena moodustatud Euroopa ülemise 20 cm 
sügavuse mullakihi Corg sisalduse kaart (Joonis 1). Mulla orgaanilise süsiniku kogusisaldus ehk 
varu baseerub kolmel mullastiku näitajal - Corg sisaldus, kihi sügavus ja mulla lasuvustihedus 

ning see näitaja arvutatakse kogu põllumajandusmaa pinnale. Antud indikaatori arvutamisel on 
mullastikuandmete aluseks võetud LUCAS programmi raames põllumajandusmaadelt 20 cm 
sügavuselt kogutud mullaproovidest mõõdetud Corg sisaldus ning vastava mudeli (mudeli 
keerulises algoritmis on arvestatud mulla lõimist, Corg sisaldust ja kliimanäitajaid) abil leiti 
mulla lasuvustihedus ning seejärel Corg kogusisaldus. LUCAS programmi raames koguti kogu 
Eestist 220 mullaproovi, millest CORINE andmebaasi alusel paiknes põllumaadel 54 ja 
rohumaadel samuti 54 proovi ehk põllumajandusmaal 108 mullaproovi. Seega arvutati antud 
indikaator Eesti kohta 108 mullaproovi Corg tulemuse põhjal. Kahjuks ei ole võimalik seda 

arvutust kontrollida, sest vastava lasuvustihedus arvutamise mudel ei ole algandmetena 
kättesaadav. Samuti ei suutnud ühestki kirjandusallikast leida MAK 2014-2020 toodud arvulist 
väärtust Eesti põllumuldade Corg kogusisalduse kohta. Metoodiliselt on vaid 108 
proovitulemuse baasil saadud näitaja laiendamine kogu Eestile suhteliselt väheesinduslik ja 
seega potentsiaalselt suure veaga. 2017. aastal avaldati taustanäitajate ja indikaatorite 
iseloomustava dokumendi täiendatud versioon 
(https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/cap-indicators/context/2016/c41_en.pdf) ja 
selles dokumendis esitatud andmed erinevad oluliselt MAK 2014-2020 näitajatest - Corg 

kogusisaldus 154 Mt ja Corg keskmine sisaldus 45,2 g kg-1 ehk 4,52%. Väga keeruline on 
kontrollida nende näitajate õigsust ülalmainitud metoodilistel põhjustel, kuid lisaks ka LUCAS 
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programmi mullaproovide asukohtade põhjal, sest CORINE andmebaas maakatte osas on suure 
üldistusastmega ja ei pruugi teatud olukorras tõele vastata. Näiteks selgus, et kuigi CORINE 
andmete alusel asus 108 proovi põllumajandusmaal, siis täpsema (ETAK andmebaas) analüüsil 

selgus, et põllul ja rohumaal paiknes 99 proovikohta ning PRIA põllumassiividel vaid 88 
proovikohta. Samas sõltub otseselt proovikohtade maakatte tüübist ka nende arvestamine MAK 
hindamise taustanäitajate arvutamiseks. Edaspidi tuleks kasutada antud näitajate täpsustamiseks 
siseriiklikke andmeid, mille andmemaht on kordades esinduslikum kui LUCAS andmebaasis. 
Näiteks PMK andmebaasi olevate põllumajandusmaade keskmine Corg sisaldus oli perioodil 
2014-2016 3,65% (proovide arv 15 661) ning selle alusel arvutatud Corg varu 92,1 Mt.  

 
Joonis 1. LUCAS programmi valitud proovikohtade ülemise mullakihi mõõdetud Corg sisaldus   

Seega on MAK 2014-2020 esitatud taustanäitaja „Orgaaniline aine põllumaal“ allikat keeruline 
selgitada, kuna vastavat arvutuskäiku pole võimalik täpselt kontrollida, sest see baseerub 
mudelitel ja ongi seega hinnanguline. Ilmselt on vähemalt Eesti jaoks tegemist ka liiga suure 
üldistusastmega liiga väheste proovide baasil. Näitaja täpsustamiseks peaks kasutama 

siseriiklikke, suurima täpsusega andmebaase ja uuringuid. 
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CCI 42 – Mulla vee-erosioon 

Taustanäitaja iseloomustamiseks kasutatakse kahte indikaatorit: 

• Veega ärauhutava pinnase määr (tonni/ha/aastas) 

• Mõjutatud põllumajandusmaa (1000 ha ja % põllumajandusmaast) 

Ka siin tuleks juhtida tähelepanu tõlkimise ebatäpsustele, nimelt kasutatakse esimese indikaatori 
puhul eesti keeles laialdasemalt mõistet mullakadu vee toimel ja teise indikaatori puhul ei ole 
tegemist mitte kogu vee-erosioonist mõjutatud põllumajandusmaaga, vaid nende maadega, kus 
erosiooni määr ületab mõõduka taseme (mullakadu >11 t/ha/a). MAK 2014-2020 esitab need 
näitajad 2006.-2007. a seisuga ning veega ärauhutava pinnase määr on antud 1,9 t/ha/a ning 

ülejäänud indikaatorite tulemus on 0 ehk puudub erosioonist mõjutatud põllumajandusmaa. 
Indikaatorite allikana on märgitud, et veega uhutav pinnase määr tuvastatakse tunnustatud 
erosiooni arvutamise RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation) mudeliga, kasutades 
eelnevalt mainitud LUCAS mullastiku andmeid, Euroopa mullaandmete andmebaasi, CORINE 
maakattekaarti, Euroopa sademete andmebaasi, Eurostati jt andmeid. Metoodiliselt arvutati 
RUSLE mudeliga erosiooni andmed 100mx100m võrgustikuna, mis hiljem interpoleeriti ja selle 
alusel loodi mulla ärakande kaart (Joonis 2). 

 
Joonis 2. Mulla ärakanne (t/ha/a) vee-erosiooniga Euroopa Liidus  

Nagu kaardilt selgub, siis valdavas osas Eestis jääb mullakadu kõige madalamasse klassi (0-0,5 
t/ha/a) ja seega ei ole MAK 2014-2020 esitatud number kindlasti tõene. Kahjuks ei õnnestunud 
kuskilt kirjandusest leida viiteid antud numbrilisele väärtusele ja kuna antud erosioonimudelil on 
väga palju erinevaid muutujaid ja Eesti tingimustele pole seda kohandatud, siis ei ole võimalik 
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täpselt ka arvutusi korrata. 2012. aastal teostati täiendatud algandmete põhjal mudeli uuendus 
ning 2017. aastal avaldatud taustanäitajate ja indikaatorite iseloomustava dokumendi täiendatud 
versioonis oli esitatud veega ärauhutava pinnase määraks 0,21 t/ha/a. PMK poolt teostatud 

mullakao modelleerimine USLE mudeliga näitas, et mullakadu põllumajandusmaalt on 0,16 
t/ha/a. Viimase puhul oli kasutusel oluliselt täpsem baasandmestik (nt reljeefimudel, maakasutus 
jne) ning sellist uuringut on võimalik korrata vastavalt aktuaalsele maakasutusele, et selgitada 
indikaatoris toimunud muutusi.  

Teise indikaatori andmetes on samuti toimunud uuendamine 2017. a versioonis ja täpsustatud 
andmetel on Eestis mõõdukat erosiooni ületavat põllumajandusmaad 79 hektarit. PMK poolt 
USLE mudeliga tehtud arvutused täpsemate lähteandmetega näitasid, et mõõdukast kõrgem oli 
erosiooni määr 398 hektaril. Kogu põllumajandusmaast moodustab seegi väga väikese osa ja 
seega antud näitaja jääbki Eesti tingimustes minimaalseks. 

1.2. MULLA VILJAKUSE JA ORGAANILISE AINE UURING  

Töö teostaja: Põllumajandusuuringute Keskuse Mullaseire büroo  

Sissejuhatus 

MAK 2007-2013 2. telje ja MAK 2014-2020 4. prioriteedi tegevuste eesmärkideks on muu 
hulgas 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 
indikaatoritena mulla viljakust ja orgaanilise aine sisaldust, on antud uuringu eesmärgiks 
mullastiku seisukohalt hinnata keskkonnasõbralikku majandamist ja mahepõllumajanduslikku 
tootmist seatud eesmärkide täitmisel. Uuringu tulemustega soovitakse näidata, kuidas on 

erinevate toetuste rakendamise tulemusena põllumuldade viljakus ja orgaanilise aine sisaldus 
muutunud ja sellest lähtuvalt hinnata MAK erinevate meetmete mõju.  

Metoodika  

MAK 2014-2020 4. prioriteedi meetmete seire ja hindamise raames läbiviidava viljakuse uuringu 
jaoks on eraldiseisev metoodika kindlate geograafiliste kohtade ja teatud kindlate mullaliikide 
lõikes, mille kohta ei ole andmeid võimalik saada viljakuse programmi ega muude seirete 
tulemustest. Aastatel 2005-2007 koguti esmakordselt mullaproovid valitud põldude proovialade 
künnikihist, seejärel koguti kordusproovid aastatel 2010-2011 ja käesoleva uuringu raames 
kogutakse kordusproovid teistkordselt samadelt asukohtadelt. Proovid koguti KSM ja MAHE 

toetusega liitunud tootjatelt ning lisaks kontrollgrupina nende meetmetega mitteliitunud tootjate 
(ÜPT) põldudelt.  

Algselt koguti 1 915 keskmist mullaproovi, millest määrati laboratooriumis Corg ja 
mullaviljakuse parameetrid - pH, taimedele omastatav fosfor (P) ja kaalium (K), seega fikseeriti 
muldade agrokeemiliste omaduste nö lähtepunkt ja vastavalt seire ja hindamise metoodikale 
võeti kordusproovid samadest kohtadest 5 ja 10 aastat hiljem. Analüüsitulemuste võrdlusel 
selgitatakse erinevate meetmete mõju mulla agrokeemilistele omadustele. Vastavalt seire ja 
hindamise metoodikale kasutatakse mullaviljakuse muutuse hindamiseks järgmisi kriteeriume: 

• happeliste muldade (pH<5,6) osatähtsuse muutumine 

• alla optimaalse liikuva P sisaldusega (25 mg/kg) muldade osatähtsuse muutumine 
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• alla optimaalse liikuva K sisaldusega (130 mg/kg) muldade osatähtsuse muutumine 

Vastavalt hindamise metoodikale on meetmete mõju mullaviljakusele positiivne, kui 
ülalmainitud muldade osatähtsus ei ole viimase 5 aastaga suurenenud. Mullaviljakuse 
hindamiseks leiti kõigi kolme hindamiskriteeriumi alla kuuluvate proovide osatähtsused 
kõikidest proovidest maakondade ja toetustüüpide lõikes 0-aastal ja 5. aastal. 2010.-2011. aastal 
koguti kordusproovid ca 1 300 alal. 2016. aastal alustati kolmanda seireringi aladelt proovide 

kogumist viljakuse parameetrite ja Corg määramiseks samadelt aladelt, et selgitada 
mullaparameetrite muutust viimasel viiel aastal erinevate toetustüüpide ja maakondade lõikes. 
Juhul kui toetustüüp muutus alg- ja kordusproovi võtmise ajal, lähtuti toetustüüpide määramisel 
kordusproovide ajal kehtinud toetustüübist. Seetõttu on toetustüüpide proovide jagunemises 
toimunud teatud muutused, kuid nende mõju uuringu üldistele tulemustele on väike. Kuna 2016. 
aastal koguti vähem kui pooled kordusproovid ja lõplikud tulemused selguvad järgmise aasta 
viljakuse uuringu raames, siis käesolevas aruandes kajastatud tulemused on rangelt esialgsed ja 
kindlasti muutuvad  järgmisel aastal ning pole seetõttu üldistusteks sobivad. 

Tulemused 

2016. aasta viljakuse uuringus koguti kordusproove ca 40% eelmise seireringi proovidest (Joonis 
3). Mullaviljakuse uuringu tulemusi illustreerivatel joonistel on esitatud mullaviljakuse 
parameetrite väärtused 0-aastal (joonistel esitatud 0-na), 5 a hiljem ehk 5. aastal (joonistel 
esitatud 5-na) ning 10 a hiljem ehk 10. aastal (joonisel esitatud 10-na). Maakondade lõikes on 
proovide jaotumine väga ebaühtlane ja kuna tegemist on esialgsete proovidega, siis 
maakondlikku jaotust käesolevas aruandes eraldi välja ei tooda. Ka kogu andmete analüüs on 
vaid esialgne ja lõplikud tulemused selguvad peale 2017. aastal kogutud mullaproovide 
tulemuste analüüsi. 

 
Joonis 3. 2016. aastal kogutud kordusproovide arv (joonisel vastavalt 10) võrreldes algproovide aastaga 
(joonisel vastavalt 0) ja teise seireringi proovidega (joonisel vastavalt 5) toetustüüpide lõikes 

Uuringu peamiseks eesmärgiks on jälgida mullaviljakuse parameetrite (pH, liikuva P ja liikuva 
K) ja huumusseisundi muutust toetustüüpide kaupa ja neid omavahel võrrelda.  

Mullaviljakuse muutust võib analüüsida erinevalt, käesolevas uuringus tehakse seda vastavalt 

varasemates aruannetes kirjeldatud metoodikale mulla erinevate parameetrite  keskmise sisalduse 
muutuse ja optimaalsest halvemate mullaomaduste osatähtsuse muutuse kaudu - vastavalt MAK 
meetmete seire ja hindamise metoodika siseriiklikule hindamiskriteeriumile.  

1422

1055

488 366
318

126 188 212
65

1915

1585

679

0

500

1000

1500

2000

0 5 10 0 5 10 0 5 10 0 5 10

KST/KSM MAHE ÜPT Kogu valim

tk



28 
 

 

 
Joonis 4. Mullaviljakuse uuringu mullaproovide keskmise pH (ülemine joonis) ning happeliste (pH<5,6) 
muldade osatähtsuse (%) muutus erinevatel seireringidel (vastavalt 0, 5 ja 10) toetustüüpide lõikes 
(alumine joonis) 

Uuritud muldade keskmine happesus on kogu valimi proovides hetkeseisuga (kogutud on ca 
40% kordusproovidest) jäänud praktiliselt samaks (Joonis 4), kuid väikesed erinevused on 
toetustüüpide osas. Kõige suurem muutus viimase seireringi jooksul oli esialgsete andmete 
põhjal MAHE tootjate põldudel, kus mullad olid muutunud 0,22 ühiku võrra happelisemaks ning 
ÜPT tootjate muldade pH oli tõusnud 0,12 ühiku võrra. Happeliste muldade osatähtsus oli 
MAHE toetustüübi tootjatel suurenenud ja ÜPT tootjatel vähenenud 3% ning kogu valimi lõikes 
oli toimunud väike suurenemine. 

Muldade keskmine liikuva fosfori sisaldus oli kogu valimi lõikes suurenenud 7,6% võrra (Joonis 

5), kuid statistiliselt ei saa seda kindlasti lugeda oluliseks muutuseks, pigem on näitaja olnud 
stabiilne. Suurim muutus kahe viimase seireringi vahel oli toimunud MAHE toetustüübi 
tootjatel, kus suurenemine oli ca 21%. Madala liikuva fosfori sisaldusega muldade osatähtsus 
vähenes kogu valimi proovides 2% võrra, suurim oli vähenemine MAHE toetustüübi põldudelt 
kogutud proovidest. KSM toetustüübi tootjatel vastav näitaja ei muutunud.  
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Joonis 5. Mullaviljakuse uuringu mullaproovide liikuva fosfori keskmine sisaldus (ülemine joonis) ning 
madala liikuva P sisaldusega (25 mg/kg) muldade osatähtsus (%) erinevatel seireringidel (vastavalt 0, 5 
ja 10) toetustüüpide lõikes (alumine joonis) 

Mulla liikuva K sisaldus uurimisaladel on kogu valimi ulatuses suurenenud ca 10% ning eriti 
palju suurenes ÜPT tootjate liikuva K sisaldus - ligi 20% (Joonis 6). Madalaim liikuva K 

sisaldus on endiselt MAHE tootjate muldadel, kuigi ka seal on toimunud sisalduse suurenemine. 
Madala liikuva K sisaldusega muldade osatähtsus on lähtuvalt keskmise sisalduse suurenemisest 
kogu valimi osas vähenenud, eriti suurelt ÜPT tootjatel. Samuti oli märkimisväärne selliste 
muldade vähenemine MAHE tootjatel, kuid KSM aladel näitaja ei muutunud. Siiski on tegemist 
esialgse valimiga ja kindlasti see tulemus muutub. KSM tootjatel jäi tulemus samaks kui viis 
aastat tagasi ja käesolevate andmete järgi on nüüd MAHE tootjatel K vaeseid muldi vähem kui 
KSM tootjatel. 
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Joonis 6. Mullaviljakuse uuringu mullaproovide liikuva kaaliumi keskmine sisaldus (ülemine joonis) ning 
madala liikuva K sisaldusega (130 mg/kg) muldade osatähtsus (%) erinevatel seireringidel (vastavalt 0, 5 
ja 10) toetustüüpide lõikes (alumine joonis) 

2016. aastal alustasime viljakuse uuringu raames KSA+KSK toetusega liitunud tootjate muldade 
agrokeemiliste omaduste ja taimekaitsevahendite jääkide seiret, et selgitada neis toimuvaid 
muutusi. Muldade agrokeemiliste omaduste muutuste hindamiseks valiti välja 11 seireala kogu 
Eestis (Joonis 7), millelt koguti nö algproovid 2016. aasta septembri lõpus mullapuuriga ca 50 m 
pikkuselt trassilt 15 cm sügavuselt koondproovi meetodil.  
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Joonis 7. KSA+KSK seirealade paiknemine 2016. aastal 

Antud proovidega fikseeriti agrokeemiliste omaduste algtase, mille muutust hinnatakse 
kordusproovidega viie aasta möödudes. KSA+KSK seirealadel olid erinevad köögiviljakultuurid, 
aedmaasikas kahel alal, must sõstar ja õunapuu (Tabel 1).  
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Tabel 1. KSA+KSK seirealade põldude pindala ja 2016. aasta kultuur 
Seireala Pindala, ha Kultuur 

1621214 19,38 söögipeet 

1619437 19,07 valge peakapsas 

1619437 3,09 valge peakapsas 

1619441 10,73 porgand 

1619436 1,21 aedtill 

1619432 4,51 aedkoriander 

1619438 2,33 porrulauk 

1619435 1,24 aedhernes 

1619434 3,55 aedmaasikad avamaal või madala katte all 

1619440 9,86 aedmaasikad avamaal või madala katte all 

1619433 0,65 must sõstar 

1619439 1,80 õunapuu 

Kaheksa seireala mullad on happelise reaktsiooniga (pH<5,6) (Tabel 2) ja seega pole taimede 
kasvuks optimaalse mullareaktsiooniga ning vajaksid perioodilist lupjamist. Eriti happeline on 
muld pH tasemega 4,8 ja sellise mullareaktsiooni juures on kindlasti häiritud nii mulla 
mikroorganismide tegevus kui ka taimede toitumine tervikuna. Liikuva P sisaldus on aladel 

suhteliselt kõrge ja kõigil aladel on näitaja optimaalsest (46 mg/kg) kõrgem, kuid mõnel alal on 
sisaldus tõusnud määrani, mis võib soodustada ka fosfori leostumist. Happelistel muldadel võib 
ka fosfor kuhjuda mulda, sest taimede fosfortoitumine on häiritud. Liikuva kaaliumi sisaldus 
varieerub suhteliselt suurtes piirides: 90-262 mg/kg ning optimaalsest mulla K sisaldusest (130 
mg/kg) on väiksem sisaldus neljal alal. Ca sisaldus on suhteliselt sarnane mullareaktsiooniga ja 
vaid kolmel alal on see optimaalne (vähemalt 1500 mg/kg). Veidi parem on olukord Mg osas, 
kus optimaalne sisaldus (100 mg/kg) on vähemalt viiel alal. Aiakultuuride väetamisel on väga 
oluline mikroelementide sisaldus mullas ning Cu-sisaldus on piisav (1,5 mg/kg) vaid kahel alal 

ja seetõttu tuleb kindlasti kasutada vastavaid leheväetisi jms. Mangaanisisaldus on aladel 
suhteliselt hea ja optimaalne sisaldus (75 mg/kg) on vähemalt kaheksal alal, kuid vähemalt ühel 
alal on sisaldus väga väike. Boorisisaldus on kõikidel aladel optimaalsest (1,3 mg/kg) madalam 
ja seda toiteelementi tuleb optimaalsete toitumistingimuste saavutamiseks kindlasti juurde lisada.  

Tabel 2. KSA+KSK seirealade agrokeemilised näitajad  

Seireala pH 
P K Ca Mg Cu Mn B 

mg/kg 

1619432 5,2 109 147 875 51 0,7 85 0,36 

1619433 6,2 98 247 1758 226 1,4 63 0,83 

1619434 5,3 141 176 720 73 0,9 80 0,29 

1619435 4,8 149 199 561 65 1,1 103 0,35 

1619436 5,4 74 100 1025 66 0,7 105 0,35 

1619437 5,6 168 262 1089 84 0,9 84 0,44 

1619438 5,5 325 141 1225 88 2,2 120 0,59 

1619439 5,1 99 119 798 110 1,1 119 0,33 

1619440 6,3 149 156 1189 109 1,5 126 0,58 

1619441 6,5 198 123 2028 247 1,4 59 1,01 

1621214 5,3 94 90 1905 105 0,8 18 0,87 
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Taimekaitsevahendite jääkide sisaldus määrati vastavalt metoodikale viiel seirealal ning 
sisaldused on detailselt esitatud Lisas 1. Andmetest selgub, et TKV jääke leiti kõikidelt aladelt ja 
29 erineval juhul ehk keskmiselt 5,8 erinevat toimeaine jääki ühe seireala kohta. Enamlevinud 

olid fungitsiidide jäägid, mis moodustasid 53,3% TKV jääkidest, järgnesid herbitsiidid 23,3% ja 
kõige vähem oli insektitsiide (20%) jääke. Erinevate TKV-klasside osatähtsus oli praktiliselt 
sarnane KSA+KSK tootjate muldades ja NTA põldudel. Keskmine TKV summaarne sisaldus oli 
KSA+KSK tootjatel 0,324 mg/kg (Joonis 8), mis oli oluliselt kõrgem kui NTA põldudel (0,13 
mg/kg). Kõrgeim oli TKV sisaldus aedmaasikapõllul ja madalaim õunapuuaia mullas. 
KSA+KSK tootja aedherne põllult leiti glüfosaadi jääki ja ilmselt oli preparaat pritsitud vahetult 
peale kultuuri koristamist, millele viitab suhteliselt kõrge glüfosaadi jäägi kontsentratsioon 
mullas. 

 
Joonis 8. TKV jääkide summaarne sisaldus KSA+KSK tootjate muldades vastavalt kultuurile 

Kokkuvõte 

• Mullaviljakuse uuringu 2016. aasta tulemuste põhjal saab öelda, et esialgse valimi 

tulemused näitavad, et MAK 4. prioriteedi meetmete rakendamine on mõjunud muldade 
agrokeemilistele omadustele positiivselt. Lõpliku hinnangu saab siiski anda peale kõikide 
kordusproovide kogumist ja analüüside tegemist 2017. a viljakuse uuringu raames. 

• Happeliste muldade osatähtsus suurenes 1% võrra ja muldade keskmine happesus jäi 

praktiliselt samale tasemele võrreldes eelmise seireringiga. 

• Madala P-sisaldusega muldade osatähtsus vähenes 2% võrra ja suurenes liikuva P 

keskmine sisaldus muldades. 

• Madala K-sisaldusega muldade osatähtsus vähenes ca 8% võrra ja suurenes liikuva K 

keskmine sisaldus muldades. 

• Toetustüüpide analüüsil vastavalt hindamiskriteeriumile selgus, et happeliste muldade 
osatähtsus suurenes MAHE toetustüübil, madala P-sisaldusega muldade osatähtsus 

vähenes MAHE tootjate muldades ning kõikidel toetustüüpidel vähenes ka optimaalsest 
madalama K-sisaldusega muldade osatähtsus. 

• Käesolevas aruandes on kajastatud ca 40% kogu viljakuse uuringu proovide arvust ja 
seega on tulemused esialgsed ning lõplikud viljakuse uuringu tulemused selguvad 

järgmisel aastal. 
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• KSA+KSK tootjate muldade agrokeemiliste omaduste seisund fikseeriti ja kordusuuring 

teostatakse viie aasta möödudes. 

• KSA+KSK tootjate TKV jääkide summaarne keskmine sisaldus oli oluliselt suurem kui 

NTA tootjate põllumuldades 2016. aastal. Ühes proovis leiti ka glüfosaadi jääki.  

1.3. MINIMEERITUD HARIMISE MÕJU MULDADE OMADUSTELE JA 
KESKKONNASEISUNDILE 

Töö teostaja: Põllumajandusuuringute Keskuse Mullaseire büroo; Tallinna Tehnikaülikooli Tartu 
Kolledž (Mari Ivask, Ellen Hiie) 

Uuringu eesmärk 

Uuringu eesmärgiks on hinnata minimeeritud harimise mõju muldade omadustele ja 

keskkonnaseisundile – võimaliku erosiooni tõkestajana, süsiniku akumuleerijana, mulla toite-ja 
veerežiimi ning mullaelustiku seisundi võimaliku muutjana. Tehnoloogiana on minimeeritud 
harimine järjest enam levinud, kuid harimisviisi mõju muldadele on Eesti kontekstis 
kompleksselt vähe uuritud, arvestades nii mulla omadusi, mulla elustikku kui ka põldudel 
kasutatud TKV-sid. Uuringu tulemusi kasutatakse põllumajanduslike keskkonnatoetuste 
hindamise ja seire taustinformatsioonina ning seireindikaatorite valiku täpsustamiseks. Samuti 
saab täpsustada põllumajandustoetuste abil toetatavate tegevuste valikut ja põhjendatust, 
selgitada erinevate agrotehnoloogiate (otsekülv ja künnipõhine tavaharimine) toimimist ning 

koolitada põllumajandustootjaid.  

Metoodika 

Minimeeritud harimise uuringu puhul on tegemist jätku-uuringuga. 2016. aastal võeti 
kordusproovid (2012. a esimest korda) neljalt tootmispõllult: kaks otsekülvi põldu O1 ja O3 ning 
kaks künniharimisega põldu K1 ja K3 (Tabel 3). Kõikidelt põldudelt võeti 2016. aastal 
kordusproovid samadest kohtadest ning määrati tähtsamad agrokeemilised näitajad (P, K, Mg, 
Ca), mulla happesus, Corg, lasuvustihedus (Dm) ning arvutati lisaks üldpoorsus. Esmakordselt 
määrati sel aastal labiilse ehk liikuva süsiniku sisaldus mullas (DOC). Labiilne süsinik peegeldab 
mulla orgaanilise aine aktiivset fraktsiooni, mis koosneb kergesti lagunevatest ühenditest, 

mineraliseerub kiiresti ja ei ole mullas stabiilne. Kõiki näitajaid hinnati sügavuskihtide kaupa: 0-
5, 5-15 ja 15-25 cm. Taimekaitsevahendite jääkide sisaldused määrati nii neljal uuritud põllul kui 
ka lisaks neljal otsekülvi põllul. Info külvikorra, kasutatud väetiste ja taimekaitsevahendite osas 
on pärit tootjate põlluraamatutest (Tabel 4). 

Tabel 3. Minimeeritud harimise uurimisalad 2016. aastal 

Põld Siffer* Tehnoloogia** Kultuur 2016. a. Proovivõtu aastad Maakond 

O1 Ko otsekülv talinisu allakülvita 2012; 2016 Viljandi 

K1 Ko(g) künd (2012) suvinisu allakülvita 2012; 2016 Viljandi 

O3 LP otsekülv talinisu allakülvita 2012; 2015 (elustik); 2016 Valga 

K3 LP künd (2014) tritikale allakülvita 2012; 2015 (elustik); 2016 Valga 

Soone1  otsekülv põlduba/talinisu 2016 (TKV jäägid) Tartu 

Soone2 LP otsekülv suvioder allakülvita 2016 (TKV jäägid) Tartu 

Pirmastu1 LP otsekülv oder/ristik 2016 (TKV jäägid) Põlva 

Pirmastu2 LP(g), LkI otsekülv suviraps/talinisu 2016 (TKV jäägid) Põlva 
* Ko – leostunud muld, Ko(g) – gleistumistunnustega leostunud muld, LP – näivleetunud muld, LP(g) – 
gleistumistunnustega näivleetunud muld, LkI – nõrgalt leetunud muld 
** sulgudes on märgitud aasta, mil toimus viimati kündmine 
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Mullaelustiku seisundi hindamiseks kasutati indikaatoritena mikroobide, hooghännaliste ja 
vihmausside kooslusi iseloomustavaid parameetreid. Mullaelustiku hindamise täpsem metoodika 
on kirjeldatud varasemates aruannetes. 

Tabel 4. Uurimisalade külvikord 2012-2016 aastatel ja kasutatud väetiste keskmine toiteelementide 
sisaldus aastas 

Põld 
Väetis Põllukultuur 

N-P-K, kg/ha/a 2012 2013 2014 2015 2016 

O1 144-17-45 oder suviraps/suvirüps suvinisu suvinisu/suvioder talinisu 

K1 88-14-35 oder suviraps talinisu suvioder suvinisu 

O3 119-7-30 talinisu kaer talinisu ristik talinisu 

K3 178-15-58 talinisu kaer suviraps suvioder tritikale 

Tulemused 

Mulla huumusseisundi näitajad 

Mulla orgaanilise süsiniku sisaldus on kõige suurem mulla pindmises, 0-5 cm kihis sõltumata 
kasutatud tehnoloogiast (Joonis 9). Otsekülvi aladel on 2016. aastal võrreldes 2012. aastaga Corg 
sisaldus vähenenud mõlemal uurimisalal ning kõikides sügavuskihtides, va O3 15-25 cm. Kõige 
suurem vähenemine orgaanilise süsiniku sisalduses on toimunud O1 põllul kõikides 
sügavuskihtides, aga eriti ülemistes. Uurimisala O1 on olnud viimased viis aastat teravilja 

külvikorras, lisatud on ainult mineraalväetiseid (Tabel 4). Künniga aladel on pindmises kihis 
toimunud Corg suurenemine, K1 alal on suurenemine olnud 9,9% (0,23%) võrra. K3 uurimisalal 
ei ole nelja aasta möödudes Corgi sisalduses olulisi muutusi toimunud. 

 
Joonis 9. Orgaanilise süsiniku (Corg) sisaldus aastatel 2012 ja 2016 erinevates mulla sügavuskihtides 

Seevastu on K3 uurimisala labiilse süsiniku osakaalus kogu mulla Corg sisaldusest kihtide 
vahelised erinevused suured (Joonis 10). Üldiselt jääb labiilse süsiniku fraktsiooni sisaldus kogu 
Corg-ist 2% piiridesse, mis tähendab, et enamik Corgi on mullas passiivsel ehk püsival kujul. K3 
ala künti 2014. aastal ning võib arvata, et suurem labiilse fraktsiooni osa viidi kündmisega 
alumisse kihti. Otsekülvi tehnoloogia kasutamisel võiks mullaprofiilis olla väiksem labiilse 
süsiniku osakaal, sest mulda ei segata, kuid kahjuks ei ole suuri erinevusi tehnoloogiate vahel. 
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Mõnevõrra madalam labiilse süsiniku osakaal K1 uurimisala pindmises mullakihis võib olla 
seotud suviteravilja kasvatamisega. Teistel aladel kasvatati taliteravilja, mis võiks väljenduda 
oluliselt kõrgemas labiilse süsiniku osakaalus kogu Corgi, sest taliviljade juurestik on 

massiivsem ja annab rohkem värsket orgaanilist materjal. Samas olid taliviljapõllud üle aasta 
harimata, mistõttu selle perioodi jooksul lisandus mulda orgaanilist materjali ainult läbi juurte. 

 
Joonis 10. Liikuva orgaanilise süsiniku osakaal (DOCp) kogu mulla orgaanilisest süsinikust 2016. aastal 

Lasuvustihedus on kõikidel uurimisaladel üldiselt suurenenud. Kui enamikel uurimisaladel on 

suurenemine olnud nelja aastaga väiksem kui 0,09 g/cm3 siis K3 alal on toimunud oluliselt 
suurem tihenemine ja seda kõikides sügavuskihtides (Joonis 11). Üldiselt on suurem tihenemine 
toimunud võrdluspaaris O3 ja K3 ning nelja aastaga on põldude seisund jõudnud kriitilise 
lasuvustiheduseni mullas (kergel liivsavilõimisel on kriitiline lasuvustihedus mullale 1,35-1,50 
g/cm3). Muldade tihenemise põhjuse leiame külvikorrast, kõikidel põldudel on viimasel neljal 
aastal kasvatatud ainult teravilja (va O3, 2014. a. ristik) (Tabel 4). 

 
Joonis 11. Mulla lasuvustihedus aastatel 2012 ja 2016 erinevates mulla sügavuskihtides. Punane joon 
tähistab kriitilise lasuvustiheduse piiri algust mullale (kergel liivsavil alates 1,35 g/cm3) 

Mulla tihenemist iseloomustab ka mulla üldpoorsus, mis muutub vastupidiselt lasuvustihedusega 
(Joonis 12). Üldpoorsus on vähenenud rohkem O3 ja K3 aladel kus oli suurim mulla tihenemine 
nelja aasta lõikes. Kõige stabiilsemate lasuvustiheduse ja üldpoorsuse näitajad on otsekülvi O1 
põllul, kuid paraku on sealne lasuvustihedus juba väga kriitiline (1,35-1,5 g/cm3), mis mõjutab 
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oluliselt mulla vee- ja õhurežiimi ning toitainete omastamist mullast. Teise otsekülvi ala O3 
suuri muutused pindmises mullakihis tuleks võtta kriitiliselt, ilmselt on tekkinud viga proovi 
kogumisel või analüüsimisel 2012. aastal. 

 
Joonis 12. Mulla üldpoorsus aastatel 2012 ja 2016 erinevates mulla sügavuskihtides 

Muldade üldise huumusseisundi hindamiseks leiti mulla orgaanilise süsiniku varu (Corg varu) 
igas kihis ja kogu uuritud sügavuses 0-25 cm keskmisena. Keskmisena kogu mullaprofiili lõikes 
on suuremad Corg varud Viljandimaa uurimisaladel O1 ja K1 võrreldes Valgamaa aladega O3 ja 
K3 (Tabel 5). Üldiselt on Corg varu nelja aasta jooksul suurenenud ja seda pigem läbi 
lasuvustiheduse suurenemise. Oluline Corg varu vähenemine (-8,6 t/ha) on toimunud otsekülvi 
põllul O1, mis on tingitud Corg sisalduse vähenemisest nelja aasta jooksul. Otsekülvipõllu O1 
Corg sisalduse ja varu oluline vähenemine nelja aastaga on tugevasti seotud teraviljapõhise 
külvikorra ning mineraalsete väetiste kasutamisega. See põld on vähemalt 15 aastat olnud 

otsekülvi põld ning trend on Corgi osas vähenemise suunas. Ilmselt aitaks siin kultuuride 
mitmekesistamine külvikorras ning orgaaniliste väetiste kasutamine. Positiivse näitena saab tuua 
otsekülvipõllu O3, kus 2014. aastal kasvatati teraviljade vaheaastal hoopis ristikut, mis parandas 
mulla huumusseisundit oluliselt. O3 alal oli ka kõikidest 2016. aasta uurimisaladest kõige 
suurem positiivne muutus Corg varus. Ristiku kasvatamise mõju O3 alal eristub ka kihtide 
lõikes, kus 15-25 cm sügavuses suurenes Corg varu nelja aastaga 3 t/ha ja pindmises kihis 2,4 
t/ha. Künniga aladel on K1 põllul toimunud ühtlane Corg varu suurenemine kõikides 
sügavuskihtides, aga K3 põllul on see diferentseeritum. K1 põllu kõrgem Corg sisaldus ning 
seeläbi ka suurem Corg varu mullas tuleneb ka gleistumistunnustega mullast, mis oma 

omadustelt ei lase ajutiselt liigniisketes tingimustes Corgil mineraliseeruda. 

Tabel 5. Mulla orgaanilise süsiniku varu (t/ha) sügavuskihtide kaupa ja kogu 0-25 cm mullakihis 2012. ja 
2016. aastal  

Sügavus 
2012 2016 

O1 K1 O3 K3 O1 K1 O3 K3 

0-5 cm 16,0 14,7 11,1 7,8 13,7 16,5 13,5 8,7 

5-15 cm 27,7 31,3 20,6 15,7 22,6 32,7 21,0 17,8 

15-25 cm 24,3 28,7 15,9 17,7 23,1 30,2 18,9 18,3 

0-25 cm 68,0 74,7 47,6 41,1 59,5 79,4 53,4 44,8 

Muutus, t/ha     -8,6 4,7 5,8 3,7 
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Võrreldes erinevaid harimistehnoloogiaid on väga oluline teha seda sügavuskihtide kaupa, sest 
kogu profiili keskmised väärtused ei anna edasi mulla seisundit ja muutuseid aastate vahel (Tabel 
6). Näiteks, Corg sisaldused on otsekülvi aladel üldiselt kõrgemad just pindmises mullakihis, 

seevastu künniga aladel ei ole eristumine kihtide vahel nii selge. Samuti ei peegeldu üldisest 
keskmisest näitajast ala kohta liikuva süsiniku suur osakaal kogu Corg-ist K3 ala alumises 15-25 
cm kihis. Samas tuleb üldiste näitajate puhul välja, et keskmisena on liikuva süsiniku üldsisaldus 
suurem künniga aladel võrreldes otsekülvi aladega.  

Tabel 6. Mulla orgaanilise süsiniku sisaldus, lasuvustihedus, liikuva süsiniku sisaldus, liikuva süsiniku 
osatähtsus orgaanilise süsiniku sisaldusest, orgaanilise süsiniku varu aastatel 2012 ja 2016 

Põld 
Corg, % Dm, g/cm3 DOC, mg/g DOCp, % Corg varu, t/ha 

2012 2016 2012 2016 2016 2016 2012 2016 

O1 1,9 1,7 1,48 1,48 0,29 0,18 68 59,5 

K1 2,3 2,4 1,28 1,32 0,42 0,17 74,7 79,4 

O3 1,5 1,5 1,29 1,45 0,32 0,21 47,6 53,4 

K3 1,2 1,2 1,33 1,46 0,41 0,33 41,1 44,8 

Mulla happesus ja toiteelementide sisaldus uurimisaladel 

Mulla happesus uurimisaladel ootuspäraselt oluliselt ei muutunud nelja aastaga. Viljandimaa O1 
ja K1 põllud on neutraalse reaktsiooniga ning 2016. aastal on pH tõusnud 0,1 võrra võrreldes 
2012. aastaga. Valgamaa uurimisalad O3 ja K3 on nõrgalt happelise mullaga ning otsekülvi alal 

suurenes pH 0,2 ühikut ja künniga alal vähenes 0,2 ühikut.  

Toiteelemendi P-sisaldused langesid nelja aasta perioodil kõikidel aladel ja peaaegu kõikides 
kihtides (Joonis 13). Ainult K1 põllul on alates 5 cm toiminud P-sisalduse suurenemine, mis on 
vajalik põllu P-sisalduse parandamiseks (kuulub keskmisesse väetistarbeklassi). K-sisalduse osas 
ühest trendi välja ei joonistu. Künniga harimise ala K1 eristub teistest taaskord, K-sisaldus on 
võrreldes teiste uurimisaladega oluliselt tõusnud (keskmiselt 48,1 mg/kg). Kõige suurem langus 
toimus künniharimisega põllu K3 pindmises kihis, kus K-sisaldus langes 26% ehk u 56 mg/kg 
võrra. Otsekülvialadel langes K-sisaldus pindmises mullakihis, sügavusel 5-15 cm toimus 

sisalduse suurenemine.  

 
Joonis 13. Fosfori ja kaaliumi sisaldused 2012. ja 2016. aastal erinevates mulla sügavuskihtides 

Ca sisaldus oli Valgamaa põldudel O3 ja K3 optimaalsest toiteelemendi sisaldusest oluliselt 
madalam (Mehlich3 metoodikaga määratud Ca optimaalseks sisalduseks loetakse 1500 mg/kg), 
vaatamata Ca sisalduse suurenemisele, mis on nelja aasta jooksul toimunud (Joonis 14). 
Seejuures on rohkem suurenenud O3 põllu Ca sisaldus (u 187 mg/kg) tänu 2015. aastal kasutatud 
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lubiväetisele. Lubiväetise mõju avaldub nii suurenenud Ca ja Mg sisalduses, vähenenud P-
sisalduses kui ka pH tõusus. K3 alal on keskmine Ca sisaldus 835 mg/kg suurenedes nelja aasta 
perioodil 79 mg/kg võrra ning kindlasti tuleks sellele tähelepanu pöörata, kuna ka pH näitab 

langustrendi. Põlluraamatu järgi pole viimasel viiel aastal sobivaid lubiväetisi põllul kasutatud. 
Ka teisel künniga alal K1 on toimunud Ca sisalduse suurenemine ning seda eriti pindmises ja 
alumises sügavuskihis (vastavalt 176 ja 169 mg/kg). Otsekülvi alal O1 ei ole suuri muutus nelja 
aasta jooksul toimunud. Mg sisaldus suurenes kõikidel uurimisaladel sõltumata sügavuskihist.  

 
Joonis 14. Kaltsiumi ja magneesiumi sisaldused aastatel 2012 ja 2016 

Taimekaitsevahendite jäägid mullas ja multšis 

Nii mullast kui multšist kokku leiti 2016. aasta kaheksa uurimisala põllult 22 erinevat toimeainet 
79 erineval korral ja neist 51,8% (41 juhul) juhtudest oli tegemist toimeaine sisaldusega alla 
määramispiiri ehk jälgedega. TKV-klassidest oli enam esindatud fungitsiidid (55 juhul), 

järgnesid herbitsiidid (16 juhul) ja insektitsiidid (8 juhul) (Lisa 2). Tavaharimisega põllul K1 leiti 
ainult üks herbitsiidi jälg, so trifluraliin, mis tuvastati ka 2012. aastal läbi viidud uuringust 
(PMK, 2013a). Trifluraliini jälgi leiti veel K3, O1, Primastu1, Pirmastu2 ja Soone2 
uurimisaladelt, sh multšist. Lisaks trifluraliinile leiti keelatud taimekaitsevahenditest kolme 
uurimisala mullast DDT ja neonikotinoid klotianidiini jälgi. Need keelatud taimekaitsevahendite 
jäägid püsivad mullas seega väga pika perioodi jooksul ja lagunevad aeglaselt.  

TKV jääke leidub üldiselt rohkem multšis kui mullas (Joonis 15), kusjuures toimeaine jääkide 
üldsisaldused on multšis kõrgemad (Joonis 16). Seega jätkub sama trend, mida eelmises 

aruandes kirjeldati ehk otsekülvi põllul olev multš toimib sarnaselt absorbendina ja sinna 
ladestunud jäägid lagunevad aeglasemalt kui mullas.  
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Joonis 15. Leitud taimekaitsevahendite jääkide arv uurimisaladel 2016. aastal 

Herbitsiididest leiti peale trifluraliini jälgede ka glüfosaadi jääke ja jälgi. Glüfosaadi jääkide 
üldsisaldused ei kajastu (Joonis 16), sest 2016. aasta proovidest leiti mõnedelt uurimisaladelt 
väga kõrged jääkide sisaldused. See oli põhjustatud väga lühikesest ajavahest pritsimise ja 

proovivõtmise vahel. Näiteks, kaheksa päeva peale pritsimist glüfosaadi preparaadiga (toimeaine 
sisaldus 540 g/l ja kogus 2 l/ha) leiti multši proovist 154 mg/kg glüfosaadi jääke. Võrdlusena, 
kasutades glüfosaadi preparaati väiksema toimeaine sisaldusega (360 g/l) ning väiksemas 
koguses (1 l/ha) oli kaheksa päeva möödudes oluliselt väiksem glüfosaadi jäägi sisaldus multšis 
(18,149 mg/kg).  

 
Joonis 16. Taimekaitsevahendite jääkide kogusisaldus (va glüfosaat) uurimisalade mullas ja multšis 2016. 
aastal  

Fungitsiididest leiti kõige suuremate summaarsete kogustega tebukonasooli ja boskaliidi jääke 
(Joonis 17). Seejuures leiti boskaliidi jääke leiti ainult kahel uurimisalal, kuid tebukonasooli 
jääke pooltelt uurimisaladel. Võrreldes kasutatud preparaate ning tuvastatud toimeainete jääke 
saab öelda, et mõnede laiatoimelise spektriga fungitsiidide jäägid esinevad mullas ja multšis 
sagedamini võrreldes kitsatoimeliste fungitsiididega ja seda sõltumata uurimisalast. Lisaks 
tootjate kasutatud taimekaitsevahenditele jõuab multši ka teraviljaseemne puhtimispreparaatide 
toimeainete (difenokonasool, fludioksoniil) jälgi.  
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Joonis 17. Fungitsiidide jääkide üldsisaldused minimeeritud harimise uurimisaladel 2016. aastal 

Mullaelustiku näitajad 

Mullaelustiku analüüsid teostati Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledži teadlaste poolt neljal 

uurimisalal O1, K1, O3, K3 (Tabel 3). Proovid võeti kõrretüüga põldudelt peale saagikoristust. 
Mullaproovide keskmine niiskussisaldus (üldproovis 0-10 cm sügavusel) oli uurimisaladel 
sarnane (16,28-16,77%), natuke kõrgem oli see gleistumistunnustega K1 põllul (20,85%).  

Kõrgeim mulla mikroobide biomass oli K1 proovialal (0,674 mg biomass C/g KA) ning 
madalaim K3 proovialal (0,476 mg biomass C/g KA) (Joonis 18). Valgamaa põldude mikroobide 
aktiivne biomass oli oluliselt madalam Viljandimaa põldudest. Mulla mikroobide biomass on 
otseselt mõjutatud mulla pH-st (optimaalne on 7), savi sisaldusest ja orgaanilise süsiniku 
sisaldusest (sh labiilse süsiniku sisaldusest). Sellega on seletatav Valgamaa põldude madalam 
mikroobide biomass, sest seal on võrreldes Viljandimaa uurimisaladega happelisem muld (pH 

5,4) ja madalam Corg sisaldus, mis pärsivad mikroobide tegevust. Huvitava seosena saab välja 
tuua ka selle, et K1 põllul leiti ainult ühe TKV jääk mullas, seevastu teistel aladel oli see oluliselt 
suurem, mõjutades ilmselt mullaelustiku toidubaasi. Lisaks sellele ei kasutatud K1 põllul ühtegi 
fungitsiidi ning ka O1 alal kasutati ainult ühte fungitsiidi, O3 ja K3 alal seevastu kasutati 
mitmeid erinevaid fungitsiide ja insektitsiide. Võrreldes harimisviise, siis eelduseks on, et 
mikroobide hingamisaktiivsus peaks kõrgem olema minimeeritud harimisega aladel võrreldes 
künniga aladega, kuid käesolevas uuringus puudus arvestatav erinevus mikroobide aktiivse 
biomassi ja tehnoloogia vahel. Trendina saab välja tuua, et võrreldes 2012. aastaga on 2016. 

aastal toimunud kõikidel uurimisaladel mikroobide aktiivse biomassi vähenemine. Kõige suurem 
muutus on toimunud künniga K1 põllul, kus mikroobide aktiivne biomass on vähenenud 42% 
(0,496 mg biomass C/g KA) võrra ja hingamisaktiivsus 59,7% (4,7 mg O2/kg KA*h) võrra. Võib 
eeldada, et siin on suur mullaliigi mõju, tegemist on gleistumistunnustega leostunud mullaga, 
mis on rohkem mõjutatud aasta mullaniiskussisaldusest (2012. a oli niiskussisaldus 31,7%). 
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Joonis 18. Mulla mikroobide aktiivne biomass substraadi poolt indutseeritud hingamise (SIR) meetodil 
aastatel 2012 ja 2016 

Mikroobikoosluse üldine aktiivsus hingamisaktiivsuse alusel oli kõrgeim K3 proovialal (3,42 mg 
O2/kg KA*h) ja madalaim O3 proovialal (2,72 mg O2/kg KA*h) (Joonis 19). Hingamisaktiivsus 
oli üldiselt kõrgem künniga variandis võrreldes minimeeritud harimisega. Kuna 
otsekülvipõldude aktiivse biomassi põhiline osa asub mulla ülemises kihis, aga küntud põldudel 

jaguneb ühtlaselt kogu künnikihi ulatuses (u 25 cm), siis otsekülvialade mikroobikooslus oli 
rohkem mõjutatud sügisesest õhutemperatuuri langusest. Mikroobikooslus saab olla aktiivne, kui 
on toitaineid, st kui mullas on väga palju orgaanilist materjali või on mulda rikastatud 
mineraalväetistega. Nelja aasta võrdluses on O1 alal mikroobikoosluse üldine aktiivsus 
suurenenud 28% (0,65 mg O2/kg KA*h) võrra. Ülejäänud kolmel alal on näitaja oluliselt 
langenud. Kui põllumuldades on mikroobikoosluse aktiivsuse näitajad >0,60 (SIR) ja >4,5 (BA), 
on põhjust teatud määral häireks – mullas on põllumulla kohta liiga palju toitaineid. Viljandimaa 
proovialade kõrged mikroobikoosluse näitajad viitavad just sellisele olukorrale. 

 
Joonis 19. Mikroobikoosluse üldine aktiivsus hingamisaktiivsuse (BA mg O2/kg KA*h) alusel aastatel 2012 
ja 2016  

Vihmausside arvukust mõjutavad enim mulla pH, lõimis, mullaniiskus ja toitainete 
kättesaadavus. pH ilmselge mõju on vihmausside arvukusele ka minimeeritud harimise 
uurimisaladel. Nimelt on leitud, et L. rubellus talub hästi happelisemat mulda (Jänsch et al., 
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2013) ning seetõttu on nende arvukus suurem nõrgalt happelisel O3 ja K3 uurimisaladel 
võrreldes neutraalse mullaga O1 ja K1 aladega (Tabel 7). Arvestades ka mulla huumusesisalduse 
mõju L. rubelluse arvukusele, on ta ainuke uurimisaladel tuvastatud liik, mis eelistab rohkem 

muldasid huumusesisaldusega üle 4% (Jänsch et al., 2013). Seetõttu on tema arvukus kaks korda 
suurem K1 alal võrreldes O1 alaga vaatamata ebasoodsale mulla happesusele. Ülejäänud 
vihmaussiliigid eelistavad muldasid huumusesisaldusega alla 4% ning seega see näitaja arvukuse 
määravaks teguriks ei saa. Happesuse suhtes eelistavad A. rosea ja A. longa neutraalsemat 
mulda, mida peegeldab O1 ja K1 vihmaussiliikide arvukus. L. castaneus puhul ei ole leitud 
eelistusi pH ega mulla huumusesisalduse suhtes, ent meie uurimisaladel puudub ta täielikult 
Viljandimaa O1 ja K1 alalt. L. castaneus ei ole tavaline liik Eesti põllumuldades ning tema 
esinemise korral viitab see parematele põllumajanduslikele või ökoloogistele tingimustele (Ivask 

et al., 2007). Tehnoloogiate võrdluses on aneetsiliste vihmaussiliikide (eriti L. terrestris) osakaal 
otsekülvi põldudel suurem kui künnipõhistel põldudel.  

Tabel 7. Vihmaussiliikide arvukus (is./m2, kolme proovi keskmisena), eluvormi osakaal kooslustest (%, 
kolme proovi keskmisena) ning liikide arv 2016. aastal 

Eluvorm/liik O1 K1 O3 K3 

Epigeiline 

% kooslusest 6,1 26,7 53,2 58,9 
Lumbricus rubellus 4 8 32 19 

Lumbricus castaneus 0 0 19 9 

Endogeiline 

% kooslusest 64,6 57,8 31,6 38,1 
Aporrectodea caliginosa 57 21 28 24 

Aporrectodea rosea 17 21 0 3 

Aneetsiline 

% kooslusest 29,3 15,6 15,2 3,0 
Aporrectodea longa 23 13 0 0 

Lumbricus terrestris 13 0 13 3 

Liikide arvukus 115 64 92 57 

Liikide arv 5 4 4 5 

Otsekülvialadel on keskmine vihmausside arvukus 103 is/m2 ja keskmine vihmaussi koosluse 
biomass 41 g/m2, olles oluliselt kõrgemad võrreldes künnipõhiste aladega, vastavalt 68,8% ja 
211,3% võrra. Keskmine suurem vihmausside biomass ning ka ühe isendi mass otsekülvialadel 
(Joonis 20) on tingitud koosluses rohkem esinevate aneetsiliste vihmausside isendite suurest 
kaalust, samuti on suuremad ka teiste liikide täiskasvanud isendid otsekülviga põldudel. 
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Joonis 20. Vihmaussikoosluste isendite biomass ja juveniilsete isendite osatähtsus kogu 
vihmaussikoosluse isendite arvust 2016. aastal 

Kokku leiti uurimisalade põldude muldadest 17 erinevat liiki hooghännalisi. Hooghännaliste 

keskmine arvukus oli enamusel uurimisaladel suurem alumises mullakihis (5-10 cm), va põllul 
K3 (Joonis 21). Uurimisalal K3 tehti 2014. aastal kündmist ning lisaks on seal väga kõrge 
taimekaitsevahendite jääkide sisaldus, mis võivad mõjutada hooghännaliste arvukust. 
Silmapaistvalt väikese hooghännaliste arvukusega ja liikide arvuga oli põld O3. Keskmisest 
madalamaks loetakse hooghännaliste arvukust alla 30 isendi, seega oli 2016. aastal kõikidel 
proovialadel madal arvukus. 

 
Joonis 21. Hooghännaliste keskmine arvukus (±standardhälve) proovikoha kohta (10 proovi keskmine) 
2016. aastal erinevates sügavustes 

Mullaelustikule koondhinnangu andmiseks on eelnevalt välja töötatud vastav metoodika (PMK, 
2013a), kus erinevaid elustiku parameetreid hinnatakse hindepunktidega, mis summeeritakse. 
Vastava gradatsiooni järgi loetakse mullaelustik halvas seisundis olevaks, kui hindepunkte on 
<18, keskmises seisundis olevaks, kui hindepunkte on 18-26 ja >26 hindepunkti loetakse heaks 
seisundiks. Sellise hinnangu alusel selgus, et mullaelustiku kooslused olid 2016. aastal 
keskmises seisundis, kuid võrreldes 2012. aastaga on toimunud seisundi halvenemine kõikidel 
aladel (Joonis 22).  
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Joonis 22. Üldhinnang uurimisalade mullaelustiku seisundile hindepunktides aastatel 2012 ja 2016 

Kokkuvõte 

• Minimeeritud harimise uuringu raames tehti kordusproovid neljal uurimisalal (kaks 

otsekülvi ja kaks tavaharimisega põldu), mis esmakordselt analüüsiti aastal 2012. Kõige 
rohkem on orgaanilist süsinikku talletunud pindmisesse ehk 0-5 cm tüsedusse mullakihti 
sõltumata kasutatud tehnoloogiast. Otsekülvipõldudel on toimunud 0-15 cm mullakihis 
Corg sisalduse vähenemine, mis on eriti märkimisväärne pikaaegsel otsekülvi põllul O1. 
Tavaharimisega põldudel pigem tõusis Corg sisaldus või oli stabiilne nelja aasta 
möödudes. 

• Orgaanilise süsiniku aktiivne, vees lahustuva labiilse süsiniku osa analüüsiti 

esmakordselt uuringu põldudel. Tehnoloogiate vahel ei olnud erinevusi labiilse süsiniku 
üldsisalduses sügavuskihtide kaupa, ent keskmisena olid veidi kõrgemad labiilse süsiniku 
sisaldused tavaharimisega põldudel. Labiilse süsiniku osakaal kogu Corgist oli ca 2%, 
ainult künniga põllul K3 oli see sügavaimas kihis kaks korda suurem. 

• Mulla lasuvustihedus suurenes nii otsekülvi kui künnipõhistel põldudel praktiliselt 

kõikides kihtides ja ületab kolmel uurimisalal kriitilise lasuvustiheduse piiri (1,35 g/cm3). 
Seejuures on oluline märkida, et kaks põldu ei olnud nelja aasta eest sellises seisus ning 
muldade tihenemine on olnud suur. 

• Muldade üldine huumusseisund, arvestades nii Corg sisaldust, lasuvustihedust ja 
huumusvaru, on 2016. a. minimeeritud harimise põldudel veidi halvenenud, kuigi kolmel 
alal huumusvaru on suurenenud. Nimelt on kõikide põldude teraviljapõhine külvikord 
suurendanud muldade tihenemist ning ainult mineraalväetiste kasutamine ei ole olnud 

piisav Corg stabiilse sisalduse tagamiseks. Kõige otsesemalt on külvikorra ja 
mineraalväetiste mõjud nähtavad pikaaegsel otsekülvipõllul O1, kus huumusvaru on 
vähenenud 8,6 t/ha võrra.  

• Taimetoiteelementide osas ei olnud muutused nelja aasta võrdluses ühesuunalised. 

Fosfori sisaldused langesid nelja aasta perioodil kõikidel aladel ja peaaegu kõikides 
kihtides. Kaaliumi sisalduses nii selget trendi ei olnud. Erandina saab mõlema 
taimetoiteelemendi osas välja tuua tavaharimisega põllu K1, kus on toimunud nelja aasta 
jooksul nii liikuva P kui K tõus. 
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• Ca ja Mg sisaldus suurenes kõikidel uurimisaladel nelja aasta möödudes, ent Valgamaa 

põldudel O3 ja K3 on see jätkuvalt optimaalsest toiteelemendi sisaldusest (1500 mg/kg) 
oluliselt madalam. Otsekülvipõllul O3 on püütud olukorda leevendada läbi lubiväetiste 
kasutamise 2015. a, mis suurendasid veidi Ca ja Mg sisaldust, vähendasid P-sisaldust 
ning tõstsid pH-d. 

• Taimekaitsevahendite jääkide analüüs viidi 2016. a läbi kaheksal uurimisalal. Analüüsi 

tulemusena leiti nii mullast kui multšist 22 erinevat toimeainet 79 erineval korral ja neist 
51,8% (41 juhul) juhtudest oli tegemist toimeaine sisaldusega alla määramispiiri ehk 
jälgedega. Enim leiti fungitsiidide jääke ja jälgi ning spetsiifilisemalt leiti kõige suuremas 

koguses tebukonasooli ja boskaliidi jääke. Paljudel uurimisaladel leiti ka 
taimekaitsevahendite jääke, mis on olnud aastaid keelatud toimeainete nimekirjas, ent 
nad on siiski mullas väga püsivad. Tehnoloogiate võrdluses leiti koguseliselt rohkem 
jääke otsekülvipõldudelt. 

• Mullaelustiku seisund oli kõikidel uurimisaladel keskmine, kuid on halvenenud nelja 

aastaga. Mulla vihmausside keskmine mass ja arvukus olid kõrgemad otsekülvi põldudel 
võrreldes künniga põldudega. Vihmaussiliikide elukohaeelistused lähtuvalt pH-st ja 
huumussisaldusest on selgelt eristatavad L. rubelluse, A. rosea ja A. longa näitel. 
Hooghännaliste arvukus oli kõikidel proovialadel väga madal ning erinevusena eelmistest 
aastatest oli nende arvukus ja liikide arv suurem künnipõhistel proovialadel. 

1.4. MULLA NO3 (NITRAATLÄMMASTIKU) JA SO4 SISALDUSE MUUTUS JA 
DÜNAAMIKA NITRAADITUNDLIKU ALA PÕLLUMULDADES AASTATEL 2012-
2016 ERINEVA MAAKASUTUSE (PÕLLUKULTUURID, ROHUMAA) KORRAL 
NING MULLAS LEIDUVATE TAIMETOITEELEMENTIDE (P, K, CA, MG, CU, 
MN, B, NMIN) HAPPESUSE JA ORGAANILISE AINE FOONI JA 
PIKAAJALISEMATE MUUTUSTE SELGITAMINE. PÕLLUMAADE 
TAIMEKAITSEVAHENDITE JÄÄKIDE SISALDUSE SELGITAMINE NTA 
PÕLLUMULDADES 

Töö teostaja: Põllumajandusuuringute Keskuse Mullaseire büroo 

Uuringu eesmärk 

Uuringu peamiseks eesmärgiks on jälgida kergestiliikuvate lämmastikuvormide 
(nitraatlämmastik ja ammooniumlämmastik) ehk mineraalse lämmastiku (Nmin) sisalduse 
muutust mullas nitraaditundlikul alal, selgitamaks võimalikku nitraatide leostumise ohtu erineva 

maakasutuse ja ilmastikutingimuste korral. Teise olulise eesmärgina selgitatakse väävli kui 
suhteliselt liikuva toiteelemendi sisalduse muutust mullas ning kolmandaks eesmärgiks on 
jälgida ka ülejäänud olulisemate taimetoiteelementide sisalduse dünaamikat mulla 
vertikaalprofiilis ning selgitada seaduspärasused, mille alusel saab parandada väetamise 
planeerimist. Lisaks selgitatakse ka taimekaitsevahendite jääkide sisaldust NTA-l paiknevatel 
tootmispõldudel.  

Käesolev uuring on otseselt seotud MAK 2014-2020 prioriteetide 4 ja 5 ettenähtud eesmärkide 
täitmisega ja nende prioriteetidega seotud meetmete arendamisega. Eeskätt on uuring suunatud 

küsimuste lahendamiseks, mis puudutavad veekeskkonna kaitset mineraalse lämmastiku ja 
taimekaitsevahendite võimaliku leostumise suhtes ning laiemas plaanis aitab kaasa mulla- ja 
veekaitsele. 
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Prognoosimaks võimalikku leostumise ohtu on oluline teada, kuidas muutuvad sellega seotud 
erinevad mullaparameetrid. Sellest lähtudes on võimalik hinnata potentsiaalset mineraalse 
lämmastiku, taimedele omastatava väävli ja teiste toiteelementide võimalikku liikumist mulla 

vertikaalprofiilis ning potentsiaalset leostumist sõltuvalt maakasutusest, ilmastikust ja 
mullastikust.  

Metoodika 

2012. aasta kevadel rajati uurimisala Adavere lähedal Puiatu külas asuvale tootmispõllule 
(edaspidi Adavere). Uurimisala on kuivendatud drenaažisüsteemiga ning seal on levinud 
liivalõimisega leostunud gleimuld (Go). Alates 2015. aasta septembrist olime sunnitud tehnilistel 
põhjustel muutma uurimisala asukohta sama põllumassiivi piires, kus mullastikutingimused on 
teistsugused - mullaliigiks on uuel alal gleistunud leostunud muld (Kog) ja lõimiseks kerge 

liivsavi (ls1). Seega on uuel alal tegemist ajutiselt liigniiske mullaga, mille lõimises on oluliselt 
rohkem saviosakesi kui eelmisel alal ning toiteelementide leostumise oht seega väiksem. 
Proovide kogumist alustati uuel alal 22. septembril 2015. aastal ja käesoleva aruande tulemused 
kajastavad kogu perioodi kuni 27. detsembrini 2016. aastal, kuna peale seda oli maapind 
külmunud ning proove ei saanud enam võtta. Laboratoorsete analüüside tulemusena selgus 
peamiste toiteelementide ja Corg dünaamika mulla künnikihis kuni 15 cm sügavuseni.  

Tulemused ja arutelu 

Uuringu peamiseks eesmärgiks oli selgitada Nmin ja väävli (S) liikuvust NTA põllumullas ja 

lisaks sellele jälgiti mulla liikuva fosfori ja kaaliumi sisalduse dünaamikat. 2015. a kasvatati 
põllul suvinisu, mida väetati kevadel enne külvi kompleksväetisega (N 22 kg/ha, P 24 kg/ha ja K 
69 kg/ha) ning 2016. a suviotra, mida väetati külvieelselt ja täiendavalt maikuu keskel 
mineraalväetistega (N 66 kg/ha, P 13 kg/ha, K 24 kg/ha ja S 8,4 kg/ha (Tabel 8)). Pärast odra 
koristamist laotati 20. oktoobril põllule tahe veisesõnnik, mis künti sisse järgmisel päeval. 
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Tabel 8. Adavere uurimisala põlluraamatu väljavõte aastatel 2014-2016 
Tehtud tööd ja kasutatud materjalid kg/ha, (elemendina) 

Kuup. Teostatud töö Materjali liik Materjali nimi Kogus ühik N P K S 
2014.a. 

10.apr kultiveerimine          
24.apr väetamine min. väetis 7-20-28 200 kg/ha 14 17 46   
25.apr kultiveerimine          
29.apr külv suviraps         
23.mai väetamine min. väetis 26-0-0-13S 250  65   33 
3.sept koristamine suviraps seeme 1,95 t/ha      
15.nov künd          

2015.a. 
23.apr väetamine min. väetis 8-20-30 280 kg/ha 22 24 69   
25.apr libistamine   
28.apr külv suvinisu Triso   
22.okt künd         

2016.a. 
23.mär väetamine min.väetis 15-15-15 200 kg/ha 30 13 24  
29.apr külv suvioder        
16.mai väetamine min.väetis 30-0-0-7S 120 kg/ha 36   8,4 
20.okt väetamine org.väetis tahe veisesõnnik 30 t/ha 90 30 90  

Joonis 23 kajastab Nmin ja väävli sisaldust ja dünaamikat mulla ülemises 15 cm kihis perioodil 
2015-2016 ning parema ülevaate andmiseks on joonisele lisatud ka väetamise andmed. Nmin 

dünaamikat analüüsides selgub, et proovide kogumisperioodi alguses 2015. aasta septembris oli 
Nmin sisaldus mullas suhteliselt madal, kuid tõusis märkimisväärselt nitraatlämmastiku tõusu 
arvel peale kündi, kui mulla ülemisse kihti toodi künniga allpool lagunenud orgaanilisest ainest 
pärit mineraalne lämmastik. Seejärel toimus kuni mulla külmumiseni aeglane Nmin sisalduse 
vähenemine ja suure tõenäosusega liikus mineraalne lämmastik laskuvate vetega sügavamale 
mulda. Proovivõtuvaheline perioodi oli sel talvel küllalt lühike ja juba veebruari keskel oli 
maapind piisavalt sulanud ja oli võimalik taas mullaproove koguma hakata. Sel hetkel oli 
kõikide näitajate tase mulla ülemises kihis praktiliselt sama kui külmumisele eelneva perioodi 

proovides. Nmin ja S sisaldus mullas oli seejärel suhteliselt stabiilne kuni märtsi lõpuni, kui 
mulda väetati mineraalväetisega ja lisati lämmastikku 30 kg/ha ning kohe avaldus see ka 
mullaproovi tulemustes - Nmin sisaldus suurenes algul 5 mg/kg võrra, kuid suurem tõus algas 
aprilli keskel. Üllatav on seejuures asjaolu, et kuigi põlluraamatu andmetel lisati vaid NPK, 
tõusis oluliselt ka väävli sisaldus mullas. Peale odra külvi täiendavalt mulda lisatud 36 kg/ha 
lämmastikku suurendas veelgi mulla Nmin sisaldust ning 31.05 oli näitaja maksimaalne. Kuni 
selle hetkeni ei suutnud teravili veel omastada sedavõrd palju Nmin, kui oli antud väetistega ja 
lisandunud ka mineraliseerumise arvelt ning seega Nmin sisaldus mullas suurenes. Odra 

kasvamise perioodil toiteelementide sisaldus mullas loomulikult vähenes, kuid 
ammooniumlämmastiku sisaldus sel perioodil isegi tõusis, sest soojal ajal toimub intensiivne 
mineraliseerumine koos ammooniumlämmastiku vabanemisega. Väävlisisaldus langes juuni 
lõpuks praktiliselt minimaalseks ja sellest lähtuvalt võiks arvata, et kultuuri vajadus väävli järele 
oleks olnud suurem, kui seda mullast kasutada oli. Kuna ka mulla nitraatlämmastiku sisaldus 
langes juuni lõpuks väetamiseelsele tasemele ja püsib stabiilsena kuni augusti lõpuni, siis ilmselt 
oleks taimed suutnud ka nitraatlämmastikku rohkem tarbida ja N norm 66 kg/ha oli liiga väike 
taimede vajaduste rahuldamiseks.  
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Joonis 23. Mineraalse lämmastiku (Nmin) erinevate vormide ning väävli (S) sisaldused ja dünaamika NTA 
Adavere uurimisalal perioodil 2015-2016 

Oluliselt langeb Nmin sisaldus augusti lõpust kuni oktoobri keskpaigani, kui põllule lisati 
veisesõnnik ja selle tagajärjel tõuseb ajutiselt nii Nmin kui ka väävli sisaldus, kuid peale kündi 

hakkavad kõik näitajad suhteliselt kiirelt langema. Järelikult orgaanilise aine lagunemise 
intensiivsus sel perioodil on väike ning Nmin vabanemine mulda seega minimaalne ning 
sisuliselt taastub sõnniku andmise eelne Nmin tase. Väävli sisaldus mullas langes aeglaselt pärast 
sõnniku lisamist mulda. Muldade toiteelementide sidumise võime sõltub peamiselt lõimisest. 
Antud põllu lõimiseks on Eestis enamlevinud kerge liivsavi ja seega peaks suutma seirealal asuv 
muld siduda enam kergesti liikuvaid toiteelemente kui liivalõimisega eelmise seireala muld. 
Käesoleva uuringu tulemustele tuginedes saame väita, et kui liivalõimisega muld suutis sõltuvalt 
aastast siduda maksimaalselt 8-20 mg/kg Nmin ja 8-10 mg/kg väävlit, siis vähemalt käesoleval 

aastal ei suuda raskema lõimisega muld siduda oluliselt rohkem. Seega antud põllul suutis oder 
tarbida 66 kg/ha normiga lämmastiku ja 8,4 kg/ha väävli kogused ja sõnniku lisamine suurendas 
oluliselt ammooniumlämmastiku osatähtsust mullas, kuid Nmin tõus oli ilmselt 
ammooniumlämmastiku kiire lendumise tagajärjel ajutine. 

Aruandes iseloomustatakse toiteelementide sisalduse muutusi alates 22.09.2015 ning sellest ajast 
on mulla liikuva PK sisalduse trend olnud aeglase vähenemise suunas (Joonis 24), kuigi sisaldus 
on perioodi jooksul ajutiselt nii suurenenud kui ka vähenenud. Mõlema toiteelemendi sisaldus 
mullas on siiski suhteliselt kõrge ja seega mulla väetistarve mõlema elemendi osas väike ja 
saagikust limiteerivaks teguriks need makroelemendid üldiselt ei ole. 

2015. aasta sügisperioodil oli PK sisaldus mullas suhteliselt stabiilne, suurenedes lühiajaliselt 
veidi aega peale kündi, kuid seejärel stabiliseerus. Nagu eelnevate uuringutega on selgunud, siis 
võrreldes fosforiga muutub liikuva K sisaldus veidi enam. Suhteliselt lühikese perioodi jooksul, 
mil proove võtta ei saanud, liikuva PK sisaldus mullas praktiliselt ei muutunud, kuid seejärel 
toimus K-sisalduse tõus ja samal ajal P-sisalduse langus. 23.03 väetati põldu fosforiga 13 kg/ha 
ja K 24 kg/ha ning selle tulemusena toimus lühiajaline PK sisalduse suurenemine mullas. 
Vastupidiselt ootustele toimus peale seda aga P-sisalduse ühtlane vähenemine ja K-sisalduse 
väga järsk lühiajaline langus aprilli keskpaigas. Odra kasvamise perioodil ei toimu samuti suuri 

muutusi ja augusti lõpuks oli P-sisaldus praktiliselt võrdne varakevadise sisaldusega ning K 
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sisaldus pigem langenud. Seega tarbib kultuur mullast suhteliselt vähe fosforit ja veidi rohkem 
kaaliumi. Sügisperioodil toimub P-sisalduse langus kuni sõnniku kasutamise ja künnini, peale 
mida näitaja veidi suureneb. K-sisaldus tõuseb samuti veidi peale sõnniku lisamist mulda, kuid 

seejärel toimub päris järsk lühiajaline langus. Perioodi lõpus on P-sisaldus mullas vähenenud ca 
33 mg/kg ja K sisaldus ca 18 mg/kg võrra. Kuna sõnnikust pole veel toitaineid mineralisatsioonil 
vabanenud ja sellest lähtuvalt olid põllul kasutatud PK normid liiga väikesed PK seisundi 
stabiilsena hoidmiseks. Arvestades PK suhteliselt kõrget taset mullas ei ole selline väike taseme 
langus tegelikult probleemiks.   

 
Joonis 24. Liikuva fosfori (P) ja kaaliumi (K) sisaldus ja dünaamika NTA Adavere uurimisalal perioodil 
2015-2016. Sirgjoonega näidatud vastava toiteelemendi sisalduse dünaamika trendijoon  

Liikuva Ca ja Mg sisalduse dünaamikast selgub (Joonis 25), et Adavere ala on üldiselt kõrge 
liikuva Ca ja Mg sisaldusega – mõlema toiteelemendi sisaldus on tunduvalt kõrgem kui taimede 
optimaalseks toitumiseks vajalik. Jooniselt selgub, et Ca ja Mg sisaldus mullas on palju 
varieeruvam võrreldes PK sisaldusega ning kuigi üldine dünaamika oli 2015. aasta 

sügisperioodil suhteliselt sarnane, siis 2016. aastal toimus Ca sisalduse suurenemine ja Mg 
sisalduse vähenemine mullas. Perioodi jooksul oli kõrgeim Ca sisaldus juuli lõpus ja madalaim 
detsembri keskel. Mg puhul vastavalt kõrgeim märtsi algul ja madalaim juuni lõpus.  
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Joonis 25. Liikuva kaltsiumi ja magneesiumi sisaldus ja dünaamika NTA Adavere uurimisalal perioodil 
2015-2016. Sirgjoonega näidatud vastava toiteelemendi sisalduse dünaamika trendijoon 

Poolmikro- ja mikroelementide sisalduse dünaamikast (Joonis 26) selgub, et nende sisaldus oli 
sügisperioodil väheste kõikumistega suhteliselt stabiilne, kuid perioodi lõpul Cu sisaldus langes 
oluliselt, Mn sisaldus tõusis oma maksimumini ja B sisaldus jäi oma keskmisele tasemele. Kuigi 
PK sisaldus külmunud mullas praktiliselt ei muutunud, siis Cu ja B sisaldus oli varakevadel 
oluliselt suurenenud võrreldes külmumiseelse ajaga ning kohe kevadel suurenes Mn ja Cu 
sisaldus lühiajaliselt. Boori sisaldus hakkas aeglaselt langema kuni aprilli lõpuni, mil 
stabiliseerus kuni sügiseni ja tõusis sõnniku lisamisega mulda. Alates mai lõpust kuni juuli 
lõpuni suurenes mullas Cu sisaldus, kuigi sel ajal taimed kasutasid toitelemente kõige 

intensiivsemalt. Sügisperioodil oli Cu sisaldus stabiilselt kõrgel tasemel ning väike tõus tuli koos 
sõnniku lisamisega, kui seejärel järgnes kiire langus. Mn sisaldus oli kogu perioodil kevadest 
sügiseni suhteliselt muutlik.  

 
Joonis 26. Poolmikro- ja mikroelementide sisaldus (mg/kg) ja dünaamika NTA Adavere uurimisaladel 
perioodil 2012-2015.  

Corg-sisalduse lühiajalised muutused olid hoolimata selle näitaja üldisest staatilisusest suhteliselt 
suured (Joonis 27), kuid oli selge trend Corg vähenemise suunas ja üllatavalt vähenes Corg 
sisaldus vaadeldud perioodi jooksul koguni 0,5% võrra, mis on nii lühikese ajavahemiku kestel 
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väga suur muutus. Viimati lisati sellele põllule orgaanilist väetist 2013. aasta sügisel ja järelikult 
selle mõju mullale on lõppenud ning mulla Corg kadu on märkimisväärne. Perioodi lõpus mulda 
lisatud sõnniku tagajärjel toimus alates oktoobri lõpust Corg sisalduse suurenemine, mis peaks 

jätkuma ka järgmisel aastal, kuna sõnnikust pärit Corg vabaneb mineraliseerumise käigus mulda 
ja see loob eeldused Corg sisalduse taastumiseks mullas.  

 
Joonis 27. Orgaanilise süsiniku (Corg) sisaldus ja dünaamika NTA Adavere uurimisalal perioodil 2012-
2015. Tumeda joonega on näidatud Corg sisalduse dünaamika suundumus 

2014. aastal võeti toiteelementide võimaliku leostumise jälgimiseks esmakordselt mullaproovid 
ka sügavamatest mullakihtidest ning seda jätkasime ka 2016. aastal. Ülemises mullakihis oli 
Nmin-sisaldus kahe aasta keskmisena detsembris ja septembris praktiliselt võrdne, kuid kõige 
kõrgem on sisaldus varakevadel (Joonis 28). See on ka igati loogiline, sest talve jooksul toimub 
samuti orgaanilise aine mineraliseerumine ja sellest tulenev Nmin lisandumine mulda. Järgmises 

kihis on juba kõrgeim Nmin sisaldus detsembris, kui kergesti liikuvad toitained liiguvad vee 
mõjul mullaprofiilis allapoole. Kõige väiksem on Nmin sisaldus keskmises mullakihis 
septembris. Ka sügavamas mullakihis on suurim sisaldus detsembris ülalmainitud põhjustel ja 
näiteks võrreldes septembriga on alumises kihis Nmin sisaldus suurenenud 2 korda. Kuigi 
oktoobris lisati mulda sõnnikut, siis detsembris kogutud proovides ei ole märgata olulist Nmin 
sisalduse suurenemist. Tõenäoliselt oli selle üheks põhjuseks ka 2016. aasta novembri 
külmalaine, mis vähendas mikroorganismide aktiivsust ja koos sellega ei toimunud ka 
orgaanilise aine mineraliseerumist. Väävlisisaldus oli samuti ülemises mullakihis kõrgeim 
aprillis ja madalaim septembris, keskmises ja sügavamas kihis oli kõrgeim sisaldus detsembris. 
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Joonis 28. Uurimisala mineraalse lämmastiku (Nmin, ülemine joonis) ja väävli (S, alumine joonis) 
keskmine sisaldus ja dünaamika mulla erinevates sügavuskihtides perioodil 2015-2016  

Kahe aasta võrdluses olid üldiselt kõrgemad sisaldused 2016. aastal. Alumiste kihtide väävli 
sisaldused suurenevad reas aprill-september-detsember, seega toimus ka vegetatsiooni jooksul 
kerge leostumine alumistesse kihtidesse. Kuigi väävli sisaldus antud mullal oli suhteliselt madal, 
siis toimub ka sellise kontsentratsiooni juures ikkagi teatud leostumine mulla alumistesse 
kihtidesse. 2016. aastal suurenes oluliselt ka ülemise kihi väävli sisaldus perioodil september-
detsember, kuid 2015. aastal toimus sel perioodil vastupidiselt väike langus. 

Mulla liikuva P ja K sisalduse dünaamikast vertikaalsuunas selgub (Joonis 29), et kõigil 
proovivõtmise aegadel oli kõrgeim PK sisaldus ülemises mullakihis. Kõige kõrgem oli K-

sisaldus ülemises kihis 2016. aasta septembris ning kõige madalam detsembris. Aprillist juulini 
ehk aktiivsel taimekasvu perioodil K-sisaldus mullas väheneb, kuid juulist septembrini toimub 
juba suurenemine ja see viitab antud perioodil suhteliselt väikesele K tarbimisele taimede poolt, 
sest vegetatiivne kasv on selleks hetkeks enamasti lõppenud. Keskmise kihi K-sisaldus suureneb 
aeglaselt ja ühtlaselt ning saavutab maksimumi detsembris, vaid juulis on väike tagasilangus. 
Kui üldiselt on keskmise kihi K-sisaldus suhteliselt stabiilne, siis 2015. aasta sügisel toimus 
oluline suurenemine. Ka alumise kihi kõrgeim K-sisaldus oli 2016. aasta detsembris ning 
madalaim juulis ja suurenemine toimus septembrist kuni aprillini. Kõikidel proovidel oli 
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keskmise ja alumise kihi P-sisaldus väga madal, järelikult fosfori leostumine mulla alumistesse 
kihtidesse on praktiliselt olematu. Veidi suurenes P-sisaldus septembris ja detsembris keskmises 
mullakihis, kuid alumisse mullakihti see muutus ei jõudnud. Järelikult saab antud mullalt fosforit 

leostuda väga vähe ja see kindlustab ka suhteliselt kõrge P-sisalduse mulla ülemises kihis, kus 
kõrgeim sisaldus oli septembris ning madalaim juulis. See vastab igati samale tendentsile, mida 
nägime K puhul - kuni juulini toimub ka P tarbimine taimede poolt ja peale seda hakkab 
tarbimine vähenema ja P-sisaldus mullas aeglaselt suurenema. 

 
Joonis 29. Uurimisala keskmine liikuva fosfori (P) ja kaaliumi (K) sisaldus ja dünaamika mulla erinevates 
sügavuskihtides perioodil 2015-2016  

Liikuva Ca ja Mg sisalduse dünaamika 2016. aastal mulla vertikaalkihtides näitab, et lähtuvalt 
muldade morfoloogiast on suurim Ca sisaldus alumises mullakihis ja madalaim ülemises ning 
kihtidevahelised erinevused olid väga suured (Joonis 30). Kõikides kihtides oli madalaim Ca 
sisaldus septembris ja kõrgeim juulis. Liikuva Mg sisaldus muutub kaltsiumist erinevalt ning 
ülemises kihis oli kõige kõrgem sisaldus septembris ning ülejäänud proovivõtmise aegadel on 

näitaja praktiliselt võrdne. Üldiselt oli ülemise kihi Mg sisaldus kõrgem kui alumistes kihtides, 
kuid septembris oli suurim sisaldus keskmises mullakihis. Vastupidiselt teistele 
toiteelementidele, Mg sisaldus perioodil september kuni detsember vähenes kõikides kihtides. 
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Joonis 30. Uurimisala keskmine liikuva kaltsiumi (Ca) ja magneesiumi (Mg) sisaldus ja dünaamika mulla 
erinevates sügavuskihtides 2016 aastal 

Liikuvate toiteelementide dünaamika analüüs näitas, et kuigi uuel seirealal oli raskem lõimis kui 
eelmise ala kerge lõimisega liivmuld, siis ka see muld ei suutnud siduda oluliselt rohkem 
kergesti liikuvat mineraalset lämmastikku ja väävlit. Sügisperioodil toimub ka väga väikese 
Nmin sisalduse korral mulla alumistes kihtides Nmin ja S liikumine mulla sügavamatesse 

kihtidesse. Oktoobri keskel mulda lisatud sõnnik mineraliseerus väga vähe ca 2 kuu jooksul ning 
sel perioodil mulda toiteelemente märkimisväärselt ei lisandunud.  

2011. aastal alustati ning 2016. a jätkati Nmin sisalduse muutuste uuringutega ka sügavamates 
mullakihtides erinevatel põldudel, et selgitada toitainete liikuvust ja potentsiaalse leostumise 
võimalikkust, koguseid ja seaduspärasid. Uurimiseks rajati NTA piirkonna viiele põllumassiivile 
vaatlusväljakud, kus teostati proovide kogumist kolm korda aastas (enne külvi aprillis, peale 
koristust septembris ja enne mulla külmumist detsembris) kolmes mullakihis (0 - 30 cm, 30-60 
cm, 60-90 cm sügavuses). 2016. a lisandus ka proovide võtmine vegetatsiooniperioodi keskel 

juulikuus. Põldude maakasutuse ning väetamise andmed on esitatud tabelis (Tabel 9). Käesoleva 
aasta maakasutust seirepõldudel iseloomustab asjaolu, et kõikidel põldudel kasvatati talvist 
taimkatet ehk talivilju või heintaimi. 2016. aastal kasutati seirepõldude väetamiseks keskmiselt 
44 kg/ha lämmastikku (võrdluseks 74 kg/ha 2015.a), 2,4 kg/ha väävlit (12,5 kg/ha) ning fosforit 
(32 kg/ha) ja kaaliumi (75 kg/ha) ei kasutatud. Seega kasutati 2016. aastal oluliselt madalamaid 
väetamise norme kui eelmisel aastal. 
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Tabel 9. Adavere uurimisala põldude kultuurid ja nende väetamine 2012.-2015. aastal vastavalt 
põlluraamatute andmetele 
Kuupäev Tegevus Materjali nimi Kogus Ühik N kg/ha P kg/ha K kg/ha S kg/ha 

Adavere 1, taliraps  

19.04.2014 min. väetis 17-5-21 250 kg/ha 43 13 52 
28.04.2014 külv suvioder 

     
13.05.2014 min. väetis 26-0-0-13S 240 kg/ha 62 

  
22.04.2015 min. väetis 8-20-30 230 kg/ha 18 20 57 
26.04.2015 külv suvioder 

     
20.05.2015 min. väetis 30-0-0-S7 220 kg/ha 75 17,5 
19.08.2015 min. väetis 8-20-30 310 kg/ha 24,8 62 93 
20.08.2015 külv taliraps       
04.04.2016 min.väetis 30-0-0-S7 170 kg/ha 51   12 

Adavere 2, punane ristik 
19.04.2014 min. väetis 7-5-21 300 kg/ha 21 15 62 
21.04.2014 külv suvinisu 

     
13.05.2014 min. väetis 26-0-0-13 300 kg/ha 78 

  
16.10.2014 org. väetis Tahe 

veisesõnnik 
40 t/ha 180 60 184 

7.05.2015 min. väetis 8-20-30 150 kg/ha 12 13 37 
10.05.2015 külv punane ristik 

     
07.04.2016 min.väetis NH4NO3 100 kg/ha 34 

Adavere 3, talirukis 
4.04.2014 min. väetis NH4NO3 200 kg/ha 68 

  
11.04.2014 min. väetis 4-7-24 200 kg/ha 8 14 47 
29.05.2014 min. väetis NH4NO3 90 kg/ha 30 

  
7.07.2015 org. väetis Tahe 

veisesõnnik 
45 t/ha 225 70 207 

1.09.2015 külv talirukis 
     

1.04.2016 min.väeis NH4NO3 100 kg/ha 34 
16.05.2016 min.väeis NH4NO3 120 kg/ha 41    

Adavere 4, kõrrelised heintaimed (karjamaa raihein) 
22.04.2014 min. väetis NH4NO3 200 kg/ha 68 

  
28.04.2014 min. väetis kaaliumkloriid 200 kg/ha 

  
99 

15.04.2015 min.väetis 30-0-0-S7 200 kg/ha 60 
  

21 
29.07.2015 min. väetis 30-0-0-S7 200 kg/ha 60 

  
21 

14.04.2016 min. väetis NH4NO3 180 kg/ha 61    
09.05.2016 min. väetis NH4NO3 170 kg/ha 58 

Adavere 5, punane ristik 
19.04.2014 min. väetis 7-5-21 300 kg/ha 21 15 63 
21.04.2014 külv suvinisu 

     
13.05.2014 min. väetis 26-0-0-13S 300 kg/ha 78 

  
16.10.2014 org. väetis Tahe 

veisesõnnik 
40 t/ha 180 60 184 

7.05.2015 min. väetis 8-20-30 150 kg/ha 12 13 37  
10.05.2015 külv punane ristik       
07.04.2016
 min.vä

min.väetis
 NH4N

NH4NO3 100 kg/ha 34    
         
Toiteelementide liikumine mullaprofiilis sõltub eeskätt sademete hulgast ja jaotumisest ning 
vastavatest andmetest selgub, et uurimisaastate suurim sademete hulk oli 2012. aastal ja kõige 
kuivem 2015. aastal (Tabel 10). Leostumise suhtes kõige kriitilisemal ajal ehk sügisperioodil oli 
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kõige sademetevaesem 2014. aasta sügis. Muld sulas 2016. aasta märtsi alguses ja külmus 
Adavere piirkonnas valdavalt detsembri lõpuks. 

Tabel 10. Sademete hulk Jõgeva meteoroloogiajaamas perioodil 2011-2016 kuude lõikes 
Kuu 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Jaanuar, mm 74,4 80,6 39,2 35,6 61,7 54 
Veebruar, mm 28,3 40,8 34,5 34,9 30,5 90,1 
Märts, mm 22,2 44,7 9,5 34 35,9 29,1 
Aprill, mm 9,6 53,3 37 9,9 61,7 46,7 
Mai, mm 32,5 61,7 84,3 64,1 42,6 3,6 
Juuni, mm 38,6 110,5 38,5 157,1 51,8 162 
Juuli, mm 35,7 79,9 34,2 47,8 77,2 78,1 
August, mm 77,2 131,3 73,2 123 33,6 180 
September, mm 54,6 60 33,1 27,3 61,5 19,8 
Oktoober, mm 73,8 75,7 59,4 48,2 8,6 52,3 
November, mm 37,3 80,4 85,9 18,1 52,5 82,9 
Detsember, mm 116,1 48,6 52,9 62,7 57,7 26,3 
Aastas, mm 600,3 867,5 581,7 662,7 575,3 824,9 
Sügisel*, mm 281,8 264,7 231,3 156,3 180,3 181,3 

*-sügiskuudeks loetakse käesolevas uuringus perioodi september-detsember 

Nmin sisaldus põldudel oli aastate ja kihtide lõikes erineva tasemega, kuid viie ala keskmiste 

tulemuste võrdlus perioodil 2011-2016 näitab, et ülemises kihis on kõrgeim Nmin sisaldus 
aprillis ja madalaim detsembris (Joonis 31). Eriti madal oli Nmin sisaldus ülemises kihis 2016. 
aasta septembris ja detsembris, mis on otseselt madalama väetustaseme tulemus. Kuna 
septembriks oli keskmine Nmin sisaldus mullas väga madal, siis ilmselgelt selline väetamise tase 
ei suuda rahuldada kultuuride lämmastikuvajadust. Positiivsena ei teki sellest tulenevalt ka 
lämmastiku leostumise ohtu, mida tõestab ka keskmise kihi Nmin sisaldus - kevadel oli sisaldus 
veel suhteliselt kõrge, kuid septembris ja detsembris oli sisaldus praktiliselt miinimumis. Aastate 
keskmisena detsembriks Nmin sisaldus keskmises kihis suureneb, kuid 2016. aastal vähenes 

veidi. Nmin sisalduse liikuvus mullas sõltub sademetest ja kuigi sügisperioodil oli sademeid 
piisavalt, siis madala Nmin sisaldusega mullas leostumine puudus. Alumise kihi Nmin 
dünaamika näitab, et aprillis oli aastate keskmine sisaldus suhteliselt kõrge ning 2016. aastal 
veelgi kõrgem. Seega 2015/16 talve jooksul toimus Nmin sisalduse suurenemine alumises 
mullakihis 6 mg/kg võrra, kuid edaspidi 2016. aastal oli alumises kihis Nmin sisaldus väga 
madal ja leostumine puudus. Seega võib öelda, et 2016. aasta sügisel ei toimunud Nmin 
leostumist, mille peamiseks põhjuseks oli madal lämmastikväetiste kasutamine ja ilmselt ka väga 
madal septembrikuu sademete hulk. 
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Joonis 31. Uurimisalade keskmine mineraalse lämmastiku (Nmin) sisaldus ja dünaamika mulla erinevates 
kihtides NTA viie ala keskmisena perioodil 2011-2016 

Mineraalse lämmastiku sisalduse ja vertikaalse liikumise viie ala kuue aasta keskmisena selgub, 
et mullas sisaldub igal ajahetkel märkimisväärne kogus mineraalset lämmastikku. Perioodil 
september kuni detsember vähenes mineraalse lämmastiku kogus ülemises mullakihis peamiselt 
leostumise tulemusena u 25 kg/ha võrra, mille tagajärjel suureneb vastavalt järgmise kihi Nmin 
kogus 17 kg/ha võrra ja alumises mullakihis 13 kg/ha võrra (Joonis 32). 2016. aastal olid mullas 

sisalduvad ja liikuvad Nmin kogused oluliselt väiksemad kui eelnevatel aastatel. Kuna 
käesoleval aastal kasutati lämmastikväetisi keskmiselt põllu kohta 44 kg/ha, siis võrdluses 
näeme, et enamvähem samasugune kogus mineraalset lämmastikku leidub aprillis 60-90 cm 
sügavuses mullakihis. 

 
Joonis 32. Mineraalse lämmastiku kogus ja muutus erinevates mullakihtides viie põllu keskmisena 
perioodil 2011-2016  
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Oluline on jälgida ka võimalikke erinevusi Nmin liikuvuses sõltuvalt konkreetse põllu 
maakasutusest ja väetamisest. Joonis 33 on esitatud põldude erinevate mullakihtide Nmin 
sisaldused perioodil detsember 2015 kuni detsember 2016 ja Nmin väetamine 2015. ja 2016. 

aasta summana. Tahesõnniku arvestamisel lähtusime eeldusest, et 50% tahesõnnikus olevast 
lämmastikust on mineraalses vormis. Kahe aasta jooksul on kõige enam mineraalset 
lämmastikku väetistega mulda lisatud Adavere 3 alal ja seda nii mineraal- kui ka orgaanilise 
väetistega. Teistest aladest eristuvadki kõrge Nmin sisalduse poolest Adavere 3 ja Adavere 4 
seirealad ning kõrgeim Nmin sisaldus nende alade ülemises kihis oli veidi üllatuslikult 2016. 
aasta juulis. Järelikult oli mullas väga palju mineraalset lämmastikku, mida kultuurid ei suutnud 
tarbida. Adavere 3 alal oli selleks põhjuseks ilmselt 2015. aasta sügisel mulda lisatud sõnniku 
aktiivne mineraliseerumine ja sealt vabanev mineraalne lämmastik. Teisalt on nende põldude 

liikuva PK sisaldus väga madal ja seega oli taimede toitumine (sh Nmin omastamine) üldiselt 
häiritud. Adavere 4 alal kasutati seirepõldudest kõige rohkem lämmastikväetist ning kuna põllul 
on levinud turvasmuld, mille orgaaniline aine suveperioodil aktiivselt mineraliseerub ja mille 
tagajärjel vabaneb mulda mineraalset lämmastikku. Nende kahe teguri koosmõjul suureneb 
mulla Nmin sisaldus. Lisaks on ka sellel põllul ilmselt häiritud taimede mineraalse lämmastiku 
omastamine seoses vähese PK sisaldusega mullas. Ilmselgelt on neil põldudel tegemist 
tasakaalustamata väetamisega ja sellest tuleneva suhteliselt kesise saagikusega, kuid selline 
olukord võib luua soodsad tingimused toitainete leostumiseks. Viimast tõestab ka alumiste 

kihtide suhteliselt kõrge Nmin sisaldus juulis ning arvestades sademete rohkusega augustikuus 
oli leostumine antud põldudel eeskätt augustis reaalne. Septembris ongi kõikide kihtide Nmin 
sisaldus oluliselt vähenenud ja Adavere 3 ala ülemises kihis vähenes ka detsembris, kuid 
alumistes kihtides vastupidi sügisperioodil Nmin sisaldus suureneb ja seega toimub leostumine. 
Adavere 4 seirealal oli sügisperioodil Nmin sisaldus sügavamates kihtides juba väga madal ja 
leostumist ei toimu. Adavere 1 alal lisati talirapsile aprilli algul mineraalset lämmastikku ja see 
kajastub ka ülemise kihi mullas, kuid juuliks on kogu see lämmastik ülemisest kihist tarbitud ja 
taastunud endine tase. Samas on märgata teatud leostumist alles detsembris, mil alumiste kihtide 
Nmin sisaldus veidi tõuseb. Seega suudab taliraps kevadel mulda lisatud lämmastikunormi 51 

kg/ha ära tarbida ja leostumise oht sellisel mullal on vähene. Adavere 2 alal on punase ristiku 
põllul kõrgeim Nmin sisaldus aprillis, mis on tingitud aprilli alguse väetamisest normiga 34 
kg/ha mineraalset lämmastikku. Järgnevatel proovivõtuperioodidel jäid Nmin sisaldused mulla 
alumistes kihtides väikesteks, keskmise kihi Nmin sisaldus suurenes ainult veidi sügisperioodil. 
Adavere 5 alal oli samuti näitaja sisaldus üldiselt madal ja aprillikuu tulemus kajastab vahetult 
enne proovivõtmist mulda lisatud lämmastikku (34 kg/ha), peale mida hakkas näitaja langema. 
Nagu ka teiste alade puhul toimus keskmises kihis väike Nmin sisalduse tõus detsembriks, kuid 
alumisse mullakihti leostumine ei jõua. 2015. aasta detsembri ja 2016. aasta aprilli proovides 

tuvastati 2014. aastal mulda lisatud sõnniku järelmõju, kuid aasta lõpuks on see täielikult 
kadunud. Seega võiks öelda, et tahe veisesõnnik mõjutab mulla Nmin sisaldust kuni 90 cm 
mullaprofiilis märgatavalt umbes 1,5 aastast, seejärel on selle mõju väga väike või puudub 
hoopis. 
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Joonis 33. Mineraalse lämmastiku keskmine sisaldus ja dünaamika mulla erinevates kihtides NTA 
proovialadel perioodil 2014-2015 

 
Joonis 34. NTA uuringu viie seireala keskmine mineraalse lämmastiku sisaldus ja dünaamika perioodil 
2015-2016 

Viie seireala andmeid üldistades näeme (Joonis 34), et ülemise mullakihi kõrgeim Nmin sisaldus 
oli aprillis ja juulis, mil tegelikult peaks olema enamus mullas olevast Nmin sisaldusest tarbitud, 
sest aktiivseim taimede kasvamise aeg on läbi või veel kestab. Järelikult ei suuda kultuurid 
mingil põhjusel Nmin tarbida vajalikul määral ja üheks põhjuseks võib olla nende muldade 
suhteliselt madal PK sisaldus, mis pidurdab normaalset taimede toitumist. Sügisel ja talvel 
langes näitaja oodatult. Mulla keskmises kihis oli samuti kõrgem sisaldus juulis ja suurenes 
võrreldes eelmiste proovivõtmisaegadega, järelikult tarbimata Nmin liikus sellesse kihti. 
Septembris oli näitaja miinimumis ning detsembriks tõusis vähese leostumise tagajärjel taas. 

Alumises kihis oli Nmin sisaldus kõige stabiilsem, olles madalaim septembris ning 
sügisperioodil taas suurenes veidi leostumise arvel.   

Lisaks mineraalsele lämmastikule analüüsiti ka teiste toiteelementide sisalduse muutust mulla 
erinevates kihtides ning selgus, et sõltuvalt põllust võib teatud kogus liikuvat fosforit jõuda 
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mulla alumistesse kihtidesse (Joonis 35). Samas olid liikuva P sisalduse dünaamikas olulised 
erinevused võrreldes Nmin liikuvusega. Ülemise kihi P-sisaldus muutus kõikidel aladel perioodil 
detsember – aprill suhteliselt vähe ning Adavere 3 ja 4 P-sisaldus oli kõikides kihtides väga 

madal ja sellest tulenevalt praktiliselt puudus P liikumine mullaprofiilis allapoole. Siinjuures on 
eriti huvitav Adavere 3 ala, kuhu 2015. aasta suvel lisati mulda sõnnikut, kuid liikuva P sisaldus 
on vaatamata sellele väga madal. Ilmselt võib siin olla tegu kas põlluraamatu veaga või on 
sõnniku laotamine olnud ebaühtlane ja proovivõtmise kohta ei ole sõnnik sattunud, sest selline 
kogus sõnnikut peab kindlasti jätma jälje ka mulla P-sisaldusele. Seega võib teha järelduse, et 
kui liikuva P sisaldus mullas on alla keskmise, siis puudub praktiliselt P leostumine. Kahel 
esimesel seirealal oli P-sisaldus mullas kõrge ja see kajastub ka alumistes mullakihtides, mille P-
sisaldus on samuti kõrge. Adavere 2 ala väetati 2014. a sõnnikuga, ning kuigi ülemises kihis on 

P-sisaldus erinevatel aegadel olnud stabiilne, siis keskmises kihis suureneb P-sisaldus perioodil 
juuli-detsember oluliselt ning alumises kihis vähemal määral. Adavere 1 alal kasutati viimasel 
kahel aastal kõige rohkem P-väetist ja eriti selge on P liikumine keskmisesse mullakihti 
sügisperioodil. Samas leostumine ei kajastu alumises kihis ja seega mullast fosforit välja ei 
uhuta. Adavere 5 alal on samuti ülemises kihis P-sisaldus väga ühtlane ning keskmises kihis on 
märgata kerget leostumist sarnaselt eelmisele alale.  

 
Joonis 35. Liikuva fosfori keskmine sisaldus ja dünaamika viie NTA ala mullas perioodil 2015-2016  

Liikuva P sisaldus mulla erinevates kihtides näitab, et madala P-sisaldusega muldades 

dünaamika puudub, kuid kõrgema P-sisaldusega muldades toimub P liikumine sügisperioodil 
keskmisesse kihti, kuid sealt allapoole toimub väga väike leostumine.  

Liikuva K sisaldus (Joonis 36) oli Adavere 1, 2 ja 5 aladel mulla kõikides kihtides kõrge või 
selle lähedase sisalduse lähedal ja sellest lähtuvalt oli neil põldudel ka K vertikaalne liikumine 
mullas intensiivsem. Eriti kõrge oli alumiste kihtide K-sisaldus Adavere 2 alal, mis on ilmselt 
seotud 2014. aastal mulda lisatud sõnniku mineraliseerumisega, kuid käesoleva uurimisperioodi 
jooksul on sisaldus alumistes kihtides vähenenud - järelikult on sõnnikust pärit kaaliumi 
juurdetulek mulda lõppenud. Samas ei ole mullas märgata Adavere 3 alal toimunud orgaanilise 

väetise lisamist 2015. a juulikuus. Talve jooksul muutub K-sisaldus väga erinevalt ja üheks 
põhjuseks on siin muldade veerežiimist tingitud erinevused, sest veega küllastunud muldades 
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toimub K-fiksatsioon ja sellega seotud omastatavuse muutus. Suurim K liikumine alumistesse 
kihtidesse on toimunud Adavere 1 alal, kus on ka ülemise kihi sisaldus kõige kõrgem. Sellel 
põllul kasutati talirapsi alla K-väetist ja kuna 2016. aasta sügisel ja talvel on toimunud K-

sisalduse suurenemine ka ülemises kihis, siis ilmselt on see seotud rapsi orgaanilise aine 
mineraliseerumisel tekkinud kaaliumiga. Sügisperioodil suureneb ka alumiste kihtide K-sisaldus 
ehk teatud kogus K leostub mullas. Adavere 5 alal oli ülemises kihis kõige kõrgem sisaldus 
juulis, mis viitab mineraliseerumise prevaleerimisele K kasutamise üle, sest väetistega K 
käesoleval aastal ei lisatud. Keskmises ja alumises kihis toimub seetõttu sisalduse tõus 
septembris: suvel „üle jäänud“ kaalium on liikunud ülemisest alumistesse kihtidesse tänu 
augustikuu ohtratele sademetele. Detsembriks langeb kaaliumisisaldus alumistes kihtides ehk 
verikaalsuunas liikumine on lakanud. 

 
Joonis 36. Liikuva kaaliumi keskmine sisaldus ja dünaamika viie NTA ala mullas perioodil 2015-2016 

Mullas kergesti liikuvatest toiteelementidest on kindlasti üks olulisemaid väävel. Kuna 
kultuuride väävli tarbimine ja väetamine on erinev, siis käsitletakse mulla väävlisisalduse 
dünaamikat alade keskmisena (Joonis 37). Ülemises kihis oli väävli sisaldus kõrgeim 
sügisperioodi leostumise tagajärjel detsembris. Ülejäänud proovivõtuaegadel oli näitaja 
võrdlemisi sarnane. Keskmises kihis oli samuti S-sisaldus kõrgeim detsembris ja langes 
miinimumi septembris ning siin on selgelt kirjeldatav S leostumine sügisperioodil. Täpselt 
samad suundumused leidsid aset ka mulla alumises kihis, kus detsembrist septembrini sisaldus 

langes ja sügisperioodil tõusis leostumise tõttu. Kuigi uuringus olevate muldade väävlisisaldus 
oli suhteliselt madal, siis toimub ka sellise taseme juures mõõdukas leostumine mulla 
alumistesse kihtidesse eeskätt sügisperioodil.   
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Joonis 37. Väävli sisaldus ja dünaamika viie NTA ala keskmisena mullas perioodil 2015-2016   

Olulise osa käesolevast uuringust moodustab taimekaitsevahendite jääkide sisalduse määramine 
NTA tootmispõldudelt. Taimekaitsevahendite toimeainete jääke mullas määratakse antud 
uuringu raames alates 2007. aastast. Proovid koguti 2016. aasta septembris riikliku põhjaveeseire 
punktide lähistel asuvalt 25 põllult (Lisa 3).  

Võrreldes taimekaitsevahendite jääkide sisaldust 2016. aastal eelmiste aastatega selgub, et proovi 

keskmine erinevate toimeainete jääkide arv on viimasel kahel aastal langenud, kuid oluliselt 
kõrgem kui varasematel aastatel (Joonis 38). 2014. aastal leiti ühest proovist keskmiselt 5,45 
erinevat toimeainet ja 2015. aastal oli erinevaid toimeaineid veidi vähem – 4,95 ning 2016. a 
veelgi vähem - 4,36 erinevat toimeainet. Kui 2014. aastal oli ilma jääkideta üks proov ja 2015. 
aastal mitte ühtegi, siis 2016. aastal oli jääkideta kaks proovi. Kokku leiti toimeainete jääke 125 
korral, millest 77 juhul (61,6%) oli tegemist toimeaine jäägi sisaldusega alla määramispiiri ehk 
jälgedega. Proovide keskmine toimeainete jääkide summa oli 0,13 mg/kg ja suurim näitaja oli 
0,795 mg/kg, millest praktiliselt 100% moodustas toimeaine glüfosaat jääk (Lisa 4), mida oli äsja 
põllul kasutatud. See tulemus oli ka ainus, mis ületas keskkonnaministri määruse „Ohtlike ainete 

sisalduse piirväärtused pinnases“ sätestatud sünteetiliste taimekaitsevahendite toimeainete 
summa sihtarvu (0,5 mg/kg). 2015. aastal oli keskmine toimeainete summa 0,117 ja seega on see 
näitaja tõusnud võrreldes eelmise aastaga. 
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Joonis 38. Taimekaitsevahendite toimeainete jääkide keskmine arv proovis ja jäägita proovide arv NTA 
alal perioodil 2007-2016 

Taimekaitsevahenditest leiti 2016. aastal enim fungitsiidide jääke (53% kõikidest toimeainetest), 
järgnesid herbitsiidid (23%) ja insektitsiidide jäägid (24%, Joonis 39). Andmetest selgub, et 
aastate jooksul on suurenenud fungitsiidide osatähtsus ja üldiselt vähenenud herbitsiidide 
osatähtsus. 2016. aastal on võrreldes 2015. aastaga suurenenud insektitsiidide osatähtsus ja veidi 

vähenenud fungitsiidide osatähtsus, kuid üldised proportsioonid on jäänud samaks.  

 
Joonis 39. Erinevate taimekaitsevahendite jääkide osatähtsus perioodil 2007-2015. Sulgudes kogutud 
proovide arv  

Üldiselt on toimeainete jääkide kontsentratsioonid olnud aastate jooksul suhteliselt väikesed – 
maksimaalne TKV jääkide summa ühel põllul perioodil 2007-2016 oli 2016. aastal 0,795 mg/kg, 
millest enamuse moodustas hiljuti kasutatud glüfosaadi jääk. Valdavalt oli proovides jääkide 

summa siiski alla 0,05 mg/kg.  
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Kokkuvõte 

• Seireala nihutamisega muutusid ka mullastikutingimused, kuid kerge liivsavilõimisega muld 

ei suutnud võrreldes liivmullaga siduda märkimisväärselt rohkem mineraalset lämmastikku. 
Lämmastikunormi 66 kg/ha suutis oder peaaegu täielikult ära tarbida ja oleks suutnud tarbida 
ka suurema koguse mineraalset lämmastikku. Siiski toimus ka selle väetamise normi juures 
sügisperioodil kerge Nmin leostumine mulla alumistesse kihtidesse. Sõnniku 

mineraliseerumist ei toimunud 2016. aasta sügistalvisel perioodil kahe kuu jooksul ning 
toitaineid mulda ei vabanenud. 

• 2015/16 talvel oli muld külmunud lühikese perioodi vältel ja seetõttu oli toiteelementide 

sisaldus hilissügisel ja varakevadel suhteliselt sarnane.  

• Väetusnorm 13 kg/ha fosforit ja 24 kg/ha kaaliumi oli liiga vähe nende toiteelementide 
tasakaalustamiseks mullas ja toimus mullavarude vähenemine, kuid üldiselt kõrge PK taseme 
juures ei ole see antud põllul probleem. 

• 16 kuu jooksul toimus teravilja külvikorras oleva mulla järsk Corg sisalduse langus, 
orgaanilise väetise mõju kadus ca 2 aastaga.    

• Sügisperioodil suurenes enamike toiteelementide sisaldus mulla ülemises kihis, kuid 

erandina Mg sisaldus vähenes. 

• 2016. aasta jooksul oli viie seireala keskmisena Nmin sisaldus ja liikuvus mullas suhteliselt 

madal ja potentsiaalne leostumise oht samuti väike. Selle põhjuseks oli väga madal 
lämmastikuga väetamise tase (keskmiselt 44 kg/ha) ning väga väike sademete hulk 
septembris. 

• Enamikel põldudel suurenes juulist alates PK sisaldus, sest taimede aktiivse toiteelementide 

tarbimise aeg oli möödunud. Fosfor liigub mulla ülemisest kihist keskmisesse (30-60 cm 
sügavusel), kuid sealt allapoole praktiliselt enam ei leostu, kaalium liigub vähemal määral ka 
allapoole. 

• Tahke veisesõnniku mõju mulla toiteelementide sisaldusele kestab ca 1,5 aastat. 

•  2016. aastal suurenes võrreldes 2015. aastaga erinevate pestitsiidide toimeainete sisaldus 

muldades (vastavalt 0,13 ja 0,117 mg/kg), kuid vähenes veidi erinevate toimeainete arvukus 
mullas (vastavalt 4,36 ja 4,95 erinevat toimeaine jääki). Võrreldes eelmise aastaga vähenes 
fungitsiidide (8%) ja suurenes insektitsiidide (11%) osatähtsus 

1.5 MULLA ORGAANILISE SÜSINIKU VARU MUUTUS JA CO2 EMISSIOON 
ERINEVATE TOETUSMEETMETE NING MAAKASUTUSE PUHUL 

Töö teostaja: Põllumajandusuuringute Keskus, mullaseire büroo 

Uuringu eesmärk 

Põllumajandustootmist mõjutavad kliimamuutused. Maaelu arengukava 2014-2020 eesmärgiks 
on seatud kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine. Looduslikes tingimustes on 
mulla omaduseks süsiniku sidumine, kuid maaharimise tulemusena toimub paratamatult 
süsihappegaasi (CO2) emissioon õhku. Maaelu arengukava põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimameetme (artikkel 28) raames rakendatakse tegevusi, mis aitavad mulla orgaanilist 
süsinikku säilitada ja siduda ning kasvuhoonegaaside (sh CO2) emissioone piirata. 
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Metoodika 

Analüüsis tuginetakse varem PMK mullaseire büroo poolt koostatud uuringutele 
„Põllumajandusmaade muldade orgaanilise aine ja süsinikusisalduse muutuste hindamine“ 

(Penu, P., 2014a) ja “Rohumaade muldade süsinikuvaru ja dünaamika hindamine“ (Penu, 
2014b). Analüüsimisel kasutatakse uuringutes arvutatud mulla orgaanilise süsiniku (Corg) varu 
ja muutuste andmeid. Mulla Corg varu muutus annab sisendi põllumajandusmaadelt eralduva 
CO2 emissiooni arvutamisele. Süsiniku sidumise ja säilitamise suurendamine põllumajandusmaal 
on MAK 2014-2020 sihtvaldkonna 5E hindamiskriteeriumiks. Analüüsiga antakse sisend 
kliimamuutuste ja süsiniku sidumise hindamisele maaelu arengukavas. Mulla Corg varu muutus 
ja CO2 emissioon leitakse nii toetusmeetmete kui maakasutuse kohta. Toetusmeetmetest on 
kaasatud KSM, MAHE, MULD ja ÜPT. Nimetatud toetustest ei maksta ÜPT-d maaelu 

arengukavast vaid tegemist on põllumajanduse otsetoetusega. Kuigi maaelu arengukava toetuste 
taotlejad ei pea taotlema ÜPT toetust, on siiski peaaegu kogu KSM, MAHE ja MULD 
toetusalune maa ühtlasi kaetud ÜPT toetusega. Maaelu arengukava toetustest on suurima 
taotletud pinnaga toetused KSM ja MAHE. MULD toetusmeedet vaadeldakse eelkõige seetõttu, 
et toetuse üheks eemärgiks on piirata kasvuhoonegaaside emissiooni turvas- ja erodeeritud 
muldadega põllumajandusmaadelt. Lisaks on nendes muldades orgaanilise süsiniku sidumine 
olulise tähtsusega. Põllumajandusmaade maakasutusest eristatakse toetusaluseid põllumaasid 
(põllukultuurid ja lühiajalised rohumaad) ja püsirohumaasid (pikaajaline kultuurrohumaa). 

Edaspidi nimetatakse püsirohumaade maakasutust rohumaaks. Maakasutuse eristamise aluseks 
olev täpsem metoodika on leitav valitsustevahelise kliimamuutuste ekspertrühma1 juhistes 
kasvuhoonegaaside riikliku inventuuri koostamiseks (IPCC 2006).  

Vastavalt PRIA maakasutuse andmetele 2016. aasta kohta (PRIA, 27.01.2017 andmetel) leiti 
maaelu arengukavast taotletud toetusmeetmete KSM, MAHE, MULD ja ÜPT pinnad. KSM 
meetme puhul arvestatakse lisaks põllumaadele KSM tootjate püsirohumaid. Kuigi toetust KSM 
püsirohumaadele ei maksta, on need maad KSM tootjate maafondis ja neid hooldatakse. Samuti 
seovad ja säilitavad KSM püsirohumaad süsinikku. MAHE tootjatel on toetusalused põllu- ja 
püsirohumaad. MULD meetme puhul saab toetust taotleda püsirohumaadele ning viljapuu- ja 

marjaaedadele (ei taotletud). Põllumajandusliku maa kahe peamise maakasutustüübi põllumaa ja 
rohumaa osatähtsuse selgitamiseks teostati GIS analüüs, mille aluseks oli PRIA põllumassiivide 
register 2016. aasta maakasutuse kohta (PRIA, 27.01.2017 andmetel) ja ETAKi andmebaas. 
Toetusmeetmete alusel maal mulla niiskusrežiimide selgitamiseks kasutati lisaks Eesti digitaalset 
mullastikukaarti (1:10 000). 

Sõltuvalt mulla niiskusrežiimist on muldade Corg varu muutused erinevad ja seetõttu jaotati 
PMK varem teostatud uuringutes põllumaade (Penu, 2014a) ja rohumade (Penu, 2014b) kõik 
mullad kolme gruppi vastavalt mulla niiskusrežiimile: parasniisked mullad (parasniisked ja 

põuakartlikud mullad), märjad mullad (glei- ja turvastunud mullad) ja soomullad 
(turbahorisondiga mullad). Käesolevas analüüsis tulemusi vastavalt muldade niiskusrežiimile ei 
esitata. Küll aga arvestatakse erinevate niiskusrežiimidega muldade näitajaid toetusmeetmete 
(KSM, MULD, MAHE) ning maakasutuste (põllumaa ja rohumaa) mulla Corg varu muutuse ja 

                                                
1 Valitsustevaheline kliimamuutuste ekspertrühm ing k Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC) 
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CO2 emissiooni arvutamisel. Mulla Corg varu ja CO2 emissiooni analüüsitakse lisaks ÜPT 
toetust saanud põllumaadelt ja rohumaadelt, erinevate muldade niiskusrežiime arvestamata. 

Põllumaade (Penu, 2014a) ja rohumaade (Penu, 2014b) uuringute tulemused Corg varu muutus 

aastas (t/ha) ja CO2 emissioon (t CO2 ha aastas) kohta erineva maakasutuse ja niiskusrežiimi 
juures on esitatud lisas 5. Mulla Corg varu muutus näitab, kas süsinikku säilitatakse ja seotakse 
või eraldub süsinik mullast CO2 emissioonina. Mulla Corg varu suurenedes süsinik mullas säilib 
või seotakse, ent Mulla Corg varu vähenedes lendub süsinik CO2-na mullast õhku. Selleks, et 
leida KSM ja MAHE toetustüübi mulla Corg varu muutus põllu- ja rohumaale, arvutati kolme 
mulla niiskusrežiimi pindala osakaalu põhjal kaalutud keskmine mulla Corg varu muutus ja 
sellest tulenevalt CO2 emissioon. MULD taotletud pinna puhul oli tegu ainult soomuldadel 
rohumaadega. ÜPT toetusel võeti aluseks mulla Corg varu muutus ja CO2 emissioon põllumaal 

ja rohumaal. 

Tulemused ja arutelu 

Esmalt leiti toetusmeetmete KSM, MAHE, MULD ja ÜPT pindadel põllumaa ja rohumaa 
osakaalud (Joonis 40). Kõige suurem on põllumaa osatähtsus KSM tootjate maafondis (89%), 
järgnevad ÜPT taotlejad (71%). MAHE taotlejatel oli maa jagunemine põllumaa (54%) ja 
rohumaa (46%) vahel väiksema erinevusega ning MULD taotletud maad olid kõik rohumaad 
(100%). Piirkondliku mullakaitse toetuse taotlejatel on kohustus hoida toetusõiguslikud turvas- 
ja erodeeritud mullad rohukamara all. Toetusmeetmete KSM, MAHE ja MULD pinnast kokku 

moodustab enam kui ¾ põllumaa ja alla ¼ rohumaa. 

 
Joonis 40. Põllumaa ja rohumaa osakaalud toetusmeetmete lõikes 2016. aastal (PRIA, 27.01.2017 
andmetel) 

Muldade Corg varu muutused sõltuvad lisaks maakasutusele muldade niiskusrežiimist. 
Toetustüüpidest KSM, MAHE ja MULD maadel arvutati parasniiskete, märgade ja soomuldade 
pindala ja osakaal (Joonis 41). Ilmnes, et KSM ja MAHE toetuse taotlejatel olid erinevate 
niiskusrežiimidega muldade osakaalud sarnased. Kui märgatavalt üle poole KSM ja MAHE 
maadest moodustasid märjad mullad (vastavalt 71% ja 61%), siis parasniiskete muldade osakaal 
jäi alla 30% (KSM 22% ja MAHE 29%) ning soomullad moodustasid ainult kuni 10% (KSM 7% 
ja MAHE 10%) kogu maa pinnast. 
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Joonis 41. Erinevate niiskusrežiimidega muldade osakaal toetuste lõikes 2016. aastal  

Praktiliselt täielikult katsid soomullad MULD taotletud maasid. Kokku taotleti MULD toetust 
2016. aastal toetusõiguslikule maale 10 554 ha, millest vaid 40 ha (0,38%) taotleti erodeeritud 
muldadele ja ülejäänud 10 514 ha (99,62%) turvasmuldadele. Erodeeritud muldade madala 

osakaalu (0,38%) tõttu on MULD taotletud maadel turvasmuldade osakaal ümardatud ning 
arvestatakse seega ainult soomuldadega (100%, Joonis 41). Sealjuures MULD toetusõiguslik 
taotletud pind kokku (10 554 ha) moodustas ainult 1,1% taotletud ÜPT pinnast (953 699 ha). 
Soomuldade hulka on arvestatud turbahorisondiga mullad, mille maakasutus avaldab 
süsinikuringele kolmest mullagrupist tugevaimat mõju. Turvasmullad on kõrge orgaanilise 
süsiniku sisaldusega (WRB klassifikatsiooni järgi vähemalt 12% orgaanilist süsinikku, (Astover 
et al., 2012)). Maaharimisel turvasmulla süsinikusisaldus väheneb, sest süsinik lendub mullast 
CO2-na ning ajapikku haritud turvasmuld mineraliseerub. Ühest küljest kaotab selline maa 
mullaviljakuses ja teisest küljest suureneb kasvuhoonegaaside, eelkõige CO2 emissioon. 

Mulla orgaanilise süsiniku muutus aastas (Joonis 42) on esitatud toetustüüpide KSM, MAHE, 
MULD ja maakasutuste (põllumaa, rohumaa) kohta olenevalt mulla niiskusrežiimist. Mulla 
niiskusrežiimi ei ole arvestatud ÜPT toetuse puhul. Rohumaade muldade süsinikuvaru ja 
dünaamika hindamiseks koostatud uuringus (Penu, 2014b) arvestati Corg sisaldused ja varud 0-
30 cm tüseduse mullakihi kohta, kuna rohumaadel on mullatekkesse haaratud tüsedam mullakiht 
ja mullaproovid kogutakse sügavamalt kui põllumuldadest. Põllumajandusmaade kohta 
koostatud uuringus (Penu, 2014a) on põllumaade ja rohumaade Corg sisaldused ja varud esitatud 
nii 0-20 cm kui 0-30 cm tüseduse mullakihi kohta. Mullakihi tüsedus 0-20 cm iseloomustab 

paremini põllumaade künnikihti. Rohumaade uuringu (Penu, 2014b) andmeid kasutati 
rohumaade Corg varu hindamisel, sest uuringu valim oli esinduslikum (668 prooviala) võrreldes 
põllumajandusmaadele tehtud uuringuga (193 prooviala). Põllumaade ja rohumaade Corg varu 
muutus on esitatud mõlemal juhul 0-30 cm tüseduse mullakihi kohta, et tulemused oleksid 
paremini võrreldavad. 
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Joonis 42. Kaalutud keskmine Corg varu muutus aastas olenevalt mulla niiskusrežiimist ja maakasutusest 
toetusmeetmete KSM, MAHE ja MULD kohta ning olenevalt maakasutusest ÜPT toetusmeetme kohta 0-
30 cm tüseduses mullakihis. Oranžiga on kujutatud Corg varu muutus põllumaadel 0-20 cm mullakihis 

Rohumaadel Corg varu pisut suurenes ja põllumaadel Corg varu vähenes (Joonis 42), sealjuures 
ÜPT toetuse näitel oli põllumaadel süsiniku varu vähenemine 2,14 t/ha aastas suurem kui 
süsiniku sidumisprotsess rohumaadel 0,16 t/ha aastas. Kui muldade niiskusrežiime KSM, MAHE 

ja MULD toetuse puhul ei arvestataks, siis kehtiks nende toetuste puhul samuti Corg varu 
muutus aastas 0,16 t/ha rohumaadel ja -2,14 t/ha põllumaadel. Rohumaade Corg varu muutus 
aastas oli kõige suurem (0,30 t/ha) MULD tootjate püsirohumaadel. KSM ja MAHE taotletud 
põllumaadel oli kaalutud keskmine Corg varu muutus sõltuvalt mulla niiskusrežiimidest 
vastavalt -3,52 t/ha ja -3,51 t/ha aastas. KSM ja MAHE toetuse puhul oli märgade muldade 
osakaal kõige suurem (vastavalt 71% ja 61%, Joonis 41) ning põllumaade märgade muldade 
Corg varu muutus oli -3,76 t/ha aastas (lisa 5). Seetõttu mõjutasid märjad mullad kaalutud 
keskmist Corg varu muutust enam kui parasniisked ja soomullad. Mulla Corg varu muutused 

põllumaadel 0-20 cm mullakihis olid väiksemad kui 0-30 cm mullakihis. KSM ja MAHE toetuse 
põllumaadel oli Corg varu muutus ligi 30% väiksem 0-20 cm tüseduses mullakihis võrreldes 0-
30 cm mullakihiga (Joonis 42). 

Teades Corg varu muutust pinnaühiku kohta, saab leida Corg varu muutuse aasta jooksul 
toetusmeetmete pinnalt kokku (Tabel 11). Kui Joonis 42 kirjeldas Corg varu muutuse suunda, 
siis Tabel 11 kirjeldab summaarset Corg varu muutust aastas toetusaluselt pinnalt. MULD 
taotletud pinnal akumuleerus mulda 2016. aastal 3 Mt2 süsinikku. Põllumajandustegevuse käigus 
vähenes Corg varu aastas KSM (-1614 Mt) ja MAHE (-300 Mt) toetuse põllumaadel kokku -

1914 Mt. Rohumaadel seoti KSM, MAHE ja MULD tootjate pindadelt koondina süsinikku 21 
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Mt aastas. ÜPT toetuse põllumaadel kahanes 2016. aastal Corg varu -1447 Mt, rohumaadel aga 
seoti süsinikku 44 Mt aastas. 

Tabel 11. Corg varu muutus aastas toetusmeetmete pinnalt kokku olenevalt maakasutusest ja mulla 
niiskusrežiimist 0-30 cm mullakihis 

Maakasutus Corg varu muutus aastas olenevalt mulla 
niiskusrežiimist, Mt 

Corg varu muutus aastas, 
Mt 

Toetusmeede KSM MAHE MULD ÜPT 

Põllumaa -1 614 -300  -1 447 

Rohumaa 10 8 3 44 

Mulla Corg varu põhjal on arvutatud CO2 emissioonifaktorid erineva veerežiimiga muldadele nii 
põllu- (Penu, 2014a) kui rohumaadel (Penu, 2014b). Süsiniku konverteerimisel süsihappegaasiks 
korrutatakse C sisaldus tonnides 44/12-ga. Niimoodi on võimalik leida erinevate Corg varu 
muutuste juures CO2 emissioon pinnaühikult (Corg varu muutus aastas (t/ha) * 44/12 = 

CO2 emissioon (t CO2 ha/a3)) (lisa 5). 

 
Joonis 43. Süsihappegaasi (CO2) emissioonide erinevus maakasutuse lõikes toetusmeetmete KSM, 
MAHE ja MULD pinna kohta olenevalt mulla niiskusrežiimist ning olenevalt ainult maakasutusest ÜPT 
toetusmeetme kohta 0-30 cm mullakihis 

Süsihappegaasi emissioon kogu toetusmeetme taotletud pinnalt oli kõige suurem KSM 
põllumaadel 5918 kt4. ja kordades väiksem MAHE põllumaalt 1098 kt, sest KSM põllumaa 
pinda (454 421 ha) oli võrreldes MAHE põllumaaga (82 537 ha) tunduvalt rohkem. 

Toetusmeetme ÜPT põllumaadel, mille arvutamisel mulla niiskusrežiimi ei arvestatud, oli CO2 
                                                
3t CO2 ha/a – tonni süsihappegaasi hektarit aastas 
4 kt (kilotonn) = 1000 tonni 
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emissioon väiksem 5275 kt (Joonis 43) kui KSM põllumaadel. Toetusmeetmete KSM, MAHE ja 
MULD pinnad moodustavad vastavalt 48%, 17% ja 1,1% ÜPT pinnast. Muldade 
niiskusrežiimide arvestamine annab täpsemaid tulemusi CO2 emissiooni leidmisel. Kõiki 

rohumaasid iseloomustab negatiivne CO2 emissioon, ehk rohumaadelt mitte ei eraldunud 
süsinikku vaid toimus süsiniku säilitamine ja vähene sidumine. MULD toetuse rohumaadel oli 
süsiniku sidumine mulda 12 t/ha kõige väiksem. Samas oli MULD toetusõiguslikku taotletud 
pinda kõige vähem – 10 554 ha (millest soomulda 10 514 ha), võrdluseks KSM rohumaadel oli 
soomuldi kokku 20 300 ha ehk peaaegu poole rohkem. MULD toetusmeetme väiksem pind 
võrreldes teiste toetustega tingib madalama summaarse süsiniku akumuleerumise mulda 
võrreldes teiste toetusmeetmetega (KSM, MAHE). 

Summaarsed põllumaade ja rohumaade Corg varu muutused toetusmeetmete 1 ha kohta (Tabel 
12) olid KSM, MAHE ja ÜPT toetusmeetmetel Corg varu vähenemise suunas ja MULD 
toetusmeetmel suurenemise suunas. Seoses Corg varu muutusega esines CO2 emissioon KSM, 
MAHE ja ÜPT toetusmeetmetel ja CO2 sidumine MULD toetusmeetmel. Kui eespool Joonis 42 
esitati kaalutud keskmised Corg varu muutused põllumaadel ja rohumaadel eraldi, siis nende 
kahe maakasutuse keskmise tulemuse leidmisel (Tabel 12) arvestati põllumaade ja rohumaade 
kaalutud keskmisi Corg varu muutusi ja pindasid. Kui Corg varu muutus on perioodi jooksul 
negatiivne ehk Corg varu väheneb, siis CO2 lendub ning positiivse Corg varu muutuse korral 

seotakse CO2 mulda. Kõige suurem Corg varu vähenemine aastas 3,10 t/ha ja CO2 emissioon 
11,37 t/ha toimus KSM pinnaühiku kohta. Kui KSM tootjate rohumaasid mitte arvestada, oleks 
põllumaadel CO2 emissioon 12,91 t/ha aastas. MULD toetuse pinnaühiku Corg varu muutus oli 
aastas 0,30 t/ha ja CO2 seoti 1,10 t/ha. 

Tabel 12. Corg varu muutused aastas ja CO2 emissioonid toetusmeetmete pinnaühiku kohta 

Toetusmeede KSM MAHE MULD ÜPT 

Corg varu muutus aastas, t/ha -3,10 -1,85 0,30 -1,47 

CO2 emissioon, t CO2 ha aastas 11,37 6,79 -1,10 5,53 

ÜPT tulemused pinnaühiku kohta (Tabel 12) ei ole otseselt võrreldavad KSM, MAHE ja MULD 
toetustega, sest muldade niiskusrežiimi pole ÜPT toetuse tulemuste leidmisel arvestatud. ÜPT 
toetust makstakse tihti samale maale maaelu arengukava pindalatoetustega. Seetõttu annab ÜPT 
toetuse Corg varu muutus -1,47 t/ha ja CO2 emissioon 5,53 t/ha aastas pinnaühiku kohta 
orientiiri, milline on kokkuvõttes maaelu arengukava raames taotletud pindade (sh KSM, 

MAHE, MULD) Corg varu muutus ja CO2 emissioon 2016. aastal. 

Kokkuvõte 

• Maaelu arengukava toetustega suunatakse põllumajanduslikku tootmist 
looduskeskkonnaga arvestavaks ja säästlikus, et muutuvates tingimustes oleks võimalik 

siiski jätkuvalt hoida maid sobivas põllumajanduslikus kasutuses, koristada põldudelt 
saaki ning seejuures muldade viljakust säilitada. Toetustega soositakse kasutama 
abinõusid, mis aitavad mulla süsinikku säilitada ning vähendada ühtlasi 
kasvuhoonegaase. KSM tootjatele suunatud MULD toetuse eesmärgiks on hoida turvas- 
ja erodeeritud muldi püsiva taimkatte all, kuna nende harimine põhjustab muldade 
seisundi halvenemist. 
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• Analüüsi eesmärgiks oli kirjeldada, kuidas muutub muldade süsinikuvaru ja CO2 

emissioon erinevate niiskusrežiimidega muldade ja maakasutuse juures. Andmete 
analüüsis tugineti 2016. aasta maakasutuse tulemustele. Muutusi kirjeldati maaelu 
arengukava kõige suurema pinnaga toetuste KSM ja MAHE ning MULD toetuse kohta, 
mis on suunatud mulla orgaanilise aine sisalduse säilitamiseks ja suurendamiseks. Lisaks 
võrreldi MAK toetuste tulemusi otsetoetuse ÜPT tulemustega, mida makstakse enamasti 

samadele pindadele. Valdava osa KSM (89%), MAHE (54%) ja ÜPT (71%) pindadest 
moodustab põllumaa.  

• Uuringu raames lähtuti toetusmeetmete pindade põllumaaks ja rohumaaks jagamisel 

metoodikast, mille kohaselt lühiajalised rohumaad liigitusid põllumaade alla. Samas on 
lühiajaliste rohumaade süsiniku säilitamine mitmeaastase püsiva taimkatte tõttu parem 
kui näiteks põldudel, kus kasvatatakse teravilja. KSM tootjad kasutavad lühiajalisi 
rohumaasid külvikorras sageli ja see võib avaldada mõju KSM põllumaade Corg varu 
muutuse ja CO2 emissiooni tulemustele. Kuna uuring põhineb varasematel PMK 
läbiviidud uuringutel, mille raames töötati välja emissioonifaktorid kasvuhoonegaaside 
inventuuri paremaks koostamiseks Eestis, siis lähtuti samast metoodikast ka MAK 
toetusmeetmete KSM, MAHE ja MULD ning ÜPT otsetoetuse Corg varu muutuse ja 
CO2 emissiooni analüüsimisel. 

• Muldade Corg varu muutused sõltuvad lisaks maakasutusele muldade niiskusrežiimist. 
Mulla niiskusrežiimi põhjal eristades on kõige suurema osakaaluga märjad mullad, 
moodustades 71% KSM (sh püsirohumaad) ja 61% MAHE tootjate maadest. MULD 

toetusalused maad olid sisuliselt täies ulatuses soomuldade all (ligi 100%). Samas MULD 
toetuse turvasmulla pind (10 514 ha) moodustas 2016. aastal 1,1% ÜPT kogu taotletud 
pinnast (953 699 ha). MULD toetusalune maa on süsiniku sidumise seisukohast oluline, 
sest turvasmuldade harimise käigus turvas ajapikku mineraliseerub ja orgaanilise süsiniku 
hulk mullas kahaneb. Rohumaade rajamine turvasmuldadele viib pikemaajaliselt mulla 
orgaanilise süsiniku säilitamise ja sidumiseni. 

• Rohumaadel Corg varu pisut suureneb ja põllumaadel Corg väheneb, sealjuures ÜPT 

näitel on süsiniku varu vähenemine põllumaadel 2,14 t/ha aastas suurem kui süsiniku 
sidumisprotsess sama toetuse rohumaadel 0,16 t/ha aastas. KSM ja MAHE taotletud 
põllumaadel oli kaalutud keskmine Corg varu muutus aastas vastavalt -3,52 t/ha ja -3,51 
t/ha sõltuvalt mulla niiskusrežiimidest. Lisaks kaalutud keskmistele Corg varu muutustele 
aastas (1 ha kohta) arvutati välja, kui suur on Corg varu muutus aastas toetusmeetmete 

põllu- ja rohumaade pinnalt kokku. Põllumajandustegevuse käigus oli 2016. aastal Corg 
varu muutus KSM ja MAHE toetuse põllumaadel kokku -1914 Mt. Rohumaadelt seoti 
KSM, MAHE ja MULD pindade koondina süsinikku 21 Mt aastas. 

• Vastavalt Corg varu muutuse tulemustele arvutati toetusmeetmete pindadele CO2 

emissioon. Kõige suurem oli CO2 emissioon KSM põllumaadel 5918 kt ja kordades 
väiksem MAHE põllumaalt 1098 kt, sest KSM põllumaa pinda (454 421 ha) oli võrreldes 
MAHE põllumaaga (82 537 ha) tunduvalt rohkem. ÜPT põllumaadel, mille arvutamisel 
mulla niiskusrežiimi ei arvestatud, oli CO2 emissioon 5275 kt. Muldade niiskusrežiimide 
arvestamisel on tulemused CO2 emissiooni kohta täpsemad. Rohumaasid iseloomustab 
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tervikuna negatiivne CO2 emissioon, ehk rohumaadelt mitte ei eraldunud süsinikku vaid 
toimus süsiniku säilitamine ja vähene sidumine.  

• Toetuste paremaks võrdlemiseks on esitatud kogu maakasutuse (põllumaa+rohumaa) 

pindalaühiku (t/ha aastas) põhised tulemused Corg varu muutuse ja CO2 emissiooni 
kohta. KSM, MAHE ja ÜPT toetusmeetmetel Corg varu väheneb ja MULD 
toetusmeetmel Corg varu suureneb. Seega KSM, MAHE ja ÜPT toetusmeetmetel lendub 

CO2 õhku ja MULD toetusmeetmel CO2 seotakse. Mulla Corg varu muutus ja CO2 
emissioon on omavahel seoses, kui Corg varu muutus on perioodi jooksul negatiivne ehk 
Corg varu väheneb, siis CO2 lendub ning positiivse Corg varu muutuse korral CO2 
seotakse mulda.  

• KSM, MAHE ja MULD meetmed erinevad omavahel Corg varu muutuse ja CO2 

emissiooni poolest. Kõige suurem Corg varu muutus -3,10 t/ha aastas ja CO2 emissioon 
11,37 t/ha aastas oli seotud KSM toetuse maaga. MAHE toetusel Corg varu muutus -1,85 
t/ha ja CO2 emissioon 6,79 t/ha aastas ehk võrreldes KSM-iga on süsiniku kadu mullast 
väiksem. Vastupidiselt KSM ja MAHE toetusmeetmetega oli MULD toetuse Corg varu 
muutus aastas 0,30 t/ha ehk varu suurenes ja CO2 seoti 1,10 t/ha aastas. ÜPT toetuse 
tulemused Corg varu muutus aastas -1,47 t/ha ja CO2 emissioon 5,53 t/ha aastas annavad 
orientiiri, milline on kokkuvõttes maaelu arengukava raames taotletud pindade Corg varu 

muutus ja CO2 emissioon 2016. aastal. 

• Erinevalt esitatud Corg varu muutuste ja CO2 emissiooni tulemused iseloomustavad 
maaelu arengukava toetuste KSM, MAHE, MULD ja ÜPT mõju kliimamuutustele. 

Arengukava eesmärke silmas pidades iseloomustavad Corg varu muutused ja CO2 
emissioon süsiniku sidumist ja säilitamist toetuste pindadel. Põhilised suundumused olid 
Corg varu suurenemine rohumaadel ja vähenemine põllumaadel ning CO2 sidumine 
rohumaadel ja emissioon põllumaadel. Vaadeldud toetusmeetmetest avaldab enim mõju 
Corg varu muutusele ja CO2 emissioonile KSM toetus, mille toetusalused põllumaad 
moodustasid ÜPT toetusest 48%. MULD toetusmeede aitab kliimamuutustega 
kohanemisel enim kaasa, sest turvas- ja erodeeritud muldade kasutus ainult rohumaadena 
võimaldab süsinikku siduda ja säilitada.  
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2. VALDKOND VESI 

2.1. VALDKONNAGA SEOTUD TAUSTAUURINGUD 

Veevaldkonna üldise seisundi hindamisel on olulisemateks siseveekogude ja põhjavee seire. 
MAK 2014-2020 on ära toodud üldised taustanäitajad. Vee kvaliteedi osas on nendeks 
nitraatiooni sisaldus põhjavees ning nitraatlämmastiku (N-NO3) sisaldus pinnavees. Vastavalt 
sisaldusele jagatakse põhjavesi kolme seisundiklassi: 

Seisundiklass Hea Mõõdukas Halb 

NO3 sisaldus, mg/l <25 >25-50 >50 

Pinnavesi jagatakse N-NO3 sisalduse järgi samuti kolme seisundiklassi: 

Seisundiklass Hea Mõõdukas Halb 

N-NO3 sisaldus, mg/l <2,0 >2,0-5,6 >5,6 

Referentsaastaks on MAK 2014-2020 järgi valitud 2010. aasta. 

Põhjavee tugivõrgu seire vastutavaks täitjaks on OÜ Eesti Geoloogiakeskus. Põhjavee tugivõrgu 
seire andmetele toetudes on põhjavee seisund valdavalt hea, problemaatilisem on kvaliteet 
maapinnalähedase kvaternaari veekompleksi Meltsiveski põhjaveekogumis, kus vesi on aastaid 
olnud mõnevõrra suurema NO3-sisaldusega (OÜ Eesti Geoloogiakeskus, 2016). Võrreldes 
referentsaasta - 2010 aastaga on suurenenud hea kvaliteediga põhjavee osakaal ja vähenenud 
mõõduka seisundiklassi osa. Halva kvaliteediga põhjavett nitraadisisalduse järgi ei esinenud 
(Joonis 44). 

 
Joonis 44. Põhjavee jaotus seisundiklassidesse nitraatiooni sisalduse järgi (KAUR andmetel) 

Jõgede hüdrokeemilise seire käigus hinnati jõgede seisundit 2015. aasta seireandmete järgi 
keskkonnaministri 28. juuli 2009. aasta määruse nr 44 „Pinnaveekogumite moodustamise kord ja 

nende pinnaveekogumite nimestik, mille seisundiklass tuleb määrata, pinnaveekogumite 
seisundiklassid ja seisundiklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ning seisundiklasside 
määramise kord“ alusel.  
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Pinnavee nitraatlämmastiku hinnang antakse ülalpool toodud MAK 2014-2020 üldiste 
taustanäitajate seisundiklasside järgi ja fosfori sisalduse järgi jaotatakse vee kvaliteet 5 
seisundiklassi väga heast väga halvani.  

Nitraatlämmastiku sisalduse järgi kuuluvad 2015. aastal heasse seisundiklassi 56%, mõõdukasse 
klassi 37 ning halba 8% seirelävenditest. Võrreldes 2010. ja 2014. aasta andmetega on 
vähenenud heasse seisundiklassi kuulunud jõgede osakaal ja suurenenud mõõdukasse ning halba 
klassi jäävate jõgede osakaal. Samas 2012. aastal ei vastanud vähemalt heale seisundiklassile 18 
lävendit (29%) (Joonis 45). 

 
Joonis 45. Pinnavee jaotus seisundiklassidesse nitraatlämmastiku sisalduse järgi (KAUR andmetel) 

2015. aastal kuuluvad üldfosfori sisalduse järgi väga heasse seisundiklassi 79% ning heasse 18% 
seirelävenditest ning ainult 3% kõikidest lävenditest jäi kesisesse seisundiklassi. Üldfosfori järgi 

väga halba seisundiklassi ei kuulunud 2015. a ükski seirelävend (OÜ Eesti Keskkonnauuringute 
Keskus, 2016). Võrreldes 2010. aastaga on pinnavee kvaliteet üldfosfori sisalduse järgi 
paranenud (Joonis 46). 

 
Joonis 46. Pinnavee jaotus seisundiklassidesse üldfosfori sisalduse järgi (KAUR andmetel) 
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Siseveekogude seires mõõdetakse ka vooluvete biokeemilist hapnikutarvet (BHT), mis 
iseloomustab orgaanilise aine mineraliseerumiseks vajaminevat hapniku kogust. Biokeemilist 
hapnikutarvet vees tuleb jälgida, kuna selle kaudu saab hinnata vees leiduva orgaanilise aine 

sisaldust. Vastavalt BHT väärtusele jagatakse pinnaveekogumid viide ökoloogilisse 
seisundiklassi väga heast väga halvani lähtudes ülaltoodud keskkonnaministri 28. juuli 2009. a. 
määrusest nr. 44. Valdavalt jäid 2015. aastal BHT5 keskmised sisaldused heasse ja väga heasse 
ökoloogilisse seisundiklassi. Vaid ühes seirepunktis Emajõel Rannu-Jõesuus oli vesi kesise 
kvaliteediga (OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus, 2016) (Joonis 47). 

 
Joonis 47. Pinnavee jaotus seisundiklassidesse BHT5 järgi (KAUR andmetel) 

Kuivõrd põllumajandusest pärinevat hajureostust seostatakse väetiste kasutamisega, siis oleks 
vaja jälgida mineraal- ja orgaaniliste väetiste kasutust. Kahjuks lõpetas Eesti Statistikaamet 
andmete kogumise mineraalväetiste kasutamine kohta. Orgaaniliste väetiste osas kogutakse 
andmeid väetatud pinna kohta ja loomasõnnikus sisalduva lämmastiku, fosfori ja kaaliumi kohta 
aastati, mis võimaldab välja arvutada orgaaniliste väetiste ligikaudse koormuse väetatud pinnale. 

Statistikaameti andmetel anti ajavahemikul 2004-2014 orgaaniliste väetistega väetatud pinna 
hektarile keskmiselt 123-173 kg lämmastikku, 46-73 kg fosforit ja 165-224 kg kaaliumi. 2015. 
aastal oli koormuseks 168 kg lämmastikku, 76 kg fosforit (P2O5) ja 167 kg kaaliumi (K2O) 
kasutatavale põllumajandusmaale (Eesti Statistikaamet, 2016). 

PMK seireettevõtete keskmisena arvutatud taluvärava bilansi lämmastiku ja fosfori tulemuste 
kõrvutamisel Statistikaameti poolt arvutatud lämmastiku ja fosfori bilansi tulemustega kogu 
Eesti kohta ilmnesid samasuunalised trendid, kuigi arvutamise metoodika oli erinev. Mõlemal 
juhul oli N- bilanss positiivne, P- bilanss valdavalt negatiivne (Joonis 48).  
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Joonis 48. Lämmastiku ja fosfori bilanss Statistikaameti ja PMK seireettevõtete andmetel aastatel 2004-
2015 (Statistikaamet, 2017) viimane täiendus 28.01.2015 

2015*. a muudeti PMK seirevalimit (2007.-2014. a valimis~120 ettevõtet, 2015. aastast valimis 661 ettevõtet, laiendatud tulemustel 
esindatud 7580 põllumajandustootjat) 

2015. aasta kohta arvutati taluvärava bilanssi esmakordselt FADNi andmete põhjal. Kuna 
FADNi ettevõtete valikul on järgitud põllumajandustootjate üldkogumi struktuuri, võib kogutud 
andmete alusel tehtud taluvärava bilansi tulemusi üldistada põllumajandussektorile tervikuna. 

Veekvaliteedi osas toimuvate muudatuste hindamiseks fikseeriti Eesti jaoks MAK 2014-2020 

perioodil lämmastiku ja fosfori võimalik ülejääk põllumajandusmaal. Lämmastiku bilansi 
baastasemeks kinnitati 22 kg/ha, fosforil −8 kg/ha. Eurostati (2017) andmetel oli Eesti 
lämmastiku bilanss 2014. aastal 22 kg/ha ja fosfori bilanss −7 kg/ha. 

Eurostati andmetel oli Euroopa 28 riigi keskmine lämmastiku bilanss 2013. aastal 52 kg/ha, 
2014. aasta kohta riikide keskmist välja ei ole toodud, kuna bilansiandmed osade liikmesriikide 
kohta puuduvad (Joonis 49). 2013. aastal oli fosfori bilanss liikmesriikide keskmisena 2 kg/ha, 
2014. aasta kohta ei ole keskmist välja toodud (Joonis 50). Esitatud tulemuste põhjal võib väita, 
et Eestis majandatakse lämmastiku bilansi tulemuste põhjal keskkonnasäästlikult, mullaviljakuse 

säilitamise seisukohalt tuleb aga rohkem tähelepanu pöörata fosfori kasutamisele. Kaaliumi 
bilansi kohta Eesti Statistikaametis ja EL-s arvestust ei peeta. 
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Joonis 49. Lämmastiku bilanss põllumajandusmaa5 ha kohta Euroopa riikides aastatel 2013-2014 
(Eurostat, 2017) 

                                                
5 Põllumajandusmaa all on arvesse võetud põllukultuuride all olev pind, püsirohumaa pind, püsikultuuride all olev 
pind, Eestis ka põllumajandustootmisest väljas olev maa, mida säilitatakse heades põllumajandus– ja 
keskkonnatingimustes 
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Joonis 50. Fosfori bilanss põllumajandusmaa ha kohta Euroopa riikides aastatel 2013-2014 (Eurostat, 
2017) 

Statistikaameti andmetel on pestitsiidide kasutamine Eestis viimastel aastatel järjest kasvanud. 
Taimekaitsevahendeid kasutati põllumajanduslikes majapidamistes aastate 2010-2013 
keskmisena preparaatide füüsilises koguses 779 558 kg ja 2015. aastal 963 928 kg (kasv 24%). 
Põllumajandusmaa kohta kasutati 2010.-2013. aasta keskmisena taimekaitsevahendeid 0,817 
kg/ha ja 2015. aastal 0,970 kg/ha (kasv 19%). Haritava maa kohta 2010.-2013. aasta keskmisena 
0,940 kg/ha ja 2015. aastal 1,10 kg/ha (kasv 17%). 

Aastate 2013-2014 keskmisena oli turustatud taimekaitsevahendite toimeaine kogus Eestis 
585 519 kg ja 2015. aastal 691 327 kg (kasv 18%). Põllumajanduslikes majapidamistes kasutati 

taimekaitsevahendeid toimeaines aastate 2013-2014 keskmisena 306 578 kg ja 2015. aastal 
345 894 kg (kasv 13%). 
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Ka PMK „Pestitsiidide kasutuskoormuse uuringu“ tulemustel suurenes 2015. aastal pestitsiidide 
kasutamine seireettevõtete keskmisena võrreldes perioodiga 2010-2013. Aastal 2015 pritsiti 
seireettevõtete keskmisena 66% seirealusest põllumajandusmaast. Referentsaastate (2010-2013) 

keskmisega võrreldes suurenes pritsitud pind 3%. Kasutatud pestitsiidide toimeaine kogus 
pritsitud pinna kohta oli aastate 2010-2013 keskmisena 0,686 kg/ha ja 2015. aastal 0,714 kg/ha 
(suurenemine 4%). Põllumajandusmaa kohta kasutati aastate 2010-2013 keskmisena pestitsiidide 
toimeainet 0,430 kg/ha ja 2015. aastal 0, 473 kg/ha (suurenemine 10%). Sama uuringu 2007-
2015 perioodi tulemustel on pestitsiidide kasutamise trend seireettevõtetes vahepealsete aastate 
langusperioodi järel taas tõusev. Pestitsiidide kasutamise suurenemisega seoses säilib aga ka oht, 
et pinna- ja põhjavee saastumine võib suureneda, mis omakorda võib ohustada mullakeskkonda 
ja mõjuda elurikkust pärssivalt. MAK toetuste saamiseks püstitatud nõuete täitmine on suunanud 

tootjaid pestitsiidide kasutamist vähendama. Pestitsiidide kasutamist aitavad vähendada KSM 
tootjatele kehtestatud viljavahelduse, l5% pinnal liblikõieliste kasvatamise, 30% talvise 
taimkatte, 15% sertifitseeritud teraviljaseemne kasutamise, taimekahjustajate seire teostamise ja 
koolitustel osalemise kohustuse nõude täitmine. 

2.1.1. PÕLLUMAJANDUSLIKU KESKKONNATOETUSE VEESEIRE HINDAMISE RAAMES 
VEEKVALITEEDIGA SEOTUD UURIMISTÖÖD (TAIMETOITEELEMENTIDE 
KONTSENTRATSIOON DREENIVEES) 2016. a 

Töö teostaja: Põllumajandusuuringute Keskuse põllumajandusuuringute büroo 

Seirealad 

Antud uuringu eesmärgiks on hinnata veekeskkonna seisukohast MAK PKT keskkonnasõbraliku 
majandamise (KSM) ja mahepõllumajandusliku tootmise (MAHE) meetme rakendumist ja mõju 
keskkonnale. Lisandus uus seireala (KH) Raplamaal KSM toetusega. 

Aruandeaastal kasvatati seirepõldudel järgmisi põllumajanduskultuure:  

• T1 (Tartumaa), toetustüüp – KSM, talinisu, timut seemneks; 

• J28 (Läänemaa), toetustüüp – KSM, suviraps Hunter;  

• Plin1 (Läänemaa), toetustüüp – KSM, ristik; 

• K1 (Raplamaa), toetustüüp – ÜPT (nn tavatootmine, ei ole liitunud PKT kohustusega), 
talinisu;  

• KH (Raplamaa), toetustüüp – KSM, talinisu Skagen 

• LA (Läänemaa), toetustüüp – MAHE, tatar; 

• AD (Jõgevamaa, NTA), toetustüüp – KSM, 4. kasutusaasta liblikõielisterohke põldhein. 

Metoodika 

Hüdroloogilise uuringu käigus hinnatakse lõimuvalt pinnavee voolu ja väetiste kasutust. 
Seirepõldude kogujadreenide suudmetest mõõdetakse dreenivee vooluhulgad ja võetakse 
veeproovid 2-nädalase intervalliga. Laboris määratakse veeproovide taimetoitainete sisaldus 
järgmisi metoodikaid kasutades: 

• P, K, SO4
2- – EVS-EN ISO 11885 (ICP) 

• NH4
+ - Tecator Application Note ASN 140-02/90, 1990 
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• NO3
- - EVS-EN ISO 13395:1999 (Cd kolonn) 

Dreenivee kvaliteeti hinnatakse sotsiaalministri 2.01.2003 määruses nr. 1 “Joogivee tootmiseks 
kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollnõuded” sätestatud 
nitraatiooni kontsentratsiooni alusel, kus piirmääraks on 50 mg/l ja EL nitraadi sihtarv 25 mg/l. 
Seega võib vee kvaliteeti nitraatiooni sisalduse järgi jagada tinglikult 3 klassi: 

Kvaliteedinäitaja ühik Hea Mõõdukas  Halb  

Nitraatiooni sisaldus mg/l <25 25-50 >50 
 

Kuna dreenivesi liigub kogujakraavide kaudu veekogudesse, siis hinnatakse dreenivee kvaliteeti 
ka vastavalt keskkonnaministri 28. juuli 2009 määruses nr. 44 („Pinnaveekogumite 
moodustamise kord ja nende pinnaveekogumite nimestik, mille seisundiklass tuleb määrata, 
pinnaveekogumite seisundiklassid ja seisundiklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused 
ning seisundiklasside määramise kord“) toodud nõuetele. Selle määruse järgi antakse üldhinnang 
jõgede vee kvaliteedile mitmete erinevate näitajate kaudu. Füüsikalis-keemiliste 
kvaliteedinäitajate grupist, mille abil vooluveekogu ökoloogiline seisundiklass määratakse, 
mõjutab põllumajandus enim üldlämmastiku (Nüld), ja üldfosfori sisaldust (Püld). 

Vooluveekogude pinnaveekogumite ökoloogilised seisundiklassid üldlämmastiku ja -fosfori 
väärtuste järgi on järgmised: 

Seisundiklass Ühik Väga hea  Hea  Kesine  Halb  Väga halb  

Lämmastikusisaldus 
(Nüld) 

mg/l <1,5 1,5-3,0 >3,0-6,0 >6,0-8,0 >8,0 

Fosforisisaldus (Püld) mg/l <0,05 0,05–0,08 >0,08–0,1 >0,1–0,12 >0,12 

Kuna MAK 2014-2020 kasutatakse pinnavee kvaliteedi hindamiseks nitraatlämmastiku (N-NO3) 
sisaldust, siis võrreldakse pinnavee kvaliteeti ka selle järgi kolmes seisundiklassis: 

Seisundiklass Hea Mõõdukas Halb 

N-NO3 sisaldus, mg/l <2,0 >2,0-5,6 >5,6 

Põlluraamatu andmete põhjal arvutatakse seirepõldude kohta põllu NPK-üldbilanss OECD 
metoodika kohaselt. Nimetatud metoodika järgi arvestatakse üldbilansi koostamisel põllult 
saagiga eemaldatud ning orgaaniliste, mineraalväetiste, bioloogiliselt seotud lämmastiku ning 

seemnetega tagastatud taimetoiteelemente. 

2.1.1.1. Taimetoiteelementide sisaldus dreenivees ja nende leostumine seirepõldudelt 

Nitraatiooni kontsentratsioon dreenivees kõigub suurtes piirides. Alljärgnevatel joonistel on 
toodud nitraatiooni dünaamika seirepõldudel aruandeperioodi (september 2014-september 2016) 
kohta (Joonis 51, Joonis 52, Joonis 53, Joonis 54, Joonis 55).  
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Joonis 51. Nitraatiooni sisaldus Läänemaa KSM seirepõldude (Plin1, J28) dreenivees perioodil 2014-
2016 

 
Joonis 52. Nitraatiooni sisaldus Tartumaa KSM seirepõllu (T1) dreenivees perioodil 2014-2016 
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Joonis 53. Nitraatiooni sisaldus NTA seirepõllu (AD) dreenivees perioodil 2014-2016 

 
Joonis 54. Nitraatiooni sisaldus Läänemaa MAHE seirepõllu (LA) dreenivees perioodil 2014-2016 

 
Joonis 55. Nitraatiooni sisaldus Raplamaa ÜPT seirepõllu (K1) ja KSM seirepõllu (KH) dreenivees 
perioodil 2014-2016 
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Võrreldes nitraatiooni keskmisi kontsentratsioone aruandeaastal perioodiga 2007-2013 torkab 
silma põldude T1, K1 ja KH dreenivee väga kõrge nitraatiooni sisaldus (Tabel 13). Neil põldudel 
kasvatati talinisu, mille saak jäi erinevatel põhjustel (halb talvitumine, allakülvi ülekasvamine 

põhikultuurist) tagasihoidlikuks. Kõige madalam oli nitraatiooni kontsentratsioon NTA 
seirepõllul AD, kus kasvatati neljandat aastat põldheina. 

Tabel 13. Nitraatiooni keskmised kontsentratsioonid seirepõldudel aastatel 2007-2013 ja 2014-2016 

Seirepunkt 
NO3 keskmine kontsentratsioon, mg/l 

2007-2013 2014-2015 2015-2016 

T1 (KSM) 42,3 55,6 61,6 

Plin1 (KSM) 38,0 26,5 8,8 

J28 (KSM) 20,1 12,4 10,1 

K1 (ÜPT) 20,1 51,1 103,3 

KH (KSM)  88,4 

LA (MAHE) 18,7 3,1 20,8 

AD (KSM) 17,8 6,5 

Piirnorm 50,0 50,0 50,0 

Sihtarv 25,0 25,0 25,0 

Järgnevalt hinnatakse dreenivee kvaliteeti kolme erineva klassifikatsiooni järgi, mille aluseks on 
erinevad lämmastikuvormid: nitraat, nitraatlämmastik ja üldlämmastik.  

Nitraatide sisalduse järgi kuulus kõigist perioodil 09.2015-09.2016 KSM põldudelt kogutud 
dreeniveeproovidest heasse kvaliteediklassi (<25 mg/l) 57%, keskmisesse (25-50 mg/l) 9% ja 
halba (>50 mg/l) 34% proovidest, ÜPT põllul vastavalt 0; 7 ja 93% proovidest ja mahepõllul 
vastavalt 85, 15 ja 0% proovidest. 

Joonis 56 on näha, et MAK 2014-2020 pinnavee nitraatlämmastiku kvaliteediklasse kasutades 
jääb põldudelt T1, K1 ja KH kogutud dreenivesi halba seisundiklassi. 

 
Joonis 56. Perioodil 09.2015-09.2016 kogutud dreeniveeproovide jagunemine seisundiklassidesse 
nitraatlämmastiku sisalduse alusel 

Dreenivee proovidest määrati ka üldlämmastik, mis hõlmab nii lämmastiku teisi anorgaaniliste, 
eeskätt ammooniumvormi, aga ka orgaaniliste ühendite sisaldust. See võimaldab täpsemalt 
hinnata vee kvaliteeti keskkonnaministri 28. juuli 2009 määruses nr. 44 toodud 
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pinnaveekogumite seisundiklassidele kvaliteedinäitajate alusel. Sarnaselt keskmise nitraatiooni 
kontsentratsiooniga on ka üldlämmastiku sisalduse järgi põldude T1 ja K1 ja KH dreenivesi 
valdavalt väga halva kvaliteediga (Joonis 57).  

 
Joonis 57. Perioodil 09.2015-09.2016 kogutud dreeniveeproovide jagunemine pinnaveekogumite 
seisundiklassidesse üldlämmastiku sisalduse alusel 

Kui võrrelda neid erinevaid klassifikatsioone, siis selgub, et MAKi heale seisundiklassile vastab 
keskkonnaministri määruse väga hea ja hea seisundiklass. Samuti on ühendatud halb ja väga halb 
halvaks seisundiklassiks MAKi järgi. Sellisel juhul on tulemuste kattuvus hea ning edaspidi 
lähtutakse dreenivee kvaliteedi hindamisel MAK 2014-2020 kasutatud kolmest seisundiklassist. 

Vooluveekogude pinnaveekogumite seisundiklasside piirid fosfori sisalduse järgi on järgmised: 
väga hea kvaliteediklass <0,05; hea 0,05-0,08; kesine >0,08-0,1; halb >0,1-0,12 ja väga halb 
>0,12 mg/l. Dreenivee fosfori sisalduse muutus perioodil 2014-2016 on toodud järgnevatel 
joonistel (Joonis 58, Joonis 59, Joonis 60, Joonis 61, Joonis 62). Võrreldes nitraatiooni 

kontsentratsiooni muutustega on fosfori kontsentratsiooni kõikumispiirid väiksemad.  

 
Joonis 58. Fosfori sisaldus Läänemaa KSM seirepõldude (Plin1, J28) dreenivees perioodil 2014-2016 
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Joonis 59. Fosfori sisaldus Tartumaa KSM seirepõllu (T1) dreenivees perioodil 2014-2016 

 
Joonis 60. Fosfori sisaldus NTA KSM seirepõllu (AD) dreenivees perioodil 2014-2016 

 
Joonis 61. Fosfori sisaldus Läänemaa MAHE seirepõllu (LA) dreenivees perioodil 2014-2016 
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Joonis 62. Fosfori sisaldus Raplamaa ÜPT seirepõllu K1 ja KSM seirepõllu KH dreenivees perioodil 2014-
2016 

Dreenivee fosforisisaldus on nii seirepõldude kui ka aastate võrdluses ühtlasem (Tabel 14). 

Tabel 14. Fosfori keskmised kontsentratsioonid seirepõldudel aastatel 2007-2013 ja 2014-2016 

Seirepunkt 
P keskmine sisaldus, mg/l 

2007-2013 2014-2015 2015-2016 

T1 (KSM) 0,13 0,07 0,13 

Plin (KSM) 0,13 0,10 0,09 

J28 (KSM) 0,13 0,08 0,09 

K1 (ÜPT) 0,08 0,06 0,08 

KH (KSM) 0,07 

LA (MAHE) 0,18 0,17 0,17 

AD (KSM)   0,03 0,07 

Nii nagu 2015.  aastal jäävad ka aruandeaastal kõik mahepõllult kogutud dreenivee proovid väga 
halba pinnavee seisundiklassi (Joonis 63). See võib olla tingitud heintaimede pikaajalisest 
kasvatamisest seirepõllul. Põuaga tekkivate makropooride kaudu jõuab mullakolloididele 
kinnituv fosfor laskuva veega dreenideni. Seda kinnitab ka veeproovide kolloididesisaldus, eriti 
peale põuaperioodi tugevaid sademeid. Uuemate teadusuuringute järgi võib ka talvine taimkate 

soodustada fosfori leostumist. Talvel ja varakevadel taimik külmub ja sulab korduvalt, mis 
põhjustab taimerakkudes lahustuvate fosforiühendite vabanemist ja tugeva filtratsiooni puhul ka 
nende ühendite leostumist dreenidesse (Fisher, 2015). Teiseks põhjuseks võib olla seirepõllu 
mulla lõimis. 25-60 cm mullahorisondi lõimis on peenliiv, milles ei moodustu mullakolloide ja 
fosfor on mullast kergesti väljauhutav. 
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Joonis 63. Dreenivee proovide protsentuaalne jaotus pinnavee seisundiklassidesse fosforisisalduse järgi 

Lämmastiku leostumine KSM, ÜPT ja MAHE seirepõldudel on toodud järgnevatel joonistel 
(Joonis 64, Joonis 65, Joonis 66, Joonis 67). Toiteelementide leostumine arvutatakse vastava 
toiteelemendi sisalduse ja vooluhulga põhjal. Proovivõtu vahelised tulemused saadakse 
interpoleerimise teel ning vastavalt dreenide pindalale arvutatakse toiteelemendi leostumine 

hektari kohta. Looduslik foon lämmastiku leostumisel on 3 kg/ha aastas. 

 
Joonis 64. Lämmastiku leostumine Läänemaa KSM seirepõldudelt (Plin1, J28) perioodil 2015-2016 
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Joonis 65. Lämmastiku leostumine Tartumaa KSM seirepõllult (T1) perioodil 2015-2016 

 
Joonis 66. Lämmastiku leostumine Raplamaa ÜPT seirepõllult K1ja KSM seirepõllult KH perioodil 2015-
2016 
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Joonis 67. Lämmastiku leostumine Läänemaa MAHE seirepõllult (LA) perioodil 2015-2016 

Leostumise erinevuste tõlgendamisel tuleb aga arvestada ka taustaandmetega nagu 
väetamisvead, kasvatatav kultuur, meteoroloogilised tingimused jm. Aruandeaastal oli 

lämmastiku leostumine eriti kõrge seirepõldudel T1, K1 ja KH. Kõigil neil põldudel kasvatati 
talinisu. Aasta oli talvitumiseks nii ebasoodus, et põllul KH tuli kevadel teha suvinisu 
täiendkülv. Esimene kevadine väetamine tehti aprilli alguses lämmastikunormiga 73 kg/ha. Kuna 
talivili ei taastunud, siis hiljem külvatud suvinisu ei suutnud toitaineid ära kasutada. Teisel põllul 
T1 aga põhjustasid talvekahjustused seda, et alla külvatud timut lämmatas hõrenenud talivilja 
taimiku. Talinisu saagiks kujunes vaid 1 t/ha. Teisest küljest soodustasid ka meteoroloogilised 
tingimused toitainete leostumist. Kolme vegetatsiooniperioodi eelse kuu (veebruar, märts, aprill) 
filtratsioon moodustas neil põldudel 42-63% aastasest filtratsioonist.  
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Joonis 68. Lämmastiku leostumine NTA KSM seirepõllult (AD) perioodil 2015-2016 

Samas NTA seirepõld AD oli neljandat aastat rohumaa all, kus filtratsioon ja ka toiteelementide 
leostumine jäi seireaastal väga madalaks (Joonis 68). 

Võrreldes eelmise vegetatsiooniperioodi ja perioodi 2006-2013 keskmisega leostus aruandeaastal 
väga palju lämmastikku just taliviljapõldudelt (Joonis 69). Et kultuuride väetamine nimetatud 
perioodidel on jäänud stabiilseks (vahemikus 85-110 kg/ha lämmastikku), siis selle elemendi 
leostumine sõltub rohkem meteoroloogilistest tingimustest ja põllutööde kvaliteedist kui sellel 

tasemel väetamisest. 

 
Joonis 69. Lämmastiku aastane leostumine seirepõldudelt (T1, Plin, J28, K1,KH, LA, AD) perioodil 2006-
2013 ja 2014-2016 

Võrreldes lämmastiku leostumist toetustüüpide kaupa näeme, et kõige vähem leostus seda 
toiteelementi mahepõllult ja enim ÜPT põllult (Tabel 15).  
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Tabel 15. Lämmastiku leostumine toetustüübiti aastatel 2006-2013 ja 2014-2016 

Toetustüüp 
N leostumine, kg/ha/a 

2006-2013 2014-2015 2015-2016 

KSM 14,9 15,6 18,3 

ÜPT 20,4 32,3 53,4 

MAHE 2,7 0,5 4,1 

Võrreldes perioodiga 2006-2013 jäi aruandeaastal fosfori leostumine madalamaks nii 
seirepõldude kui toetustüüpide lõikes, jäädes loodusliku fooni (0,1-0,3 kg/ha/a) piiresse (Joonis 
70, Tabel 16). 

 
Joonis 70. Fosfori aastane leostumine seirepõldudelt (Plin, J28, T1, K1, KH, AD, LA) perioodil 2006-2013 
ja 2014-2016 

Tabel 16. Fosfori leostumine toetustüübiti aastatel 2006-2013 ja 2014-2016 

Toetustüüp 
P leostumine, kg/ha/a 

2006-2013 2014-2015 2015-2016 

KSM 0,26 0,21 0,18 

ÜPT 0,34 0,14 0,18 

MAHE 0,31 0,11 0,12 

 

2.1.1.2. Taimetoiteelementide üldbilanss veeseirepõldudel  

2016. aastat iseloomustas lämmastiku rohke leostumine talinisu põldudelt. Konkreetse aasta 
põllupõhise üldbilansi toiteelementide üle- või puudujääk võimaldab hinnata nende leostumise 
riski, samal ajal kui pikema perioodi oma aga mõju mulla viljakusele. Toiteelementide 
leostumise riski hindamisel tuleb aga arvestada ka teisi tegureid nagu kasvatatav kultuur, väetiste 

andmise ajad, agrotehnika jm. Seirepõllu T1 lämmastiku üldbilanss oligi tugevalt positiivne (+73 
kg/ha), mille tõttu leostus ka suur hulk lämmastikku. Teise seirepõllu K1 lämmastiku üldbilanss 
oli aga vaid nõrgalt positiivne (+17 kg/ha). Siin võis selle toiteelemendi leostumisele kaasa 
aidata asjaolu, et enne talivilja külvi hoiti põldu mustas kesas, millega kaasneb mulla orgaanilise 
aine lagunemine ja taimedele omastatavate aga ka kergesti leostuvate toitainete teke. Ilmneski, et 
külvijärgse novembri ja detsembri jooksul leostus 27% lämmastiku aastakogusest. Samades 
mullastik-klimaatilistes tingimustes asuval seirepõllul KH, kus eelkultuuriks oli teravili, oli aga 
sügisene lämmastiku leostumine tunduvalt madalam. 
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Seirepõllul AD kasvatati mitmeaastast põldheina neljal järjestikusel aastal. Põld sel perioodil 
orgaanilisi väetisi ei saanud. 2016. aasta sügisel künti rohukamar üles ning koos künniga anti 
suur kogus komposti, mille tõttu on mahepõllu aastane lämmastiku- ja kaaliumibilanss suure 

ülejäägiga (Joonis 71). Komposti järelmõju kestab mitu aastat ning antud toiteelemendid katavad 
järgmiste aastate saagi vajaduse. Kuid rajamisel antud kõrge orgaanilise väetise annuse tõttu 
säilib ka risk lämmastiku leostumisele.  

Mahepõldu LA aruandeaastal ei väetatud ja seepärast on ka kõikide toiteelementide üldbilanss 
sellel põllul negatiivne. 

 
Joonis 71. Taimetoiteelementide üldbilanss seirepõldudel (T1, J28, Plin1, K1, KH, LA, AD) 2016. aastal ja 
perioodi 2007-2014 keskmisena 

Kokkuvõte 

• Nitraatiooni aasta keskmine kontsentratsioon dreenivees ulatus 20,8 mg/l mahepõllul, 

kuni 103,3 mg/l ÜPT ja 6,5-88,4 mg/l KSM põllul.  

• Kõigist KSM põldudelt kogutud dreeniveeproovidest kuulus nitraatiooni sisalduse järgi 

heasse kvaliteediklassi (<25 mg/l) 57%, keskmisesse (25-50 mg/l) 9% ja halba (>50 mg/l) 
34% proovidest, ÜPT põllul vastavalt 0; 7 ja 93% proovidest ja mahepõllul vastavalt 85, 15 
ja 0% proovidest. 

• MAK 2014-2020 pinnavee nitraatlämmastiku kvaliteediklasse kasutades jääb põldudelt 

T1, K1 ja KH kogutud dreenivesi halba seisundiklassi. Neil põldudel kasvatati talinisu, mille 
saak jäi erinevatel põhjustel (halb talvitumine, allakülvi ülekasvamine põhikultuurist) 
tagasihoidlikuks. 

• Dreenivee keskmine fosforisisaldus oli 0,07-0,13 mg/l. 
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• Fosforisisalduse järgi jäi kõikide MAHE põllult kogutud dreeniveeproovide kvaliteet 

väga halba seisundiklassi. See võib olla tingitud seirepõllu 25-60 cm mullahorisondi 
lõimisest, milleks on peenliiv. Selles ei moodustu mullakolloide ja fosfor on mullast kergesti 
väljauhutav. 

• Võrreldes eelmise vegetatsiooniperioodi ja perioodi 2006-2013 keskmisega leostus 

aruandeaastal väga palju lämmastikku just taliviljapõldudelt. Et kultuuride väetamine 
nimetatud perioodidel on jäänud stabiilseks (vahemikus 85-110 kg/ha lämmastikku), siis 
selle elemendi leostumine sõltub rohkem meteoroloogilistest tingimustest ja põllutööde 
kvaliteedist kui sellel tasemel väetamisest. 

• Lämmastikku leostus aruandeaastal kõige vähem mahepõllult (4,1 kg/ha), KSM põldudelt 
leostus keskmiselt 18,3 ja ÜPT põllult 53,4 kg/ha. 

• Võrreldes perioodiga 2006-2013 jäi aruandeaastal fosfori leostumine madalamaks nii 

seirepõldude kui toetustüüpide lõikes jäädes loodusliku fooni (0,1-0,3 kg/ha/a) piiresse. 

• NTA seirepõllul AD kasvatati mitmeaastast põldheina neljal järjestikusel aastal. 2016. 

aasta sügisel künti rohukamar üles ning koos künniga anti suur kogus komposti, mille tõttu 
on mahepõllu aastane lämmastiku- ja kaaliumibilanss suure ülejäägiga (Joonis 28). 
Komposti järelmõju kestab mitu aastat ning antud toiteelemendid katavad järgmiste aastate 
saagi vajaduse. Kuid rajamisel antud kõrge orgaanilise väetise annuse tõttu säilib ka risk 
lämmastiku leostumisele. 

• Mahepõldu LA aruandeaastal ei väetatud ja seepärast on ka kõikide toiteelementide 

üldbilanss sellel põllul negatiivne. 

2.1.2. TALUVÄRAVA TOITEELEMENTIDE BILANSI JA KASUTUSE UURING 2016. AASTAL 
2015. AASTA ANDMETE KOHTA 

Töö teostaja: Osaühing AgriNet ja Põllumajandusuuringute Keskuse põllumajandusuuringute 
büroo  

Sissejuhatus 

Toiteelemendid lämmastik, fosfor ja kaalium (NPK-) on esmavajalikud taime- ja 
loomakasvatussaaduste tootmise suurendamiseks ja säilitamiseks. Et saada ülevaadet NPK- 
toiteelementide kasutamisest põllumajandusettevõtetes ning hinnata võimalikke keskkonnariske, 
arvutatakse toiteelementide bilanssi. Bilansi arvutamise metoodika valitakse vastavalt püstitatud 
eesmärgile.  

Bilanss on positiivne ehk ülejäägiga, kui sisendi toiteelementide summa on suurem ettevõtte 

väljundi toiteelementide summast. Ülejäägiga tootmisel suureneb oht keskkonnale 
(toiteelementide leostumine, lämmastiku puhul ka lendumine). Negatiivne ehk puudujäägiga on 
bilanss juhul, kui väljundi toiteelementide summa ületab sisendi toiteelementide summat. 
Pikaajalise puudujäägiga majandamisega võib kaasneda tootmise produktiivsuse ja mulla 
viljakuse vähenemine. 

Taluvärava toiteelementide bilansi analüüsi tulemused annavad üldist informatsiooni 
põllumajandusettevõtte majandamise kohta tervikuna ja kaudselt on selle põhjal võimalik 
hinnata ka survet vee- ja mullakeskkonnale. Toiteelementide bilansi põhjal saab hinnata, mil 

määral erinevate nõuete täitmine võib vähendada leostumise riski, kuivõrd efektiivselt ettevõtte 
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tasandil toiteelemente kasutatakse ning kui suure üle- või puudujäägiga majandatakse. 
Toiteelementide bilansi tulemused võivad kaudselt kajastada ka võimalikke muutusi (positiivseid 
või negatiivseid) mullaviljakuses.  

Uuringu eesmärk 

Uuringu eesmärgiks oli hinnata, kuidas erinevate nõuete täitmine sellel maal, millel rakendatakse 
maaelu arengukava 2014-2020 keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) ja 
mahepõllumajandusliku tootmise toetust (MAHE), võimaldab parandada väetiste kasutamise 
kvaliteeti ning kaitsta vett ja mulda.  
Antud uuringu tulemusi kasutatakse MAK 2014-2020 4. prioriteedi (Põllumajanduse ja 
metsandusega seotud ökosüsteemide ennistamine, säilitamine ja parandamine) sihtvaldkonna 4 
(4A (elurikkus); 4B (vesi); 4C (muld)) kohta püstitatud hindamisküsimustele (HK) nr 8-10 

vastamisel. Peamiselt kasutatakse uuringu tulemusi HK 9 vastamiseks, kaudse mõju hindamisel 
ka HK 8 ja HK 10 vastamisel. 

MAK 2014-2020 perioodil tuleb kõikidel liikmesriikidel vastata Euroopa Komisjoni poolt 
kehtestatud kohustuslikele ühistele hindamisküsimustele, milleks on kinnitatud ühised nõuded, 
reeglid ja näitajad. Täiendavalt tuleb igal liikmesriigil oma riigis välja töötada 
hindamisküsimustele vastamiseks nn siseriiklikud lisanäitajad ja fikseerida nende näitajate 
referentsväärtused e baastase. Hindamisküsimusele vastamiseks võetakse arvesse kõigi erinevate 
ühiste ja lisanäitajate muutused referentsväärtuste suhtes MAK 2014- 2020 perioodil ja saadud 
tulemuste põhjal vormistatakse vastused konkreetse valdkonna hindamisküsimustele. Antud 

uuringu kohta esitatavad tulemused võetakse eeltoodud perioodi kohta HK-le 8-10 vastamisel 
referentsväärtusteks, mille suhtes hinnatakse edasisi taluvärava NPK- bilansinäitajate muutuseid. 

Mõisted ja metoodika 

Üldkogum ja valim 

Taluvärava bilansi uuringut teostatakse alates aastast 2004 igal aastal. Perioodil 2004-2014 
kuulus PMK seirevalimisse olenevalt aastast 103-133 põllumajandusettevõtet, mis valiti toetus- 
ja tootmistüübi, suurusgrupi ning piirkonna alusel. Seireala pindala hõlmas aastate keskmisena 
~13 300 ha põllumajandusmaad.  

Toiteelementide bilansi andmeid kogutakse põllumajandustootjatelt aastase tagasinihkega, mis 
tähendab, et 2016. aastal koguti andmeid 2015. majandusaasta tulemuste kohta. 

Seoses MAK 2014-2020 uue toetusperioodi algusega 2015. aastal, muudeti 2016. aastal bilansi 
seirevalimit. Muudatuste tegemise eesmärgiks oli vajadus suurendada valimis olevate 
põllumajandusettevõtete arvu nii, et bilansi tulemusi oleks võimalik laiendada võimalikult suure 
hulga põllumajandustootjate ja nende kasutuses oleva põllumajandusmaa kohta.  

2016. aastal arvutati taluvärava toiteelementide bilanssi 2015. aasta kohta esmakordselt FADNi 
andmete põhjal, valimisse kuulus 661 põllumajandusettevõtet. 

FADNi 2015. aasta valimis olnud ettevõtete tulemuste üldistamisel e laiendamisel MAK 2014-

2020 keskkonnasõbraliku majandamise toetust (edaspidi KSM) ning mahepõllumajandusele 
ülemineku ja mahepõllumajandusega jätkamise toetust (edaspidi MAHE) taotlenud 
põllumajandustootjate üldkogumile kasutati PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide 
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registri andmeid 2015. aasta kohta ning standardtoodangu koefitsiente6 "2010" (aastate 2008-
2012 keskmine). Igale tootjale (kellel oli maad ja/või põllumajandusloomi 2015. a seisuga) 
määrati tootmistüüp ja majanduslik suurus vastavalt FADNi tüpoloogiale. 

Võrdlusgrupina kasutatati ühtset pindalatoetust (edaspidi ÜPT) taotlenud tootjate tulemusi 
(põllumajanduskeskkonna toetuseid mittetaotlenud tootjad) ning kõigi FADN-i 
põllumajandustootjate üldkogumisse kuuluvate tootjate (edaspidi Eesti keskmine) NPK- 
bilansinäitajaid. 

Kasutades standardtoodangu koefitsiente ning ettevõtte andmeid maakasutuse ja loomade arvu 
kohta määrati ettevõtte standardkogutoodangu väärtus eurodes e. majanduslik suurus. Ettevõtte 
majanduslik suurus määrab tema kuulumise vastavasse majandusliku suuruse klassi. Ettevõtte 
tootmistüüp ehk peamine tootmissuund määrati olenevalt ühe või teise tootmisharu osatähtsusest 

ettevõtte standardkogutoodangus. Bilansivalimi ettevõtted grupeeriti tootmistüübi alusel 
kolmeks: taimekasvatus, loomakasvatus ja segatootmine. 

Majandusliku suuruse ja tootmistüübi kalkulaator on avaldatud Maamajanduse Infokeskuse 
kodulehel: http://www.maainfo.ee/data/so_calc/.  

Kuna FADNi eesmärgiks on analüüsida põllumajandusliku tootmisega tegelevate ettevõtete 
majandustulemusi, siis on FADNi põllumajandustootjate üldkogumisse kuulumiseks kehtestatud 
ettevõtte majandusliku suuruse alampiir. Eestis on alates 2010. aastast kehtestatud majandusliku 
suuruse alampiiriks 4000 eurot. See tähendab, et FADNi üldkogumisse kuuluva ettevõtte 

standardkogutoodangu7 (SKT) väärtus aruandeaastal peab olema suurem kui 4000 eurot. 
Alampiiri seadmisel on põhimõte, et üldkogumiga saaks kaetud ca 90% riigi põllumajanduslikust 
tootmisest (kogutoodangust, maakasutusest, loomühikutest). 

Kõik indikaatori "taluvärava toiteelementide bilanss" näitajad arvutati kaalutud keskmistena 
põllumajandustootja kohta. Kaalumiskoefitsiendid arvutati välja vastavalt põllumajandustootjate 
üldkogumi struktuurile lähtudes tootmistüüpidest ja majandusliku suuruse klassidest. Kaalutud 
keskmise tulemuse (keskmiselt põllumajandustootja kohta) arvutamisel korrutati analüüsitavasse 
gruppi kuuluvate ettevõtete väärtused nende kaalumiskoefitsientidega, korrutised summeeriti ja 
saadud kogusumma jagati ettevõtete kaalumiskoefitsientide summaga. 

Järgnevas tabelis esitatakse andmed MAK 2014–2020 keskkonnasõbraliku majandamise toetust 
ja mahepõllumajandusliku tootmise toetust taotlenud tootjate ettevõtete üldkogumi esindatuse 
(toetust saanud ettevõtete koguarvust ja maakasutusest) kohta 2015. aastal (Tabel 17). 

  

                                                
6 Arvutatakse viie aasta keskmisena vastavalt vaatlusaluste aastate saagikus- ja produktiivsusnäitajatele ning 

hindadele. Toetused standardtoodangu koefitsientides ei kajastu. 
7 SKT - standardkogutoodangu väärtus eurodes ehk ettevõtte majanduslik suurus, mis arvutatakse standardtoodangu 

koefitsientide ning ettevõtte põllumajandusliku maakasutuse ja kasvatatavate loomade arvu alusel 
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Tabel 17. Keskkonnasõbraliku majandamise toetust ja mahepõllumajandusliku tootmise toetust taotlenud 
ettevõtete üldkogumi esindatus 2015. aastal 

Näitajad KSM  MAHE* 

Toetust taotlenud ettevõtete arv 1419 1069 

   sh SKT < 4 000 € 10 99 

   sh SKT >= 4 000 € (üldkogum) 1409 970 

Ettevõtete arv valimis 242 111 

Toetust taotlenud ettevõtete 
499,9 106,8 

maakasutus1 kokku, tuhat ha 

   sh SKT < 4 000 € 0,1 0,6 

   sh SKT >= 4 000 € (üldkogum) 499,9 106,2 

Üldkogumi esindatus   
    Toetust taotlenud ettevõtete 

99% 91% 
    koguarvust 

    Maakasutusest 100% 99% 
* Mahepõllumajandusliku tootmise toetus koosneb kahest toetusest: Mahepõllumajandusele ülemineku ja 
mahepõllumajandusega jätkamise toetusest 
1 - PRIA põllumassiivide registri andmed 2015. aasta kohta 

Andmete kogumine ja arvutamise metoodika 

Aastatel 2004-2014 koguti andmeid põllumajandusettevõtete põlluraamatutest ja 
raamatupidamise andmetest ettevõtjate küsitluse teel. Andmeid kogusid selleks spetsiaalse 
ettevalmistuse saanud taimekasvatuse konsulendid.  

Alates 2015. aastast kasutatakse FADNi andmebaasis olevate ettevõtete kohta kogutud andmeid. 
Peamiselt kogutakse andmeid ettevõtete majandusaasta aruannetest ja muudest raamatupidamise 
dokumentidest. Täiendavaid andmeid ettevõtte struktuuri ja tootmise kohta kogutakse ettevõtete 

küsitluse teel. Andmeid koguvad selleks spetsiaalse FADNi koolituse läbinud andmekogujad.  

Seoses MAK 2014-2020 uue toetusperioodi algusega ja valimi muutmisega 2015. aastal, 
kohandati toiteelementide bilansi arvutamiseks OECD taluvärava toiteelementide bilansi 
metoodikat vastavalt FADNis olemasolevatele andmetele ja korrigeeriti toiteelementideks 
ümberarvutamise koefitsiente.  

Taluvärava bilanss arvutatakse ettevõtte kohta (NPK- kg/ha aastas), ajavahemiku 1. jaanuar – 31. 
detsember kohta (vastab majandusaruandluse perioodile). Tootmisaasta lõpul müümata jäänud 
toodang võetakse arvesse järgmisel aastal.  

Arvesse võetakse kalendriaasta jooksul ettevõttesse ostetud/sisse toodud (sisend) ja sealt 
müüdud/välja viidud (väljund) põllumajandustoodang. Ettevõtte sisest toiteelementide ringlust 
selle metoodika puhul ei arvestata. 

Bilansi sisendi moodustavad ettevõttesse sisse ostetud/toodud sööt, põhk, mineraalväetised, 
seemned, loomad, orgaaniline väetis, lämmastiku sidumine liblikõieliste kultuuride poolt ja 
sademetest saadav lämmastik. Väljundi poole moodustavad toodanguga välja müüdud/viidud 
looma- ja taimekasvatussaadused, põllumajandusloomad ja orgaaniline väetis (sõnnik). Kõik 
kogused arvutatakse spetsiaalsete koefitsientide abil ümber NPK- toiteelementideks ja 

summeeritakse (kg).  
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Bilansi arvutamiseks lahutatakse ettevõtte sisendi saaduste toiteelementide summast ettevõtte 
väljundi toiteelementide summa.  

Bilanss on positiivne ehk ülejäägiga, kui sisendi toiteelementide summa on suurem ettevõtte 

väljundi toiteelementide summast. Negatiivne ehk puudujäägiga on bilanss juhul, kui väljundi 
toiteelementide summa ületab sisendi toiteelementide summat.  

Keskkonnariskide ja majandusliku efektiivsuse hindamiseks arvutatakse toiteelementide 
kasutamise efektiivsust, mis on sisendi ja väljundi suhe ning tulemus esitatakse protsentides 
(NPK- %). 

Keskkonda säilitavaks loetakse põllumajandustootmist juhul, kui toiteelemendi kasutamise 
efektiivsus on vahemikus 80-90%. Efektiivsus <70% väljendab suurenevat riski keskkonnale 
(suurenenud kaod õhku, mulda, vette). Efektiivsus >100% väljendab puudujäägiga majandamist 

(OECD, 2007). 

Kõik NPK- toiteelementide füüsilised kogused esitatakse elementidena. Mineraalväetiste puhul 
kasutati fosfori- ja kaaliumisisalduse oksiididest (P2O5, K2O) elementideks ümberarvutamisel 
koefitsiente: P=P2O5 × 0,44 ja K=K2O × 0,83. 

Kuna FADNi andmebaasis kajastuvad ostetud ja müüdud orgaanilise väetise (sõnnik) andmed 
rahalises väärtuses, täpsed andmed sõnnikukoguste kohta aga puuduvad, tuli kohandada sõnniku 
NPK- sisendi ja väljundi senist arvutamise metoodikat. Selleks jagati ostetud või müüdud 
sõnniku summad keskmise müügihinnaga 10 eurot/t. Eri tüüpi sõnniku toiteelementide sisalduse 

määramisel kasutati põllumajandusministri määruses nr 71 (14.07.2014) "Eri tüüpi sõnniku 
toitainete sisalduse arvestuslikud väärtused, sõnnikuhoidlate mahu arvutamise metoodika ja 
põllumajandusloomade loomühikuteks ümberarvutamise koefitsiendid" lisades 8 ja 9 välja 
toodud toiteelementideks ümberarvutamise koefitsiente.  

Kuna FADNi andmebaasis puuduvad liblikõieliste kultuuride kasvatamise kohta nii detailsed 
andmed, et neid saaks kasutada lämmastiku sisendi puhul liblikõieliste kultuuride poolt seotud 
lämmastiku koguste arvutamiseks, kasutati selleks PRIA 2015. aasta põllumassiivide registri 
andmeid. 

Põllumajandusloomade NPK- väljundi arvutamisel võeti arvesse loomade müüki, omatarvet (k.a 

loonustasu), suunamist edasiseks töötlemiseks ja hukkumisi. Müüdud loomade puhul võeti 
arvesse loomade müüki lihaks, tõuaretuseks või edasiseks kasvatamiseks ning teadmata 
otstarbeks.  

Looma- ja taimekasvatussaaduste NPK- väljundi arvutamisel arvestati toodangu müüki, 
omatarvet (k.a loonustasu) ja suunamist edasiseks töötlemiseks.  

Loomade ostusööt kajastub FADNi andmebaasis samuti ainult rahalises väärtuses ning andmed 
ostetud söötade koguste kohta puuduvad. Ostusööda kohta on eraldi välja toodud: 
kontsentreeritud sööt ning kore- ja mahlakas sööt karjatatavatele loomadele, söödad sigadele, 

kodulindudele, väikeloomadele ja mesilastele. Selleks, et arvestada NPK- sisendi koguseid 
ostusöötade puhul, kasutati Maamajanduse Infokeskuse poolt 2015. aastal välja antud 
infomaterjalis "Kattetulu arvestused taime- ja loomakasvatuses" toodud vastavate loomade 
söödavajaduse arvestusi.  
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Aastatel 2004-2014 teostatud toiteelementide bilansi uuringu tulemused ei ole seoses valimi 
muutumise, tulemuste laiendamise ja osalise metoodika kohandamise tõttu omavahel 
võrreldavad 2015. aasta tulemustega. Varasemate aastate tulemusi saab edaspidi kasutada 

bilansinäitajate üldise trendi väljatoomisel. 

Kuna 2015. aastal arvutati NPK- bilansinäitajad kaalutud keskmistena põllumajandustootja 
kohta, annab see võimaluse üldistada saadud tulemusi gruppi kuuluvate tootjate üldkogumi kohta 
ja Eesti keskmisena arvutatud bilansinäitajaid põllumajandussektorile tervikuna. Kõik 2015. 
aasta uuringu tulemused esitatakse aruandes laiendatud andmetena. 

Põhjalikumalt analüüsitakse aruande tulemuste osas põllumajandusettevõtete NPK- 
bilansinäitajaid toetustüüpide, tootmistüüpide ja suurusgruppide lõikes. 

Toetustüübiti analüüsitakse keskkonnasõbraliku majandamise toetust (KSM) ja 

mahepõllumajandusliku tootmise toetust (MAHE) taotlenud tootjate bilansinäitajaid. 
Võrdlusgrupina kasutatakse ühtset pindalatoetust (ÜPT) taotlenud tootjate tulemusi 
(põllumajanduskeskkonna toetuseid mittetaotlenud tootjad). Samas osas esitatakse ka kõigi 
FADN-i põllumajandustootjate üldkogumisse kuuluvate tootjate (Eesti keskmine) NPK- 
bilansinäitajad.  

2015. aastal oli KSM ettevõtteid põllumajandustootjate üldkogumis 1409 ja valimis esindas neid 
242 ettevõtet. MAHE ettevõtete arv üldkogumis oli 970 ja neid esindas valimis 111 ettevõtet. 
ÜPT ettevõteteid oli üldkogumis 1604, valimis esindas neid 72 ettevõtet. Eesti keskmine arvutati 

FADNi kogu põllumajandustootjate üldkogumi (7578 tootjat) kohta ja valimis esindas neid 661 
ettevõtet.  

Tootmistüübiti analüüsitakse taimekasvatuse, loomakasvatuse ja segatootmisega tegelevate 
ettevõtete NPK- bilansinäitajaid. 2015. aastal oli taimekasvatusettevõtteid põllumajandustootjate 
üldkogumis 3063, neid esindas valimis 292 ettevõtet. Loomakasvatustootjaid oli üldkogumis 
3264 ja valimis esindas neid 267 ettevõtet. Segatootjaid oli üldkogumis 1251, neid esindas 
valimis 102 ettevõtet.  

Suurusgrupiti analüüsitakse alla 100 ha, 100-500 ha ja üle 500 ha suuruste ettevõtete NPK- 
bilansinäitajaid. Ettevõtteid suurusega alla 100 ha oli põllumajandustootjate üldkogumis 5421, 

keda esindas 2015. aasta valimis 297 ettevõtet. 100-500 ha suuruseid ettevõtteid oli üldkogumis 
1569 ja valimis esindas neid 222 ettevõtet. Üle 500 suuruseid ettevõtteid oli üldkogumis 396, 
neid esindas valimis 115 ettevõtet.  

Täpsema ülevaate seireettevõtete NPK- bilansinäitajate koondtulemustest toetustüübiti, 
tootmistüübiti ja suurusgrupiti leiab aruande lisade osas esitatud koondtabelist (Lisa 10).  

2.1.2.1. Taluvärava toiteelementide bilanss KSM, MAHE, ÜPT toetustüübi ettevõtetes ja Eesti 
keskmisena 2015. aastal (2016. aastal kogutud andmed) 

Lämmastiku bilanss, -sisend, -väljund, ja -kasutamise efektiivsus 

Keskmiselt oli KSM ettevõtte kasutuses 359 ha, MAHE ettevõttel 108 ha ja ÜPT ettevõtte 
kasutuses 66 ha põllumajandusmaad. Eesti keskmine ettevõte kasutas 120 ha 
põllumajandusmaad. KSM ettevõte kasvatas keskmiselt 84 loomühikut (lü), MAHE ettevõte 25 
lü, ÜPT 13 lü ja Eesti keskmine ettevõte 36 lü põllumajandusloomi. 
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Joonis 72. Lämmastiku sisend, -väljund, -bilanss ja -kasutamise efektiivsus toetustüübiti ja Eesti 
keskmisena 2015. aastal  

KSM ja MAHE tootmise toetust saanud ettevõtete tulemuste analüüsimisel võeti võrdlusgrupiks 
ÜPT toetuse saajad, kes põllumajanduslikku keskkonnatoetust ei taotlenud. 

Lämmastiku bilanss oli 2015. aastal toetustüübiti positiivne. Bilanss varieerus olenevalt 
toetustüübist vahemikus 13-37 kg/ha (Joonis 72). Võrreldes MAHE ja ÜPT ettevõtetega oli N- 

bilanss kõrgem KSM ettevõtetes. Eesti keskmine N- bilanss oli sel aastal 33 kg/ha.  

Mulla normaalseks toimimiseks peetakse igati kohaseks, et lämmastiku bilanss on mõõdukalt 
positiivne, kuna lisaks kultuurtaimedele vajab ka mulla väga mitmekesine makro- ja mikrofauna 
oma elutegevuseks lämmastikku ning eluslooduses on võimatu saavutada olukorda, kus 
lämmastiku leostumine või lendumine täielikult puuduks (Astover, 2015).  

Lämmastiku sisend varieerus toetustüübiti vahemikus 31-110 kg/ha. Kõrgeim oli N- sisend KSM 
ettevõtetes (110 kg/ha) ja madalaim MAHE puhul (31 kg/ha). Eesti keskmine N- sisend oli 89 
kg/ha. Lämmastiku väljund varieerus olenevalt toetustüübist vahemikus 13-37 kg/ha. 

Lämmastiku väljund jagunes toetustüübiti sarnaselt sisendiga, mida suurem oli ettevõtete sisend, 
seda suurem oli ka väljund.  

Lämmastiku sisendi jagunemine erines toetustüübiti. KSM ja ÜPT ettevõtetes moodustasid 
peamise osa N- sisendist mineraalväetised, vastavalt 68% ja 65% (Joonis 73). Eesti keskmine 
mineraalväetiste osakaal kogu N- sisendist oli 57%. 

MAHE ettevõtetes mineraalväetiseid ei kasutata ja peamise osa lämmastiku sisendist moodustas 
selle toetustüübi ettevõtetes liblikõieliste poolt seotud lämmastik (56%). KSM ettevõtetes oli 
liblikõieliste osakaal sel aastal 14 %, ÜPT 18% ja Eesti keskmisena 16% kogu N- sisendist. 
Liblikõieliste suuremal pinnal kasvatamine võimaldab mõnevõrra vähendada mineraalväetiste 

kasutamist. 
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Joonis 73 Lämmastiku sisendi ja -väljundi jagunemine toetustüübiti ja Eesti keskmisena 2015. aastal 

Loomasööda osakaal moodustas N- sisendist olenevalt toetustüübist 6-20%. Sademetest saadav 
N- kogus (kg/ha) sõltus ettevõtete pinna suurusest. Teiste sisendite osatähtsus oli tunduvalt 
väiksem.  

Lämmastiku väljundist moodustasid kõikide toetustüüpide arvestuses määrava osa looma- ja 
taimekasvatussaadused (94%-98%). Ülejäänud väljundi osa moodustasid loomad ja sõnnik.  

Lämmastiku kasutamise efektiivsus oli 2015. aastal kõrgeim ÜPT ettevõtetes (70%) ja madalaim 

MAHE ettevõtetes (58%), Eesti keskmine N- kasutamise efektiivsus oli 62% (Joonis 72). Sellise 
N- kasutamise efektiivsusega kaasneb oht keskkonnale, tootmisega võivad kaasneda 
lämmastikukaod vette, mulda ja õhku. 

Fosfori bilanss, -sisend, -väljund ja -kasutamise efektiivsus  

Fosfori bilanss oli toetustüübiti 2015. aastal negatiivne, KSM ja MAHE ettevõtetes −1 kg/ha ja 
ÜPT ettevõtetes –2 kg/ha. Eesti keskmine P- bilanss oli tasakaalus (~0 kg/ha) (Joonis 74). 
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Joonis 74 Fosfori sisend, -väljund, -bilanss ja -kasutamise efektiivsus toetustüübiti ja Eesti keskmisena  
2015. aastal  

Fosfori sisend varieerus 2015. aastal olenevalt toetustüübist vahemikus 2-12 kg/ha ja oli kõrgeim 
KSM ja madalaim MAHE ettevõtetes Eesti keskmine P- sisend oli sel aastal 10 kg/ha.  

Fosfori väljund varieerus toetustüübiti vahemikus 3-13 kg/ha, kõrgeim oli see KSM ja madalaim 
MAHE ettevõtetes. Eesti keskmine N- väljund oli 10 kg/ha. 

Fosfori sisendist moodustas KSM ja ÜPT ettevõtetes põhilise osa mineraalväetistest saadav 
fosfor (75-85%) (Joonis 75). Eesti keskmisena moodustasid P- sisendist mineraalväetised 64%. 
Ostetud loomasööda osakaal oli KSM ettevõtetes 22% ja ÜPT ettevõtetes 12%. Seemnete, 
loomade ja orgaanilise väetiste osakaal jäi alla 5%. MAHE ettevõtete fosfori sisend oli ainult 2 
kg/ha, sellest moodustas 57% loomadele ostetud sööt ja 42% sisse ostetud orgaaniline väetis, 
seeme ja loomad.  

Fosfori väljundist moodustasid peamise osa kõikide toetustüüpide korral ettevõtetest välja 
müüdud looma- ja taimekasvatuse saadused (89-96%), ülejäänud osa sõnnik ja loomad. 
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Joonis 75 Fosfori sisendi ja –väljundi jagunemine toetustüübiti ja Eesti keskmisena 2015. aastal 

Fosfori kasutamise efektiivsus oli kõikide toetustüüpide arvestuses üle 100% (Joonis 74). 
Sisuliselt tähendab see, et fosforit viidi ettevõtetest toodanguga suuremas koguses välja kui seda 
põllumajandussaaduste tootmiseks sisse toodi ehk majandati fosfori puudujäägiga. 

Kaaliumi bilanss, -sisend, -väljund ja -kasutamise efektiivsus 

Kaaliumi bilanss oli 2015. aastal positiivne KSM ettevõtetes (9 kg/ha), ÜPT ettevõtetes 
tasakaalus (0 kg/ha) ja MAHE ettevõtetes negatiivne (-3) kg/ha (Joonis 76). Eesti keskmine K- 
bilanss oli 8 kg/ha.  

 
Joonis 76. Kaaliumi sisend, -väljund, -bilanss ja -kasutamise efektiivsus toetustüübiti 2015. aastal 

Kaaliumi sisend varieerus toetustüübiti vahemikus 6-32 kg/, olles kõrgeim KSM ja madalaim 
MAHE ettevõtetes. Eesti keskmine K- sisend oli 27 kg/ha. Kaaliumiväljund varieerus vahemikus 
8-23 kg/ha. Eesti keskmine K- väljund oli sel aastal 19 kg/ha.  
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Kaaliumi sisendist moodustas KSM ja ÜPT ettevõtetes peamise osa mineraalväetistest saadav 
kaalium, vastavalt 83% ja 89% (Joonis 77). Mineraalväetiste osakaal Eesti keskmisena oli 67%. 

 
Joonis 77. Kaaliumi sisendi ja – väljundi jagunemine toetustüübiti ja Eesti keskmisena 2015. aastal 

Ülejäänud osa K- sisendist moodustus loomasööda, loomade, seemnete ja sõnniku osa arvel. 

MAHE ettevõtetes mineraalväetiseid ei kasutata, peamise osa K- sisendist moodustasid 
loomasöödad (62%) ja orgaaniline väetis, seeme ja loomad kokku (38%). 

Toetustüübiti kaaliumiväljundi jagunemises suuri erinevusi ei olnud, 98-99% K- väljundist 
moodustasid looma- ja taimekasvatussaadused. 

Kaaliumi kasutamise efektiivsus erines toetustüübiti. Kõige efektiivsemalt majandati sel aastal 
kaaliumi osas ÜPT ettevõtetes (97%), KSM puhul oli efektiivsus madal (71%) ja MAHE puhul 
majandati K- puudujäägiga (148%) (Joonis 76). Keskkonna seisukohalt võib olukorda hinnata 
keskkonda säilitavaks ÜPT ettevõtetes. KSMi ja Eesti keskmine K- kasutamise efektiivsus jäid 

2015. aastal madalaks. MAHE ettevõtetes majandati kaaliumi puudujäägiga ja pikaajalise 
kaaliumipuudusega majandamisega võib tulevikus kaasneda produktiivsuse ja mullaviljakuse 
vähenemine. 

2015. aastal olid NPK- bilansinäitajad kõrgemad KSM ettevõtetes, võrreldes MAHE ja ÜPT 
ettevõtetega. See tulenes osaliselt erinevate toetustüüpide maakasutusest. KSM ettevõtetes 
kasvatati sel aastal teravilja 49% põllumajandusmaast, MAHE ettevõtetes 22% ja ÜPT 
ettevõtetes 39%. Teisi põllukultuure (tehnilised kultuurid, kaunviljad) kasvatati samuti suuremal 
pinnal just KSM ettevõtetes (18% põllumajandusmaast), MAHE ja ÜPT ettevõtetes 8%. 
Toetustüübiti erines ka püsirohumaade (>5a rohumaad) osakaal kogu maakasutusest, KSM 

ettevõtetes oli püsirohumaid 9%, MAHE ettevõtetel 38% ja ÜPT tootjatel 22%. Sisuliselt aitab 
see mõista, miks KSM ettevõtetes kasutati sisendina rohkem mineraalväetiseid. Suuremal pinnal 
põllukultuuride kasvatamisega kaasnes ka suuremas koguses mineraalväetiste kasutamine.  

NPK- bilansinäitajad sõltusid toetustüübiti veel ettevõtete tootmise spetsiifikast, ettevõtete 
asukohast, suurusest, ilmastikust, mullastikust, saagikusest, kehtivatest keskkonnanõuetest, 
tootmisvahendite ja toodangu realiseerimishindade muutumisest jne.  
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Statistikaameti andmetel on põllukultuuride kasvupind ja saagikus Eestis viimastel aastatel 
järjest kasvanud, suurenenud on ka mineraalväetiste kasutamine. Aastate 2010-2013 keskmisena 
kasutati Eestis mineraalväetiseid toimeaines kokku 48 047 tonni, 2014. aastal 55 813 tonni (kasv 

16%). Kuna suurema osa NPK- toiteelementide bilansi sisendist moodustavad mineraalväetised, 
kasvab väetiste kasutamise suurenemisega paratamatult ka surve keskkonnale, veele ja mullale.  

MAK 2014-2020 perioodil on KSM tootjatele kehtestatud toetuse saamiseks erinevad nõuded, 
mille täitmine peaks suunama tootjaid loodushoidlikumale majandamisele. Väetiste kasutamise 
kvaliteedi parandamisele peaksid aitama kaasa viljavahelduse, väetusplaani koostamise, 
mullaproovide tulemuste arvesse võtmise ja koolitustel osalemise nõuete täitmine. KSM tootjatel 
15% ja MAHE tootjatel 20% pinnal liblikõieliste kasvatamine võimaldab mõnevõrra vähendada 
mineraalväeiste kasutamist. Sertifitseeritud 15% teravilja seemne kasutamine võimaldab tänu 

seemnete kõrgele elujõule, puhtusele ja idanevusele tagada taimede kiirema tärkamise ja mullast 
parema toitainete omastamise.  

Kokkuvõttes majandati 2015. aastal toetustüübiti KSM ettevõtetes positiivse lämmastiku- ja 
kaaliumi bilansiga ning negatiivse fosfori bilansiga, aga nii lämmastiku kui fosfori kasutamise 
efektiivsus oli ettevõtetes madal. MAHE toetustüübi ettevõtetes majandati positiivse lämmastiku 
bilansiga, fosfori ja kaaliumi osas aga puudujäägiga, N- kasutamise efektiivsus oli madal. ÜPT 
ettevõtetes oli lämmastiku bilanss sel aastal positiivne ja kaaliumi bilanss tasakaalus, fosfori 
bilansi osas majandati puudujäägiga, lämmastiku kasutamise efektiivsus oli paremal tasemel kui 

teiste toetustüübi ettevõtetes ja kaaliumi osas vastas säästva tootmise tasemele. Eesti keskmisena 
majandati positiivse bilansiga kõigi toiteelementide osas, NPK- kasutamise efektiivsus jäi aga 
madalamaks kui ÜPT ettevõtetel. 

2.1.2.2. Taluvärava toiteelementide bilanss taimekasvatuse-, loomakasvatuse- ja segatootmise 
tootmistüübiga ettevõtetes 2015. aastal (2016. aastal kogutud andmed) 

Lämmastiku bilanss, -sisend -väljund –ja -kasutamise efektiivsus  

Keskmiselt oli taimekasvatuse ettevõtte kasutuses 135 ha, loomakasvatuse ettevõtte kasutuses 
121 ha ja segatootmise ettevõtte kasutuses 84 ha põllumajandusmaad. Taimekasvatuse ettevõte 
kasvatas keskmiselt 1 loomühiku, loomakasvatuse ettevõte 73 lü ja segatootmisega tegelev 
ettevõte 24 lü põllumajandusloomi.  

Lämmastiku bilanss varieerus 2015. aastal tootmistüübiti vahemikus 15-55 kg/ha, olles kõrgeim 
loomakasvatuses ja madalaim taimekasvatuses (Joonis 78). Taimekasvatusega tegelevate 

ettevõtete N- bilanss oli madalam tänu soodsale aastale taimekasvatuses. Loomakasvatustootjad 
muretsesid küll arvestatavas koguses loomasööta, aga kuna toodangut oodatud koguses 
realiseerida ei õnnestunud, oli N- bilanss kõrge.  
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Joonis 78. Lämmastiku sisend, -väljund, -bilanss ja -kasutamise efektiivsus tootmistüübiti 2015. aastal 

Lämmastiku sisend varieerus tootmistüübiti vahemikus 83-92 kg/ha ja oli kõrgeim 
taimekasvatuse ja madalaim segatootmise ettevõtetes. Lämmastiku väljundi osas viidi 
toodanguga ettevõtetest suuremas koguses lämmastikku välja taimekasvatuses (väljund 

77 kg/ha), loomakasvatuse ja segatootmise ettevõtete N- väljund oli madalam.  

Taimekasvatuses oli 2015. aasta erakordselt hea aasta, saagid olid kõrged ja toodangu 
realiseerimishinnad olid enam-vähem samal tasemel kui 2014. aastal, sellest tulenevalt oli 
suurem ka selle tootmistüübi ettevõtete N- väljund. Samas loomakasvatusele oli aasta väga 
raske, loomakasvatussaaduste kokkuostuhinnad olid madalad, vähenes piimakarjade arv ja 
seakasvatuses levis sigade Aafrika katk, see mõjutas loomakasvatusettevõtete väljundit, mis jäi 
2015. aastal madalaks.  

Taimekasvatusega ja segatootmisega tegelevates ettevõtetes moodustas peamise osa N- sisendist 
mineraalväetistest saadav lämmastik (77% ja 62%). Loomakasvatuse ettevõtetes moodustas 

mineraalväetiste osakaal kogu N- sisendist 33% (Joonis 79). 2015. aastal kasvatasid  
taimekasvatustootjad teravilja 55%, loomakasvatajad 17 ja segatootjad 28% 
põllumajandusmaast. Teisi põllukultuure (tehnilised kultuurid, kaunvili jne) kasvatasid 
taimekasvatustootjad 21%, loomakasvatajad 3 ja segatootjad 8% põllumajandusmaast, sellest 
tulenes ka taimekasvatustootjate suurem mineraalväetiste kasutamine.  

Liblikõieliste poolt seotud lämmastiku osakaal N- sisendist moodustas segatootmise ettevõtetes 
19%, loomakasvatuses 17 ja taimekasvatuses 15%. 

Loomakasvatuse ja segatootmise ettevõtetes moodustas arvestatava koguse N- sisendist 

loomasööt (43% ja 11%). 
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Joonis 79. Lämmastiku sisendi ja -väljundi jagunemine tootmistüübiti 2015. aastal 

Taimekasvatusettevõtetes moodustas lämmastiku väljundi müüdud taimekasvatustoodang, 
loomakasvatuses ja segatootmises looma- ja taimekasvatuse saadused, vähesel määral loomad ja 
orgaaniline väetis. 

Lämmastiku kasutamise efektiivsus oli taimekasvatusega tegelevates ettevõtetes 83%, mida võib 
keskkonna seisukohalt pidada keskkonda säilitavaks tootmise tasemeks (Joonis 78). 
Loomakasvatuse ja segatootmise ettevõtete N- kasutamise efektiivsus jäi 2015. aastal 
madalamaks ja keskkonda võivad kahjustada tootmisega kaasnevad lämmastikukaod.  

Fosfori bilanss, -sisend, -väljund, - ja -kasutamise efektiivsus  

Fosfori bilanss oli positiivne loomakasvatusega tegelevates ettevõtetes (3 kg/ha) ja negatiivne 
taimekasvatuse ja segatootmisega tegelevates ettevõtetes, vastavalt −3 kg/ha ja −1 kg/ha  
(Joonis 80).  

Fosfori sisend erines tootmistüüpide lõikes vähe ja oli 9-10 kg/ha. Rohkem fosforit viidi 
toodanguga ettevõttest välja taimekasvatustootmises 13 kg/ha, segatootmises 10 kg/ha ja 
loomakasvatuses 6 kg/ha. 
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Joonis 80. Fosfori sisend, -väljund, -bilanss ja -kasutamise efektiivsus tootmistüübiti 2015. aastal 

Fosfori sisendi jagunemine oli tootmistüüpidele iseloomulik. Taimekasvatusega tegelevates 

ettevõtetes moodustas mineraalväetiste osakaal kogu P- sisendist 95% (Joonis 81). 
Loomakasvatuse ettevõtetes oli mineraalväetiste osakaal tootmistüübist tulenevalt tunduvalt 
madalam (25%), rohkem oli rohumaid ja vähem kasvatati põllukultuure. Segatootmises, kus 
tegeletakse nii taime- kui loomakasvatusega moodustas mineraalväetiste osakaal kogu P- 
sisendist 77%. Loomakasvatuses ja segatootmises saadi osa fosforit sisse ostetud loomasöötade 
arvelt. 

 
Joonis 81. Fosfori sisendi ja -väljundi jagunemine tootmistüübiti 2015. aastal 

Taimekasvatusettevõtetes moodustas fosfori väljundist 100% taimekasvatustoodang. 
Loomakasvatuse ja segatootmisega tegelevates ettevõtetes lisandus looma- ja taimekasvatuse 
saadustes olevale fosforile ka loomades ja orgaanilises väetises olev kogus.  

Fosfori kasutamise efektiivsus oli sel aastal üle 100% taimekasvatuse ja segatootmisega 

tegelevates ettevõtetes, toodanguga viidi ettevõtetest rohkem fosforit välja kui toodangu 
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saamiseks sisse toodi (Joonis 80). Loomakasvatuse ettevõtete P- kasutamise efektiivsus oli 2015. 
aastal keskkonna seisukohalt madal (65%). 

Kaaliumi bilanss, -sisend, -väljund ja -kasutamise efektiivsus  

2015. aastal oli kaaliumi bilanss positiivne kõigi tootmistüüpide arvestuses, taimekavatuse 
ettevõtetes 3 kg/ha, loomakasvatuses 15 kg/ha ja segatootmises 5 kg/ha (Joonis 82). 

 
Joonis 82. Kaaliumi sisend, -väljund, - bilanss ja -kasutamise efektiivsus tootmistüübiti 

2015. aastal varieerus kaaliumi sisend olenevalt tootmistüübist vahemikus 24 - 29 kg/ha. K-
väljund varieerus suuremates piirides, vahemikus 11-26 kg/ha ja oli suurim 

taimekasvatusettevõtetes. 

Taimekasvatuse ja segatootmise ettevõtetes moodustasid mineraalväetised kaaliumi sisendist 
peamise osa, vastavalt 96 ja 80% (Joonis 83). Loomakasvatuses kasutatakse mineraalväetiseid 
vähem ja antud aastal moodustasid mineraalväetised kogu K- sisendist 29%. Loomakasvatuse ja 
segatootmise puhul oli arvestatav osa K- sisendist veel sisseostetud loomasöötadest saadaval 
kaaliumil. Seemnetest, loomadest ja orgaanilisest väetisest saadav kaalium moodustas alla 5% 
kogu K- sisendist. 

 
Joonis 83. Kaaliumi sisendi ja -väljundi jagunemine tootmistüübiti 2015. aastal 
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Kõikides tootmistüüpides moodustasid looma- ja taimekasvatusesaadused 95%-100% kogu 
kaaliumi väljundist. 

Kaaliumi kasutamise efektiivsus oli keskkonna seisukohalt taimekasvatuse ettevõtetes sellel 

aastal säästva tootmise tasemel (90%), jäi madalaks segatootmises (77%) ja väga madalaks 
loomakasvatuses (42%) (Joonis 82). 

Kokkuvõttes majandati 2015. aastal taimekasvatusega tegelevates ettevõtetes positiivse 
lämmastiku- ja kaaliumi bilansiga, fosfori bilanss oli negatiivne, lämmastiku ja kaaliumi 
kasutamise efektiivsus olid säästva tootmise tasemel. Loomakasvatuse ettevõtetes oli küll bilanss 
positiivne kõigi toiteelementide arvestuses, aga NPK- kasutamise efektiivsus jäi madalaks. 
Segatootmisega tegelevates ettevõtetes olid lämmastiku- ja kaaliumi bilanss positiivsed ning 
fosfori bilanss negatiivne, aga nii lämmastiku kui kaaliumi kasutamise efektiivsus olid madalal 

tasemel.  

2.1.2.3. Taluvärava toiteelementide bilanss suurusgrupiti, alla 100 ha, 100-500 ha ja üle 500 ha 
suurustes ettevõtetes 2015. aastal (2016. aastal kogutud andmed) 

Lämmastiku bilanss, -sisend, -väljund ja -kasutamise efektiivsus suurusgrupiti 

Keskmiselt oli alla 100 ha suuruses ettevõttes kasutada 66 ha, 100-500 ha suuruses ettevõttes 252 
ha ja üle 500 ha suuruses ettevõttes 1293 ha põllumajandusmaad. Alla 100 ha suuruses ettevõttes 
kasvatati keskmiselt 8 loomühikut, 100-500 ha suurustes ettevõttes 39 lü ja üle 500 suuruses 
ettevõttes 326 lü põllumajandusloomi.  

2015. aastal varieerus lämmastiku bilanss suurusgrupiti vahemikus 17-42 kg/ha ja oli suurim üle 
500 ha suurustes ettevõtetes (Joonis 84).  

 
Joonis 84. Lämmastiku sisend, -väljund, -bilanss ja -kasutamise efektiivsus suurusgrupiti 2015. aastal 

Mida suurem oli ettevõte, seda suurem oli ettevõtte lämmastiku sisend ja väljund. N- sisend 
varieerus suurusgrupiti vahemikus 42-111 kg/ha, lämmastiku väljund vahemikus 25-69 kg/ha 
(Joonis 84). Suuremates ettevõtetes osteti suuremas koguses tootmiseks vajalikke vahendeid, aga 
müüdi ka ettevõtetest välja suuremas koguses põllumajandustoodangut. 

Üle poole suuremate ettevõtete (100-500 ha ja >500 ha) N- sisendist moodustasid 
mineraalväetised (62%), alla 100 ha suurustes ettevõtetes oli mineraalväetiste osakaal 35% 
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(Joonis 85). Suuremates ettevõtetes on tootmine intensiivsem ja mineraalväetiseid kasutatakse 
rohkem. 

 
Joonis 85. Lämmastiku sisendi ja -väljundi jagunemine suurusgrupiti 2015. aastal 

Liblikõieliste poolt seotud lämmastiku osakaal oli vastupidiselt suurem väiksemates ettevõtetes 

(35%) ja väiksem suuremates ettevõtetes. Sademete osakaal sõltus ettevõtete pindalast. 
Orgaanilise väetise, loomade ja seemne osakaal moodustas kõikides suurusgruppides alla 3% 
kogu N- sisendist.  

Lämmastiku väljundi arvestuses moodustasid looma- ja taimekasvatussaadused kogu N- 
väljundist kõikide suurusgruppide arvestuses määrava osa, olenevalt suurusgrupist 93-98%. 
Põllumajandusloomade osakaal moodustas alla 100 ha suurustes ettevõtetes N- väljundist 6%, 
suuremates ettevõtetes 2-3%. 

Lämmastiku kasutamise efektiivsus varieerus 2015. aastal suurusgrupiti vahemikus 59-68% 

(Joonis 84). Keskkonna seisukohalt püsib oht, et sellisel tasemel tootmisega võivad kaasneda 
lämmastikukaod vette, õhku ja mulda. 

Fosfori bilanss, -sisend, -väljund ja -kasutamise efektiivsus suurusgrupiti 

2015. aastal oli fosfori bilanss alla 100 ha ja 100-500 ha suurustes ettevõtetes negatiivne −1 
kg/ha ja üle 500 ha suurustes ettevõtetes 0 kg/ha e tasakaalus, sisse toodud fosfori kogus ja 
toodanguga ettevõttest välja viidud fosfori kogus olid võrdsed (Joonis 86). 
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Joonis 86. Fosfori sisend, -väljund, -bilanss ja –kasutamise efektiivsus suurusgrupiti 2015. aastal 

Fosfori sisend varieerus suurusgrupiti vahemikus 3-12 kg/ha ja väljund vahemikus 4-12 kg/ha. 
Kuna suuremates ettevõtetes on tootmine intensiivsem, kasutatakse seal ka suuremas koguses 
sisendeid ja toodetakse rohkem toodangut. Mida rohkem toodangut realiseeritakse, seda 
suuremas koguses viiakse toiteelemente ettevõttest välja ja seda suurem on väljund.  

Fosfori sisendist moodustasid kõikide suurusgruppide arvestuses suurima osa mineraalväetised, 

olenevalt suurusgrupist vahemikus 58-79% (Joonis 87). Suuremates ettevõtetes oli 
mineraalväetiste osakaal suurem. Loomasööda osakaal P- sisendist moodustas alla 100 ha ja üle 
500 ha suurustes ettevõtetes üle 30%, 100- 500 ha suurustes ettevõtetes 18%. Ülejäänud sisendite 
osakaal jäi kõikide suurusgruppide arvestuses alla 10%.  

 
Joonis 87. Fosfori sisendi ja -väljundi jagunemine suurusgrupiti 2015. aastal 

Fosfori väljundist moodustas kõikide suurusgruppide arvestuses suurema osa ettevõtetest välja 
müüdud looma– ja taimekasvatussaadustes sisaldunud fosfor, mis olenevalt suurusgrupist 
moodustas 89-96% kogu P- väljundist. Ülejäänud osa fosfori väljundist jagunes orgaanilise 
väetise, seemnete ja loomade vahel.  
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Fosfori kasutamise efektiivsus oli üle 100% alla 100 ha ja 100- 500 ha suurustes ettevõtetes, 
nendes ettevõtetes majandati 2015. aastal fosfori puudujäägiga, toodanguga viidi rohkem fosforit 
välja kui tootmisesse sisse toodi (Joonis 86). Üle 500 ha suurustes ettevõtetes oli sissetoodud 

fosfori kogus praktiliselt võrdne ettevõttest toodanguga välja viidud fosfori kogusega, P- 
kasutamise efektiivsus oli 99%, mis iseloomustab säästlikku tootmist. 

Kaaliumi bilanss, -sisend, -väljund, ja -kasutamise efektiivsus suurusgrupiti 

2015. aastal oli kaaliumi bilanss negatiivne alla 100 ha suurustes ettevõtetes −2 kg ja positiivne 
suuremate suurusgruppide arvestuses (Joonis 88). 

 
Joonis 88. Kaaliumi sisend, -väljund, -bilanss ja -kasutamise efektiivsus suurusgrupiti 2015. aastal 

Kaaliumi sisend varieerus suurusgrupiti vahemikus 11-35 kg/ha, kõrgeim oli see üle 500 ha ja 

madalaim alla 100 ha suurustes ettevõtetes. Kaaliumi väljund varieerus olenevalt suurusgrupist 
vahemikus 13-22 kg/ha. 100- 500 ha ja üle 500 ha suurustes ettevõtetes jäi osa sisendina antud 
kaaliumi kogusest kasutamata. Fosfori ja kaaliumi nn varuks andmine on 
põllumajanduspraktikas levinud ja ei kujuta ohtu keskkonnale. Alla 100 ha suurustes ettevõtetes 
kasutati aga kaaliumit rohkem kui sisendina anti.  

Kaaliumi sisendist moodustasid mineraalväetised 100-500 ha ja üle 500 ha suurustes ettevõtetes 
vastavalt 77% ja 68%, alla 100 ha suurustes ettevõtetes kasutati mineraalväetiseid vähem, 53% 
kogu K- sisendist (Joonis 89). Loomasöödast saadava kaaliumi osakaal oli suurim kuni 100 ha 
suurustes ettevõtetes (40%), võrreldes suuremate ettevõtetega. Sisse ostetud orgaanilisest 

väetisest ja seemnetest saadav kaaliumi kogus moodustas kogu kaaliumi sisendist kõigi 
suurusgruppide osas alla 6%. 

Kaaliumi väljundist moodustasid kõikides suurusgruppides 98-100% looma- ja 
taimekasvatussaadused, orgaanilise väetise ja loomade osatähtsus oli kuni 2% kogu K- 
väljundist. 

Kaaliumi kasutamise efektiivsus oli 100-500 ha suurustes ettevõtetes 73% ja üle 500 ha 
suurustes ettevõtetes 64% (Joonis 88). Keskkonna seisukohalt oli K- kasutamise efektiivsus 
nende suurusgruppide arvestuses madal. Alla 100 ha suurustes ettevõtetes majandati K- 

puudujäägiga ja efektiivsus oli üle 100%. 
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Joonis 89. Kaaliumi sisendi ja -väljundi jagunemine suurusgrupiti 2015. aastal 

Kokkuvõttes majandati suurusgrupiti alla 100 ha suurustes ettevõtetes positiivse lämmastiku 
bilansiga ja negatiivse fosfori- ja kaaliumi bilansiga, lämmastiku kasutamise efektiivsus oli väga 
madal. 100-500 ha suurustes ettevõtetes majandati positiivse lämmastiku- ja kaaliumi bilansiga, 
fosfori osas puudujäägiga, aga lämmastiku- ja kaaliumi kasutamise efektiivsus olid kõrgemad 
kui alla 100 ha suurustes ettevõtetes. Üle 500 ha suurustes ettevõtetes majandati kõikide 
toiteelementide osas positiivse bilansiga, aga kõikide toiteelementide arvestuses oli kasutamise 
efektiivsus madal. 

Kokkuvõte 

• Uuringu eesmärgiks oli hinnata, kuidas erinevate nõuete täitmine sellel maal, millel 
rakendatakse maaelu arengukava 2014-2020 keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) ja 
mahepõllumajandusliku tootmise toetust (MAHE), võimaldab parandada väetiste 

kasutamise kvaliteeti ning kaitsta vett ja mulda. 

• 2016. aastal arvutati PMK „Taluvärava toiteelementide bilansi ja kasutuse uuringu“ 
tulemused 2015. aasta kohta esmakordselt FADNi andmetel. Tulemused esitatakse 

laiendatud andmetena.Valimisse kuulus 661 ettevõtet.  

• Toetustüübiti oli 2015. aastal KSM ettevõtetes lämmastiku bilanss 37 kg/ha ja N- 
kasutamise efektiivsus 66%. Sellise N- kasutamise efektiivsusega võivad kaasneda 
lämmastikukaod vette, mulda ja õhku. Fosfori osas majandati puudujäägiga, P- bilanss oli 

−1 kg/ha. Kaaliumi bilanss oli 9 kg/ha ja K- kasutamise efektiivsus 71%, keskkonna 
seisukohalt jäi K- kasutamise efektiivsus madalaks. 

• MAHE toetustüübi ettevõtetes oli lämmastiku bilanss 2015. aastal 13 kg/ha ja N- 

kasutamise efektiivsus 58%. N- kasutamise efektiivsus jäi madalaks ja sellega võivad 
kaasneda lämmastikukaod keskkonda. Fosfori ja kaaliumi arvestuses majandati 
puudujäägiga, P- bilanss oli −1 kg/ha ja K- bilanss −3 kg/ha. Pikaajalise fosfori ja 
kaaliumipuudusega majandamisega võib tulevikus kaasneda produktiivsuse ja 
mullaviljakuse vähenemine. 

• ÜPT ettevõtetes oli lämmastiku bilanss 2015. aastal 17 kg/ha ja N- kasutamise efektiivsus 

70%. Keskkonna seisukohalt oli efektiivsus madal. Fosfori arvestuses majandati 
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puudujäägiga, P- bilanss oli −2 kg/ha. Kaaliumi bilanss oli tasakaalus (0 kg/ha) ja K- 
kasutamise efektiivsus 97%. K- kasutamise efektiivsus oli säästva tootmise tasemel. 

• Eesti keskmine lämmastiku bilanss oli 2015. aastal 33 kg/ha ja N- kasutamise efektiivsus 

62 %. Keskkonnaseisukohalt oli efektiivsus madal. Fosfori bilanss oli tasakaalus (0 
kg/ha). Kaaliumi bilanss oli 8 kg/ha ja K- kasutamise efektiivsus 69%. 
Keskkonnaseisukohalt jäi K- kasutamise efektiivsus madalaks.  

• Lämmastiku sisend oli KSM ettevõtetes 110 kg/ha, MAHE puhul 31 kg/ha ja ÜPT 
ettevõtetes 58 kg/ha. Eesti keskmine N- sisend oli 89 kg/ha. Fosfori sisend oli KSM 
ettevõtetes 12 kg/ha, MAHE ettevõtetes 2 kg/ha ja ÜPT puhul 6 kg/ha. Eesti keskmine P- 

sisend oli 10 kg/ha. Kaaliumi sisend oli KSM ettevõtetes 32 kg/ha, MAHE puhul 6 kg/ha 
ja ÜPT ettevõtetes 17 kg/ha. Eesti keskmine K- sisend oli 22 kg/ha. 

• 2015. aastal moodustasid mineraalväetised toetustüübiti NPK- sisendist KSM ettevõtetes 
68-83% ja ÜPT ettevõtetes 65-89%. Eesti keskmisena moodustasid mineraalväetised 57-

67% kogu NPK- sisendist.  

• Liblikõieliste poolt seotud lämmastik moodustas toetustüübiti lämmastiku sisendist KSM 
ettevõtetes 14%, MAHE puhul 56% ja ÜPT ettevõtetes 18%. MAHE ettevõtetes 

mineraalväetiseid ei kasutata ja peamise osa lämmastiku sisendist moodustas selle 
toetustüübi ettevõtetes liblikõieliste poolt seotud lämmastik. Eesti keskmisena 
moodustasid liblikõielised kogu lämmastiku sisendist 16%.  

• Tootmistüübiti oli taimekasvatusega tegelevates ettevõtetes N- bilanss 15 kg/ha ja N- 

kasutamise efektiivsus 84%. Majandati keskkonda säästvalt. Fosfori osas majandati 
puudujäägiga, P-bilanss oli −3 kg/ha. Kaaliumi bilanss oli 3 kg/ha ja K- kasutamise 
efektiivsus 90%, mis vastab säästliku tootmise tasemele. 

• Loomakasvatusega tegelevates ettevõtetes oli N- bilanss 2015. aastal 55 kg/ha ja 

lämmastiku kasutamise efektiivsus 38%. Keskkonna seisukohalt kujutab sellise tasemega 
majandamine ohtu loodusele, tootmisega võivad kaasneda arvestatavad lämmastikukaod. 
Fosfori bilanss oli 3 kg/ha ja P-kasutamise efektiivsus 65%, mis on hea tulemus bilansi 
arvestuses, P- kasutamise efektiivsus aga jäi madalaks. Kaaliumi bilanss oli 15 kg/ha ja 
K- kasutamise efektiivsus 42%, keskkonna seisukohalt oli K- kasutamise efektiivsus väga 
madal. 

• Segatootmisega tegelevates ettevõtetes oli lämmastiku bilanss 2015. aastal 27 kg/ha ja  

N- kasutamise efektiivsus 67%. N- kasutamise efektiivsus jäi madalaks, sellisel tasemel 
majandamisega võivad kaasneda lämmastikukaod vette, mulda ja õhku. Fosfori osas 
majandati puudujäägiga, P- bilanss oli (-1) kg/ha. Kaaliumi bilanss oli 5 kg/ha ja K- 
kasutamise efektiivsus 77%. K- kasutamise efektiivsus oli keskkonna seisukohalt madal. 

• Lämmastiku sisend oli taimekasvatuse ettevõtetes 92 kg/ha, loomakasvatuses 87 kg/ha ja 
segatootmises 83 kg/ha. Fosfori sisend oli taimekasvatuse ettevõtetes 10 kg/ha ja 
taimekasvatuses ning segatootmises 9 kg/ha. Kaaliumi sisend oli taimekasvatuse 
ettevõtetes 29 kg/ha, loomakasvatuses 26 kg/ha ja segatootmises 24 kg/ha. 

• Tootmistüübiti moodustasid 2015. aastal mineraalväetised NPK- sisendist taimekasvatuse 
ettevõtetes 77-96%, loomakasvatuses 25-33% ja segatootmise ettevõtetes 62-80 %. 

• Liblikõieliste poolt seotud lämmastik moodustas tootmistüübiti lämmastiku sisendist 

taimekasvatusettevõtetes 15%, loomakasvatuses 17% ja segatootmises 19%. 

• Suurusgrupiti oli lämmastiku bilanss 2015. aastal alla 100 ha suurustes ettevõtetes 17 

kg/ha ja N- kasutamise efektiivsus 59%. Keskkonnaseisukohalt oli N- kasutamise 



116 
 

efektiivsus väga madal, sellise efektiivsuse tasemega võivad kaasneda arvestatavad 
lämmastikukaod õhku, vette ja mulda. Fosfori ja kaaliumi osas majandati puudujäägiga, 
P- bilanss oli −1 kg/ha ja K- bilanss −2 kg/ha. 

• 100-500 ha suurustes ettevõtetes oli lämmastiku bilanss 2015. aastal 24 kg/ha ja N- 
kasutamise efektiivsus 68%. N- kasutamise efektiivsus oli madal ja sellega võivad 
kaasneda lämmastikukaod keskkonda. Fosfori osas majandati puudujäägiga, fosfori 

bilanss oli −1 kg/ha. Kaaliumi bilanss oli 6 kg/ha ja K- kasutamise efektiivsus 73%. K-
kasutamise efektiivsus jäi madalaks. 

• Üle 500 ha suurustes ettevõtetes oli lämmastiku bilanss 2015. aastal kõrge, 33 kg/ha. N- 

kasutamise efektiivsus oli 62%. N-kasutamise efektiivsus oli keskkonnaseisukohalt 
madal, säilib oht võimalike lämmastikukadude osas. Fosfori bilanss oli tasakaalus (0 
kg/ha) ja fosfori arvestuses majandati säästlikult. Kaaliumi bilanss oli 9 kg/ha ja K- 
kasutamise efektiivsus 59%. K- kasutamise efektiivsus jäi madalaks. 

• Lämmastiku sisend oli alla 100 ha suurustes ettevõtetes 42 kg/ha, 100- 500 ha ettevõtetes 

74 kg/ha ja üle 500 ha suurustes 111 kg/ha. Fosfori sisend oli alla 100 ha ettevõtetes 3 
kg/ha, 100-500 ha ettevõtetes 8 kg/ha ja üle 500 ha suurustes ettevõtetes 12 kg/ha. 
Kaaliumi sisend oli alla 100 ha ettevõtetes 11 kg/ha, 100-500 ha ettevõtetes 23 kg/ha ja 
üle 500 ha suurustes 35 kg/ha. 

• 2015. aastal moodustasid mineraalväetised NPK- sisendist suurusgrupiti alla 100 ha 

suurustes ettevõtetes 33-58%, 100-500 ha ettevõtetes 62-68 kg/ha ja üle 500 ha 
ettevõtetes 57-67%. 

• Liblikõieliste poolt seotud lämmastik moodustas suurusgrupiti alla 100 ha suurustes 

ettevõtetes 35%, 100-500 ha suurustes 19% ja üle 500 ha ettevõtetes 12% kogu 
lämmastiku sisendist. 

• 2016. aasta uuringu tulemustel võib keskkonnasäästlikkuse ja vee kvaliteedi paranemise 

seisukohalt olukorda hinnata keskmiseks. Mullaviljakuse säilitamise ja paranemise 
seisukohalt tuleb suuremat tähelepanu pöörata fosfori ja kaaliumi tasakaalustatud 
kasutamisele.  

2.1.3. UURINGU „PESTITSIIDIDE KASUTUSKOORMUS“ ANDMETE ANALÜÜS 2016. 
AASTAL KOGUTUD 2015. AASTA ANDMETE KOHTA. 

Töö teostaja: Põllumajandusuuringute Keskus, Põllumajandusuuringute büroo; Andmekogujad: 
Kerli Hollo, Linda Raasik, Helle Rohtla, Ene Milvaste. 

Eesmärk 

Uuringu eesmärgiks oli hinnata, kas erinevate nõuete täitmine sellel maal, millel rakendatakse 
MAK keskkonnasõbraliku majandamise toetust (KSM) ja ühtset pindalatoetust (ÜPT), 
võimaldab vähendada pestitsiidide kasutamisest tulenevat koormust keskkonnale ning kaitsta 
vett, mulda ja elurikkust.  

Antud uuringu tulemusi kasutatakse MAK 2014-2020 4. prioriteedi (Põllumajanduse ja 
metsandusega seotud ökosüsteemide ennistamine, säilitamine ja parandamine) sihtvaldkonna 4 
(4A (elurikkus); 4B (vesi); 4C (muld)) kohta püstitatud hindamisküsimustele (HK) nr 8-10 

vastamisel. Peamiselt kasutatakse uuringu tulemusi HK 9 vastamiseks, kaudse mõju hindamisel 
ka HK 8 ja HK 10 vastamisel. 
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MAK 2014-2020 perioodil tuleb kõikidel liikmesriikidel vastata nn ühistele 
hindamisküsimustele, milleks on kinnitatud liikmesriikidele ühised nõuded, reeglid ja näitajad. 
Täiendavalt tuleb igal liikmesriigil oma riigis välja töötada HK-le vastamiseks nn siseriiklikud 

lisanäitajad ja fikseerida nende näitajate referentsväärtused e baastase. Hindamisküsimusele 
vastamiseks võetakse arvesse kõigi erinevate ühiste ja lisanäitajate muutused referentsväärtuste 
suhtes MAK 2014- 2020 perioodil ja saadud tulemuste põhjal vormistatakse vastused konkreetse 
valdkonna hindamisküsimustele.  

Metoodika 

Käesolevas uuringus võrreldakse 61 keskkonnasõbraliku majandamise- (KSM) ja 57 ühtset 
pindalatoetust (ÜPT) taotlenud põllumajandusettevõtte pestitsiidide kasutamise tulemusi ja 
toetustele kehtestatud nõuete täitmise mõju keskkonnale. Analüüsitakse 2016. aastal 

seireettevõtetest 2015. aasta kohta kogutud andmeid, mille põhjal arvutatakse iga seireettevõtte 
kohta nn pestitsiidide kasutuskoormus:  

• pestitsiididega pritsitud pinna osatähtsus põllumajandusmaast (%);  

• kasutatud pestitsiidide toimeaine kogus põllumajandusmaa kohta (kg/ha); 

• kasutatud pestitsiidide toimeaine kogus pritsitud pinna kohta (kg/ha).  

Uuringut teostatakse alates aastast 2007 ja andmeid kogutakse igal aastal aasta varasema 
perioodi kohta.  

Andmed kogutakse põllumajandusettevõtete põlluraamatutest, raamatupidamise dokumentidest 
(pestitsiidide ost) ja ettevõtjate küsitluse teel. Andmeid koguvad selleks spetsiaalse 
ettevalmistuse saanud taimekasvatuse konsulendid. Andmekogujad sisestavad andmed PMK 

poolt väljatöötatud digitaalsesse kogumisvormi (Exceli tööleht). Uuringu kokkuvõte ja aruanne 
vormistatakse PMK poolt.  
Tulemused arvutatakse ajavahemiku 1. jaanuar – 31. detsember kohta (vastab 
majandusaruandluse perioodile). 

Perioodil 2007-2015 koguti igal aastal andmeid ~80 põllumajandusettevõtte pestitsiidide 
kasutamise kohta. Seirega kaetud pindala oli aastate keskmisena ~8700 ha põllumajandusmaad.  

Seoses MAK 2014-20120 uue toetusperioodi algusega muudeti 2016. aastal „Pestitsiidide 
kasutuskoormuse“ uuringu valimit. Osad ettevõtted tuli senises valimis välja vahetada ja 
asendada uutega. Põhjused olid erinevad: osad seirevalimi varasemad tootjad ei taotlenud MAK 

uuel perioodil samu toetuseid, mis eelmisel perioodil; osadel muutus tootmistüüp või 
suurusklass; osad ettevõtted ei olnud nõus andmeid andma jne. 2016. aastal suurendati 
seirevalimit ~1/3 võrra ja pestitsiidide kasutamise andmeid koguti 2015. aasta kohta 118. 
ettevõttest, seireala suuruseks oli 12 481 ha põllumajandusmaad. 

Uuringu valim moodustati PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri ning PRIA 
põllumajandusloomade registri andmetel. Seirevalimisse valiti ettevõtted toetustüübi, 
tootmistüübi, suurusgrupi ja piirkondliku paiknemise alusel. 

Toetustüübi põhjal kuulus 2016. aastal valimisse 61 keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) 

toetust taotlenud ettevõtet. Võrdlusgruppi kuulus 57 ettevõtet ühtset pindalatoetust (ÜPT) 
taotlenud tootjate hulgast, kes keskkonnatoetust ei taotlenud.  
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Tootmistüübi alusel kuulus 2016. aastal valimisse 67 taimekasvatusega ja 51 segatootmisega 
tegelevat ettevõtet. Suuruse alusel 35 ettevõtet <40 ha; 43 ettevõtet 40-100 ha ja 40 ettevõtet 
>100 ha. 

Aastatel 2007-2008 paiknesid seirepiirkonnad kolmes Eesti piirkonnas: Kesk-Eestis (Jõgeva, 
Rapla ja Tartu maakond), Lõuna-Eestis (Võru maakond) ja Lääne-Eestis (Lääne, Saare ja Pärnu 
maakond).  

2009. aastast muudeti valimi paiknemise piirkondi. Muudatus tulenes vajadusest saada täpsem 
ülevaade nende piirkondade majandamisest, kuhu on koondunud suurem osa 
põllumajandustootmisest. Alates 2009. aastast paiknevad seirepiirkonnad kahes Eesti piirkonnas: 
Kesk-Eestis (Jõgeva, Järva, Tartu ja Lääne – Viru maakond) ja Lõuna-Eestis (Võru, Valga ja 
Põlva maakond). 2016. aastal kuulus seirevalimisse 68 ettevõtet Kesk-Eestist ja 51 Lõuna-

Eestist. 

Pestitsiidide kasutamise andmeid kogutakse kõikide valimis olevate tootjate kohta põldude 
kaupa. Andmekogujad sisestavad kogumisvormi (Excel-i tööleht) iga ettevõtte kohta järgmised 
andmed: 

• põllumassiivi nr;  

• põllu nr;  

• põllu pind (ha);  

• põllul kasvatatav kultuur;  

• maakasutus (põllukultuur; püsirohumaa; looduslik rohumaa, mustkesa; püsikultuur8); 

• pestitsiididega pritsitud pind (ha); 

• kasutatud pestitsiidi nimetus;  

• kasutatud pestitsiidi liik9; 

• kasutatud pestitsiidi kogus e doos ja selle ühik (kg/ha; l/ha); 

• taimekahjustajate seire küsimustiku vastused.  

PMK poolt arvutatakse valimi iga põllumajandusettevõtte kohta järgmised näitajad : 

•  iga kasutatud pestitsiidi toimeaine10 kogus (kg/ha, l/ha) põllumajandusettevõtte iga põllu 

kohta = põllul kasutatud pestitsiidi kogus ehk doos (kg/ha; l/ha) x kasutatud pestitsiidis 
sisalduv vastava toimeaine kogus (kg); 

• kaalutud keskmine pestitsiidide toimeaine kogus põllumajandusettevõtte iga põllu kohta 

(kg) = põllul kasutatud pestitsiidi toimeaine kogus (kg/ha; l/ha) x põllu hektarite arv, 
millel pestitsiidi kasutati; 

• ettevõttes kasutatud pestitsiidide kaalutud keskmine toimeaine kogus kokku (kg) = 

ettevõtte kõikidel põldudel kasutatud kõikide pestitsiidide kaalutud keskmiste toimeaine 
koguste summa; 

                                                
 
9 Pestitsiidi liik - herbitsiid- umbrohutõrje preparaat; fungitsiid- haigustõrje preparaat; insektitsiid-
putukatõrje preparaat; kasvuregulaator- teraviljadel kõrre kasvu reguleeriv preparaat; puhtimispreparaat-
haiguste vastu seemnete puhtimiseks kasutatav preparaat 
10 Pestitsiidi toimeaine - pestitsiidi koostisaine, mis on mõeldud üldise või eriomase mõju avaldamiseks 
taimekahjustajale, taimele või taimsele saadusele. Lisaks toimeainele sisaldavad pestitsiidid ka erinevaid 
abiaineid (näit kleepaineid jne), mis tõstavad pestitsiidide kasutusefektiivsust; 
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• pestitsiididega pritsitud pinna osatähtsus põllumajandusmaast ettevõttes (%) = ettevõtte 

pritsitud pind (ha) / ettevõtte põllumajandusmaa pind (ha) x 100%; 

• kasutatud pestitsiidi toimeaine kogus pritsitud pinna kohta ettevõttes (kg/ha; l/ha) = 

ettevõttes kasutatud kõikide pestitsiidide kaalutud keskmine toimeaine kogus kokku  
(kg; l) / ettevõtte pritsitud pind kokku (ha); 

• ettevõttes kasutatud pestitsiidi toimeaine kogus põllumajandusmaa kohta (kg/ha; l/ha) = 

ettevõttes kasutatud kõikide pestitsiidide kaalutud keskmine toimeaine kogus kokku  

(kg; l) / ettevõtte põllumajandusmaa kokku (ha). 

PMK valimi seireettevõtete keskmised näitajad toetustüübiti (KSM, ÜPT): 

• pestitsiididega pritsitud pinna osatähtsus põllumajandusmaast toetustüübiti (%) = valimi 

toetustüübi ettevõtete summeeritud pritsitud pind (ha) / valimi toetustüübi ettevõtete 
summeeritud põllumajandusmaa pind (ha) x 100%; 

• kasutatud pestitsiidide toimeaine kogus pritsitud pinna kohta toetustüübiti (kg/ha; l/ha) =  

valimi toetustüübi ettevõtete summeeritud kasutatud pestitsiidide kaalutud keskmine 
toimeaine kogus kokku (kg; l) / valimi toetustüübi ettevõtete summeeritud pritsitud pind 
kokku (ha); 

• kasutatud pestitsiidide toimeaine kogus põllumajandusmaa kohta toetustüübiti (kg/ha; 

l/ha) = valimi toetustüübi ettevõtete summeeritud kasutatud pestitsiidide kaalutud 
keskmine toimeaine kogus kokku (kg; l) / valimi toetustüübi ettevõtete summeeritud 
põllumajandusmaa pind kokku (ha). 

Samadel alustel nagu arvutatakse valimi seireettevõtete keskmised pestitsiidide kasutamise 
näitajad toetustüüpide kohta, arvutatakse need ka tootmistüüpide (taimekasvatus, segatootmine) , 
suurusgruppide (<40 ha; 40-100 ha; >100 ha) ja piirkondade kohta (Kesk-Eesti; Lõuna-Eesti). 

• Taimekahjustajate seire tulemuste kokkuvõte. 
Alates 2015. aastast peavad MAK toetuste saajad enne taimekaitsevahendi kasutamist teostama 
taimekahjustajate seiret ja kandma andmed seire kohta põlluraamatusse. Taimekahjustajate seire 
kohta täpsema info saamiseks viidi kõigis 118. seireettevõttes (KSM+ÜPT) läbi vastavasisuline 

küsitlus.  

Tootjatelt küsiti: 

Kas teostate taimekahjustajate seiret? 

• jah; 

• ei. 
Kui tihti teostate taimekahjustajate seiret oma põldudel? 

• vähemalt üks kord nädalas; 

• vähemalt üks kord kahe nädala järel; 

• harvemini.  

Kui tihti kannate taimekahjustajate seire andmed põlluraamatusse? 

• iga vaatluse järel; 

• pärast pritsimist;  

• pärast saagi koristamist. 

Kuidas teostate umbrohtude seiret ja pritsimist ühe ja sama kultuuriga külvatud põldudel? 
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• teen seiret igal põllul eraldi ja valin herbitsiidi või herbitsiidide segu vastavalt konkreetse 

sordi ja põllu vajadusele; 

• teen seiret juhuslikult valitud põllul ja pritsin kõiki sama kultuuriga külvatud põlde sama 

herbitsiidi või herbitsiidide seguga.  
Kuidas teostate taimekahjustajate seiret?  

• teen ise;  

• kasutan konsulendi abi; 

• kasutan erinevatest prognoosisüsteemidest (raadio, tv, internet) saadavat infot.  

Andmete statistiliseks töötlemiseks kasutatakse statistika programmi STATISTICA 9. Andmed 
töödeldi ANOVA mudeli ja ühefaktorilise dispersioonanalüüsi meetodil. Analüüsiti aasta, 
toetustüübi (KSM; ÜPT), tootmistüübi (taimekasvatus; sega), suurusgrupi (<40 ha; 40-100 ha; 

>100 ha) ja piirkonna (Kesk-Eesti; Lõuna-Eesti) vahelisi seoseid kasutatud pestitsiidide 
toimeaine kogustega pritsitud pinnale ja põllumajandusmaale. 

Taustainfoks põllukultuuride kasvupinna, saagikuse ja pestitsiidide kasutamise kohta Eestis 
kasutatakse Statistikaameti avaliku andmebaasi andmeid.  

Kuna osa valimisse kuulunud ettevõtetest on aastate jooksul eelpool nimetatud põhjustel 
vahetunud, ei ole võimalik uuringu andmete aegrida siduda konkreetse geograafilise asukohaga 
ja valimi väiksuse tõttu laiendada andmeid kogu Eesti kohta. Uuringu tulemused iseloomustavad 
konkreetsesse valimisse kuuluvate põllumajandusettevõtete pestitsiidide kasutamist.  

Tulemused esitatakse aruandes seireettevõtete keskmisena ja toetustüübiti (KSM; ÜPT) aastate 

2007-2015 kohta. Pestitsiidide kasutuskoormuse koondtulemused aastati, tootmistüübiti, 
suurusgrupiti ja piirkonniti esitatakse sama perioodi kohta tabelite kujul aruande lisades (Lisa 6, 
Lisa 7, Lisa 8, Lisa 9). Mida pikem on andmete aegrida, seda selgemalt joonistuvad välja üldised 
trendid pestitsiidide kasutamises. 

Andmete analüüs sisaldab võimalusel 2015. a pestitsiidide kasutamise võrdlust sama uuringu 
referentsaastate (2010-2013) vastavate keskmiste näitajatega. Osade näitajate referentsaastaks 
valiti 2015. aasta, millega hakatakse võrdlema edaspidi MAK 2014-2020 perioodil kogutavaid 
andmeid.  

Alljärgnevas tabelis esitatakse seireettevõtete pestitsiidide kasutuskoormuse 2015. aasta andmete 
analüüsimisel kasutatud näitajad (Tabel 18). 

  



121 
 

Tabel 18. Uuringu „Pestitsiidide kasutuskoormus“ andmete analüüsimisel kasutatud näitajad, 
referentsväärtused ja muutus referentsväärusest PMK seireettevõtetes 2015. aastal 

Analüüsitav näitaja  Ühik Aasta Väärtus 

Referents/ 
muutus 

referents-
väärtusest 

Muutuse 
ühik 

KSM+ÜPT seireettevõtete 
põllumajandusmaa pind ha 

2010-2013 8870 referents    
2015 12 481 41 % 

KSM+ÜPT seireettevõtete pritsitud pind ha 
2010-2013 5562 referents    

2015 8259 49 % 

Pestitsiididega pritsitud pind KSM+ÜPT 
seireettevõtete põllumajandusmaast % 

2010-2013 63 referents    
2015 66 3 % 

Kasutatud pestitsiidide kogus KSM+ÜPT 
seireettevõtete pritsitud pinna kohta  

toimeaine 
kg/ha 

2010-2013 0,686 referents    

2015 0,714 4 % 

Kasutatud pestitsiidide kogus KSM+ÜPT 
seireettevõtete põllumajandusmaa kohta 

toimeaine 
kg/ha 

2010-2013 0,430 referents    
2015 0,473 10 % 

Glüfosaadiga pritsitud pinna osakaal 
KSM+ÜPT seireettevõtete 
põllumajandusmaast 

% 2015 11 referents  
  

Glüfosaadiga pritsitud pinna osakaal 
KSM+ÜPT seireettevõtete pritsitud pinnast % 2015 16 referents    
Kasutatud glüfosaadi kogus KSM+ÜPT 
seireettevõtete pritsitud pinna kohta 

toimeaine 
kg/ha 2015 1,087 referents    

KSM seireettevõtete põllumajandusmaa 
pind ha 

2010-2013 4972 referents   

2015 8168 61 % 
ÜPT seireettevõtete põllumajandusmaa 
pind ha 

2010-2013 3899 referents   
2015 4313 10 % 

KSM seireettevõtete pritsitud pind ha 
2010-2013 2470 referents   

2015 5283 53% % 

ÜPT seireettevõtete pritsitud pind ha 
2010-2013 3092 referents   

2015 2976 (-4) % 
Pestitsiididega pritsitud pind KSM 
seireettevõtete põllumajandusmaast % 

2010-2013 50 referents   
2015 65 15 % 

Pestitsiididega pritsitud pind ÜPT 
seireettevõtete põllumajandusmaast % 

2010-2013 79 referents   
2015 69 (-10) % 

Kasutatud pestitsiidide kogus KSM 
seireettevõtete pritsitud pinna kohta 

toimeaine 
kg/ha 

2010-2013 0,748 referents   
2015 0,693 (-7) % 

Kasutatud pestitsiidide kogus ÜPT 
seireettevõtete pritsitud pinna kohta 

toimeaine 
kg/ha 

2010-2013 0,637 referents   
2015 0,752 18 % 

Kasutatud pestitsiidide kogus KSM 
seireettevõtete põllumajandusmaa kohta 

toimeaine 
kg/ha 

2010-2013 0,371 referents   
2015 0,448 17 % 

Kasutatud pestitsiidide kogus ÜPT 
seireettevõtete põllumajandusmaa kohta 

toimeaine 
kg/ha 

2010-2013 0,505 referents   
2015 0,519 3 % 

Glüfosaadiga pritsitud pinna osakaal KSM 
seireettevõtete pritsitud pinnast % 2015 14 referents    

Glüfosaadiga pritsitud pinna osakaal ÜPT 
seireettevõtete pritsitud pinnast % 2015 21 referents    

Kasutatud glüfosaadi kogus KSM 
seirettevõtete pritsitud pinna kohta 

toimeaine 
kg/ha 2015 0,978 referents    

Kasutatud glüfosaadi kogus ÜPT 
seireettevõtete pritsitud pinna kohta 

toimeaine 
kg/ha 2015 1,216 referents    
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2.1.3.1. Pestitsiidide kasutuskoormus seireettevõtete keskmisena, aastate 2010-2013 keskmiste ja 
aasta 2015 tulemuste võrdluses  

Aastal 2015 pritsiti seireettevõtete (118 ettevõtet, seireala 12 481 ha) keskmisena 66% 
seirealusest põllumajandusmaast. Referentsperioodi (2010-2013) keskmisega võrreldes suurenes 
pritsitud pind 3% (Joonis 90).  

*2015. aastal muudeti seirevalimit (2007.-2014. a ~80 ettevõtet, seireala ~8700 ha; 2015*. a 118 ettevõtet, seireala 12 481 ha) 

Joonis 90. Seireettevõtete keskmine pritsitud pinna osatähtsus seirealusest põllumajandusmaast (%), 
pestitsiidide toimeaine kogus pritsitud pinnale ja põllumajandusmaale ning trend (kg/ha) aastatel 2007-
2015 

Seireettevõtete 2015. a maakasutusest moodustasid põllukultuurid 89% (sellest teraviljad 54%, 
raps ja rüps 8%), püsirohumaade osakaal oli 10% ja mustkesal 1%. Peamiselt sõltus pritsitud 
pind aastate jooksul seireettevõtetes teraviljade ja rapsi pinna muutumisest ja sellest, kui suur 
pind liblikõielistest, lühiajalistest rohumaadest ja muudest söödakultuuridest läks 
ümberrajamisele.  

Kasutatud pestitsiidide toimeaine kogus pritsitud pinna ja põllumajandusmaa kohta suurenes 
seireettevõtetes 2015. aastal võrreldes 2010-2013 aasta perioodi keskmisega. Pritsitud pinna 
kohta suurenes kasutatud toimeaine kogus 4% ja põllumajandusmaa kohta 10%. Pestitsiidide 
toimeaine koguste suurenemine väljendub ka kogu seireperioodi (2007-2015) iseloomustavates 

trendides (Joonis 90, Tabel 18). 

Üldiselt on Eestis pestitsiidide kasutamine kasvanud. Pritsitud pinna ja pestitsiidide toimeaine 
koguste suurenemine sõltus lisaks kasvatatud kultuurile, kasvupinnale, saagikusele ja aasta 
eripärale veel preparaatide valikust, viljelemistehnoloogiast, üldisest majandusolukorrast, 
toetuste saamiseks püstitatud nõuete täitmisest, integreeritud taimekaitsesüsteemide 
juurutamisest, tootjate teadlikkuse kasvust keskkonnasõbralikumast tootmisest jne.  

2015. aastal oli keskmine seireettevõtete pestitsiidide toimeaine kogus pritsitud pinna kohta 
0,714 kg/ha. Glüfosaadi toimeainel põhinevaid herbitsiide kasutati 16% kogu seireettevõtete 

pritsitud pinnast ja glüfosaadi toimeainet pritsitud pinna kohta 1,087 kg/ha (Tabel 18). 
Seireettevõtetes kokku kasutati sel aastal 17 erinevat glüfosaadi toimeainel põhinevat preparaati.  
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Mida väiksem on kasutatava preparaadi kogus, seda väiksem on pestitsiidide kasutuskoormus ja 
surve keskkonnale. Seireettevõtetes kasutati 2015. aastal nn grammpreparaatidest sagedamini 
herbitsiide Trimmer ja Salsa, mille kasutuskogus on ~20 g/ha.  

Kõige suuremas koguses ja kõige suuremal pinnal kasutati kõikidel seireaastatel ettevõtetes 
herbitsiide (umbrohutõrjevahendid). 2015. aastal kasutati kokku 64 erinevat herbitsiidi, kokku 
63%-l seireettevõtete pestitsiididega pritsitud pinnast. Seireettevõtetes kasutatud pestitsiidide 
toimeaine kogusest moodustas herbitsiidides sisalduv toimeaine 70%. Insektitsiidide, 
fungitsiidide ja kasvuregulaatorite kasutamise osatähtsus oli kordades väiksem.  

Statistikaameti 2015. aasta andmetel moodustas kõikidest Eestis turustatud pestitsiidide 
toimeaine kogusest herbitsiidide toimeaine ~68%.  

Kokkuvõtvalt võib öelda, et 2015. aastal pestitsiidide kasutamine suurenes seireettevõtete 

keskmisena, võrreldes perioodiga 2010-2013 (Joonis 90; Tabel 18). Samas kinnitasid statistilise 
andmetöötluse tulemused, et aastate 2007-2015 seireettevõtete keskmisena kasutatud 
pestitsiidide toimeaine kogused põllumajandusmaa kohta ja pritsitud pinna kohta ei erinenud 
statistiliselt oluliselt aastate vahel (p>0,05). Pestitsiidide kasutamise suurenemisega seoses säilib 
aga oht, et pinna- ja põhjavee saastumine võib suureneda, see omakorda võib ohustada 
mullakeskkonda ja mõjuda elurikkust pärssivalt.  

2.1.3.2. Pestitsiidide kasutuskoormus KSM ja ÜPT seireettevõtetes, aastate 2010-2013 keskmiste 
ja aasta 2015 tulemuste võrdluses  

2016. aastal kuulus seirevalimisse 61 KSM ja 57 ÜPT toetust taotlenud ettevõtet. 

KSM tootjatele valiti võrdlusgrupiks ÜPT tootjad, kuna ÜPT tootjatele kehtivate pestitsiidide 
kasutamise põhinõuete täitmisele lisaks pidid KSM toetuse saajad täitma ka täiendavaid 
keskkonda kaitsvaid lisanõudeid.  

MAK 2014-2020 perioodil ei tohi KSM toetust taotlenud tootjad kasutada glüfosaati sisaldavaid 
herbitsiide põllukultuuridel ja köögiviljadel taimede tärkamisest kuni saagi koristuseni. Sama 
kehtib ka haljaskesal ja haljasväetiseks kasvatatavate taimede kohta ning põldude kohta, millele 
taotletakse toetust mesilaste korjealade rajamise lisategevuse eest. ÜPT tootjatele need piirangud 
ei laiene. Alates 2015. aastast tuleb KSM tootjatel enne pestitsiidide kasutamist korraldada oma 
põllumajandusmaal taimekahjustajate seiret ja kanda andmed seire kohta põlluraamatusse. 
Taimekahjustajate seiret peavad oma põldudel tegema ka ÜPT tootjad, samas ei ole 
põlluraamatusse kandmise kohustus ÜPT nõuetes eraldi  nõudena fikseeritud.  

Aastal 2015 varieerus mõlema toetustüübi seireettevõtetes pestitsiidide kasutamine suurtes 
piirides. Leidus ettevõtteid, kes ei kasutanud pestitsiide üldse, kui ka neid, kes kasutasid 
pestitsiide kõikidel põldudel. Kolmes ÜPT ja kahes KSM ja ettevõttes sel aastal pestitsiide ei 
kasutatud. 

Aastate 2010-2013 keskmistega võrreldes vähenes pestitsiididega pritsitud pind ÜPT ettevõtetes 
2015. aastal 10% ja KSM puhul suurenes 15% (Joonis 91,). 
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Tabel 18). 2015. aastal tulenes KSM suurem pritsitud pind valimi muutmisest ja ettevõtete 
maakasutusest.  

2015. aastal kasvatati KSM seirepõldudel 89% pinnal põllukultuure (sellest teravilja 50%, rapsi 

ja rüpsi 9%), püsirohumaade osakaal oli 10%, mustkesal 0,2%. ÜPT ettevõtetes kasvatati 
põllukultuure 87% (sellest teravilja 62%, rapsi ja rüpsi 5%), püsirohumaade osakaal oli 11%, 
mustkesal 2%. Aastate 2010-2013 kohta seirealuse maakasutuse võrdlusandmed puuduvad, kuna 
varasematel aastatel sellisel kujul maakasutuse analüüsi ei tehtud.  

Nagu eespool mainitud, moodustas teraviljade kasvupind 2015. aastal KSM seireettevõtete 
maakasutusest 50% ja ÜPT ettevõtetes 62%. Kuna KSM tootjad peavad 15%-l kasvupinnast 
kasutama sertifitseeritud seemet, võimaldab see osaliselt vähendada pestitsiidide kasutamist 
sellel pinnal. Kvaliteetse seemnega ei viida mulda täiendavalt umbrohtude seemneid 

(nulltolerants tuulekaerale), seemet kahjustavate taimehaiguste tase on minimaalne, taimed on 
elujõulisemad, konkureerivad paremini umbrohtudega jne. Kokkuvõttes väheneb pestitsiidide 
vajadus ja tehtavad kulutused põllu kohta. 

Liblikõieliste kasvupind moodustas KSM seireettevõtete maakasutusest 2015. aastal 30% ja ÜPT 
puhul 15%. Tõenäoliselt mängis siin oma osa KSM tootjatele kehtiv liblikõieliste 15% 
toetusõiguslikul maal kasvatamise kohustus. Liblikõieliste suuremal pinnal kasvatamine avaldab 
positiivset mõju mulla- ja veekeskkonnale ja selle kaudu ka elurikkusele. Väheneb pestitsiidide 
kasutamine, mulla erosioon ja paranevad mulla füüsikalised omadused, suureneb mulla 

huumusevaru, surutakse alla umbrohtusid jne.  

Liblikõieliste suuremal pinnal kasvatamine võimaldab üheaegselt täita KSM tootjatele 
kehtestatud 30% talvise taimkatte nõuet, mis omakorda toetab pestitsiidide kasutamise 
vähendamist, kuna rohumaid pritsitakse pestitsiididega reeglina vähem kui näiteks teravilju või 
rapsi.  

 
*2015. aastal muudeti seirevalimit (2007.-2014. a ~80 ettevõtet, seireala ~8700 ha; 2015*. a 118 ettevõtet, seireala 12 481 ha) 

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

0,900

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

T
oi

m
ea

in
et

  
pr

its
itu

d 
pi

nn
al

e 
kg

/h
a

P
rit

si
tu

d 
pi

nn
a 

os
at

äh
ts

us
 p

õl
lu

m
aj

an
du

sm
aa

st
 %

ÜPT pritsitud pind KSM (+KST) pritsitud pind

ÜPT toimeainet pritsitud pinnale KSM (+KST) toimeainet pritsitud pinnale

ÜPT trend toimeainet pritsitud pinnale KSM (+KST) trend toimeainet pritsitud pinnale



 

125 
 

Joonis 91. Pritsitud pinna osatähtsus seirealusest põllumajandusmaast, kasutatud pestitsiidide toimeainet 
pritsitud pinnale ja trend aastatel 2007-2015 toetustüübiti 

2015. aastal oli KSM seireettevõtete keskmine kasutatud pestitsiidide toimeaine kogus pritsitud 

pinna kohta 0,693 kg/ha ja ÜPT 0,752 kg/ha. KSM ettevõtete väiksem kasutatud pestitsiidide 
toimeaine kogus pritsitud pinna kohta 2015. aastal tulenes sellest, et KSM ettevõtetes teraviljadel 
kasutatud kõikide pestitsiide toimeaine kogus pritsitud pinna kohta (0,704 kg/ha) oli väiksem 
ÜPT ettevõtetes (0,715 kg/ha) kasutatud kogusest. Teraviljade pritsitud pind moodustas 
kummagi toetustüübi pestitsiididega pritsitud pinnast suurima osakaalu (KSM ettevõtetes 74% ja 
ÜPT ettevõtetes 85%). Väiksem oli pritsitud pinna kohta kasutatud toimeaine kogus KSM 
ettevõtetes ka rohumaadel. Samas kasutati ÜPT-st suuremas koguses toimeainet pritsitud pinna 
kohta KSM puhul rapsil.  

Kasutatud pestitsiidide toimeaine kogus põllumajandusmaa kohta oli KSM ettevõtetes aastate 
2010-2013 keskmisena 0,371 kg/ha ja ÜPT ettevõtetes 0,505 kg/ha (Joonis 92). 2015. aastal oli 
see KSM ettevõtetes 0,448 kg/ha (suurenemine 17 %) ja ÜPT korral 0,519 kg/ha (suurenemine 
3%). Referentsaastate (2010-2013) suhtes toimunud muutuste peamiseks põhjuseks on ka siin 
arvatavasti valimi ja maakasutuse muutumine.  

2015. aastal olid nii pritsitud pind kui ka pritsitud pinna ja põllumajandusmaa kohta kasutatud 
keskmised pestitsiidide toimeaine kogused KSM ettevõtetes madalamad, võrreldes ÜPT 
ettevõtetega (Joonis 90, Tabel 18).  

Glüfosaatide kasutamise osas ilmnesid 2015. aasta andmete analüüsimisel samuti erinevused 

toetustüübiti. Glüfosaatidega pritsitud pind moodustas kogu KSM seireettevõtete pritsitud 
pinnast 14% ja 21% kogu ÜPT seireettevõtete pritsitud pinnast. Kasutatud glüfosaadi toimeaine 
kogus pritsitud pinna kohta oli KSM ettevõtetes 0,978 kg/ha ja ÜPT ettevõtetes 1,216 kg/ha 
(Tabel 18). Kokku kasutati KSM seireettevõtetes 13 erinevat ja ÜPT puhul 9 erinevat glüfosaati 
sisaldavat herbitsiidi. Kõige suuremal pinnal kasutati mõlema toetustüübi ettevõtetes glüfosaati 
teraviljapõldudel. Kokkuvõttes kasutati glüfosaadi toimeainel põhinevaid herbitsiide 2015. aastal 
KSM seireettevõtetes vähem kui ÜPT ettevõtetes, mille üheks põhjuseks võib olla KSM nõuetes 
kehtestatud glüfosaadi kasutamise piirang. 

 
*2015. aastal muudeti seirevalimit (2007.-2014. a ~80 ettevõtet, seireala ~8700 ha; 2015*. a 118 ettevõtet, seireala 12 481 ha) 

Joonis 92. Toetustüübiti kasutatud pestitsiidide toimeaine kogus ja trend põllumajandusmaale, aastatel 
2007-2015  
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Statistikaameti andmetel kasutati Eestis 2014. aastal glüfosaadi toimeainet põllumajanduslikes 
majapidamistes kultuuridel kokku 132 719 kg. Kahjuks ei leia Statistikaameti andmetest 
turustatud glüfosaadi toimeaine kogust 2015. aasta kohta, kuna andmete avaldamist ei võimalda 

Statistikaametis andmekaitse põhimõte. Sama kehtib ka paljude teiste Eestis turustatud ja 
põldudel tihti kasutatud toimeainete koguste kohta („KK2085: Toimeaine kogus turustatud 
taimekaitsevahendites“). 

Probleemid 

Eestis puudub adekvaatne ülevaade pestitsiidide kasutamise kohta tervikuna. Statistikaameti 
avalikus andmebaasis olevates andmetes on keeruline orienteeruda, andmed on kohati lünklikud 
või uuendamata, metoodika ja terminoloogia osas on palju üldistusi. 

Iga taimekaitsevahend (tkv) sisaldab erinevas koguses toimeainet nn tkv koostisainet, mis on 

mõeldud üldise või eriomase mõju avaldamiseks taimekahjustajale, taimele või taimsele 
saadusele. Toimeainest tuleneb otsene koormus keskkonnale ja tervisele. Taimekaitsevahendites 
sisalduvad toimeained on väga erinevad nii keemilise koostise kui toksilisuse poolest. Lisaks 
toimeainele sisaldavad kõik taimekaitsevahendid veel ka nn lisaaineid, mida kasutatakse 
piltlikult öeldes konkreetse toimeaine paremaks mõjule pääsemiseks (näit. kleepuvuse 
parandamiseks). Erinevad on ka kasutatavad taimekaitsevahendite kogused, mida olenevalt 
preparaadist kasutatakse kas grammides (näit. Salsa kasutamisnorm 20 g/ha), või suuremates 
kogustes (näit. glüfosaat 3-6 l/ha). Taimekaitsevahendite kasutamise kohta ülevaate andmine 
preparaatide füüsilistes kogustes ei väljenda erinevatest toimeainetest tulenevat tegelikku 

koormust keskkonnale ja ei ole ümberarvutatavad toimeainetele.  

Näiteks kasutati statistikatöö „KK208 Taimekaitsevahendite kasutamine põllumajanduslikes 
majapidamistes“ põhjal Eestis 2015. aastal taimekaitsevahendeid preparaatide füüsilises koguses 
kokku 963 928 kg ja statistikatöö „KK2081 Kasutatud taimekaitsevahendite kogus ning 
vähemalt korra toimeainega töödeldud pind põllumajanduslikes majapidamistes toimeaine ja 
kultuuri järgi“ andmetel sama aasta kohta kokku 345 894 toimeaine kg. Esitatud tulemustel 
moodustasid põllumajanduslikes majapidamistes kasutatud pestitsiidide toimeaine kogused 
preparaatide kasutamise füüsilisest kogusest 36%.  

Puudub ülevaade, kui palju pestitsiide kasutatakse mittepõllumajandussektoris. Näiteks turustati 
statistikatöö „KK2085 Toimeaine kogus turustatud taimekaitsevahendites“ andmetel Eestis 2015. 
aastal taimekaitsevahendeid toimeaines kokku 691 327 kg (andmete uuendamise märge tabelis 
puudub). Statistikatöö „KK2081 Kasutatud taimekaitsevahendite kogus ning vähemalt korra 
toimeainega töödeldud pind põllumajanduslikes majapidamistes toimeaine ja kultuuri järgi“ 
andmetel oli tkv kogus samal aastal kokku 345 894 toimeaine kg (andmed korrigeeritud 
08.12.2016). Esitatud andmete põhjal kasutati põllumajanduslikes majapidamistes ainult 50% 
Eestis turustatud taimekaitsevahenditest. 

Osad pestitsiidide kasutamist kajastavad andmed on lünklikud. Statistikatöös „KK2081 
Kasutatud taimekaitsevahendite kogus ning vähemalt korra toimeainega töödeldud pind 
põllumajanduslikes majapidamistes toimeaine ja kultuuri järgi“ (viimati uuendatud 08.12.2016) 
on andmed tkv töödeldud pinna kohta olemas ainult 2013. a kohta. Metoodika kohaselt peaks 
andmeid uuendama aastase sammuga. 

Praegusel kujul Statistikaameti poolt avalikus andmebaasis avaldatud andmetest 
taimekaitsevahendite turustatavatest toimeaine kogustest ei selgu, millises koguses tegelikult tkv 
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toimeaineid Eestis turustatakse. Kuna toimeained on erineva ohtlikkusega, oleks erinevate 
toimeainete koguste muutumise jälgimine oluline. Statistikatöö „KK2085 Toimeaine kogus 
turustatud taimekaitsevahendites“ andmetest ei leia näiteks Eestis seni kõige suuremas koguses 

turustatud herbitsiidi glüfosaat toimeaine kogust 2015. aasta kohta. Toimeainete koguste 
avaldamist piirab SA konfidentsiaalsuspoliitika, sama kehtib ka paljude teiste toimeainete kohta. 
Näiteks kui summeerida samas statistikatöös esitatud erinevate herbitsiidide toimeainete kogused 
ridade kaupa (67 174 kg) ja kõrvutada saadud kogus tabelis esitatud kõikide herbitsiidide 
toimeaine kogusega kokku (472 278 kg), saame vaheks 405 tonni ehk teisisõnu neid andmeid ei 
võimalda avaldada andmekaitse piirangud ja tegelikult puudub selle kohta avalik info. 

Mida suuremal pinnal pestitsiide kasutatakse ja mida suurem on kasutatud pestitsiidide toimeaine 
kogus, seda suurem on vee- ja mullakeskkonna saastumise oht, mille tulemusena muutub ka 

meid ümbritsev elurikkus. Sellest tulenevalt oleks väga oluline, kui pestitsiidide turustamise ja 
kasutamise kohta oleks riigil selgem ülevaade. Võrreldes 2011. aastaga on Statistikaametis 
pestitsiidide andmeid tänaseks osaliselt täiendatud ja korrigeeritud, aga eksitavat infot andmete 
uuendamise, metoodika, terminoloogia ja kasutatud koguste osas on siiani. 

2.1.3.3. Taimekahjustajate seire  

Alates 2015. aastast kehtib KSM tootjatele baasnõue, et enne pestitsiidide kasutamist tuleb oma 
põllumajandusmaal teostada taimekahjustajate seiret ja kanda andmed seire kohta 
põlluraamatusse. Taimekahjustajate seiret peavad põllumajandusministri määruse nr 62 
„Integreeritud taimekaitse põhimõtete rakendamise tingimused ja viis“ kohaselt enne 
pestitsiididega pritsimist teostama ka ÜPT tootjad. Erinevuseks KSM tootjatest on see, et ÜPT 

toetuse taotlemise nõuetes ei ole fikseeritud seiretulemuste põlluraamatusse kandmise kohustust. 
Taimekahjustajate seire teostamise kohta täpsema info saamiseks täitsid kõik seireettevõtted 
spetsiaalse küsimustiku. Küsitluses osales 61 KSM tootjat ja kontrollgrupis 57 ÜPT tootjat. 

Esmalt taheti teada, kui paljud tootjad reaalset teostavad taimekahjustajate seiret. 2015. aastal 
teostasid enne pestitsiidide põllul kasutamist oma põldudel seiret 97% KSM valimi tootjatest ja 
98% ÜPT tootjatest. (Joonis 93). Pestitsiide ei kasutanud kolm ÜPT ja kaks KSM ettevõtet. 

 
Joonis 93.Taimekahjustajate seire teostamine KSM ja ÜPT seireettevõtetes 2015. aastal 

Järgnevalt uuriti, kui tihti seiret teostatakse. Suurem osa KSM tootjatest (61%) teostas 
taimekahjustajate seiret vähemalt kord nädalas, ÜPT tootjatest tegi seda kord nädalas 34%. 66% 
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ÜPT tootjatest teostas seiret vähemalt kord kahe nädala tagant ja harvemini, KSM tootjatest tegi 
seda eelnimetatud ajal 39% tootjatest (Joonis 94). 

 
Joonis 94. Taimekahjustajate seire teostamine sagedus seireettevõtetes 2015. aastal 

Taimekahjustajate seire tulemuste põlluraamatusse kandmise kohta kogutud andmetest selgus, et 
62% KSM tootjatest ja 60% ÜPT tootjatest kandsid seiretulemused põlluraamatusse pärast 
pritsimist. Alla 10% mõlema grupi tootjatest kandsid tulemused põlluraamatusse pärast saagi 
koristamist (Joonis 95). Kolm KSM tootjat ei olnud teadlikud seire tulemuste põlluraamatusse 
kandmise kohustusest. 

 
Joonis 95 Taimekahjustajate seiretulemuste põlluraamatusse kandmise aeg seireettevõtetes 2015. 
aastal.  

Tootjatelt küsiti ka seda, et kuidas nad teostavad umbrohtude seiret ja pritsimist ühe ja sama 
kultuuriga külvatud põldudel. Sagedamini teostati mõlema toetustüübi ettevõtetes umbrohtude 
seiret juhuslikult valitud põllul ja pritsiti kõiki sama kultuuriga külvatud põlde sama herbitsiidi 
või herbitsiidide seguga (59% KSM tootjatest ja 73% ÜPT tootjatest) (Joonis 96).  
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Joonis 96. Umbrohtude seire teostamine ja pritsimine ühe ja sama kultuuriga külvatud põldudel 
seireettevõtetes 2015. aastal.  

Viimasena uuriti tootjatelt, kuidas seireettevõtetes seiret tehakse. Küsitluse tulemustest selgus, et 
59% juhtudest KSM ja 69% juhtudest ÜPT ettevõtete antud vastustest tegid tootjad seiret ise. 
Agaramalt kasutasid seire tegemisel konsulentidelt ja erinevatest meediakanalistest saadavat 

infot KSM tootjad (Joonis 97). 

 
Joonis 97. Taimekahjustajate seire teostamine seireettevõtetes 2015. aastal (*üks vastaja võis valida mitu 
vastust) 

2015. aasta küsitluse tulemustel ei eristunud KSM tootjad ÜPT tootjatest taimekahjustajate seire 
teostamise osas kuigi palju. KSM tootjad teostasid küll mõnevõrra tihedamini seiret, võtsid enne 
herbitsiididega pritsimist sagedamini arvesse igal konkreetsel põllul umbrohtude levikut ja 
kasutasid aktiivsemalt taimekahjustajate kohta teabe saamisel erinevaid infoallikaid, samas vahe 
ÜPT tootjatega ei olnud suur. 

Kokkuvõttes 2015. aastal KSM ja ÜPT seireettevõtete pestitsiidide kasutamine suurenes 

võrreldes perioodiga 2010-2013. Samas ilmnes aastate 2007-2015 ja aasta 2015 kohta tehtud 
statistilise andmetöötluse tulemustest, et toetustüüpide keskmisena kasutatud pestitsiidide 
toimeaine kogused pritsitud pinna ja põllumajandusmaa kohta ei erinenud statistiliselt oluliselt 
KSM ja ÜPT toetustüüpide vahel (p>0,05). Kuna aastatel 2007-2015 on pestitsiidide kasutamise 
trend KSM ja ÜPT ettevõtetes vahepealsete aastate languse perioodi järel taas tõusvas suunas 
liikunud, säilib endiselt oht ka veele, mullale ja elurikkusele. Taimekahjustajate seire teostamise 
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küsimustiku tulemustel ei eristunud KSM tootjad ÜPT tootjatest seire teostamise osas kuigi 
palju. 

Kokkuvõte 

• Aastal 2015 analüüsiti PMK poolt teostatud uuringu „Pestitsiide kasutuskoormus“ raames 
118 põllumajandusettevõtte pestitsiidide kasutamist. Seireala pindala hõlmas 12 481 ha 
põllumajandusmaad. Uuringu eesmärgiks oli hinnata, kas erinevate nõuete täitmine sellel 

maal, millel rakendatakse MAK keskkonnasõbraliku majandamise toetust (KSM) ja 
ühtset pindalatoetust (ÜPT), võimaldab vähendada pestitsiidide kasutamisest tulenevat 
keskkonna koormust ning kaitsta vett, mulda ja elurikkust.  

• Aastal 2015 pritsiti seireettevõtete keskmisena 66% seirealusest põllumajandusmaast. 

Referentsaastate (2010-2013) keskmisega võrreldes suurenes pritsitud pind 3%. 
Kasutatud pestitsiidide toimeaine kogus pritsitud pinna kohta oli aastate 2010-2013 
keskmisena 0,686 kg/ha ja 2015. aastal 0,714 kg/ha (suurenemine 4%). 
Põllumajandusmaa kohta kasutati aastate 2010-2013 keskmisena pestitsiidi toimeainet 
0,430 kg/ha ja 2015. aastal 0,473 kg/ha (suurenemine 10%).  

• Pritsitud pinna ja pestitsiidide toimeaine koguste suurenemine sõltus lisaks kasvatatud 

kultuurile, kasvupinnale, saagikusele ja aasta eripärale veel preparaatide valikust, 
viljelemistehnoloogiast, üldisest majandusolukorrast, toetuste saamiseks püstitatud 
nõuete täitmisest, integreeritud taimekaitsesüsteemide juurutamisest, tootjate teadlikkuse 
kasvust keskkonnasõbralikumast tootmisest jne.  

• 2015. aastal kasutati 118 seireettevõttes glüfosaadi toimeainel põhinevaid herbitsiide 16% 

kogu seireettevõtete pritsitud pinnast ja glüfosaadi toimeainet pritsitud pinna kohta 1,087 
kg/ha. Võrdluseks keskmine seireettevõtete pestitsiidide toimeaine kogus pritsitud pinna 
kohta oli 0,714 kg/ha. Kõikides seireettevõtetes kokku kasutati sel aastal 17 erinevat 
glüfosaadi toimeainel põhinevat preparaati.  

• Kõige suuremas koguses ja kõige suuremal pinnal kasutati kõikidel seireaastatel 
ettevõtetes herbitsiide. 2015. aastal kasutati kokku 64 erinevat herbitsiidi, kokku 61%-l 
pestitsiididega pritsitud pinnast. Seireettevõtetes kasutatud kõikide pestitsiidide toimeaine 

kogusest moodustas herbitsiidide toimeaine 70%. Insektitsiidide, fungisiidide ja 
kasvuregulaatorite kasutamise osatähtsus oli kordades väiksem. 

• 2010-2013 perioodiga võrreldes suurenes 2015. aastal seireettevõtete keskmine 
pestitsiidide kasutus. Samas statistilise analüüsi tulemustel, aastatel 2007-2015 

seireettevõtete keskmisena kasutatud pestitsiidide toimeaine kogustes põllumajandusmaa 
ja pritsitud pinna kohta aastate vahel statistiliselt olulist erinevust ei erinenud. 
Pestitsiidide kasutamise suurenemisega seoses säilib oht, et pinna- ja põhjavee 
saastumine võib suureneda, mis omakorda võib ohustada mullakeskkonda ja mõjuda 
elurikkust pärssivalt. 

• Aastate 2010-2013 keskmisega (referentsväärtus) võrreldes suurenes pestitsiididega 

pritsitud pind 2015. aastal KSM ettevõtetes 15%. Aastal 2015 moodustas pestitsiididega 
pritsitud pind seirealusest põllumajandusmaast 65%. Aastate 2010-2013 keskmisena oli 
KSM ettevõtetes pestitsiidide kasutatud toimeaine koguseks pritsitud pinna kohta 0,748 
kg/ha ja 2015. aastal 0,693 kg/ha (vähenemine 7%). Kasutatud pestitsiidide toimeaine 
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kogus põllumajandusmaa kohta oli aastate 2010-2013 keskmisena 0,371 kg/ha ja 2015. 
aastal 0,448 kg/ha (suurenemine 17%). 

• Aastate 2010-2013 keskmisega (referentsväärtus) võrreldes vähenes pestitsiididega 

pritsitud pind 2015. aastal ÜPT ettevõtetes 10%. Aastal 2015 moodustas pestitsiididega 
pritsitud pind MAK seirealusest põllumajandusmaast 69%. Aastate 2010-2013 
keskmisena oli ÜPT ettevõtetes pestitsiidide kasutatud toimeaine koguseks pritsitud 

pinna kohta 0,637 kg/ha ja 2015. aastal 0,752 kg/ha (suurenemine 18%). Kasutatud 
pestitsiidide toimeaine kogus põllumajandusmaa kohta oli aastate 2010-2013 keskmisena 
0,505 kg/ha ja 2015 aastal 0,519 kg/ha (suurenemine 3%).  

• 2015. aastal tulenes KSM suurem pritsitud pind valimi ja ettevõtete maakasutuse 

muutustest. KSM seirepõldudel kasvatati 89% pinnal põllukultuure (sellest teravilja 50%, 
rapsi ja rüpsi 9%), püsirohumaade osakaal oli 10%, mustkesal 0,2%. ÜPT ettevõtetes 
kasvatati põllukultuure 87% (sellest teravilja 62%, rapsi ja rüpsi 5%), püsirohumaade 
osakaal oli 11%, mustkesal 2%. 

• 2015. aastal oli KSM seireettevõtete keskmine kasutatud pestitsiidide toimeaine kogus 

pritsitud pinna kohta 0,693 kg/ha ja ÜPT 0,752 kg/ha. KSM ettevõtete väiksem kasutatud 
pestitsiidide toimeaine kogus pritsitud pinna kohta 2015. aastal oli seotud sellega, et 
KSM ettevõtetes teraviljadel kasutatud kõikide pestitsiide toimeaine kogus pritsitud pinna 
kohta (0,704 kg/ha) oli väiksem ÜPT ettevõtetes (0,715 kg/ha) kasutatud kogusest. 
Teraviljade pritsitud pind moodustas kummagi toetustüübi pestitsiididega pritsitud 
pinnast suurima osakaalu (KSM ettevõtetes 74% ja ÜPT ettevõtetes 85%). Väiksem oli 

pritsitud pinna kohta kasutatud toimeaine kogus KSM ettevõtetes ka rohumaadel. Samas 
kasutati ÜPT-st suuremas koguses toimeainet pritsitud pinna kohta KSM puhul rapsil.  

• Teraviljade kasvupind moodustas 2015. aastal KSM seireettevõtete maakasutusest 50% ja 
ÜPT ettevõtetes 62%. Kuna KSM tootjad peavad 15%-l kasvupinnast kasutama 

sertifitseeritud seemet, võimaldab see osaliselt vähendada pestitsiidide kasutamist. 
Kvaliteetse seemnega ei viida mulda täiendavalt umbrohtude seemneid (nulltolerants 
tuulekaerale), seemet kahjustavate taimehaiguste tase on minimaalne, taimed on 
elujõulisemad, konkureerivad paremini umbrohtudega jne. Kokkuvõttes väheneb 
pestitsiidide vajadus.  

• Liblikõieliste kasvupind moodustas KSM seireettevõtete maakasutusest 2015. aastal 30% 

ja ÜPT puhul 15%. Tõenäoliselt mängis siin oma osa KSM tootjatele kehtiv liblikõieliste 
15% toetusõiguslikul maal kasvatamise kohustus. Liblikõieliste suuremal pinnal 
kasvatamine avaldab positiivset mõju mulla- ja veekeskkonnale ja selle kaudu ka 
elurikkusele. Väheneb pestitsiidide kasutamine, mulla erosioon ja paranevad mulla 
füüsikalised omadused, suureneb mulla huumusevaru, surutakse alla umbrohtusid jne.  

• Liblikõieliste suuremal pinnal kasvatamine võimaldab üheaegselt täita KSM tootjatele 

kehtestatud 30% talvise taimkatte nõuet, mis omakorda toetab pestitsiidide kasutamise 
vähendamist, kuna rohumaid pritsitakse pestitsiidideega reeglina vähem kui näiteks 
teravilju või rapsi.  

• 2015. aastal moodustas glüfosaatidega pritsitud pind KSM seireettevõtete pritsitud 
pinnast 14% ja ÜPT seireettevõtete pritsitud pinnast 21%. Kasutatud glüfosaadi 
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toimeaine kogus pritsitud pinna kohta oli KSM ettevõtetes 0,978 kg/ha ja ÜPT ettevõtetes 
1,216 kg/ha. Kokku kasutati KSM seireettevõtetes 13 erinevat ja ÜPT puhul 9 erinevat 
glüfosaati sisaldavat herbitsiidi. Kõige suuremal pinnal kasutati mõlema toetustüübi 

ettevõtetes glüfosaati teraviljapõldudel. Kokkuvõttes kasutati glüfosaadi toimeainel 
põhinevaid herbitsiide 2015. aastal KSM seireettevõtetes vähem kui ÜPT ettevõtetes, 
mille üheks põhjuseks võib olla KSM nõuetes kehtestatud glüfosaadi kasutamise piirang. 

• 2015. aasta küsitluse tulemustel ei eristunud KSM tootjad ÜPT tootjatest 

taimekahjustajate seire teostamise osas kuigi palju. KSM tootjad teostasid siiski 
mõnevõrra tihedamini seiret, võtsid enne herbitsiididega pritsimist sagedamini arvesse 
igal konkreetsel põllul umbrohtude levikut ja kasutasid aktiivsemalt taimekahjustajate 
kohta teabe saamisel erinevaid infoallikaid, samas vahe ÜPT tootjatega ei olnud suur. 

• Võrreldes perioodiga 2010-2013 suurenes 2015. aastal KSM ja ÜPT seireettevõtetes 
pestitsiidide kasutamine. Samas ilmnes aastate 2007-2015 ja aasta 2015 kohta tehtud 
statistilisel andmetöötlusel, et toetustüüpide keskmisena kasutatud pestitsiidide toimeaine 

kogused pritsitud pinna ja põllumajandusmaa kohta ei erinenud statistiliselt oluliselt 
KSM ja ÜPT toetustüüpide vahel (p>0,05). Kuna aastatel 2007-2015 on pestitsiidide 
kasutamise trend KSM ja ÜPT ettevõtetes vahepealsete aastate langusperioodi järel taas 
tõusvas suunas liikunud, säilib endiselt oht ka veele, mullale ja elurikkusele.  

Ettepanek  

Probleemiks on, et tegelikult puudub Eestis adekvaatne ülevaade pestitsiidide kasutamise kohta 
tervikuna.  

Praegusel kujul Statistikaameti poolt avalikus andmebaasis avaldatud andmetest 
taimekaitsevahendite turustatavatest toimeaine kogustest ei selgu, millises koguses Eestis 

erinevaid toimeaineid turustatakse. Puudub ülevaade, kui palju pestitsiide kasutatakse 
mittepõllumajandussektoris. Andmebaasis olevates andmetes on keeruline orienteeruda, andmed 
on andmekaitse tõttu lünklikud, osade näitajate kohta puuduvad andmed ja esitatud andmed on 
kohati vastuolulised. Kuna pestitsiidides sisalduvad toimeained on erineva ohtlikkusega, oleks 
hea seda riigi tasandil jälgida.  

Võrreldes 2011. aastaga on Statistikaametis pestitsiidide andmeid tänaseks osaliselt täiendatud ja 
korrigeeritud, aga eksitavat infot metoodikate, terminoloogia ja kasutatud koguste osas on siiani. 
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3. VALDKOND ELURIKKUS 

3.1. VALDKONNA ÜHISED TAUSTANÄITAJAD 

MAK 2014-2020 toob elurikkusega seotud sihtvaldkonna 4A „Elurikkuse ennistamine, 
säilitamine ja parandamine, sh Natura 2000 aladel ja looduslikust või muust eripärast tingitud 
piirangutega aladel, ning suure loodusliku väärtusega põllumajanduse ja Euroopa maastike 
seisundi ennistamine, säilitamine ja parandamine“ kohta välja järgmised ühised 
kontekstindikaatorid: 

• mets ja muu metsamaa (CCI 29), 

• Natura 2000 alad (CCI 34), 

• põllulindude indeks (CCI 35), 

• põllumajanduslike elupaikade (rohumaa) kaitsestaatus (CCI 36), 

• suure loodusliku väärtusega (HNV) põllumajandus (CCI 37). 

Ühised kontekstindikaatorid on kõigile EL liikmesriikidele kohustuslikud ning iseloomustavad 
kogu riiki. Selliste ühiste näitajate kasutamine aitab erinevaid liikmesriike omavahel võrrelda. 
Järgnevalt käsitletakse sihtvaldkond 4A ühiseid kontekstindikaatoreid Eesti kohta lähemalt. 

CCI 29 - Mets ja muu metsamaa (FOWL) 

Indikaator kajastab metsa ja muu metsamaa pindala (1000 ha) ja osakaalu (%) maa 
kogupindalast (maismaa pindala ilma siseveekogudeta, Eurostat land area). MAK 2014-2020 
esitab nende kohta 2010. a seisu vastavalt 2336,7 tuhat ha (23 367 km2) ja 53,8%.  

CCI 29 andmeallikaks on indikaatorit kirjeldaval lehel märgitud „Euroopa metsade seisundi 

aruanne“ („State of Europe’s Forests Report“) ning 2011. a aruandest (FOREST EUROPE, 
UNECE AND FAO, 2011) leiabki MAK-is väljatoodud CCI 29 pindala. Osakaalu arvutamisel 
maa kogupindalast on kasutatud ilmselt Eurostatis11 esitatud maismaa pindala, mis on 2004.-
2015. a kohta 43 432 km2 ning arvutuse tulemuseks on 53,8%. Seega ei ole kasutatud ühist 
kontekstindikaatorit CCI 3 „Territoorium“, mille pindala on MAK 2014-2020 järgi 43 698 km2 
(esitatud ilmselt Peipsi pindalata). 

„Euroopa metsade seisundi aruanne 2011“ metsa ja muu metsamaa pindala ei lähe aga kokku 
sama indikaatoriga Eurostat’i lehel, kus antud pinnaks on märgitud 2010. a kohta 2452,96 tuhat 

ha, mis on 116,26 tuhat ha rohkem kui metsade aruanne välja toob. Nüüdseks on ilmunud ka 
„Euroopa metsade seisundi aruanne 2015“ (FOREST EUROPE, 2015) ning seal on metsa ja muu 
metsamaa pindala korrigeeritud vastavaks Eurostat lehel väljatooduga ehk 2010. a pindalaks on 
märgitud 2452,96 tuhat ha (Tabel 19). Ilmselt tuleks selle järgi korrigeerida ka MAK-is 
väljatoodud CCI 29 näitajaid 2010. a kohta vastavalt 2452,96 tuhat ha ja 56,5%. Eurostat esitab 
pinna kohta sama numbri. 2015. a metsa ja muu metsamaa pindala on 2455,51 tuhat ha (24 555,1 
km2), mis on endiselt 56,5% maa kogupindalast. 

  

                                                
11 http://ec.europa.eu/eurostat/data/database  
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Tabel 19. Ühise kontekstindikaatori CCI 29 „Mets ja muu metsamaa (FOWL)“ pindala (1000 ha) 
erinevatel allikatel (FOREST EUROPE, UNECE AND FAO, 2011); (FOREST EUROPE, 2015) 

Allikas 1990 2000 2005 2010 2014 2015 

MAK 2014-2020       2 336,70     

Eurostat1 2 402,13 2 450,31 2 465,04 2 452,96   2 455,51 

State of Europe Forests 2011 2 178,00 2 336,60 2 362,10 2 336,70     

State of Europe Forests 2015 2 402,13 2 450,31 2 465,04 2 452,96   2 455,51 
1http://ec.europa.eu/eurostat/data/database  

CCI 34 - Natura 2000 alad 

Indikaator koosneb kolmest alaindikaatorist: 

• Natura 2000 % kogu territooriumist, 

• Natura 2000 % kogu kasutatavast põllumajandusmaast (sh looduslikud rohumaad) 

(UAA), 

• Natura 2000 % metsamaast. 

MAK 2014-2020 esitab need näitajad 2011. a seisuga ning vastavad osakaalud on 17,8%, 5,5% 
ja 18,8%. CCI 34 andmeallikaks on indikaatorit iseloomustaval lehel märgitud „Natura 2000 
Baromeeter“12, mille andmetel oli 2011. a Eesti pindala 45 226 km2, Natura 2000 
maismaapindala aga 8058,73 km2 ning osakaal tulebki seega arvutuse tulemusel 17,8%. Seega ei 
ole ka CCI 34 osakaalu arvutamisel kasutatud ühist kontekstindikaatorit CCI 3 „Territoorium“, 
mille pindala on MAK 2014-2020 järgi 43 698 km2 (esitatud ilmselt Peipsi pindalata). 

Praeguseks on olemas „Natura 2000 Baromeeter“ ka 2015. a kohta, mille järgi Natura 2000 
maismaapindala on 8083,0 km2 ning osakaal territooriumist arvutuse tulemusena 17,9% ehk 1% 
võrra kõrgem kui 2011. a. 

Alaindikaatorite „Natura 2000 % kasutatavast põllumajandusmaast (sh looduslikud rohumaad) 
(UAA)“ ja „Natura 2000 % metsamaast“ arvutamiseks peab CCI 29 indikaatorit kirjeldava lehe 
järgi kasutama CORINE maakatteklasse13 (CORINE Land Cover (CLC)): UAA kohta klasse 
koodidega 2xx (agricultural areas) ja 321 (natural grasslands) ning metsamaa kohta klasse 
koodidega 31x (forests) ja 324 (transitional woodland-shrub)). Nendest CORINE pindadest 
tuleb leida vastavalt UAA-l ja metsamaal asuvate Natura 2000 alade pindala osakaal. 2011. a 

osakaal leiti ilmselt kasutades CORINE maakatteklasside 2006. a andmeid. Nüüdseks on 
ilmunud juba ka uus versioon 2012. a seisuga. 

Leides CORINE UAA 2006. a pinna ja EELISe Natura 2000 alade (loodus- ja linnualad) 2011. a 
pinna ühisosa, on tulemuseks 83 676 ha. CORINE UAA pind 2006. a järgi oli 1 524 182 ha. 
Leides Natura alade osakaalu CORINE UAA pinnast, on tulemusteks 5,5% nagu MAK 2014-
2020 välja toob.  

                                                
12 http://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/document-library/natura-2000/natura-2000-network-statistics/natura-
2000-barometer-statistics/statistics/barometer-statistics  

13 http://uls.eionet.europa.eu/CLC2000/classes/index_html  



 

135 
 

Leides CORINE metsamaa 2006. a pinna ja EELISe Natura 2000 alade 2011. a pinna ühisosa, on 
tulemuseks 469 789 ha. CORINE UAA pind 2006. a järgi oli 2 532 501 ha. Leides Natura alade 
osakaalu CORINE metsamaa pinnast, on tulemuseks 18,6% (Tabel 20), mis on 0,2% võrra 

vähem kui MAK 2014-2020 välja toob (18,8%). Erinevuse põhjus võib tuleneda sellest, et antud 
juhul on arvutamisel kasutatud L-est ja ristkoordinaatsüsteemi. CCI 34 indikaatori leht ütleb, et 
Natura 2000 osakaalude näitajad on saadud GIS analüüsi tulemusena, mille on läbi viinud 
DG Environment ja Euroopa Keskkonnaagentuur. Nemad kasutavad ilmselt teist taustsüsteemi 
ning sellest tekib ka pindadesse väike vahe.  

Järgnevalt leiti 2016. a kohta samuti Natura 2000 UAA ja metsamaa osakaalud kasutades 
CORINE 2012. a seisu ja EELISE Natura alade 2016. a lõpu seisu. Päringu tulemusel oli 2016. a 
CORINE UAA-l asuvate Natura 2000 alade pind 85 374 ha, UAA pind 1 487 918 ha ning 

osakaal sellest tulenevalt 5,7%. Seega on UAA-l asuvate Natura 2000 alade osakaal 0,2% võrra 
suurenenud, mis tuleneb ühelt poolt sellest, et CORINE UAA pindala on vähenenud (36 265 ha 
võrra), Natura 2000 pind aga UAA-l suurenenud (1697 ha võrra). CORINE metsamaal asuvate 
Natura 2000 alade pindala oli päringu tulemusel aga 2016. a 462 427 ha, metsamaa pind 
2 557 016 ha ning osakaal sellest tulenevalt 18,1 %, mis on 0,5% võrra vähem kui 2011. a. 

Tabel 20. Ühise kontekstindikaatoriga „Natura 2000 alad“ seotud näitajad CORINE 2006. ja 2012. a, 
EELIS loodus- ja linnualade 2011. ja 2016. a ning MAK 2014-2020 andmetel ( (CORINE Land Cover, 
2006); (CORINE Land Cover, 2012); (EELIS, 26.01.2011 andmetel); (EELIS, 31.12.2016 andmetel)) 

Näitaja 
Pind CORINE 2006. a 

ja Natura 2000 andmed 
2011. a 

Pind CORINE 2012. a 
ja Natura 2000 

andmed 2016. a 

CORINE UAA pind (ha) 1 524 182 1 487 918 
CORINE metsaala pind (ha) 2 532 501 2 557 016 
N2000 kihi ja CORINE UAA ühisosa (ha) 83 676 85 374 
N2000 kihi ja CORINE metsa alla ühisosa (ha) 469 789 462 427 
Natura 2000 alade osakaal (%) CORINE UAA-l 5,5 5,7 
Natura 2000 alade osakaal (%) CORINE 
metsamaal 18,6 18,1 

Natura 2000 alade osakaal (%) CORINE UAA-l 
MAK 2014-2020 järgi 5,5 

  
Natura 2000 alade osakaal (%) CORINE 
metsamaal MAK 2014-2020 järgi 18,8 

  

CCI 35 – Põllulindude indeks 

Põllulindude indeks (farmland bird index, FBI) on kompleksindeks, millega saab mõõta tavaliste 

linnuliikide muutuste ulatust – põllulindude populatsiooniindeksi trendidega. CCI 35 indikaatorit 
kirjeldava lehe järgi arvatakse baasaastaks 2000 (2000 = 100).  

Põllulinnuindeksi väärtus konkreetsel aastal sõltub erinevatest valikutest: mis on valitud 
baasaastaks, kui pikka aegrida on kasutatud, millised ja kui palju liike on kaasatud. FBI tarvis on 
EL tasandil välja valitud 39 linnuliiki, mis sõltuvad põllumajandusmaast. See nimekiri on 
maksimaalne liikide arv, mida indeksisse kaasata ja millest liikmesriigid võivad välja valida 
konkreetse riigi jaoks olulised liigid. Eestis pesitseb neist 23 liiki. Eesti kohta käiva FBI 
arvutamisse on aga neist kaasatud vaid 14 liiki, kuna 9 liigi kohta ei ole usaldusväärseid iga-
aastaseid populatsiooniindekseid. Andmete kogumine toimub Eesti riikliku keskkonnaseire 

alamprogrammi „Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire“ raames (1983.-1993. a oli 
eelkäijaks Eesti haudelinnustiku punktloendus). Eesti esitab muuhulgas ka nende 14 põllulinnu 
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liigi trendid üle-euroopalise projekti PECBMS (Pan-European Common Bird Monitoring 

Scheme) koordinaatoritele, kes arvutavad ja edastavad FBI väärtused Eurostati. Kuna FBI 
väärtused on tundlikud erinevatele eelpool väljatoodud valikutele, siis oleks kõigi liikmesriikide 

vahelise võrdluse huvides kõige õigem kasutada Eurostati lehel toodud FBI väärtusi nagu ka 
indikaatori leht välja toob.    

MAK 2014-2020 esitab CCI 35 raames näitaja 2006. a kohta indeksi 105,5. Eurostat andmetel 
oli 2006. a FBI aga 91,5. Edaspidi ongi võrreldavuse tagamiseks soovitatav kasutada Eurostati 
lehel välja toodud CCI 35 väärtusi, mis 2015. a kohta oli 75,4 (Joonis 98).  

 
Joonis 98. Põllulindude populatsiooniindeks (Farmland Bird Index, FBI) Eestis aastatel 1983-2015 
Eurostati andmetel 

CCI 36 - Põllumajanduslike elupaikade (rohumaa) kaitsestaatus 

Indikaator näitab põllumajanduslike elupaikade (rohumaade) kaitsestaatust ning mõõdetakse 
erinevate kaitsestaatustega (soodne, ebasoodne – ebapiisav, ebasoodne – halb, teadmata) 
rohumaade osakaal kogu hinnatud rohumaadest. 

CCI 36 andmeallikaks on indikaatorit kirjeldaval lehel märgitud elupaigadirektiiviga seotud 
Artikli 17 aruanne. MAK 2014-2020 toob 2001.-2006. a kohta käiva Artikli 17 aruande14 
kohaselt välja, et Eestis oli soodsa kaitsestaatusega 37,5% ja ebasoodsa – ebapiisava 

kaitsestaatusega 62,5% rohumaadest. Nüüdseks on ilmunud Artikli 17 aruanne ka aastate 2007-
2012 kohta15, mille järgi on osakaalud samaks jäänud.  

CCI 37 - Suure loodusliku väärtusega (HNV) põllumajandus 

Indikaator näitab kõrge loodusväärtusega (eestikeelne lühend KLV) alade pindala osakaalu 
UAA-st (CCI 8). MAK 2014-2020 järgi loetakse kõrge loodusväärtusega aladeks Eestis hetkel 
poollooduslike koosluste pindala Natura 2000 aladel, milleks on 45 000 ha. UAA väärtus oli 
MAK 2014-2020 järgi 2010. a 940 930 ha, mis on kooskõlas Eurostatis esitatud numbriga. 

                                                
14 https://circabc.europa.eu/sd/a/05223ec9-f25c-4772-b2d3-6cdccce135db/EE_National_Sumary.pdf  

15 https://circabc.europa.eu/sd/a/966f7d8f-d12f-4cac-8cbe-a1f3e71d34ef/EE_20140528.pdf  
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Arvutuste järi on KLV alade osakaal Eestis 4,8% UAA-st, nagu ka MAK 2014-2020 välja toob. 
Kõige uuem UAA seis on Eurostatis esitatud 2013. a kohta ning see on 957 510 ha, millest KLV 
pind Eestis oli 4,7% ehk siis kuna UUA pindala on kasvanud, on KLV osakaal kogu UAA-st 

vähenenud. Samas ei ole praegu MAK-is defineeritud CCI 37 indikaator sobilik ning vajab 
korrigeerimist. 

3.2. PMK BIOLOOGILISE MITMEKESISUSE UURINGUD 

Nii MAK 2004-2006, MAK 2007-2013 kui ka MAK 2014-2020 üheks eesmärgiks on säilitada ja 
suurendada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust. Et hinnata, mil määral 
keskkonnasõbraliku majandamise (KSM, aastani 2009 keskkonnasõbraliku tootmise toetus ehk 
KST) ja mahepõllumajandusliku tootmise toetus (MAHE) selle eesmärgi saavutamisele kaasa 
aitavad, alustas PMK juba 2004. aastal MAK 2004-2006 raames põllumajandusmaastiku 

elurikkuse uuringutega, mida jätkati ka järgmistel MAK perioodidel. 

Elurikkuse uuringute raames kogutakse/on kogutud andmeid järgmiste indikaatorite kohta 
(sulgudes seire läbiviimise aastad):  

• kimalaste mitmekesisus ja arvukus (2006.-….a); 

• lindude liigirikkus, arvukus ja asustustihedus (2005.-…..a); 

• soontaimede koosluse struktuur, liigirikkus ja liikide katvus (2005., 2006. ja 2008. a); 

• vihmausside arvukus ja liikide mitmekesisus ning mulla biomassi aktiivsus (2004.-

2008. a); 

• toetust saavate rohumaaribade taimestik (2011., 2013. ja 2016. a). 

Lisaks loetelus välja toodud elurikkuse seire indikaatoritele viidi 2009.-2015. a mullastiku 
valdkonna raames läbi põllumuldade elurikkusega seotud uuringuid: 

• hooghännaliste (Collembola) arvukuse ja liigilise mitmekesisuse uuring: 

o 2009.-2010. a MAHE, KSM ja ÜPT (ei olnud liitunud MAHE ja KSM toetusega, 
kuid taotlesid ühtset pindalatoetust) ettevõtetes, et uurida hooghännaliste sobivust 
mullaelustiku indikaatorliigiks; 

o 2011.-2013. ja 2015.-2016. a tava- ja otsekülviga ettevõtete maadel, et uurida 
otsekülvi mõju mullaelustikule;  

• mulla mikroobikoosluse uuring 2009.-2010. a MAHE, KSM ja ÜPT ettevõtetes ning 

2011.- 2013. ja 2015.-2016.  a tava- ja otsekülviga ettevõtetes, et uurida otsekülvi mõju 
mullaelustikule; 

• vihmausside arvukuse ja liigilise koosseisu uuring 2011.-2013. ja 2015.-2016.  a tava- ja 

otsekülviga ettevõtetes, et uurida otsekülvi mõju mullaelustikule. 

Nende uuringute 2009.-2015. a tulemustega saab tutvuda varasemates püsihindamise aruannetes 
ning mullastiku valdkonna uuringute aruannetes, mis on kättesaadavad PMK kodulehel aadressil 
http://pmk.agri.ee/mak/avaleht/. 2016. a uuringute tulemustega saab tutvuda käesoleva aruande 
mullavaldkonna uuringute osas. 

2016. a toimusid elurikkuse uuringute raames iga-aastane kimalaste ja põllulindude seire ning 
viidi läbi keskkonnasõbraliku majandamise toetuse rohumaaribade nõudega seotud taimestiku 

seire.  
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Huvi korral saab varasemate elurikkuse seire tulemuste kohta infot PMK eelmiste aastate 
püsihindamise ja elurikkuse valdkonna uuringute aruannetest, mis on PMK kodulehel 
kättesaadavad.  

Kimalaste ja põllulindude seire valim 

2009. a moodustati seoses eelmise põllumajandusliku keskkonnatoetuse (PKT) 5-aastase 
kohustuseperioodi lõppemisega uus kimalaste ja lindude seire valim. Uues seirevalimis oli 
seirealasid endiselt kokku 66, kuid need asusid varasema (2006-2008/2009) kolme piirkonna 
(Kesk-, Lõuna- ja Lääne-Eesti) asemel kahes piirkonnas: Kesk-Eestis (hõlmab Jõgeva-, Järva- ja 
Lääne-Virumaad) ning Lõuna-Eestis (hõlmab Võru-, Valga- ja Põlvamaad). Mõlemas piirkonnas 
oli kokku 33 seireala, millest: 

• 11 mahepõllumajandusliku tootmise toetusega põllumajandusettevõtet (MAHE); 

• 11 keskkonnasõbraliku majandamise põhi- ja lisapaketiga põllumajandusettevõtet 

(KSM); 

• 11 referentspõllumajandusettevõtet (ÜPT; põllumajandusettevõtted, mis ei ole liitunud 

MAHE ja KSM toetuse kohustusega, kuid taotlevad ühtset pindalatoetust). 
Seirevalimi moodustamise põhimõtetega saab tutvuda PMK 2009. a kohta käivas 
püsihindamisaruandes (PMK, 2010a). 2009. a toimus põllulindude seire veel vanadel ja 
kimalaste seire uutel seirealadel, alates 2010. aastast toimus nii põllulindude kui ka kimalaste 
seire uutel seirealadel. Aastate jooksul vahetati erinevatel põhjustel mõned seireettevõtted välja. 

2015. aastast sai taotleda MAK 2014-2020 perioodi toetusi. Sellest tulenevalt muutus 2015. a  
66-st elurikkuse seireettevõttest 13 ettevõtte toetustüüp. Need ettevõtted vahetati 2015. a välja. 

Lisaks vahetati välja veel neli ebasobivat seireala – peamiselt põhjusel, et põllumaa oli aastate 
jooksul muutunud püsirohumaaks. Kokku vahetati seega välja 17 seireala: 

• Kesk-Eestis 9 seireala, sh 8 MAHE ja 1 ÜPT ala;  

• Lõuna-Eestis 8 seireala, sh 5 MAHE, 1 KSM ja 2 ÜPT ala.  

Tulenevalt kimalase- ja linnuseire välitööde ajastusest viidi kimalaseseire ka uutel seirealadel 

läbi alates 2015. a ning seega oli analüüsitavaid seireettevõtteid kokku endiselt 66 – igast 
toetustüübist 22. Kuna linnuseire toimus perioodil aprilli lõpp – juuni keskpaik, ei olnud 2015. a 
seirevalimi vahetuse ajaks muutused ettevõtete toetustüüpides veel teada ning seega toimus seire 
samadel aladel, kus 2014. a. Kuna 2015. a 13 seireala toetustüüp võrreldes eelnevate aastatega 
muutus, siis nende seirealade tulemusi 2015. a linnuseire põhianalüüsidesse ei kaasatud. 2015. a 
linnuseire analüüsivalimisse jäi seega 53 ala: 

• Kesk-Eestis 26 ala, sh 5 MAHE, 11 KSM ja 10 ÜPT ala; 

• Lõuna-Eestis 27 ala, sh 8 MAHE, 10 KSM ja 9 ÜPT ala. 

2016. a toimus aga ka linnuseire jälle kõigil 66-l seirealal, sh uutel aladel, mis 2015. a valimisse 

kaasati. Linnuseire põhianalüüs käsitleb seega 2010.-2014. ja 2016. a kohta 66 seireala ja 2015. a 
kohta 53 seireala loendustulemusi. 

3.2.1. KIMALASTE MITMEKESISUSE JA ARVUKUSE UURING 

Töö teostajad: Eesti Maaülikool, Põllumajandusuuringute Keskuse põllumajanduskeskkonna 
seire büroo 

Uuringu eesmärk 
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Uuringu eesmärk on elurikkuse seisukohast hinnata MAK keskkonnasõbraliku majandamise 
(KSM) ja mahepõllumajandusliku tootmise (MAHE) toetusele seatud eesmärkide täitmist. 
Pikaajalise uuringuga selgitatakse, kas nende meetmete rakendamise tulemusena on kaitstud või 

parendatud selle maa, millel toetust rakendati, elupaigalist funktsiooni.  

Metoodika 

Kimalaste mitmekesisuse ja arvukuse uuringu kokkuvõte käsitleb perioodi 2009-2016 tulemusi. 
Kimalaste seiretransektid valiti võimalikult linnuseire transektide lähedale ning seire toimus igal 
aastal. Transekti pikkus oli 500 m, millest võimalusel 400 m oli püsitransekt haritava põllu 
servas ning 100 m seireaastate jooksul muutuva asukohaga, lähtudes rajatud ristiku ja teiste 
entomofiilsete (putuktolmlevate) kultuuride paiknemisest tootja põldudel.  

Loendaja liikus piki tähistatud ja lõikudeks jagatud transekti, kusjuures kahe meetri laiusel ribal 

(1 m kummalegi poole rada) loendati  kõik kimalased liikide kaupa. Lisaks hinnati 4-pallises 
skaalas õite tihedus (kuna kimalaste arvukus ja liigirikkus sõltub toidubaasist, s.o. kättesaadavast 
nektarist ja õietolmust). 2013.-2016. a määrati liigi tasandini ka kimalaste pesaparasiidid – 
kägukimalased. Välitööd viidi läbi perioodil juuni-august kolmel korral (v.a 2009. a, mil seoses 
uue seirevalimi moodustamisega viidi seire läbi kahel korral).  

Eestis võib kohata 21 liiki päriskimalasi ja 8 liiki kägukimalasi (Lisa 11). Lisaks on erinevates 
Eesti andmebaasides mainitud veel kolme päriskimalase liiki, kelle esinemine Eestis ei ole 
kindel. Antud aruandes mõeldakse „kimalaste“ all edaspidi päriskimalasi ning nende 
pesaparasiitidest rääkides kasutatakse sõna „kägukimalased“. 

Analüüsides kasutati järgmisi näitajaid:  

• õite tihedus transekti kohta;  

• kimalaste arv transekti kohta;  

• kimalaste liikide arv transekti kohta; 

• kimalaste Shannoni mitmekesisuse indeks16 transekti kohta; 

• kimalaste liigiline koosseis, sh: 
o enim kohatud liigid; 
o pikasuiseliste liikide (ristiku-, uru- ja aedkimalane) esinemine, kuna pikkade 

suistega liigid on võimelised tolmeldama ka pika õieputkega taimede õisi (nt 
põlduba ja punane ristik);  

o niidu- ja nõmmekimalase esinemine, kuna need liigid eelistavad metsataimede 
nektarit ja õietolmu ning on seega põllumajandusmaastiku mitmekesisuse 
indikaatoriks;  

• kägukimalaste arvukus 2009.-2016. a ning liigiline koosseis 2013.-2016. a. 

Kimalasenäitajate ja õite tiheduse oluliste erinevuste testimiseks piirkonnast ja toetustüübist 
tulenevalt kasutati üldist ja üldistatud lineaarset mudelit17. Kimalasenäitajate analüüsides võeti 

                                                
16 Shannoni mitmekesisuse indeks võtab arvesse nii liikide arvu kui ka selle, kui palju isendeid igast liigist esineb; 
indeks on seda suurem, mida rohkem liike esineb ja mida ühtlasemalt nende arvukus liikide vahel on jaotunud ehk 
mida mitmekesisem on kooslus 

17 Üldine ja üldistatud lineaarne mudel (general/generalised linear model, GLM) - analüüsimeetod, kus uuritakse 
mingi tunnuse seoseid (võimalikku sõltuvust) klassifikaator- ja pidevate tunnuste ja nende omavaheliste 
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täiendavalt arvesse õite tihedus – lisanäitaja, mis kimalasenäitajatega enamasti olulises 
positiivses seoses on ning statistiliselt oluliste erinevuste analüüsil seda arvesse võtab. Andmeid 
analüüsiti ja tulemused esitatakse nii seirepiirkondade kaupa eraldi kui ka koos. 

Kimalaste arvukuse ja liikide arvu tarvis kasutati Poissoni jaotust (see on mõeldud 
loendusandmete analüüsiks), Shannoni mitmekesisuse indeksi ja õite tiheduse osas aga 
normaaljaotust (sest tegemist on pideva tunnusega, mitte loendusandmetega).  

2009.-2016. aasta kimalaseseire tulemused 

Kesk-Eesti seirepiirkond 

Üldiseloomustus ja liigiline koosseis  

Seireperioodi 2009-2016 jooksul loendati Kesk-Eestis kokku 7888 isendit, sh MAHE aladel 
2786, KSM aladel 3362 ja ÜPT aladel 1740 kimalast. Seireperioodil kohati Kesk-Eestis 

olenevalt aastast 596-1334 kimalast. 2016. a loendati kõigi toetustüüpidega seiretransektidel 
kokku 1177 kimalast.  

Aastatel 2009-2013 Kesk-Eesti kõigi toetustüüpidega ettevõtetes kohatud kimalaseliikide arv 
aasta-aastalt kasvas: seireperioodi algul 2009. a kohati 14 liiki, 2013. a aga 19 liiki kimalasi. 
2014. ja 2015. a kohati aga kolm liiki vähem – seega kokku 16 liiki. Näiteks ei kohatud 2014. ja 
2015. a varemesinenud liikidest kummalgi aastal ristiku- ega jaanikimalast. 2016. a kohati jälle 
paar liiki rohkem ehk kokku 18 liiki. Sh kohati jälle ka ühte jaanikimalast, keda perioodil 2009-
2015 oli Kesk-Eestis kohatud vaid ühe korra. MAHE ettevõtetes kohati sõltuvalt aastast 12-16, 
KSM ettevõtetes 12-18 ning ÜPT ettevõtetes 11-16 liiki kimalasi. 

Enim kohatud liikideks Kesk-Eesti kõigi toetustüüpidega seirealadel olid läbi aastate (2009-
2016) kivi-, maa-, põld-, metsa-, aed-, soro- ja tumekimalane. Kordagi ei kohatud 2009.-2016. a 
seire käigus Kesk-Eesti seirealadel sambla- ja stepikimalast. Jaanikimalast kohati vaid paaril 
korral ning teisi liike kõiki üle kümne isendi.  

Eestis esinevast kolmest pikasuiselisest kimalaseliigist kohati 2009.-2016. a seirel Kesk-Eestis 
enim aedkimalasi (607 isendit), vähem uru- ja ristikukimalasi (vastavalt 87 ja 14 isendit). 
Aedkimalasi kohati enim KSM seirealadel ning veidi vähem MAHE ja ÜPT aladel. Uru- ja 
ristikukimalasi kohati kõige rohkem MAHE ja kõige vähem ÜPT seirealadel. 

Nõmme- ja niidukimalasi, kes on head põllumajandusmaastiku mitmekesisuse näitajad, kohati 
seireaastate (2009-2016) jooksul vastavalt 60 ja 86 isendit. Seejuures mõlemat enim KSM 
seirealadel.  

Lisaks kohati Kesk-Eesti seirealadel olenevalt aastast 0-177 kägukimalast. 2013. a 4 liiki, 
2014. a 6 liiki ning 2015. ja 2016. a kõiki 8 liiki kägukimalasi, neist arvukamalt põld-, maa-, 
kivi- ja aed-kägukimalasi.   

Toetustüüpidevahelised erinevused aastate kaupa 

2009.-2016. a seiretulemuste põhjal leiti Kesk-Eestis järgmistel juhtudel toetustüübi statistiliselt 
oluline mõju kimalasenäitajatele (Tabel 21; Joonis 99): 

                                                                                                                                                       
koosmõjudega (üldistatud lineaarse mudeli puhul ei pea sõltuv tunnus olema normaaljaotusega, üldise lineaarse 
mudeli puhul peab) 



 

141 
 

• kimalaste keskmine arvukus transekti kohta oli 2013.-2016. a KSM ettevõtetes ning 

2014.-2016. a ka MAHE ettevõtetes oluliselt kõrgem kui ÜPT ettevõtetes. 2016. a oli 
kimalaste arvukus KSM ettevõtetes lisaks oluliselt kõrgem ka kimalaste arvukusest 
MAHE ettevõtetes; 

• kimalaseliikide keskmine arv transekti kohta oli KSM ettevõtetes 2011.-2015. a oluliselt 

kõrgem kui ÜPT ettevõtetes. Lisaks oli kimalaseliikide arv 2012. a KSM ettevõtetes ka 
oluliselt kõrgem kui MAHE ettevõtetes ning 2013.-2015. a MAHE ettevõtetes oluliselt 
kõrgem kui ÜPT ettevõtetes; 

• kimalaste keskmine Shannoni mitmekesisuse indeks transekti kohta oli 2011.-2015. a 

KSM ettevõtetes oluliselt kõrgem kui ÜPT ettevõtetes ning 2011. ja 2013.-2015. a ka 
MAHE ettevõtetes oluliselt kõrgem kui ÜPT ettevõtetes. 

Lisaks leiti järgmistel juhtudel toetustüübi oluline mõju õite tihedusele: 2009.-2011. ning 2015. 
ja 2016. a oli õite tihedus MAHE ettevõtetes oluliselt kõrgem kui ÜPT ettevõtetes ning 2010. ja 

2016. a lisaks ka KSM ettevõtetes oluliselt kõrgem kui ÜPT ettevõtetes. 

Tabel 21. Kimalasenäitajate seosed ettevõtte toetustüübi ja õite tihedusega Kesk-Eesti piirkonnas 2009.-
2016. a (analüüsides võeti arvesse korraga mõlemad tegurid) 

Näitaja 
Õite tihedus Toetustüüp 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

Kimalaste 
arvukus 

 - P  -  -  -  - P P  -  -  -  - K>Ü M,K>Ü M,K>Ü K>M>Ü 

Kimalaseliikide 
arv 

P P P  -  -  -  - P  -  - K>Ü K>M,Ü M,K>Ü M,K>Ü M,K>Ü  - 

Shannoni 
mitmekesisuse 
indeks 

P  -  -  -  -  -  - P  -  - M,K>Ü K>Ü M,K>Ü M,K>Ü M,K>Ü  - 

Õite tihedus   M>Ü M,K>Ü M>Ü  -  -  - M>Ü M,K>Ü 

- statistiliselt oluline seos puudub; P – statistiliselt oluline positiivne seos; toetustüüpidevahelise olulise erinevuse 
esinemisel on välja toodud, milliste gruppide vahel erinevus esines; M – MAHE, K – KSM, Ü – ÜPT  
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Joonis 99. Kimalasenäitajad ja õite tiheduse hinnang transekti kohta Kesk-Eesti piirkonnas ettevõtete 
toetustüüpide lõikes 2009.-2016. a. Punkt näitab aritmeetilist keskmist, vertikaalne joon standardviga 

Muutused aastate jooksul 

Kimalasenäitajate ja õite tiheduse hinnangu muutuste jälgimisel aastate jooksul tuleb meeles 
pidada, et tulenevalt MAK 2014-2020 toetusperioodi avanemisest vahetati 2015. a osad seirealad 
välja. Kesk-Eesti seirevalim koosnes igal seireaastal 33-st seireettevõttest18, millest 11 MAHE, 
11 KSM ja 11 ÜPT ettevõtet. 2015. a vahetati välja 1 ÜPT ja 8 MAHE ettevõtet. Seega jäi 
valimisse endistest MAHE seirealadest alles vaid 3.  

Kimalaste keskmine arvukus transekti kohta kõikus kõigi toetustüüpidega ettevõtetes 
seireaastatel 2009-2016 üles-alla. Loendustransekti keskmised varieerusid aastate jooksul 
olenevalt toetustüübist järgmiselt: MAHE 22-48, KSM 19-55 ja ÜPT 11-40 kimalast (Joonis 99). 

Aastatel 2009-2013 järgis keskmine kimalaste arvukus transekti kohta kõigi toetustüüpidega 
ettevõtetes sama trendi. Järgnevatel aastatel näitaja KSM ettevõtetes tõusis (saavutades 2016. a 
maksimumi keskmiselt 55 kimalast transekti kohta), MAHE ettevõtetes 2015. aastani kasvas 
(saavutades aastate maksimumi keskmiselt 48 kimalast transekti kohta) ning 2016. a jälle langes 
(keskmine 33 kimalast). ÜPT ettevõtetes püsis näitaja aastatel 2013-2016 küllaltki madalal, kuigi 
2016. a siiski veidi kasvas (keskmine oli 2016. a 20 kimalast transekti kohta).   

Kimalaste keskmine liikide arv transekti kohta varieerus aastatel 2009-2016 olenevalt 
toetustüübist järgmiselt: MAHE 6-8, KSM 5-10 ja ÜPT 3-7 liiki. MAHE ettevõtetes püsis näitaja 
2011.-2016. a stabiilselt samal tasemel ning oli veidi kõrgem kui 2009. ja 2010. a. KSM ja ÜPT 

ettevõtetes oli keskmine kimalaseliikide arv transekti kohta 2012. a kõrgem kui teistel 
seireaastatel. Aastate jooksul oli KSM ettevõtetes näha kasvutrendi, ÜPT ettevõtetes püsis 
näitaja aga mõningate kõikumistega stabiilselt madalal. 

Kimalaste keskmine Shannoni mitmekesisuse indeks transekti kohta varieerus aastatel 2009-
2016 olenevalt toetustüübist järgmiselt: MAHE 1,4-1,7, KSM 1,1-2 ja ÜPT 0,6-1,4. Nagu 
kimalaseliikide arvu puhul, püsis ka mitmekesisuse indeks MAHE ettevõtetes 2011.-2016. a 
stabiilselt samal tasemel ning oli veidi kõrgem kui 2009. ja 2010. a. KSM seirealadel näitaja 
seire algaastatel järjest kasvas kuni jõudis 2012. a haripunkti (keskmine 2), seejärel veidi langes, 

püsis kolme aasta jooksul stabiilsena ning 2016. a tõusis samale tasemele kui 2012. a. ÜPT 
seirealadel oli näitaja 2009. a väga madal (keskmine 0,6), 2012. a haripunktis (keskmine 1,4) 
ning teistel aastatel stabiilselt madalam.   

                                                
18 Erandiks oli 2014. a, mil seirevalim koosnes 32-st seireettevõttest 
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Keskmine õite tiheduse hinnang transekti kohta varieerus aastatel 2009-2016 olenevalt 
toetustüübist järgmiselt: MAHE 0,9-1,8, KSM 0,8-1,4 ja ÜPT 0,5-1,5. MAHE ettevõtetes oli õite 
tiheduse hinnang 2009. a väga kõrge (keskmine 1,8), seejärel langes ning kui arvata välja 2014. a 

madalseis (keskmine 0,9), püsis aastatel 2010-2016 stabiilsena. KSM seirealadel oli keskmine 
õite tihedus 2009., 2010., 2013. ja 2016. a kõrgem kui ülejäänud neljal seireaastal. 2016. a oli 
seejuures KSM aladel õite tiheduse maksimum – 1,4 (Joonis 99). ÜPT seirealadel püsis õite 
tihedus läbi aastate küllaltki madalal, v.a 2013. a, mil see oli väga kõrge (keskmine 1,5). 2016. a 
oli ÜPT alade õite tihedus siiski võrreldes viimase paari aastaga suurenenud. 

Lõuna-Eesti seirepiirkond 

Üldiseloomustus ja liigiline koosseis  

Seireperioodi 2009-2016 jooksul loendati Lõuna-Eestis kokku 15 464 isendit, sh MAHE aladel 

5410, KSM aladel 6313 ja ÜPT aladel 3741 kimalast. Olenevalt aastast kohati Lõuna-Eestis 
1073-3204 kimalast. 2016. a loendati kõigil 33 seirealal kokku 3204 kimalast ehk seireaastate 
2009-2016 maksimum.  

Kõigi toetustüüpidega seirealade peale kokku kohati sõltuvalt aastast 17-20 liiki. MAHE 
ettevõtetes kohati 2009.-2014. a 17, 2015. a aga 18 liiki ja 2016. a 19 liiki. KSM ettevõtetes 
kohati olenevalt aastast 13-19 ja ÜPT ettevõtetes 10-17 liiki. 

Enim kohatud liikideks Lõuna-Eesti kõigi toetustüüpidega seirealadel olid läbi aastate (2009-
2016) maa-, kivi-, põld-, aed-, tume- ja metsakimalane. Seireaastate jooksul kohati Lõuna-Eestis 
kõiki 21 Eestis esinevat päriskimalase liiki. Kõige vähem kohati triip-, aru- ja stepikimalast 

(vastavalt 3, 2 ja 1 isendit). Teistest liikidest isendeid kohati kõiki üle 30-ne. 

Eestis esinevast kolmest pikasuiselisest kimalaseliigist kohati 2009.-2016. a seirel enim 
aedkimalasi (1368 isendit), vähem ristiku- ja urukimalasi (vastavalt 429 ja 179 isendit). 
Aedkimalasi kohati enim KSM seirealadel ning kõige vähem MAHE aladel. Uru- ja 
ristikukimalasi kohati kõige rohkem MAHE ja kõige vähem ÜPT seirealadel. 

Seireaastate jooksul (2009-2016) kohati Lõuna-Eestis kokku 567 niidukimalast ja 
35 nõmmekimalast, kes on mõlemad head põllumajandusmaastiku mitmekesisuse näitajad. 
Niidukimalasi kohati kõige rohkem KSM ja kõige vähem MAHE aladel. Nõmmekimalast kohati 

enim MAHE ja kõige vähem ÜPT aladel.  

Lisaks kohati Lõuna-Eesti seirealadel olenevalt aastast (2009-2016) 3-123 kägukimalast. 2013. a 
kohati 3 liiki, 2014. a 5 liiki ja 2015. ning 2016. a 7 liiki kägukimalasi. Samas jäi nelja aasta 
peale (2013-2016) kokku 32 isendit liigini määramata. Arvukamalt kohati määratud liikidest 
kivi-, maa-, põld- ja aed-kägukimalasi.  

Toetustüüpidevahelised erinevused aastate kaupa 

2009.-2016. a seiretulemuste põhjal leiti Lõuna-Eestis järgmistel juhtudel toetustüübi statistiliselt 
oluline mõju kimalasenäitajatele (Tabel 22; Joonis 100): 

• kimalaste keskmine arvukus transekti kohta oli 2015. a KSM ettevõtetes oluliselt kõrgem 

kui MAHE ja ÜPT ettevõtetes ning MAHE ettevõtetes oluliselt kõrgem kui ÜPT 
ettevõtetes. 2016. a oli kimalaste keskmine arvukus aga nii MAHE kui ka KSM 
ettevõtetes oluliselt kõrgem kui ÜPT ettevõtetes; 
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• kimalaseliikide keskmine arv transekti kohta oli 2009., 2010. ja 2015. a KSM ettevõtetes 

ning 2010. a lisaks ka MAHE ettevõtetes oluliselt kõrgem kui ÜPT ettevõtetes. 2016. a 
oli antud näitaja aga MAHE ettevõtetes oluliselt kõrgem kui ÜPT ettevõtetes; 

• kimalaste keskmine Shannoni mitmekesisuse indeks transekti kohta oli 2015. a KSM 

ettevõtetes oluliselt kõrgem kui MAHE ja ÜPT ettevõtetes. 

Lisaks leiti järgmisel juhul toetustüübi oluline mõju õite tihedusele: 2012., 2013. ja 2016. a oli 
see MAHE ettevõtetes oluliselt kõrgem kui ÜPT ettevõtetes ning 2016. a lisaks ka oluliselt 
kõrgem kui KSM ettevõtetes. 2014. a oli õite tihedus aga KSM ettevõtetes oluliselt kõrgem kui 
ÜPT ettevõtetes. 

Tabel 22. Kimalasenäitajate seosed ettevõtte toetustüübi ja õite tihedusega Lõuna-Eesti piirkonnas 
2009.-2016. a (analüüsides võeti arvesse korraga mõlemad tegurid) 

Näitaja 
Õite tihedus Toetustüüp 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

Kimalaste 
arvukus 

P P P P P P P P - - - - - - K>M>Ü M,K>Ü 

Kimalaseliikide 
arv 

P - P P P P - - K>Ü M,K>Ü - - - - K>Ü M>Ü 

Shannoni 
mitmekesisuse 
indeks 

P - P - P P - P - - - - - - K>M,Ü - 

Õite tihedus   - - - M>Ü M>Ü K>Ü - M>K,Ü 

- statistiliselt oluline soes puudub; P – statistiliselt oluline positiivne seos; toetustüüpidevahelise olulise erinevuse 
esinemisel on välja toodud, milliste gruppide vahel erinevus esines; M – MAHE, K – KSM, Ü – ÜPT 

  



 

145 
 

  

Joonis 100. Kimalasenäitajad ja õite tiheduse hinnang transekti kohta Lõuna-Eesti piirkonnas ettevõtete 
toetustüüpide lõikes 2009.-2016. a. Punkt näitab aritmeetilist keskmist, vertikaalne joon standardviga  

Muutused aastate jooksul 

Kimalasenäitajate ja õite tiheduse hinnangu muutuste jälgimisel aastate jooksul tuleb meeles 
pidada, et tulenevalt MAK 2014-2020 toetusperioodi avanemisest vahetati 2015. a osad seirealad 
välja. Lõuna-Eesti seirevalim koosnes igal seireaastal 33-st seireettevõttest19, millest 11 MAHE, 
11 KSM ja 11 ÜPT ettevõtted. 2015. a vahetati välja 2 ÜPT, 1 KSM ja 5 MAHE ettevõtet. 

Loendustransekti keskmine kimalaste arvukus varieerus seireaastate 2009-2016 jooksul olenevalt 
toetustüübist järgmiselt: MAHE 32-114, KSM 42-102 ja ÜPT 31-76 kimalast. Kimalaste 
keskmine arvukus transekti kohta kõikus seireaastatel 2009-2013 üles-alla ning jälgis kõigi 
toetustüüpidega ettevõtetes sarnast trendi (Joonis 100). 2014. a olid trendid eri toetustüübiga 

ettevõtetes erinevad: KSM aladel näitaja kasvas, MAHE ja ÜPT aladel aga natuke langes. 2015. 
ja 2016. a on aga kõigi toetustüüpidega ettevõtetes näitaja kasvanud, saavutades neis kõigis ka 
maksimumi (2016. a keskmiselt transekti kohta MAHE aladel 114, KSM aladel 102 ja ÜPT 
aladel 76 kimalast).  

Kimalaste keskmine liikide arv transekti kohta varieerus aastatel 2009-2016 olenevalt 
toetustüübist järgmiselt: MAHE 6-12, KSM 7-11 ja ÜPT 5-8 liiki. Madalaim oli näitaja kõigi 
toetustüüpidega ettevõtetes 2009. a ning ilmselt võib üheks põhjuseks olla asjaolu, et seire 
toimus siis kahel, mitte kolmel korral nagu teistel aastatel. Aastatel 2010-2015 oli kõigi 

toetustüüpidega ettevõtetes keskmises kimalaseliikide arvus ühine see, et näitaja püsis 2011.-
2013. a stabiilsena, 2014. a langes ning seejärel jälle kasvas saavutades 2016. a maksimumi 
(keskmiselt transketi kohta MAHE aladel 12, KSM aladel 11 ja ÜPT aladel 8 liiki). Seejuures oli 
kasv suurim MAHE aladel. 

Kimalaste keskmine Shannoni mitmekesisuse indeks transekti kohta varieerus aastatel 2009-
2016 olenevalt toetustüübist järgmiselt: MAHE 1,4-2,2, KSM 1,5-2,1 ja ÜPT 1,3-1,8. Keskmine 
mitmekesisuse indeks oli seireaastate jooksul erinevate toetustüüpidega ettevõtetes küllaltki 
erinev – ühisena saab välja tuua, et kõigi toetustüüpidega seirealadel saavutas näitaja 2016. a 
maksimumi (keskmine transketi kohta MAHE aladel 2,2, KSM aladel 2,1 ja ÜPT aladel 1,8).   

                                                
19 Erandiks oli 2014. a, mil seirevalim koosnes 32-st seireettevõttest 
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Keskmine õite tiheduse hinnang transekti kohta varieerus aastatel 2009-2016 olenevalt 
toetustüübist järgmiselt: MAHE 1,3-1,9, KSM 1,1-1,7 ja ÜPT 1-1,4. Õite tiheduse hinnang 
kõikus MAHE seirealadel üles-alla saavutades 2016. a maksimumi (keskmine 1,9). KSM ja ÜPT 

ettevõtetes õite tiheduse hinnang aastani 2013 langes, seejärel esines tõusev trend ja 2016. a 
registreeriti KSM aladel maksimum (1,7) ning ÜPT aladel sama kõrge tase kui 2009. a (1,4). 

Kesk- ja Lõuna-Eesti seirepiirkondade koondanalüüs 

Üldiseloomustus ja liigiline koosseis  

Seireaastate 2009-2016 jooksul loendati kokku 23 352 kimalast, sh MAHE aladel 8196, KSM 
aladel 9675 ja ÜPT aladel 5481 isendit. Kesk- ja Lõuna-Eesti kõigi toetustüüpidega 
seiretransektidel kohati 2009.-2016. seireperioodil olenevalt aastast 2242-4381 kimalast. 2016. a 
loendati kõigil 66 seirealal kokku 4381 kimalast ehk seireaastate 2009-2016 maksimum.  

Kõigi toetustüüpidega seirealade peale kokku kohatud liikide arv aastatel 2009-2013 igal aastal 
ühe liigi võrra suurenes – 2013. a kohati kõiki Eestis esinevat 21 päriskimalase liiki. 2014.-
2016. a kohati aga kokku 20 liiki, kuna ei kohatud ühtegi stepikimalast. Viimast ongi aga 
seireaastate jooksul kohatud vaid ühe korra. MAHE ettevõtetes kohati olenevalt aastast 17-20, 
KSM ettevõtetes 14-21 ja ÜPT ettevõtetes 13-18 liiki kimalasi.  

Kesk- ja Lõuna-Eesti seirepiirkondade peale kokku olid seiretransektide arvukamateks liikideks 
kivi-, maa-, põld-, aed-, metsa-, tume-, soro- ja hallkimalane. Kõige vähem kohati stepikimalast 
(1 isend), teisi liike kõiki üle 40 isendi.  

Eestis esinevast kolmest pikasuiselisest kimalaseliigist kohati 2009.-2016. a seirel enim 

aedkimalasi (1975 isendit), vähem ristiku- ja urukimalasi (vastavalt 443 ja 266 isendit). 
Aedkimalasi kohati enim KSM seirealadel ning kõige vähem MAHE aladel. Uru- ja 
ristikukimalasi kohati kõige rohkem MAHE ja kõige vähem ÜPT seirealadel. 

Kõigi toetustüüpidega ettevõtetes kohati ka niidu- ja nõmmekimalast – esimest arvukamalt kui 
teist (kõigi seireaastate jooksul kokku 653 niidu- ja 95 nõmmekimalast). Need liigid eelistavad 
metsataimede nektarit ja õietolmu ning on seega head põllumajandusmaastiku mitmekesisuse 
indikaatorid. Mõlema liigi isendeid kohati enim KSM ettevõtetes.  

2009.-2016. a loendati kokku 922 kägukimalast, sh MAHE aladel 329, KSM aladel 468 ja ÜPT 

aladel 125 isendit. 2013. a kohati 4 liiki, 2014. a 7 liiki ja 2015. ning 2016. a kõiki 8 liiki 
kägukimalasi. Samas jäi nelja aasta peale kokku 32 isendit liigini määramata. Arvukamalt kohati 
määratud liikidest  kivi-,  maa-, põld- ja aed-kägukimalasi.    

Toetustüüpide- ja piirkondadevahelised erinevused aastate kaupa 

Pooltel juhtudel olid kimalasenäitajad Lõuna-Eestis oluliselt kõrgemad kui Kesk-Eestis. Selline 
erinevus leiti sagedamini kimalaste arvukuses (Tabel 23).   

2009.-2016. a seiretulemuste põhjal leiti Kesk- ja Lõuna-Eesti seirepiirkondade koosanalüüsil 
järgmistel juhtudel toetustüübi statistiliselt oluline mõju (Tabel 23, Joonis 101): 

• kimalaste keskmine arvukus transekti kohta oli 2012.-2016. a KSM ettevõtetes oluliselt 

kõrgem kui ÜPT ettevõtetes ning 2012., 2015. ja 2016. a ka oluliselt kõrgem kui MAHE 
ettevõtetes. 2015. ja 2016. a oli näitaja lisaks MAHE ettevõtetes oluliselt kõrgem kui 
ÜPT ettevõtetes; 
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• kimalaseliikide keskmine arv transekti kohta oli 2011.-2016. a KSM ettevõtetes oluliselt 

kõrgem kui ÜPT ettevõtetes ning 2012. a lisaks oluliselt kõrgem kui MAHE ettevõtetes. 
Samas 2013.-2015. a oli kimalaseliikide arv ka MAHE ettevõtetes oluliselt kõrgem kui 
ÜPT ettevõtetes. 2016. a oli statistilisele olulisusele väga lähedal ka MAHE ja ÜPT alade 
kimalaseliikide arvu omavaheline erinevus – MAHE aladel kõrgem kui ÜPT aladel; 

• kimalaste keskmine Shannoni mitmekesisuse indeks transekti kohta oli 2011.-2013. ning 

2015. ja 2016. a KSM ettevõtetes oluliselt kõrgem kui ÜPT ettevõtetes ning 2012. a 
lisaks oluliselt kõrgem kui MAHE ettevõtetes. Samas 2015. a oli näitaja ka MAHE 
ettevõtetes oluliselt kõrgem kui ÜPT ettevõtetes.  

Kuuel aastal kaheksast oli keskmine õite tiheduse hinnang transekti kohta Lõuna-Eestis oluliselt 
kõrgem kui Kesk-Eestis. Lisaks leiti järgmistel juhtudel õite tihedusele oluline toetustüübi mõju:  

• 2009., 2011. ja 2015. a oli õite tihedus MAHE ettevõtetes kõrgem kui ÜPT ettevõtetes; 

• 2010. ja 2016. a oli õite tihedus MAHE ja KSM ettevõtetes kõrgem kui ÜPT ettevõtetes; 

• 2012. a oli õite tihedus MAHE ettevõtetes kõrgem kui KSM ja ÜPT ettevõtetes; 

• 2014. a oli õite tihedus KSM ettevõtetes kõrgem kui ÜPT ettevõtetes. 

  

  
Joonis 101. Kimalasenäitajad ja õite tiheduse hinnang transekti kohta piirkondade koosanalüüsil 
ettevõtete toetustüüpide lõikes 2009.-2016. a. Punkt näitab aritmeetilist keskmist, vertikaalne joon 
standardviga 
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Tabel 23. Kimalasenäitajate seosed ettevõtte toetustüübi, piirkonna ja õite tihedusega piirkondade koosanalüüsil 2009.-2016. a (analüüsides võeti arvesse korraga 
kõik tegurid) 

Näitaja 
Õite tihedus Toetustüüp Piirkond 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
09

 

20
10

 

20
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20
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20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16
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09
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10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

Kimalaste 
arvukus 

P P P P P P P P  -  -  - K>M,Ü K>Ü K>Ü K>M>Ü K>M>Ü  - L>K L>K  - L>K L>K L>K L>K 

Kimalaseliikide 
arv 

P P P P P P  - P  -  - K>Ü K>M,Ü M,K>Ü M,K>Ü M,K>Ü K>Ü  - L>K  -  - L>K  - L>K  - 

Shannoni 
mitmekesisuse 
indeks 

P P P P  - P  - P  -  - K>Ü K>M,Ü K>Ü  - M,K>Ü K>Ü L>K  -  -  -  -  - L>K L>K 

Õite tihedus   M>Ü M,K>Ü M>Ü M>K,Ü  - K>Ü M>Ü M,K>Ü  - L>K L>K L>K  - L>K L>K L>K 

- statistiliselt oluline seos puudub; P – statistiliselt oluline positiivne seos; toetustüüpide- ja piirkondadevahelise olulise erinevuse esinemisel on välja toodud, milliste gruppide vahel 
erinevus esines; M – MAHE, K – KSM, Ü – ÜPT, K – Kesk-Eesti, L – Lõuna-Eesti 
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Muutused aastate jooksul 

Kimalasenäitajate ja õite tiheduse hinnangu muutuste jälgimisel aastate jooksul tuleb meeles 
pidada, et tulenevalt MAK 2014-2020 toetusperioodi avanemisest vahetati 2015. a osad seirealad 

välja. Kesk- ja Lõuna-Eesti seirevalim koosnes igal seireaastal kokku 66-st seireettevõttest20, 
millest 22 MAHE, 22 KSM ja 22 ÜPT ettevõtted. 2015. a vahetati välja 3 ÜPT, 1 KSM ja 13 
MAHE ettevõtet.  

Kimalaste keskmine arvukus transekti kohta varieerus olenevalt toetustüübist aastate jooksul 
järgmiselt: MAHE 32-74, KSM 41-78 ja ÜPT 21-48 kimalast. Perioodil 2009-2014 oli MAHE ja 
KSM aladel kimalaste näitaja väikeste kõikumistega stabiilne, v.a 2012. a KSM aladel, kus see 
oli märgatavalt kõrgem. ÜPT ettevõtetes võis perioodil 2009-2014 pigem langustrendi täheldada 
(Joonis 101). 2015. ja 2016. a keskmine kimalaste arvukus transekti kohta kõigi toetustüüpidega 

ettevõtetes suurenes ning saavutas 2016. a maksimumi (MAHE aladel 74, KSM aladel 78 ja ÜPT 
aladel 48 kimalast).  

Kimalaste keskmine liikide arv transekti kohta varieerus aastatel 2009-2016 olenevalt 
toetustüübist järgmiselt: MAHE ja KSM 6-10 ja ÜPT 4-7 liiki. Madalaim oli näitaja kõigi 
toetustüüpidega ettevõtetes 2009. a, mille üheks põhjuseks võib olla asjaolu, et seire toimus siis 
kahel, mitte kolmel korral nagu teistel aastatel. MAHE ettevõtetes oli näitaja perioodil 2010-
2014 väga stabiilne ja viimasel paaril aastal kasvas. KSM ja ÜPT aladel oli keskmine 
kimalaseliikide arv transekti kohta väga sarnase trendiga – 2012. aastani kasvas, seejärel 
2014. aastani langes, misjärel hakkas jälle kasvama. MAHE ja KSM aladel registreeriti 2016. a 

antud näitaja maksimum (mõlemas keskmiselt 10 liiki). ÜPT aladel registreeriti maksimum aga 
2012. a (7 liiki). 

Kimalaste keskmine Shannoni mitmekesisuse indeks transekti kohta varieerus aastatel 2009-
2016 olenevalt toetustüübist järgmiselt: MAHE 1,4-1,9, KSM 1,3-2 ja ÜPT 1-1,5. Nagu 
kimalaseliikide arvu puhul, oli ka mitmekesisuse indeks kõigi toetustüüpidega ettevõtetes 
madalaim 2009. a ning ilmselt samuti seetõttu, et seire toimus siis kahel, mitte kolmel korral 
nagu teistel aastatel. Perioodil 2010-2015 oli see näitaja MAHE ettevõtetes väga stabiilne ning 
2016. a veidi kasvas. KSM ja ÜPT aladel oli mitmekesisuse indeks jällegi väga sarnase trendiga 

– 2012. aastani kasvas, seejärel 2014. aastani langes, misjärel hakkas jälle kasvama. 2016. a oli 
mitmekesisuse indeks kõigi toetustüüpidega ettevõtetes perioodi 2009-2016 kõrgeim (keskmine 
MAHE aladel 1,9, KSM aladel 2 ja ÜPT aladel 1,5). ÜPT aladel oli näitaja sama kõrge ka 
2012. a.  

Keskmine õite tiheduse hinnang transekti kohta varieerus aastatel 2009-2016 olenevalt 
toetustüübist järgmiselt: MAHE 1,1-1,6, KSM 1,1-1,5 ja ÜPT 0,8-1,2. Õite tiheduse hinnangu 
trendid olid erineva toetustüübiga ettevõtetes aastate jooksul pigem erinevad (Joonis 101). 
MAHE aladel näitaja 2014. aastani langes ning seejärel tõusis ja saavutas 2016. a maksimumi 

(1,6). KSM aladel oli näitaja 2011.-2015. a stabiilselt madalam kui 2009. ja 2010. a ning 2016. a 
tõusis aastate maksimumini (1,5). ÜPT alade õite tihedus oli maksimumis 2013. a (1,2), misjärel 
langes märgatavalt ja pärast seda on jälle veidi kasvanud. 

 

                                                
20 Erandiks oli 2014. a, mil seirevalim koosnes 64-st seireettevõttest 
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Arutelu 

Üldiseloomustus ja liigiline koosseis  

 Seireaastate 2009-2016 jooksul loendati Kesk-Eestis 7888, Lõuna-Eestis 15 464 ning kahe 

piirkonna peale kokku 23 352 kimalast. Kimalaste arvukus kõikus seireaastate jooksul üles-alla. 
Sellist kõikumist võib seletada populatsioonide arvukuse loomuliku muutumisega aastate vahel – 
põhjuseks ilmastik jm tegurid. 2016. a oli kimalaste arvukus seireaastate kõrgeim.  

Kesk-Eestis kohati seireaastate jooksul kokku 19 ja Lõuna-Eestis 21 liiki kimalasi – viimases 
seega kõiki 21 Eestis kindlalt esinevat päriskimalase liiki. Mõlemas piirkonnas olid levinumateks 
liikideks kivi-, maa-, põld-, aed-, metsa-, tume-, soro- ja hallkimalane. Kõige vähem arvukateks 
liikideks Eestis olid seire põhjal stepi-, triip-, aru-, ja sametkimalane. 

Eestis esinevast kolmest pikasuiselisest kimalaseliigist oli mõlemas piirkonnas seireaastate 2009-

2016 peale kokku arvukaim aedkimalane. Ristikukimalane oli Lõuna-Eestis arvukam kui 
urukimalane, Kesk-Eestis aga vastupidi. Põllumajandusmaastiku mitmekesisust iseloomustavaid 
liike, nõmme- ja niidukimalast kohati aastatel 2009-2016 Kesk-Eestis pigem samas suurusjärgus 
(vastavalt 60 ja 86 isendit), Lõuna-Eestis kohati niidukimalasi aga üle 16 korra rohkem kui 
nõmmekimalasi (vastavalt 567 ja 35 isendit). 

Kägukimalasi kohati perioodil 2009-2016 kõige vähem ÜPT ja kõige rohkem KSM ettevõtetes. 
2016. a kohati maksimumarv kägukimalasi – 300. Alates 2013. a määrati kägukimalased liigi 
tasandil. Kesk- ja Lõuna-Eestis kohati perioodil 2013-2016 kokku kõiki kaheksat Eestis esinevat 
kägukimalase liiki, kellest arvukamalt esines kivi-, põld-, maa- ja aed-kägukimalasi.  

Piirkondadevahelised erinevused 

Üldise trendina oli kimalaste arvukus läbi aastate kõigi toetustüüpidega seirealadel Lõuna-Eestis 
kõrgem kui Kesk-Eestis (erandiks oli vaid 2009. a). ÜPT aladel olid ka keskmine kimalaseliikide 
arv ja Shannoni indeks transekti kohta Lõuna-Eestis kõrgemad kui Kesk-Eestis. MAHE ja KSM 
aladel oli keskmine kimalaseliikide arv transekti kohta Lõuna-Eestis veidi kõrgem, Shannoni 
indeks aga alates 2011. a pigem samal tasemel (esimesel paaril seireaastal Kesk-Eestis 
madalam). Shannoni indeks arvutatakse kimalaste arvukuse ja liikide arvu põhjal – mida rohkem 
liike ja mida ühtlasemalt kimalased liikide vahel jagunevad, seda kõrgem on indeks. Kesk-Eestis 

oli kimalaste arvukus küll madalam kui Lõuna-Eestis, kuid keskmine liikide arv oli MAHE ja 
KSM aladel vaid veidi madalam kui Lõuna-Eestis. Ju oli kohatud isendite jaotus liikide vahel 
selline, et indeksi keskmine väärtus oli samal tasemel Lõuna-Eesti indeksi väärtusega.      

Piirkondadevahelised erinevused tulenevad ilmselt kompensatsioonialade olemasolust Lõuna-
Eestis ja piirkondlikest eripäradest. 2009.-2014. a kimalaseseire alade ümber moodustatud 2 km 
raadiusega puhvrite ETAK (Eesti Topograafiline Andmekogu) näitajate põhjal leitud maastiku 
mitmekesisust iseloomustavad näitajad olid olulise erinevuse esinemisel kõrgemad just Lõuna-
Eestis (PMK, 2015a). 2015. a vahetati Kesk-Eestis 33-st seirealast 9 ja Lõuna-Eestis 33-st 
seirealast 8 välja, seega analüüsiti ka uuesti kõigi 2015. a seirealade ETAK näitajaid. Leiti, et 

rohkem kui pooled uuritud näitajatest olid Lõuna-Eestis oluliselt kõrgemad kui Kesk-Eestis 
(PMK, 2016a). Nii varasemas kui ka 2015. a analüüsis olid nt Lõuna-Eestis oluliselt kõrgemad 
servaindeks, maastiku mitmekesisuse näitajad (nii Shannoni mitmekesisuse kui ka Simpsoni 
indeks), pindobjektide arv kokku, erinevate pindobjektiklasside arv puhvris 100 ha kohta ning 
rohumaade osakaal. Seega oli Lõuna-Eesti seirealade ümbrus tõesti mitmekesisem.  
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Lisaks oli nt 2015. a seirealustes maakondades keskmine ÜPT taotletud pind taotleja kohta21 
Kesk-Eestis olenevalt maakonnast 68-102 ha, Lõuna-Eestis aga 27-46 ha (PRIA, 09.02.2016 
andmetel). Põllumassiivi keskmine pindala jäi 2016. a olenevalt seiremaakonnast ja toetustüübist 

Kesk-Eestis vahemikku 3,1-17,2 ha, Lõuna-Eestis aga 2,1-9,8 ha (PRIA, 31.08.2016 andmetel), 
(PRIA, 17.01.2017 andmetel). Püsirohumaade osakaal oli perioodil 2010-2015 Kesk-Eesti 
seirealustes maakondades olenevalt aastast keskmiselt 18-20%, Lõuna-Eestis aga 28-31% 
(PRIA, 15.02.2011 andmetel); (PRIA, 14.02.2012 andmetel); (PRIA, 25.01.2013 andmetel); 
(PRIA, 10.02.2014 andmetel); (PRIA, 05.02.2015 andmetel); (PRIA, 09.02.2016 andmetel). 
Sellest võib järeldada, et Lõuna-Eesti oma mitmekesisema maastiku ja suurema rohumaade 
osakaaluga pakub kimalastele rohkem sobivaid elupaiku ja toiduressurssi, sh ka nõudlikumatele 
liikidele. 

Kimalasenäitajad toetustüübiti 

Kesk-Eesti seirealadel kahel esimesel seireaastal kimalasenäitajates sõltuvalt toetustüübist olulisi 
erinevusi ei leitud. 2011.-2015. a olid näitajad aga peaaegu kõigil juhtudel KSM ettevõtetes 
oluliselt kõrgemad kui ÜPT ettevõtetes ning lisaks sageli ka MAHE ettevõtetes oluliselt 
kõrgemad kui ÜPT ettevõtetes. Kuna kahel esimesel seireaastal (2009 ja 2010) sellist erinevust 
ei leitud, viitab see, et keskkonnatoetustega liitunud ettevõtetes näitajad võrreldes esimese paari 
seireaastaga veidi tõusid, ÜPT ettevõtetes jäid aga läbi aastate stabiilselt madalamateks. 2016. a 
leiti oluline erinevus jälle vaid kimalaste arvukuse puhul: näitaja oli KSM aladel oluliselt kõrgem 
kui MAHE ja ÜPT aladel ning MAHE aladel oluliselt kõrgem kui ÜPT aladel. Kimalaste liikide 

arv ja Shannoni indeks 2016. a Kesk-Eestis eri toetustüübiga ettevõtetes oluliselt ei erinenud, mis 
tuleneb ilmselt sellest, et need näitajad 2016. a ÜPT aladel veidi tõusid. 

Lõuna-Eestis leiti aastatel 2009-2014 kimalasenäitajates sõltuvalt toetustüübist vaid paar olulist 
erinevust. 2015. a leiti aga kõigis kimalasenäitajates oluline erinevus: kõik näitajad olid KSM 
ettevõtetes oluliselt kõrgemad kui ÜPT ettevõtetes. Lisaks olid KSM seirealadel kimalaste 
arvukus ja Shannoni mitmekesisuse indeks ka MAHE alade vastavatest näitajatest oluliselt 
kõrgemad ning kimalaste arvukus MAHE aladel oli omakorda oluliselt kõrgem kui ÜPT aladel. 
2016. a leiti oluline erinevus kimalaste arvukuses ja kimalaseliikide arvus: mõlemad näitajad olid 

MAHE aladel oluliselt kõrgemad kui ÜPT aladel ning kimalaste arvukus ka KSM aladel oluliselt 
kõrgem kui ÜPT aladel. Seega ilmnesid Lõuna-Eestis eri toetustüübiga alade kimalasenäitajates 
olulised erinevused just viimasel paaril aastal, kui kimalasenäitajad MAHE ja KSM aladel 
hüppeliselt kasvasid. Üheks põhjuseks võiks pidada seirevalimi uuendamist 2015. a: välja 
vahetati 5 MAHE, 1 KSM ja 2 ÜPT ala. MAHE alade puhul võiks see oletus õige olla, kuid 
viimasel paaril aastal tõusid kimalasenäitajad märgatavalt ka KSM aladel, kuigi välja vahetati 
vaid 1 KSM ala. Lisaks tõusid kimalaste arvukus ja Shannoni indeks viimasel paaril aastal ka 
ÜPT aladel, millest vahetati välja vaid 2 ala. Täiendavalt kontrolliti 2016. a vanade (6) ja 

uute (5) MAHE alade kimalaste keskmisi näitajaid transekti kohta ning need olid uutel aladel 
hoopis veidi madalamad. Seega ei ole seirealade vahetus tõenäoliselt siiski peamine põhjus, miks 
keskmised kimalasenäitajad viimasel paaril aastal nii kõrged olid. Muuhulgas kasvas neil aastail 
ka keskmine õite tihedus transekti kohta (v.a 2015. a KSM aladel), saavutades 2016. a kõigi 

                                                
21 Siin on arvestatud ÜPT toetust taotlevaid tootjaid, kelle tegevusmaakonnaks on märgitud üks seiremaakondadest 
ehk reaalselt võivad osad põllud asuda ka väljaspool seiremaakonda – viimane on lihtsalt tootja poolt märgitud 
põhitegevusmaakonnaks  
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toetustüüpidega ettevõtetes seireaastate 2009-2016 maksimumi. See oli ilmselt üks 
kimalasenäitajate hüppelise kasvu peamisi põhjuseid.   

Piirkondade koosanalüüsil kahel esimesel seireaastal olulisi erinevusi toetustüübiti ei leitud. 

Samas 2011.-2016. a leiti 16-nel juhul 18-st toetustüübiti oluline erinevus. Seejuures oli näitaja 
KSM seirealadel alati oluliselt kõrgem kui ÜPT seirealadel. MAHE aladel olid kõik kolm 
kimalasenäitajat 2012. a ÜPT seirealadega sarnaselt oluliselt madalamad kui KSM seirealadel 
ning kuuel juhul MAHE aladel sarnaselt KSM aladega oluliselt kõrgemad kui ÜPT aladel.   

Seega olid üldise trendina keskkonnatoetustega mitteliitunud ettevõtetes kimalaste arvukus, 
liikide arv ja mitmekesisuse indeks madalamad. Seejuures ilmnesid olulised erinevused pigem 
alates kolmandast seireaastast (2011), mis viitab, et KSM ja MAHE alad muutusid kimalastele 
seireaastate jooksul atraktiivsemaks, ÜPT aladel jäid aga näitajad pigem stabiilselt 

madalamateks. Viimasel paaril aastal võis märgata kimalasenäitajate kasvu siiski ka ÜPT aladel. 
Läbi aastate leiti kõige madalamad kimalasenäitajad Kesk-Eesti ÜPT aladel ehk seal olid 
kimalastele kõige ebasoodsamad tingimused, sh kõige väiksem õite tihedus. Analüüsides, kui 
suur osa kolme loenduse jooksul transekti pikkusest asus Kesk-Eestis liblikõielistega põllul või 
selle servas, siis ÜPT aladel oli see 2016. a vaid 2%, 2015.a aga 0%. Seevastu KSM aladel olid 
vastavad osakaalud mõlemal aastal 24% ning MAHE aladel 60% ja 24%. Lõuna-Eestis olid 
2016. a osakaalud ÜPT aladel 32%, KSM aladel 31% ja MAHE aladel 73%.   

Üheks põhjuseks, miks kimalasenäitajad olid sageli kõrgemad keskkonnatoetustega liitunud 

aladel, võivad olla ka KSM ja MAHE toetuse nõuded. MAHE ettevõtetes on keelatud kasutada 
sünteetilisi pestitsiide ja enamust mineraalväetisi, mis peaks kimalastele soodsalt mõjuma. KSM 
sisaldab endas samuti mitmeid elurikkusele kaudselt positiivselt mõjuvaid nõudeid: 2-5 m 
laiused mitmeaastase taimestikuga rohumaaribad, viljavahelduse/külvikorra rakendamine, nõue 
kasvatada kogu ettevõtte toetusõiguslikul maal vähemalt 15% puhaskülvina liblikõielisi 
põllumajanduskultuure või liblikõieliste-kõrreliste heintaimede segu, keeld kasutada enamusel 
juhtudel glüfosaate ning KSM tootja peab osalema ka koolitustel. Varem oli nõudeks ka 
pärandkultuuriobjektide ja muude väärtuslike maastikuelementide säilitamine, nüüd tuleneb see 
nõue headest põllumajandus- ja keskkonnatingimustest. Kõik need nõuded võivad kaudselt 

kimalastele kasulikud olla, vähendades pestitsiidide kasutust, suurendades kimalaste 
toiduressurssi ja pesitsuspaikade olemasolu (sh läbi maastiku mitmekesisuse 
säilimise/suurenemise). 

Keskmised kimalasenäitajad olid KSM seirealadel sageli isegi kõrgemad kui MAHE seirealadel, 
mõningatel juhtudel statistiliselt oluliselt. KSM kõrgete tulemuste üheks põhjuseks võis olla 
asjaolu, et seirealade ümber moodustatud 2 km raadiusega puhvrites olid paljud ETAK maastiku 
ja maakasutuse näitajad KSM ettevõtetes oluliselt kõrgemad kui ÜPT seirealadel ja mõne näitaja 
osas ka oluliselt kõrgemad kui MAHE seirealade ümbruses. Lisaks paiknevad eri toetustüübiga 

alad maastikus kõrvuti ning saavad vastavalt intensiivsema või ekstensiivsema põllumajanduse 
mõjutusi. 2016. a olid MAHE alade trendid piirkonniti erinevad: Kesk-Eestis kimalasenäitajad, 
eriti kimalaste arvukus, MAHE aladel langesid, Lõuna-Eestis aga kasvasid maksimumini olles 
kõrgemad kui KSM aladel. Peamine tegur võib siin olla väga kõrge õite tihedus Lõuna-Eesti 
MAHE seirealadel.   

Toetustüüpidevahelised erinevused esinesid eelkõige Kesk-Eestis. Nagu teisedki uurimused on 
leidnud, omab keskkonnasõbralikum tootmine tugevamat mõju homogeenses maastikus  
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(Holzschuh et al., 2007); (Rundlöf et al., 2008), milleks meil võib pidada Kesk-Eestit. Lõuna-
Eesti heterogeenses maastikus olidki kimalaste mitmekesisuse näitajad juba algul kõrgemad ning 
püsisid stabiilsemana. Tõenäoliselt on Lõuna-Eesti piisavalt mitmekesine, et pakkuda eri 

vajadusega kimalaseliikidele sobivaid elupaiku – seda olenemata seireala toetustüübist. Viimasel 
paaril aastal toimus siiski ka Lõuna-Eestis kimalasenäitajates järsk tõus – seda kõigi 
toetustüüpidega ettevõtetes. Lisaks tõusis neil aastatel ka õite tihedus loendustransektidel. 
Järgnevatel seireaastatel on näha, kas sama trend jätkub või oli tegu erandlike aastatega.  

Kimalasenäitajate muutused aastate jooksul 

Aastate jooksul oli kõige varieeruvam näitaja kimalaste arvukus. See tuleneb 
populatsioonidünaamikast, mida mõjutavad omakorda ilmastik jt tegurid. Kesk-Eestis kõikus 
keskmine kimalaste arvukus vahemikus 11-55 kimalast transekti kohta. Aastani 2013 järgis 

kimalaste arvukus Kesk-Eesti kõigi toetustüüpidega ettevõtetes sama trendi, järgnevatel aastatel 
aga mitte: KSM ettevõtetes näitaja 2016. aastani kasvas, MAHE aladel 2015. aastani kasvas ning 
viimasel seireaastal langes, ÜPT aladel jäi aga stabiilselt madalaks kuni 2016. a veidi siiski 
kasvas. 

Lõuna-Eestis ilmnes keskmises kimalaste arvukuses kõigi toetustüüpidega ettevõtetes sarnane 
trend. Perioodil 2009-2014 kõikus keskmine kimalaste arvukus vahemikus 31-79, pärast seda 
aga kõigi toetustüüpidega ettevõtetes mõlemal aastal kasvas, saavutades 2016. a maksimumi. 
Üheks põhjuseks võib olla see, et 2016. a oli ka õite tihedus seireaastate 2009-2016 kõrgeim – 
seega oli kimalastel palju toitu ja neid kohati ka rohkem. 

Kimalaseliikide arv ja Shannoni mitmekesisuse indeks on stabiilsemad näitajad. Kesk-Eestis olid 
nii kimalaseliikide arv kui ka Shannoni indeks perioodil 2011-2016 MAHE aladel väga 
stabiilsed. Kui välja arvata 2012. a, mil ÜPT aladel olid need näitajad seireaastate 2009-2016 
kõrgeimad, võib sama väita ka Kesk-Eesti ÜPT seirealade kohta. KSM seirealade keskmine 
kimalaseliikide arv transekti kohta on veidi kasvava trendiga, Shannoni indeks 2013. aastani 
kasvas ning seejärel stabiliseerus. 

Lõuna-Eesti KSM ja ÜPT aladel oli keskmine kimalaseliikide arv transekti kohta sarnase 
trendiga – 2009. a madalam, siis veidi kasvas ja püsis stabiilsena, 2014. a veidi langes, misjärel 

kasvas seireaastate maksimumini. MAHE aladel oli sarnane trend, v.a 2010. a, mil 
kimalaseliikide arv oli märgatavalt kõrgem, ning see, et 2016. a oli kasv veel suurem kui KSM ja 
ÜPT aladel. Shannoni indeks oli samuti KSM ja ÜPT aladel pigem sarnane – algul madalam, siis 
kasvas, kuni 2014. a jälle küllaltki madalale langes, misjärel aga hüppeliselt kasvas. MAHE 
alade Shannoni mitmekesisuse indeks kõikus rohkem üles-alla ning 2016. a toimus samuti 
hüppeline kasv. 

2015. ja 2016. a keskmiste kimalasenäitajate hüppelist kasvu Lõuna-Eestis seletab ilmselt õite 
tiheduse kasv neil aastail – sellest tulenevalt kohati rohkem kimalasi, rohkem liike ning eelmise 

kahe näitaja põhjal arvutatud Shannoni indeks oli ka sellest tulenevalt kõrgem. Õite tiheduse 
osas oli küll erandiks 2015. a KSM alade keskmine õite tihedus, mis oli pigem madal, 
kimalasenäitajad aga sellele vaatamata väga kõrged. Kesk-Eestis sellist hüpet kimalasenäitajates 
ega ka õite tiheduses ei toimunud.  

2009. a madalate liigirikkuse ja mitmekesisuse näitajate üheks põhjuseks võis olla asjaolu, et 
2009. a toimus seire vaid kahel korral, mitte kolmel nagu järgnevatel aastatel. 2015. ja 2016. a 
kõrgemate näitajate üheks põhjuseks võis olla osade seirealade väljavahetamine 2015. a. Lõuna-
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Eestis, kus kimalasenäitajates toimus alates 2015. a hüppeline kasv, vahetati 2015. a välja 
5 MAHE, 1 KSM ja 2 ÜPT ala. Seega, kuna hüppeline kasv toimus ka KSM ja ÜPT aladel, 
millest vahetati välja vastavalt 1 ja 2 ala, ei olnud sellise kasvu põhjuseks ilmselt ikkagi 

seirealade vahetus, vaid muud kimalastele soodsad tingimused (sh kõrge õite tihedus). 2017. a 
seire käigus selgub, kas sellised kõrged keskmised näitajad transekti kohta jäävad püsima või 
langevad.  

Kõige stabiilsemad näitajad olid kimalaseliikide arv ja Shannoni indeks Kesk-Eesti MAHE 
aladel aastatel 2011-2016. MAHE alade kõige stabiilsemate näitajate põhjus võis olla ühelt poolt 
küllaltki stabiilne õite tihedus neil aastatel (v.a väiksem õite tihedus 2014. a) – samas võiks see 
mõjutada rohkem kimalaste arvukust, mis siiski varieerus. Lisaks on MAHE aladel ilmselt juba 
stabiilsem kooslus välja kujunenud, mida ei ole sama õite ressursi juures nii kerge mõjutada. 

KSM alad seevastu, mis on intensiivsemalt majandatavad kui MAHE alad (nt pestitsiidide ja 
mineraalväetiste kasutamise osas), reageerivad mõõdetavamalt erinevatele tegevustele, mis 
kimalasi võiks soodustada. Samas aga asuvad MAHE alad intensiivsemalt majandatavate alade 
vahel ja nii saavad kimalased ümbruskonnast ka intensiivsema põllumajanduse mõjutusi ja 
MAHE mõju ei ole ehk nii suur kui suuremate MAHE piirkondade puhul võiks olla. MAHE 
alade hoidmiseks kõrvalasuvate intensiivsemalt majandatavate alade negatiivsetest mõjudest 
oleks vaja MAHE alade eraldamiseks jätta ka piisavalt laiad puhverribad. 

Lõuna-Eestis ning väiksemal määral ka Kesk-Eestis võis ÜPT aladel viimasel paaril aastal 

samuti kimalasenäitajates väikest kasvutrendi täheldada. Eri toetustüübiga ettevõtted paiknevad 
maastikus kombineeritult ning seega ei piirne ühe nö toetustüübi mõju ainult antud konkreetse 
põllu või ettevõttega, vaid avaldab mõju ka kõrvalolevatele aladele. Nii võivad kõrgemate 
kimalasenäitajatega KSM ja MAHE alad avaldada positiivset mõju kõrval asuvatele ÜPT aladele 
ja vastupidi. Peamiseks põhjuseks oli ilmselt aga suurem õite tihedus, mistõttu kimalastele leidus 
rohkem toitu. 

Õite tihedus toetustüübiti ja muutused aastate jooksul  

Kuna kimalased külastavad õisi, et nektarit ja õietolmu koguda, sõltuvad kimalasenäitajad ka 
õite tihedusest – mida rohkem õisi, seda kõrgemad kimalasenäitajad. Seetõttu on väga oluline 

säilitada põllu äärtes liigirikkaid õitsvaid taimeribasid, mis varustavad kimalasi nektari ja 
õietolmuga terve korjesesooni ajal ning pakuvad lisaks ka vajalikke pesitsus- ja talvitumispaiku. 
Samas on väga oluliseks toiduressursiks ka mitmed massiliselt õitsevad kultuurtaimed, eelkõige 
liblikõielised, aga ka raps. Oluline on tagada õitsemiskonveieri olemasolu.  

Üldise trendina oli õite tihedus kõrgeim MAHE ja madalaim ÜPT loendustransektidel. Suuremat 
õite tihedust MAHE ettevõtetes võib seletada keeluga kasutada sünteetilisi pestitsiide ja enamust 
mineraalväetisi – see soodustab kimalastele sobivate taimede olemasolu ja rohkust. Ka 2009.-
2012. a kimalaseseirega seotud põldudel kasutatud pestitsiidide analüüsi järgi oli õite tihedus 

seda madalam, mida suurem oli pestitsiidide kasutuskoormus (PMK, 2015a). Lisaks oli õite 
tihedus oluliselt madalam neil seirealadel, kus kasutati pestitsiide.  

Aastate jooksul on õite tihedus Kesk-Eesti eri toetustüübiga loendustransektidel olenevalt aastast 
veidi tõusnud või langenud – üldjoontes võib selle stabiilseks lugeda. Lõuna-Eesti KSM ja ÜPT 
loendustransektidel võis aastani 2013 langust märgata, pärast seda keskmine näitaja transekti 
kohta aga jälle tõusis. MAHE aladel kõikus õite tihedus Lõuna-Eesti loendusaladel perioodil 
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2009-2014 suuremates piirides, kuid viimasel paaril aastal tõusis, saavutades 2016. a seireaastate 
maksimumi.  

Kokkuvõte 

• 2009.-2016. a olid kõige arvukamateks kimalaseliikideks Eesti põllumajandusmaastikul 
kivi-, maa-, põld-, aed-, metsa-, tume-, soro- ja hallkimalane. Kõige vähem arvukateks 
liikideks olid stepi-, triip-, aru- ja sametkimalane. Seireaastate 2009-2016 jooksul 

loendati Kesk-Eestis 7888, Lõuna-Eestis 15 464 ning kahe piirkonna peale kokku 
23 352 kimalast. Kaheksa seireaasta jooksul kohati Kesk-Eestis kokku 19 ja Lõuna-Eestis 
21 liiki kimalasi – viimases seega kõiki Eestis kindlalt esinevaid kimalaseliike. 

• Üldise trendina oli kimalaste arvukus läbi aastate kõigi toetustüüpidega seirealadel 

Lõuna-Eestis kõrgem kui Kesk-Eestis (erandiks oli vaid 2009. a). ÜPT aladel olid ka 
keskmine kimalaseliikide arv ja Shannoni indeks transekti kohta Lõuna-Eestis kõrgemad 
kui Kesk-Eestis. MAHE ja KSM aladel oli keskmine kimalaseliikide arv transekti kohta 
Lõuna-Eestis veidi kõrgem, Shannoni indeks aga alates 2011. a pigem samal tasemel 
(esimesel paaril seireaastal Kesk-Eestis madalam).      

Kimalaseseire alade ümbruses 2 km raadiuses olid mitmed olulised maakasutuse ja 
maastiku mitmekesisuse näitajad Lõuna-Eestis oluliselt kõrgemad kui Kesk-Eestis. 
Piirkondadevahelised erinevused kimalasenäitajates tulenevad seega ilmselt kõrgemast 

maastiku mitmekesisusest ja kompensatsioonialade olemasolust Lõuna-Eestis ning 
piirkondlikest eripäradest, mistõttu seal leidub kimalastele ka rohkem toitu (õite tihedus 
loendusaladel oli läbi aastate Lõuna-Eestis kõrgem). Lõuna-Eesti oma mitmekesisema 
maastiku ja suurema rohumaade osakaaluga pakub kimalastele rohkem sobivaid elupaiku 
ja toiduressurssi, sh ka nõudlikumatele liikidele. 

• Üldise trendina olid keskkonnatoetustega mitteliitunud ettevõtetes kimalaste arvukus, 

liikide arv ja mitmekesisuse indeks madalamad. Seejuures ilmnesid olulised erinevused 
pigem alates kolmandast seireaastast (2011), mis viitab, et KSM ja MAHE alad muutusid 
kimalastele seireaastate jooksul atraktiivsemaks, ÜPT aladel jäid aga näitajad pigem 
stabiilselt madalamateks. Üheks põhjuseks võivad olla KSM ja MAHE toetuse nõuded. 
Viimasel paaril aastal võis märgata kimalasenäitajate kasvu siiski ka ÜPT aladel. Läbi 
aastate leiti kõige madalamad kimalasenäitajad Kesk-Eesti ÜPT aladel ehk seal olid 

kimalastele kõige ebasoodsamad tingimused (sh kõige väiksem õite tihedus).  

Keskmised kimalasenäitajad olid KSM seirealadel sageli isegi kõrgemad kui MAHE 
seirealadel, mõningatel juhtudel statistiliselt oluliselt. KSM kõrgete tulemuste üheks 
põhjuseks võis olla asjaolu, et seirealade ümber moodustatud 2 km raadiusega puhvrites 
olid paljud maastiku ja maakasutuse näitajad KSM ettevõtetes oluliselt kõrgemad kui 
ÜPT seirealadel ja mõne näitaja osas ka oluliselt kõrgemad kui MAHE seirealade 
ümbruses. Lisaks saavad MAHE alad mõjutusi ka kõrval asuvatelt intensiivsematelt 
aladelt. MAHE alade hoidmiseks kõrvalasuvate intensiivsemalt majandatavate alade 

negatiivsetest mõjudest oleks vaja MAHE alade eraldamiseks jätta ka piisavalt laiad 
puhverribad. 

Toetustüüpidevahelised erinevused esinesid eelkõige Kesk-Eestis, mis on homogeensema 
maastikuga kui Lõuna-Eesti ning ilmselt seetõttu omab keskkonnasõbralik tootmine seal 
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mõõdetavamat mõju. Viimasel paaril aastal toimus siiski ka Lõuna-Eestis 
kimalasenäitajates järsk tõus – seda kõigi toetustüüpidega ettevõtetes. Lisaks tõusis neil 
aastatel ka õite tihedus loendustransektidel. Järgnevatel seireaastatel on näha, kas sama 

trend jätkub või oli tegu erandlike aastatega. 

• Aastate jooksul oli kõige varieeruvam näitaja kimalaste arvukus. See tuleneb 
populatsioonidünaamikast, mida mõjutavad omakorda ilmastik jt tegurid. Aastani 2013 

järgis kimalaste arvukus Kesk-Eesti kõigi toetustüüpidega ettevõtetes sama trendi, 
järgnevatel aastatel aga mitte: KSM ettevõtetes näitaja 2016. aastani kasvas, MAHE 
aladel 2015. aastani kasvas ning viimasel seireaastal langes, ÜPT aladel jäi aga stabiilselt 
madalaks kuni 2016. a veidi siiski kasvas. 

Lõuna-Eestis ilmnes keskmises kimalaste arvukuses kõigi toetustüüpidega ettevõtetes 
sarnane trend. Perioodil 2009-2014 kõikus keskmine kimalaste arvukus vahemikus 31-
79, pärast seda aga kõigi toetustüüpidega ettevõtetes mõlemal aastal kasvas, saavutades 
2016. a maksimumi. Üheks põhjuseks võib olla see, et 2016. a oli ka õite tihedus 

seireaastate 2009-2016 kõrgeim – seega oli kimalastel palju toitu ja neid kohati rohkem. 

Kimalaseliikide arv ja Shannoni mitmekesisuse indeks on stabiilsemad näitajad. Kesk-
Eestis olidki keskmine kimalaseliikide arv ja Shannoni indeks transekti kohta MAHE 
aladel perioodil 2011-2016 väga stabiilsed ning ka ÜPT aladel pigem samuti stabiilsed. 
Keskmises kimalaseliikide arvus transekti kohta võis aga Kesk-Eesti KSM aladel 
täheldada väikest kasvutrendi, Shannoni indeks 2013. aastani kasvas ning seejärel 
stabiliseerus.  

Lõuna-Eesti KSM ja ÜPT aladel oli keskmine kimalaseliikide arv transekti kohta sarnase 
trendiga – 2009. a madalam, siis veidi kasvas ja püsis stabiilsena, 2014. a veidi langes, 

misjärel kasvas seireaastate maksimumini. MAHE aladel oli sarnane trend, v.a 2010. a, 
mil kimalaseliikide arv oli märgatavalt kõrgem, ning see, et 2016. a oli kasv veel suurem 
kui KSM ja ÜPT aladel. Shannoni indeks oli samuti KSM ja ÜPT aladel pigem sarnane – 
algul madalam, siis kasvas kuni 2014. a jälle küllaltki madalale langes, misjärel aga 
hüppeliselt kasvas. MAHE alade Shannoni indeks kõikus rohkem üles-alla ning 2016. a 
toimus samuti hüppeline kasv, mis võis tuleneda väga suurest õite tihedusest. 

2016. a suurenesid keskmised kimalasenäitajad transekti kohta veidi ka ÜPT aladel. Eri 
toetustüübiga ettevõtted paiknevad maastikus kombineeritult ning seega ei piirne ühe nö 

toetustüübi mõju ainult antud konkreetse põllu või ettevõttega, vaid avaldab mõju ka 
kõrvalolevatele aladele. Seega võisid ÜPT alad saada mõjutusi kõrvalasuvatelt MAHE ja 
KSM aladelt. Lisaks tõusis 2016. a ka veidi ÜPT alade õite tihedus ehk kimalastele leidus 
seal rohkem toitu.  

• Kuna kimalased külastavad õisi, et nektarit ja õietolmu koguda, sõltuvad 

kimalasenäitajad ka õite tihedusest – mida rohkem õisi, seda kõrgemad kimalasenäitajad. 
Seetõttu on oluline tagada õitsemiskonveieri olemasolu. Üldise trendina oli õite tihedus 
kõrgeim MAHE ja madalaim ÜPT loendustransektidel. Suuremat õite tihedust MAHE 
ettevõtetes võib seletada keeluga kasutada sünteetilisi pestitsiide ja enamust 
mineraalväetisi – see soodustab kimalastele sobivate taimede olemasolu ja rohkust.   
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Aastate jooksul on õite tihedus Kesk-Eesti eri toetustüübiga loendustransektidel olenevalt 
aastast veidi tõusnud või langenud – üldjoontes võib selle stabiilseks lugeda. Lõuna-Eesti 
KSM ja ÜPT loendustransektidel võis aastani 2013 langust märgata, pärast seda 

keskmine näitaja transekti kohta aga jälle tõusis. MAHE aladel kõikus õite tihedus 
Lõuna-Eesti loendusaladel perioodil 2009-2014 suuremates piirides, kuid viimasel paaril 
aastal tõusis, saavutades 2016. a seireaastate maksimumi.  

3.2.2. LINDUDE LIIGIRIKKUSE, ARVUKUSE JA ASUSTUSTIHEDUSE UURING 

Töö teostajad: Põllumajandusuuringute Keskuse põllumajanduskeskkonna seire büroo, Eesti 
Ornitoloogiaühing 

Uuringu eesmärk 

Uuringu eesmärk on elurikkuse seisukohast hinnata MAK keskkonnasõbraliku majandamise 
(KSM) ja mahepõllumajandusliku tootmise (MAHE) toetusele seatud eesmärkide täitmist. 
Pikaajalise uuringu eesmärk on indikaatorite seirega näidata, kas põllumajanduslik tootmine on 
kaitsnud või parendanud selle maa elupaigalist funktsiooni, samuti hinnata, kas mahepõllundus 
tugevdab bioloogilist mitmekesisust ning kas keskkonnasõbaliku majandamise tulemuseks on 

pesitsevate lindude mitmekesisuse ja arvukuse suurenemine. 

Metoodika 

Lindude loendused toimusid igal aastal perioodil aprilli lõpp – juuni keskpaik. Loendamiseks 
kasutati 1 km pikkust ja 100 m laiust transekti ja transektloenduse metoodikat. Kõiki transekte 
külastati loendusperioodil kolm korda, et vähendada eri liikide pesitsusfenoloogilisest eripärast 
tuleneda võivat tugevalt alahinnatud loendustulemust. Andmete analüüsil alade lõikes kasutati 
iga liigi puhul nendest kolmest loendusest maksimaalset loendustulemust.  

Analüüsides kasutati järgmisi näitajaid: pesitsevate paaride arv, pesitsevate paaride arv 
põldlõokeseta (et vähendada selle Eesti põllumajandusmaastiku kõige arvukama liigi mõju 

analüüsi tulemustele), pesitsevate liikide arv, kõikide liikide arv ja pesitsevate lindude Shannoni 
mitmekesisuse indeks22 transekti kohta. Andmeid analüüsiti ja tulemused on esitatud nii 
seirepiirkondade kaupa eraldi kui ka koos.  

Lähtuvalt pesitsusaegsest toiduvalikust võib linnud jagada loomtoidulisteks-putuktoidulisteks 
(nt aed-põõsalind, kiivitaja), segatoidulisteks (toituvad pesitsusajal nii loomsest kui ka taimsest 
toidust; nt metsvint, nurmkana) ning seemnetoidulisteks (nt karmiinleevike); detailne nimekiri on 
esitatud lisas (Lisa 12). Kuna majandamisviisid mõjutavad ka lindude toiduressursse (nt 
sünteetiliste pestitsiidide kasutamine vähendab lindudele toiduks olevate putukate ja 

umbrohuseemnete arvu ja mitmekesisust), analüüsiti jätkuvalt ettevõtete toetustüüpide lõikes ka 
erineva toiduvalikuga pesitsevate paaride arvu.  

 

                                                
22 Shannoni mitmekesisuse indeks võtab arvesse nii liikide arvu kui ka selle, kui palju isendeid igast liigist esineb; 
indeks on seda suurem, mida rohkem liike esineb ja mida ühtlasemalt nende arvukus liikide vahel on jaotunud ehk 
mida mitmekesisem on kooslus 
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Eri toetustüübiga ettevõtete ja piirkondadevaheliste erinevuste tuvastamiseks kasutati üldist ja 
üldistatud lineaarset mudelit23, kus analüüsi kaasati lisanäitajatena loendustransektide puhvrisse 
(100 m laiune ja 1 km pikkune ala) jääv maastikuelementide pindala ning põllukultuuride 

(linnuseire analüüsil mõeldakse selle all haritaval maal kasvatatavaid kultuure, v.a lühiajalised 
rohumaad) pindala. Maastikuelementide pindala kaasati põhjusel, et mitmed uurimused on 
näidanud maastikuelementide olulist mõju linnunäitajatele (Piha, 2007); (McMahon, 2008); 
(Marja et al., 2012). Põllukultuuride pindala kaasati analüüsi, kuna MAHE ettevõtetes oli sageli 
väiksem pind transektist põllukultuuride all ja seega suurem pind rohumaade all kui KSM ja 
ÜPT ettevõtetes. Kuna rohumaa on enamasti ekstensiivsemalt majandatud kui põllukultuurid, 
taheti erinevast maakasutusest tulenevat mõju eri toetustüübiga ettevõtete vaheliste erinevuste 
tuvastamisel kõrvaldada.  

Eraldi uuriti ka keskmist põllukultuuride ja maastikuelementide pindala lindude loendustransekti 
puhvris (1 km x 100 m) toetustüübiti aastate kaupa. Kuna mõlemad näitajad mõjutavad mingil 
määral linnunäitajaid, aitab nende trendide teadmine linnunäitajate analüüsitulemusi tõlgendada. 

Tulemused 

Kesk-Eesti seirepiirkond 

Üldiseloomustus ja liigiline koosseis  

Kesk-Eesti piirkonna transektidel kohati perioodil 2010-2016 sõltuvalt aastast 148-260 pesitsevat 
paari ja 3-14 pesitsevat liiki. Toitekülaliste isendite koguarv kõikus vahemikus 373-792, liikide 
arv aga 17-32 (Lisa 13). 2016. a registreeriti potentsiaalsete pesitsejatena kokku 3 liiki ja 189 

paari linde. Kui arvestada, et 2015. a olid pesitsevate paaride arv ja liikide arv nagunii 
madalamad, kuna siis kaasati analüüsi vaid need seirealad, kus toetustüüp võrreldes eelnevate 
seirealadega ei muutunud (kokku 33 seireala asemel 26), olid need linnunäitajad 2016. a samuti 
madalamad kui 2010.-2014. a. Samas toimus 2016. a seire jälle 66-l alal. Toitekülalistena 
registreeriti piirkonnas 2016. a 19 linnuliiki ja kokku 432 toitekülalisest lindu. 

Pesitsevatest liikidest domineeris Kesk-Eesti seirepiirkonnas kõigi toetustüüpidega ettevõtetes 
kõigil seireaastatel põldlõoke, kelle dominants oli kõrgeim KSM (olenevalt aastast 85-98%), 
seejärel ÜPT (78-91%) ning madalaim MAHE ettevõtetes (67-97%). Seejuures oli põldlõokeste 

dominants MAHE seirealadel 2015. ja 2016. a võrreldes aastatega 2010-2014 erakordselt kõrge 
(dominantsid 2010.-2014. a 71-81%, samas 2015. ja 2016. a vastavalt 91% ja 97%). 2015. a 
kohati Kesk-Eesti MAHE seirealadel vaid kahte pesitsevat liiki: põldlõokest ja kadakatäksi. 
Selliste tulemuste ühe põhjusena võib välja tuua asjaolu, et 2015. a analüüs sisaldas vaid 5 
MAHE seireala tulemusi varasema 11 asemel. Samas 2016. a viidi seire läbi jälle 11 MAHE alal, 
sh kaheksal neist toimus seire 2016. a esimest korda (seoses seirealade väljavahetamisega 
lähtuvalt uuest MAK toetusperioodist). 

Järgnevateks liikideks dominantsidelt olid aastate 2010-2016 jooksul Kesk-Eesti seirealadel 
kiivitaja ja kadakatäks, keda leidus samuti kõigi toetustüüpidega ettevõtetes. Ülejäänud liikidest 

oli arvukaim sookiur, keda kohati enamasti vaid MAHE aladel (v.a viimasel paaril aastal), kuid 

                                                
23 Üldine ja üldistatud lineaarne mudel (general/generalised linear model, GLM) - analüüsimeetod, kus uuritakse 
mingi tunnuse seoseid (võimalikku sõltuvust) klassifikaator- ja pidevate tunnuste ja nende omavaheliste 
koosmõjudega (üldistatud lineaarse mudeli puhul ei pea sõltuv tunnus olema normaaljaotusega, üldise lineaarse 
mudeli puhul peab) 
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paaril korral ka ÜPT aladel. Veel kohati 10 pesitsevat linnuliiki, kuid väga harva ja nende 
kohatud paaride osakaal oli väga madal: peamiselt kohati neid MAHE ja vahel ka ÜPT 
ettevõtetes, kuid mitte kordagi KSM ettevõtetes.  

Keskmised linnunäitajad ja muutused aastate jooksul 

Linnunäitajate muutuste jälgimisel aastate jooksul tuleb meeles pidada, et tulenevalt MAK 2014-
2020 toetusperioodi avanemisest vahetati 2016. a osad seirealad välja. Kesk-Eesti seirevalim 
koosnes igal seireaastal, v.a 2015. a, 33-st seireettevõttest, millest 11 MAHE, 11 KSM ja 11 ÜPT 
ettevõtet. 2016. a vahetati välja 1 ÜPT ja 8 MAHE ettevõtet – seega jäi valimisse endistest 
MAHE seirealadest alles vaid 3. 2015. a analüüsitav seirevalim koosnes aga 26-st seirealast: 
5 MAHE, 11 KSM ja 10 ÜPT ala (teiste seireettevõtete toetustüüp oli muutunud ja need jäid 
seega analüüsist välja). 

Keskmine pesitsevate paaride arv oli MAHE ja ÜPT aladel kõrgeim 2012. ja 2013. a ning KSM 
aladel 2010. a, millele järgnes aga kõigi toetustüüpidega ettevõtetes langustrend. Teised neli 
linnunäitajat 2013. a võrreldes eelnevate aastatega kõigi kolme toetustüübiga ettevõtetes 
kasvasid, seejärel langesid aga jälle endisele tasemele või isegi madalamale. Eriti järsk keskmiste 
linnunäitajate langus toimus seireperioodi 2010-2016 lõpus MAHE seirealadel alates aastast 
2014 (Joonis 102).  
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Joonis 102. Keskmised (± standardviga) linnunäitajad transekti kohta Kesk-Eesti piirkonnas ettevõtete 
toetustüüpide lõikes 2010.-2016. a. N=33, v.a 2015. a, mil N=26 

Pesitsevate paaride arv toetustüübiti toitumisgruppide järgi 

Loomtoiduliste lindude paare kohati perioodil 2010-2016 MAHE ettevõtetes mõnevõrra rohkem 
kui KSM ja ÜPT ettevõtetes (Lisa 14). Jättes analüüsist välja põldlõokese kui kõige arvukama 
loomtoidulise linnuliigi, kohati MAHE ettevõtetes seireaastate peale kokku pesitsevaid paare 

kolm korda rohkem kui KSM ja kaks korda rohkem kui ÜPT ettevõtetes.  

Pesitsusajal seemnetoiduliste ja segatoiduliste linnuliikide nimekiri on oluliselt lühem kui 
loomtoiduliste liikide oma ja seega kohati neid ka palju harvem. Seemnetoidulist liiki 
karmiinleevikest kohati seireaastate jooksul vaid MAHE ettevõtetes (kokku viit paari). 
Segatoidulisi linnuliike kohati 2010.-2016. a kokku kolme paari MAHE ja viit paari ÜPT 
ettevõtete seiretransektidel, KSM seirealadel aga mitte kordagi. 

Toetustüüpidevahelised erinevused aastate kaupa 

Kõigi viie linnunäitajaga viidi seireaastate 2010-2016 kohta läbi statistilised analüüsid. Seejuures 

testiti linnunäitajate erinevusi seirealade vahel lähtuvalt toetustüübist, kuid analüüsis võeti 
arvesse ka maastikuelementide ja põllukultuuride pindala loendustransekti puhvris. 2015. a 
tulemuste puhul tasub meeles pidada, et kui aastatel 2010-2014 ja 2016 sisaldas analüüsitav 
valim 11 MAHE, 11 KSM ja 11 ÜPT seireala, siis 2015. a 5 MAHE, 11 KSM ja 10 ÜPT 
seireala.  

2010.-2016. a linnuseire analüüsil leiti Kesk-Eestis järgmistel juhtudel toetustüübi statistiliselt 
oluline mõju (Tabel 24): 

• pesitsevate paaride arv põldlõokeseta oli 2011. a MAHE ettevõtetes oluliselt kõrgem kui 

KSM ettevõtetes ning 2014. a ÜPT ettevõtetes oluliselt kõrgem kui KSM ettevõtetes; 

• Shannoni mitmekesisuse indeks oli 2011. a MAHE ettevõtetes oluliselt kõrgem kui KSM 

ettevõtetes. 

Maastikuelementide pindala osas leiti 2013. a neljale linnunäitajale viiest oluline positiivne mõju 
ning mõned korrad ka varasematel aastatel (Tabel 24). Põllukultuuride pindala osas leiti oluline 
negatiivne mõju viiel aastal pesitsevate paaride arvule põldlõokeseta ning mõnel korral ka 
teistele linnunäitajatele.  
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Tabel 24. Linnunäitajate seosed maastikuelementide ja põllukultuuride pindalaga ning ettevõtte toetustüübiga Kesk-Eesti piirkonnas 2010.-2016. a 
(analüüsides on arvesse võetud korraga kõik tegurid). N=33, v.a 2015. a, mil N=26 

Näitaja 
Maastikuelementide pindala Põllukultuuride* pindala Toetustüüp 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

Pesitsevate paaride arv - - - - - - - N - - - - - - - - - - - - - 

Pesitsevate paaride arv 
põldlõokeseta - - P P - - - N - N N N N - - M>K - - Ü>K - - 

Pesitsevate liikide arv - - - P - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Kõikide liikide arv - - - P - - - - - - N - - - - - -  - - - - 

Shannoni 
mitmekesisuse indeks P - P P - - - - - - - - N - - M>K - - - - - 

* haritaval maal kasvatatavad kultuurid, v.a lühiajalised rohumaad; - statistiliselt oluline seos puudub; P – statistiliselt oluline positiivne seos; N – statistiliselt oluline negatiivne 
seos; toetustüüpidevahelise olulise erinevuse esinemisel on välja toodud, milliste gruppide vahel erinevus esines; M – MAHE, K – KSM, Ü – ÜPT 
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Lõuna-Eesti seirepiirkond 

Üldiseloomustus ja liigiline koosseis  

Lõuna-Eesti piirkonna transektidel kohati perioodil 2010-2016 sõltuvalt aastast 254-372 

pesitsevat paari ja 13-24 pesitsevat liiki (Lisa 15). Toitekülaliste isendite koguarv kõikus 
vahemikus 233-785, liikide arv aga 27-37. 2016. a registreeriti potentsiaalsete pesitsejatena 
kokku 13 liiki ja 285 paari linde, mis oli liikide arvu poolest aastate madalaim tulemus. Kui 
arvestada, et 2015. a oli pesitsevate paaride arv nagunii madalam (254 paari), kuna siis kaasati 
analüüsi vaid need seirealad, kus toetustüüp võrreldes eelnevate seirealadega ei muutunud 
(kokku 33 seireala asemel 27), oli see linnunäitaja 2016. a samuti madalam kui 2010.-2014. a. 
Samas toimus 2016. a seire jälle 66-l alal. Toitekülalistena registreeriti piirkonnas 2016. a 33 
linnuliiki ja kokku 544 toitekülalisest lindu.  

Pesitsevatest liikidest domineeris Lõuna-Eesti seirepiirkonnas kõigi toetustüüpidega ettevõtetes 
kõigil seireaastatel põldlõoke. MAHE ja ÜPT aladel oli põldlõokese dominants (olenevalt aastast 
46-60%) kõrgem kui MAHE ettevõtetes (30-48%). Arvukamalt olid esindatud veel kadakatäks, 
kiivitaja, sookiur, pruunselg-põõsalind, talvike ja soo-roolind – kõik need liigid olid mõne 
erandiga kõigil aastatel esindatud kõigi toetustüüpidega ettevõtetes. Lisaks oli kõigi seirealade ja 
-aastate peale esindatud veel 34 linnuliiki, keda kohati harvemini. 

Keskmised linnunäitajad ja muutused aastate jooksul 

Linnunäitajate muutuste jälgimisel aastate jooksul tuleb meeles pidada, et tulenevalt MAK 2014-
2020 toetusperioodi avanemisest vahetati 2016. a osad seirealad välja. Lõuna-Eesti seirevalim 

koosnes igal seireaastal, v.a 2015. a, 33-st seireettevõttest, millest 11 MAHE, 11 KSM ja 11 ÜPT 
ettevõtet. 2016. a vahetati välja 2 ÜPT, 1 KSM ja 5 MAHE ettevõtet. 2015. a analüüsitav 
seirevalim koosnes aga 27-st seirealast: 8 MAHE, 10 KSM ja 9 ÜPT ala (teiste seireettevõtete 
toetustüüp oli muutunud ja need jäid seega analüüsist välja).  

Keskmine pesitsevate paaride arv oli seireperioodil 2010-2016 eri toetustüübiga ettevõtetes 
küllaltki kõikuv. Märgata võib ÜPT alade veidi erinevat trendi – pärast 2012. a keskmine 
pesitsevate paaride arv igal aastal langes (Joonis 103). 

Teise nelja linnunäitaja keskmine transekti kohta kõikus aastati kõige rohkem üles-alla KSM 

aladel, kuid need võib ilmselt stabiilseks lugeda – v.a Shannoni mitmekesisuse indeksi puhul 
võib eraldi välja tuua, et see oli 2016. a seireperioodi 2010-2016 madalaim. MAHE aladel olid 
Shannoni mitmekesisuse indeks ning pesitsevate ja külastavate liikide arv kõrgeimad 2014. a, 
misjärel kahe esimese näitaja keskmised langesid madalamale kui eelnevatel seireaastatel. 
Pesitsevate paaride arv põldlõokeseta oli MAHE aladel kõrgeim 2010. a, misjärel oli see väikeste 
kõikumistega pigem nõrgalt negatiivse trendiga.  

ÜPT aladel kõikusid keskmised linnunäitajad kõige vähem, kuid lisaks pesitsevate paaride arvule 
võib nõrka negatiivset trendi märgata ka pesitsevate paaride arvus põldlõokesta ning Shannoni 
mitmekesisuse indeksis. Lisaks oli pesitsevate liikide arv ÜPT aladel 2016. a perioodi 2010-2016 

madalaim. 

  



 

163 
 

  

  

 

 

Joonis 103. Keskmised (± standardviga) linnunäitajad transekti kohta Lõuna-Eesti piirkonnas ettevõtete 
toetustüüpide lõikes 2010.-2016. a. N=33, v.a 2015. a, mil N=27 

Pesitsevate paaride arv toetustüübiti toitumisgruppide järgi 

Loomtoiduliste lindude paare kohati perioodil 2010-2016 kõige rohkem MAHE ja kõige vähem 
ÜPT ettevõtetes (Lisa 16). Jättes analüüsist välja põldlõokese kui kõige arvukama loomtoidulise 
linnuliigi, kohati MAHE ettevõtetes seireaastate peale kokku pesitsevaid paare poolteist korda 

enam kui KSM ja ÜPT ettevõtetes.  

Pesitsusajal seemnetoiduliste ja segatoiduliste linnuliikide nimekiri on oluliselt lühem kui 
loomtoiduliste liikide oma ja seega kohati neid ka palju harvem. Pesitsusajal nii seemne- kui ka 
segatoiduliste liikide paare kohati seireaastatel 2010-2016 kokku kõige rohkem MAHE ja kõige 
vähem ÜPT seirealadel.  
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Toetustüüpidevahelised erinevused aastate kaupa 

Kõigi viie linnunäitajaga viidi seireaastate 2010-2016 kohta läbi statistilised analüüsid. Seejuures 
testiti linnunäitajate erinevusi seirealade vahel lähtuvalt toetustüübist, kuid analüüsis võeti 

arvesse ka loendustransekti maastikuelementide ja põllukultuuride pindala. 2015. a tulemuste 
puhul tasub meeles pidada, et kui aastatel 2010-2014 ja 2016 sisaldas analüüsitav valim 
11 MAHE, 11 KSM ja 11 ÜPT seireala, siis 2015. a 8 MAHE, 10 KSM ja 9 ÜPT seireala.  

2010.-2016. a linnuseire tulemuste põhjal leiti Lõuna-Eestis mõnel juhul toetustüübi statistiliselt 
oluline mõju (Tabel 25): 

• pesitsevate paaride arv oli: 

o 2010. a MAHE ettevõtetes oluliselt kõrgem kui ÜPT ettevõtetes; 
o 2015. a KSM ettevõtetes oluliselt kõrgem kui MAHE ja ÜPT ettevõtetes; 

• pesitsevate paaride arv põldlõokeseta oli: 

o MAHE ettevõtetes 2010. ja 2014. a oluliselt kõrgem kui ÜPT ning 2010. a ka 
oluliselt kõrgem kui KSM ettevõtetes; 

o 2015. a KSM ettevõtetes oluliselt kõrgem kui MAHE ettevõtetes; 

• kõikide liikide arv oli 2014. a MAHE ettevõtetes oluliselt kõrgem kui ÜPT ettevõtetes. 

Maastikuelementide pindala mõjutas 2010. ja 2016. a kõiki linnunäitajaid, v.a pesitsevate paaride 
arv, positiivselt (Tabel 25). Lisaks leiti 2012. a pesitsevate paaride arvule põldlõokeseta oluline 
negatiivne mõju. Põllukultuuride pindalal leiti 2011.-2016. a paljudel juhtudel olevat erinevatele 
linnunäitajatele oluline mõju, mis oli alati negatiivne. 
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Tabel 25. Linnunäitajate seosed maastikuelementide ja põllukultuuride pindalaga ning ettevõtte toetustüübiga Lõuna-Eesti piirkonnas 2010.-2016. a (analüüsides 
võeti arvesse korraga kõik tegurid). N=33, v.a 2015. a, mil N=27 

Näitaja 

Maastikuelementide pindala Põllukultuuride* pindala Toetustüüp 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

Pesitsevate paaride arv - - - - - - - - - N - N N - M>Ü - - - - K>M,Ü - 

Pesitsevate paaride arv 
põldlõokeseta P - N - - - P - N N N N N N M>K,Ü - - - M>Ü K>M - 

Pesitsevate liikide arv P - - - - - P - - N - N N - - - - - - - - 

Kõikide liikide arv P - -  -   -  - P - - - - - N - - - -  - M>Ü - - 

Shannoni mitmekesisuse 
indeks P - - - - - P - - N N N N - - - - - - - - 

* haritaval maal kasvatatavad kultuurid, v.a lühiajalised rohumaad; - statistiliselt oluline seos puudub; P – statistiliselt oluline positiivne seos; N – statistiliselt oluline negatiivne seos; 
toetustüüpidevahelise olulise erinevuse esinemisel on välja toodud, milliste gruppide vahel erinevus esines; M – MAHE, K – KSM, Ü – ÜPT 
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Kesk- ja Lõuna-Eesti seirepiirkondade koondanalüüs 

Üldiseloomustus ja liigiline koosseis  

Kesk- ja Lõuna-Eesti piirkonna transektidel kohati perioodil 2010-2016 sõltuvalt aastast 402-632 
pesitsevat paari ja 13-25 pesitsevat liiki (Lisa 17). Toitekülalistest isendite koguarv kõikus 
vahemikus 702-1374, liikide arv aga 33-43. 2016. a registreeriti potentsiaalsete pesitsejatena kokku 
kõigest 13 liiki, mis oli perioodi miinimum (aastatel 2010-2015 kohati 19-25 liiki), ning 474 paari 
linde. Kui arvestada, et 2015. a oli pesitsevate paaride arv nagunii madalam (402 paari), kuna siis 
kaasati analüüsi vaid need seirealad, kus toetustüüp võrreldes eelnevate seirealadega ei muutunud 
(kokku 66 seireala asemel 53), oli see linnunäitaja 2016. a samuti madalam kui 2010.-2014. a. 
Samas toimus 2016. a seire jälle 66-l alal. Toitekülalistena registreeriti piirkonnas 2016. a 40 

linnuliiki ja kokku 976 toitekülalisest lindu.  

Pesitsevatest liikidest domineeris Kesk- ja Lõuna-Eesti seirepiirkondade peale kokku kõigil 
seireaastatel kõigi toetustüüpidega ettevõtetes põldlõoke. Dominantsid olid siiski mõnevõrra 
erinevad: KSM ja ÜPT ettevõtetes olenevalt aastast 62-73%, MAHE ettevõtetes aga 46-67%. 
Seejuures jäi põldlõokeste dominants perioodil 2010-2015 MAHE aladel vahemikku 42-59% ning 
kasvas 2016. a ligi 13% võrra. Järgnevateks arvukamateks liikideks olid kadakatäks ja kiivitaja ning 
väiksema arvukuse ja osakaaluga järgnesid sookiur, pruunselg-põõsalind, talvike, soo-roolind ja 
metskiur. Lisaks kohati mõlema piirkonna peale kokku eri toetustüübiga ettevõtetes veel 34 

pesitsevat linnuliiki, kuid vähearvukalt. 

Keskmised linnunäitajad ja muutused aastate jooksul 

Linnunäitajate muutuste jälgimisel aastate jooksul tuleb meeles pidada, et tulenevalt MAK 2014-
2020 toetusperioodi avanemisest vahetati 2016. a osad seirealad välja. Kesk- ja Lõuna-Eesti 
seirevalim koosnes igal seireaastal, v.a 2015. a, 66-st seireettevõttest, millest 22 MAHE, 22 KSM ja 
22 ÜPT ettevõtet. 2016. a vahetati välja 3 ÜPT, 1 KSM ja 13 MAHE ettevõtet – seega vahetati 
rohkem kui pooled MAHE seirealad välja. 2015. a analüüsitav seirevalim koosnes aga 53-st 
seirealast: 13 MAHE, 21 KSM ja 19 ÜPT ala (teiste seireettevõtete toetustüüp oli muutunud ja need 
jäid seega analüüsist välja). 

MAHE aladel olid keskmised linnunäitajad transekti kohta 2010. a kõrgemad, siis langesid, 
saavutades seejärel 2013. aastaks maksimumi. Pärast seda on kõik keskmised linnunäitajad transekti 
kohta MAHE aladel aasta-aastalt langenud saavutades 2016. a seireaastate 2010-2016 miinimumi 
(Joonis 104). 

ÜPT aladel olid linnunäitajad samuti kõrgeimad 2013. a (paaride arv ka 2012. a) ning pesitsevate 
paaride arvus (sh põldlõokeseta) ning Shannoni mitmekesisuse indeksis võib väikest langustrendi 
täheldada. KSM ettevõtetes olid keskmised linnunäitajad transekti kohta Kesk- ja Lõuna-Eesti 
piirkondi koos analüüsides kõige stabiilsemad.  
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Joonis 104. Keskmised (± standardviga) linnunäitajad transekti kohta piirkondade koosanalüüsil ettevõtete 
toetustüüpide lõikes 2010.-2016. a. N=66, v.a 2015. a, mil N=53 

Pesitsevate paaride arv toetustüübiti toitumisgruppide järgi 

Loomtoiduliste lindude paare kohati perioodil 2010-2016 MAHE ettevõtetes kõige rohkem ja ÜPT 

ettevõtetes kõige vähem – vahe oli 187 paari (Lisa 18). Jättes analüüsist välja põldlõokese kui kõige 
arvukama loomtoidulise linnuliigi, kohati MAHE ettevõtetes seireaastate peale kokku pesitsevaid 
paare 1,6 korda rohkem kui KSM ja ÜPT ettevõtetes. 2015. a oli MAHE seirealade arv väiksem kui 
KSM ja ÜPT seirealade arv (MAHE 13, KSM 21 ja ÜPT 19 seireala) – seega oleks 2015. a võrdse 
valimi korral MAHE näitajad ilmselt veel kõrgemad olnud. 
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Pesitsusajal seemnetoiduliste ja segatoiduliste linnuliikide nimekiri on oluliselt lühem kui 

loomtoiduliste liikide oma ja seega kohati neid ka palju harvem. Seemnetoidulist liiki 
karmiinleevikest kohati seireaastate jooksul enim MAHE ettevõtetes – kokku 9 paari. KSM 
ettevõtetes kohati seireaastate jooksul vaid kahte ja ÜPT ettevõtetes ühte paari karmiinleevikesi. 
Segatoidulisi linnuliike kohati seireaastate 2010-2016 jooksul kokku 100 paari, sh kõige rohkem 
MAHE ettevõtetes. 

Toetustüüpide- ja piirkondadevahelised erinevused aastate kaupa 

Kõigi viie linnunäitajaga viidi seireaastate 2010-2016 kohta läbi statistilised analüüsid. Seejuures 
testiti linnunäitajate erinevusi seirealade vahel lähtuvalt toetustüübist ja piirkonnast, kuid analüüsis 
võeti arvesse ka maastikuelementide ja põllukultuuride pindala loendustransekti puhvris. 2015. a 
tulemuste puhul tasub meeles pidada, et kui aastatel 2010-2014 ja 2016 sisaldas analüüsitav valim 

22 MAHE, 22 KSM ja 22 ÜPT seireala, siis 2015. a 13 MAHE, 21 KSM ja 19 ÜPT seireala.  

Kesk- ja Lõuna-Eesti seirepiirkondade andmete koosanalüüsil leiti, et kõigil juhtudel, v.a kõikide 
liikide arv 2010. ja 2013. a, olid näitajad Lõuna-Eestis oluliselt kõrgemad kui Kesk-Eestis. Lisaks 
leiti järgmistel juhtudel toetustüübi statistiliselt oluline mõju (Tabel 26): 

• pesitsevate paaride arv põldlõokeseta oli: 

o 2010. ja 2014. a MAHE ettevõtetes oluliselt kõrgem kui ÜPT ja 2010. a ka oluliselt 
kõrgem kui KSM ettevõtetes; 

o 2015. a KSM ettevõtetes oluliselt kõrgem kui MAHE ettevõtetes; 

• kõikide liikide arv oli 2010. ja 2014. a MAHE ettevõtetes oluliselt kõrgem kui ÜPT ja 

2014. a ka oluliselt kõrgem kui KSM ettevõtetes. 

Maastikuelementide pindala korreleerus 2010., 2013. ja 2016. a mitmete linnunäitajatega 
positiivselt, samas 2012. a kõikide liikide arvuga negatiivselt. Põllukultuuride pindala korreleerus 
üle pooltel juhtudel oluliselt linnunäitajatega ning seos oli alati negatiivne (Tabel 26).  
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Tabel 26. Linnunäitajate seosed maastikuelementide ja põllukultuuride pindalaga, piirkonnaga ja ettevõtete toetustüübiga piirkondade koosanalüüsil 
2010.-2015. a (analüüsides on arvesse võetud korraga kõik tegurid). N=66, v.a 2015. a, mil N=53 

Näitaja 
Maastikuelementide pindala Põllukultuuride* pindala Piirkond Toetustüüp 
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Pesitsevate 
paaride arv 

- -  - P  -  -  - N N N  -  - N  - L>K L>K L>K L>K L>K L>K L>K -  -  -  -  -  -  - 

Pesitsevate 
paaride arv 
põldlõokeseta 

P -  -  -  -  -  - N N N N N N N L>K L>K L>K L>K L>K L>K L>K M>K,Ü  -  -  - M>Ü K>M  - 

Pesitsevate 
liikide arv 

P - - P  -  - P  -  - N  - N N  - L>K L>K L>K L>K L>K L>K L>K -  -  -  -  -  -  - 

Kõikide liikide 
arv 

P - N  -  -  - P  -  - N N  - N  -  - L>K L>K   - L>K L>K L>K M>Ü  -  -  - M>K,Ü  -  - 

Shannoni 
mitmekesi-
suse indeks 

P -  - P  -  - P  -  - N N N N N L>K L>K L>K L>K L>K L>K L>K -  -  -  -  -  -  - 

* haritaval maal kasvatatavad kultuurid, v.a lühiajalised rohumaad; - statistiliselt oluline seos puudub; P – statistiliselt oluline positiivne seos; N – statistiliselt oluline 
negatiivne seos; toetustüüpide- ja piirkondadevahelise olulise erinevuse esinemisel on välja toodud, milliste gruppide vahel erinevus esines; M – MAHE, K – KSM, Ü – 
ÜPT, K – Kesk-Eesti, L – Lõuna-Eesti 
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Põllukultuuride ja maastikuelementide pindala toetustüübiti 2010.-2016. a  

Linnunäitajate analüüsides võeti arvesse ka põllukultuuride ja maastikuelementide pindala 
loendustransekti puhvris (sirgjoonelise transekti puhul 1 km x 100 m). Seetõttu uuriti ka nende 

näitajate keskmisi väärtusi toetustüübiti kogu seireperioodi 2010-2016 jooksul. 
Loendustransektide puhvrite pindala oli sirgjoonelise transekti puhul 10 ha ning juhul, kui 
transekt ei olnud sirgjooneline, ka veidi rohkem.  

Põllukultuuride pindala oli mõlemas piirkonnas MAHE loendustransektide puhvrites väiksem 
kui KSM ja ÜPT loendusaladel (Joonis 105). Kesk-Eesti MAHE aladel oli põllukultuuride 
pindala madalaim 2014. a, enne seda püsis küllaltki sarnasel tasemel (keskmiselt 3 ha 
loendustransekti puhvrist). 2015. ja 2016. a oli põllukultuuride pindala kõrgem kui varasematel 
aastatel (keskmised vastavalt 4 ja 4,4 ha). Muutuste põhjustena saab välja tuua 2015. a puhul 

väiksema seirevalimi (11 ala asemel 5) ning 2016. a puhul seirevalimi muutus (11-st 8 MAHE 
ala vahetati välja). Lõuna-Eesti MAHE aladel kõikus keskmine põllukultuuride pindala transekti 
kohta aastate jooksul üles-alla, piirkondade peale kokku oli see 2016. a veidi kõrgem kui 
varasematel aastatel. KSM ja ÜPT ettevõtete transektide puhvrites toimusid seireaastate jooksul 
vaid väikesed kõikumised, Lõuna-Eestis suuremad kui Kesk-Eestis. 

Kesk-Eesti 
N=33, v.a 2015. a, mil N=26 

 

Lõuna-Eesti 
N=33, v.a 2015. a, mil N=27 

 

Kesk- ja Lõuna –Eesti 
N=66, v.a 2015. a, mil N=53 

 

 

Joonis 105. Keskmine (± standardviga) põllukultuuride pindala transekti puhvris (1 km x 100 m) Kesk- ja 
Lõuna-Eestis ning piirkondade peale kokku ettevõtete toetustüüpide lõikes 2010.-2016. a 

Keskmine maastikuelementide pindala loendustransekti puhvri kohta oli seireaastate 2010-2013 
jooksul (eelmine seirevalim) lindude loendustransektide puhvrites küllaltki stabiilne – suuremad 
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muutused esinesid 2014. ja 2015. a (Joonis 106). 2014. a muutused toimusid põhjusel, et mõnda 
seiretransekti tuli veidi nihutada või seireala välja vahetada – põhjuseks osade seirepõldude 
omaniku- ja sellest tulenev võimalik toetustüübivahetus. 2014. a lõppesid 2009. a võetud 

viieaastased keskkonnatoetuse kohustused, kuid soovijad said kohustusega jätkata ka 2014. a. 
Kesk-Eestis oli seega keskmise maastikuelementide pindala 2014. a muutuse põhjuseks kahe 
KSM seiretransekti nihutamine ning ühe MAHE ala väljavahetamine. Lõuna-Eesti 2014. a ÜPT 
keskmise maastikuelementide pindala muutuse põhjuseks oli samuti asjaolu, et kahte transekti 
tuli veidi nihutada. 2015. a muutused keskmises maastikuelementide pindalas olid seotud 
analüüsi kaasatud seirealade väiksema arvuga, millest tulenevalt ka keskmised väärtused 
analüüsitavate loendusalade kohta muutusid. 

Kesk-Eesti 
N=33, v.a 2015. a, mil N=26 

 

Lõuna-Eesti 
N=33, v.a 2015. a, mil N=27 

 

Kesk- ja Lõuna –Eesti 
N=66, v.a 2015. a, mil N=53 

 

 

Joonis 106. Keskmine (± standardviga) maastikuelementide pindala transekti puhvris (1 km x 100 m) 
Kesk- ja Lõuna-Eestis ning piirkondade peale kokku ettevõtete toetustüüpide lõikes 2010.-2016. a 

Keskmine maastikuelementide pindala loendustransekti puhvri kohta oli Lõuna-Eestis kõrgem 
kui Kesk-Eestis. Lisaks oli näitaja 2010.-2015. a Lõuna-Eestis ja piirkondi koos vaadates MAHE 
aladel märgatavalt kõrgem kui KSM ja ÜPT aladel – 2016. a langes MAHE aladel keskmine 
näitaja aga peaaegu samale tasemele kui ÜPT aladel (Joonis 106). 2016. a vahetati Lõuna-Eestis 

välja 5 MAHE ning Kesk-Eestis 8 MAHE ala – neil uutel aladel esines järelikult 
loendustransekti puhvris vähem maastikuelemente, eriti Lõuna-Eestis. 2016. a oli keskmine 
maastikuelementide pindala Kesk-Eesti MAHE aladel transekti puhvris MAHE ja ÜPT aladel 
2015. aastani küllaltki võrdne, KSM aladel aga madalam. 2016. a ÜPT keskmine näitaja langes – 
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Kesk-Eestis vahetati siis üks ala välja ning uuel alal ei esinenud loenduspuhvris ühtegi 
maastikuelementi.   

Arutelu 

Üldiseloomustus ja liigiline koosseis  

Aastatel 2010-2016 kohati seirealadel kokku 42 pesitsevat linnuliiki ning loendati 
3814 pesitsevat põllulinnupaari. Dominantseimaks linnuliigiks Eesti põllumajandusmaastikul oli 
ülekaalukalt avamaastikku eelistav põldlõoke, kellele järgnesid kadakatäks, kiivitaja ja sookiur. 
Madalaim põldlõokese dominants leiti Lõuna-Eestis ja piirkondi koos analüüsides kõigil aastatel 
ja Kesk-Eestis perioodil 2010-2014 MAHE ettevõtetes, mis tuleneb sellest, et seal kohati rohkem 
ja arvukamalt ka teisi liike kui KSM ja ÜPT ettevõtetes. Põldlõoke on ülekaalukalt kõige 
arvukam lind Eesti põllumajandusmaastikus, kes eelistab suuremaid avatud alasid. 2015. ja 

2016. a oli aga Kesk-Eestis põldlõokeste dominants MAHE aladel väga kõrge, 2016. a isegi 
kõrgem kui KSM ja ÜPT aladel. 2015. a kohati Kesk-Eesti MAHE aladel vaid kahte ja 2016. a 
kolme pesitsevat linnuliiki, varasemalt aga alati rohkem. 2015. a selliste tulemuste üheks 
põhjuseks võib olla asjaolu, et 2015. a analüüs sisaldas vaid 5 MAHE seireala tulemusi varasema 
11 asemel. 2016. a Kesk-Eesti MAHE alade madalate linnunäitajate ja kõrge põldlõokeste 
dominantsi põhjus ei ole selge. 2017. a on näha, kas selline trend jätkub. 

Lisaks oli põldlõokeste dominants Kesk-Eestis kõrgem kui Lõuna-Eestis: olenevalt aastast kõigi 
toetustüüpidega ettevõtete peale kokku vastavalt 76-93% ja 45-55% pesitsevatest paaridest. 
Lõuna-Eestis kohati rohkem ja arvukamalt ka teisi liike, perioodi 2010-2016 peale kokku 41 

pesitsevat linnuliiki, Kesk-Eestis vaid 14.    

Kõige väiksema pesitsevate lindude mitmekesisusega olid Kesk-Eesti KSM ettevõtted, kus 
kohati perioodi 2010-2016 jooksul kokku vaid kolme pesitsevat linnuliiki: põldlõokest, kiivitajat 
ja kadakatäksi. Kesk-Eesti KSM loendustransektide puhvrites esines ka kõige vähem 
maastikuelemente. Laiemas plaanis vaadatuna oli Kesk-Eesti seiremaakondade keskmine KSM 
põllumassiivi pindala palju suurem (2016. a olenevalt maakonnast 13,3-17,2 ha) kui MAHE ja 
ÜPT põllumassiivide24 (2016. a sõltuvalt maakonnast vastavalt 7,6-9 ha ning 3,1-3,9 ha) ning 
Lõuna-Eesti põllumassiivide keskmine pindala (2016. a olenevalt toetustüübist ja maakonnast 

2,1-9,8 ha) (PRIA, 31.08.2016 andmetel), (PRIA, 17.01.2017 andmetel). 2009.-2012. a 
põllulindude seire põlluraamatu detailsemas analüüsis leiti, et keskmine põllu suurus oli samuti 
kõrgeim Kesk-Eesti KSM seirealadel (27,1 ha, vt allpool alapeatükki „2010.-2012. aasta 
linnuseirega seotud põldude põlluraamatu andmete analüüs“). Seega on Kesk-Eesti KSM 
seirealade madalama linnustiku mitmekesisuse põhjuseks ilmselt vähene maastiku mitmekesisus.  

Piirkondadevahelised erinevused 

2010.-2016. a linnunäitajad olid kõigil seitsmel aastal Lõuna-Eesti seirepiirkonnas oluliselt 
kõrgemad kui Kesk-Eesti seirepiirkonnas (v.a paaril juhul). See tuleneb ilmselt 
kompensatsioonialade olemasolust Lõuna-Eestis ja piirkondlikest eripäradest. 2015. a oli 

                                                
24 ÜPT põllumassiivide hulka on arvatud vaid need massiivid, millele KSM ja MAHE toetust üldse ei taotletud. MAHE 
ja KSM põllumassiivid määrati toetustüübi gruppi, mis moodustas vähemalt 85% sellest massiivist 
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seirealustes maakondades keskmine ÜPT taotletud pind taotleja kohta25 Kesk-Eestis olenevalt 
maakonnast 68-102 ha, Lõuna-Eestis aga 27-46 ha (PRIA, 09.02.2016 andmetel). Põllumassiivi 
keskmine pindala jäi 2016. a olenevalt seiremaakonnast ja toetustüübist Kesk-Eestis vahemikku 

3,1-17,2 ha, Lõuna-Eestis aga 2,1-9,8 ha (PRIA, 31.08.2016 andmetel), (PRIA, 17.01.2017 
andmetel). Püsirohumaade osakaal oli perioodil 2010-2015 Kesk-Eesti seirealustes maakondades 
olenevalt aastast keskmiselt 18-20%, Lõuna-Eestis aga 28-31% (PRIA, 15.02.2011 andmetel); 
(PRIA, 14.02.2012 andmetel); (PRIA, 25.01.2013 andmetel); (PRIA, 10.02.2014 andmetel); 
(PRIA, 05.02.2015 andmetel), (PRIA, 09.02.2016 andmetel). Üldiselt võib sellest järeldada, et 
Lõuna-Eesti on mosaiiksem ja seal leidub rohkem linnustikule sobivaid elupaiku.  

Linnunäitajad toetustüübiti ja muutused aastate jooksul  

Keskmised linnunäitajad transekti kohta olid seireaastatel 2010-2014 paari erandiga nii 

piirkonniti eraldi kui ka Kesk- ja Lõuna-Eesti piirkondi koos analüüsides MAHE ettevõtetes 
kõrgemad kui KSM ja ÜPT ettevõtetes. 2015. ja 2016. a toimus MAHE alade keskmistes 
linnunäitajates transekti kohta suur langus, eriti Kesk-Eestis, kus pesitsejate keskmine liikide arv 
ja Shannoni mitmekesisuse indeks olid 2015. ja 2016. a ning pesitsevate paaride arv 
põldlõokeseta 2016. a madalamad kui KSM ja ÜPT aladel. Järsk langus toimus Kesk-Eesti 
MAHE aladel tegelikult juba 2014. a, kuid siis jäid keskmised linnunäitajad ikkagi kõrgemaks 
kui KSM ja ÜPT aladel. Lõuna-Eestis toimus samuti 2015. ja 2016. a MAHE aladel suur langus, 
kuid peale paari erandi olid keskmised linnunäitajad transekti kohta siiski MAHE aladel 
kõrgemad kui KSM ja ÜPT aladel.     

Seireaastate 2010-2014 tulemused viitasid, et MAHE ettevõtted on põllulindudele sobivam 
elupaik. Ühelt poolt olid MAHE alade mõnevõrra kõrgemad linnunäitajad ilmselt seotud meetme 
nõuetega: MAHE ettevõtetes on keelatud kasutada enamust mineraalväetisi ja sünteetilisi 
pestitsiide. Pesitsevate paaride arvu uurimisel lähtuvalt pesitsusaegsest toitumistüübist selgus, et 
seireaastate peale kokku kohati MAHE aladel lisaks loomtoidulistele lindudele rohkem ka 
segatoidulisi ja seemnetoidulisi linde kui KSM ja ÜPT aladel – ju neile leidub MAHE aladel 
rohkem toitu. Lisaks oli MAHE seirealade kõrgemate linnunäitajate põhjuseks ilmselt asjaolu, et 
seireaastate 2010-2014 jooksul oli transekti puhvri pinnast (1 km x 100 m; seega sirgjoonelise 

transekti puhul 10 ha) Kesk-Eestis ÜPT ettevõtetes põllukultuuride all keskmiselt 8,8 ha, KSM 
ettevõtetes 8,0 ha ning MAHE ettevõtetes 2,9 ha; Lõuna-Eestis olid vastavad näitajad 6,5 ha, 
7,0 ha ja 3,3 ha. Seega oli põllukultuuride alune pind, mis on enamasti intensiivsemalt 
majandatud kui rohumaad, suurem KSM ja ÜPT ettevõtetes. MAHE ettevõtetes oli aga transekti 
puhvrist keskmiselt koguni 7 ha ehk ~70% rohumaade all, mis on lindudele sobivam elupaik – 
ilmselt seetõttu olid seal ka linnunäitajad kõrgemad.  

2015. ja 2016. a madalad linnunäitajad MAHE aladel on aga eelpooltooduga vastuolus. 2015. a 
madalate näitajate põhjuseks võis olla väiksem analüüsitavate seirealade arv: alad, mille 

toetustüüp 2015. a muutus, jäeti analüüsidest välja. Nii sisaldas 2015. a analüüsidesse kaasatud 
valim 11 MAHE ala asemel Kesk-Eestis 5 ja Lõuna-Eestis 8 MAHE ala tulemusi. 2016. a 
analüüs sisaldas jälle mõlemas piirkonnast 11 MAHE ala nagu varasemalt, sest valimisse kaasati 

                                                
25 Siin on arvestatud ÜPT toetust taotlevaid tootjaid, kelle tegevusmaakonnaks on märgitud üks seiremaakondadest 
ehk reaalselt võivad osad põllud asuda ka väljaspool seiremaakonda – viimane on lihtsalt tootja poolt märgitud 
põhitegevusmaakonnaks  



 

174 
 

17 uut ala, sh MAHE alasid Kesk-Eestis 8 ja Lõuna-Eestis 5. Keskmine maastikuelementide 
pindala loendustransekti puhvris oli 2015. ja 2016. a Kesk-Eesti MAHE aladel isegi kõrgem kui 
varasematel aastatel, mis oleks pidanud lindudele pigem soodsalt mõjuma. Keskmine 

põllukultuuride pindala transekti kohta Kesk-Eesti MAHE aladel küll veidi kasvas. Lõuna-Eesti 
MAHE aladel keskmine maastikuelementide pindala 2016. a langes järsult, samas kui keskmine 
põllukultuuride pindala jäi pigem samale tasemele. 

Samas tuleb aga tõdeda, et viimastel aastatel ei toimunud langus ainult MAHE aladel. Kesk-
Eestis langes keskmine pesitsevate paaride arv alates 2014. a ka KSM ja ÜPT ettevõtetes. Kesk-
Eesti ÜPT aladel langesid keskmine pesitsevate paaride arv, pesitsevate liikide arv ja Shannoni 
indeks 2014.-2016. a madalamale kui aastatel 2010-2013 ehk kõigi aastate miinimumini. Kesk-
Eesti KSM aladel jäid kõik näitajad peale pesitsevate paaride arvu pigem samale tasemele, mis 

oli läbi aastate väga madal.  

Sarnaselt Kesk-Eesti KSM aladele olid ka Lõuna-Eesti KSM alad kõige stabiilsemad – v.a, et 
Shannoni indeks langes ka neis 2016. a miinimumini. Lõuna-Eesti ÜPT aladel võis alates 2013. a 
selget langust täheldada (2013. a keskmiselt 10 ja 2016. a 7 pesitsevat paari transekti kohta). 
Väikest langustrendi võis täheldada Lõuna-Eesti ÜPT aladel ka pesitsevate paaride arvus 
põldlõokeseta. Viimati mainitud näitaja, pesitsevate liikide arv ja Shannoni indeks olid 2016. a 
Lõuna-Eestis seireaastate 2010-2016 madalaimad. Seejuures, kui Lõuna-Eestis toimus suurem 
langus 2016. a (MAHE aladel juba 2015. a, mis võib tuleneda väiksemast analüüsitavate 

seirealade arvust), siis Kesk-Eestis juba aastast 2014. Seega ilmselt ei ole sellised muutused 
põhjustatud eelkõige seirevalimi muutusest – 2014. a viidi seire ju veel läbi kõigil vanadel 
seirealadel ning langust täheldati ka ÜPT aladel, millest olenevalt piirkonnast 2016. a vaid 1 ja 2 
ala välja vahetati. 2017. a on näha, kas selline trend jätkub. 

Madalaimad olid keskmised linnunäitajad transekti kohta Kesk-Eestis sagedamini KSM 
seirealadel, Lõuna-Eestis ja piirkondade koosanalüüsil kord KSM, kord ÜPT ettevõtetes. Sellest 
võib järeldada, et KSM ettevõtete tegevus ei ole niipalju keskkonnasõbralikum, et avalduks 
positiivne trend võrreldes ÜPT aladega.  

Lisaks transekti kohta keskmiste linnunäitajate võrdlemisele viidi põllulinnuseire andmetega läbi 

ka statistilised analüüsid, et tuvastada statistiliselt olulisi erinevusi linnunäitajates lähtuvalt 
ettevõtte toetustüübist. Analüüsi kaasati ka maastikuelementide ja põllukultuuride (haritaval 
maal kasvatatavad kultuurid, v.a lühiajalised rohumaad) pindala loendustransekti puhvris (1 km 
x 100 m). Seireaastate 2010-2016 andmeid aastate kaupa eraldi analüüsides leiti statistiliselt 
olulisi erinevusi linnunäitajates eri toetustüübiga ettevõtete vahel siiski vaid üksikutel juhtudel. 
Seejuures leiti kümnel juhul 14-st, et näitaja oli MAHE seirealadel oluliselt kõrgem kui KSM 
ja/või ÜPT aladel. Need olulised erinevused jäid aga seireaastatesse 2010-2014. 

Põllulindude arvu vähenemisele viitab ka riikliku keskkonnaseire programmi raames läbiviidav 

haudelinnustiku punktloendus (Nellis, Riikliku keskkonnaseire programmi "Eluslooduse 
mitmekesisuse ja maastike seire" alaprogrammi "Haudelinnustiku punktloendused 2016. aastal", 
2016). Selle tulemusel leiti aastate 1983-2016 populatsiooniindeksite alusel stabiilse, kasvava ja 
kahaneva arvukusega liigid (liiga väheste andmetega liikide kohta ei saanud trendi leida). 
Seireaastate 2010-2016 jooksul MAK meetmete põllulinnuseires kohatud 42-st liigist oli 
haudelinnustiku punktloenduse järgi 1 liik tugevalt kasvava, 3 liiki mõõdukalt kasvava, 14 liiki 
stabiilse ja 14 liiki mõõdukalt langeva trendiga (10 liigi kohta ei olnud võimalik trendi määrata). 



 

175 
 

Seejuures on seitse Eesti haudelinnustiku punktloenduse järgi mõõdukalt langeva trendiga 
põllulinnuliiki olnud MAK meetmete põllulinnuseires aastate jooksul kümne kõige arvukama 
liigi hulgas – seega, kui Eestis üldiselt on need liigid mõõdukalt langeva trendiga, on arusaadav, 

et see kajastub ka põllulindude seires. See võib seletada langust keskmistes linnunäitajates 
transekti kohta viimastel aastatel. Kesk-Eestis, kus põllulinnuseire linnunäitajate langus oli 
viimasel kolmel aastal eriti märgatav, kuulus seireaastate 2010-2016 jooksul kohatud 14-st 
põllulinnu liigist koguni 9 mõõdukalt langeva trendiga liikide hulka. See viitab, et põllulindude 
olukord on muutumas järjest ebasoodsamaks ja MAK meetmed ei ole piisavad nende 
negatiivsete muutuste ärahoidmiseks.    

Põllukultuuride pindala mõju 

Toetustüübi olulise mõju testimisel kaasati lisanäitajana analüüsi ka põllukultuuride (haritaval 

maal kasvatatavad kultuurid, v.a lühiajalised rohumaad) pindala. Põllukultuuride pindala kaasati 
analüüsi, kuna MAHE ettevõtetes oli sageli väiksem pind transektist põllukultuuride all ja seega 
suurem pind rohumaade all kui KSM ja ÜPT ettevõtetes. Samas leiti analüüsides (nii aastate 
kaupa kui ka aastaid koos analüüsides) põllukultuuride pindalal tihti linnunäitajatele oluline 
mõju, mis oli alati negatiivne. See viitab, et mida rohkem oli linnuseire transektide all teravilja-, 
õlikultuuri- jm haritavaid põlde peale rohumaa, seda väiksem oli seal lindude arvukus ja liikide 
arv. Samas ei tähenda see, et kogu ala peaks vaid rohumaa olema – oluline on kultuuride 
mitmekesisus, sest linnud kasutavad pesitsustsükli jooksul erinevate kultuuridega põlde.  

Keskmine põllukultuuride pindala loendustransekti puhvri kohta oli Lõuna-Eestis madalam kui 

Kesk-Eestis. Lisaks oli keskmine põllukultuuride pindala kõigil aastatel piirkondi nii eraldi kui 
ka koos analüüsides MAHE aladel madalam kui KSM ja ÜPT aladel. 

Põllukultuuride oluline mõju linnunäitajatele leiti sagedamini Lõuna-Eesti seirepiirkonnas. 
Põhjuseks võis olla asjaolu, et Kesk-Eestis olid linnustiku näitajad väga madalad ning 
põllukultuuride pindala valitsevam kui Lõuna-Eestis, mistõttu oli olulist seost raske tuvastada 
(näitajate varieeruvus oli selleks liiga väike). 

Maastikuelementide pindala mõju 

Toetustüübi olulise mõju testimisel kaasati lisanäitajana analüüsi maastikuelementide pindala. 

Seirealade valikul üritati linnutransekt paigutada põldude keskele ning vältida 
maastikuelementide sattumist transekti ümber paiknevasse loenduspuhvrisse (1 km x 100 m), 
kuid alati ei olnud see võimalik – eriti Lõuna-Eestis. 2010.-2016. a analüüside tulemusel leiti 
küll mitmetel juhtudel oluline positiivne maastikuelementide mõju linnunäitajatele, kuid 
sagedamini mitte.  

Põhjuseks võis olla see, et maastikuelementide pindala loendustransektidel oli tihti väga väike, et 
tuvastada olulisi seoseid – analüüsis võtsid nad aga osa toetustüüpide vahelisest erinevusest enda 
peale, kuna piirkonniti ja toetustüübiti nende pindala transektidel siiski mõnevõrra erines.  

Keskmine maastikuelementide pindala loendustransekti puhvri kohta oli Lõuna-Eestis kõrgem 
kui Kesk-Eestis. Lisaks oli keskmine maastikuelementide pindala 2010.-2015. a Lõuna-Eestis ja 
piirkondi koos vaadates MAHE aladel kõrgem kui KSM ja ÜPT aladel, 2016. a aga langes pea 
samale tasemele kui KSM ja ÜPT aladel. Kesk-Eesti KSM aladel oli keskmine 
maastikuelementide pindala loendustransekti puhvri kohta väga madal.  Kesk-Eesti MAHE ja 
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ÜPT aladel oli see näitaja kõrgem kui KSM aladel ja küllaltki võrdne, v.a 2016. a, mil see ÜPT 
aladel märgatavalt langes.  

Kokkuvõte  

• 2010.-2016. a loendati seirealadel kokku 3814 pesitsevat paari ja kohati 42 pesitsevat 
põllulinnuliiki, neist Kesk-Eestis 14 ja Lõuna-Eestis 41.  

Dominantseimaks linnuliigiks Eesti põllumajandusmaastikul oli ülekaalukalt 

avamaastikku eelistav põldlõoke, kellele järgnesid kadakatäks, kiivitaja ja sookiur. 
Madalaim põldlõokese dominants leiti Lõuna-Eestis ja piirkondi koos analüüsides kõigil 
aastatel ja Kesk-Eestis perioodil 2010-2014 MAHE ettevõtetes, mis tuleneb sellest, et 
seal kohati rohkem ja arvukamalt ka teisi liike kui KSM ja ÜPT ettevõtetes. 2015. ja 
2016. a oli aga Kesk-Eestis põldlõokeste dominants MAHE aladel väga kõrge, 2016. a 
isegi kõrgem kui KSM ja ÜPT aladel. 2015. a kohati Kesk-Eesti MAHE aladel vaid kahte 
ja 2016. a kolme pesitsevat linnuliiki, varasemalt aga alati rohkem. 

Kõige väiksema pesitsevate lindude mitmekesisusega olid Kesk-Eesti KSM ettevõtted, 
kus kohati perioodi 2010-2016 jooksul vaid kolme pesitsevat linnuliiki – madala 

linnustiku mitmekesisuse põhjuseks on ilmselt vähene maastiku mitmekesisus 
seirealustel põldudel (suured põllumassiivid ja vähe maastikuelemente).    

• 2010.-2016. a olid kõik linnunäitajad kõigil seitsmel aastal (v.a paaril juhul) Lõuna-Eesti 

seirepiirkonnas oluliselt kõrgemad kui Kesk-Eesti seirepiirkonnas. See tuleneb ilmselt 
kompensatsioonialade olemasolust Lõuna-Eestis ja piirkondlikest eripäradest.  

• Keskmised linnunäitajad transekti kohta olid seireaastatel 2010-2014 paari erandiga nii 

piirkonniti eraldi kui ka Kesk- ja Lõuna-Eesti piirkondi koos analüüsides MAHE 
ettevõtetes kõrgemad kui KSM ja ÜPT ettevõtetes. 2015. ja 2016. a toimus MAHE alade 
keskmistes linnunäitajates transekti kohta suur langus, eriti Kesk-Eestis, kus pesitsejate 
keskmine liikide arv ja Shannoni mitmekesisuse indeks olid 2015. ja 2016. a ning 
pesitsevate paaride arv põldlõokeseta 2016. a madalamad kui KSM ja ÜPT aladel. Järsk 
langus toimus Kesk-Eesti MAHE aladel tegelikult juba 2014. a, kuid siis jäid keskmised 
linnunäitajad ikkagi kõrgemaks kui KSM ja ÜPT aladel. Lõuna-Eestis toimus samuti 
2015. ja 2016. a MAHE aladel suur langus, kuid peale paari erandi olid keskmised 
linnunäitajad transekti kohta siiski MAHE aladel kõrgemad kui KSM ja ÜPT aladel.     

Seireaastate 2010-2014 tulemused viitasid, et MAHE ettevõtted on põllulindudele 
sobivam elupaik. Ühe põhjusena võib välja tuua  meetme nõudeid: MAHE aladel ei tohi 
kasutada enamust mineraalväetisi ja sünteetilisi pestitsiide, mistõttu leidub lindudele seal 
ilmselt ka rohkem toitu. Olulise põhjusena võib aga välja tuua ka maakasutuse. KSM ja 
ÜPT aladel oli transekti puhvrist suurem osa (70-90%) põllukultuuride all, MAHE aladel 
oli aga transekti puhvrist suurem osa (~70%) hoopis rohumaade all. Rohumaad on aga 
lindudele sobivam elupaik.     

2015. ja 2016. a madalad linnunäitajad MAHE aladel on aga eelpooltooduga vastuolus. 

Samas tuleb aga tõdeda, et viimastel aastatel ei toimunud langus ainult MAHE aladel. 
Kesk-Eestis langesid pesitsevate lindude näitajad alates 2014. a ka ÜPT ettevõtetes ning 
pesitsevate paaride arv ka KSM ettevõtetes. Lõuna-Eestis võis samuti ÜPT aladel langust 



 

177 
 

täheldada, eriti pesitsevate paaride arvus. KSM alade keskmised näitajad transekti kohta 
olid mõlemas piirkonnas läbi seireaastate küllaltki madalad ja kõige stabiilsemad. 

Madalaimad olid keskmised linnunäitajad transekti kohta Kesk-Eestis sagedamini KSM 

seirealadel, Lõuna-Eestis ja piirkondade koosanalüüsil kord KSM, kord ÜPT ettevõtetes. 
Sellest võib järeldada, et KSM ettevõtete tegevus ei ole niipalju keskkonnasõbralikum, et 
avalduks positiivne trend võrreldes ÜPT aladega. 

Põllulindude arvu vähenemisele viitab ka riikliku keskkonnaseire programmi raames 
läbiviidav haudelinnustiku punktloendus. Seireaastate 2010-2016 jooksul MAK 
meetmete põllulinnuseires kohatud 42-st liigist kuulusid arvukamad enamasti 
haudelinnustiku punktloenduse järgi mõõdukalt langeva arvukusega liikide hulka – 
seega, kui Eestis üldiselt on need liigid mõõdukalt langeva trendiga, on arusaadav, et see 

kajastub ka põllulindude seires. Kesk-Eestis, kus põllulinnuseire linnunäitajate langus oli 
viimasel kolmel aastal eriti märgatav, kuulus seireaastate 2010-2016 jooksul kohatud   
14-st põllulinnu liigist haudelinnustiku punktloenduse järgi koguni 9 mõõdukalt langeva 
trendiga liikide hulka. See viitab, et põllulindude olukord on muutumas järjest 
ebasoodsamaks ja MAK meetmed ei ole piisavad nende negatiivsete muutuste 
ärahoidmiseks.    

• Toetustüüpide olulise erinevuse statistilistesse analüüsidesse kaasati lisanäitajatena 

maastikuelementide pindala ning põllukultuuride (linnuseire analüüsides mõeldakse selle 
all haritaval maal kasvatatavaid kultuure, v.a lühiajalised rohumaad) pindala 
loendustransekti puhvris (1 km x 100 m). Olulisi erinevusi linnunäitajates eri 
toetustüübiga ettevõtete vahel leiti vaid üksikutel juhtudel – seejuures kümnel juhul 14-st 
oli näitaja MAHE aladel oluliselt kõrgem kui KSM ja/või ÜPT aladel.  

• Keskmine põllukultuuride pindala loendustransekti puhvri kohta oli Lõuna-Eestis 
madalam kui Kesk-Eestis. Lisaks oli keskmine põllukultuuride pindala kõigil aastatel nii 
piirkondi eraldi kui ka koos analüüsides MAHE aladel madalam kui KSM ja ÜPT aladel. 

Põllukultuuride pindalal leiti tihti oluline seos linnunäitajatega, mis oli alati negatiivne – 
see viitab, et mida rohkem on linnuseire transektide all  teravilja-, õlikultuuri- jm 
haritavaid põlde peale rohumaa, seda väiksem on seal lindude arvukus ja liigirikkus. 
Samas on oluline ka kultuuride mitmekesisus, sest linnud kasutavad pesitsustsükli 
jooksul erinevate kultuuridega põlde.  

• Keskmine maastikuelementide pindala transekti puhvri kohta oli Lõuna-Eestis kõrgem 

kui Kesk-Eestis. Mitmetel juhtudel leiti analüüsides maastikuelementide oluline mõju 
linnunäitajatele, mis oli paari erandiga alati positiivne.  

Maastikuelementide pindala oli 2010.-2015. a Lõuna-Eestis ja piirkondi koos vaadates 
MAHE aladel kõrgem kui KSM ja ÜPT aladel, 2016. a aga langes MAHE aladel pea 
samale tasemele kui KSM ja ÜPT aladel.  

Kesk-Eestis oli keskmine maastikuelementide pindala loendustransekti puhvri kohta 

KSM aladel väga madal. MAHE ja ÜPT aladel oli see näitaja kõrgem kui KSM aladel ja 
küllaltki võrdne, v.a 2016. a, mil see ÜPT aladel märgatavalt langes.   
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3.2.3. KESKKONNASÕBRALIKU MAJANDAMISE TOETUSE ROHUMAARIBADE 
NÕUDEGA SEOTUD TAIMESTIKU UURING 

Töö teostajad: Tartu Ülikool 

Uuringu eesmärk 

Uuringu eesmärk on hinnata kuue aasta jooksul (2011-2016) toimunud muutuseid külvi või sööti 
jätmise teel rajatud rohumaaribade taimkattes, eeldades et rohumaariba on peamiseks 
ökoloogilist keskkonda loovaks indikaator-sünuusiks26 teistele liigirühmadele (tolmeldajad, 
taimekahjurite röövputukad jne). Lisaülesandeks oli hinnata rohumaaribade potentsiaalset panust 
ökoloogiliste hüvede kujunemisse suurepinnaliste põldudega põllumajandusmaastikus. 

Metoodika 

Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse (KSM) rohumaaribade nõudega seotud taimestiku 

seire kokkuvõte käsitleb 2011., 2013. ja 2016. a tulemusi (PMK, 2016r). Rohumaaribade 
seirevalimi esmane koostamine ja inventuur toimus 2011. aastal. Algse inventeeritavate 
rohumaaribade valimi moodustasid 87 toetusalust põlluserva, mida eristati järgmiste tunnuste 
alusel: 

• toetustüüp MAK 2007-2013 järgi:  

o keskkonnasõbraliku majandamise põhitegevusega ettevõtete (KSM-P) põldude 
rohumaaribad;  

o KSM põhi- ja lisategevusega ettevõtete (KSM-L) põldude rohumaaribad;  

o KSM põhitegevuse ja mahepõllumajandusliku tootmise toetusega ettevõtete 
(KSM-M) põldude rohumaaribad; 

• rajamistüüp: 

o külv – külvatud rohumaaribad;  

o sööt – laienevad, sööti jäetud rohumaaribad;  

o muu – riba ei kuulund üheselt mõistetavalt ei külvatud ega ka sööti jäetud riba 
alla (nö segatüüpi rajamisega servad);  

• rohumaariba kõrval asuv teetüüp (asfalt- või kruusatee) ja teetammi olemasolu. Nende 

mõju osutus eelmistel seireringidel väga nõrgaks (taimkate on kirjeldatud põllumaaks 
sobival pinnal) ning seetõttu jäeti need faktorid 2016. a analüüsist välja; 

• piirkond – toetusaluste põlluservade valim hõlmas Kesk- ja Kagu-Eestit, kuna seal oli 

toetusaluste rohumaaribade arv kõige suurem. Uurimispiirkond jagati omakorda viieks 
piirkonnaks, et tagada lokaalselt kõikide toetustüüpidega põldude rohumaaribade 
esindatus: Koeru, Põltsamaa, Palamuse, Vara ja Elva (Joonis 107).  

                                                
26 Sünuus - samasse eluvormi või lähedastesse eluvormidesse kuuluv üsna homogeenne taimekooslus 
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Joonis 107. Rohumaaribade taimestiku seire piirkonnad Kesk- ja Kagu-Eestis. 1) Koeru, 2) Põltsamaa, 3) 
Palamuse, 4) Vara ja 5) Elva 

2013. a viidi taimestiku kordusseire läbi 87-st 83-s rohumaaribas, kuna neli 2011. a seiratud 
põlluserva olid hävinud kraavide rajamise või põldude künnipinna laienemise tõttu. 2016. a 
inventeeriti kõik 2011. a seirevalimisse kaasatud 87 rohumaariba, et selgitada sobivus taimestiku 
seirega jätkamiseks. Valimisse lisati ka need eelmise seiretsükli rohumaaribad, mille põllul ei 
kehtinud 2016. a enam rohumaariba nõuet (ei taotletud MAK 2014-2020 raames KSM toetust), 
kuid oli alles vähemalt 50% ulatuses varasemast laiusest. See võimaldab maksimaalselt ära 

kasutada kättesaadavat infot pikaajaliste protsesside kohta. Sealhulgas seirati ka need servad, 
mille kogulaius oli 1,5 m, kui oli alles 1 m riba põlluks sobival maal.  

Erinevatel põhjustel jäi varasemast 2011. ja 2013. a seiratud 87 rohumaaribast 2016. a välja 26 
(4 juba pärast 2011. a ja 22 pärast 2013. a seiret). 2016. aastaks välja jäänud 22-st ribast olid 
enamus tagasi külvi all, mõni ka söötis koos põlluga, kuid tihtipeale oli vana serv osaliselt 
äratuntav suurema „umbrohtude“ sisalduse tõttu põllu servaalal, endise rohumaariba ulatuses. 
Seega võib tegelikult uuesti põlluks tehtud rohumaaribade arv olla isegi suurem, kuid selle aasta 
külvatud põllukultuuri asemel domineeris endine ribataimestu. Mõne puhul oli toimunud ka 
niitmine pigem teehoolduse kui põllumehe initsiatiivil ja seisund ebaselge. Üks serv oli hävinud 

tee-ehituse ja kraavide rajamise tõttu. 

Asenduseks kirjeldati 2016. a piirkondlikku esindatust ja väljalangemist järgides 27 uut MAK 
2014-2020 KSM toetusega põllu rohumaariba. Kõigi lisandunud servade MAK 2007-2013 
toetustüüp oli KSM-L. 2016. a kontrolliti seega välitöödel kokku 114 rohumaariba, millest 88-s 
kirjeldati taimkate, sh 24-s säilinud rohumaaribas, millel ei olnud MAK 2014-2020 KSM toetuse 
kohustust.  

MAK 2007-2013 toetustüüpidest jätkasid MAK 2014-2020 KSM toetusega valdavalt vaid 
varasemalt KSM-L toetustüübiga maakasutajad. Kuna aga KSM toetusskeemist väljunud, kuid 

säilinud rohumaaribades võiks 2016. a eeldada veel teatavat MAK 2007-2013 toetusperioodist 
tulenevat järelmõju, siis lähtub käesolev analüüs MAK 2007-2013 toetustüüpidest. Seega 
jaotusid 2016. a seiratud 88 rohumaariba toetustüüpide vahel järgmiselt: 21 KSM-P,  53 KSM-L 
ja 14 KSM-M toetusskeemi rohumaariba (Tabel 27).  
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Tabel 27. Seiratud ja seirevalimist väljajäänud rohumaaribade arvud perioodil 2011-2016. Tulpade 
klassifikatsiooniks on näidatud MAK 2007-2013 ja ridadena MAK 2014-2020 toetustüübid 

Toetustüüp Toetustüüp 
MAK 2014-

2020 

MAK 2007-2013 
Kokku 

Vaatlusperiood, vaatlustüüp KSM-P KSM-L KSM-M 

Seire 2011-2016 KSM 13 24  37 
Seire 2016 lisaalad KSM  27  27 

  Kokku 13 51 0 64 
Seire 2011-2016 MAHE 1  14 15 
Seire 2011-2016 ÜPT 7 2   9 
Seire 2011-2016 Kokku 21 26 14 61 
Seire 2016 (kooslus kirjeldatud) Kokku 21 53 14 88 

Valimist välja 2013 või 2016 
  

KSM  7  7 
MAHE    9 9 
ÜPT 5 5  10 
Kokku 5 12 9 26 

Seire 2011-2016 (välitöödel 
kontrollitud) Kokku 26 65 23 114 

Lisaservade valimisel 2016. a püüti samamoodi kombineerida analoogselt tootjatelt 2011. a 
intervjuude käigus kogutud alginfot ja välivaatluskogemust, kuid kohati oli see ebakindel ning 

sellepärast eristati uute ribade puhul vaid kahte rajamistüüpi: külvatud ja sööti jäetud 
rohumaaribad. 2016. a seiratud rohumaaribadest (ehk ribadest, kust taimestiku andmeid koguti) 
olid rajamistüpoloogialt kõige sagedasemad külvatud rohumaaribad (52), vähem oli sööti jäetud 
ribasid (26) ning kõige vähem leidus ribasid, mille rajamine koosnes mitmest variandist või oli 
raske määratleda (10) (Tabel 28). Samas on oluline rõhutada, et 2016. a seirevalimisse 
täiendavalt kaasatud ribades viimati mainitud tüüpi ei eristatud, sest aastaid hiljem oli serva 
tegelikku rajamistüüpi raske täpselt määratleda.  

Seiratavas põlluservas määratleti rohumaariba põllupoolses osas (ehk sööti jäetud või juurde 

külvatud osas) servajoone lõigu keskosas 12 m pikkune ja 1 m laiune lõik. Varasemate 
seirekohtade puhul valiti asukoht 2011. a koordinaatide järgi, uued 2016. a esmakordselt 
seiratavad rohumaaribad valiti KSM toetusega põldude servades 2011. a kehtinud põhimõtete 
järgi. Valitud lõigu otstes tähistati ajutiselt kaks 4 m pikkust ja 1 m laiust alamlõiku (edaspidi 
prooviruut). Igas prooviruudus registreeriti kõik seal kasvavad soontaimeliigid ja hinnati iga liigi 
proportsionaalne osakaal taimestikus 5-pallilises skaalas (1 - üksikisend, väike osakaal, 2 – mõni 
taim, kuni 5% katvusest; 3 – hajali, kuni 25% katvusest; 4 – sage kodominant (lisaks koos teise 
liigi või mitme teise liigiga valdamisele taimkattes võis liik olla väike, aga samuti väga suure 

arvukusega), kuni 50% katvusest; 5 – domineeriv, üle 50% katvusest). Andmebaasi ja analüüside 
jaoks ühe serva kahe prooviruudu liikide nimekirjad ühendati ja ohtrusandmed keskmistati. 
Kortslehte ja võilille käsitleti seejuures kollektiivliigina, vastavalt Alchemilla sp ja Taraxacum 

officinale. Lisaks jäid mitmel juhul taimeisendid liigi tasemeni määramata taime noorjärgu või 
niidetud kuju tõttu.  

Välitööde käigus tehti märkmeid põlluserva struktuursete eripärade, niitmise toimumise ja 
osakaalu kohta ning naabrusinfo põllu ja tee kohta. Struktuursete eripäradena kirjeldati teetammi 
ja kraavi olemasolu rohumaariba piires ning teepinna kõrguse erinevust põllupinnast, 
rohumaariba üldist laiust ja rohumaariba laiust põllumaal. Lisaks registreeriti teekatte tüüp ja 

põllul olev kultuur või söötis olek. 
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Toetusaluse pinna sisse arvatud rohumaariba peab olema mitmeliigiline ja koosnema 
mitmeaastaste kõrreliste heintaimede ja teiste rohtsete õistaimede segust. Korrigeerides ja 
täpsustades seda nõuet, seati rohumaariba ökoloogilise vastavuse kriteeriumiks, et see peaks 

koosnema vähemalt kolmest ökoloogiliselt märkimisväärse ohtrusega (kahe prooviruudu 
keskmine ohtrusklass vähemalt 2)  püsikute (mitmeaastane) liigist, millest vähemalt üks on 
rohundite hulka kuuluv õistaim. Neile kriteeriumitele vastavuse proportsiooni erinevates 
rohumaariba tüüpides analüüsiti kasutades üldistatud lineaarset mudelit27. 

Liikide arvu rohumaariba servaalas vaadeldi mitmel tasandil:  

• liikide üldarv – sisaldab kõiki vaadeldud liike; 

• ohtrate liikide arv – sisaldab liike, mille keskmine ohtrusklass oli vähemalt 2 (liigi 

ohtraks määratlemise alampiiriks sai valitud liigi kahe prooviruudu keskmine 
ohtrusklass 2 (sisse arvatud), kuigi ökoloogiliselt võiks optimaalsem olla ka 2,5 või 3 – 
madalam piirväärtus sai määratud servade noort vanust arvestades); 

• ohtrate püsikute liikide arv – ohtrate liikide seas mitmeaastased liigid; 

• 1-2-aastaste liikide arv; 

• püsikute liikide arv; 

• graminoidide (heintaimed ja tarnad) liikide arv – liigid, mis kuuluvad kõrreliste 

(Poaceae), loaliste (Juncaceae) ja lõikheinaliste (Cyperaceae) sugukonda; 

• muude rohundite liikide arv  – kõik teised liigid, mis ei ole graminoidid.   

Lisaks analüüsiti erinevate funktsionaalsete tunnustega taimeliikide proportsionaalset esinemist 
ja keskmisi väärtusi ning nende muutust aastate vahel eri toetustüübiga ettevõtete 
rohumaaribades (rajamistüüp oli kõrvalisem klassifikaator, kuna külv ja sööt on olemuselt 
omavahel liiga vastanduvad). Taimeliikide funktsionaalsed tunnused (Tabel 29) koguti 
erinevatest andmebaasidest ja kirjandusest. Rohumaaribade taimekoosluste funktsionaalne 
tunnusmuster on arvutatud rohumaaribas kasvavate ohtrate liikide keskmisena. 

                                                
27 Üldistatud lineaarne mudel (generalised linear model, GLzM) – analüüsimeetod, kus uuritakse mingi tunnuse 
seoseid (võimalikku sõltuvust) klassifikaator- ja pidevate tunnuste ja nende omavaheliste koosmõjudega (üldistatud 
lineaarse mudeli puhul ei pea sõltuv tunnus olema normaaljaotusega) 
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Tabel 28. Seiratud rohumaaribade arvuline jaotus toetustüüpide vahel piirkonna, rajamistüübi, tee tüübi ja teetammi olemasolu järgi 2011., 2013. ja 2016. a 

Tunnus Klassifikaatori 
väärtus 

Kokku 2011 2013 2016 
Kokku Üle 

aastate KSM-P KSM-L KSM-M Kokku KSM-P KSM-L KSM-M Kokku KSM-P KSM-L KSM-M 

Piirkond 

1 Koeru 14 6 6 - 12 6 6 - 12 6 7 - 13 
2 Põltsamaa 19 3 10 - 13 3 9 - 12 1 12 - 13 
3 Palamuse 24 6 8 2 16 5 7 2 14 3 12 - 15 
4 Vara  29 6 7 13 26 6 7 13 26 6 8 6 20 
5 Elva 28 5 7 8 20 5 6 8 19 5 14 8 27 

Rajamis-
tüüp 

Külv 64 11 15 14 40 10 13 14 37 9 33 10 52 

Sööt 36 9 19 6 34 9 18 6 33 9 16 1 26 
Muu 14 6 4 3 13 6 4 3 13 3 4 3 10 

Tee tüüp 
Kruus 85 21 28 14 63 20 27 15 62 18 40 9 67 
Asfalt 29 5 10 9 24 5 8 8 21 3 13 5 21 

Teetamm 
Tasapinnaline 83 19 28 13 60 19 27 13 59 15 43 8 66 
Teetammiga 31 7 10 10 27 6 8 10 24 6 10 6 22 

KOKKU 114 26 38 23 87 25 35 23 83 21 53 14 88 
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Tabel 29. Ohtrate taimeliikide funktsionaalsete tunnuste loetelu, väärtusskaala ja seletus 

Tunnus Väärtusskaala Seletus 

Hemeroobsus 0…1 sõltuvus inimtegevusest (0 – pelgab inimtegevust, 0,5 – 
neutraalne, 1 – väga inimlemb) 

Ruderaalsus 0…1 
Oportunistlikku kiirekasvulist taimede elustrateegiat väljendav 
indeks J.P. Grime'i järgi (Grime et al., 1988), mis viitab 
teatavale umbrohustiilis kasvustrateegiale 

Umbrohud liigirikkus Erinevates andmebaasides umbrohtudena defineeritud liikide 
arv 

Võõrliik osakaal (%) 

Eesti Keskkonnaministeeriumi võõrliikide andmebaasi 
(eelis.ic.envir.ee/voorliigid/?a=nimekiri&klass=5) järgi 
defineeritud võõrliikide osakaal üldises taimeliikide arvust, st, 
arvestatud on kõiki naturaliseerinud võõrliike, mitte ainult 
„Looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide nimekirja“ liike 
(Keskkonnaministri määrus nr 126, viimane redaktsioon 14 
mai 2007; RTL 2004, 134, 2076) 

Kõrgus cm Taimede keskmine potentsiaalne kõrgus kirjanduse põhjal 
Lehistunud varrel 
põhinev 
kasvuvorm 

osakaal (%) Püstise lehistunud varrega või vaid varre alusel oleva 
leherosetiga kasvuvorm 

Õitsemise algus kuu Kirjanduse põhjal määratud liikide õitsemise algus 

Õitsemise kestvus kuudes Kirjanduse põhjal määratud liikide õitsemisperioodi pikkus 

Eredad õied osakaal (%) 
Liigid, kelle õied eristuvad lehestiku värvist, mis peaks 
viitama kas putuktolmlemisele või esteetilise väärtuse 
loomisele 

Putuktolmleja osakaal (%) Erinevatest allikates putuktolmlejateks määratletud liikide 
osakaal 

Liblikõielised osakaal (%) Liblikõielised liigid 

Seemne kaal mg 
Liigi seemnete keskmine mass, info on kogutud erinevatest 
allikatest. Analüüsides on väärtus logaritmitud, et vähendada 
jääkide jaotuse erinevust normaaljaotusest 

Kuna valim on kaotamas püsivaatlusvõrgustiku olemust (aastate jooksul ei ole võimalik säilitada 

sama valimit) ja ka rohumaariba rajamise toetusskeem on MAK 2014-2020 perioodil muutunud 
varasemast lihtsamaks, siis andmete analüüsil saab kasutada lihtsamaid analüüsi metoodikaid, 
kui varasemalt rakendatud korduvmõõtmistepõhine metoodika. Ehk siis kolme seiretsükli 
ühendandmestikku analüüsiti arvestades iga rohumaariba vaatlust iseseisva vaatlusena sõltumata 
asukohast (ehk ei ole arvesse võetud seda, kas ribas on toimunud kordusseire või on seire läbi 
viidud vaid ühel korral). 

Liikide arvu erinevaid lahendeid ja ohtratest liikidest tuletatud tunnusväärtuste erinevusi 
piirkonniti ning toetus- ja rajamistüüpide vahel hinnati mitmefaktorilise dispersioonanalüüsiga28. 
Kuna erinevate klassifikatsioonide sisesed ribade arvud erinesid, siis arvutused tehti kasutades 

Üldise Lineaarse Mudeli (GLM)29 moodulit programmides R ja Statistica, kuid kuna sõltumatud 
tunnused mudelites olid klassifikaator-tüüpi, siis kasutatakse jätkuvalt nimetust 
dispersioonanalüüs. Juhul, kui mingi rohumaariba klassifikaator osutus dispersioonanalüüsis 

                                                
28 Mitmefaktoriline dispersioonanalüüs – analüüsimeetod, kus uuritakse mingi tunnuse seoseid (võimalikku sõltuvust) 
klassifikaatortunnuste ja nende omavaheliste koosmõjudega 

29 Üldine Lineaarne Mudel (general linear model, GLM) – analüüsimeetod, kus uuritakse mingi tunnuse seoseid 
(võimalikku sõltuvust) klassifikaator- ja pidevate tunnuste ja nende omavaheliste koosmõjudega (üldise lineaarse 
mudeli puhul peab sõltuv tunnus olema normaaljaotusega) 
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oluliseks, kasutati keskmiste võrdlemiseks Tukey mitmese võrdluse testi (üks võimalikest 
statiliselt korrigeeritud viisidest hinnata, milliste gruppide vahel dispersioonanalüüsis leitud 
olulised erinevused seisnevad). Taimede funktsionaalsete tunnuste erinevusi lähtuvalt 

toetustüübist ja aastast analüüsiti samuti dispersioonanalüüsiga.  

Tulemused 

Aastatel 2011-2016 registreeriti 114-s rohumaaribas kokku 197 soontaimeliiki, sh 2016. a 
151 liiki ja nende seas ohtraid 81. Kolme seireringi peale kokku (2011., 2013. ja 2016. a) kuulus 
kõige rohkem liike sugukondadesse kõrrelised (35 liiki) ja korvõielised (28 liiki, sh mitu 
kollektiivliiki), järgnesid liblikõielised (17 liiki), mailaselised (14 liiki), ristõielised (11 liiki) ja 
tatralised (10 liiki), teiste sugukondade liike esines oluliselt vähem (Lisa 19). Sagedasemad liigid 
(vähemalt 50% rohumaaribades) 2016. a olid harilik raudrohi, mets-harakputk, harilik puju, 

põldohakas, harilik kerahein, harilik orashein, põldosi, põldtimut, ahtalehine nurmikas, võilill ja 
harilik hiirehernes (Lisa 20). Leitud liikide koguarv jaotus 2016. a MAK 2007-2013 
toetustüüpide järgi KSM-P 108, KSM-L 132 ja KSM-M 100 liiki. Üle aastate varieerus aga 
toetustüüpide vahel KSM-P 143, KSM-L 169 ja KSM-M 146 liiki, kuid kuna  KSM-L toetusega 
ribade üldarv on valimis kaks korda suurem, siis suurem liikide arv on ootuspärane.  

2016. a kasvas rohumaaribas keskmiselt 23 liiki, kõige vähem leiti ribast kasvamas 7 ja kõige 
liigirikkamas ribas 42 liiki. Ida-kitsehernest kasvas ühes servas, lupiini ja tuulekaera ei leitud. 
Teisi ökoloogiliselt ohtlikke võõrliike („Looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide nimekiri“, 
7.okt 2004, KeM määrus nr 126) samuti ei leitud.   

Erinevate liigirikkust iseloomustavate näitajate dispersioonanalüüsides (kuhu olid korraga 
kaasatud kõigi aastate andmed) leiti kõigi näitajate puhul oluline aastatevaheline muutus (Tabel 
30). Lisaks leiti peaaegu pooltel juhtudel üks või mitu teise faktori (toetustüüp, rajamistüüp ja 
piirkond) mõju, samas kui nende koosmõju aastaga oli harva oluline, mis tähendab, et aastati olid 
erinevused enamasti samasuunalised. Ühtset mustrit on tulemustes siiski raske eristada. 

Tabel 30. Taimekoosluse erinevate liigirikkuse näitajate dispersioonanalüüsi testide tulemused, esitatud 
on faktorite või nende koosmõjude olulisustõenäosused (p-väärtused*) 

Faktor  Liikide 
arv 

Ohtraid 
liike 

1-,2-
aastaseid 
liike 

Püsikute 
liike 

Grami-
noidide 
liike 

Rohundite 
liike 

Ohtraid 
püsikute 
liike 

Piirkond 0,014 0,634 0,009 0,005 0,149 0,044 0,843 

Toetustüüp 0,139 <0,001 0,029 <0,001 0,306 0,193 <0,001 

Rajamistüüp 0,001 0,709 <0,001 0,878 0,414 <0,001 0,239 

Aasta <0,001 <0,001 0,023 <0,001 0,002 0,001 <0,001 

Piirkond*Aasta 0,199 0,13 0,254 0,132 0,049 0,357 0,097 

Toetustüüp*Aasta 0,574 0,005 0,647 0,883 0,857 0,711 0,117 

Rajamistüüp*Aasta 0,367 0,758 0,035 0,146 0,405 0,397 0,285 
*Erinevus analüüsitud gruppide vahel on statistiliselt oluline kui p<0,05  

Järgnevalt kasutati Tukey mitmese võrdluse testi, et selgitada, milliste gruppide vahel erinevused 
esinesid. Nagu eespool välja toodud, esines kõigi näitajate puhul oluline aastatevaheline muutus. 

Seejuures, eristamata erinevaid faktoreid, vaid analüüsides kõiki näitajaid üldiselt (faktorite 
üleselt), leiti järgmised olulised erinevused (Tabel 31):  

• üldine, ohtrate liikide, püsikute ja graminoidide keskmine liigirikkus 2016. a võrreldes 

eelmiste aastatega suurenes; 
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• 1- ja 2-aastaste taimede keskmine liigirikkus 2013. a võrreldes 2011. aastaga langes, kuid 

kuna 2016. a edasist langussuunda ei kinnita, võib öelda, et selget ühtset trendi ei leitud; 

• rohundite keskmine liigirikkus oli  2013. a oluliselt madalam kui 2011. ja 2016. a ning 

seega võib öelda, et selget ühtset trendi ei leitud; 

• ohtrate püsikute keskmine liigirikkus aastate jooksul kasvas.  

Kõige rohkem muutusi toimus aastate vahel ohtrate liikide ja ohtrate püsikute liigirikkuses ning 
kõige vähem 1- ja 2-aastaste taimede ning rohundite liigirikkuses (Tabel 31, Lisa 21, Lisa 22, 
Lisa 23, Lisa 24, Lisa 25, Lisa 26, Lisa 27). Positiivse trendina suurenes 2016. aastaks kõigi 
rajamistüüpidega ribades ohtrate liikide ja ohtrate püsikute keskmine liigirikkus.  



 

186 
 

Tabel 31. Rohumaaribade taimestiku näitajate aastatevahelised olulised muutused toetustüübiti, rajamistüübiti ja piirkonniti 2011., 2013. ja 2016. a  

Liigi 
rühmitustasand 

Toetustüüp Riba rajamistüüp Piirkond 

Üldine 
KSM-P KSM-L KSM-M Külv Sööt Muu 

K
o

er
u

 

P
õ

lt
sa

m
aa

 

P
al

am
u

se
 

V
ar

a 

E
lv

a 

Üldine liigirikkus '16>'13 - - - - '16>'13 - - - - '16>'13 '16>'11,'13 

Ohtrate liikide 
liigirikkus 

'16>'11,'13 '16>'11,'13 '16>'11,'13 '16>'11,'13 '16>'11 '16>'11,'13 - '16>'11 - '16>'11,'13 '16>'11,'13 '16>'11,'13 

1- ja 2-aastaste 
liikide liigirikkus 

- - - - '11>'13 - - - - - - '11>'13 

Püsikute 
liigirikkus 

- '16>'11 '16>'13 '16>'13 - '16>'11,'13 - - - '16>'13 '16>'11,'13 '16>'11,'13 

Graminoidide 
liigirikkus 

- '16>'11 - '16>'13 - - - - - - - '16>'11,'13 

Rohundite 
liigirikkus 

- - - - - - - - - - '16>'13 '11,'16>'13 

Ohtrate püsikute 
liigirikkus 

'16>'11,'13 '16>'11,'13 '16>'11,'13 '16>'11,'13 '16>'11 '16>'11,'13 - '16>'11 '16>'13 '16>'11,'13 '16>'11,'13 '16>'13>'11 

- statistiliselt oluline erinevus puudub; olulise erinevuse esinemisel on välja toodud, milliste gruppide vahel erinevus esines. ’11 – 2011, ’13 – 2013, ’16 – 2016 
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Aastate siseselt leiti lähtudes erinevatest faktoritest taimestiku keskmistes näitajates järgmised 
omavahelised olulised erinevused (Tabel 32): 

• toetustüüpe omavahel võrreldes leiti, et püsikute liigirikkus oli 2011. ja 2016. a ning ohtrate 

liikide (ohtrusklass vähemalt 2) ja ohtrate püsikute liigirikkus 2016. a KSM-M põldude 

servades oluliselt kõrgem kui KSM-P ja KSM-L põldude servades;  

• rajamistüüpe omavahel võrreldes leiti, et 1- ja 2- aastaste liikide ja rohundite liigirikkus oli 

2011. a sööti jäetud põldude rohumaaribades oluliselt kõrgem kui külvatud rohumaaribades; 

• piirkondi omavahel võrreldes leiti, et püsikute liikide arv oli Vara piirkonnas oluliselt 

kõrgem kui Palamuse piirkonnas.  

Tabel 32. Rohumaaribade taimestiku näitajate olulised erinevused toetustüübiti, rajamistüübiti ja piirkonniti 
2011., 2013. ja 2016. a 

Liigi rühmitustasand 
Toetustüüp Riba rajamistüüp Piirkond 

2011 2013 2016 2011 2013 2016 2011 2013 2016 
Üldine liigirikkus  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Ohtrate liikide 
liigirikkus 

 -  -  M>P,L  -  -  -  -  -  - 

1- ja 2-aastaste liikide 
liigirikkus 

 -  -  - sööt>külv  -  -  -  -  - 

Püsikute liigirikkus M>P,L  - M>P,L  -  -  -  -  - Vara>Palamuse 

Graminoidide 
liigirikkus 

 -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Rohundite liigirikkus  -  -  -  sööt>külv  -  -  -  -  - 

Ohtrate püsikute 
liigirikkus 

 -  -  M>P,L  -  -  -  -  -  - 

- statistiliselt oluline erinevus puudub; olulise erinevuse esinemisel on välja toodud, milliste gruppide vahel erinevus 
esines. M – KSM-M, P – KSM-P, L – KSM-L 

Rohumaariba ökoloogilistele toimimisnõuetele vastavuse kriteeriumi järgi peab see koosnema 
vähemalt kolmest ökoloogiliselt märkimisväärse ohtrusega (kahe prooviruudu keskmine ohtrusklass 
vähemalt 2)  püsikuliigist, millest vähemalt üks oleks rohundite hulka kuuluv õistaim. Sellele 
kriteeriumile vastavate ribade arv on pärast 2011. a jätkuvalt suurenenud ning moodustas 2016. a 

olenevalt toetustüübist 89-100% seiratud rohumaaribadest (Tabel 33). Toetustüüpe eristamata oli 
ökoloogilisele kriteeriumile vastavate ribade osakaal kasvanud 61%-lt 91%-le. Rõhutama peab, et 
see protsent kajastab taimekoosluse koosseisu vastavust rohumaariba miinimumnõuetele. Mitmed 
ribad (ca 6 arvestades ka võimalikku interpreteerimisviga mõõtmisel) olid oma üldlaiuses veidi all 

2 m ehk ei vastanud oma laiuselt etteantud alammõõdule. Ökoloogilise vastavuse suurenemine eri 
toetustüübiga ettevõtetes omavahel oluliselt ei erinenud (toetustüübi ja aasta koosmõju ei leitud). 
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Tabel 33. Ökoloogilisele definitsioonile vastavate rohumaaribade arv ja vastavuse osakaal (%) toetustüübiti 
aastatel 2011, 2013 ja 2016. N – rohumaaribade arv 

Toetus-
tüüp 

2011 2013 2016 

N 
Mittevastav Vastav 

N 
Mittevastav Vastav 

N 
Mittevastav Vastav 

N N (%) N N (%) N N (%) 

KSM-P 26 15 11 42 25 13 12 48 21 2 19 90 

KSM-L 38 15 23 61 35 10 25 71 53 6 47 89 

KSM-M 23 4 19 83 23 5 18 78 14 0 14 100 

Kokku 87 34 53 61 83 28 55 66 88 8 80 91 

Lisaks analüüsiti järgmisi ohtrate taimeliikide funktsionaalsete tunnuste erinevusi toetustüüpide ja 

aastate vahel: hemerofoobsus, ruderaalsus, umbrohud, võõrliigid, kõrgus, lehistunud varrel põhineva 
kasvuvormiga liigid, õitsemise algus, õitsemise kestvus, eredad õied, putuktolmlejad, liblikõielised 
ja seemne kaal. Üldiselt on rohumaaribade taimestik funktsionaalsete tunnuste kompleksi poolest 

säilinud üle aastate ühetaolisena.  

Funktsionaalseid tunnuseid toetustüübiti aastate kaupa analüüsides oli keskmine umbrohtude 
liigirikkus 2016. a üldiselt kõrgem kui varasematel aastatel, ning lisaks oli 2016. a nende liigirikkus 
KSM-M rohumaaribades oluliselt kõrgem kui KSM-P ja KSM-L ribades (Tabel 34). Aastateülesel 

analüüsil leiti oluline erinevus toetustüüpide vahel ka putuktolmlejate ja liblikõieliste osakaalus, 
kuid aastate kaupa analüüsides ei osutunud need oluliseks. Liblikõieliste osakaal on olnud siiski 
püsivalt KSM-M ribades kõrgem kui KSM-P ribades 

Ohtrate liikide funktsionaalsetes tunnustes leiti palju üldiseid süsteemseid muutuseid aastate vahel. 

Seejuures olulised muutused toetustüüpe eristamata olid järgmised (Tabel 34, Lisa 28): 

• hemeroobsuse ja ruderaalsuse indeks, lehistunud varrel põhineva kasvuvormiga liikide 

osakaal ja õitsemise kestvus 2013. ja 2016. a võrreldes 2011. aastaga vähenesid; 

• umbrohtude liigirikkus 2016. a võrreldes eelnevate aastatega suurenes; 

• võõrliikide osakaal 2016. a võrreldes 2011. aastaga vähenes. 
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Tabel 34. Rohumaaribadel registreeritud ohtrate taimeliikide funktsionaalsete tunnuste erinevused 
toetustüübiti ja aastati 2011., 2013. ja 2016. a 

Funktsionaalne 
tunnus 

Toetustüüpidevaheline 
erinevus 

Aastatevaheline erinevus 

2011 2013 2016 KSM-P KSM-L KSM-M Üldine 

Hemeroobsus - - - '11>'13 - - '11>'13,'16 

Ruderaalsus - - - - '11>'13,'16 - '11>'13,'16 

Umbrohud - - M>P,L '16>'11,'13 '16>'11,'13 '16>'11,'13 '16>'11,'13 

Võõrliigid - - - - - - '11>'16 

Kõrgus - - - - - - - 

Lehistunud 
varrel põhinev 
kasvuvorm 

- - - - '11>'13,'16 - '11>'13,'16 

Õitsemise algus - - - - - - - 

Õitsemise 
kestvus 

- - - - '11>'13,'16 - '11>'13,'16 

Eredad õied - - - - - - - 

Putuktolmlejad - - - - - - - 

Liblikõielised - - - - - - - 

Seemne kaal - - - - - - - 
- statistiliselt oluline seos/muutus puudub, olulise erinevuse esinemisel on välja toodud, milliste gruppide vahel erinevus 
esines. M – KSM-M, P – KSM-P, L – KSM-L, ’11 – 2011, ’13 – 2013, ’16 – 2016 

Arutelu 

2016. aastaks olid enamus ribade koosluseid arenenud ökoloogilisele miinimumkriteeriumile 

vastavaks, st et seal kasvas mitu ohtrat püsiku liiki ja vähemalt üks neist oli rohtne õistaim. 
Sellegipoolest oli funktsionaalne varieeruvus ribade vahel jätkuvalt suur. Tõenäoliselt on kõik 

maakasutajad käitunud rohumaaribade hooldamisel ühetaoliselt ning nendega külgneval põllul 
järginud KSM toetuse määrusega ettenähtud majandamise eeskirju (rohumaariba mittemürgitamine 
ja viljavaheldus). Seetõttu võiks arvata, et erinevate indikaatortunnuste suur varieeruvus on tingitud 
iga serva ja piirkonna lokaalsetest iseärasustest, näiteks mullatingimustest, aga ka rohumaaribade 

maastikulisest isoleeritusest. Mõlemad põhjustavad juhusliku koosseisu ja suurusega liigikomplekti 
rohumaaribas (lisaks külvatutele), ning see koosseis ei saa täiendust ümbruskonna poollooduslikest 

rohumaadest, või kui saab, siis on liigikomplekt mullatüübispetsiifiline.  

Tulemused viitavad, et KSM-M servades olevates rohumaaribades on rohkem liike kui ülejäänud 
toetustüübiga ribades. KSM-M ribade üldine ökoloogiline seisund (st väljendudes paljudes 
indikaatortunnustes) vastandus eelkõige KSM-P toetustüübi ribadele ning see erinevus püsis üle 
aastate – see näitab, et mahetootmine tagab juba rohumaariba rajamise alguses ka ökoloogiliselt 

parema liigilise koosseisu kui intensiivsem toomine. 

Rohumaariba sööti jätmise tagajärjeks oli suurem umbrohuliikide arv, aga kuna nende seas on palju 
õitsevaid rohundeid, siis võiks sellist tulemust teatud määral siiski ka ökoloogiliselt positiivseks 

pidada. Samamoodi ei toimunud ajas erilisi muutuseid – iga rajamistüübi algne tunnuse tase püsis 
valdavalt üle aastate või kui muutus, siis kõigis ühtemoodi (viidates süsteemsetele kõikumistele 
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aastate vahel). Kui isegi 2013. a tundus, et lühiealiste liikide arv väheneb sööti jäetud ribades, siis 
2016. a vaatlus seda trendi enam ei toetanud, pigem kinnitas rajamistüübi üldist erinevust. 

Looduslike taimkattemuutuste uurimisel on möödunud kuus aastat ökoloogiliselt ülimalt lühike aeg, 

mistõttu ei saa oodata suuri positiivseid muutuseid. Siiski, 2016. a hakkasid ilmnema ajalised 
muutused erinevates analüüsitud taimestikunäitajates ja ka tunnuste jaotustes, mis 2013. a esinesid 
vaid vihjetena. Kuue aastaga oli suurenenud nii üldine liigirikkus, kui ka ohtrate liikide ja eriti 
ohtrate püsikute liikide arv ning langenud lühiealiste liikide arv. Siiski ei saanud järeldada 

samasugust selget muutust lehtrohundite liikide arvus, samas kui need on tolmeldajatele jt 
putukatele ökoloogilise toe pakkujana kõige tähtsam funktsionaalne rühm. Oluline positiivne 
muutus oli toimunud püsikute liigirikkuses sööti jäetud rajamistüübis, kus neid seire alguses vähem 
esines.  

2013. a läbiviidud analüüside tulemuste järgi tundus, et juba on toimunud positiivsed muutused just 
sellises rohumaariba rajamistüübis, mille algusstaadium oli kõige kaugemal ootuspärasest seisundist 
(st söötis ilma osalise püsitaimestiku ribata), ja et suhteliselt väikesed muutused teistes (osaliselt 

juba püsitaimestikku omanud või külvatud) rajamistüüpides viitavad liikide edasise leviku ja 
koosluse kujunemise kitsaskohtadele. 2016. a tulemuste järgi peab seda järeldust korrigeerima – 
tõenäoliselt oli tegu konkreetse aasta (2013) seisundi erisusega varase põua vms tõttu, sest 2016. a 
tulemused näitavad püsivat pikaajalist erinevust toetustüüpide ja rajamistüüpide vahel. Sisselevi ja 
koosluse muutuste piiravaks teguriks on kindlasti põllumaade domineerimine ümbruskonnas. Lisaks 

ei võimalda väheste olemasolevate rohumaade muruks niitmine (liiga vara, sageli ja madalalt) 
taimedel toota seemneid, et nende abil uutesse kasvukohtadesse levida.  

Paljud näitajad olid 2013. a võrreldes 2011. ja 2016. aastaga kehvemas seisus, mis võib viidata tol 

aastal esinenud väga kuiva suve negatiivsele mõjule. Näitajate aastatevaheline varieerumine viitab, 
et ilmastikuolud mõjutavad rohumaaribade taimekoosluste liigilist vahekorda märkimisväärselt, kuid 
mis siiski ei kajastunud alati funktsionaalsete tunnuste tasemete omavahelises jaotuses näiteks 
toetustüüpide või rajamistüüpide vahel. Stabiilsuse põhjuseks võib pidada liikide tunnuste 

omavahelist kattumist ja sellega kaasnevat liikide omavahelist funktsionaalset asendatavust 
koosluses – näit üks õistaim on asendatav teise olemasolevaga või üks kõrstaim asendab teise 

kadumise. Seda nimetatakse funktsionaalseks redundantsuseks (Tilman et al., 1994); (Peterson et 

al., 1998). 

Regionaalsetest eripäradest tingitud taimede mitmekesisuse erinevus rohumaaribades oli samamoodi 
säilinud ning kohati piirkondade eripärane käitumine isegi võimendus, v.a ohtrate püsikute 
liigirikkus muutus eelkõige ajas ja varieerus vähem piirkondade vahel. Sellise erinevuse täpsemaid 

põhjuseid ei ole võimalik üheselt defineerida, kuid põhjusteks võiksid olla maakasutuse ajaloolised 
eripärad, reljeefi ja mullaomaduste eripärad, tootjate maakasutusmetoodikate piirkondlikud 
erinevused jpm. Kuid just sellepärast saigi võrgustik loodud alampiirkondadena, et hõlmata 

suuremat Eesti-sisest varieerumist. 

Taimkatte kvaliteedi paranemisele viitab liikide keskmise hemeroobsuse ja ruderaalsuse indeksite 
vähenemine ning ka võõrliikide osakaalu mõningane langus, rõhutades taimekoosluse inimtegevuse 
lembuse vähenemisele. Kui vaadata aga ruderaalsuse indeksi väärtust, siis juba algne 2011. a väärtus 
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0,4-0,5 palli vahel skaalas 0-1 viitab taimestiku umbrohuvaesele seisundile (ca 3-4 liiki riba kohta). 
Samas, ruderaalsust indikeerivate liikidega kooslustes on palju pikalt õitsevaid ja erksavärvilisi liike, 
mis viitab tolmeldajaid toetavale teenusele. Liikide õitsemise algusaeg ei ole aja jooksul muutnud, 

küll aga on ühtlaselt kõigis toetustüüpides vähenenud õitsemise keskmine kestvus. Olulisi muutusi 
ei leitud uuritud funktsionaalsetest tunnustest eredavärviliste õitega taimeliikide ja putuktolmlejate 

taimeliikide osakaalus, seemnete kaalus ning kasvukõrguses. 

Üllatav oli 2016. a võimalike umbrohtude liigirikkuse järsk tõus, kuid kuna lühiealiste liikide 

liigirikkus on samaaegselt püsinud või veidi langenud, siis peab olema tegu püsikutest 
põlluumbrohtude osakaalu kasvuga. Seda toetab tulemus, et umbrohtude liigirikkus kasvas eelkõige 
KSM-M ribades (ca 2 korda), aga kuna just sellest toetustüübist langesid paljud ribad 2016. a 
valimist välja, siis suhteliselt väike valim mahepõldude servades olevaid ribasid võib põhjustada ka 

nihkega hinnangu liigirikkusele. Ka liikide sagedus viitab tüüpiliste generalist-tüüpi rohundite nagu 

harilik raudrohi ja harilik hiirehernes ning heintaimede nagu kerahein, timutid ja aruheinad 
domineerimisele rohumaaribades.  

Rohumaaribade esmaseks ökoloogiliseks ülesandeks ei ole niivõrd looduskeskkonna poolest 
nõudlike rohttaimede liigirikkuse tõus, kuivõrd pigem põlluservade ökoloogilise funktsionaalsuse 
parendamine, pidades silmas tolmeldavaid ja biotõrjes osalevaid lülijalgseid. Selles mõttes on 
olukord muutunud soovitavas suunas vaid osaliselt – suurenenud on putuktolmlejate taimede 
osakaal (kuigi muutus ei olnud statistiliselt oluline), aga vähenenud on püstiste lehistunud varrega 

võrastiku struktuuri loovate taimeliikide osakaal (parasitoidide ja teiste lendavate putukate 
varjepaik), kuigi nad domineerivad ülekaalukalt (80-95% ühes servas kooskasvavatest liikidest). 
Teatud mõttes võib kõrgekasvuliste rohundite domineerimine rohuriba kooslustes isegi olla kasulik, 
sest nende õied on suuremad ja paistavad rohkem välja ja kaugemale, meelitades ligi tolmeldajaid 

(Kütt et al.,2016).  

Üheks rohumaariba lisasuunitluseks oli madalakasvuliste liikide soodustamine liigirikkuse 
tõstmiseks ja liikide omavahelise konkurentsi vähendamiseks (seda saab teha niitmise või külviga, 

näiteks muruks sobivate kõrreliste külviga kõrgete heintaimede asemel), aga vaatamata liigirikkuse 
kasvule seda ei ole veel märgata – võib-olla pärsib jätkuvalt kõrgekasvuline taimkate uute liikide 

idanemist ribas ning sellepärast ei ole koosluse areng olnud piisavalt kiire. Jätkuvalt on sagedased 
suurekasvulised kõrrelised ja püsikrohundid nagu pujud ja ohakad, kuid jätkuva niitmise tingimustes 

võiks eeldada madalakasvuliste liikide osakaalu kasvu. Probleemiks võib olla ka mulla kõrge 
toitelisus põllu servas, mis toetab kõrgekasvuliste liikide niitmisjärgset taastumist. 

Suhteliselt väikeseks, aga siiski loodushoidlikkuse seisukohast probleemiks on võõrliikide 

olemasolu servades – neid on vaid mõni protsent kõigist liikidest ja aastatega on nende osakaal 
veelgi langenud. Ametlikum kontroll keskendub eelkõige üksikutele eriti ohtlikele võõrliikidele 
nagu tuulekaer, lupiin ja ida-kitsehernes, samas on ohtlike võõrliikide nimekiri märkimisväärselt 

pikem (kõige sagedasem oli karjamaa-raihein), ning tegelikult on pikas perspektiivis ohtlik iga 

naturaliseerinud võõrliik. Nende kohta peetakse Keskkonnaministeeriumis ka andmebaasi, kuid 
nimekirja pikkus ei võimalda kõigi liikide jooksvat kontrollimist välioludes. Samas, probleem ei ole 
vaid liikides, kahjuks on paljud kultuurheina ja/või murusegude tüüpiliste liikide (nt valge ristik, 
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aasristik ja karjamaa-raihein) seemned pärit väljapoolt Eestit – seega ökoloogilises mõistes on nad 
võõrgenotüübid. Näiteks raiheina kasvas 2011. a 24 rohumaaribas (peamiselt külvatuna), kuid 
positiivse tulemusena oli ta 2016. aastaks alles jäänud vaid 12 ribas – põhjuseks võib olla tema 

külmatundlikkus. Ida-kitsehernest leiti 2016. a ühes ribas ja lupiini mitte üheski (2011. a kasvas ida-
kitsehernest kahes rohumaaribas, 2013. a vaid ühes, lupiini kummalgi aastal ei leitud), kanada 

kuldvitsa leiti korra 2013. a.  

2016. a valim, mille põhjal oli võimalik taimestiku seisundit hinnata, sisaldas 88 rohumaariba. 

2011. a oli valimis 87 ja 2013. a 83 riba, mis olid tegelikult tehtud planeeritust suurema valimina 
sisaldades tagavaraga väljalangemise mõjude pehmendamiseks, aga nagu selgus, ei olnud see piisav 
puhver maaelu arengukava keskkonnatoetuste kohustuste (sh ka rohumaariba kohustuse) ning 
maakasutaja eelistuste muutuste puhverdamiseks. Seire edasisel planeerimisel tuleks arvestada 

ribade paratamatu väljalangemisega seoses toetusskeemide muudatustega ja maa liikumise tõttu 

ühelt kasutajalt teisele, ning seetõttu peaks valimi moodustamisel suurendama juhuslikku valimi 
loomise põhimõtet. Edasine seire saab paratamatult keskenduda vaid ajalistele muutustele üldiselt, 
sõltumata kunagisest rajamismetoodikast või toetusskeemi tüpoloogiast.  

Kokkuvõte  

• Aastatel 2011-2016 registreeriti 114-s rohumaaribas kokku 197 soontaimeliiki, sh 2016. a 

151 liiki ja nende seas ohtraid (ohtrusklass vähemalt 2) 81. Kolme seireringi peale kokku (2011., 
2013. ja 2016. a) kuulus kõige rohkem liike sugukondadesse kõrrelised (35 liiki) ja korvõielised 
(28 liiki), järgnesid liblikõielised (17 liiki), mailaselised (14 liiki), ristõielised (11 liiki) ja 
tatralised (10 liiki), teiste sugukondade liike esines oluliselt vähem.  

Keskmiselt kasvas 2016. a rohumaariba seireruudus 23 liiki, kõige vähem leiti ruudult kasvamas 
7 ja kõige rohkem 42 liiki. Sagedasemad liigid (vähemalt 50% rohumaaribades) 2016. a olid 

harilik raudrohi, mets-harakputk, harilik puju, põldohakas, harilik kerahein, harilik orashein, 

põldosi, põldtimut, ahtalehine nurmikas, võilill ja harilik hiirehernes.  

• Kõigis uuritud seitsmes taimenäitajas toimus seireaastate jooksul oluline muutus, mis oli pigem 

positiivne. Üldine, ohtrate liikide, püsikute, ohtrate püsikute ja graminoidide keskmine 

liigirikkus oli 2016. a oluliselt kõrgem kui eelnevatel aastatel. Siiski ei tuvastatud selget muutust 
lehtrohundite liikide arvus, samas kui need on tolmeldajatele jt putukatele ökoloogilise toe 
pakkujana kõige tähtsam funktsionaalne rühm. Positiivse trendina suurenes 2016. aastaks kõigi 
rajamistüübiga ribades ohtrate liikide ja ohtrate püsikute keskmine liigirikkus. 

Paljud näitajad olid 2013. a kehvemas seisus kui kahel ülejäänud seireaastal, mis võis tuleneda 
väga kuivast suvest. 2016. a tulemused näitasid jätkuvalt  püsivat pikaajalist erinevust 
toetustüüpide ja rajamistüüpide vahel – erinevuse vähenemist takistab muuhulgas ilmselt vähene 

sisselevi. Sisselevi ja koosluse muutuste piiravaks teguriks on kindlasti põllumaade 

domineerimine ümbruskonnas. Lisaks ei võimalda väheste olemasolevate rohumaade muruks 
niitmine (liiga vara, sageli ja madalalt) toota seemneid, et siis nende abil uutesse 
kasvukohtadesse levida. 
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• Toetustüüpe omavahel võrreldes leiti, et püsikute liigirikkus oli 2011. ja 2016. a ning ohtrate 

liikide (ohtrusklass vähemalt 2) ja ohtrate püsikute liigirikkus 2016. a KSM-M põldude servades 
oluliselt kõrgem kui KSM-P ja KSM-L põldude servades. Uuringu tulemused viitavad, et 
mahetootmine tagab juba rohumaariba rajamise alguses ökoloogiliselt parema liigilise koosseisu 
kui intensiivsem tootmine. 

• Rajamistüüpe omavahel võrreldes leiti, et 1- ja 2- aastaste liikide ja rohundite liigirikkus oli 

2011. a sööti jäetud põldude rohumaaribades oluliselt kõrgem kui külvatud rohumaaribades. 
Üldiselt oli rohumaariba sööti jätmine positiivne umbrohtude arvukusele, aga kuna nende seas 

on palju õitsevaid rohundeid, siis võiks sellist tulemust teatud määral siiski ka positiivseks 

pidada. Samamoodi ei toimunud ajas erilisi muutuseid – iga rajamistüübi algne taimenäitaja tase 
püsis valdavalt üle aastate või kui muutus, siis kõigis ühtemoodi (viidates süsteemsetele 
kõikumistele aastate vahel). Kui isegi 2013. a tundus, et lühiealiste liikide arv sööti jäetud 

ribades väheneb, siis 2016. a vaatlus seda trendi enam ei toetanud, pigem kinnitas rajamistüübi 
üldist erinevust. 

• Regionaalsetest eripäradest tingitud taimede mitmekesisuse erinevus rohumaaribades oli 

samamoodi säilinud. Sellise erinevuse täpsemaid põhjuseid ei ole võimalik üheselt defineerida, 

kuid põhjusteks võiksid olla maakasutuse ajaloolised eripärad, reljeefi ja mullaomaduste 
eripärad, tootjate maakasutusmetoodikate piirkondlikud erinevused jpm. Kuid just sellepärast 
saigi võrgustik loodud alampiirkondadena, et hõlmata suuremat Eesti-sisest varieerumist. 

• Rohumaariba ökoloogilistele toimimisnõuetele vastavuse kriteeriumi järgi peab see koosnema 

vähemalt kolmest ökoloogiliselt märkimisväärse ohtrusega (kahe prooviruudu keskmine 
ohtrusklass vähemalt 2)  püsikuliigist, millest vähemalt üks oleks rohundite hulka kuuluv 
õistaim. Sellele kriteeriumile vastavate ribade arv on pärast 2011. a jätkuvalt suurenenud ning 

saavutas 2016. a olenevalt toetustüübist 89-100% seiratud rohumaaribadest. Toetustüüpe 
eristamata oli seatud ökoloogilisele kriteeriumile vastavate ribade osakaal kasvanud 61%-lt 

91%-le. Erinevate taimestikunäitajate varieeruvus ribade vahel oli siiski suur, mis tulenes pigem 
lokaalsetest iseärasustest.  

• Taimede funktsionaalsete tunnuste analüüsil lähtuvalt ajalistest muutustest leiti, et hemeroobsuse 

ja ruderaalsuse indeks, lehistunud varrel põhineva kasvuvormiga liikide ja võõrliikide osakaal 
ning õitsemise kestvus olid 2016. aastaks võrreldes 2011. aastaga vähenenud. Hemeroobsuse ja 
ruderaalsuse indeksite vähenemine ning ka võõrliikide osakaalu mõningane langus viitab 

taimkatte kvaliteedi paranemisele, rõhutades taimekoosluse inimtegevuse lembuse 
vähenemisele. Samas juba ruderaalsuse indeksi algne väärtus 2011. a 0,4-0,5 palli vahel skaalas 
0-1 viitab taimestiku umbrohuvaesele seisundile (ca 3-4 liiki riba kohta). Samas, ruderaalsust 
indikeerivate liikidega kooslustes on palju pikalt õitsevaid ja erksavärvilisi liike, mis viitab 

tolmeldajaid toetavale teenusele.  

Umbrohtude liigirikkus oli 2016. a oluliselt kõrgem kui 2011. ja 2013. a. Selline võimalike 

umbrohtude liigirikkuse järsk tõus 2016. a oli üllatav, kuid kuna lühiealiste liikide liigirikkus oli 

samaaegselt samal tasemel eelnevate seireaastatega või veidi langenud, siis on ilmselt tegu 
püsikutest põlluumbrohtude osakaalu kasvuga.  
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Suhteliselt väikeseks, aga siiski loodushoidlikkuse seisukohast probleemiks on võõrliikide 
olemasolu servades – neid on vaid mõni protsent kõigist liikidest ja aastatega on nende osakaal 
veelgi langenud (2016. a oluliselt madalam kui 2011. a). Ametlikum kontroll keskendub 

eelkõige üksikutele eriti ohtlikele võõrliikidele nagu tuulekaer, lupiin ja ida-kitsehernes, samas 
ohtlike võõrliikide nimekiri on märkimisväärselt pikem. Lisaks on probleemsed ka paljud 

kultuurheina ja/või murusegude tüüpilised liigid – ökoloogilises mõistes on nad võõrgenotüübid. 
Seega peaks rohkematele nö võõrliikidele tähelepanu pöörama. Ida-kitsehernest leiti 2016. a 
ühes ribas ja lupiini mitte üheski (2011. a kasvas ida-kitsehernest kahes rohumaaribas, 2013. a 
vaid ühes, lupiini kummalgi aastal ei leitud), kanada kuldvitsa leiti korra 2013. a.  

• Liigirikkuse tõstmiseks ja liikide omavahelise konkurentsi vähendamiseks peaks 

rohumaaribades soodustama madalakasvulisi liike (seda saab teha niitmise või külviga). 
Selliseid muutusi ei ole vaatamata liigirikkuse kasvule veel näha – võib-olla pärsib jätkuvalt 

kõrgekasvuline taimkate uute liikide idanemist ribas ning seetõttu ei ole koosluse areng olnud 
piisavalt kiire. Jätkuvalt on sagedased suurekasvulised kõrrelised ja püsikrohundid nagu pujud ja 

ohakad, kuid jätkuva niitmise tingimustes võiks eeldada madalakasvuliste liikide osakaalu 
kasvu. Probleemiks võib olla ka mulla kõrge toitelisus põllu servas, mis toetab kõrgekasvuliste 

liikide niitmisjärgset taastumist. 

• Seire edasisel planeerimisel tuleks arvestada ribade paratamatu väljalangemisega seoses 

toetusskeemide muudatustega ja maa liikumise tõttu ühelt kasutajalt teisele, ning seetõttu peaks 
valimi moodustamisel suurendama juhuslikku valimi loomise põhimõtet. Edasine seire saab 

paratamatult keskenduda vaid ajalistele muutustele üldiselt, sõltumata kunagisest 
rajamismetoodikast või toetusskeemi tüpoloogiast. 

Soovitused, millele võiks rohumaaribade rajamise ja hooldamise puhul rohkem tähelepanu pöörata, 
selleks et ribad oleksid ökoloogiliselt kvaliteetsemad, liigirikkamad ning toimiksid paremini 
elupaikadena erinevatele organismirühmadele, ning areneks kiiremini paremateks elupaikadeks: 

• rohumaariba koosluse arengut mõjutab peamiselt liikide olemasolu põllul ja vahetus 

ümbruskonnas, st nende võimalus koloniseerida riba. Agrokeemiliste võtete erinevused 
KSM-P ja KSM-L vahel ei ole väga märkimisväärsed võrreldes teiste (võimalike) teguritega 

(aastatevaheline ilma varieerumine, levikuallikad, mullatüüp jpm). 2013. ja 2016. a võis 
aimata pigem sihilikku herbitsiidi kasutamist rohumaaribal kui levikut põllult, kuid 

konkreetsete tõendite puudumisel ja juhtumite harukordsuses ei saa seda täpsemalt kirjeldada 
ja analüüsida. Igal juhul tuleks vältida  pestitsiidide sattumist rohumaaribale ning selle 
vahetusse lähedusse; 

• ribade taimekoosluste arengu suurimaks piduriks on seemne-doonoralade puudumine ja 

väheste rohumaailmeliste naaberalade liiga varajane niitmine. Teetammidel võiks arendada 
erilist niitmiskorda, mis võimaldaks taimedel taastuda peale esimest, näiteks varasemat 

suurema lõikekõrgusega niitmist ning toota seemneid levimiseks rohumaaribadesse 
madalama varre otsas. Soodustama peaks naabruses olevate püsitaimestikuga 
maastikuelementide (väikesed rohumaafragmendid, metsaservad) seisundit, säilimist ja 
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samas ka nende omavahelist maastikulist ühendatust. Selleks on vaja laiendada 
poollooduslike ja looduslike rohumaade toetusmeetmeid; 

• rajamistüüpidest võiks eelistada sööti või segarajamistüüpi külvile: 

o sööti jätmisega kaasnev umbrohtude hulga tõus on ajutine, kuid ka umbrohud 
pakuvad ökoloogilisi teenuseid, kuniks püsitaimestik alles kujuneb, samas kui 
külvatud liigid on valdavalt põllukultuurid ning tekitatakse ikkagi kunstlik kooslus; 

• külviga rohumaaribade rajamine: 

o vältida tihedat rohusegukülvi, pigem võiks külv olla traditsiooniliselt kasutatavast 

rohumaakülvist hõredam; 

o suurema idanemisvõimega liikide proportsiooni peaks külvisegudes vähendama, et 
need liiga domineerima ei hakkaks; 

o külviliikide arvu segudes peaks suurendama lisades kasvõi väga väikese osakaaluga 
looduslikke lisaliike, näiteks madalaid sarikõielisi või kellukaid; 

• seoses niitmisega: 

o kuna 2016. a püüti teha taimkatte kirjeldus enne niitmisperioodi algust, siis peamiselt 
varasemate aastate kogemuse põhjal võiks öelda, et niitmiskõrgus on vahel liiga 

madal ja ei võimalda püsik-rohundite taastumist niitmise järel; 

o võiks proovida varasuvist esmaniidet, mis pidurdaks umbrohtude ja kiirekasvuliste 

püsikute kasvu ja soodustaks madalamakasvuliste liikide arengut. Samas järelniide 
toimuks sel juhul vajadusel keskmisest hiljem; 

• seoses erinevate ametkondadega: 

o arusaamade arenedes tuleks Maaeluministeeriumi tasemel hakata pöörama suuremat 
tähelepanu meetmetele, mis toetaks Eesti looduslike liikide regionaalsete (mullastiku) 

spetsiifikatega seemnesegude toomist. Kodumaiste seemnete tootmise meede võiks 
sobida eelkõige väike-maaharijatele, kes suudaksid kohanduda suuremahulise käsitöö 
rakendamisele väikesepinnalistel põldudel ja liigispetsiifiliste vajaduste katmisele, 
kuigi samas võivad suurmaaomanikud omada paremaid vahendeid ja ressursse uute 
tootmistüüpide juurutamiseks; 

o arendada koostööd erinevate ametkondadega, näiteks Maanteeametiga, 

mitmeliigiliste rohumaaribade segude propageerimisel teedeehitusel jmt maastikku 
kujundavatel planeerimistel – eelkõnelustel on olnud positiivset tagasisidet; 

o arendada koostööd Keskkonnaministeeriumiga ohtlike võõrliikide tutvustamisel 
maakasutajatele, et nad oskaks ära tunda võõrast oma põldudel ja osata kiiremini 
reageerida ohtude eemaldamiseks; 

o toetusskeemi võiks diferentseerida, pidades silmas ökoloogiliste protsesside 
pikaajalisust. Arvestades vähenevat finantsbaasi võiks kokkuhoid toimuda eelkõige 

uute, toetusskeemiga liituvate põlluharijate arvelt, sest palju tähtsam on juba 
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olemasolevate rohumaaribade säilitamine edasise arengu lootuses, kui uute ribade 
lisamine. Näiteks võiks rohumaaribade rajamise toetus põllumassiivil olla 25% 
väiksem, kui teist toetustsüklit jätkavatel ehk juba olemasolevatel ribadel. 

Samamoodi peaks arvestama põllumassiivi kaetust toetusskeemiga. Ökoloogiliselt on 
väärtuslikumad need põllumassiivid, mis osalevad täies mahus mingis toetustüübis, 

kui need, kus osaleb vaid mingi osa massiivist. Selline massiivipõhine 
lisaväärtustamine annaks põhjust ka naabritevahelise koostöö arendamiseks ning 
aitaks vältida toetustega skeemitamist (maaharimise intensiivsuse optimeerimist). 
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4. VALDKOND MAJANDUSLIKUD NÄITAJAD JA MUU 

4.1. VALDKONNA ÜLDINE ÜLEVAADE 

Eesti majandus kasvas 2015. aastal 1,1%, mis oli aeglaseim tempo alates 2010. aastast. Kasvu 

aeglustumise taga oli nõrk välisnõudlus ja selle negatiivne mõju ärisektori kindlustundele ja 
investeeringutele. Lisaks nõrgale välisnõudlusele piirab majanduskasvu ka tagasihoidlik 
sisenõudlus. Sisenõudluse areng oli 2015. aastal vastuoluline ja tervikuna vähenes sisenõudlus 0,7%. 
Kaupade ja teenuste eksport vähenes 1,1%. Eesti eksporti mõjutasid globaalsemad tegurid ning 

idaturu ärakukkumine. Ekspordi langus oli tingitud eelkõige oluliste kaubagruppide väljaveo 
kahanemisest. Osatähtsuse järgi jagasid teist kohta kogu ekspordist põllumajandussaadused ja 
toidukaubad ning puit ja puittooted, mis moodustasid võrdselt 10%. Põllumajandussaaduste ja 
toidukaupade eksport oli 6% võrra väiksem kui aasta tagasi. Vaadates gruppe eraldi, oli loomsete 

toodete ning valmistoidukaupade ja jookide väljaveo langus vastavalt 14% ja 12%. Suurim langus 

loomsete toodete osas oli piima- ja kalatoodete ekspordis. Peamised eksportturud nagu Leedu, Läti, 
Saksamaa ja Holland näitasid langust. (RM, 2016) 

2015. aastal püsisid teraviljade kokkuostuhinnad 2014. aasta hindade tasemel, kuna viimasest kahest 
väga heast teravilja-aastast tingituna on teraviljavarud maailmas rekordilised ning seetõttu on 
kaubavahetus aeglustunud. Ka Eestis oli juba neljas järjestikune hea teravilja-aasta ning teist aastat 
järjest ületas teraviljasaak miljoni tonni piiri. Kartuli hind on viimased kolm aastat langenud, olles 

2015. aastal vaid 0,13 €/kg. Hinda hoiab madalal tasemel Venemaa impordikeeld ning seetõttu 

valitseb Euroopas ülepakkumine. Piimatootmine 2015. aastal (peale viit kasvuaastat) vähenes 2014. 
aasta II poolest püsinud väga madala piima kokkuostuhinna ja 31. märtsil 2015 lõppenud viimase 
kvoodiaasta viimastel kuudel tarnekvoodi ületamise kartuses tootmise tagasihoidmise mõjul. Piima 
kokkuostuhind on viimase viie aasta võrdluses, turukonjunktuuri mõjutustest tingituna, olnud 

pidevas muutuses. 2015. aastal oli Eesti keskmine piima kokkuostuhind vaid 23,70 €/100 kg kohta. 
Võrreldes 2015. aasta Eesti ja EL piima kokkuostuhinna erinevust, siis 2015. aasta keskmisena oli 
Eesti keskmine piima kokkuostuhind EL keskmisest näitajast ca 22% madalam. 

Põllumajandussaaduste tootjahinnaindeksi30 muutus 2015. aastal võrreldes eelnenud aastaga oli -
13,0%, sh taimekasvatuses 3,3% ja loomakasvatuses -20,7%. Tootjahinnaindeks suurenes vaid 

köögivilja ja aiandussaaduste (17%), puuvilja ja marjade (25,6%) ning tehniliste kultuuride (12,8%) 
osas ning kõigi teiste põllumajandussaaduste osas toimus tootjahinnaindeksi vähenemine. Suurim 

vähenemine toimus piima (-27,7%) ning kartuli (-18,5%) osas. Põllumajandussaaduste tootmise 
vahendite ostuhinnaindeks31 vähenes 2015. aastal võrreldes eelnenud aastaga 0,8%. Enim vähenes 
energia, kütuse ja määrdeainete (-8,6%) ning loomasööda (-6,0%) ostuhinnaindeks, suurenesid aga 
veterinaarkulud (3,8%). (MEM, 2016)  

                                                
30Põllumajandussaaduste tootjahinnaindeks iseloomustab Eestis toodetud põllumajandussaaduste hindade muutust 
31Põllumajandussaaduste tootmise vahendite ostuhinnaindeks iseloomustab põllumajandusäriühingute kuluartiklite 
hinnamuutusi 
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4.2. MAJANDUSLIKE NÄITAJATE JA MUU VALDKONNA UURINGUD JA NENDE 
EESMÄRGID 

Eesti maaelu arengukava 2007–2013 meetmete läbi sooviti tõsta Eesti põllumajanduse ja 

metsanduse konkurentsivõimet, parandada keskkonnaseisundit ja maapiirkondade elukvaliteeti ning 
aidata kaasa maamajanduse mitmekesistamisele. Selleks, et hinnata, kuidas on põllumajandusliku 
keskkonnatoetuse meetmed kaasa aidanud maaelanikkonna tulutaseme suurenemisele, alustas PMK 
2010. aastal uuringuga „Ettevõtjatulu“.   

Varasemate uuringute tulemustega saab tutvuda MAK 2007-2013 2. telje püsihindamise ja 
majandusnäitajate uuringute aruannetes, mis on kättesaadavad PMK kodulehel aadressil 
http://pmk.agri.ee/mak/hindamisvaldkonnad/majandus/. 

4.2.1 INDIKAATORI “ETTEVÕTJATULU” UURING 

Töö teostaja: Agrinet OÜ Põllumajandusuuringute Keskuse põllumajanduskeskkonna seire büroo 
tellimusel 

Uuringu eesmärgid 

Indikaatori „Ettevõtjatulu” pikaajalise uuringu eesmärgiks on välja selgitada, mil määral on MAK 2. 

telje toetused aidanud säilitada ja suurendada maaelanikkonna tulutaset. 

Metoodika 

Indikaatori „Ettevõtjatulu” peamisteks analüüsiobjektideks on netolisandväärtus32, ettevõtjatulu33 
ning arvestuslik netokasum34 (Lisa 29), mis on arvutatud põllumajandustootja kohta keskmiselt iga 
MAK 2007–2013 2. telje meetme lõikes (v.a kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (SRT), 

kuna valim ei olnud esinduslik). Käesoleva uuringu andmed koguti ja analüüsiti 2016. aastal ning 
kajastavad 2015. aasta majandusseisu.FADNis registreeritakse kõik otsetoetused määramise järgi 
(määramine taotlusaasta lõpus) ning kõik ülejäänud toetused (k.a MAK raames makstavad toetused) 
laekumise järgi. Seega kajastuvad FADNi 2015. aasta valimis olnud ettevõtete andmetes 2015. 

aastal taotletud otsetoetused ja 2014. aastal taotletud (2015. aastal välja makstud) MAK 2. telje 
toetused. 2015. aastal sai taotleda ka MAK 2014-2020 toetusi, kuid need maksti välja 2016. aastal ja 
need ei kajastu indikaatorite „ettevõtjatulu“ ja „jätkusuutlikkus“ andmetes.   

Võttes arvesse, et põllumajandustootjad on nii tootmise struktuuri kui ka suuruse (nii 
põllumajandusmaa pindala kui ka loomade arvu) poolest väga erinevad, on eelpool nimetatud 

                                                
32 Netolisandväärtus (Net Value Added) näitab ettevõttes loodud lisandväärtust, mis arvutatakse kogutoodangust 
vahetarbimise ja kulumi mahaarvamisel ning toetuste (va investeeringutoetused) ja maksude lisamisel. 
Netolisandväärtus on summa, mis jääb tootmistegurite kasutamise kulude katmiseks (nt palk, rent, intressid, 
omanikutulu) 

33 Ettevõtjatulu (Family Farm Income) erineb netolisandväärtusest selle poolest, et arvesse võetakse ka kulutused 
tööjõu- rendi- ja finantskulude maksmiseks ning sissetulekud investeeringutoetustest. Ettevõtjatuluks nimetataksegi 
summat, millest on maha arvatud kulud tööjõule, intressidele, rendile jne 

34 Arvestuslik netokasum (Conditional Profit) võtab arvesse ka tasustamata tööjõudu (palgata töötavad omanikud ja 
nende pereliikmed), mille väljatoomisel lahutatakse ettevõtjatulust tasustamata tööjõukulu 
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näitajaid analüüsitud väljendatuna ettevõttes hõivatud tööjõu aastaühiku35 (TJÜ) ning 
põllumajandusmaa hektari kohta. Lisaks on analüüsitud ka põllumajandustootjate maakasutust, 
kogutoodangu- ja sissetulekute struktuuri ning investeeringute taset. Lisades on ära toodud detailsed 

tabelid tootjate erinevate majandusnäitajate koondtulemuste kohta (Lisa 30) ja 2. telje toetusi 
taotlenud tootjate toetuste struktuur (Lisa 31). 

Analüüsiks on kasutatud FADN36 andmeid 2015. aasta kohta, mil FADNi valimisse kuulus 661 
põllumajandusettevõtet. 

Eestis on alates 2010. aastast kehtestatud FADN üldkogumisse kuuluva põllumajandustootja 
majandusliku suuruse alampiiriks standardkogutoodangu 37(SKT) väärtus 4000 eurot. See tähendab, 
et FADN üldkogumisse38 kuuluva põllumajandusettevõtte SKT väärtus aruandeaastal peab olema 

suurem kui 4000 eurot. Ettevõtte SKT tehakse kindlaks standardtoodangu (ST) koefitsientide39 

baasil, mis arvutatakse viie aasta keskmisena vastavalt saagikus- ja produktiivsusnäitajatele ning 
hindadele vaatlusalustel aastatel. Seega ei kajasta SKT väärtus seda, kui kõrge oli antud ettevõttes 
põllukultuuride saagikus, loomade produktiivsus, müügitulu või kui palju saadi toetusi 

aruandeaastal, vaid ettevõtte teoreetilist suurust arvutatuna ST koefitsientidest ning kasvatatavate 
põllukultuuride hektaritest ja loomade arvust lähtuvalt. Piltlikult öeldes peaks majandusliku suuruse 
alampiiri ületamiseks majapidamises kasvatama vähemalt 15 ha nisu või vähemalt 3 piimalehma. 

Kõik indikaatori “Ettevõtjatulu” näitajad on arvutatud kaalutud keskmistena. Andmed kaaluti eraldi 
iga MAK 2007–2013 2. telje toetuse lõikes, kasutades PRIA loomade ja põldude registri andmeid 

2015. aasta kohta ning standardtoodangu koefitsiente “ST 2010”. Igale PRIA loomade ja/või 
põldude registris olevale tootjale40 määrati tootmistüüp ja majanduslik suurus vastavalt Euroopa 
Liidu FADN tüpoloogiale41.  

Indikaatori “ettevõtjatulu” analüüsimiseks on MAK 2007–2013 2. telje toetust saanud42 ettevõtetest 
eraldi analüüsitud: 

• mahepõllumajandusliku tootmise toetust saanud tootjad (edaspidi MAHE tootjad); 

• keskkonnasõbraliku majandamise toetust saanud tootjad (edaspidi KSM tootjad); 

• poolloodusliku koosluse hooldamise toetust saanud tootjad (edaspidi PLK tootjad); 

                                                
35 Tööjõu aastaühik (TJÜ) võrdub arvestuslikult 2 200 töötunniga aastas 
36 FADN (Farm Accountancy Data Network) põllumajanduslik raamatupidamise andmebaas 
37 Ettevõtte standardkogutoodang (SKT) arvutatakse standardtoodangu (ST) koefitsientide alusel lähtudes kasvatatavate 
põllumajanduskultuuride kasvupinnast ja loomade keskmisest arvust aruandeaastal 

38 Statistikaameti poolt 2013. aastal läbiviidud põllumajandusliku struktuuriuuringu andmetel oli Eestis 19 186 
põllumajanduslikku majapidamist. Majandusliku suuruse alampiiri 4000 eurot ületas neist 7578 põllumajandustootjat ja 
nemad moodustavadki põllumajandustootjate üldkogumi FADNi mõistes 

39 Standardkogutoodangu (ST) koefitsiendid arvutatakse viie aasta keskmisena vastavalt keskmistele saagikus- ja 
produktiivsusnäitajatele ning hindadele. Otsetoetused standardtoodangu koefitsientides ei kajastu. Standardtoodangu 
koefitsiente korrigeeritakse teatud perioodi järel. „ST 2010” on arvutatud aastate 2008-2012 keskmisena 

40 Tootja kellel oli maad ja/või põllumajandusloomi 2015. a seisuga 
41 Eestis enamlevinud tootmistüüpideks on taimekasvatus, piimatootmine, loomakasvatus ja segatootmine 
42 2015. aastal tehti toetuste määramisotsused 2014. aastal vastuvõetud taotlustele 
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• ohustatud tõugu looma pidamise toetust saanud tootjad (edaspidi OTL tootjad); 

• loomade karjatamise toetust saanud tootjad (edaspidi LKT tootjad); 

• Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antavat toetust saanud tootjad (edaspidi 
NAT tootjad); 

• Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antavat toetust saanud tootjad (edaspidi NAM 
tootjad); 

• 2. telje toetusi saanud tootjad (edaspidi 2. telje tootjad); 

• 2. telje toetusi mittetaotlenud tootjad (edaspidi tavatootjad); 

• FADNi põllumajandustootjate üldkogumisse kuuluvad tootjad (edaspidi Eesti keskmine 
põllumajandustootja). 

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse (SRT)  ja kiviaia taastamise toetuse tootjate 
majandusnäitajaid pole analüüsitud seetõttu, et valim polnud piisavalt esinduslik (andmete 

avalikustamiseks peab valimis olema vähemalt viis ettevõtet). 

Tabelis (Tabel 35) on välja toodud MAK 2007–2013 2. telje toetusi saanud tootjate esindatus 

meetmete lõikes 2015. aastal. Kõik tehtud uuringud, mis põhinevad FADN metoodikal, käsitlevad 
ainult professionaalsete43 põllumajandustootjate majandusnäitajaid. 

Tabel 35. MAK 2. telje toetusi taotlenud tootjate esindatus meetmete lõikes 2015. aastal (PMK, 2016c) 
Näitajad NAT KSM MAHE OTL PLK LKT NAM 2. telg 
Makstud summa, mln € 0,8 19,0 12,9 0,6 4,5 4,6 3,9 46,3 
Toetust saanud ettevõtete arv 1 692 1 489 1 344 645 873 2 036 4 735 9 997 
    sh SKT < 4 000 € 1 021 46 159 335 468 462 4 456 6 011 
    sh SKT >= 4 000 € (üldkogum) 671 1 443 1 185 310 405 1 574 279 3 986 
Ettevõtete arv valimis 71 273 147 37 40 209 32 521 
Toetust saanud ettevõtete 
maakasutus, tuhat ha 

126,4 498,5 147,9 36,5 65,7 277,7 49,5 737,8 

    sh SKT < 4 000 € 7,7 0,5 1,2 2,3 3,9 4,6 7,2 19,5 
    sh SKT >= 4 000 €  (üldkogum) 118,7 498,0 146,7 34,2 61,7 273,1 42,3 718,3 
Üldkogumi esindatus toetust 
saanud ettevõtete,  % 

                

    koguarvust  40 97 88 48 46 77 6 40 
    maakasutusest 94 100 99 94 94 98 85 97 
    makstud summast 74 99 99 71 85 97 8 89 

 

Tulemused 

FADN andmetel oli Eesti keskmise põllumajandustootja kasutuses 2015. aastal keskmiselt 120 ha 
põllumajanduslikku maad, millest 37% oli omandis ja 63% renditud või muudel tingimustel 

kasutusele võetud. Renti maksti 2015. aastal keskmiselt 42 eurot renditud maa hektari kohta, 2014. 
aastal 36 eurot/ha. Tootjad, kes kasutasid maad vähem kui 400 ha, maksid renti 22-30 eurot hektari 

                                                
43 FADN metoodika järgi peetakse professionaalseteks põllumajandustootjateks neid tootjaid, kelle 
standardkogutoodang ületab 4000 eurot 
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kohta. Suurtootjad, maakasutusega üle 400 ha, maksid keskmiselt 54 eurot/ha (2014. aastal 43 
eurot/ha). (MMIK, 2016) 

Eestis oli 2015. aastal keskmiselt 38% põllumajandusmaast teravilja, 41% söödakultuuride44 ning 

13% õli- ja muude põllukultuuride all. Tootmisest kõrvale jäetud maad oli keskmiselt 8% kogu 
maakasutusest. Enamus sellest oli toetusõiguslik püsirohumaa, mida hoitakse heades põllumajandus- 
ja keskkonnatingimustes, kuid põllumajanduslikuks tootmiseks ei kasutata. Majandusliku suuruse 
poolest kõige väiksemate tootjate grupis oli kasutamata toetusõiguslikku püsirohumaad 17% 

põllumajandusmaast, kõige suuremate tootjate grupis 1%.  (MMIK, 2016) 

MAK 2007-2013 2. telje meetmetoetuste lõikes olid põllumajandusliku maakasutuse poolest kõige 
suuremad KSM tootjad, kelle kasutada oli keskmiselt 400,8 ha ettevõtte kohta. Mahetootjal oli 2015. 

aastal kasutada keskmiselt 119,7 ha põllumajanduslikku maad. Maakasutuse poolest kõige 

väiksemad olid tavatootjad, kellel oli keskmiselt 73,7 ha põllumajanduslikku maad ettevõtte kohta. 
OTL ja LKT meetmed on suunatud loomakasvatajatele, nende ettevõtte kasutuses olevast maast 
60% moodustasid söödakultuurid. Samas KSM ja tavatootjatel oli teravilja ja õlikultuuride all 

vastavalt 59% ja 56% maast, seega nendes tootjate gruppides on enamuses taimekasvatusega 
tegelevad tootjad. 

Kogutoodangu45 väärtus ulatus 2015. aastal keskmiselt 126 005 euroni ettevõtte kohta. Võrreldes 

2014. aastaga on kogutoodangu väärtus kasvanud 2%, sealhulgas taimekasvatustoodangu väärtus 
suurenes 19%, loomakasvatustoodangu väärtus vähenes 21%, muud sissetulekud suurenesid 16% ja 

toetused suurenesid 2%. Taimekasvatustoodangu väärtus suurenes ligi viiendiku võrra, kuigi 
teravilja realiseerimishinnad olid enam-vähem samal tasemel kui 2014. aastal. Selle peamiseks 
põhjuseks olid kõrged saagikusnäitajad. Teravilja keskmine saagikus ületas Eestis esmakordselt 

nelja tonni piiri ja taliteraviljadel isegi viie tonni piiri. 2015. aasta oli väga soodne ka kaunvilja- ja 
rapsikasvatajatele.  

Loomakasvatustoodangu väärtuse vähenemine oli peamiselt tingitud madalamatest 
loomakasvatussaaduste kokkuostuhindadest. Samuti avaldas mõju see, et keerulistes 
majandamistingimustes olid paljud tootjad sunnitud loomade arvu vähendama või loomakasvatuse 
lõpetama.  

Põllumajandusmaa hektari kohta arvestatuna oli kogutoodangu väärtus 2015. aastal keskmiselt 1047 
eurot/ha. Toetuste kogusumma kasutatava põllumajandusmaa hektari kohta oli 2015. aastal 188 
eurot. Kogutoodangu väärtus koos toetustega (v. a investeeringutoetused) oli 2015. aastal 

põllumajandusmaa hektari kohta arvestatuna kõige suurem LKT ja KSM tootjatel (vastavalt 1270 ja 
1183 eurot/ha) (Joonis 108) ning kõige väiksem MAHE ja PLK tootjatel (vastavalt 716 ja 933 
eurot/ha). 

                                                
44 Söödakultuurid – FADN metoodika kohaselt loetakse söödakultuurideks lühiajalised, pikaajalised ja looduslikud 
rohumaad 

45 Kogutoodangu moodustavad ettevõttes toodetud taime- ja loomakasvatustoodang ning muud sissetulekud (näiteks tulu 
lepingulistest töödest, taluturism, metsandus jne). Kogutoodangu väärtuse ja struktuuri analüüsimisel lisatakse 
kogutoodangule ka toetused (v.a investeeringutoetused) 
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Joonis 108. Kogutoodangu väärtus (k.a toetused) põllumajandusmaa hektari kohta perioodil 2013-2015 
(PMK, 2015a) (PMK, 2016c) 

Kogutoodangu (k.a toetused v.a investeeringutoetused) struktuuris moodustasid toetused 2015. 
aastal 18% ehk keskmiselt 22 565 eurot tootja kohta (2014. aastal vastavalt 18% ja 22 028 eurot). 

Kõige väiksem oli toetuste osakaal aiandusega ning sea- ja linnukasvatusega tegelevates ettevõtetes 
(vastavalt 5% ja 7% kogutoodangu väärtusest). Kõige suurem toetuste osakaal kogutoodangus 
(38%) oli loomakasvatuse tootmistüübis. (MMIK, 2016) 

Kuna toodang võib olla toodetud müügiks, ettevõtte siseseks tarbimiseks (nt loomadele söödaks, 
seemneks jne) või jääda varudeks, siis analüüsitakse ka seda, kui suure osa sissetulekutest 

moodustas taime- ja loomakasvatustoodangu realiseerimine, sissetulek muudest põllumajandusega 
otseselt seotud kõrvaltegevustest (näiteks tulu lepingulistest töödest, taluturismist, metsandusest, 
taastuvenergia tootmisest jne) ning toetused (v.a investeeringutoetused). 

2015. aastal oli põllumajanduslik müügitulu keskmiselt 77 488 eurot ettevõtte kohta, sh 52% saadi 
taimekasvatustoodangu ja 48% loomakasvatustoodangu müügist. Võrreldes 2014. aastaga on 
põllumajanduslik müügitulu jäänud praktiliselt samale tasemele, kuid taimekasvatustoodangu müük 
on võrreldes eelmise aastaga kasvanud 24% ja loomakasvatustoodangu müük on vähenenud 18%. 

Eesti keskmine põllumajandustootja46 sai 2015. aastal sissetulekuid (k.a toetused) 833 eurot 
põllumajandusmaa hektari kohta (2014. a 823 eurot). LKT tootjad said sissetulekuid 976 eurot ja 
KSM tootjad 937 eurot põllumajandusmaa hektari kohta, mis on vastavalt 63% ja 56% võrra rohkem 

tavatootjatega võrreldes (Joonis 109). MAHE, OTL ja PLK tootjad said sissetulekuid hektari kohta 
teiste 2. telje tootjate ning tavatootjatega võrreldes oluliselt vähem (466-565 eurot/ha). 

                                                
46 Eesti keskmine põllumajandustootja – kaalutud keskmine näitaja, mis on saadud FADN valimis olnud ettevõtete 
tulemuste üldistamisel põllumajandustootjate üldkogumile. Andmete laiendamiseks on kasutatud Statistikaameti poolt 
läbiviidud struktuuriuuringu andmeid põllumajanduslike majapidamiste arvu ja nende liigituse kohta majandusliku 
suuruse ja tootmistüüpide lõikes. FADN metoodika järgi peetakse professionaalseteks põllumajandustootjateks neid 
tootjaid kelle standardkogutoodangu väärtus ületab 4000 eurot 
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Joonis 109. Sissetulekud (k.a toetused) põllumajandusmaa hektari kohta 2015. aasta (PMK, 2016c) 

Toetuste (v.a investeeringutoetused) osatähtsus sissetulekutes oli kõige suurem MAHE ja PLK 

tootjatel, moodustades 2015. aastal vastavalt 51% ja 42% sissetulekutest (Joonis 109). KSM 
tootjatel moodustasid toetused 2015. aastal 20% sissetulekutest. Seega on MAKi 2. telje toetusi 
taotlenud ettevõtetel sõltuvus toetustest väga erinev ning toetuste osatähtsus sissetulekutes varieerub 
vahemikus 17%–51%.  

Üheks põllumajandustootjate tulukuse hindamise näitajaks on netolisandväärtus47 (NLV). Mida 
suurem on NLV, seda rohkem jääb ettevõttele vahendeid töötasude maksmiseks, investeeringute 
tegemiseks ja omanikutuluks. Netolisandväärtus on väga madal eelkõige mikropõllumajandus-

ettevõtete puhul, kuna nende investeerimisvõimekus masinatesse, seadmetesse ja ehitistesse on 

olnud suhteliselt kesisem võrreldes suurettevõtetega.  

Eesti keskmisel põllumajandustootjal oli NLV 2015. aastal 25 940 eurot ettevõtte ja 14 428 eurot 
tööjõu aastaühiku kohta. Võrreldes 2014. aastaga on NLV tööjõu aastaühiku kohta suurenenud 2%. 
Tootmistüüpide lõikes oli 2015. aastal kõige edukam taimekasvatus, kus NLV tööjõu aastaühiku 
kohta ulatus 23 294 euroni ja kasv võrreldes 2014. aastaga oli 24%. Piimatootmises aga vähenes 
NLV tööjõu aastaühiku kohta 15%, sea- ja linnukasvatuses 49%. Tootmistüüpides olid väga suured 

erinevused suur- ja väiketootjate vahel - kui loomakasvatajatel maakasutusega vähem kui 40 ha oli 
NLV tööjõu aastaühiku kohta 1898 eurot, siis suurtootjatel 17 435 eurot (erinevus rohkem kui 

üheksa korda). Piimatootmise tootmistüübis oli väike- ja suurtootjate erinevus selle näitaja osas 
rohkem kui seitsmekordne. (MMIK, 2016) 

                                                
47 Netolisandväärtuse (NLV) leidmiseks lisatakse kogutoodangu väärtusele toetused (v.a investeeringutoetused) ja 
lahutatakse eri- ja üldkulud ning põhivara kulum (Lisa 29)  
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Kõige rohkem MAK 2007-2013 2. telje toetusi saanute lõikes tootsid NLV tööjõu aastaühiku kohta 
2015. aastal KSM tootjad (24 797 eurot/TJÜ). Kõige väiksem oli NLV tavatootjatel 
(10 565 eurot/TJÜ).  

 
Joonis 110. Netolisandväärtus eurodes tööjõu aastaühiku kohta 2015. aastal (PMK, 2016c) 

MAK 2007–2013 raames makstud 2. telje meetme toetuse osatähtsus netolisandväärtuse struktuuris 

aastatel 2007–2015 on esitatud lisas (Lisa 32). 

Peale netolisandväärtuse on oluliseks majandustulemuste hindamise näitajaks ettevõtjatulu48, mis 
näitab ettevõtte kasumlikkust ja jätkusuutlikkust. FADN andmetel moodustas Eesti keskmisel 

põllumajandustootjal ettevõtjatulu koos toetustega 2015. aastal 4736 eurot/TJÜ (2014. aastal 4442 
eurot/TJÜ, 2013. aastal 7723 eurot/ TJÜ). Tööjõu aastaühiku kohta arvestatuna tootsid 2015. aastal 
kõige rohkem (11 409 eurot) ettevõtjatulu NAT tootjad ning kõige vähem SRT ja LKT tootjad 
(vastavalt -476 eurot ja 1372 eurot). KSM ja mahetootjad tootsid ettevõtjatulu tööjõu aastaühiku 

kohta arvestatuna keskmiselt vastavalt 8184 eurot ja 8898 eurot. 

Ettevõtjatulu arvestatuna põllumajandusmaa hektari kohta moodustas Eesti keskmisel 
põllumajandustootjal koos toetustega 2015. aastal 71 eurot/ha (2014.a 68 eurot/ha; 2013. a 127 

eurot/ha). 2. telje meetmetoetuste lõikes tootsid 2015. aastal kõige rohkem ettevõtjatulu (k.a 
toetused) NAT ja NAM tootjad (vastavalt 140 ja 111 eurot/ha; Joonis 111).  

                                                
48 Ettevõtjatulu saadakse lahutades netolisandväärtusest tööjõu-, rendi- ja intressikulu ning lisades investeeringutoetuste 
ja maksude bilanss (Lisa 29). Ettevõtjatulu on raamatupidamisarvestuses võrreldav majandustegevuse kasumiga. 
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Joonis 111. Ettevõtjatulu eurodes põllumajandusmaa hektari kohta 2015. aastal (PMK, 2016c) 

Arvestusliku netokasumi (ANK49) leidmiseks lahutatakse ettevõtjatulust (EVT) tööjõukulu 

tasustamata tööjõule, mis on arvestatud tasustatud tööjõu palgatasemel. ANK on eriti oluline just 
väiketootjate majandustulemuste hindamisel, et väärtustada ka palgata töötavate omanike ja 
pereliikmete tööaega, mille eest tasu ei makstud. Eesti keskmine põllumajandustootja kasutas 
keskmiselt 1,8 tööjõu aastaühikut50 ettevõtte kohta, millest ligi poole (46%) moodustas tasustamata 

tööjõud. Tasustatud tööjõu osatähtsus kogu tööjõukulus erines oluliselt MAK 2. telje toetusi 
taotlenud tootjate gruppide lõikes. MAHE ja tavatootjate grupis oli üle 60% kogu tööjõukulust 

tasustamata, samas KSM tootjate grupis ainult 19%. 

Eesti keskmisel põllumajandustootjal jäi 2015. aastal arvestuslik netokasum (koos toetustega v.a 
investeeringutoetused) negatiivseks, moodustades -1324 eurot tööjõu aastaühiku kohta (2013. a 
1581 eurot/TJÜ) ja -20 eurot põllumajandusmaa hektari kohta. KSM tootjatel oli ANK koos 
toetustega tööjõuühiku kohta arvestatuna keskmiselt 5704 eurot ja põllumajandusmaa hektari kohta 

65 eurot. Tööjõuühiku kohta arvestatuna oli ANK kõige suurema miinusega tavatootjatel (-3372 
eurot/TJÜ; -20 eurot/ha).  

Tootmise jätkusuutlikkuse säilitamise ja arendamise seisukohalt on investeeringud üheks 

määravamaks teguriks. Eesti keskmine põllumajandustootja kulutas 2015. aastal investeeringuteks 
keskmiselt 22 935 eurot ettevõtte kohta (2014. aastal 27 336 eurot, 2013. aastal 37 360 eurot). Ligi 
pooled (47%) Eesti põllumajandustootjatest ei ole 2015. aastal investeeringuid teinud. Kõige 
rohkem (üle 50%) mitteinvesteerinud ettevõtteid oli 2015. aastal LKT, OTL ja tavatootjate hulgas 
ning kõige vähem KSM tootjate hulgas (73% investeerisid) (Joonis 112).  

                                                
49 Arvestuslik netokasum võtab arvesse ka omanike ja pereliikmete tasustamata tööjõukulu tasustatud tööjõule makstud 
palgatasemel. Arvestuslik suurus, mis püüab väärtustada ka tasustamata tööjõudu 
50 Arvestuslikult võrdub üks aastaühik 2200 töötunniga 
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Joonis 112. Tootjate jagunemine investeeringu suuruse järgi TJÜ kohta 2015. aastal (PMK, 2016c) 

Üle 10 000 eurot tööjõu aastaühiku kohta investeeringuid teinud ettevõtteid oli kõige rohkem KSM 
tootjate ning kõige vähem LKT hulgas. 

Kokkuvõte 

• FADN andmetel oli Eesti keskmise põllumajandustootja kasutuses 2015. aastal keskmiselt 

120 ha põllumajanduslikku maad. KSM tootjal oli kasutada keskmiselt 400,8 ha ja 
mahetootjal keskmiselt 119,7 ha põllumajanduslikku maad ettevõtte kohta. 

• Kogutoodangu väärtus ulatus 2015. aastal keskmiselt 126 005 euroni ettevõtte kohta. 

Põllumajandusmaa hektari kohta arvestatuna oli kogutoodangu väärtus 2015. aastal 

keskmiselt 1047 eurot/ha, KSM tootjatel 1183 eurot/ha ja MAHE tootjatel 716 eurot/ha. 

• 2015. aastal moodustas põllumajanduslik müügitulu keskmiselt 77 488 eurot ettevõtte kohta. 

Eesti keskmine põllumajandustootja sai 2015. aastal sissetulekuid (k.a toetused) 833 eurot 
põllumajandusmaa hektari kohta. LKT (976 eurot/ha) ja KSM (937 eurot/ha) tootjad said 

tavatootjatega võrreldes sissetulekuid hektari kohta rohkem, MAHE, OTL ja PLK (466-565 
eurot/ha) aga oluliselt vähem. 

• MAKi 2. telje toetusi taotlenud ettevõtetel oli sõltuvus toetustest väga erinev ning toetuste 

osatähtsus sissetulekutes varieerub vahemikus 17%–51%.  

• Eesti keskmisel põllumajandustootjal oli NLV 2015. aastal 25 940 eurot ettevõtte ja 14 428 

eurot tööjõu aastaühiku kohta. MAK 2007-2013 2. telje toetusi saanute lõikes tootsid kõige 

rohkem NLV tööjõu aastaühiku kohta (24 797 eurot/TJÜ) KSM tootjad.  2015. aastal kõige 
vähem oli NLV tavatootjatel (10 565 eurot/TJÜ).  

• FADN andmetel moodustas Eesti keskmisel põllumajandustootjal ettevõtjatulu koos 

toetustega 2015. aastal 4736 eurot/TJÜ (2014. aastal 4442 eurot/TJÜ, 2013. aastal 7723 
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eurot/ TJÜ). KSM ja mahetootjad tootsid ettevõtjatulu tööjõu aastaühiku kohta arvestatuna 
keskmiselt vastavalt 8184 eurot ja 8898 eurot. 

• Ettevõtjatulu arvestatuna põllumajandusmaa hektari kohta moodustas Eesti keskmisel 

põllumajandustootjal koos toetustega 2015. aastal 71 eurot /ha. 2. telje meetmetoetuste lõikes 
tootsid 2015. aastal kõige rohkem ettevõtjatulu (k.a toetused) NAT ja NAM tootjad 

(vastavalt 140 ja 111 eurot/ha). 

• Tööjõu aastaühiku kohta arvestatuna oli ANK Eesti keskmisel põllumajandustootjal (koos 
toetustega v.a investeeringutoetused) -1324 eurot,  KSM tootjatel keskmiselt 5704 eurot ja 
kõige suurema miinusega tavatootjatel (-3372 eurot/TJÜ). 

• Eesti keskmine põllumajandustootja kulutas 2015. aastal investeeringuteks keskmiselt 22 

935 eurot ettevõtte kohta (2014. aastal 27 336 eurot, 2013. aastal 37 360 eurot). Ligi pooled 
(47%) Eesti põllumajandustootjatest 2015. aastal investeeringuid ei teinud. 

4.2.2. MAK 2007-2013 PERIOODI 2. TELJE TOETUSTE SAAJATE MAJANDUSLIK 
JÄTKUSUUTLIKKUS  

Põllumajandustootjate jätkusuutlikkuse analüüsi peamiseks eesmärgiks on hinnata 2. telje toetuste 
mõju ulatust põllumajandustootjate jätkusuutlikkusele, hinnates jätkusuutlike tootjate osakaalu 
vastavat toetust saanud ettevõtete hulgas. Hindamise aluseks on võetud jätkusuutlikku arengut 
tagava arvestusliku brutolisandväärtuse51 (BLV) tase tööjõu aastaühiku52 (TJÜ) kohta.  

Jätkusuutlikku arengut tagava BLV arvestamisel on eeldatud, et põllumajandusettevõtte BLV peab 
katma konkurentsivõimelise palgataseme töötajatele (k.a omaniku ja tema pereliikmete tasustamata 
tööjõule) ja 5% ettevõtte põhivarade keskmisest väärtusest (v.a maa), mis on vajalik normaalseks 

taastootmiseks. Palgataseme baasiks on võetud töötleva tööstuse keskmine kogu tööjõukulu53 töötaja 

kohta aastas. MAK 2007 – 2013 2. telje meetmetest toetust taotlenud tootjate keskmiste põhivarade 
väärtuste arvestamisel on kasutatud FADN andmeid. Seega sõltub jätkusuutlikuks arenguks vajalik 
BLV TJÜ kohta ettevõtete põhivarade suurusest ning seetõttu on meemete lõikes erinev. 
Põllumajandustootjate jätkusuutlikkust on hinnatud MAK 2007 – 2013 2. telje meetmete lõikes (v.a. 

SRT ja kiviaia taastamise toetus), võrdluseks on lisatud 2. telje toetusi taotlenud 
põllumajandustootjate keskmine ning Eesti keskmine põllumajandustootja (FADN üldkogumisse 
kuuluvad põllumajandustootjad).  

Jätkusuutlikkuse hindamiseks võrreldi iga ettevõtte tegelikku BLV taset TJÜ kohta arvestusliku 

jätkusuutlikkuse tasemega. Jätkusuutlikku arengut tagava BLV TJÜ hindamiskriteeriumid olid 
järgmised: 

                                                
51 Brutolisandväärtuse (BLV) arvutamiseks lisatakse kogutoodangu väärtusele toetuste (v.a investeeringutoetused) ja 
ettevõtlusega seotud maksude bilanss ning lahutatakse eri- ja üldkulud 

52 Tööjõu aastaühik (TJÜ) on ühe töötaja täistööaeg, mis võrdub arvestuslikult 2 200 töötunniga aastas 
53 Statistikaameti andmetel oli 2007. aastal töötlevas tööstuses kogu tööjõukulu (koos sotsiaal- ja ravikindlustusmaksu 
ning töötuskindlustusmaksuga) töötaja kohta aastas 10 980 €, 2009. aastal 12 395 €, 2009. aastal 11 805 €, 2010. aastal 
12 307 €, 2011. aastal 12 996 € ning 2012. aastal 14 052 € 
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· kui BLV on tööjõu aastaühiku kohta üle 80% jätkusuutlikkuse tasemest, siis on 

põllumajandusettevõte jätkusuutlik; 

· kui BLV jääb alla 80% jätkusuutlikkuse tasemest, siis antud ettevõtte BLV tootmise tase TJÜ 
kohta ei taga jätkusuutlikku arengut. 

2015. aastal moodustas põllumajandustootmises kasutatavast tööjõust keskmiselt 46% tasustamata 
tööjõud. Tasustatud tööjõu osatähtsus kogu tööjõukulus erines oluliselt MAK 2. telje toetusi 

taotlenud tootjate gruppide lõikes. MAHE ja tavatootjate grupis oli üle 61% kogu tööjõukulust 
tasustamata, samas KSM tootjate grupis ainult 19%.  

Selguse huvides peab mainima, et need ettevõtted, kelle BLV tootmise tase TJÜ kohta ei taga 

jätkusuutlikku arengut, võivad ka olla jätkusuutlikud vähemalt lühiajalises perspektiivis, kui nad ei 
maksa endale ega teiste pereliikmetele töötasu ning kasutavad teisi allikaid oma põllumajandusliku 
tegevuse finantseerimiseks. Kindlasti tuleb siinkohal arvestada, et analüüsi on kaasatud ainult 
FADN üldkogumisse kuuluvad põllumajandustootjad, kelle majandusliku suuruse alampiiriks on 

standardkogutoodangu (SKT)54 väärtus 4000 eurot.  

Kui võrrelda jätkusuutlike tootjate osakaalu tootjate koguarvust koos meetme toetusega ja ilma 

meetme toetuseta, selgus, et meetme toetuse mõju erines oluliselt 2. telje erinevate meetmete lõikes 

(Lisa 33). Meetme toetuse mõju jätkusuutlike tootjate osakaalule oli 2015. a kõige suurem PLK ja 
MAHE taotlejate puhul (Joonis 113). Nimelt  oli tänu mahepõllumajandusliku tootmise toetusele 
2015. a jätkusuutlikke tootjaid MAHE taotlejate hulgas 10% enam ehk teisisõnu, 10% 
mahepõllumajandusliku tootmise toetuse taotlejate majanduslik jätkusuutlikkus 2015. a sõltus 

otseselt neile makstavast mahepõllumajandusliku tootmise toetusest. 

 
Joonis 113. Jätkusuutlike tootjate osakaal tootjate koguarvust 2. telje meetmete lõikes 2015. aastal (FADN, 
2016b) 

                                                
54 Ettevõtte standardkogutoodang (SKT) arvutatakse standardtoodangu (ST) koefitsientide alusel lähtudes kasvatatavate 
põllumajanduskultuuride kasvupinnast ja loomade keskmisest arvust aruandeaastal 
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2015. aastal oli jätkusuutlike tootjate osakaal kõige suurem (64% tootjate koguarvust) KSM tootjate 
hulgas ning kõige väiksem (24% tootjate koguarvust) LKT tootjate hulgas.  

Põllumajandustootjad on väga erinevad nii tootmisstruktuuri kui ka majandusliku suuruse poolest, 

mistõttu on jätkusuutlike tootjate osatähtsus ja 2. telje toetuste mõju ulatus tootjate 
jätkusuutlikkusele suurusgrupiti erinev. MAK 2. telje raames makstud toetuste mõju hindamiseks 
põllumajandustootjate peamistele majandustulemustele ning jätkusuutlike tootjate osakaalu 
hindamiseks on tootjad jagatud majandusliku suuruse alusel kolme gruppi:  

· väiketootjad – SKT 4000 - 25 000€  

· keskmise suurusega tootjad – SKT 25 000 - 100 000€  

· suurtootjad – SKT üle 100 000€  

Jätkusuutlike tootjate osatähtsus erineb ka suurusgruppide lõikes (Lisa 34). Jätkusuutlike tootjate 
osakaal on kõrgem (üle 80%) suurtootjate hulgas, keskmise suurusega tootjate hulgas on neid 

olenevalt meetmest 24-66%. KSM toetust taotlenud tootjate hulgas oli jätkusuutlikke tootjaid 64%, 

samas kui vaadata neid eraldi suurusgruppide lõikes, siis selgub, et suurtootjate hulgas oli 
jätkusuutlikke tootjaid 88%, keskmise suurusega tootjate hulgas 66% ja väiketootjate hulgas 17%. 
LKT toetust taotlenutest 24% on jätkusuutlikud – suurtootjate hulgas 82%, keskmise suurusega 
tootjate hulgas 24% ja kõigest 1% väiketootjate seas. 

4.2.3. ÜPP TOETUSTE JAGUNEMINE  

Põllumajanduse ja maaelu arengu toetamiseks on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) 
raames ette nähtud erinevad toetusskeemid. Põllumajandustoetuste rakendamist Eestis reguleerib EL 
ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) rakendamise seadus, mis on jõus alates 1. jaanuarist 2015.  

Toetuste sihtgrupp on aktiivsed põllumajandustootjad, raskustes sektorid (erakorralised meetmed), 
eraldi toetused on ette nähtud alustavatele noortele põllumajandustootjatele ja väiketootjatele. 
Kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus (nn rohestamine) moodustab 30% 
otsetoetuste kogueelarvest ja on kohustuslik kõigile ühtse pindalatoetuse (ÜPT) taotlejatele.  

2015. aastal rakendusid Eestis esmakordselt uued pindalapõhised ja loomapõhised otsetoetused. 
Kogu otsetoetuste eelarve 2015. aastaks oli 114 mln eurot ning taotleda oli võimalik järgmisi 
otsetoetusi: ühtne pindalatoetus (ÜPT); kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 

(rohestamine); noore põllumajandustootja toetus (NPT); piimalehma kasvatamise otsetoetus 
(PTK);  ammlehma kasvatamise otsetoetus (ATK);  ute ja kitse kasvatamise otsetoetus (UTK);  puu 
ja köögivilja kasvatamise otsetoetus (PKV); väikepõllumajandustootjate otsetoetus (VPT). (MEM, 
2016) 

Sarnaselt eelnevale toetuste perioodile kehtestasid Euroopa Parlament ja Euroopa Nõukogu ka uueks 

toetuste perioodiks nn finantsdistsipliini55 (FD) reeglid, mille alusel tuleb taotleja otsetoetuste üle 

                                                
55 Euroopa Nõukogu on finantsdistsipliini (otsetoetuste summa vähendamine) rakendamiseks vastu võtnud määruse 
(EÜ) nr 1181/2013, milles käsitletakse määruses (EÜ) nr 73/2009 sätestatud otsetoetuste kohandamise määra 
kehtestamist.  



 

210 
 

2000 euro ulatuvat summat vähendada kriisireservi kogumiseks.  Vähenduse summa peetakse kinni 
kõigist taotleja otsetoetuste summast proportsionaalselt. 2015. a. kehtestati FD vähenduse 
protsendiks 1,393041% (PRIAa, 2016). Kuna 2015. aastal FD korras kogutud raha kriisireserviks 

ära ei kasutatud, maksti see 2016.a. tagasi. 

Toetuste analüüsimisel võeti arvesse kõik PRIA poolt 2015. ja 2016. aastal välja makstud 
otsetoetused, erakorralised ja põllumajanduse turukorralduse toetused ning riiklikud toetused 
(joonistel esitatud koos I samba toetustega). Pindalapõhiseid üleminekutoetusi ei makstud. II samba 

maaelu arengukava meetmetoetustest võeti analüüsimisel arvesse kõik väljamakstud MAK 2007-
2013 1., 2., 3. telje ja LEADER meetme toetused ning MAK 2014-2020 toetused (v.a. tehnilise abi 
toetus).  

ÜPP toetuste jagunemine maakonniti 

Maaelu arengukava meetmetoetuste üldisesse põllumajandustoetuste konteksti paigutamiseks ning 
laiema tausta saamiseks toetuste võimalikust mõjust maakonnas on vaadeldud ÜPP I ja II samba 

toetuste jagunemist maakondade vahel väljamaksete alusel aastatel 2015-2016.  

Toetuste jaotamisel maakonniti (Lisa 35; Lisa 36) on aluseks võetud PRIA kliendiregistris olev 
toetuse saaja tegevuskoha maakond (maakond, kus asub suurem osa põllumajandusettevõtja 
põldudest/tootmisest ja/või on ettevõte registreeritud).  Põllumajandustootjate maad võivad paikneda 
mitmes maakonnas ja seetõttu tuleb arvestada, et antud maakondlik jaotus ei pruugi näidata 

tegelikke toetuste kasutamise piirkondi. 2015. aasta kohta käivate andmete analüüsil on kasutatud 
PRIA andmepäringut 31.01.2016 seisuga ja 2016. aasta kohta 31.01.2017.  

ÜPP I ja II samba otsetoetuste ja maaelu arengukava toetuste jagunemine 

2015. aastal maksti I samba toetusi 125 mln, II samba toetusi 87,5 mln ja siseriiklikke toetusi 3,4 

mln eurot. 2016. aastal maksti I samba toetusi 131 mln, II samba toetusi 108 mln ja siseriiklikke 
toetusi 3,5 mln eurot. Kokku (I, II sammas (tehnilise abi toetuseta) ja riiklikud toetused) maksti 
2016. aastal välja 242,5 mln eurot, mis on võrreldes 2015. aastaga (216 mln eurot) 12% rohkem. 

Kõige enam I samba toetusi said mõlemal aastal Lääne-Virumaa põllumajandustootjad (pisut üle 14 
mln euro; Joonis 114). Järgnesid Tartumaa (üle 12 mln euro), Harjumaa (vastavalt aastale 11,9 ja 
12,2 mln eurot), Pärnu- ja Järvamaa (mõlemad üle 11 mln  euro). 2016. aastal oli I samba 
väljamakstud toetuste summa võrreldes 2015. aastaga 4% suurem. 

II samba toetuste kogusumma oli 2015. aastal kõige kõrgem Tartumaal (9,1 mln eurot), järgnesid 

Pärnumaa (8,4 mln eurot) ja Viljandi- ning Lääne-Virumaa (mõlemal üle 7 mln euro). 2016. aastal 
maksti II samba toetusi kõige rohkem Viljandi- (25,7 mln eurot) ja Tartumaale (11,4 mln eurot). 

2015. aastal rakendusid MAK 2014-2020 meetmed, mistõttu suurenes ka 2016. a. väljamakstud II 
samba toetuste kogusumma võrreldes 2015. aastaga 23%. II samba raames 2015. a. välja makstud 
summadest moodustasid 86% MAK 2007-2013 kohustused, 2016. aasta summadest oli 96,6% MAK 
2014-2020 meetmete eest. 

Erinevate toetuste lõikes (I, II sammas ja riiklikud toetused) oli suurima 2016. aastal väljamakstud 
kogusummaga maakond Viljandi (39,4 mln eurot), järgnesid Tartu (24 mln eurot) ja Lääne-Viru (23 

mln eurot).  
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Joonis 114. ÜPP I samba ja siseriiklike toetuste ning II samba väljamakstud toetuste jagunemine maakonniti 
2015. ja 2016. aastal (PRIA, 31.01.2016 ja 31.01.2017 andmetel) 

MAK 2014-2020 keskkonnatoetuste jaotumine 

MAK 2014-2020 keskkonnatoetuste hulka arvestatakse: põllumajanduse keskkonna- ja kliimameede 
(sh KSM, MULD, KSA ja KSK, SORT, OTL, PLK), mahepõllumajanduse meetmed (MAHE), 

Natura 2000 toetused (põllumajandusmaale (NAT), erametsamaale (NAM)), loomade heaolu toetus 

(LHT) ja kiviaia taastamise toetus (KIA). Osadel tootjatel jätkusid MAK 2007-2013 kohustused: 
MAHE (esitatud andmetes MAHE 2007+), PLK, SRT ja OTL (erinevate programmiperioodide 
summad on esitatud koos). 2016. aastal välja makstud keskkonnatoetuste kogusummast moodustasid 
kõige suurema osa KSM (43%) ja MAHE (27%; sellest 19% MAHE 2014+ ja 8% MAHE 2007+). 

Järgnesid LHT (11%), NAM ja PLK (mõlemad 8%), OTL (1,6%) ja NAT (1%), ülejäänud toetuste 
osakaal jäi alla 1%. 

KSM osatähtsus 2016. a. välja makstud keskkonnatoetuste kogusummas oli suurim Jõgevamaa 

(73%; 1974 tuhat eurot) ja Lääne-Virumaa (72%; 2534 tuhat eurot) (Joonis 115) ning kõige väiksem 

Hiiumaa (2%; 22 tuhat eurot) põllumajandustootjatel, kuna seal on palju 
mahepõllumajandustootjaid. MAHE toetuste osatähtsus Hiiumaa põllumajandustootjatel oli 46% 
(545 tuhat eurot; millest 416 tuhat eurot MAHE 2014+) kõigist keskkonnatoetustest. Sama suure 

osatähtsusega (46%, 1344 tuhat eurot) olid MAHE toetused Võrumaa põllumajandustootjatele, 
järgnesid Tartumaa (43%, 2059 tuhat eurot) ja Ida-Virumaa (34%, 484 tuhat eurot). 
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Loomade heaolu toetuse osakaal oli kõige suurem Valgamaal (32%, 1030 tuhat eurot), järgnesid 

Põlva (15%, 343 tuhat eurot), Lääne- Viru (14%, 724 tuhat eurot) ja Viljandi (13%, 614 tuhat eurot) 
maakonna põllumajandustootjad. 

Poollooduslikke kooslusi on rohkem Lääne-Eestis ja saartel, mistõttu on PLK hooldamise toetuse 

osakaal neis piirkondades ka suurem. 2016. aastal moodustas PLK toetus Hiiumaal 36% (427 tuhat 
eurot), Saaremaal 32% (1155 tuhat eurot) ja Läänemaal 31% (1027 tuhat eurot) väljamakstud 
keskkonnatoetuste kogusummast.  

Natura 2000 erametsa toetuse osatähtsus oli kõige suurem Harjumaa põllumajandustootjatel (22%, 
779 tuhat eurot). 

 
Joonis 115. Väljamakstud MAK 2007-2013 MAHE ja MAK 2014 - 2020 keskkonnatoetuste jagunemise 
osatähtsus (%) maakonniti 2016. aastal (PRIA, 31.01.2017 andmetel)  

ÜPP toetuste jagunemine põllumajandustootjate suurusgrupiti 

ÜPP toetuste analüüsil määrati igale PRIA põllumajandusloomade ja põllumassiivide registris 

olevale tootjale (kellel oli maid ja/või loomi) tootmistüüp ja majanduslik suurus vastavalt Euroopa 
Liidu FADN tüpoloogiale. Põllumajandusettevõtte tootmistüübi määramise aluseks on 2010. 
aruandeaastast kasutusele võetud põllumajanduslike majapidamiste tüpoloogia56 (EL komisjoni 
määrus (EÜ) nr 1242/2008).  

                                                
56 Põllumajanduslike majapidamiste liigituses on ettevõtte tootmistüübi ja majandusliku suuruse määramise aluseks 
standardkogutoodangu (SKT) väärtus eurodes 
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Majandusliku suuruse alusel jaotatakse tootjad kolme gruppi: väiketootjad (SKT 4000-25 000 €), 
keskmise suurusega tootjad (25 000-100 000 €) ja suurtootjad (üle 100 000 €). FADN metoodika 
järgi peetakse professionaalseteks põllumajandustootjateks neid tootjaid, kelle standardkogutoodang 

ületab 4000 eurot, sellest väiksemaid tootjaid (SKT kuni 4000 €) võib tinglikult nimetada 
hobitaludeks. Majanduslikul suurusklassil põhinev toetuste täpsem jagunemine 2016. aastal on ära 

toodud lisas (Lisa 37).  

Suurtootjad said 2016. aastal I samba väljamakstud toetustest 62% ja II samba toetustest 39%, 

väiketootjad vastavalt 11% ja 7%. Suurtootjatel moodustasid I samba toetused 64%, väiketootjatel 
62% ja keskmise suurusega tootjatel 58% makstavatest toetuste kogusummast. II samba toetused 
olid kõige suurema osakaaluga makstavate toetuste kogusummast keskmise suurusega tootjatel, 
42%. Riiklikud toetused olid 2016. aastal suurima osakaaluga FADN tüpoloogia järgi määratlemata 

tootjatel57 (53%). 

Analüüsides MAK keskkonnatoetuste jagunemist 2016. aastal väljamakstud summade alusel, 
sarnaselt varasemate aastatega, maksti enamus ehk 84% KSM toetuse kogusummast suurtootjatele 

(Joonis 116). Kuna piirkondlikku mullakaitse toetust (MULD) said taotleda KSM toetuse 
kohustusega ettevõtted, siis ka sellest toetusest enamus (82%) läks suurtootjatele. LHT saajate seas 
olid 77% suurtootjad, keskmise suurusega tootjad 11% ja väiketootjad 10%. MAHE toetuse 
väljamakstud kogusumma jaguneb peamiselt suurtootjate (48%) ja keskmise suurusega tootjate 
vahel (38%). NAM toetus jaguneb peamiselt FADN tüpoloogia järgi määratlemata tootjate (66%) ja 

hobitalunike (25%) vahel, kuna vaid veerand NAM tootjatest tegeleb põllumajandusliku tootmisega 
(2015. aastal deklareeris NAM taotlejatest oma põllumajandusmaid 24%). Kiviaia taastamise toetus 
jaguneb peamiselt FADN tüpoloogia järgi määratlemata tootjate (43%) ja keskmise suurusega 
tootjate (45%) vahel. 

 

 

                                                
57 Tootjad, kellele on 2014. aastal PRIA poolt välja makstud toetusi, kuid kelle kohta puuduvad majandusliku suuruse 
määramiseks vajalikud algandmed (SKT väärtus eurodes, mis määratakse lähtudes hektarite ja loomade arvust selles 
majapidamises ning vastavatest standardtoodangu koefitsientidest)  
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Joonis 116. MAK 2007-2013 MAHE ja MAK 2014 - 2020 keskkonnatoetuste jagunemine suurusklassi alusel 
2016. aastal (PRIA, 31.01.2017 andmetel) (FADN, 2017) 

ÜPP toetuste jagunemine tootmistüübiti 

ÜPP I ja II samba väljamakstud toetuste jagunemist analüüsiti ka põllumajandustootjate 

tootmistüübi järgi. Eestis on kasutusel seitse tootmistüüpi: taimekasvatus58, aiandus59, 
püsikultuurid60, piimatootmine, loomakasvatus61, sea- ja linnukasvatus62 ja segatootmine63. 
Detailsemad andmed toetuste jagunemise kohta erinevate tootmistüüpidega ettevõtete vahel on ära 
toodud lisas (Lisa 38).  

Analüüsides tootmistüüpidega määratletud põllumajandustootjatele 2016. aastal välja makstud 
põllumajandustoetusi selgub, et taimekasvatajad ja piimatootjad on sarnaselt eelnevatele aastatele 
saanud võrreldes teiste tootmistüüpidega suurema osa toetustest. I samba väljamakstud toetuste 

kogusummast moodustab taimekasvatajate osakaal 47% (2015. a. 43%) ja piimatootjate osakaal 

23% (2015. a. 30%). MAK keskkonnatoetustest maksti taimekasvatusega tegelevatele 
põllumajandustootjatele 27%, loomakasvatusega tegelevatele 13% ja piimatootmisega tegelevatele 
põllumajandustootjatele 10%. Kõige väiksema osakaaluga on olnud jätkuvalt aianduse ja 

püsikultuuride tootmistüüp (vastavalt 2% ja 1%). 2% osakaaluga on ka sea- ja linnukasvatus. 
Eelpoolnimetatud tootmistüüpe iseloomustab (üldjuhul) vähene põllumajandusmaa pindala. Kui 
MAK 2007-2013 programmiperioodil spetsiifilised meetmetoetused neile tootmistüüpidele 

                                                
58 Taimekasvatus – teravilja, õli- ja valgukultuuride kasvatamine, üldine taimekasvatus 
59 Aiandus - aiandus katmikalal, avamaal, muu aiandus (k.a puukoolid) 
60 Püsikultuurid – puuviljakasvatus, erinevate püsikultuuride kasvatamine 
61 Loomakasvatus – lihaveise-, piima- ja lihaveisekasvatus, lamba- ja kitsekasvatus, muud karjatatavad loomad 
62  Sea- ja linnukasvatus ja erinevate teratoiduliste kasvatamine 
63 Segatootmine - segataimekasvatus (põllukultuurid, aiandus, püsikultuurid), segaloomakasvatus - peamiselt 
karjatatavad loomad või peamiselt karjatatavad loomad või peamiselt teratoidulised, segataimekasvatus, lisaks 
karjatatavad loomad, muud taime- ja loomakasvatuse kombinatsioonid  
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puudusid, siis MAK 2014-2020 programmiperioodil on neil võimalus taotleda KSA, KSK ja LHT. 
Võrreldes 2014. a. on aianduse ning sea- ja linnukasvatuse tootmistüübi osakaal suurenenud 1% 
võrra väljamakstud MAK keskkonnatoetuste kogusummas.  

Väljamakstud MAK keskkonnatoetuste osakaal kogusummast sõltub erinevatel tootmistüüpidel 
suuresti antud meetmetoetuste eripärast (kas meede on suunatud pigem taime- või 
loomakasvatajatele). 2016. aastal välja makstud KSM toetus maksti peamiselt taimekasvatuse (59% 
kogusummast) ja piimatootmisega (28%) tegelevatele tootjatele (Joonis 117). MULD toetusest 

maksti 41% taimekasvatuse ja 46% piimatootmisega tegelevatele tootjatele. PLK meetme puhul on 
loomakasvatustüübi osakaal väljamakstud summas suur (75%) seetõttu, et PLK toetuse saajaid, 
kellel oli 2015. aastal PRIA põllumajandusloomade registri andmetel loomi, oli kõigist PLK toetuse 
saajatest 61% (PMK, 2016a). LHT väljamakstud summadest läks 34% sea- ja linnukasvatusega, 

31% piimatootmisega ja 18% loomakasvatusega tegelevatele tootjatele. 

 
Joonis 117. MAK 2007-2013 MAHE ja MAK 2014 - 2020 keskkonnatoetuste jagunemine tootmistüübi alusel 
2016. aastal (PRIA, 31.01.2017 andmetel) (FADN, 2017) 
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5. KOMPLEKSUURING MAHE– JA TAVAVILJELUSEST 

Töö teostaja: Põllumajandusuuringute Keskuse põllumajandusuuringute büroo 

Kompleksuuringuga alustati PMK Kuusiku katsekeskuses 2003. aastal. Uuring on pikaajaline. 

Selgitatakse mitmete maaviljeluslike võtete (mullaharimine, külviaeg, orgaanilise ja mineraalväetise 
kasutamine, liblikõieliste heintaimede allakülvid haljasväetiseks jm) ja viljelusviiside (mahe-, 
tavaviljelus) olulisust PKT seisukohalt. Kompleksuuring viiakse läbi erinevates mahe- ja 
tavakülvikorra katsetes.  

5.1. KOMPLEKSUURING JA SELLE EESMÄRGID 

Uuringu eesmärgiks on selgitada mahe- ja tavaviljeluse külvikordades mullaviljakuse, mullatervise 

ja kultuuride saaginäitajate muutusi pikema aja jooksul, kasutades erinevaid agrotehnoloogilisi 
lahendusi. Nende mõju hinnatakse järgmiste indikaatorite abil: mulla toitainete ja orgaanilise aine 

sisaldus, mullatoitainete bilanss, mulla füüsikalised näitajad, mullaorganismide tegevus, 
umbrohtumus, kultuuride saak ja saagikvaliteet ning kultuuride kattetulu jm. Eeltoodud näitajate 

kohta kogutakse andmeid vastavalt metoodikale erineva pikkusega uurimissammuga. 

Uuritavad külvikorratüübid ja agrotehnoloogiad on valitud selliselt, et need oleks kasutatavad Eesti 
põllumajandusettevõtetes. Külvikordade viljavaheldus ja nende majandamine vastavad MAHE 

toetuse ja KSM toetuse saamise tingimustele. 

Uuringu tulemusi kasutatakse põllumajanduslike keskkonnatoetuste hindamise ja seire 

taustinformatsioonina ning seireindikaatorite valiku täpsustamiseks. Samuti saab täpsustada 

põllumajandustoetuste abil toetatavate tegevuste valikut ja põhjendatust, selgitada erinevate 
agrotehnoloogiate toimimist ning koolitada põllumajandustootjaid.  

Uuringuala põhiosa paikneb keskmise liivsavilõimisega rähkmullal. Rähkmuld on üks enam levinud 
mullatüüp Põhja–Eesti ja Saaremaa põllumajandusettevõtetes, ülejäänud piirkondades leidub seda 
vähem. Künnikihi omastatava fosfori ning kaaliumi sisaldus (Melich-3 järgi) oli katse algusperioodil 
keskmine ja mikroelementide sisaldus madal, pH on valdavalt neutraalne (ühel külvikorraväljal 
nõrgalt happeline). Huumusesisaldus (Tjurini järgi) on keskmine või üle keskmise. Selline 

mullaviljakuse tase peaks olema suhteliselt tavaline suure hulga maheviljelejate põllumaadel Eestis. 
Uuringuid teostatakse mitmes külvikorras, erinevate uurimisfaktorite alusel (Lisa 39, Lisa 40). 

5.1.1. KULTUURIDE UMBROHTUMUS, SAAGINÄITAJAD JA KATTETULU 
PÕLDHEINAROHKES SÖÖDAKÜLVIKORRAS 

Külvikord on planeeritud söödakülvikorrana ja seal on olnud järgnev viljavaheldus: põldhein 1. a – 
põldhein 2. a – suvinisu – segavili (hernes + kaer) – suvioder allakülviga. 2014. ja 2015. a algas 
külvikorras uus kultuuride rotatsioon. Maheviljeluses on see 3. järjestikuseks rotatsiooniks ja 
tavaviljeluses 2. rotatsiooniks.  

2016. aastal viidi külvikorda sisse ka uus katsefaktor – maheviljeluses kasutada lubatud 
kaaliumirikka mineraalväetisega väetamine. Nimelt on eelneva katseperioodi jooksul K-bilanss 

olnud osal katsealal mitteväetamise tõttu märkimisväärselt negatiivne ja omastatava K sisaldus 

künnikihis on langenud keskmisest kaaliumitarbe vajadusest suure kaaliumitarbe vajaduseni. PMK 
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mullaseire tulemused (2007-2012) näitavad mahetootjate põllumaal samasugust tendentsi. Viie aasta 
jooksul tõusis omastatava K poolest vaeste muldade osakaal 51%-lt 57%-ni ja omastatava Ksisaldus 
vähenes künnikihis 8,4% (PMK, 2016a). Tootjate põllumajanduse keskkonnaalasest e-uuringust 

selgus, et suurt osa mahepõldudest ei väetata ja peamiselt sõnniku puuduse tõttu (PMK, 2016a). 
Seega on põhjust selgitada, kas K-mineraalväetise andmisega saab K-bilansi maheviljeluses 

külvikorra põldudel tasakaalustada ja hoida ära jätkuvat K-sisalduse langust mullas. Teiselt poolt on 
seoses maheväetiste turule tulekuga suurenenud ka vajadus hinnata nende tõhusust saagikuse 
tõstmisel ja analüüsida maheväetiste majanduslikku tasuvust külvikorras. 

2. a põldheina katsepõld künti terves ulatuses ümber suvinisu külvi eelselt kevadel, kusjuures 
poolele osale põllust anti künnieelselt ka tahesõnnikut. Suvinisu ja segavilja põld künti või hariti 
pindmiselt peale kultuuri koristamist sügisel. Poolele osale koristatud segaviljapõllust anti sügisel 

järgneva aasta suviodra tarbeks künni või pindmise harimise eelselt tahesõnnikut. Seetõttu 

käsitletakse edaspidistes alaosades sõnnikuga väetamist suvinisule ja suviodrale otsemõjuna, 
põldheina ja segavilja puhul järelmõjuna. Terasaagid on arvestatud 13% niiskusega ja need on 
eelnevalt puhastatud ning sorteeritud. 

Põldhein 2016. aastal 

Põldheinasaak koguti 2016. a kahe niitena. Käesolevas külvikorra rotatsioonis koristataksegi igal 
aastal kaks niidet, kuna eelmises rotatsioonis ilmnes, et kui koristada põldheinalt kolm niidet, jääb 
maheviljeluses põllu P- ja K-bilanss rotatsioonis viie aasta keskmisena negatiivseks ka sõnnikuga (2 

korda 30 t/ha) väetamise korral. Niidete vähendamisel kolmelt kahele on aga võimalus osa toitaineid 
sügisel koristamata massiga põllule jätta ja nii bilanssi tasakaalustada. Kolmanda niite saak on 

tavaliselt suhteliselt väike ega mõjuta oluliselt saadavat söödakogust. 

Põldheina saagikus sõltub tugevalt kasvuaasta ilmastikust. Suure saagikuse saamiseks ei tohiks 
kasvuperioodi jooksul esineda pikemaid põuaperioode ja sademeid peab olema suhteliselt rohkesti. 
Maikuus oli pikem põuaperiood, mille tõttu jäi 4. juunil koristatud 1. niite saagikus kogu 
katseperioodi (2004-2016) madalaimaks. Väetamata maheviljeluse variantides jäi heintaimede 

kõrgus isegi väiksemaks kui 10 cm. Vegetatsiooni teine periood oli aga sademeterikas ja 2. niite 
saagikus (27. juulil) oli väetatud katsealal kõrge. Tavapõldheina kahe niite kogusaak oli 2016. a 
ligikaudu sama suur kui 2015. a ja mahepõldheinal (ilma Kalisopita) väiksem kui 2015. a.  

Tahesõnniku järelmõjul suurenes 2016. aastal 1. a põldheina kahe niite haljasmassisaak 
maheviljeluses võrreldes sõnniku mitteandmisega 47% (7,62 t/ha) ja kuivmassisaak 35% (1,06 t/ha) 
(Joonis 118). 2. aasta mahepõldheina haljasmassisaak tõusis sõnniku järelmõjul 68% (4,66 t/ha) ja 
kuivmassisaak üle kahe korra (1,22 t/ha). Eeltoodud mahevariantides oli 1. a põldheina saagikus 
üldiselt kaks korda suurem kui 2. a põldheinal.  

Ühele osale mahepõldheinast anti (13. aprillil) ka mahepõllumajanduses kasutada lubatud 
mineraalväetist Kalisop 145 kg/ha (K-60 ja S-26 kg/ha). Väetise mõjul tõusis 1. a mahepõldheina 

haljasmassisaak keskmiselt 139% (27,93 t/ha) ja kuivmassisaak 88% (3,16 t/ha) võrreldes 
mahevariantidega, kus Kalisopi ei antud. 2. a mahepõldheina haljasmassisaak tõusis Kalisopi mõjul 

keskmiselt koguni 339% (31,28 t/ha) ja kuivmassisaak 357% (6 t/ha). Seega oli Kalisopi mõju 
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mahepõldheina saagikusele kõrge. Kalisopi ja sõnniku järelmõju variandi põldheina saagikus oli 
samas vaid vähesel määral suurem kui ainult Kalisopiga väetatud variandi põldheina saagikus. 

Tavaviljeluses anti mineraalväetisega N-15, P-13 ja K-60 kg/ha. Põldheina saagikus tavaviljeluses 

sõnniku järelmõju ja mineraalväetise koostoime variandis praktiliselt ei erinenud ainult 
mineraalväetisi saanud variandist. Seega sõnniku järelmõju põldheinasaagile mineraalväetiste foonil 
praktiliselt ei ilmnenud. Selline olukord on olnud üldiselt ka varasematel aastatel. Samuti polnud 
olulisi saagierinevusi tavaviljeluse ja Kalisopiga väetatud variantide põldheinasaagi vahel. 2. a aasta 

põldheina haljasmassisaak oli tavaviljeluses isegi mõnevõrra väiksem kui Kalisopiga väetatud 
mahevariantides.  

 
Joonis 118. Põldheina haljas- ja kuivmassi kahe niite kogusaagid 2016. aastal Kuusiku katsepõllul 

Kalisopiga väetamata mahepõldheina 1. aasta keskmine haljasmassisaak moodustas tavaviljeluse 
keskmisest haljasmassisaagist 2016. a 41% ja 2. aasta põldheinal vaid 26%. Kuivmassisaak 
moodustas vastavalt 47 ja 24%. Mahepõldheina 1. aasta haljasmassisaak eelmise rotatsiooni 

keskmisena (2010.-2014. a) moodustas tavaviljeluse keskmisest haljasmassisaagist aga 61% ja 2. 
aasta põldhein vaid 37%. Kuivmassisaak moodustas vastavalt 69 ja 41%. 

Kalisopiga väetamata mahepõldheina 1. aasta keskmine haljasmassisaak moodustas Kalisopiga 
väetatud mahepõldheina keskmisest haljasmassisaagist aga 42% ja 2. aasta põldheinal vaid 23%. 
Kuivmassisaak moodustas vastavalt 53 ja 22%. 

Kalisopiga väetatud mahepõldheina toorproteiinisisaldus oli suurem kui tava- ja ilma Kalisopita 
mahepõldheinal. Nii oli Kalisopiga väetatud 1. a põldheina keskmine toorproteiinisisaldus 18,7%, 
tavaviljeluses 17,9% ja maheviljeluses ilma Kalisopita vaid 13,2%, 2. a põldheinal vastavalt 17,4%, 
14,8% ja 12,6%. Sõnniku järelmõju põldheina proteiinisisaldusele oli aga väike. 
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Terakultuuride umbrohtumus ja selle mõju terasaagile 2016. aastal 

Selles alajaotises on umbrohtumuse ja saagi andmed esitatud sõnniku andmise ja mitteandmise 

variandi keskmisena, kuna tahesõnnikul puudus märkimisväärne mõju umbrohtumusele. 

Maheviljeluses uue faktorina katsesse sisse viidud Kalisopiga väetatud variante pole antud analüüsi 
võetud, kuna umbrohuandmeid nendelt variantidelt ei kogutud. 

Kaheaastane põldhein suutis, nagu ka varasematel katseaastatel, vegetatiivselt levivaid umbrohte 
(VLU) põldohakas, põld-piimohakas jt suhteliselt edukalt alla suruda, nii et nende maapealne 
toormass jäi järgneva aasta suvinisus suhteliselt väikeseks kõigis mahe- ja tavaviljeluse variantides 
(Joonis 119). Lühiealisi umbrohte (LEU) ohjeldas tavaviljeluses suhteliselt tõhusalt herbitsiidiga 

(Trimmer) pritsimine, seetõttu oli nende mass märgatavalt väiksem võrreldes maheviljeluse 
variantidega. Siiski oli 2016. a LEU toormass suvinisu mahevariantides mõnevõrra suurem kui LEU 

mass eelmise rotatsiooni (2010.-2014. a) keskmisena. LEU suuremat arengut soodustas ka mai 
põuaperioodile järgnenud sademeterikas periood juunis, mis nihutas umbrohtude intensiivsema 

tärkamis- ja kasvuperioodi tavapärasest hilisemaks, mille tõttu jäi ka äestamise mõju 
vähemtõhusaks. 

 
Joonis 119. Suvinisu umbrohtumus ja terasaak pärast põldheina sissekündi 2016. a Kuusiku katsepõllul 

*Pindmine harimine ja tüükoorimine on arvestatud järelmõjuna, kuna kogu katsealal künti põldhein suvinisu eelselt 

mulda  

Terakultuuri teisel järjestikusel kasvuaastal suurenes segaviljas (hernes+kaer) VLU toormass 
kahekordse pindmise mullaharimise ja ainult künniga maheviljeluse variantides kiiresti sarnaselt 
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varasematele katseaastatele (Joonis 119). Tavapärasest oluliselt suurem oli VLU toormass ka 
maheviljeluse tüükoorimise ja künni koosmõju variandis. VLU umbrohtumus oli katseaastate 
suurimaid ja nende toormass oli eelmise rotatsiooni (2010-2014) keskmisest 4-6 korda suurem. Eriti 

soositud oli juunikuu rohkete sademete tõttu hariliku orasheina areng. Suurim VLU toormass oli 
mullaharimisviiside võrdluses ainult küntud variandis nii mahe- kui tavaviljeluses. Maheviljeluses 

oli ainult kündmisel VLU toormass segaviljas üle kahe korra suurem kui pindmisel mullaharimisel 
ja kündmisel koos tüükoorimisega. Tavaviljeluses olid erinevused isegi suuremad, kuigi VLU 
toormass tänu herbitsiidi kasutamisele oli oluliselt väiksem kui maheviljeluses. Kündmine ilma 
tüükoorimiseta soodustabki tavaliselt vegetatiivselt levivate umbrohtude levikut nende 

vegetatiivorganite tükeldamise tõttu mullas. Pindmisel mullaharimisel levis segaviljas ja suviodras 
ka sarnaselt varasematele aastatele võilill, mida künnivariantides polnud. 

 
Joonis 120. Segavilja (hernes+kaer) umbrohtumus ning terasaak teisel aastal pärast põldheina sissekündi 
2016. a Kuusiku katsepõllul 

Kolmanda järjestikuse teraviljana külvikorras kasvanud suviodras (põldheina allakülviga) oli 
maheviljeluses samuti ainult kündmisel suurim VLU toormass võrreldes pindmise harimise (1,9 
korda suurem) ja tüükoorimise ning künni koosmõjuga (3,4 korda suurem) (Joonis 121). Suurima 
osakaaluga umbrohuliik oli siin samuti harilik orashein. Põld-piimohaka ja põldohaka osakaal oli 

väiksem. Samas oli VLU toormass  mahesuviodras ligi kaks korda väiksem kui segaviljas. Selline 

olukord oli kogu katseperioodi arvesse võttes esmakordne. Varem on suviodras olnud VLU 
toormass kas ligilähedaselt sama suur kui segaviljas või sagedamini isegi suurem. 
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Tavaviljeluses oli VLU toormass suhteliselt väike. 2015. a sügisel pritsiti tavaviljeluse katseosa 
peale segavilja koristust glüfosaadiga eeskätt orasheina tõrjumiseks. See oli ilmselt üheks oluliseks 
põhjuseks, mis 2016. a VLU levikut pidurdas. 

 
Joonis 121. Suviodra umbrohtumus ning terasaak kolmandal aastal pärast põldheina sissekündi 2016. a 
Kuusiku katsepõllul 

Kui umbrohtude toormass segaviljas ja suviodras suurenes, siis langes terasaak statistiliselt 

usutavalt. Samuti avaldus segaviljas nii mahe- kui tavaviljeluses ja suviodras maheviljeluses 
statistiliselt usutav tendents, et VLU toormassi vähenemisel tõusis LEU toormass. Põhjuseks võib 
olla, et kui VLU osakaal väheneb (näiteks tüükoorimise ja künni koosmõjul), saavad LEU rohkem 
vaba kasvuruumi. Eeltoodud tendentsid on teraviljades erineval määral avaldunud ka varem. 

Suurim terasaak saadi 2016. a maheviljeluses nii suvinisult, segaviljalt ja suviodralt ning 
tavaviljeluses segaviljalt tüükoorimise ja künni koosmõju variandis. Samas erinesid suvinisu 
terasaagid harimisviiside vahel vähe. Suvinisu puhul küntakse kogu katseala põldheina 

muldaviimiseks ja seal avaldab eelneva rotatsiooni terakultuuride pindmine harimine ja 

tüükoorimine vaid järelmõju. Mõnel varasemal aastal on suvinisu terasaak tüükoorimise järelmõju ja 
künni koostoime variandis olnud siiski märgatavalt suurem kui ülejäänud põlluosal. 

Segavilja terasaak oli maheviljeluses tüükoorimisel koos künniga võrreldes pindmise 
mullaharimisega 27% (573 kg/ha) ja ainult künniga võrreldes 63% (1055 kg/ha) suurem, 
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tavaviljeluses vastavalt 36% (900 kg/ha) ja 24% (660 kg/ha) suurem. Sarnaselt eelmise aastaga oli 
tüükoorimisel koos künniga maheviljeluses segavilja terasaak isegi suurem kui terasaak 
tavaviljeluses pindmisel harimisel. 

Suviodra terasaak maheviljeluses oli tüükoorimisel koos künniga koguni 58% (890 kg/ha) suurem 
kui pindmisel mullaharimisel ja koguni 77% (1056 kg/ha) suurem kui ainult kündmisel. 
Tavaviljeluses oli terasaak tüükoorimisel koos künniga 27% (852 kg/ha) suurem kui ainult 
kündmisel ja 28% (892 kg/ha) suurem kui pindmisel mullaharimisel. 

Suvinisu terasaak maheviljeluses (ilma Kalisopita) moodustas tavaviljeluse terasaagist 2016. a 
keskmiselt 52%, segaviljal 76% ja suviodral 48%. Eelmise külvikorrarotatsiooni (2010.-2014. a) 
keskmine mahesuvinisu terasaak moodustas tavaviljeluse terasaagist aga 60%, segaviljal 72% ning 
suviodral 52%. 

Sõnniku mõju terasaagile 2016. a 

Tahesõnniku mõjul suurenes maheviljeluses (ilma Kalisopita) 2016. a sarnaselt 2010.-2014. a kõige 
rohkem künnipõhiste variantide suviodra terasaak (Joonis 122). Nii tõusis ainult künnil suviodra 
terasaak sõnniku andmisel 20% (248 kg/ha) ja tüükoorimisel koos künniga 26% (564 kg/ha). 

Tähelepanuväärne oli 2016. a siiski ka segavilja terasaagitõus sõnniku järelmõjul tüükoorimisel 
koos künniga – 25% (613 kg/ha). Tavaliselt on segavilja saagitõus sõnniku järelmõjul jäänud 
märgatavalt tagasihoidlikumaks. Suvinisu puhul vähendasid sõnniku mõju terasaagile ilmselt 
põldheina sissekünni järgsel lagunemisel vabanevad toiteelemendid. Pindmisel mullaharimisel jäi 

saagimuutus sõnniku mõjul märgatavalt tagasihoidlikumaks. Segaviljal terasaak isegi langes veidi  

(-1,8%). Kuna sõnnik jääb pindmisel harimisel mullaga korralikult segamata, siis vähendab see 
loomulikult ka sõnniku tõhusust (osa lämmastikku ka lendub). Varasemal perioodil on pindmisel 
harimisel olnud sõnniku mõjul saagitõus siiski suurem (2010.-2014. a keskmisena 15%).  

Tavaviljeluses jäi sõnniku mõju mineraalväetiste foonil terasaakidele enamusel variantidest 
tagasihoidlikuks nagu varasematel aastatelgi. Osadel variantidel terasaak isegi langes mõnevõrra. 
Üldiselt saavad tavaviljeluses terakultuurid vajalikud toiteelemendid põhiliselt kätte kiiresti 

lagunevatest mineraalväetistest, mille foonil jääb sõnniku mõju minimaalseks. Suviodra 
künnipõhistel variantidel suurendas sõnniku andmine terasaaki varasema katseperioodiga võrreldes 

aga 2016. a märkimisväärselt (ainult kündmisel 18% ja tüükoorimisel koos künniga 16%). 2015. a 
sügiskünni alla antud sõnnik oli tavapärasest ka toiteelementiderikkam. 
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Joonis 122. Mahekülvikorra terakultuuride keskmised saagimuutused tahesõnniku mõjul võrreldes 
mitteväetamisega 2016. aastal Kuusiku katsepõllul  

Kõrgeima ja madalaima terakultuuride saagiga variandid ning Kalisopi mõju terasaagile 2016. aastal 

Suvinisule `Mooni´ anti tavaviljeluses 2016. aasta kevadel külvi alla kompleksväetist 335 kg/ha (N-
90, P-9, K-17 kg/ha) ja pooltele variantidele lisaks kevadel tahesõnnikut 30 t/ha (N-147, P-19, K-

144 kg/ha). Maheviljeluses anti pooltele variantidele kevadel samas koguses (30 t/ha) tahesõnnikut, 
pooled variandid jäid väetamata. Lisaks väetati maheviljeluses osa variante Kalisopiga 67 kg/ha (K-

28, S-12 kg/ha) ja osa nii Kalisopi (K-28, S-12 kg/ha) kui tahesõnnikuga (30 t/ha). 

Terakultuuride terasaagid jäid tärkamise-võrsumise aegse tugeva põua tõttu mais oluliselt 
väiksemaks kui 2014. ja 2015. a. 

Maheviljeluses (ilma Kalisopita) saadi suurim suvinisu terasaak sõnniku andmise ja ainult künni 

variandis - 2213 kg/ha, mis oli 32% (1032 kg/ha) väiksem kui parim mahesaak 2015. a. 
Tavaviljeluses oli suurim terasaak sõnnikuga väetamata ja ainult küntud variandis – 4072 kg/ha, mis 
oli 2015. aasta parimast tavaviljeluse variandi terasaagist 19% (925 kg/ha) väiksem. Madalaim 
terasaak saadi maheviljeluses sõnnikuga mitteväetamise ja ainult künni variandis – 1850 kg/ha ja 

tavaviljeluses sõnnikuga mitteväetamise ja pindmise mullaharimise variandis – 3766 kg/ha. Suvinisu 
keskmine terasaak katsealal jäi maheviljeluses (ilma Kalisopita) 20% (504 kg/ha) ja tavaviljeluses 
12% (525 kg/ha) väiksemaks kui 2015. a.  

Mahesuvinisu väetamisel Kalisopiga oli terasaak 2016. a. sõnnikuga mitteväetamisel ja sõnnikuga 
väetamisel ainult küntud variantides praktiliselt võrdne – vastavalt 2684 ja 2646 kg/ha. Võrreldes 
neid vastavate mahevariantidega, kus Kalisopi ei antud, tõusis väetamisel mahesuvinisu terasaak 
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vastavalt 45% (834 kg/ha) ja 20% (433 kg/ha). Seega oli antud Kalisopi norm (K-28, S-12 kg/ha) 
mahesuvinisu terasaagi tõstmisel suhteliselt tõhus.  

Segavilja (hernes+kaer) väetati tavaviljeluses 2016. aastal kevadel kompleksväetisega 183 kg/ha (N-

50, P-5, K-9 kg/ha). Sõnnikut mahe- ja tavaviljeluses segaviljale ei antud. Osa maheviljeluse 
variante väetati sarnaselt suvinisuga Kalisopiga (K-28, S-12 kg/ha).  

Maheviljeluses (ilma Kalisopita) saadi segavilja kõrgeim terasaak sõnniku andmise järelmõju ning 

tüükoorimise ja künni koosmõju variandis – 3033 kg/ha, mis oli 25% (1033 kg/ha) väiksem kui 
2015. a. suurim mahevariandi saak. Tavaviljeluses oli kõrgeim terasaak sõnnikuga mitteväetamise 
ning tüükoorimise ja künni koosmõju variandis – 3429 kg/ha, mis oli 37% (2014 kg/ha) väiksem kui 
2015. a. suurim tavavariandi saak. Madalaim terasaak oli maheviljeluses ainult kündmisel sõnniku 

mitteandmise korral – 1576 kg/ha ja tavaviljeluses pindmisel mullaharimisel sõnniku mitteandmise 

korral – 2387 kg/ha. Segavilja keskmine terasaak katsealal jäi maheviljeluses (ilma Kalisopita) 29% 
(880 kg/ha) ja tavaviljeluses 28% (1140 kg/ha) väiksemaks kui 2015. a.  

Mahesegavilja väetamisel Kalisopiga oli terasaak sõnnikuga väetamise järelmõju ja tüükoorimise 
ning künni koosmõju variandis 3223 ja sõnniku mitteandmisel 2814 kg/ha. Võrreldes neid vastavate 
mahevariantidega, kus Kalisopi ei antud, tõusis väetamisel mahesegavilja terasaak vastavalt 6,3% 
(190 kg/ha) ja 16% (394 kg/ha). Seega oli Kalisopi mõju segavilja terasaagi tõusule oluliselt 

väiksem kui suvinisul.  

Suviotra `Maali´ väetati tavaviljeluses 2016. aasta kevadel kompleksväetisega 183 kg/ha (N-50, P-5, 

K-9 kg/ha) ja pooled variandid said 2015. a sügisel lisaks tahesõnnikut 30 t/ha (N-183, P-45, K-255 

kg/ha). Maheviljeluses anti pooltele variantidele 2015. a sügiskünni alla sõnnik (30 t/ha), pooled 
variandid jäid väetamata. Osa maheviljeluse variante väetati sarnaselt suvinisu ja segaviljaga 
Kalisopiga (K-28, S-12 kg/ha).  

Suurimad suviodra terasaagid saadi maheviljeluses (ilma Kalisopita) sõnniku andmisel ning 
tüükoorimise ja künni koosmõju variandis 2707 kg/ha, mis oli 14% (459 kg/ha) väiksem kui 2015. 
a. suurim mahevariandi saak. Tavaviljeluses oli kõrgeim suviodra terasaak sõnnikuga väetamisel ja 
ainult küntud variandis – 4425 kg/ha, mis oli 8,7% (420 kg/ha) väiksem kui 2015. a. suurim 

tavavariandi saak. Madalaim terasaak oli maheviljeluses ainult kündmisel sõnniku mitteandmise 

korral – 1245 kg/ha ja tavaviljeluses pindmisel mullaharimisel sõnniku andmise korral – 3098 kg/ha.  
Suviodra keskmine terasaak katsealal jäi 2016. a maheviljeluses (ilma Kalisopita) 25% (584 kg/ha) 
ja tavaviljeluses 22% (827 kg/ha) väiksemaks kui 2015. a.  

Kalisopi andmine suviodras võrreldes vastavate Kalisopi mitte saanud mahevariantidega terasaaki 
praktiliselt ei mõjutanud. Nii oli terasaak tüükoorimisel koos künniga ja sõnnikuga väetamisel + 
Kalisop – 2677 kg/ha ja tüükoorimisel koos künniga ja ilma sõnnikuta + Kalisop – 2156 kg/ha. Siin 

võis suviodra eest suure osa Kalisopist pärinevaid toiteelemente endale võtta ka allakülvatud 
põldhein ja sellega suviodra saagitõusu konkurentsis pidurdada. 

Terakultuuride kvaliteedinäitajad 2016. a 

Suvinisu terasaagil määrati toiduteravilja kvaliteedinäitajaid. Nii tava- kui maheviljeluses ilma 
Kalisopita oli terade toorproteiini- ja kleepvalgu sisaldus kõrge ja neile mõjus positiivselt ka 
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sõnnikuga väetamine (Tabel 36). Kleepvalgu sisaldus oli eeltoodud variantides suvinisul suurem kui 
32%, mida loetakse juba nii kõrgeks, et taigna kerkimine võib olla takistatud. Samas Kalisopiga 
väetatud variantides jäi toorproteiini- ja kleepvalgusisaldus terades oluliselt madalamaks. Ainult 

Kalisopiga väetatud variandis oli toorproteiinisisaldus terades 11,8%, mida peetakse toidunisu 
kvaliteedi nõuetelevastamiseks liiga madalaks (miinimum 12%). Samas oli Kalisopiga väetatud 

variantide terade kleepvalgusisaldus optimaalne. Gluteeniindeks, langemisarv ja mahukaal olid 
tavaviljeluse suvinisul madalamad kui mahevariantides. Kalisopiga väetatud mahevariantides oli 
terade gluteenisisaldus ja langemisarv ka Kalisopiga väetamata maheariantidest mõnevõrra suurem. 
Tavaviljeluses jäi nisu mahukaal toidunisu nõuete miinimumist (730 g/l) väiksemaks. 

Gluteenisialdus, mis iseloomustab kleepvalgu kvaliteeti, oli ainult Kalisopiga väetatud mahevariandi 
nisu terades optimaalne, ülejäänud variantides rahuldav. Langemisarv oli kõigi variantide suvinisul 

kõrge.  

Tabel 36. Suvinisu ’Mooni’ terasaagi kvaliteedinäitajad mahe- ja tavaviljeluses 2016. a Kuusiku katsepõllul 

Viljelusviis Toorproteiin 
kuivaines, 

% 

Kleepvalk, % Gluteeniindeks, 
% 

Langemisarv 
sek 

Mahukaal g/l 

Tava min väetise 
ja sõnnikuga 15,5 39 49 362 725 

Tava min 
väetisega 15,0 38 48 370 724 

Mahe sõnnikuga 14,4 34 53 385 742 

Mahe väetamata 14,2 33 52 376 743 

Mahe Kalisopi ja 
sõnnikuga 12,3 27 56 396 744 

Mahe Kalisopiga 11,8 25 60 403 744 

Segavilja terasaagist määrati 2016. a vaid toorproteiinisisaldus, mis oli tavaviljeluses keskmiselt 

17,0%, Kalisopiga väetatud mahevariantides 16,8% ja ilma Kalisopita mahevariantides 15,8%. 
Sõnniku andmise järelmõjul tõusis terade toorproteiinisisaldus mahevariantides. 

Suviodra teradest määrati toorproteiinisisaldus ja mahukaal. Siingi oli toorproteiinisisaldus tava- ja 

Kalisopiga väetatud mahevariantides mõnevõrra suurem kui ilma Kalisopita mahevariantides 
(vastavalt 9,7%, 9,9% ja 9,5%). Sõnnikuga väetamine suurendas nii proteiinisisaldust kui 
mahukaalu. 

Kattetulu külvikorras 2016. aastal 

Kultuuride kattetulude arvestamisel korrutati nende saak (välja arvatud oma tarbeks jäetud seeme) 
müügihindadega ja liideti võimalikud toetussummad (ÜPT, rohestamise, MAHE ja KSM toetus), 
millest lahutati muutuv– ning masintöökulud. Masintöökulude leidmisel võeti 2016. a aluseks Eesti 

Taimekasvatuse Instituudi teaduri Kalvi Tamme tehtud mahe- ja tavaviljeluse kuluarvutused 400 ha 
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suurusele loomakasvatusettevõttele (Tamm, K. 2014). Arvutustes lähtuti Lääne-Euroopa päritolu 
masinatest. Terakultuuride kattetulus arvestati keskmiseid Eesti Konjunktuuriinstituudi 
kokkuostuhindu novembris 2016. a (EKI, 2017). Suvinisu müügihinnaks toidunisuna oli mahe- ja 

tavaviljeluses 150 €/t, segaviljal ja suviodral söödaviljana vastavalt 130 ja 121 €/t ning närbsilol 35 
€/t. Teraviljapõhk koguti põllult ruloonidesse ning sellele arvestati 2016. a müügihinnaks 15 €/t. 

Kultuuride kattetulu arvestati tava– ja maheviljeluses tüükoorimisega künnipõhiste sõnnikuga ning 
ilma sõnnikuta variantide kohta. 

Sarnaselt eelmistele aastatele põhjustasid tahesõnniku andmisel tehtud kulutused ka 2016. a suvinisu 
ja -odra kattetulu järsu languse ja kahjumi nii mahe– kui tavaviljeluses, võrreldes sõnniku 
mitteandmisega (Tabel 37). Maheviljeluses ilma Kalisopita oli sõnniku andmisel suvinisu ja –odra 
keskmine kahjum (toetuste maksmisel) -48, Kalisopi andmisel -95 ja tavaviljeluses -118 €/ha. 

Kalkulatsioonides maksis suviodrale antud 30 t/ha allapanuga tahesõnniku laadimine, põllule 

viimine ja laotamine kokku 241 eurot/ha. Samas pole tahesõnnik suviteraviljade terasaagi tõstmisel 
otsemõjuna piisavalt efektiivne, kuna selle mineraliseerumine ja toitainete vabanemine suure 
kuivainesisalduse tõttu oli liivsavimullas suhteliselt aeglane ega taganud kulutustele vastavat 
saagitõusu.  

Maheviljeluses ilma Kalisopita oli suvinisu ja suviodra väetamisel sõnnikuga 2016. a kattetulu 
külvikorravälja hektari kohta vastavalt 208 ja 188 euro võrra väiksem ja Kalisopiga mahevariandis 
vastavalt 243 ja 192 euro võrra väiksem kui sõnnikuta variandis. Tavaviljeluses oli sõnniku 

andmisel suvinisu ja –odra kattetulu külvikorra välja hektari kohta vastavalt 236 ja 189 euro võrra 
väiksem võrreldes sõnniku mitteandmisega. Sarnane olukord on olnud ka varasematel aastatel ja 
näib, just nagu poleks tahesõnniku põldudele laotamine ökonoomne. Tegelikult on uuritav külvikord 
planeeritud söödakülvikorrana, kus loomakasvatuses toodetav sõnnik tuleb põldudele laotada. Sel 

juhul moodustavad söödakülvikorras sõnniku andmise kulud osa piima või liha tootmiskuludest. 
Söödakultuuride suurema saagikuse korral toodetakse tänu sõnnikule hektari kohta ka rohkem liha 
ja piima. Seega võib sel juhul müüdava piima- või lihakoguse tulukus hektari kohta tervikuna 
suurem olla, võrreldes sõnniku mitteandmisega, mis teeb sõnniku andmise ikkagi põhjendatuks ka 

ökonoomika poolelt. Lisaks sellele, kui ettevõttes toodetud sõnnikut põldudele ei antaks, tuleks seda 

käsitleda jäätmena ja selle eest tuleks maksta jäätmemaksu. 

Tahesõnniku andmine oleks võrreldes mitteandmisega maheviljeluses (ilma Kalisopita) 2016. a 

saagitasemete juures ära tasunud suvinisu müügihinnal alates 930 €/t ja suviodral 470 €/t. 

Nii toetuste mittearvestamisel kui arvestamisel ületas terakultuuride keskmine kattetulu 
maheviljeluses (ilma Kalisopita) oluliselt tavaviljeluse keskmist kattetulu. Toetuste 

juurdearvestamisel oli terakultuuride keskmine kattetulu maheviljeluses (ilma Kalisopita) 103 €/ha 
suurem kui tavaviljeluses. Suvinisu puhul oli aga Kalisopiga väetatud mahevariandi kattetulu kõige 
suurem (toetustega 171 €/ha). See oli ka ainuke Kalisopiga väetatud terakultuuride mahevariant, kus 

kattetulu ületas väetamata mahevariantide terakultuuride kattetulu ehk kus Kalisopiga väetamine 

antud hinnatasemel ära tasus. Kalisopi müügihind 2016. a (710 €/kg) oli oluliselt kõrgem kui 
tavaviljeluses kasutatavatel väetistel. Müügiks kasvatava teravilja puhul peaks väetise tõhusus kõrge 
olema, et väetamine ära tasuks. Kuigi Kalisopiga väetatud variantide keskmine terakultuuride 
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kattetulu ületas toetuste juurdearvestamisel ka tavaviljeluse variantide keskmist kattetulu, oli ta 
väiksem kui ilma Kalisopita mahevariantide keskmine kattetulu. Kuna Kalisopiga väetamine 
suurendas põldheina saagikust aga mitu korda, võrreldes mitteväetamisega, tõstis see oluliselt ka 

külvikorras kasvatatavate kultuuride kogu müügiväärtust. Kalisopiga väetamisel oli maheviljeluses 
seetõttu külvikorra keskmine arvestuslik kattetulu 137 eurot hektarile suurem kui maheviljeluses 

ilma Kalisopita ja 102 eurot hektarile suurem kui tavaviljeluses. 

Tervikuna oli kattetulu 2016. a külvikorra välja kohta nii tava- kui maheviljeluses (ilma Kalisopita) 

oluliselt väiksem kui 2015. aastal. Selle põhjuseks olid peamiselt märkimisväärselt madalamad 
terakultuuride terasaagid. Toetuste osakaal kogutulust oli maheviljeluses 2015. aastal nagu varemgi 
tunduvalt suurem kui tavaviljeluses, kuna MAHE toetused olid tunduvalt suuremad kui KSM 
toetused tavaviljeluses. Lisaks olid maheviljeluses enamusel variantidest ka madalamad saagid. 

Keskmiselt moodustasid toetused terakultuuride kogutulust 2016. a ühe külvikorravälja hektari 

kohta maheviljeluses (ilma Kalisopita) 43% ja tavaviljeluses 24% ning Kalisopiga väetamisel 40%. 
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Tabel 37. Külvikorra kultuuride kattetulu, toodangu omahind ja põllumajandustoetuste osakaal kogutulust 2016. aastal  
Näitaja Põldhein 1. 

a 2-niidet 
närbsiloks 

Põldhein 
2. a 2-
niidet 
närbsiloks 

Suvinisu Segavili Suvioder Põldheina 
allakülv 

Kultuurid 
kokku 

Keskmiselt 
külvikorra 
välja kohta 

Teravili 
keskmiselt 

TAVA sõnniku ja mineraalväetisega 
Kattetulu toetusteta €/ha 668 424 -249 -90 -322 -105 325 65 -220 
Kattetulu toetustega €/ha 835 591 -81 78 -155 -105 1164 233 -53 
Omahind €/kg 0,02 0,02 0,24 0,18 0,21 - - 0,13 0,21 
Toetuste osakaal kogutulust % 11 15 21 24 24 - - 19 23 

TAVA mineraalväetisega 
Kattetulu toetusteta €/ha 676 430 -13 -97 -133 -105 756 151 -81 
Kattetulu toetustega €/ha 843 597 155 71 34 -105 1596 319 87 
Omahind €/kg 0,02 0,02 0,17 0,16 0,16 - - 0,11 0,17 
Toetuste osakaal kogutulust % 11 15 21 25 27 - - 20 25 

MAHE sõnnikuga 
Kattetulu toetusteta €/ha 371 179 -295 44 -283 -81 -65 13 -178 
Kattetulu toetustega €/ha 612 420 -54 285 -42 -81 1139 228 63 
Omahind €/kg 0,02 0,02 0,32 0,13 0,24 - - 0,15 0,23 
Toetuste osakaal kogutulust % 24 37 42 35 43 - - 36 40 

MAHE väetamata 
Kattetulu toetusteta €/ha 253 84 -87 -13 -95 -81 61 12 -65 
Kattetulu toetustega €/ha 494 325 154 228 146 -81 1265 253 176 
Omahind €/kg 0,02 0,02 0,22 0,15 0,18 - - 0,12 0,18 
Toetuste osakaal kogutulust % 31 49 46 41 50 - - 43 45 

MAHE sõnniku ja Kalisopiga 
Kattetulu toetusteta €/ha 605 609 -313 -9 -359 -81 452 90 -227 
Kattetulu toetustega €/ha 846 850 -72 231 -118 -81 1657 331 14 
Omahind €/kg 0,02 0,02 0,29 0,15 0,28 - - 0,15 0,24 
Toetuste osakaal kogutulust % 15 15 37 34 44 - - 29 38 

MAHE Kalisopiga 
Kattetulu toetusteta €/ha 639 649 -70 -50 -167 -81 920 184 -95 
Kattetulu toetustega €/ha 880 890 171 191 74 -81 2125 425 145 
Omahind €/kg 0,02 0,02 0,19 0,16 0,21 - - 0,12 0,19 
Toetuste osakaal kogutulust % 16 16 37 37 50 - - 31 41 
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5.1.2. LIBLIKÕIELISTE HALJASVÄETISTE TÕHUSUSE UURING MAHEVILJELUSES 

Uuringuks oli rajatud kaks maheviljeluse katset: 1) terakultuuridele alla külvatava punase ja 
valge ristiku haljasväetise katse; 2) haljasväetiseks kasvatatava punase ristiku väetamise katse 
Kalisopiga. 

Terakultuuridele alla külvatava punase ja valge ristiku haljasväetise katse 

Katses uuritakse terakultuuridele allakülvatud punase (8 kg/ha) ja valge ristiku (5 kg/ha) mõju 
haljasväetisena terakultuuride saagikusele ja mullaviljakusele maheviljeluses. Katset viiakse läbi 
keskmise sügavusega rähkmullal (keskmine liivsavi). Katsega alustati 2010. a, mil pool 
katsealast künti sügisel. Järgmine pool katsealast künti 2011. a kevadel. Nii sai sisse viia 

kevadise ja sügisese künni võrdlusvariandid. Talveks sissekündmata haljasväetistaimede 
eesmärk on taimetoiteelementide sidumine ja säilitamine kevadel külvatavatele teraviljadele. Igal 
kevadel (alates 2011. a) tehti kasvatatava teraviljaliigi alla punase või valge ristiku puhaskülv 
haljasväetise saamise eesmärgil. Teraviljapõhk purustati kombainiga põllule.  

2012. ja 2013. aastal (Joonis 123), kui katses kasvasid vastavalt suvinisu ja -oder, olid 
allakülviga variantide terasaagid võrreldes allakülvita variandi terasaagiga oluliselt suuremad 
(vastavalt 65% ja 32%) . Ilmselt oli liblikõieliste heintaimede lämmastiku mulda sidumise 
kumuleeruv mõju terasaagile teisel ja kolmandal aastal olnud suurem kui esimesel teravilja 

võrdlusaastal. Pealegi laguneb osa sisseküntud haljasväetisest esimesel aastal, osa järgneval 
aastal. Nii et ka selles osas avaldub haljasväetise kumuleeruv mõju. Ilma allakülvita teraviljal 
ilmneb lisaks lämmastikupuudusele tugevamalt ka teravilja üksteisele järgnevuse kahjulik mõju, 
mis terasaaki samuti vähendab. 

2012. a alates suurenes kogu katseala umbrohtumus järsult, eriti märkimisväärselt kasvas 
ohakate osakaal ja viimasel kolmel aastal ka paiselehe osakaal. Umbrohtumuse suurenemisel oli 
kindlasti mõju terasaakide langusele. See näitab, et allakülvid pole vegetatiivselt levivate 
umbrohtude tõhusad allasurujad ja suviteraviljad ei suuda sellise viljavahelduse korral nendega 

pikemat aega konkureerida. Vegetatiivselt levivate umbrohtude väljakurnamiseks tehtava 
tüükoorimise ja künniga hävitatakse ka sügisel varakult allakülvid või põhikultuuri järgselt 
külvatavad vahekultuurid, pärssides nii nende tõhusust. Umbrohtumuse allasurumiseks alustatigi 
2013. a sügisel tüükoorimise ja künniga. Selle tõttu loobuti katsealal aga kevadkünni variandist. 
Esimestel aastatel, kui katses tehti nii sügis- kui ka kevadkündi, olid kevadkünnil kõigi 
variantide terasaagid märgatavalt suuremad – 2011. - 2012. a keskmisena 19% (ehk 223 kg/ha) 
võrra. Sügiskünni järgsete madalamate terasaakide põhjuseks võib olla toiteelementide suurem 
väljaleostumine sügisel küntud põlluosalt, kus sisseküntud haljasmass juba sügisel lagunema 
hakkab. 

Umbrohtumuse allasurumiseks tehti katses ka 2014. a sügisel tüükoorimine koos künniga ja 
külvati rukis `Sangaste´, mille umbrohtude allasurumisvõime on tõhusam. 2015. a kevadel aga 
rukkisse ristikute allakülvi ei tehtud. Ilmneski, et 2015. a vähenes umbrohtumus rukkis 
põldhernega võrreldes oluliselt. Samas oli terasaak kõrgem kui 2013. ja 2014. aasta suviviljadel. 
Ristikute allakülvide järelmõjul oli rukki terasaagikus suurem kui kontrollvariandis  – valge 
ristiku järelmõjul 13% (203 kg/ha) ja punase ristiku järelmõjul 19% (293 kg/ha).  
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Joonis 123. Suviteraviljadele alla külvatud liblikõieliste heintaimede mõju terakultuuride terasaagile 
maheviljeluses 2011.-2016. a Kuusiku katsepõllul  

2016. aastal külvati katsesse suvinisu, millele tehti taas ristikute allakülvid. Peaaegu poolel 
katsealast domineeris aga väga tugevalt paiseleht, mille tõttu suvinisu seal praktiliselt ikaldus. 
Levisid ka ohakad ja orashein. Maikuu põud pidurdas oluliselt suvinisu arengut. Hõredas nisus 
hakkas suve rohkete sademete tõttu jõudsalt kasvama aga allakülv (eriti punane ristik), mis surus 
isegi nisu arengut alla. Peamiselt umbrohtumuse ja põua tagajärjel jäi terasaak väikeseks. 
Esimest korda katse ajaloos jäi allakülvi variantides teravilja saak väiksemaks kui allakülvita 

kontrollvariandis. Suure umbrohtumuse tõttu viidi katseala peale saagi koristamist mustkesa alla. 

Kultuuride keskmisena ei olnud valge ja punase ristiku allakülvi mõjude vahel saagikusele 
2011.-2016. a olulisi erinevusi. Siiski kasvas punane ristik kahel aastal (2014 ja 2016) 
terakultuuri ülarindesse, survestades põhikultuuri arengut ja takistades koristamist. Võrreldes 
allakülvita kontrollvariandiga suurendasid punase ristiku allakülvid haljasväetisena 
terakultuuride saagikust perioodi jooksul keskmiselt 19% (252 kg/ha) ja valge ristiku allakülvid 
23% (306 kg/ha). Seega oli ristikute allakülvide mõju haljasväetisena terakultuuride terasaagi 
tõusule maheviljeluses märkimisväärne. Terakultuuride saagikus näitas aastate jooksul siiski 

langustrendi. Lisaks suureneva umbrohtumuse mõjule võis saagikus väheneda ka teravilja liikide 
üksteisele järgnemisel kumuleeruvate allelopaatiliste mõjude tõttu. 

Mullaanalüüsid võeti katses aastatel 2012-2015 kevadel. Võrreldes 2012. aastat 2015. aastaga 
(Tabel 38) oli künnikihi pH ja omastatava P sisalduse muutus väheoluline (statistiliselt 
mitteusutav). Selles vahemikus langes aga märgatavalt omastatava K sisaldus, mis 
mitteväetamise tõttu oli ootuspärane, kuna K eemaldamine terasaagiga on oluliselt suurem kui P 
eemaldamine. Nii langes künnikihi omastatava K sisaldus allakülvita variandis 14% ja punase 
ning valge ristiku allakülvi variandis 11%.  
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Tabel 38. Mullaanalüüsi tulemused terakultuuridele alla külvatava punase ja valge ristiku haljasväetise 
katses Kuusiku katsepõllul 

Näitaja Allakülvita Punase ristiku allakülv Valge ristiku allakülv 
2012 2015 2012 2015 2012 2015 

pH KCl  6,5 6,7 6,6 6,8 6,4 6,6 
Omastatav 
P, mg/kg 67 65 66 67 62 60 
Omastatav 
K, mg/kg 203 174 190 170 185 165 

Kattetulu arvestused näitasid, et allakülvide iga-aastane tegemine tasunuks perioodi keskmisena 
madalapoolsete kokkuostuhindade puhul (150 €/t) ära juhul, kui heintaimede seeme külvataks 
koos teraviljaseemnega (näiteks sellele monteeritud peenseemnekülvikuga) ja ristikute seeme 
oleks tunduvalt odavam sertifitseeritud seemnest või kasutataks vaid oma toodetud seemet. 

Uuring näitas, et kuigi viljavaheldus külvikorras vastas MAHE toetuse nõuetele ja põld oli 

valdavalt aastaringselt taimikuga kaetud, pole selline viljavaheldus ja majandamine pikemat aega 
siiski majanduslikult jätkusuutlik. Umbrohtumuse kontrolli all hoidmiseks ja kasumliku tootmise 
tagamiseks tuleks maheviljeluses külvikorras kasvatada ilmselt ka niidetavaid heintaimi. 
Allakülvatavate haljasväetistaimede ja vahekultuuride kasvatamise vahel tuleks kasutada ka 
sügisest tüükoorimist koos künniga. 

Haljasväetiseks kasvatatava punase ristiku Kalisopiga väetamise katse 

Haljasväetiseks kasvatatava punase ristiku väetamisel Kalisopiga selgitatakse, kas sellisel juhul 
oleks võimalik tõsta kõrge müügihinnaga maheväetise tõhusust, suurendades kõigepealt 
väetamisega haljasväetise saaki ja koos sellega ka peale haljasväetise sissekündi järgneva 

maheteravilja saaki. Heintaimede saagikus tõuseb kaaliumväetise mõjul tavaliselt oluliselt. 
Suuremas koguses taimses massis suureneb ka seotud õhulämmastiku ja mullast saadav fosfori, 
kaaliumi jm elementide hulk. Nii muudetaks läbi haljasväetise oluliselt suurem hulk 
toiteelemente järgnevale kultuurile kergemini kättesaadavaks ja kasutatud väetise tõhusus võib 
paraneda. Samas on vaja selgitada, kas mullaviljakus sellisel juhul samuti paraneb ning kas 
majanduslikult on selline viljelusviis tasuv. 

Katsega alustati 2011. a keskmise omastatava P ja K sisalduse ning keskmise liivsavilõimisega 
rähkmullal Kuusiku katsekeskuses, mil kaera alla külvati punane ristik (8 kg/ha). 2012. a kevadel 

(aprill) külvati ühele osale punasest ristikust Kalisopi 120 kg/ha (K-50 ja S-22 kg/ha), teist osa ei 
väetatud. Ristikumass purustati suve jooksul põllule kaks korda, määrates eelnevalt ka maapealse 
massi koguse. 2013. a kevadel künti haljasväetis sisse ja põllule külvati suvioder. 2014. a külvati 
taas kaera alla punane ristik, mis 2015. a kasvatati sarnaselt eelmisele väetades ja kaks korda 
purustades haljasväetiseks. 2016. a kevadel peale kündi külvati katsealale suvinisu. 

Kalisopi pealekülv punasele ristikule 2012. a aprillis suurendas selle maapealse kuivmassi 
kogusaaki kaks korda võrreldes väetamata variandiga (Tabel 39). Väetatud punasele ristikule 
järgneva suviodra terasaak suurenes aga koguni 2,4 korda (1846 kg võrra hektarile). Odraterade 

toorproteiinisisaldus (11,2%) oli aga väetatud haljasväetise variandis väiksem kui väetamata 
variandis (13,2%). Kattetulu arvestus näitas, et haljasväetisele tehtud kulutused koos 
väetamisega tasusid selgelt ära juba tolle aasta odra madalama müügihinna (160 €/t) juures.  

2015. a oli haljasväetiseks kasvatatud punase ristiku saagikus isegi kõrgem kui 2012. a. 
Kalisopiga väetamine suurendas saagikust üle kahe korra võrreldes mitteväetamisega. Punase 
ristiku järgse suvinisu ’Mooni’ terasaak 2016. a suurenes väetud haljasväetise variandis 46% 
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(682 kg/ha). Seega oli suvinisu terasaak ja –saagi suurenemine väetatud haljasväetise järgses 
variandis oluliselt väiksem kui suviodral. Seda võis ühelt poolt põhjustada maikuu pikk 
põuaperiood nisu tärkamise ja võrsumise faasis, mis pidurdas taimede arengut ja toiteelementide 

omastamist. Teiselt poolt aeglustus kuivas mullas ilmselt ka ristiku lagunemine ja 
toiteelementide vabanemine. Kattetulu arvestused näitasid, et 2016. a. madala toidunisu 
müügihinna (150 €/t) juures poleks haljasväetisele Kalisopiga väetamisega tehtud kulutused ära 
tasunud. Väetamisega tehtud kulutused oleks ära tasunud alates müügihinnast (190 €/t). 

Tabel 39. Haljasväetiseks kasvatatava punase ristiku maapealse kuivmassi saagikus ja sellele järgneva 
teravilja terasaak Kuusiku katsepõllul 

Variant Saagikus 
kg/ha 

Variant Saagikus 
kg/ha 

Väetamata punane ristik 
haljasväetiseks (kuivmass) 2012. a 3930 

Kalisopiga väetatud punane ristik 
haljasväetiseks (kuivmass) 2012. a 8020 

Suvioder väetamata haljasväetise 
järel 2013. a 1367 

Suvioder Kalisopiga väetatud 
haljasväetise järel 2013. a 3213 

Väetamata punane ristik 
haljasväetiseks (kuivmass) 2015. a 5805 

Kalisopiga väetatud punane ristik 
haljasväetiseks (kuivmass) 2015. a 12 257 

Suvinisu väetamata haljasväetise 
järel 2016. a 1469 

Suvinisu Kalisopiga väetatud 
haljasväetise järel 2016. a 2151 

Suvinisu terasaagist määrati ka toidunisu kvaliteedinäitajad. Toorproteiini- ja kleepvalgusisaldus 

ning langemisarv olid suvinisul kõrged, gluteeniindeks rahuldav. Mahukaal jäi aga optimaalsest 
madalamaks. Toorproteiinisisaldus oli Kalisopiga väetatud haljasväetise järel (14,4%) sarnaselt 
suviodraga (2013 a) mõnevõrra madalam kui väetamata haljasväetise järel (15,1%). Teiste kahe 
variandi kvaliteedinäitajate vahel statistiliselt usutavad erinevused puudusid. 

Haljasväetise väetamise katset 2016. a ka laiendati uute katsevariantide lisamisega, et selgitada 
haljasväetise väetamise tõhusust põhjalikumalt. 

5.1.3. KOKKUVÕTE KOMPLEKSUURINGUST 

Saaginäitajad ja umbrohtumus põldheinarohkes söödakülvikorras 

• Kalisopi (K-60 ja S-26 kg/ha) andmisel maheviljeluses tõusis kahe niite haljasmassisaak 1. a 

põldheinal 2016. a keskmiselt 139% (27,93 t/ha) ja kuivmassisaak 88% (3,16 t/ha)  võrreldes 
maheviljelusega, kus Kalisopi ei antud. 2. a mahepõldheina haljasmassisaak tõusis Kalisopi 
mõjul keskmiselt koguni 339%  (31,28 t/ha) ja kuivmassisaak 357%. Maheviljeluses (ilma 
Kalisopita) tõusis haljasmassisaak tahesõnniku järelmõjul võrreldes mitteväetamisega 1. a 
põldheinal 47% (7,62 t/ha) ja kuivmassisaak 35% (1,06 t/ha). 2. a mahepõldheinal tõusis 
haljasmassisaak sõnniku järelmõjul 68% (4,66 t/ha) ja kuivmassisaak 114%  (1,22 t/ha). 1. 
aasta põldheina saagikus oli maheviljeluses üldiselt kaks korda suurem kui 2. aasta 
põldheinal. Tavaviljeluses jäi sõnniku mõju mineraalväetiste foonil praktiliselt olematuks 

nagu varasematel aastatelgi. Kalisopiga väetamisel oli põldheinasaak ligikaudu sama suur kui 
tavaviljeluse põldheinal. 2. a Kalisopiga väetatud põldheinasaak oli isegi mõnevõrra suurem 
kui tavaviljeluses. Kalisopiga väetatud 1. a põldheina keskmine toorproteiinisisaldus oli 
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18,7%, tavaviljeluses 17,9% ja maheviljeluses ilma Kalisopita vaid 13,2%, 2. a põldheinal 
vastavalt 17,4%, 14,8% ja 12,6%. 

• Kaheaastane põldhein suutis külvikorras vegetatiivselt levivatest umbrohtudest ohakad 

suhteliselt edukalt alla suruda, nii et tervikuna oli vegetatiivselt levivate umbrohtude 
maapealne mass järgnevas suvinisus suhteliselt väike sarnaselt varasematele aastatele. 
Maheviljeluses suvinisule järgnevas segaviljas ja suviodras (allakülviga), kus tehti pindmist 

mullaharimist või ainult künti ega tehtud enne kündi tüükoorimist, suurenes vegetatiivselt 
levivate umbrohtude osakaal juba teisel aastal peale põldheina sissekündi järsult nagu 
varasematel aastatelgi. Tavapäratult kõrge oli vegetatiivselt levivate umbrohtude toormass 
2016. a segaviljas maheviljeluses ka tüükoorimisel koos künniga. Varasematel aastatel on 
tüükoorimisel koos künniga vegetatiivselt levivaid umbrohte suudetud kontrolli all hoida. 
Tavaviljeluses oli tänu herbitsiidide kasutamisele umbrohtumus oluliselt väiksem kui 
maheviljeluses. Ainult kündmisel oli  vegetatiivselt levivate umbrohtude toormass suurim 
segaviljas nii mahe- kui tavaviljeluses ja suviodras maheviljeluses võrreldes pindmise 

mullaharimise ja tüükoorimise ning künni koosmõju variantidega. Umbrohtude toormassi 
suurenemisel segaviljas ja suviodras langes terasaak. Vegetatiivselt levivate umbrohtude 
toormassi vähenemisel tõusis lühiealiste umbrohtude toormass segaviljas mahe- ja 
tavaviljeluses ning suviodras maheviljeluses.  

• Kalisopiga väetatud maheviljeluse variantides olid tahesõnnikuga (30 t/ha) väetamisel ja 

mitteväetamisel suvinisu, segavilja ja suviodra terasaakide erinevused väikesed. 
Maheviljeluses (ilma Kalisopita) suurenes suvinisu terasaak sõnniku mõjul ainult kündmisel 
20% (363 kg/ha) ja tüükoorimisel koos künniga 15% (277 kg/ha). Segavilja terasaak 
suurenes sõnniku järelmõjul maheviljeluses (ilma Kalisopita) ainult künnil 12% (190 kg/ha) 
ja tüükoorimisel koos künniga 25% (613 kg/ha). Suviodra terasaak suurenes maheviljeluses 
(ilma Kalisopita) sõnniku mõjul ainult kündmisel 20% (248 kg/ha) ja tüükoorimisel koos 
künniga 26% (564 kg/ha). Pindmisel mullaharimisel oli maheviljeluses (ilma Kalisopita) 

terasaagi tõus sõnniku mõjul suvinisul ja suviodral tagasihoidlikum (11%) ning segaviljal 
praktiliselt ei muutunud. Pindmisel mullaharimisel jääb osa sõnnikut mullaga segamata, mis 
vähendab ka sõnniku mõju saagikusele. Tavaviljeluses suurendas 2016. a sõnniku andmine 
künnipõhistel variantidel suviodra terasaaki varasema perioodiga võrreldes märkimisväärselt 
(ainult kündmisel 18% ja tüükoorimisel koos künniga 16%). Suvinisu ja segavilja 
terasaagimuutus sõnniku mõjul oli sarnaselt varasemale perioodile tagasihoidlik ehk 
toiteelemendid saadi põhiliselt kätte mineraalväetisest. 

• Suvinisu väetamisel maheviljeluses Kalisopiga (K-28, S-12 kg/ha) oli terasaak sõnnikuga 

väetamise ja mitteväetamise foonil praktiliselt võrdne – vastavalt 2646 ja 2684 kg/ha. 
Võrreldes neid vastavate mahevariantidega, kus Kalisopi ei antud, tõusis väetamisel 
mahesuvinisu terasaak vastavalt 20% (433 kg/ha) ja 45% (834 kg/ha). Kalisopi (K-28, S-12 
kg/ha) andmisel segaviljale oli terasaak sõnnikuga väetamise ja mitteväetamise foonil 

vastavalt 3223 ja 2814 kg/ha, mis ületas Kalisopiga mitteväetatud mahevariantide terasaake 
vastavalt 6,3% (190 kg/ha) ja 16% (394 kg/ha). Suviodras (allakülviga) Kalisopi andmine 
võrreldes mitteandmisega terasaaki ei suurendanud. Seal võis väetise toiteelemente odrast 
paremini omandada allakülvatud põldhein. 

• Suvinisul saadi 2016. a suurim saak tavaviljeluses sõnnikuga väetamata ja ainult küntud 

variandis – 4072 kg/ha. Madalaim suvinisu terasaak oli maheviljeluses (ilma Kalisopita) 
sõnnikuga mitteväetamise ja ainult künni variandis – 1850 kg/ha. Segaviljal oli kõrgeim 
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terasaak tavaviljeluses sõnnikuga mitteväetamise ning tüükoorimise ja künni koosmõju 
variandis – 3429 kg/ha. Madalaim segavilja terasaak saadi maheviljeluses (ilma Kalisopita) 
ainult kündmisel sõnniku mitteandmise korral – 1576 kg/ha. Kõrgeim suviodra terasaak saadi 

tavaviljeluses sõnnikuga väetamisel ja ainult küntud variandis – 4425 kg/ha. Madalaim 
suviodra terasaak oli maheviljeluses (ilma Kalisopita) ainult kündmisel sõnniku 
mitteandmise korral – 1245 kg/ha.  

• Suvinisu terasaak maheviljeluses (ilma Kalisopita) moodustas tavaviljeluse terasaagist 2016. 

a keskmiselt 52%, segaviljal 76% ja suviodral 48%. Eelmise külvikorrarotatsiooni (2010.-
2014. a) keskmine mahesuvinisu terasaak moodustas tavaviljeluse terasaagist 60%, segaviljal 
72% ning suviodral 52%. Terakultuuride saak jäi 2016. a märgatavalt väiksemaks kui 2015. a 
– suvinisul katseala keskmisena maheviljeluses (ilma Kalisopita) 20% (504 kg/ha) ja 
tavaviljeluses 12% (525 kg/ha), segaviljal vastavalt 29% (880 kg/ha) ja 28% (1140 kg/ha), 
suviodral vastavalt 25% (584 kg/ha) ja 22% (827 kg/ha). Saagi vähendamisel oli oluline osa 
tärkamise ja võrsumise aegsel põual mais. 

• Suvinisul oli nii tava- kui maheviljelusel (ilma Kalisopita) terade toorproteiini- ja kleepvalgu 
sisaldus kõrge ja neile mõjus positiivselt ka sõnnikuga väetamine. Kalisopiga väetamisel 
maheviljeluses langes terade toorproteiini- ja kleepvalgusisaldus märgatavalt. 
Kleepvalgusisaldus oli Kalisopiga väetamisel optimaalne, maheviljeluses ilma Kalisopita ja 

tavaviljeluses liiga kõrge. Gluteenisisaldus ja langemisarv olid Kalisopiga väetamisel 
mõnevõrra suuremad kui tava- ja maheviljeluses. Segavilja ja suviodra terade 
toorproteiinisisaldus tavaviljeluses ja Kalisopiga väetamisel oli mõnevõrra kõrgem kui 
maheviljeluses (ilma Kalisopita). 

Kattetulu põldheinarohkes söödakülvikorras 

• Tahesõnniku andmisel jäi suvinisu ja odra kattetulu 2016. aastal sarnaselt varasematele 

aastatele oluliselt väiksemaks kui mitteandmisel, seda nii mahe- kui ka tavaviljeluses 
(maheviljeluses ilma Kalisopita keskmiselt 198, Kalisopiga väetamisel 218 ja 
tavaviljeluses 213 euro võrra hektarile). Tahesõnniku laadimine, vedu ja laotamine on 
suhteliselt kulukas (uuringus 30 t sõnniku hektarile andmisel 241 €/ha). Terasaagitõus ja 
selle eest saadav müügitulu (madala müügihinna tõttu) ei olnud piisavalt suur 
kompenseerimaks kulutusi, mis tekkisid seoses sõnniku laotamisega. Terakultuuride 

(suvinisu, segavili, suvioder) keskmine kattetulu oli toetuste maksmisel maheviljeluses 
(ilma Kalisopita) sõnnikuga väetamisel ja mitteväetamisel vastavalt 63 ja 176 €/ha ning 
tavaviljeluses -53 (kahjumis) ja 87 €/ha ning Kalisopiga väetamisel vastavalt 14 ja 145 
€/ha. Suvinisus oli Kalisopiga väetatud mahevariandi kattetulu kõige suurem (toetustega 
171 €/ha). See oli ainuke Kalisopiga väetatud terakultuuride mahevariant, kus kattetulu 
ületas väetamata mahevariantide terakultuuride kattetulu. Kuna Kalisopiga väetamine 
suurendas põldheina saagikust võrreldes mitteväetamisega aga mitu korda,  tõstis see 
oluliselt ka külvikorras kasvatatavate kultuuride kogu müügiväärtust. Kalisopiga 

väetamisel oli maheviljeluses seetõttu külvikorra keskmine arvestuslik kattetulu 137 €/ha 
suurem kui maheviljeluses ilma Kalisopita ja 102 €/ha suurem kui tavaviljeluses. 

• Keskmisena oli kattetulu 2016. a külvikorras hektari kohta nii tava- kui maheviljeluses (ilma 
Kalisopita) oluliselt väiksem kui 2015. aastal. Selle põhjuseks olid peamiselt 
märkimisväärselt madalamad terakultuuride terasaagid. Toetused moodustasid 2016. aastal 
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külvikorra hektari keskmisest kattetulust olulise osa – maheviljeluses ilma Kalisopita 40%, 
Kalisopiga väetamisel maheviljeluses 30% ja tavaviljeluses 20%. 

Terakultuuridele allakülvatud liblikõieliste haljasväetiste tõhusus maheviljeluses 

• Terakultuuridele alla külvatud punase ristiku haljasväetiste mõjul suurenes (perioodil 2011-
2016) maheviljeluses kultuuride terasaak punase ristiku haljasväetise mõjul keskmiselt 19% 
(252 kg/ha) ja alla külvatud valge ristiku haljasväetise mõjul 23% (306 kg/ha). Kaks aastat 

pärast viljavahelduse sisseviimisest tõusis põllul järsult ohakate, paiselehe jm umbrohtude 
osakaal, mis põhjustas ka saagilanguse. Umbrohtumuse ja põua tagajärjel jäi punase ristiku 
terasaak 2016. a väikeseks (alla 1 t/ha). Allakülvide puhul olid terasaagid isegi natuke 
väiksemad kui ilma allakülvita.  

• Künnikihi omastatava K sisaldus langes perioodi 2012-2015 jooksul allakülvita variandis 

14% ja allakülvidega variantides 11%. 

• Kattelu arvestused näitasid, et allakülvide iga-aastane tegemine tasunuks perioodi 

keskmisena madalapoolsete kokkuostuhindade puhul (150 /€t) ära juhul, kui heintaimede 
seeme külvataks koos teraviljaseemnega (näiteks sellele monteeritud peenseemnekülvikuga) 
ja ristikute seeme oleks tunduvalt odavam sertifitseeritud seemnest või kasutataks vaid oma 
toodetud seemet. 

• Saagilanguse ja umbrohtumuse tõttu pole uuritud viljavaheldusviis ja majandamine 

maheviljeluses ilmselt pikemat aega jätkusuutlik. Umbrohtumuse kontrolli all hoidmiseks ja 
kasumliku tootmise tagamiseks tuleks maheviljeluses külvikorras kasvatada ka niidetavaid 
heintaimi. Allakülvatavate haljasväetistaimede ja vahekultuuride kasvatamise vahel tuleks 
umbrohutõrjeks täiendavalt teha ka sügisest tüükoorimist koos künniga. 

Haljasväetiseks kasvatatava punase ristiku Kalisopiga väetamine ja mõju teraviljale 

• Kalisopiga (K-50 ja S-22 kg/ha) kevadel väetatud haljasväetiseks kasvatatava punase ristiku 

maapealse kuivmassi kogusaak suurenes 2012. a kaks korda võrreldes väetamata punase 
ristikuga. Selle sissekünnile järgneva suviodra terasaak suurenes 2013. a 2,4 korda (1846 kg 
võrra hektarile). Odra terade toorproteiinisisaldus oli Kalisopiga väetatud haljasväetise 
variandis väiksem (11,2%) kui väetamata variandis (13,2%). 2015. a sama koguse Kalisopiga 
väetud punase ristiku maapealne mass suurenes üle kahe korra. Järgneva suvinisu terasaak 

(2016. a) suurenes Kalisopiga väetatud haljasväetise järel aga oluliselt vähem kui suviodra 
terasaak – 46% (682 kg/ha). Väiksem saagitõus tulenes arvatavasti ühelt poolt maikuu 
põuaperioodist nisu tärkamise ja võrsumise faasis, mis pidurdas taimede arengut ja 
toiteelementide omastamist. Teiselt poolt aeglustus kuivas mullas ilmselt ka ristiku 
lagunemine ja toiteelementide vabanemine. Suvinisu terade toorproteiinisisaldus oli sarnaselt 
suviodrale väetatud haljasväetise järel (14,4%) väiksem kui väetamata haljasväetise järel 
(15,1%). Kleepvalgu- ja gluteenisisaldus, langemisarv ja mahukaal oluliselt ei erinenud. 

• Haljasväetise väetamiseks tehtud kulutused tasunuks suviodra puhul ära juba tollase 

madalama terasaagi müügihinna 160 €/t juures. Suvinisul suurenes haljasväetise väetamisel 
terasaak vähem ja siin tasunuks väetamiseks tehtud kulutused ära alates müügihinnast 190 
€/t. 
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