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PÕLLUMAJANDUSLIKU KESKKONNATOETUSE VEESEIRE HINDAMISE RAAMES
VEEKVALITEEDIGA SEOTUD UURIMISTÖÖD (TAIMETOITEELEMENTIDE
KONTSENTRATSIOON DREENIVEES) 2017. a

Töö teostaja: Põllumajandusuuringute Keskuse põllumajanduskeskkonna seire ja uuringute
büroo
Seirealad

Antud uuringu eesmärgiks on hinnata veekeskkonna seisukohast MAK PKT keskkonnasõbraliku
majandamise (KSM) ja mahepõllumajandusliku tootmise (MAHE) meetme rakendumist ja mõju
keskkonnale.
Aruandeaastal kasvatati seirepõldudel järgmisi põllumajanduskultuure:
• T1 (Tartumaa), toetustüüp – KSM, suviraps Fenja;
• J28 (Läänemaa), toetustüüp – KSM, suvinisu Arabella;
• Plin1 (Läänemaa), toetustüüp – KSM, suvinisu Arabella;
• K1 (Raplamaa), toetustüüp – ÜPT (nn tavatootmine, ei ole liitunud PKT kohustusega),
suvioder Maali;
• KH (Raplamaa), toetustüüp – KSM, suvioder Elmeri;
• LA (Läänemaa), toetustüüp – MAHE, kaer Steinar;
• AD (Jõgevamaa, NTA), toetustüüp – KSM, talinisu Skagen.
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, SO42- – EVS-EN ISO 11885 (ICP)

•

NH4+ - Tecator Application Note ASN 140-02/90, 1990

•

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
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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
Lämmastikusisaldus
(Nüld)
Fosforisisaldus (Püld)

Ühik

Väga hea

Hea

Kesine

Halb

Väga halb

mg/l

<1,5

1,5-3,0

>3,0-6,0

>6,0-8,0

>8,0

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.
Taimetoiteelementide sisaldus dreenivees ja nende leostumine seirepõldudelt

Nitraatiooni kontsentratsioon dreenivees kõigub suurtes piirides. Alljärgnevatel joonistel on
toodud nitraatiooni dünaamika seirepõldudel aruandeperioodi (september 2014-september 2017)
kohta (Joonis 1, Joonis 2, Joonis 3, Joonis 4, Joonis 5).

Joonis 1. Nitraatiooni sisaldus Läänemaa KSM seirepõldude (Plin1, J28) dreenivees perioodil 2014-2017
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Joonis 2. Nitraatiooni sisaldus Tartumaa KSM seirepõllu (T1) dreenivees perioodil 2014-2017

Joonis 3. Nitraatiooni sisaldus NTA seirepõllu (AD) dreenivees perioodil 2014-2017

Joonis 4. Nitraatiooni sisaldus Läänemaa MAHE seirepõllu (LA) dreenivees perioodil 2014-2017
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Joonis 5. Nitraatiooni sisaldus Raplamaa ÜPT seirepõllu (K1) ja KSM seirepõllu (KH) dreenivees perioodil
2014-2017

Võrreldes nitraatiooni keskmisi kontsentratsioone aruandeaastal perioodiga 2007-2013 torkab
silma põldude T1, K1 ja KH dreenivee väga kõrge nitraatiooni sisaldus (Tabel 1). Põldude T1,
K1 ja KH mullad on võrreldes teiste seirepõldudega kergema lõimisega. Ilmselt tingis see koos
leostumiseks sobivate ilmastikutingimustega ka lämmastiku kõrge kontsentratsiooni dreenivees
ja nagu edaspidisest selgub, ka suure koguse lämmastiku leostumise. Ka NTA seirepõllul AD
suurenes nitraatiooni kontsentratsioon dreenivees. Sellel põllul asendus 4 aastat järjest
kasvatatud põldhein teraviljaga.
Tabel 1. Nitraatiooni keskmised kontsentratsioonid seirepõldudel aastatel 2007-2013 ja 2014-2017
NO3 keskmine sisaldus, mg/l
Seirepunkt
2007-2013
2014-2015
2015-2016
2016-2017
55,6
61,6
52,8
T1 (KSM)
42,3
Plin (KSM)

38,0

26,5

8,8

10,1

J28 (KSM)

20,1

12,4

10,1

24,3

K1 (ÜPT)

20,1

51,1

103,3

98,6

88,4

KH (KSM)
18,7

3,1

20,8

107,3
37,1

Piirnorm

50,0

17,8
50,0

6,5
50,0

25,5
50,0

Sihtarv

25,0

25,0

25,0

25,0

LA (MAHE)
AD (KSM)

Nitraatiooni keskmine kontsentratsioon aruandeaasta seireperioodil tõusis KSM ja MAHE
toetustüübiga ettevõtetes, ÜPT ettevõttes jäi möödunud aastaga võrreldes samale kõrgele
tasemele (Tabel 1 Tabel 2).
Tabel 2. Nitraatiooni keskmised sisalduse toetustüübiti aastatel 2007-2013 ja 2014-2017
NO3 keskmine sisaldus, mg/l
Toetustüüp
2007-2013
2014-2015
2015-2016
2016-2017
KSM
33,5
28,1
35,1
44,0
MAHE

18,7

3,1

20,8

37,1

ÜPT

20,1

51,1

103,3

98,6
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Järgnevalt hinnatakse dreenivee kvaliteeti kahe erineva klassifikatsiooni järgi, mille aluseks on
erinevad lämmastikuvormid: nitraatiooni ja nitraatlämmastiku sisaldus.
Nitraatide sisalduse järgi kuulus kõigist perioodil 09.2016-09.2017 KSM põldudelt kogutud
dreeniveeproovidest heasse kvaliteediklassi (<25 mg/l) 45%, keskmisesse (25-50 mg/l) 22% ja
halba (>50 mg/l) 33% proovidest, mahepõllul vastavalt 7, 86 ja 7% proovidest. ÜPT põllul jäid
kõik kogutud veeproovid kvaliteedilt halba klassi.
MAK 2014-2020 pinnavee nitraatlämmastiku kvaliteediklasse kasutades jääb põldudelt T1, K1
ja KH kogutud dreenivesi halba seisundiklassi. Kahe vegetatsiooniperioodi võrdluses on
aruandeaastal dreenivee kvaliteet halvenenud (Joonis 6).

Joonis 6. Perioodil 09.2015-09.2017 kogutud dreeniveeproovide jagunemine seisundiklassidesse
nitraatlämmastiku sisalduse alusel

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 2014-2017 on toodud järgnevatel
joonistel (Joonis 7, Joonis 8, Joonis 9, Joonis 10, Joonis 11). Võrreldes nitraatiooni
kontsentratsiooni muutustega on fosfori kontsentratsiooni kõikumispiirid väiksemad.
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Joonis 7. Fosfori sisaldus Läänemaa KSM seirepõldude (Plin1, J28) dreenivees perioodil 2014-2017

Joonis 8. Fosfori sisaldus Tartumaa KSM seirepõllu (T1) dreenivees perioodil 2014-2017

Joonis 9. Fosfori sisaldus NTA KSM seirepõllu (AD) dreenivees perioodil 2014-2017
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Joonis 10. Fosfori sisaldus Läänemaa MAHE seirepõllu (LA) dreenivees perioodil 2014-2017

Joonis 11. Fosfori sisaldus Raplamaa ÜPT seirepõllu K1 ja KSM seirepõllu KH dreenivees perioodil 20142017

Dreenivee fosforisisaldus on nii seirepõldude kui ka aastate võrdluses ühtlasem (Tabel 3).
Tabel 3. Fosfori keskmised kontsentratsioonid seirepõldudel aastatel 2007-2013 ja 2014-2017
P keskmine sisaldus, mg/l
Seirepunkt
2007-2013
2014-2015
2015-2016
2016-2017
T1 (KSM)
0,13
0,07
0,13
0,13
Plin (KSM)

0,13

0,10

0,09

0,08

J28 (KSM)

0,13

0,08

0,09

0,12

K1 (ÜPT)

0,08

0,06

0,08

0,09

0,07

0,09

0,17

0,17

0,13

0,03

0,07

0,08

KH (KSM)
LA (MAHE)
AD (KSM)

0,18

Seireperioodil 2016-2017 halvenes dreenivee kvaliteet fosforisisalduse põhjal peaaegu kõikidel
seirepõldudel. Suurenes väga halba ja halba kvaliteediklassi jäävate proovide osakaal ning
vastavalt vähenes proovide hulk heas ja väga heas klassis. Väikest paranemist võis täheldada
mahepõllult kogutud dreenivee kvaliteedis, kus väga halva pinnavee seisundiklassi osakaal
7
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vähenes (Joonis 12). Suhteliselt kõrge fosfori kontsentratsioon ja ka leostumine on tingitud
eelkõige seirepõllu mulla lõimisest. 25-60 cm mullahorisondi lõimis on peenliiv, milles ei
moodustu mullakolloide ja fosfor on mullast kergesti väljauhutav. NTA seirepõllul (AD) jäi
fosfori leostumine möödunud aasta tasemele, kuigi 4-aastasele lühiajalisele liblikõielistega
rohumaale järgnes teravili.

Joonis 12. Dreenivee proovide protsentuaalne jaotus pinnavee seisundiklassidesse fosforisisalduse järgi

Lämmastiku leostumine KSM, ÜPT ja MAHE seirepõldudel on toodud järgnevatel joonistel
(Joonis 13, Joonis 14, Joonis 15, Joonis 16). 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.
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Joonis 13. Lämmastiku leostumine Läänemaa KSM seirepõldudelt (Plin1, J28) perioodil 2016-2017

Joonis 14. Lämmastiku leostumine Tartumaa KSM seirepõllult (T1) perioodil 2016-2017
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Joonis 15. Lämmastiku leostumine Raplamaa ÜPT seirepõllult K1ja KSM seirepõllult KH perioodil 20162017

Joonis 16. Lämmastiku leostumine Läänemaa MAHE seirepõllult (LA) perioodil 2016-2017

Leostumise erinevuste tõlgendamisel tuleb aga arvestada ka taustaandmetega nagu
väetamisvead, kasvatatav kultuur, meteoroloogilised tingimused jm. Aruandeaastal oli
lämmastiku leostumisel kaks maksimumi. Sügistalvisel perioodil (november-jaanuar) leostus
põldudelt 44-80 ja märtsis 11-31% aastasest kogusest. Viiele põllule anti orgaanilisi väetisi, neist
kolmele (T1, J28, Plin1) kevadel suviviljadele enne külvi ja kahele (LA, AD) sügisel
taliteraviljadele külvieelselt. Kõige rohkem leostus lämmastikku seirepõllult T1 (45,1 kg/ha), kus
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orgaanilise väetisena kasutati digestaati. Ettevõttes, kus asuvad seirepõllud J28 ja Plin1
laotatakse vedelsõnnikut sageli sügisel ja seda isegi siis kui talvine taimkate puudub.
Aruandeaastal aga väetati põlde sea vedelsõnnikuga kevadel ja lämmastikku leostus vähe – 8,0 ja
11,4 kg/ha. Seega kahe suhteliselt sarnase orgaaniliste väetiste kasutuse ja ka filtratsiooniga
ettevõtte põldudel erines lämmastiku leostumine 4-5 korda. Üheks põhjuseks võib siin olla
mullalõimise erinevused aga ka asjaolu, et seirepõllul T1 kasutatakse künnipõhist ja
seirepõldudel J28 ja Plin1 minimeeritud maaharimist.

Joonis 17. Lämmastiku leostumine NTA KSM seirepõllult (AD) perioodil 2016-2017

NTA seirepõllule AD, mis oli 4 aastat rohumaa all anti sügisel tahedat veisesõnnikut ja külvati
talivili. Ka MAHE toetustüübiga seirepõllule (LA) anti sügisel sama tüüpi orgaanilist väetist.
Võrreldes möödunud perioodiga lämmastiku leostumine küll veidi suurenes, kuid jäi seireaastal
ikkagi väga madalaks (Joonis 17).
Suhteliselt palju lämmastikku leostus aruandeaastal ka seirepõldudelt K1 ja KH (Joonis 18).
Nimetatud põldudel võib suurt leostumist põhjustada kerge mullalõimis ja väike veemahutavus,
mille tõttu sademete vesi filtreerub kergesti ja viib endaga kaasa rohkelt taimetoitaineid.
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Joonis 18. Lämmastiku aastane leostumine seirepõldudelt (T1, Plin, J28, K1,KH, LA, AD) perioodil 20062013 ja 2014-2017

Võrreldes lämmastiku leostumist toetustüüpide kaupa näeme, et kõige vähem leostus seda
toiteelementi mahepõllult ja enim ÜPT põllult (Tabel 4).
Tabel 4. Lämmastiku leostumine toetustüübiti aastatel 2006-2013 ja 2014-2017
N leostumine, kg/ha/a
Toetustüüp
2006-2013
2014-2015
2015-2016
KSM
14,9
15,6
18,3
ÜPT
MAHE

20,4
2,7

32,3
0,5

53,4
4,1

2016-2017
20,0
30,8
7,0

Võrreldes perioodiga 2006-2013 jäi aruandeaastal fosfori leostumine madalamaks toetustüüpide
lõikes, jäädes loodusliku fooni (0,1-0,3 kg/ha/a) piiresse (Joonis 19, Tabel 5). Vaid seirepõllul
T1 ulatus fosfori aastane leostumine 0,42 kg/ha, millest pool leostus sademeterikkal kevadsuvisel
perioodil.

Joonis 19. Fosfori aastane leostumine seirepõldudelt (Plin, J28, T1, K1, KH, AD, LA) perioodil 2006-2013
ja 2014-2017
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Tabel 5. Fosfori leostumine toetustüübiti aastatel 2006-2013 ja 2014-2017
P leostumine, kg/ha/a
Toetustüüp
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

2016-2017
0,20
0,13
0,10

Taimetoiteelementide üldbilanss veeseirepõldudel

2017. aastal kasvatati kuuel seirepõllul suvivilja ja ühel taliteravilja. 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
(+169 kg/ha). Lämmastiku leostumine oli sellelt põllult suurim ulatudes 45,1 kg/ha, kuid
vegetatsiooniperioodil leostus sellest vaid 6,7 kg. Sellel põllul oli tegemist ilmse üleväetamisega
nii saadud kui planeeritud saagi suhtes.
Lähestikku asuvatel seirepõldudel K1 ja KH oli lämmastiku üldbilanss nõrgalt positiivne (+7 ja
+15 kg/ha). See tähendab, et planeeritud saak, millele vastavalt väetati, vastas tegelikule saagile.
Vaatamata sellele ulatus lämmastiku leostumine neilt põldudelt 30,8 ja 34,4 kg/ha. Siingi leostus
valdav osa toitainetest vegetatsioonivälisel perioodil.
Teistsugune oli olukord NTA-l asuval seirepõllul AD, kus kultuuriks oli taliteravili. Eelnevalt
kasvatati seal 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 20). Komposti järelmõju kestab mitu
aastat ning antud toiteelemendid katavad järgmiste aastate saagi vajaduse. 2017. aastal väetati
taliteravilja vaid ühe korra kevadel lämmastikväetise normiga 105 kg/ha. Orgaanilise ja
mineraalväetise koosmõjuna saadigi väga kõrge taliteravilja saak – 6960 kg/ha. Jooksva aasta
lämmastiku bilanss jäi aga negatiivseks (-40 kg/ha).
Mahepõldu LA väetati aruandeaastal kaaliumi ja väävlit sisaldava maheväetisega Kalisop.
Eelmisel aastal antud orgaanilise väetise ja Kalisopi koosmõjul saadi maheviljeluse tingimustes
küllaltki kõrge saak – kaera 3700 kg/ha. Paranes ka kaaliumi üldbilanss.
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Joonis 20. Taimetoiteelementide üldbilanss seirepõldudel (T1, J28, Plin1, K1, KH, LA, AD) 2016. ja 2017.
aastal ning perioodi 2007-2014 keskmisena
Kokkuvõte

• Nitraatiooni aasta keskmine kontsentratsioon dreenivees oli madalaim mahepõllul (37,1
mg/l) ja kõrgeim ÜPT toetustüübiga põllul (98,6 mg/l). KSM põldudel oli nitraatiooni aasta
keskmine kontsentratsioon vaid veidi kõrgem mahepõllul fikseeritust ulatudes 44,0 mg/l.
• Nitraatide sisalduse järgi kuulus kõigist perioodil 09.2016-09.2017 KSM põldudelt kogutud
dreeniveeproovidest heasse kvaliteediklassi (<25 mg/l) 45%, keskmisesse (25-50 mg/l) 22% ja
halba (>50 mg/l) 33% proovidest, mahepõllul vastavalt 7, 86 ja 7% proovidest. ÜPT põllul jäid
kõik kogutud veeproovid kvaliteedilt halba klassi.
• MAK 2014-2020 pinnavee nitraatlämmastiku kvaliteediklasse kasutades jääb põldudelt T1,
K1 ja KH kogutud dreenivesi halba seisundiklassi. Möödunud vegetatsiooniperioodiga võrreldes
on aruandeaastal dreenivee kvaliteet halvenenud.
•

Dreenivee keskmine fosforisisaldus oli 0,08-0,13 mg/l.

• Seireperioodil 2016-2017 halvenes dreenivee kvaliteet fosforisisalduse põhjal peaaegu
kõikidel seirepõldudel. Suurenes väga halba ja halba kvaliteediklassi jäävate proovide osakaal
ning vastavalt vähenes proovide hulk heas ja väga heas klassis. Väikest paranemist võis
täheldada mahepõllult kogutud dreenivee kvaliteedis, kus väga halva pinnavee seisundiklassi
osakaal vähenes.
• Seirepõldudel kasvatati suvivilju. Suur osa lämmastikust (44-80%) leostus sügistalvisel
perioodil (november-jaanuar). Seega tuleks enam tähelepanu pöörata leostumise vähendamisele
vegetatsioonivälisel perioodil.
• Lämmastikku leostus aruandeaastal kõige vähem mahepõllult (7,0 kg/ha), KSM põldudelt
leostus keskmiselt 20,0 ja ÜPT põllult 30,8 kg/ha.
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• Võrreldes perioodiga 2006-2013 jäi aruandeaastal fosfori leostumine toetustüüpide lõikes
madalamaks, jäädes loodusliku fooni (0,1-0,3 kg/ha/a) piiresse. Vaid seirepõllul T1 ulatus fosfori
aastane leostumine 0,42 kg/ha, millest pool leostus sademeterikkal kevadsuvisel perioodil.
• 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. Orgaanilise väetise
järelmõju ja mõõdukas väetamine saagiaastal (2017) võib tagada kõrge saagikuse isegi sel juhul
kui jooksva aasta toiteelementide üldbilanss jääb negatiivseks. Seega toitainete üldbilanss sobib
pikema perioodi iseloomustamiseks.
• Mahepõldu LA väetati aruandeaastal kaaliumi ja väävlit sisaldava maheväetisega Kalisop.
Eelmisel aastal antud orgaanilise väetise ja Kalisopi koosmõjul saadi maheviljeluse tingimustes
küllaltki kõrge saak – kaera 3700 kg/ha. Paranes ka kaaliumi üldbilanss.
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