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KASUTATUD LÜHENDID 
ANK Arvestuslik netokasum 

BLV Brutolisandväärtus 

Corg Orgaaniline süsinik 

Corg varu Orgaanilise süsiniku varu 

Dm Mulla lasuvustihedus 

DOC Labiilse süsiniku sisaldus mullas 

DOCp Labiilse süsiniku osakaal kogu orgaanilise süsiniku sisaldusest 

EELIS Eesti Looduse Infosüsteem - Keskkonnaregister 

ETAK Eesti Topograafiline Andmekogu 

F Fungitsiidid 

FADN Põllumajanduslik raamatupidamise andmebaas (Farm Accountancy Data Network) 

H Herbitsiidid 

I Insektitsiidid 

K Kaalium 

KIA Kiviaia rajamise ja taastamise toetus 

KSA Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus 

KSK Keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning 

maasikakasvatuse toetus 

KR Kasvuregulaatorid 

KSM Keskkonnasõbraliku majandamise toetus 

LÜ Loomühik 

MAHE Mahepõllumajanduse toetused 

MAK Maaelu arengukava 

N Lämmastik 

NAM Natura 2000 toetus erametsamaale 

NAT Natura 2000 toetus põllumajandusmaale 

NLV Netolisandväärtus 

NTA Nitraaditundlik ala 

OECD Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (The Organisation for Economic Co-

operation and Development) 

OTL Ohustatud tõugu looma pidamise toetus 

P Fosfor 

PKT Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameede (artikkel 28, M10) 

PLK Poollooduslik kooslus, Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus 

PMK Põllumajandusuuringute Keskus 

PRIA Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 

S Segatootmise tootmistüüp 

SKT Standardkogutoodang 

SRT Kohalikku sorti taime kasvatamise toetus (rukkisordi „Sangaste“ kasvatamise eest) 

ST Standardkogutoodangu koefitsient 

T Taimekasvatuse tootmistüüp 

TJÜ Tööjõu aastaühik 

TKV Taimekaitsevahend 

vp NTA väljaspool NTA ala 

ÜPP Ühtne põllumajanduspoliitika 

ÜPT Ühtne pindalatoetus 
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SISSEJUHATUS 

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

hindamisega seotud uuringutest, mis on Põllumajandusuuringute Keskuse poolt korraldatud ja läbi 

viidud 2017. aastal. 

Hindamisega seotud uuringute eesmärgiks on eelkõige keskkonnaalaste näitajate kogumine ja 

analüüsimine ning seeläbi arengukava tulemuste ja mõjude jälgimine ning väljaselgitamine. 

Uuringud on läbi viidud meetmete hindamiseks vajaliku info kogumiseks, meetmete kvaliteetseks 

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 kokkulepitud 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, samuti kasutatakse neid ühistele 

hindamisküsimustele vastamisel 2017. ja 2019. aasta hindamisaruannetes. Uuringuid on tehtud 

järgmistes valdkondades: mullastik, vesi, elurikkus ja majandus. 

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. 

2017. aastal viidi läbi ka põllumajandustootjate e-küsitlus nende üldise keskkonnaalase 

teadlikkuse ja levinumate tegevuspraktikate hindamiseks ning MAK toetusnõuete kohta arvamuste 

saamiseks. 

Aruanne koosneb tervikuna 6 peatükist ja 41 lisast. 

Täiendavat informatsiooni Põllumajandusuuringute Keskuse poolt teostatud maaelu arengukava 

hindamistegevuste kohta ning lühikokkuvõtted kõikidest uuringutest on võimalik leida PMK 

kodulehelt. 

 

  

http://pmk.agri.ee/mak/avaleht/
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 mullaliikide lõikes, mille kohta ei ole andmeid võimalik saada mullaviljakuse 

programmi ega muude seirete tulemustest. Aastatel 2005-2007 koguti esmakordselt proovid 

valitud põldude proovialade künnikihist, seejärel kordusproovid aastatel 2010-2011 ja käesoleva 

uuringu raames koguti perioodil 2016-2017 kordusproovid kolmandat korda samadelt 

asukohtadelt. Proovid koguti keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) ja mahepõllumajanduse 

toetusega (MAHE) liitunud tootjatelt ning lisaks kontrollgrupina nende meetmetega mitteliitunud 

tootjate (ÜPT) põldudelt. 

Algselt koguti 1915 keskmist mullaproovi, millest määrati laboratooriumis Corg ja mullaviljakuse 

parameetrid - pH, taimedele omastatav fosfor (P) ja kaalium (K), seega fikseeriti muldade 

agrokeemiliste omaduste n-ö lähtepunkt ja vastavalt seire ja hindamise metoodikale võeti 

kordusproovid samadest kohtadest 5 ja 10 aastat hiljem. Analüüsitulemuste võrdlusel selgitatakse 

erinevate meetmete mõju mullaviljakusele läbi valitud agrokeemiliste omaduste. Vastavalt seire 

ja hindamise metoodikale kasutatakse mullaviljakuse muutuse hindamiseks järgmisi kriteeriume: 

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

 optimaalsest madalama liikuva P sisaldusega (25 mg/kg) muldade osatähtsuse muutumine; 

 optimaalsest madalama 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, 5. aastal ja 10. aastal. 2010.-2011. aastal koguti 

kordusproovid 1581 alal. 2016.-2017. aastal teostati kolmanda seireringi aladelt proovide 

kogumist viljakuse parameetrite määramiseks samadelt aladelt, et selgitada mullaparameetrite 

muutust viimasel viiel aastal erinevate toetustüüpide ja maakondade lõikes. 

MAK 4. prioriteedi meetmete rakendamine on mõjunud muldade agrokeemilistele omadustele 

üldiselt positiivselt. Mullaviljakuse uuringus oli aastatel 2016-2017 esindatud 72% algaastate 

viljakuse uuringu proovide arvust ning 87% viis aastat tagasi kogutud proovidest. Happeliste 

muldade osatähtsus suurenes viimase viie aasta jooksul kogu valimi ulatuses 3% võrra ja muldade 

keskmine happesus jäi praktiliselt samale tasemele võrreldes eelmise seireringiga. Happeliste 

muldade osatähtsus suurenes kõikide toetustüüpide tootjatel. Madala P-sisaldusega muldade 

osatähtsus vähenes 5% võrra ja suurenes liikuva P keskmine sisaldus muldades. Kõige enam 

vähenes madala P-sisaldusega muldade osatähtsus KSM tootjate muldades. Madala K-sisaldusega 

muldade osatähtsus vähenes 2% võrra ja suurenes liikuva K keskmine sisaldus muldades. ÜPT 

toetustüübi tootjate muldadel suurenes madala K-sisaldusega muldade osatähtsus oluliselt, mis on 

kahtlemata negatiivne trend, MAHE tootjatel jäi antud näitaja praktiliselt samaks. KSA+KSK 

tootjate TKV jääkide summaarne keskmine sisaldus oli oluliselt suurem kui NTA tootjate 

põllumuldades. Ootamatult leiti suhteliselt kõrge kontsentratsiooniga DDT ja trifluraliini jääke 

puuviljaaiast ja kaalikapõllult.  

Uuringu „Mulla NO3 (nitraatlämmastiku) ja SO4 sisalduse muutus ja dünaamika NTA 

põllumuldades aastatel 2007-2017 erineva maakasutuse (põllukultuurid, rohumaa) korral ning 
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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 TKV jääkide sisaldust NTA-l paiknevatel tootmispõldudel. 

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), kuid 2015. aasta septembrist olime sunnitud tehnilistel põhjustel muutma 

uurimisala asukohta sama põllumassiivi piires, kus mullaliigiks on uuel alal gleistunud leostunud 

muld (Kog) ja lõimiseks kerge liivsavi (ls1). Seega on uuel alal tegemist ajutiselt liigniiske 

mullaga, mille lõimis on taimekasvatuseks optimaalne piisava saviosakeste sisaldusega ning 

keskmisele Eesti põllumullale omase puhverdusvõimega. Proovide kogumist alustati uuel alal 22. 

septembril 2015. aastal ja käesoleva aruande tulemused kajastavad kogu perioodi kuni 20. 

detsembrini 2017. aastal, hiljem maapind külmus ning proove ei saanud võtta. Laboratoorsete 

analüüside tulemusena selgus peamiste toiteelementide ja orgaanilise süsiniku (Corg) dünaamika 

mulla künnikihis kuni 15 cm sügavuseni ning mulla vertikaalprofiili kolme sügavuskihi lõikes. 

Uuringu käigus selgus, et esimese aasta ristik tarbib mullast suhteliselt palju Nmin ja hilissügisel 

lisandub ristiku taimejäänuste lagunemisel mulda omakorda märkimisväärselt mineraalset 

lämmastikku, mis soodsatel tingimustel võib alluda leostumisele. Suhteliselt hilja sügisel (oktoobri 

lõpus) mulda viidud vedelsõnnikust pärit toiteelemendid vabanevad mullalahusesse suures osas 

kevadel ja liikuv PK vabaneb mulda aeglasemalt kui mineraalne lämmastik. Juba esimesel aastal 

tarbib ristik eriti hästi ja suhteliselt suures koguses mullast kaaliumi. Ristiku kasvatamisel on seega 

oluline mulla hea varustatus kaaliumiga. Tahesõnniku mõjul suureneb algselt mulla Corg sisaldus, 

kuid suviteravilju kasvatades toimub järgneva kolme aasta jooksul mineralisatsiooni tõttu Corg 

pidev vähenemine, mille jooksul langeb Corg sisaldus kuni 0,5%. Ristiku taimejäänuste 

lagunemise tulemusena hakkab Corg sisaldus suurenema. Suhteliselt väikese koguse 

lämmastikväetiste kasutamise korral (keskmiselt 70 kg/ha) ning talvise taimkatte olemasolul ei 

toimu olulist Nmin leostumist. Suhteliselt suurte lämmastikunormide kasutamisel põldude 

väetamisel (ca 120 kg/ha/a) jääb suvirapsil oluline osa mineraalsest lämmastikust tarbimata ja 

lämmastik liigub alumistesse mullakihtidesse. Suurema vegetatiivse massiga mais suutis peaaegu 

kogu Nmin tarbida ja mullaprofiilis allapoole liikus seda suhteliselt vähe. Digestaadi kasutamisel 
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varasügisel leostub suur osa sellest pärit mineraalsest lämmastikust sügise ja talve jooksul 

alumistesse mullakihtidesse. Madala PK-sisaldusega muldades (sisaldus alla keskmise 

sisaldusklassi) toimub toitainete liikumine mulla vertikaalprofiilis vähesel määral. Fosfor võib 

liikuda peamiselt mulla ülemisest kihist keskmisesse (30-60 cm sügavusel), kaalium leostub 

vähemal määral ka allapoole. Mulla liikuva kaaliumi sisaldus mulla erinevates sügavuskihtides 

näitas, et ristik ja eriti mais on väga head kaaliumi omastajad. Kuigi teisi toiteelemente tarbis mais 

hästi, siis väävlivajadus ei ole märkimisväärne. 2017. aastal oli erinevate pestitsiidide toimeainete 

sisaldus muldades võrreldes 2016. aastaga praktiliselt sama (vastavalt 0,14 ja 0,13 mg/kg), kuid 

vähenes veidi erinevate toimeainete arvukus mullas (vastavalt 3,74 ja 4,36 erinevat toimeaine 

jääki). Võrreldes eelmise aastaga vähenes fungitsiidide (8%) ja suurenes herbitsiidide (12%) 

osatähtsus. Valdavalt oli mullaproovides TKV jääkide summa alla 0,05 mg/kg ja alla meetodi 

määramispiiri oli üle poole (56%) kõikidest leitud toimeainete jääkide juhtudest. 

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. Uuringu tulemusi kasutatakse põllumajanduslike keskkonnatoetuste 

hindamise ja seire taustinformatsioonina ning seireindikaatorite valiku täpsustamiseks. 

Uuring algas 2010. aastal ning uuringu põllud asuvad valdavalt tootmispõldudel, mistõttu on 

perioodi jooksul tulnud ette tootja loobumist otsekülvi kasutamisest ning nö tavaharimisega 

variandis on pigem lähenetud minimeeritud harimisele kui künni kasutamisele. Seega tegelikult 

me konkreetse uuringu raames ei saagi teha järeldusi künd vs otsekülv, vaid pigem tuleks tulemusi 

tõlgendada otsekülv vs minimeeritud harimine. Kokku on uuritud 16 erineva põllu mullaomadusi, 

kuid järeldusi saab teha ainult 8 põllu kohta. Nendel kaheksal põllul tehti kaks ringi proovide 

kogumist, et hinnata ka muutuseid, mis toimuvad 4-5 aasta möödudes. 

Mulla orgaaniline süsinik kihistub vertikaalselt otsekülvi põldudel – ülemises 5 cm-s on oluliselt 

kõrgem Corg sisaldus kui alumistes kihtides. Kuna ka mulla lasuvustihedus on kõrge otsekülvi 

aladel, eriti kahes ülemises kihis, siis süsinikuvaru 25 cm tüseduses mullakihis väheneb aeglaselt 

otsekülvi põldudel. Tavaharimisega põldudel jaotub Corg profiilis ühtlaselt, lasuvustihedus on 

madalam ning süsinikuvaru on kihis ühtlane ja kordusmõõtmised ei näita vähenemist. Need 

tendentsid iseloomustavad otsekülvi põldude negatiivset mõju muldade viljakusele ning taimede 

saagikusele. Peamiste taimetoiteelementide P ja K sisaldus on samuti suuremad otsekülvi alade 

ülemises 5 cm tüseduses kihis, mis on selgelt korrelatsioonis taimejäänuste jäämisega mulla 

pinnale. Taimede kasvule mõjub see iseenesest positiivselt, kuna toiteelementide käive on kiire ja 

taimed omastavad toiteelemente just pindmisest mullakihist. 

TKV toimeainete jääkide keskmine arv proovis on otsekülvialadel suurem võrreldes 

tavaharimisega, vastavalt 4,5 ja 3,8 toimeainet proovis. Otsekülvi alade multšis on TKV 

toimeainete jääke sama palju kui mullas ning multš toimib absorbendina, kus toimeainete 

lagunemine on aeglasem võrreldes mullaga. Perioodi jooksul on otsekülvi aladel suurenenud TKV 

toimeainete jääkide arv proovis. Väga suur osa jääkidest on proovides hoopis jälgedena ehk 

sisaldusega alla määramispiiri, vastavalt 63% otsekülvi ja 67% tavaharimise mullas. Aastate 

keskmisena on proovide keskmine toimeainete jääkide sisalduse summa tehnoloogiate võrdluses 

sarnane, vastavalt 0,054 mg/kg otsekülvil ja 0,046 mg/kg tavaharimisel. Multšis on vastav näitaja 

32,7 korda kõrgem. TKV toimeainete klassidest leiti otsekülvi aladel kõige rohkem fungitsiidide 

jääke ja seda nii mullas (54%) kui multšis (67%). 
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Mulla elurikkuse seisund on uuringu põldudel keskmine (22 hindepunkti tavaharimisel, 24 

hindepunkti otsekülvil) ning suuri muutuseid koondhindes ei ole aastate võrdluses toimunud. 

Kõige nähtavam on otsekülvi positiivne mõju vihmaussikoosluse näitajatele: ühe võrra kõrgem 

vihmaussiliikide arv; 2,1 korda kõrgem vihmausside isendite kogumass ning 10,8% madalam 

dominantliigi osatähtsus. Seevastu tavaharimisaladel on paremad mikroobse hingamise näitajad: 

mikroobikoosluse hingamisaktiivsus on 1,7 korda kõrgem. Hooghännalisi elutseb ülemises 5 cm 

mullakihis rohkem otsekülvipõldudel, ent 5-10 cm kihis on neid rohkem tavaharimisega põldudel. 

Paraku näitavad kordusmõõtmised hooghännaliste arvukuse vähenemisest mõlema tehnoloogia 

puhul 2-3 kordselt. Kuna mullaelustiku seisund sõltub väga palju ilmastikust, mulla lõimisest, pH-

st ja ka lisanduvast orgaanilisest materjalist, siis on keeruline hinnata neid põhjuseid, mis on seotud 

hooghännaliste arvukuse suure varieeruvuse ning vähenemisega põldudelt. 

Mulla seisundile mõjubki paremini mitte ainult künni või otsekülvi tehnoloogia kasutamine, vaid 

pigem nende mõlema kombineerimine minimeeritud harimisega. Kündmine üks kord külvikorra 

jooksul tagaks Corg-i ja toiteelementide ühtlase jagunemise mullaprofiilis, mis suurendab ja 

pikendab nende kättesaadavust mullast. Samuti aitaks mulla õhustamine kaasa muldade tallatuse 

vähenemisele, ent loomulikult tuleb silmas pidada muldade lõimist ja võimalust künnialuse tihese 

moodustumiseks. Mulla elustikule ilmselt ei meeldi mulla kündmine ja vihmausside puhul veel 

eriti, sest lõhutakse urgusid, kuid „toidu“ liikumine pindmisest kihist allapoole suurendaks nende 

toidubaasi. 

Veekeskkonnaga seotud hindamisvaldkonna uuringud 

Uuringu „Taimetoiteelementide kontsentratsioon dreenivees“ eesmärgiks on hinnata 

veekeskkonna seisukohast MAK PKT keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) ja 

mahepõllumajandusliku tootmise (MAHE) meetme rakendumist ja mõju keskkonnale. 

Hüdroloogilise uuringu käigus hinnatakse lõimuvalt pinnavee voolu ja väetiste kasutust. 

Seirepõldude kogujadreenide suudmetest mõõdetakse dreenivee vooluhulgad ja võetakse 

veeproovid 2-nädalase intervalliga. 

Võrreldes 2016. aasta seireperioodiga tõusis nitraatiooni keskmine kontsentratsioon 2017. aastal 

KSM ja MAHE toetustüübiga ettevõtetes vastavalt 44,0 ja 37,1 mg/l, ÜPT ettevõttes jäi aga 

möödunud aastaga võrreldes sama kõrgele tasemele – 98,6 mg/l.  

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. Kahe vegetatsiooniperioodi võrdluses on 

aruandeaastal dreenivee kvaliteet halvenenud. 

Seirepõldudel kasvatati suvivilju. Vaatamata sellele, et filtratsioon jätkus rohkete sademete tõttu 

ka suvel, leostus suur osa lämmastikust (44-80%) sügistalvisel perioodil (november-jaanuar). 

Seega tuleks enam tähelepanu pöörata leostumise vähendamisele vegetatsioonivälisel ajal. 

Lämmastikku leostus aruandeaastal kõige vähem mahepõllult (7,0 kg/ha), KSM põldudelt leostus 

keskmiselt 20,0 ja ÜPT põllult 30,8 kg/ha. 

Võrreldes perioodiga 2006-2013 jäi aruandeaastal fosfori leostumine toetustüüpide lõikes 

madalamaks, jäädes loodusliku fooni (0,1-0,3 kg/ha/a) piiresse. Vaid ühel seirepõllul ulatus fosfori 

aastane leostumine 0,42 kg/ha, millest pool leostus sademeterikkal kevadsuvisel perioodil. 
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Orgaanilise väetise järelmõju ja mõõdukas väetamine saagiaastal võib tagada kõrge saagikuse 

isegi sel juhul, kui jooksva aasta toiteelementide üldbilanss jääb negatiivseks. Seega sobib 

toitainete üldbilanss pikema perioodi iseloomustamiseks. 

Mahepõldu 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. 

2017. aastal arvutati PMK „Taluvärava toiteelementide bilansi ja kasutuse uuringu“ tulemused 

teist aastat FADNi andmetel. Kõik NPK bilansinäitajad arvutati 2016. aasta andmete põhjal 

kaalutud keskmistena põllumajandustootja kohta, mis võimaldab üldistada saadud tulemusi gruppi 

kuuluvate tootjate üldkogumile. Eesti keskmisena arvutatud bilansinäitajaid saab üldistada 

põllumajandussektorile tervikuna.  

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

seisukohalt hinnata keskpäraseks. 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 2016. aastal 39 kg/ha, fosfori 

bilanss 1 kg/ha ja kaaliumi bilanss 11 kg/ha. Võrreldes 2015. aastaga suurenes 2016. aastal 

lämmastiku bilanss 6 kg/ha (kasv 18%), fosfori bilanss 1 kg/ha (kasv 50%) ja kaaliumi bilanss 3 

kg/ha (kasv 38%).  

Kuna sisseostetud saaduste toiteelementide kogus Eesti keskmisena püsis 2016. aastal enam-

vähem samal tasemel 2015. aastaga, väljamüüdud toodangu toiteelementide kogus aga 2016. aastal 

vähenes, suurenes bilanss ja langes toiteelementide kasutamise efektiivsus. 

Lämmastiku ja kaaliumi kasutamise efektiivsus jäi 2016. aastal madalaks (56% ja 61%), fosfori 

kasutamise efektiivsus (91%) vastas tasakaalustatud tootmise tasemele. Võrreldes 2015. aastaga 

halvenes 2016. aastal lämmastiku ja kaaliumi kasutamise efektiivsus (N efektiivsuse vähenemine 

6%, kaaliumi efektiivsuse vähenemine 8%), paranes fosfori kasutamise efektiivsus (P efektiivsuse 

kasv 10%).  

Eesti keskmisena moodustasid ettevõtte NPK sisendist 56-63% mineraalväetised. Võrreldes 2015. 

aastaga mineraalväetiste osakaal NPK sisendist vähenes. Liblikõieliste poolt seotud lämmastiku 

osakaal lämmastiku sisendist moodustas 16%. 

Esmakordselt analüüsiti 2017. aastal ka nitraaditundlikul alal ja väljaspool nitraaditundlikku ala 

paiknevate ettevõtete NPK bilansinäitajaid 2015. ja 2016. aasta kohta.  

Intensiivsemalt majandati NTA alal paiknevates ettevõtetes. 2016. aastal oli NTA ala 

seireettevõtte keskmine N bilanss 51 kg/ha, väljaspool NTAd 37 kg/ha. P ja K bilanss oli 2016. 

aastal NTA alal ja väljaspool NTA ala asuvates ettevõtetes positiivne. Võrreldes 2015. aastaga 

suurenes N bilanss 2016. aastal NTA alal 16 kg/ha (kasv 46%) ja väljaspool NTA ala 4 kg/ha kohta 

(kasv 12%). 

NPK sisend ja väljund oli kõikide toiteelementide arvestuses 2016. aastal kõrgem NTA alal kui 

väljaspool NTA ala. Mõlemal juhul püsis sisseostetud saaduste toiteelementide kogus 2016. aastal 

enam-vähem 2015. aastaga samal tasemel, väljamüüdud toodangu toiteelementide kogus aga 

vähenes.  
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2016. aastal oli N ja K kasutamise efektiivsus madal nii NTA alal kui ka väljaspool NTAd (<80%). 

Fosfori kasutamine oli säästva tootmise tasemel (>80%). Võrreldes 2015. aastaga, halvenes 2016. 

aastal NTA alal ja väljaspool NTAd nii N kui K kasutamise efektiivsus, P kasutamise efektiivsus 

paranes. 

Mineraalväetised moodustasid 2016. aastal NTA ettevõtetes NPK sisendist 63-76%, väljaspool 

NTAd paiknevates ettevõtetes 55-62%. Võrreldes 2015. aastaga suurenes 2016. aastal 

mineraalväetiste osakaal NPK sisendist NTA seireettevõtetes ja vähenes väljaspool NTAd. 

Liblikõieliste poolt seotud lämmastik moodustas lämmastiku sisendist NTA alal 14% ja väljaspool 

NTAd 17%. 

„Pestitsiidide kasutuskoormuse uuringu“ andmetel suurenes 2016. aastal pestitsiidide kasutamine 

seireettevõtete keskmisena, võrreldes referentsperioodiga (2010-2013). Aastal 2016 pritsiti 

seireettevõtete keskmisena 70% seirealusest põllumajandusmaast, referentsperioodi keskmisega 

võrreldes suurenes pritsitud pind 7%. Kasutatud pestitsiidide toimeaine kogus pritsitud pinna kohta 

oli referentsperioodi keskmisena 0,686 kg/ha ja 2016. aastal 0,758 kg/ha (suurenemine 0,072 

kg/ha, 11%). Põllumajandusmaa kohta kasutati referentsperioodi keskmisena pestitsiidide 

toimeainet 0,430 kg/ha ja 2016. aastal 0,527 kg/ha (suurenemine 0,097 kg/ha, 23%). Sama uuringu 

2007-2016 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 2017. a „Kimalaste mitmekesisuse ja arvukuse uuringuga“ 

ning „Põllulindude arvukuse ja liigirikkuse uuringuga“. Eesmärk on elurikkuse seisukohast 

hinnata MAK keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) ja mahepõllumajandusliku tootmise 

(MAHE) toetusele seatud eesmärkide täitmist. 

Kimalaste seiret viidi alates 2009. a ja lindude seiret alates 2010. a iga-aastaselt läbi 66 

põllumajandusettevõtte (22 ÜPT, 22 KSM, 22 MAHE) maadel kahes piirkonnas: Kesk-Eestis ja 

Lõuna-Eestis. Erandlikult kaasati 2015. a linnuseire analüüsi 66 ala asemel vaid 53 (13 MAHE, 

21 KSM ja 19 ÜPT ala), kuna teiste alade toetustüüp oli seoses MAK 2014-2020 avanemisega 

muutunud. Seetõttu toimus enne 2015. a kimalaste seiret osaline valimi muutus. 

2009.-2017. a loendati Kesk-Eestis 8920, Lõuna-Eestis 18 351 ning kahe piirkonna peale kokku 

27 271 kimalast. Kesk-Eestis kohati kokku 19 ja Lõuna-Eestis 21 liiki kimalasi, kellest arvukamad 

olid kivi-, maa-, põld-, aed-, tume-, metsa-, soro-, hall- ja karukimalane.  

Kimalaste keskmine arvukus transekti kohta oli läbi aastate (v.a 2009. a) kõigi toetustüüpidega 

ettevõtetes Lõuna-Eestis kõrgem kui Kesk-Eestis. Keskmine kimalaseliikide arv ja Shannoni 

mitmekesisuse indeks transekti kohta erinesid piirkondade vahel vähem, kuigi enamikel juhtudel 

olid ka need näitajad Lõuna-Eestis veidi kõrgemad. Lõuna-Eestis leidub kimalastele rohkem 

sobivaid elupaiku ja toitu, kuna seal on mitmekesisem maastik, rohkem kompensatsioonialasid, 

väiksemad põllumassiivid ja põllumajandusettevõtted ning suurem rohumaade osakaal.  

Läbiva trendina olid seireaastate 2009-2017 jooksul kimalaste keskmised näitajad transekti kohta 

ÜPT ettevõtetes madalamad kui MAHE ja KSM ettevõtetes. Üheks põhjuseks võivad olla MAHE 

ja KSM toetuse nõuded, millest mitmed peaks kaudselt elurikkust soodustama. ÜPT ettevõtetes 
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oli ka õite tihedus ning 2014. ja 2017. a kimalaste külastatud taimeliikide arv sageli madalam kui 

MAHE ja/või KSM ettevõtetes. Lisaks oli ÜPT seirealade ümbruse maastik monotoonsem. 

MAHE ja KSM ettevõtetes olid keskmised kimalasenäitajad transekti kohta enamasti küllaltki 

sarnasel tasemel, kuid mõnedel juhtudel KSM ettevõtetes isegi oluliselt kõrgemad kui MAHE 

ettevõtetes. Arvestades KSM ja MAHE toetuse nõudeid (nt ei tohi MAHE ettevõtetes üldse 

sünteetilisi pestitsiide kasutada) ning kõrgemat õite tihedust MAHE ettevõtetes, võiks eeldada, et 

MAHE ettevõtetes on kimalasenäitajad kõrgemad kui KSM ettevõtetes. MAHE ettevõtted 

paiknevad aga maastikus läbisegi intensiivsemate aladega ning saavad neilt ka negatiivseid 

mõjutusi – oluline on jätta MAHE alade eraldamiseks piisavalt laiad puhverribad. Lisaks, kuna 

MAHE ettevõtetes on kõrgem liblikõieliste osakaal (2009.-2016. a KSM ettevõtetes ~30% ja 

MAHE ettevõtetes 48-59% põllukultuuride kogupinnast), võivad kimalased hajuda liblikõieliste 

põldudele ja neid kohtab seetõttu servades asuvatel loendustransektidel vähem. Samas võib olla, 

et KSM ettevõtetes ongi kimalastele MAHE ettevõtetega võrreldaval tasemel soodsad tingimused. 

Kuigi keskmine õite tihedus transekti kohta oli MAHE ettevõtetes enamasti kõrgem kui KSM 

ettevõtetes, siis 2014. ja 2017. a kimalaste külastatud taimeliikide koguarv oli suurim KSM 

ettevõtetes, samuti sageli ka keskmine külastatud taimeliikide arv transekti kohta. Järelikult 

pakkusid need isegi mitmekesisemat toiduvalikut kui MAHE alad.  

Kesk-Eesti kimalasenäitajad võib aastate jooksul üldiselt stabiilseks lugeda, kuid Lõuna-Eesti 

keskmisi kimalasenäitajaid tansekti kohta iseloomustas hüppeline kasv alates 2015. ja/või 2016. a 

MAHE ja KSM ettevõtetes, kuid teatud määral ka ÜPT ettevõtetes. Lõuna-Eestis oli neil aastail 

ka keskmine õite tihedus transekti kohta märgatavalt kõrgem – seega oli kimalastele seal rohkem 

toitu kui varasematel aastatel. 

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. 

2014. aastal loendati kimalasi 75 ja 2017. a 82 taimeliigil. Enim kimalasi kohati aasristikul, valgel 

ristikul, harilikul hiirehernel, keskmisel ristikul, põldohakal, arujumikal, villtakjal, ussikeelel, aas-

seahernel, põldjumikal, harilikul äiataril, ida-kitsehernel ja valgel iminõgesel. Need liigid on seega 

Eesti põllumajandusmaastikul kimalastele väga olulised toidupakkujad. 

„Põllulindude arvukuse ja liigirikkuse uuringus“ loendati 2010.-2017. a jooksul pesitsejatena 

Kesk-Eestis 1768, Lõuna-Eestis 2547 ning kahe piirkonna peale kokku 4315 paari põllulinde ning 

vastavalt 17, 41 ja 43 liiki. Dominantseimaks linnuliigiks Eesti põllumajandusmaastikul oli 

ülekaalukalt avamaastikku eelistav põldlõoke. Järgnevateks arvukamateks liikideks olid 

kadakatäks ja kiivitaja ning väiksema arvukuse ja osakaaluga järgnesid sookiur, pruunselg-

põõsalind, talvike, soo-roolind ja metskiur.  

Madalaim põldlõokese dominants leiti Lõuna-Eestis ja piirkondi koos analüüsides kõigil aastatel 

ning 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.-2017. a oli aga Kesk-Eestis 

põldlõokeste dominants MAHE aladel väga kõrge ning kohati olenevalt aastast vaid 2-4 liiki 

(varasematel aastatel 7-12 liiki). 



12 

 

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

perioodi 2010-2017 jooksul vaid kolme pesitsevat linnuliiki (põldlõoke, kiivitaja ja kadakatäks) – 

madala linnustiku mitmekesisuse põhjuseks on ilmselt vähene maastiku mitmekesisus seirealustel 

põldudel (suured põllumassiivid ja vähe maastikuelemente). 

2010.-2017. a linnunäitajad olid kõigil kaheksal aastal Lõuna-Eesti seirepiirkonnas statistiliselt 

oluliselt kõrgemad kui Kesk-Eesti seirepiirkonnas (v.a kolmel juhul). See tuleneb 

kompensatsioonialade olemasolust Lõuna-Eestis ja piirkondlikest eripäradest, mistõttu leidub seal 

lindudele rohkem sobivaid elupaiku. Nt on Lõuna-Eestis keskmine põllumajandusettevõtte ja 

põllumassiivide pindala väiksem ning rohumaade osakaal kõrgem kui Kesk-Eestis.  

Keskmised pesitsevate lindude näitajad transekti kohta olid 2010.-2013. a paari erandiga nii 

piirkonniti eraldi kui ka piirkondi koos analüüsides MAHE ettevõtetes kõrgemad kui KSM ja ÜPT 

ettevõtetes. 2014. a toimus Kesk-Eesti ja 2015. a Lõuna-Eesti MAHE ettevõtete keskmistes 

linnunäitajates transekti kohta järsk langus, mis jäi püsima ka järgnevatel aastatel, v.a Kesk-Eestis 

pesitsevate paaride arv, mis kasvas 2017. a seire algaastate (2009-2010) tasemele.  

Seireaastate 2010-2013 tulemused (Lõuna-Eestis ka 2014. a) viitasid, et MAHE ettevõtted on 

põllulindudele sobivam elupaik. Ühelt poolt olid MAHE ettevõtete mõnevõrra kõrgemad 

linnunäitajad ilmselt seotud meetme nõuetega: MAHE ettevõtetes on keelatud kasutada enamust 

mineraalväetisi ja sünteetilisi pestitsiide. Lisaks leidub MAHE aladel rohkem lühiajalisi rohumaid, 

mis on lindudele sobivam elupaik. Viimaste aastate madalad linnunäitajad MAHE ettevõtetes on 

aga eelpooltooduga vastuolus. Samas võis kõigi pesitsevate lindude näitajate puhul sarnaselt 

MAHE ettevõtetega langustrendi täheldada ka mõlema piirkonna ÜPT ettevõtetes ning teatud 

juhtudel ka KSM ettevõtetes.  

Põllulindude arvu vähenemisele viitab ka riikliku keskkonnaseire programmi raames läbiviidav 

haudelinnustiku punktloendus. Seireaastate 2010-2017 jooksul MAK meetmete põllulinnuseires 

kohatud 43-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. Kui vaadata mõne MAK meetmete 

põllulinnuseire arvukama põllulinnuliigi populatsiooniindekseid haudelinnustiku punktloenduse 

põhjal, selgub, et see oli kadakatäksil, sookiurul ja pruunselg-põõsalinnul 2015.-2017. a samuti 

palju madalam kui eelnevatel aastatel. See viitab, et viimased aastad on põllulindudele olnud 

ebasoodsad ja MAK meetmed ei ole olnud piisavad nende negatiivsete muutuste ärahoidmiseks. 

Majandusega seotud hindamisvaldkonna uuringud 

„Ettevõtjatulu uuringu” eesmärgiks on analüüsida, mil määral on MAK keskkonnatoetused 

mõjutanud maaelanikkonna tulutaset. Peamisteks analüüsiobjektideks on netolisandväärtus, 

ettevõtjatulu ning arvestuslik netokasum, mis on arvutatud keskmiselt põllumajandustootja kohta 

iga MAK 2014-2020 keskkonnameetme lõikes. Analüüsiks on kasutatud FADN andmeid 2016. 

aasta kohta, mil valimisse kuulus 661 põllumajandusettevõtet. FADN andmetel oli Eesti keskmise 

põllumajandustootja kasutuses 2016. aastal keskmiselt 123 ha põllumajanduslikku maad. 

Põllumajandusliku maakasustuse poolest on põllumajanduse keskkonna- ja kliimameetmega 

liitunud just suuremad põllumajandustootjad (nt. MULD tootjad 671,6 ha, KSM tootjad 316,0 ha). 

Põllumajandusmaa hektari kohta arvestatuna oli kogutoodangu väärtus (k.a toetused v.a 

investeeringutoetused) 2016. aastal keskmiselt 915 eurot ha, KSM tootjatel 1042 eurot ha ja 

MAHE 2014+ tootjatel 647 eurot ha. Eesti keskmine põllumajandustootja sai 2016. aastal 
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sissetulekuid (k.a toetused) 783 eurot põllumajandusmaa hektari kohta. Sissetulek 

põllumajandusmaa hektari kohta oli vahemikus 380 eurot (MAHE 2007+ tootjad) kuni 2550 eurot 

(keskkonnasõbraliku aianduse (KSA+KSK) tootjad). MAKi keskkonnatoetusi taotlenud 

ettevõtetel oli sõltuvus toetustest väga erinev ning toetuste (v.a investeeringutoetused) osatähtsus 

sissetulekutes varieerub vahemikus 11–53%. Eesti keskmisel põllumajandustootjal oli NLV 2016. 

aastal 18 488 eurot ettevõtte ja 10 887 eurot tööjõu aastaühiku kohta. NLV tootsid 2016. aastal 

kõige rohkem keskkonnasõbraliku aianduse (KSA+KSK), MULD ja MAHEdale üleminekul 

tootjad (vastavalt 21 814 eurot TJÜ, 18 377 eurot TJÜ ja 18 295 eurot TJÜ). Eesti keskmisel 

põllumajandustootjal jäi 2016. aastal arvestuslik netokasum (koos toetustega v.a 

investeeringutoetused) negatiivseks, moodustades -5229 eurot tööjõu aastaühiku kohta (2015. a -

1324 eurot TJÜ) ja -72 eurot põllumajandusmaa hektari kohta. Keskmine põllumajandustootja 

kulutas 2016. aastal investeeringuteks 27 481 eurot keskmiselt ettevõtte kohta. Investeeringuid 

tegid veidi üle poolte (52%) põllumajandustootjatest. 

„MAK 2014-2020 perioodi keskkonnatoetuste saajate majandusliku jätkusuutlikkuse“ uuringus 

on hindamise aluseks võetud jätkusuutlikku arengut tagava arvestusliku brutolisandväärtuse 

(BLV) tase tööjõu aastaühiku (TJÜ) kohta - 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. Analüüsi kaasati ainult FADN üldkogumisse kuuluvad 

põllumajandustootjad, kelle majandusliku suuruse alampiiriks on standardkogutoodangu (SKT) 

väärtus 4000 eurot. 2016. aastal oli jätkusuutlike tootjate osakaal keskkonnameetmete lõikes kõige 

suurem mahepõllumajandusele ülemineku toetust saanud, piirkondliku mullakaitse toetust saanud 

ja kohalikku sorti taimede kasvatamise toetust saanud tootjate puhul (vastavalt 88%, 71%, 66%), 

kõige väiksem (20% tootjate koguarvust) loomade heaolu toetust saanud tootjate hulgas. 

Majandusliku suuruse alusel analüüsides oli 2016. aastal jätkusuutlike tootjate osakaal kõige 

suurem (49-94%) suurtootjate hulgas, samas väiketootjate hulgas oli neid sõltuvalt meetmest vaid 

kuni 36%. 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. 

„ÜPP toetuste jagunemise“ analüüsimisel võeti arvesse kõik PRIA poolt 2017. aastal väljamakstud 

otsetoetused, erakorralised ja põllumajanduse turukorralduse toetused ning riiklikud toetused. II 

samba maaelu arengukava meetmetoetustest võeti analüüsimisel arvesse kõik väljamakstud MAK 

2007-2013 ning MAK 2014-2020 toetused (v.a. tehnilise abi toetus). 2017. aastal maksti I samba 

toetusi 161 mln, II samba toetusi 127 mln ja siseriiklikke toetusi 3,7 mln eurot. Riiklikke toetusi 

maksti 2017. aastal 5% rohkem võrreldes 2016. aastaga. I samba väljamakstud toetuste summa 

2017. aastal oli võrreldes 2016. aastaga 24% suurem. Sarnaselt varasemate aastatega on eelmisel 

aastal kõige enam I samba toetusi saanud Lääne-Virumaa põllumajandustootjad (18,5 mln eurot). 

Pärnumaa tootjad said kokku 16,6 mln ja üle 15 miljoni said Järva, Tartu ja Viljandi maakonna 

tootjad. II samba toetuste kogusumma oli 2017. aastal kõige suurem Viljandimaal (19 mln eurot), 

järgnesid Tartu- (14,6 mln eurot) ja Pärnumaa (13,8 mln eurot). Väikseimate II samba 

kogusummadega maakonnad olid Hiiu ja Ida-Viru (mõlemal 2,6 mln eurot). Kõige suurema MAK 

2014-2020 keskkonnatoetuste osa moodustas 2017. a. KSM 42% ja MAHE 27% (sellest 23% 

MAHE 2014+). Järgnesid LHT 12%, PLK 8%, NAM 7%, OTL 1,6%, MULD ja NAT 1%, 
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ülejäänud toetuste osakaal jäi alla 1%. 2017. a. väljamakstud keskkonnatoetuste kogusummas oli 

kümnes maakonnas kõige suurem KSM osatähtsus (vahemikus 34-70%). Hiiu (79%, 601 000 

eurot) ja Võru (49%, 1,6 mln eurot) maakonnas oli suurim MAHE toetuse osakaal. MAHE toetus 

omas märkimisväärset osa (20-26%) veel ka Valga-, Saare- ja Läänemaal. Lääne- ja Saaremaal oli 

keskkonnatoetustest kaalukaim PLK toetus (mõlemas 27%). Suurtootjad said 2017. aastal I samba 

väljamakstud toetustest 71% ja II samba toetustest 43%, väiketootjad mõlemal juhul 8%. 

Keskmise suurusega tootjad said I samba toetustest 15% ja II samba omadest 13%. Suurtootjatel 

moodustasid I samba toetused 68%, keskmise suurusega tootjatel 58% ja väiketootjatel 53% 

toetuste kogusummast. II samba toetused olid toetuste kogusummas osakaalult peaaegu võrdsed 

väiketootjatel (41%) ja keskmise suurusega tootjatel (42%). 

Kompleksuuring mahe- ja tavaviljeluses 

Kompleksuuringuga alustati PMK Kuusiku Katsekeskuses 2003. aastal ja see on jätkuv pikaajaline 

uuring erinevates külvikordades. 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. 

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 terakultuuride 

järgnevuse teisel (segavili) ja kolmandal (suvioder) aastal oluliselt, põhjustades ka kultuuri 

saagilanguse. Tüükoorimisel koos künniga on suudetud nii mahe- kui tavaviljeluses vegetatiivselt 

levivad umbrohud üldiselt kontrolli all hoida.  

Mahepõllumajanduses kasutada lubatud Patentkaliga (K-60 ja S-41, Mg 14 kg/ha) väetamisel 

suurenes 1. a mahepõldheina kuivmass 78% ja 2. a põldheinal koguni 376%, olles peaaegu sama 

kõrge kui tavaviljeluses. Põldheinale järgneva suvinisu terasaak suurenes Patentkaliga (K-31, S-

17, Mg-7 kg/ha) ja Patentkali + sõnnikuga (30 t/ha) väetamisel vastavalt 136% ja 104% ja 

terasaagid (4963 ja 5236 kg/ha) olid sisuliselt võrdsed tavaviljeluse terasaakidega. Segavilja 

terasaagi muutus oli Patentkali või Patentkali + sõnniku mõjul tagasihoidlik, kuid suviodra 

terasaagid suurenesid vastavalt 12% ja 22%. Tüükoorimisel koos künniga ületasid nii tava- kui 

maheviljeluses terasaagid ainult küntud ja pindmiselt haritud variantide saagikust. Suvinisu 

terasaak moodustas maheviljeluses (kus Patentkalit ei kasutatud) tavaviljeluse terasaagist 2017. a 

keskmiselt 44%, segaviljal 86% ja suviodral 52%. 

Enamuse terakultuuride (suvinisu, segavili, suvioder) variantide kattetulu jäi negatiivseks ehk 

kahjumisse, kui toetust ei arvestatud. Toetuste juurdearvestamisel oli enamuse variantide kattetulu 

positiivne e kasumis. Sõnnikuga väetamisel oli terakultuuride kattetulu sarnaselt varasematele 

aastatele oluliselt väiksem kui ilma sõnnikuta nii tava- kui maheviljeluses. Tahesõnniku 

lagunemine mullas on aeglane ja saadav saagitõus otsemõjuaastal ei kompenseeri sõnniku andmise 

kulutusi. Suvinisu ja –odra kattetulu oli tavaviljeluse mineraalväetisega variandis toetusi 

arvestamata vastavalt 163 ja 112 eurot ha ning mineraalväetise + sõnniku variandis aga -114 ja -

64 eurot ha. Väetamata maheviljeluses oli suvinisu ja –odra kattetulu toetusteta vastavalt -10 ja 22 

eurot ha ning sõnnikuga väetamisel vastavalt -308 ja -133 eurot ha. Patentkaliga väetatud 

mahevariandis oli suvinisu ja –odra kattetulu toetusteta vastavalt 212 ja -23 euro ha, kuid 

Patentkali ja sõnniku variandis vastavalt 17 ja -162 eurot ha. 
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Punase ristiku haljasväetise väetamisel maheviljeluses Kalisopiga (K-60, S-26 kg/ha) suurenes 

selle kuivmass 2016. a 79%. Kui haljasväetise sissekünnijärgset talinisu väetati lisaks Kalisopiga 

(K-30, S-13 kg/ha), suurenes talinisu terasaak 2017. a väetamata variandiga võrreldes 51% (1431 

kg/ha). Haljasväetise väetamiseks tehtud kulutused koos talinisu väetamisega tasunuks ära alates 

müügihinnast160 eurot t. 

Põllumajandustootjate e-küsitlus 

2017. aastal PMK poolt MAK 2014-2020 hindamise raames läbi viidud põllumajandustootjate e-

küsitluse eesmärk oli välja selgitada põllumajandustootjate üldine teadlikkus ja informeeritus 

keskkonda puudutavates küsimustes, levinumad tegevuspraktikad, põllumajandustootjate hinnang 

oma keskkonnaalaste teadmiste kohta ja põllumajandustootjate arvamused MAK toetuste (nõuete) 

kohta.  

Küsimustik saadeti tootjatele, kes olid 2015. ja/või 2016. aastal taotlenud pindala- ja/või 

loomatoetusi. Kui üks ja sama aadress oli kontaktiks mitmel toetuse taotlejal, siis jäi e-kirja saaja 

otsustada, missugusest ettevõttest lähtudes ta küsitlusele vastab. Küsimustik saadeti 10 545 e-

mailile (57% taotlejate koguarvust). Küsimustikule vastas 3328 tootjat (vastamisaktiivsus 32%), 

lõpuni vastatud ankeete oli 2560 ja osaliselt täidetud ankeete 768. Analüüsi kaasati ainult lõpuni 

vastatud ankeedid. 

Uuringu tulemused on jaotatud teemablokkidesse. Küsimustik koosnes 101 küsimusest ja oli üles 

ehitatud nii, et vastavalt valikutele „Üldküsimuste“ blokis (tegevusvaldkond, toetused) tulid 

järgmised küsimused. Edasised küsimused hõlmasid rohumaade majandamist, agrotehnoloogiat, 

elurikkust, keskkonnateadlikkust ning maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise 

nõudeid ning kliimat ja keskkonda säästvaid põllumajandustavasid. Seejärel keskenduti MAK 

keskkonnatoetustele – uuriti tootjate hoiakuid ja tegevuspraktikaid seoses keskkonnasõbraliku 

majandamise, piirkondliku mullakaitse, keskkonnasõbraliku aianduse, kohalikku sorti taimede 

kasvatamise, ohustatud tõugu looma pidamise, poolloodusliku koosluse hooldamise, 

mahepõllumajanduse, Natura 2000 põllumajandusmaa ning loomade heaolu toetuste taotlemisega. 

Lõpetuseks paluti tootjatel kommenteerida maaelu arengukava toetusi vabas vormis ning teha 

omapoolseid ettepanekuid. Kommentaare ja soovitusi laekus 725 vastajalt (28%). 
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1. VALDKOND MULLASTIK 

1.1. MULLA VILJAKUSE JA ORGAANILISE AINE UURING  

Töö teostaja: Põllumajandusuuringute Keskuse mullaseire ja uuringute 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 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 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. Kordusproovid koguti teistkordselt 

samadelt asukohtadelt aastatel 2016-2017 KSM ja MAHE toetusega liitunud tootjatelt ning lisaks 

kontrollgrupina nende meetmetega mitteliitunud tootjate (ÜPT) põldudelt.  

Algselt koguti 1915 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 mullaviljakusele läbi valitud agrokeemiliste omaduste. Vastavalt seire 

ja hindamise metoodikale kasutatakse mullaviljakuse muutuse hindamiseks järgmisi kriteeriume: 

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

 optimaalsest madalama liikuva P sisaldusega (25 mg/kg) muldade osatähtsuse muutumine; 

 optimaalsest madalama 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, 5. aastal ja 10. aastal. 2010.-2011. aastal koguti 

kordusproovid 1581 alal. 2016.-2017. aastal teostati kolmanda seireringi aladelt proovide 

kogumist viljakuse parameetrite 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. Valimi suurus on vähenenud 

eeskätt maakasutuse ning toetustüüpide muutuste tõttu. 
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Tulemused 

2016.-2017. aasta mullaviljakuse uuringu käigus koguti 1381 mullaproovi kordusproovi, mis 

moodustasid ca 87% eelmise seireringi proovidest ning ca 72% esimese seireringi proovidest 

(Joonis 1). 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). Vastavalt maakasutuse suurusele 

oli enim proove kogutud KSM ning kõige vähem ÜPT tootjate põldudelt. 

 
Joonis 1. 2016-201717. aastal kogutud kordusproovide arv (joonisel vastavalt 10) võrreldes algproovide 
aastaga (joonisel vastavalt 0) ja teise seireringi proovidega (joonisel vastavalt 5) toetustüüpide lõikes 

Valimi moodustamise tegid keerulisemaks aastate jooksul toimunud muutused toetustüüpide vahel 

ning selle iseloomustamiseks koostasime vastava analüüsi (Joonis 2). Selgus, et 77% põldudest 

olid nii viiendal kui kümnendal aastal jätkuvalt KSM tootjate põllumassiividel. 18% KSM tootjate 

põllumassiividest oli üle läinud MAHE ja 6% ÜPT toetustüübile. MAHE tootjatest on sama 

toetustüübi säilitanud 65% proovidest, 31% proovidest paiknes viie aasta möödudes KSM 

massiividel ja ÜPT massiividel paiknes vastavalt 4% proovidest. Kõige suurem muutus on 

toimunud ÜPT massiividel, millest vaid 35% kuulusid sama toetustüübi alla, kuid koguni 56% 

proovidest paiknes viis aastat hiljem KSM toetustüübi massiividel. Seega oli ÜPT tootjate valimit 

kõige keerulisem koostada ning selle toetustüübi tootjate muutused on olnud kõige suuremad ning 

valim kõige ebastabiilsem ja heterogeensem. ÜPT tootjate hulgas leidub nii intensiivseid tootjaid 

kui ka mingil põhjusel keskkonnameetmeid mitte taotlenud, kuid selgelt ekstensiivsemaid tootjaid. 
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Joonis 2. Kogutud mullaproovide põllumassiivide toetustüüpide muutus 5-aastase perioodi jooksul  

Mullaviljakuse muutust võib analüüsida erinevalt, käesolevas uuringus tehakse seda vastavalt 

varasemates aruannetes kirjeldatud metoodikale mulla erinevate parameetrite keskmise sisalduse 

ja optimaalsest halvemate mullaomaduste osatähtsuse muutuse kaudu - vastavalt MAK meetmete 

seire ja hindamise metoodika siseriiklikule hindamiskriteeriumile. 
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Joonis 3. 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 jäänud väikeste muudatustega 

praktiliselt samaks, kuigi on täheldatav kerge hapestumine (Joonis 3), kuid väikesed erinevused 

on toetustüüpide osas. Kõige suurem muutus viimase seireringi jooksul oli ÜPT tootjate põldudel, 

kus mullad olid muutunud 0,3 ühiku võrra happelisemaks. Oluliseks muutuse põhjuseks on ilmselt 

ÜPT valimi eelpoolkirjeldatud heterogeensus ja ebastabiilsus. Happeliste muldade osatähtsus oli 

kõikide toetustüüpide tootjatel suurenenud ja eriti drastiliselt ÜPT tootjatel. Seire ja hindamise 

seisukohalt on oluline teada, et happeliste muldade osatähtsus on kõikide gruppide osas 

suurenenud. See mõjub kindlasti negatiivselt muldade üldisele viljakusele ja viitab vajadusele 

tegeleda enam muldade neutraliseerimisega. 10-aastase perioodi jooksul on happeliste muldade 

osatähtsus suurenenud koguni 5% võrra. Sama trendi jätkudes halvenevad meie kultuurtaimede 

toitumistingimused ning see omakorda võib mõjutada negatiivselt nii saaki kui selle kvaliteeti. 
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Muldade keskmine liikuva fosfori sisaldus on kogu valimi lõikes suurenenud suhteliselt palju-1,27 

korda kogu perioodi ja 1,13 korda viimase viie aasta jooksul (Joonis 4). Seega saab kogu perioodi 

muutust lugeda küllalt oluliseks ning selge trend on fosforisisalduse suurenemise suunas 

põllumuldades. Suurim muutus kahe viimase seireringi vahel toimus ÜPT toetustüübi tootjatel, 

kus suurenemine oli koguni 20%. MAHE tootjate muldade fosforisisaldus oli kogu perioodi 

jooksul suhteliselt stabiilne. Madala liikuva fosfori sisaldusega muldade osatähtsus vähenes kogu 

valimi proovides 5% võrra, suurim - koguni 6% - oli vähenemine KSM toetustüübi põldudelt 

kogutud proovidest. MAHE toetustüübi tootjatel vastav näitaja praktiliselt ei muutunud ning sellel 

toetustüübil on fosforivaeste muldade osatähtsus oluliselt suurem kui ülejäänud kahe toetustüübi 

muldades.  

 

 
Joonis 4. 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 viimasel perioodil ca 

8%, kuid samal ajal vähenes ÜPT tootjate muldade liikuva K sisaldus 5,6% (Joonis 5). Madalaim 

liikuva K sisaldus on endiselt MAHE tootjate muldadel, kuigi ka seal on toimunud viimasel 
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perioodil oluline K-sisalduse suurenemine. Madala liikuva K sisaldusega muldade osatähtsus on 

lähtuvalt keskmise sisalduse suurenemisest kogu valimi osas veidi vähenenud, kuid ÜPT tootjatel 

on toimunud oluline tõus ehk K defitsiidis olevate muldade levik on suurenenud. MAHE tootjatel 

oli selliste muldade osatähtsus jäänud praktiliselt samaks ja moodustas suhteliselt suure osa kogu 

valimist. Olukorras, kus keskmine K-sisaldus on suurenenud, viitab selline madala K-sisaldusega 

muldade kõrge osatähtsus vähese tähelepanu pööramist just K defitsiidis olevate muldade 

väetamisele MAHE tootjate põldudel. KSM tootjatel vähenes selliste muldade osatähtsus viimase 

5 aasta jooksul 4% ja kogu perioodi jooksul koguni 12%. Järelikult on KSM tootjad suutnud 

oskusliku väetamise planeerimisega edukalt vähendada nende muldade osatähtsust, kus K võib 

osutuda saagikust limiteerivaks teguriks. Ühelt poolt on see kindlasti rakendatud külvikordade 

positiivne mõju mulla liikuva K sisaldusele ja teiselt poolt ka suurenenud väetamine. Näiteks 

suurenes väetistega mulda viidud K kogus 2015. aastal võrreldes 2014. aastaga 1,75 ja võrreldes 

2010. aastaga koguni 2,1 korda (Statistikaamet, 2017). 
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Joonis 5. 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 mullaviljakuse uuringu raames KSA+KSK toetusega liitunud tootjate 

muldade agrokeemiliste omaduste ja taimekaitsevahendite jääkide seiret, et selgitada neis 

toimuvaid muutusi. 2017. aastal jätkasime seiret ja kogusime mullaproovid 16. oktoobril 

taimekaitsevahendite jääkide hindamiseks vastavalt metoodikale viiel seirealal ning tulemused on 

detailselt esitatud Lisas 1. Andmetest selgub, et TKV jääke leiti kõikidelt aladelt ja 37 erineval 

juhul ehk keskmiselt 7,4 erinevat toimeaine jääki ühe seireala kohta, mis on ca 2 korda rohkem 

kui NTA põldudelt pärit TKV jääke (PMK, 2018nta). Enamlevinud olid fungitsiidide jäägid, mis 

moodustasid 51,3% TKV jääkidest, järgnesid insektitsiidid 29,7% ja kõige vähem oli herbitsiidide 

(19%) jääke. Võrreldes eelmise aastaga on suurenenud insektitsiidide ja vähenenud herbitsiidide 

osatähtsus. Erinevate TKV-klasside osatähtsus oli KSA+KSK tootjate muldades veidi erinev kui 

NTA põldudel - insektitsiidide toimeainete osatähtsus oli suurem ja herbitsiididel väiksem. 
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Keskmine TKV summaarne sisaldus oli KSA+KSK tootjatel 1,22 mg/kg (Joonis 6), mis oli 

oluliselt kõrgem kui NTA põldudel (0,14 mg/kg) ning tunduvalt kõrgem kui eelmisel aastal. 

Kõrgeim oli TKV sisaldus aedmaasikapõllul (enamuse sellest moodustas fungitsiid boskaliid) ja 

madalaim porgandipõllu mullas. KSA+KSK tootja kapsapõllult leiti glüfosaadi jäägi jälgi 

(sisaldus oli alla määramispiiri), mis oli ilmselt pärit eelmisest vegetatsiooniperioodist. 

Üllatuslikult leidsime puuviljaaiast väga kõrge kontsentratsiooniga aastakümneid Eestis keelatud 

DDT ja tema laguproduktide jääke, mille olemasolu mullas ei oska hetkel põhjendada. Haruldase 

juhusena võib kirjeldada ka kaalikapõllul olnud mitmed aastad keelatud toimeaine trifluraliini 

suhteliselt kõrget sisaldust, mis moodustas TKV kogusisaldusest 99%. Käesoleva aasta TKV 

tulemused KSA+KSK toetustüübi muldadel näitavad olulist pestitsiidide kasutamise suurenemist 

ning väga ootamatud oli DDT ja trifluraliini kõrged sisaldused muldades.  

 
Joonis 6. TKV jääkide summaarne sisaldus KSA+KSK tootjate muldades vastavalt kultuurile 

Kokkuvõte 

 Mullaviljakuse uuringu tulemuste põhjal saab öelda, et MAK 4. prioriteedi meetmete 

rakendamine on mõjunud muldade agrokeemilistele omadustele üldiselt positiivselt.  

 Mullaviljakuse uuringus oli aastatel 2016-2017 esindatud 72% kogu viljakuse uuringu 

proovide arvust algaastal ning 87% viis aastat tagasi kogutud proovidest. 

 Happeliste muldade osatähtsus suurenes viimase viie aasta jooksul kogu valimi ulatuses 

3% võrra ja muldade keskmine happesus jäi praktiliselt samale tasemele võrreldes eelmise 

seireringiga. Happeliste muldade osatähtsus suurenes kõikide toetustüüpide tootjatel. 

 Madala P-sisaldusega muldade osatähtsus vähenes 5% võrra ja suurenes liikuva P 

keskmine sisaldus muldades. Kõige enam vähenes madala P-sisaldusega muldade 

osatähtsus KSM tootjate muldades. 

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

keskmine sisaldus muldades. ÜPT toetustüübi tootjate muldadel suurenes madala K-
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sisaldusega muldade osatähtsus oluliselt, mis on kahtlemata negatiivne trend, MAHE 

tootjatel jäi antud näitaja praktiliselt samaks. 

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

NTA tootjate põllumuldades. Ootamatult leiti suhteliselt kõrge kontsentratsiooniga DDT 

ja trifluraliini jääke vastavalt puuviljaaiast ja kaalikapõllult. 

1.2. MULLA NO3 (NITRAATLÄMMASTIKU) JA SO4 SISALDUSE MUUTUS JA 

DÜNAAMIKA NITRAADITUNDLIKU ALA PÕLLUMULDADES AASTATEL 2012-2017 

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 ja uuringute büroo 

Uuringu eesmärk 

Uuringu peamiseks eesmärgiks on jälgida kergestiliikuvate lämmastikuvormide (nitraatlämmastik 

ja ammooniumlämmastik) ehk mineraalse lämmastiku (Nmin) sisalduse muutust nitraaditundlikul 

ala ja võrdlusena Tartumaa muldades, 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 nitraaditundlikul alal (NTA) 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 väetamise 

optimeerimisega 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.  

Metoodika 

2012. aasta kevadel rajati uurimisala Adavere lähedal Puiatu külas asuvale tootmispõllule 

(edaspidi Adavere), kuid 2015. aasta septembrist olime sunnitud tehnilistel põhjustel muutma 

uurimisala asukohta sama põllumassiivi piires, kus mullaliigiks on uuel alal gleistunud leostunud 

muld (Kog) ja lõimiseks kerge liivsavi (ls1). Seega on uuel alal tegemist ajutiselt liigniiske 

mullaga, mille lõimis on taimekasvatuseks optimaalne piisava saviosakeste sisaldusega ning 

keskmisele Eesti põllumullale omase puhverdusvõimega. Proovide kogumist alustati uuel alal 22. 

septembril 2015. aastal ja käesoleva aruande tulemused kajastavad kogu perioodi kuni 20. 

detsembrini 2017. aastal, hiljem maapind külmus ning proove ei saanud võtta. Laboratoorsete 
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analüüside tulemusena selgus peamiste toiteelementide ja orgaanilise süsiniku (Corg) dünaamika 

mulla künnikihis kuni 15 cm sügavuseni ning mulla vertikaalprofiili kolme sügavuskihi lõikes. 

Tulemused ja arutelu 

Uuringu peamiseks eesmärgiks oli selgitada mineraalse lämmastiku (Nmin) ja väävli (S) liikuvust 

NTA põllumullas ja lisaks sellele jälgiti mulla liikuva fosfori ja kaaliumi ning orgaanilise süsiniku 

(Corg) 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 1). Pärast odra koristamist laotati 20. oktoobril põllule vedelsõnnik, mis künti 

sisse järgmisel päeval. 2017. aastal külvati põllule punane ristik ja väetisi ei kasutatud. 

Tabel 1. Adavere uurimisala põlluraamatu väljavõte aastatel 2015-2017 

Tehtud tööd ja kasutatud materjalid Kg/ha, (elemendina) 

Kuup. 
Teostatud 

töö 
Materjali liik Materjali nimi Kogus ühik N P K S 

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 vedelsõnnik 35 t/ha 58 12 120  

2017. a 

22. mai külv pun. ristik        

Joonis 7 kajastab Nmin ja väävli sisaldust ja dünaamikat mulla ülemises 15 cm kihis perioodil 

2015-2017 ning parema ülevaate andmiseks on joonisele lisatud ka väetamise andmed. Käesolevas 

aruandes analüüsime põhjalikumalt 2017. aasta tulemusi, sest eelneva perioodi tulemused on juba 

kajastatud, kuid joonistel on taustana esitletud ka vanemad tulemused.  

2017. aastal alustasime proovide kogumist 21. märtsil ja Nmin sisaldus mullas oli täpselt sama 

nagu sügisel viimases proovis enne maa külmumist. Nitraatlämmastiku sisaldus oli siinjuures veidi 

langenud ja ammooniumlämmastiku kontsentratsioon veidi suurenenud. Seejärel hakkas 

nitraatlämmastik kiiresti suurenema ja ammooniumlämmastik vähenema kuni nitraatlämmastik 

saavutas oma maksimumi külviga samal ajal - ilmselt toodi harimise käigus altpoolt mullaprofiilist 

Nmin ülespoole ja see tõus oli märkimisväärne. See Nmin oli pärit eelmisel sügisel lisatud 

vedelsõnnikust, mis nüüd soodsate tingimustega mulla ülemisse kihti lisandus mineralisatsiooniga. 

Seega suhteliselt hilja sügisel mulda viidud vedelsõnnik mineraliseerub peamiselt kevadel, mida 

näitavad ka antud aruandes hiljem esitatud andmed mulla sügavuskihtide Nmin sisalduse kohta. 

13. juunil oli Nmin sisaldus mullas samuti suhteliselt kõrge – ristik ei vajanud arengu algfaasis 

olulisel määral lämmastikku. Septembri keskel oli näitaja langenud varakevadise sisalduse 

tasemele ning püsis sellel nivool suhteliselt stabiilselt kuni detsembri alguseni, mil algas järsk tõus. 

Ilmselt oli selle tõusu põhjuseks sooja ja niiske sügise tingimustes toimunud ristiku juurte 

lagunemine mullas ja mineralisatsiooni käigus Nmin vabanemine mulda peamiselt kiiresti 

vabaneva ammooniumlämmastikuna.  
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Joonis 7. Mineraalse lämmastiku (Nmin) erinevate vormide ning väävli (S) sisaldused ja dünaamika NTA 
Adavere uurimisalal perioodil 2015-2017 

Nitraatlämmastiku sisaldus mullas novembris ja detsembris vastupidiselt pigem langeb. 

Arvestades Nmin madalat sisaldust septembris võib arvata, et ristik oleks tegelikult suutnud 

tarbida enam Nmin kui mullast saada oli, kuigi ta suudab ka ise mineraalset lämmastikku toota. 

Väävlisisaldus mullas oli kogu perioodi vältel stabiilselt madalal, suurenedes veidi perioodi lõpul 

orgaanilise aine mineralisatsioonil vabaneva väävli arvelt. Väävli madal sisaldus eriti 

vegetatsiooniperioodi vältel viitab ka võimalusele, et tegelikult oleks ristik suutnud väävlit tarbida 

ja seega vajada seda enda arenguks rohkem. 

Aruandes iseloomustatakse toiteelementide sisalduse muutusi alates 22.09.2015 ning selle aja 

jooksul on mulla liikuva PK-sisalduse trend olnud aeglase vähenemise suunas (Joonis 8), kuigi 

näitaja on perioodi jooksul ajutiselt nii suurenenud kui ka vähenenud. Mõlema toiteelemendi 

sisaldus mullas on siiski suhteliselt kõrge ja seega mulla väetustarve väike ja saagikust 

limiteerivaks teguriks need makroelemendid üldiselt ei ole. 

Fosforit ja kaaliumi lisati mulda 20. oktoobril 2016. aastal ja kui Nmin sisaldus oli maksimumis 

mai lõpus, siis PK-sisalduse maksimum oli juuni keskpaigas, mis näitab nende toiteelementide 

aeglasemat vabanemist mulda võrreldes mineraalse lämmastikuga. Eriti suur oli tõus kaaliumi 

osas, sest ka mulda lisatud K kogus oli märkimisväärne. Peale külvi aga vähenes üllatuslikult K-

sisaldus oluliselt ja stabiliseerus isegi madalamal tasemel kui enne väetamist. K-sisalduse 

vähenemine ülemises mullakihis näitab väga head kaaliumi tarbimist ristiku poolt aktiivse 

taimekasvu perioodil. Liikuva P sisaldus langeb peale septembrikuud sujuvalt kuni detsembri 

alguseni ja tõuseb siis veidi, kuid 2017. aasta üldine nivoo jääb sarnaselt K-sisaldusele 

madalamaks kui väetamiseelsel perioodil. Samas ei ole see langus probleemiks taimede toitumisel, 

sest mõlema toiteelemendi sisaldus mullas on üle keskmise.  
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Joonis 8. Liikuva fosfori (P) ja kaaliumi (K) sisaldus ja dünaamika NTA Adavere uurimisalal perioodil 2015-
2017. Sirgjoonega on näidatud vastava toiteelemendi sisalduse dünaamika trendijoon  

Liikuva Ca ja Mg sisalduse dünaamikast selgub (Joonis 9), 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 liikuva PK sisaldusega. 2017. aasta kevadel oli Ca- ja Mg-sisaldus mullas 

märgatavalt kõrgem kui hilissügisel enne mulla külmumist - seega talveperioodil lisandus neid 

toiteelemente mulla ülemisse kihti rohkem, kui neid sealt leostus allapoole. Vegetatsiooniperioodil 

oli Ca ja Mg maksimum 13. juunil ja peale seda näitajad langesid mõlemal juhul. Kõige madalam 

Ca-sisaldus oli 6. detsembril ja tõusis seejärel väga kiiresti - kuna ristik kasutab oma elutegevuses 

suhteliselt palju Ca, siis ristikujuurte lagunemisel lisandub mulda ka mineralisatsioonil vabanev 

Ca. Madalaim Mg-sisaldus oli novembri lõpus, seejärel tõusis see ajutiselt ja langes taas perioodi 

lõpul.  

 
Joonis 9. Liikuva kaltsiumi ja magneesiumi sisaldus ja dünaamika NTA Adavere uurimisalal perioodil 2015-
2017. Sirgjoonega on näidatud vastava toiteelemendi sisalduse dünaamika trendijoon 
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Poolmikro- ja mikroelementide sisalduse dünaamikast (Joonis 10) selgub, et nende sisaldus oli 

sügisperioodil väheste kõikumistega suhteliselt stabiilne. Cu-sisaldus langes varakevadel järsult ja 

kuni ristiku külvini oli see stabiilne, kuid tõusis seejärel oluliselt ning novembri lõpus ja detsembri 

algul toimus järsk langus ja enne maa külmumist uuesti sisaldus suurenes. Mn-sisaldus oli 

maksimumis varakevadel ja miinimumis septembris ning B-sisaldus muutus kogu perioodi vältel, 

kuid keskmine tase jäi madalamaks kui eelmisel aastal ja see on tingitud Corg sisalduse 

vähenemisest mullas, kuna B- ja Corg sisalduste vahel valitseb tugev positiivne seos. 

 
Joonis 10. Poolmikro- ja mikroelementide sisaldus (mg/kg) ja dünaamika NTA Adavere uurimisaladel 
perioodil 2015-2017 

Corg sisalduse lühiajalised muutused olid hoolimata selle näitaja üldisest staatilisusest alates 

perioodi algusest 2015. aasta septembrist suhteliselt suured (Joonis 11), 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 väga suur muutus. Tahesõnnikut kasutati põllul 

viimati 2013. aasta sügisel ning viimati lisati sellele põllule orgaanilist väetist 2016. aasta sügisel, 

kuid vedelväetisel pole olnud märgavat mõju mulla Corg sisaldusele. 2017. aastal on toimunud 

teatud stabiliseerimine ning perioodi lõpus toimub ka teatud suurenemine, mis on ilmselt tingitud 

mullas olevate ristiku taimejäänuste lagunemisest. 
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Joonis 11. Orgaanilise süsiniku (Corg) sisaldus ja dünaamika NTA Adavere uurimisalal perioodil 2015-
2017. Tumeda joonega on näidatud Corg sisalduse dünaamika suundumus 

2015. aasta sügisest võtsime toiteelementide võimaliku leostumise jälgimiseks esmakordselt 

mullaproovid ka sügavamatest mullakihtidest ning jätkasime seda ka järgnevatel aastatel. Kuna 

2015. aastal puudusid kevadised andmed, siis esitame Nmin sisalduse perioodi 2016-2017 kohta 

nii aastate lõikes eraldi kui ka nende keskmisena (Joonis 12). Keskmised tulemused arvutame 

ümber ka Nmin koguseks kg/ha iga 30 cm tüsedusega mullakihi kohta, mis on märgitud joonisel 

oranži ringina koos vastavate väärtustega. Legendis on sulgudes esitatud antud aasta mineraalse 

lämmastikuga väetamise kogused. 

Nagu eelnevalt selgus, väetati 2016. aasta oktoobris põldu vedelväetisega ja võrreldes 2016. aasta 

detsembri ja 2017. aasta varakevade tulemusi selgub, et talve jooksul ei ole mineraalset 

lämmastikku allapoole oluliselt liikunud ja ülemises kihis on Nmin tase säilinud praktiliselt samal 

tasemel. Kui 2016. aastal vähenes ülemises kihis Nmin sisaldus aprillist detsembrini ühtlaselt, siis 

2017. aasta detsembris suurenes näitaja oluliselt - ristiku taimejäänuste lagunemisel tekkis mulda 

täiendavalt mineraalset lämmastikku. Huvitav on siinjuures asjaolu, et kuigi 2016. aasta oktoobri 

lõpus lisati väetisega mulda 58 kg/ha mineraalset lämmastikku, siis ülemises kihis seda mõju 

märgata ei ole. Järgmises sügavuskihis olid mõlemal aastal muutused suhteliselt väikesed ja pigem 

oli Nmin sisaldus stabiilne. 2016. aastal sisaldus suurenes pidevalt, kuid 2017. aastal toimus 

stabiilne vähenemine. Järelikult 2016. aastal ei suutnud kultuur kogu lämmastikku ära tarbida ja 

üle jäänud Nmin liikus mullaprofiilis allapoole. Kõige sügavamas kihis suurenes sisaldus oluliselt 

2016. aasta detsembris ja ilmselt oli tegemist vedelväetisest pärineva mineraalse lämmastiku 

kergemini liikuvama osaga. 2017. aastal suurenes Nmin sisaldus veidi perioodil aprill-september, 

mis viitab kergele leostumisele olukorras, kus ristik ei suutnud veel tarbida piisavalt toitaineid. 

Kahe aasta keskmisena võib öelda, et mullas sisalduva Nmin kogused sõltuvad väetamisest ja 

kultuurist ning vähemalt osa vedelväetisest pärinevat mineraalset lämmastikku liigub 

sügisperioodil suhteliselt kiiresti mullaprofiilis allapoole. Ristiku kasvatamisel vabaneb juba 

esimese aasta sügisel taimejäänuste mineraliseerumisel märgatav kogus Nmin mulda. Mullas 

sisalduvad Nmin kogused varieeruvad aasta jooksul ülemises kihis 35-54 kg/ha ja alumistes 

kihtides 11-19 kg/ha. 
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Joonis 12. Uurimisala mineraalse lämmastiku (Nmin, ülemine joonis) ja väävli (S, alumine joonis) keskmine 
sisaldus ja dünaamika mulla erinevates sügavuskihtides perioodil 2015-2017  

Väävlisisaldus oli mullas üldiselt kõrgem 2016. aastal, kuna 2017. aastal väävlit sisaldavaid väetisi 

ei kasutatud. Seega oli väävlisisaldus mullas suhteliselt madal ja selle tõttu ei teki ka väävli 

liikumist alumistesse sügavuskihtidesse ja väävli leostumise oht on väike.  

Mulla liikuva PK sisalduse dünaamikast vertikaalsuunas selgub (Joonis 13), et kõigil 

proovivõtmise aegadel oli kõrgeim PK-sisaldus ülemises mullakihis. Kõige kõrgem oli K-sisaldus 

ülemises kihis 2017. aasta septembris ning kõige madalam detsembris ning sarnane trend oli ka 

2016. aastal. Kevadest sügiseni ehk aktiivsel taimekasvu perioodil K-sisaldus mullas suurenes 

veidi ja see viitab antud perioodil suhteliselt väikesele K tarbimisele taimede poolt, kuid 

detsembriks oli sisaldus veidi langenud. Keskmise kihi K-sisaldus väheneb aeglaselt ja ühtlaselt 

ning saavutab miinimumi septembris ja seejärel suureneb veidi - ilmselt ülemisest kihist liikunud 
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K arvel. Liikuva kaaliumi sisaldus mullas sõltub ka mullaniiskusest - niiskes mullas on liikuvas 

vormis kaaliumi rohkem ja kuivas mullas toimub kaaliumi fiksatsioon. Võrreldes 2016. a 

detsembriga on näitaja oluliselt vähenenud ja ilmselt on see põhjustatud mulda lisatud 

vedelväetisest pärinevast kaaliumist. Ka alumise kihi kõrgeim K-sisaldus oli 2016. aasta 

detsembris ning madalaim septembris ja detsembris toimus väike suurenemine. Võrreldes 2016. 

aasta detsembriga oli aasta hiljem kõige sügavamas kihis sisaldus siiski umbes 2 korda madalam. 

Kõikidel proovidel oli keskmise ja alumise kihi P-sisaldus väga madal, järelikult fosfori 

leostumine mulla alumistesse kihtidesse on väga väike.  

 
Joonis 13. Uurimisala keskmine liikuva fosfori (P) ja kaaliumi (K) sisaldus ja dünaamika mulla erinevates 
sügavuskihtides perioodil 2016-2017  

Veidi suurem oli P-sisaldus 2016. aasta detsembris. Järelikult saab antud mullast fosforit leostuda 

väga vähe ja see kindlustab ka suhteliselt kõrge P-sisalduse mulla ülemises kihis, kus kõrgeim 

sisaldus oli septembris ning madalaim märtsis, kuid varieerumine oli väga väike. See vastab igati 

samale tendentsile nagu K puhul - kuni septembrini toimub P-sisalduse aeglane suurenemine ja 

detsembris veidi langeb mõõduka leostumise tulemusena.   

Liikuva Ca ja Mg sisalduse dünaamika 2017. aastal mulla vertikaalkihtides näitab, et lähtuvalt 

muldade morfoloogiast on suurim Ca-sisaldus alumises mullakihis ja madalaim ülemises ning 

kihtidevahelised erinevused olid väga suured (Joonis 14). Ülemises kihis oli madalaim Ca-sisaldus 

detsembris ja kõrgeim varakevadel, teises kihis täpselt vastupidi ning kolmandas kihis kõrgeim 

juulis ja madalam septembris. Liikuva Mg sisaldus muutub kaltsiumist veidi erinevalt ning 

ülemises kihis oli kõige kõrgem sisaldus juulis ning ülejäänud proovivõtmise aegadel on näitaja 

suhteliselt võrdne. Üldiselt oli ülemise kihi Mg-sisaldus kõrgem kui alumistes kihtides, kuid juulis 

oli suurim sisaldus alumises mullakihis. 
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Joonis 14. Uurimisala keskmine liikuva kaltsiumi (Ca) ja magneesiumi (Mg) sisaldus ja dünaamika mulla 
erinevates sügavuskihtides perioodil 2016-2017 

Liikuvate toiteelementide dünaamika analüüs näitas, et kuigi uuel seirealal oli raskem lõimis kui 

eelmisel alal (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 vedelsõnnik mineraliseerus väga kiiresti ja tema mõju mulla 

toitainete sisaldusele künnikihis oli marginaalne. Osa mineraalsest lämmastikust liikus juba kahe 

kuu jooksul (oktoober-detsember) sügavamale kui 90 cm. 

2011. aastal alustati ning 2017. aastal jätkati Nmin sisalduse muutuste uuringutega sügavamates 

mullakihtides erinevatel tootmispõldudel, 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 

märtsis-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 juulikuus ehk 

vegetatsiooniperioodi keskel ning 2017. aastal kaasati uuringusse võrdlusandmete saamiseks 

täiendavalt kaks põldu Tartumaalt. Põldude maakasutuse ning väetamise andmed on esitatud 

tabelis (Tabel 2). Käesoleva aasta maakasutust seirepõldudel iseloomustab asjaolu, et Adavere 

viiest alast neljal kasvatati talvist taimkatet ehk talivilju või heintaimi. 2017. aastal kasutati NTA 

alal paiknevate seirepõldude väetamiseks keskmiselt 70 kg/ha lämmastikku (võrdluseks 44 kg/ha 

2016. a), 1,4 kg/ha väävlit (2,4 kg/ha) ning fosforit 4 kg/ha (0 kg/ha) ja kaaliumi 32 kg/ha (0 kg/ha). 

Seega kasutati 2017. aastal lämmastiku, fosfori ja kaaliumi puhul veidi kõrgemaid väetamise 

norme kui 2016. aastal. Rohumaade väetamine oli sarnane ja lisati vaid lämmastikväetist normiga 

34 kg/ha. Tartu põlde väetati oluliselt kõrgemate normidega, NPKS vastavalt 169 kg/ha, 28 kg/ha, 

61 kg/ha ja 20 kg/ha. Olulise eripärana kasutati Tartu põldudel nii 2016. aasta sügisel kui ka 2017. 

a kevadel orgaanilise väetisena digestaati. 
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Tabel 2. Adavere ja Tartu uurimisalade põldude kultuurid 2017. aastal ja nende väetamine 2015-2017. 
aastal vastavalt põlluraamatute andmetele 

Kuupäev Tegevus Materjali nimi Kogus Ühik N kg/ha P kg/ha K kg/ha S kg/ha 

Adavere 1, suvinisu 

04.04.2016 min. väetis 30-0-0-S7 170 kg/ha 51   12 

10.05.2017 org. väetis 
Vedelsõnnik 

(piimalehmad) 
35 t/ha 58 12 120  

17.05.2017 külv suvinisu       

16.06.2017 min. väetis NS 30 + 7S 100 kg/ha 30   7 

10.11.2017 org. väetis tahesõnnik 40 t/ha 30 8,64 40  

Adavere 2, punane ristik 

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    

03.04.2017 min. väetis NH4NO4 100 kg/ha 34    

Adavere 3, rohttaimed 

15.04.2015 min. väetis NH4NO3 150 kg/ha 51    

14.04.2016 org. väetis vedelsõnnik 21,7 t/ha 78 18 73  

06.05.2017 min. väetis NH4NO3 250 kg/ha 91    

11.07.2017 min. väetis NH4NO4 150 kg/ha 40    

Adavere 4, kõrrelised heintaimed (karjamaa raihein) 

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    

06.07.2017 min. väetis NH4NO4 100 kg/ha 34    

Adavere 5, punane ristik 

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    

03.04.2017 min. väetis NH4NO4 100 kg/ha 34    

Tartu 1, suviraps 

23.09.2016 org. väetis digestaat 23 t/ha 78 14 53  

06.05.2017 org. väetis digestaat 20 t/ha 68 12 46  

07.06.2017 min. väetis AN 150 kg/ha 52    

13.05.2017 külv suviraps       

15.06.2017 min. väetis NS 100 kg/ha 27   4 

21.06.2017 min. väetis ASN 100 kg/ha 21   24 

Tartu 2, mais 

14.10.2016 org. väetis digestaat 20 t/ha 68 12 46  

20.04.2017 org. väetis digestaat 23 t/ha 78 14 53  

15.05.2017 külv mais       

15.05.2017 min. väetis MAP 12-5 100 kg/ha 12 23   

21.06.2017 min. väetis 21-6-11 S Mg 250 kg/ha 53 6,5 23 9 

05.07.2017 min. väetis NS 27-4 100 kg/ha 27   4 

Toiteelementide liikumine mullaprofiilis sõltub eeskätt sademete hulgast ja jaotumisest ning 

vastavatest andmetest selgub, et uurimisaastate suurim sademete hulk oli 2012. aastal ja kõige 
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kuivem oli 2015. aasta (Lisa 2). Leostumise suhtes kõige kriitilisemal ajal ehk sügisperioodil oli 

kõige sademetevaesem 2014. aasta sügis ja enim oli sademeid 2017. aasta sügisel. Muld sulas 

2017. aasta märtsi alguses ja külmus valdavalt detsembri lõpuks. Adavere ja Tartu sademete 

näitajad olid 2017. aastal suhteliselt sarnased, veidi rohkem oli sademeid sügisperioodil Adaveres. 

Aastate ja kihtide lõikes oli Nmin sisaldus erineva tasemega, kuid viie ala keskmiste tulemuste 

võrdlus perioodil 2011-2017 näitab, et ülemises kihis on kõrgeim Nmin sisaldus aprillis ja 

madalaim detsembris (Joonis 15), seejuures aprilli ja septembri tulemused on suhteliselt sarnased. 

Eriti madal oli Nmin sisaldus ülemises kihis 2016. aasta septembris ja detsembris, mis näitab 

suhteliselt madalat väetustaset ja sellega seotud vähest leostumise ohtu. Kuna septembriks oli 

keskmine Nmin sisaldus mullas natuke madalam kui aprillis, siis järelikult sellel perioodil 

suudavad taimed omastada mineraalset lämmastikku samas suurusjärgus, mis väetamise ja 

mineralisatsiooniga mulda juurde antakse. 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. Keskmiselt langeb 

ülemises kihis Nmin sisaldus perioodil september-detsember 5,7 mg/kg ehk ca 40% ja see on 

suuresti seotud selle perioodi kõrgete sademete hulga ja sellest tuleneva leostumisega allapoole. 

Aastate keskmisena suureneb Nmin sisaldus sel perioodil keskmises kihis 3,3 mg/kg ja alumises 

kihis 2,5 mg/kg ehk kokku suureneb näitaja alumistes kihtides täpselt samapalju, mille võrra 

ülemises kihis Nmin sisaldus langeb. Alumise kihi Nmin dünaamika näitab, et aprillis oli aastate 

keskmine sisaldus suhteliselt kõrge ning võrreldes detsembri keskmisega suurenenud - seega 

toimub leostumine alumises kihis ka talveperioodil. Keskmises kihis on aprilli ja detsembri 

näitajad võrdsed. 2017. aasta sügisel ei toimunud olulist Nmin leostumist, mille peamiseks 

põhjuseks oli suhteliselt väike lämmastikväetiste kasutamine ning talvise taimkatte olemasolu 

enamikel põldudel. 

 
Joonis 15. Adavere uurimisalade keskmine mineraalse lämmastiku (Nmin) sisaldus ja dünaamika mulla 
erinevates kihtides NTA viie ala keskmisena perioodil 2011-2017 

Oluline on jälgida ka võimalikke erinevusi Nmin liikuvuses sõltuvalt konkreetse põllu 

maakasutusest ja väetamisest. Joonis 16 on esitatud kõikide põldude erinevate mullakihtide Nmin 

sisaldused perioodil detsember 2016 kuni detsember 2017 ja lämmastikuga väetamine 2016. ja 

2017. aastate summana, kuid väetamise aeg ei ole joonisel esitatud. Kahe aasta jooksul on kõige 
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enam mineraalset lämmastikku nii mineraal- kui ka orgaanilise väetistega mulda lisatud Adavere 

3 alal. Oluline on märkida, et ca 37% mineraalsest lämmastikust lisati sellel põllul mulda 

vedelsõnnikuga 2016. aasta kevadel ja käesoleva aruandeperioodil seda mõju enam praktiliselt ei 

olnud. Adavere 1 põllul lisati vedelsõnnikuga suvinisule külvieelselt mulda 58 kg/ha mineraalset 

lämmastikku, kuid kogu perioodi jooksul oli Nmin sisaldus mullas suhteliselt madal, suurenedes 

ülemises kihis oluliselt vaid septembriks - järelikult vegetatsiooniperioodi lõpul ei suutnud 

suvinisu tarbida Nmin sellises koguses, nagu seda mulda lisandus, kuid alumiste kihtide väga 

madal Nmin sisaldus viitab ka väga vähesele leostumisele allapoole. Novembri algul mulda lisatud 

tahesõnnik ei olnud detsembriks veel mulla toitainetesisaldusele mingit mõju avaldanud. Adavere 

2 alal oli samuti suhteliselt madal Nmin tase, mis ülemises kihis suurenes veidi perioodil juuli-

detsember ja keskmises kihis sügisperioodil, mis viitab vähesele Nmin liikumisele mullaprofiilis 

allapoole. Põldu väetati 2017. aastal normiga 34 kg/ha lämmastikku ja ülemise kihi Nmin sisalduse 

suurenemine on eeskätt tingitud ristiku taimejäänuste lagunemisest. Adavere 3 alal väetati 2017. 

aastal normiga 131 kg/ha, kuid Nmin sisaldus ülemises kihis suurenes kuni juulini ning langes 

seejärel madalaimale tasemele detsembris. Alumistes kihtides on toimunud siiski sügisperioodil 

teatud suurenemine ehk on toimunud mingil määral mineraalse lämmastiku leostumine. Adavere 

4 alal lisati mineraalset lämmastikku 2017. aastal 34 kg/ha ja üllatuslikult on selle ala Nmin 

sisaldus ülemises kihis kõige kõrgem, mille põhjuseks on turvasmulla esinemine sellel põllul. 

Kihtides oli kõrgeim Nmin sisaldus septembris ning suurim leostumine alumistesse horisontidesse 

perioodil juuli-september. Järelikult toimub turvasmullal toitainete leostumine palju kiiremini kui 

mineraalmullal, sest puudub toitaineid siduv mineraalosa ühelt poolt ja toimub turba intensiivne 

lagunemine, mis võimendab Nmin sisaldust mullas. Adavere 5 ala ristikupõllul on ülemises kihis 

madalaim Nmin sisaldus juulis ja see on langenud oluliselt võrreldes eelnevate perioodidega ning 

tõuseb oluliselt septembris ja detsembris ehk jällegi suureneb Nmin sisaldus ristiku taimejäänuste 

lagunemise arvel ning see põhjustab ka mõõduka Nmin liikumise allapoole keskmisesse ja 

alumisse mullakihti. Seega toimub ka madala väetamise taseme korral ristikupõllul mõõdukas 

Nmin leostumine sügisperioodil alumistesse mullakihtidesse. 
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Joonis 16. Lämmastikuga väetamine (parempoolsel vertikaalteljel) ja mineraalse lämmastiku keskmine 
sisaldus ja dünaamika mulla erinevates kihtides NTA proovialadel perioodil 2016-2017 (ülemine joonis) ja 
Tartu proovialadel (alumine joonis) 2017. aastal  

Tartu seirealadel on nii väetamise tase kui ka sellest tulenev Nmin sisaldus mullas oluliselt kõrgem 

ning väetamise eripäraks on digestaadi kasutamine kombineerituna mineraalväetistega. Mõlemal 

põllul kasutati 2016. aasta sügisel peale saagikoristust ja 2017. aasta kevadel külvieelselt 

digestaati. Tartu 1 põllul oli varakevadel ülemise kihi Nmin sisaldus oluliselt väiksem kui 

alumistes kihtides ja järelikult oli septembri lõpus kasutatud digestaadist pärit Nmin sügise ja talve 

jooksul mulla ülemisest kihist liikunud alumistesse kihtidesse ja seega järgmise aasta saagi 

seisukohalt praktiliselt kasutu. Märtsist juulini suureneb teises kihis Nmin sisaldus ja järelikult ei 

suuda suviraps tarbida kogu mullas olevat mineraalset lämmastikku. Sügisperioodil Nmin sisaldus 

keskmises kihis ei suurenenud, kuid alumises kihis suurenes küllaltki oluliselt - ümberarvutatuna 

ca 60 kg/ha. Tartu 2 alal oli väetamine sarnane, kuid tulemused suhteliselt erinevad. Kõrge Nmin 

sisaldus juulis on tingitud sellest, et proovivõtmisele eelneval päeval väetati põldu 

mineraalväetisega ja see kajastus kohe ka loomulikult mulla Nmin kõrges sisalduses. Ka sellel 

põllul on alumiste kihtide Nmin sisaldus perioodi keskel suurem kui ülemises kihis, kuid vahe on 
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oluliselt väiksem kui Tartu 1 põllul. Alumiste kihtide Nmin maksimum oli septembris ja 

sügisperioodil leostumist ei toimunud. Kahe Tartu ala võrdluses selgus, et kui suviraps ei suutnud 

kogu Nmin ära tarbida ja alumistesse kihtidesse liikus seetõttu oluline osa Nmin, siis suurema 

vegetatiivse massiga mais suutis peaaegu kogu Nmin tarbida ja mullaprofiilis allapoole liikus seda 

suhteliselt vähe. 

 
Joonis 17. NTA uuringu viie seireala keskmine mineraalse lämmastiku sisaldus ja dünaamika perioodil 
2016-2017 

Adavere viie seireala andmeid üldistades näeme (Joonis 17), et ülemise mullakihi kõrgeim Nmin 

sisaldus oli septembris, mil tegelikult peaks olema enamus mullas olevast Nmin sisaldusest 

tarbitud, sest aktiivseim taimede kasvamise aeg on läbi või kestab veel osaliselt. 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. Oodatult 

langes näitaja veidi detsembriks. Mulla keskmises kihis oli kõrgeim sisaldus 2017. aastal 

varakevadel ja vähenes kuni septembrini. Sügisperioodil toimus väga vähene suurenemine, kuid 

märkimisväärset Nmin liikumist alumistes kihtides ei olnud. Alumises kihis oli Nmin sisaldus 

stabiilselt väga madalal tasemel, mis samuti tõestab leostumise riski miinimumi neil põldudel.   

Mineraalse lämmastiku sisaldusest ja selle liikumisest erinevates mullakihtides Adavere viie ala 

seitsme aasta ja Tartu kahe ala 2017. aasta keskmisena selgub, et mullas on igal ajahetkel 

märkimisväärne kogus mineraalset lämmastikku. Sügisperioodil vähenes Adavere aladel 

mineraalse lämmastiku kogus ülemises mullakihis peamiselt leostumise tulemusena u 19 kg/ha, 

mille tagajärjel suureneb vastavalt järgmise kihi Nmin kogus 12 kg/ha võrra ja alumises mullakihis 

9 kg/ha võrra (Joonis 18). Käesoleval aastal olid mullas sisalduvad ja liikuvad Nmin kogused veidi 

väiksemad kui eelnevatel aastatel. 2017. aastal kasutati lämmastikväetisi keskmiselt põllu kohta 

70 kg/ha ja jooniselt selgub, et ligikaudu pool sellest mineraalse lämmastiku kogusest leidub 

aprillis 60-90 cm sügavuses mullakihis. Tartu aladel on ülemises mullakihis Nmin kogus väiksem, 

kuid alumistes kihtides kordades suurem kui Adavere alade aastate keskmine, mis viitab oluliselt 

suuremale toitainete liikumisele mulla vertikaalprofiilis. Viimane omakorda tähendab N väetamist 

ebaõigel ajal ja tarbimist suuremates kogustes. Selle tõestuseks toimub Tartu aladel Nmin 

liikumine alumisse mullakihti ka perioodil aprill-september, mil tegelikult toimub oluline 

lämmastiku tarbimine taimede poolt.  
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Joonis 18. Mineraalse lämmastiku kogus ja muutus erinevates mullakihtides Adavere viie põllu keskmisena 
perioodil 2011-2017 ja Tartu põldudel 2017. aastal 

Lisaks mineraalsele lämmastikule analüüsiti ka teiste toiteelementide sisalduse muutust mulla 

erinevates kihtides ning selgus, et sõltuvalt põllust võib teatud kogus liikuvat fosforit jõuda mulla 

alumistesse kihtidesse (Joonis 19). Samas olid liikuva P sisalduse dünaamikas olulised erinevused 

võrreldes Nmin liikuvusega. Aladest eristuvad selgelt Adavere 3 ja Adavere 4, kus on kõikides 

kihtides kogu perioodi jooksul liikuva P sisaldus väga madal ja sellest lähtudes on ka fosfori 

vertikaalne liikumine väga väike. Kuigi Adavere 3 alal kasutati 2016. a ka vedelväetist, siis selle 

madal P-sisaldus ei suurendanud oluliselt ühegi kihi fosforisisaldust. Ülemise kihi P-sisaldus 

muutus kõikidel aladel perioodil detsember – aprill suhteliselt vähe. Kõige enam fosforiga 

väetatud Adavere 1 alal lisati fosforit vedelsõnnikuga kevadel ja tahesõnnikuga hilissügisel ning 

P-sisaldus ülemises kihis on üldiselt suurenenud, kuigi sisaldus mullas oli väga kõrge. Keskmises 

kihis on väga kõrge P-sisaldus olnud 2016. aasta detsembris ja 2017. aasta septembris. Viimane 

on ilmselt seotud maikuus mulda viidud vedelsõnnikust pärit fosfori liikumisega, sest mulla kõrge 

P-sisalduse korral jäi fosfor omastamata. Samal perioodil oli väga kõrge sisaldus ka alumises 

mullakihis, ehk sademeterikka suve korral on fosfori liikumine mullaprofiilis allapoole olnud 

küllalt intensiivne. Adavere 2 alal on samuti P-sisaldus ülemises kihis suhteliselt kõrge, kuigi 

viimastel aastatel pole väetistega fosforit mulda viidud. Kuigi ülemises kihis on näitaja stabiilne, 

siis alumistes kihtides oli kõrgeim sisaldus varakevadel ja madalaim juulis (keskmine kiht) ja 

septembris (sügavaim kiht). Seega toimub P liikumine allapoole perioodil juuli-detsember ja 

hoolimata sellest, et väetamist pole toimunud. Adavere 5 alal on P-sisaldus madalam, kuid veidi 

ootamatult toimub suurim P liikumine alumistesse kihtidesse perioodil märts-juuli, mil tegelikult 

peaks olema kõige intensiivsem toitainete tarbimise periood. Kuna juulis on ka ülemises kihis 

sisaldus suhteliselt väike, siis järelikult toimub sel perioodil P tarbimine, kuid ilmselt juba 

kevadperioodil on toimunud oluline fosfori liikumine allapoole. 
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Joonis 19. Fosforiga väetamine ja liikuva fosfori keskmine sisaldus ning dünaamika mulla erinevates 
kihtides NTA proovialadel perioodil 2016-2017 (ülemine joonis) ja Tartu proovialadel (alumine joonis) 2017. 
aastal 

Tartu alad on liikuva P sisalduse poolest täiesti erinevad ja sellest lähtuvalt on erinev ka P-sisalduse 

muutus mullakihtides. Tartu 1 ala mulda väetati suhteliselt lühikese ajavahemiku tagant kaks korda 

digestaadiga, kuid märkimisväärset sisalduse suurenemist see üheski sügavuskihis kaasa ei toonud 

ja järelikult suutis suvinisu enamuse sellest fosforikogusest tarbida. Kõikides kihtides oli sisaldus 

veidi suurenenud detsembriks, kuid üldiselt olid muutused minimaalsed. Tartu 2 alal toimus 

märkimisväärne väetamine nii digestaadi kui mineraalväetistega, kuid ometi vähenes P-sisaldus 

perioodi jooksul nii ülemises kui ka keskmises kihis. Alumises kihis toimus perioodi lõpuks küll 

väike suurenemine, mis viitab siiski väikesele fosfori leostumisele. Arvestades maisi suurt 

biomassi ja väga head Nmin tarbimist, võib arvata, et ka fosfori hea tarbimine suutis siduda 

suhteliselt suure koguse mulda lisatud fosforist. 

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

üldjuhul puudub, kuid kõrgema P-sisaldusega (liikuva P sisaldus ca 200 mg/kg) muldades toimub 
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P lisamisega selle liikumine suve- ja sügisperioodil mulla alumistesse kihtidesse. Digestaadi P-

sisaldus on väike ja sellest tingitud leostumine on samuti vähene.  

Liikuva K sisaldus (Joonis 20) oli kõrgeim enim väetatud Adavere 1 alal. Kuigi mulda lisati 

kaalium vedelsõnnikuga 10. mail, siis juuliks oli sisaldus kõige madalam ning hakkas seejärel 

kiiresti suurenema - ilmselgelt vähenes sel perioodil K tarbimine ja väetise mõjul toimus 

septembriks väikene kasv, kuid detsembriks tõusis hilissügisel kasutatud orgaanilise väetise mõjul 

oluliselt. Keskmises kihis suurenes sisaldus alles detsembris ja alumises kihis nii septembris kui 

detsembris, mis viitab sellel perioodil toimunud kergele leostumisele, sest mulla ülemises kihis 

toimus K-sisalduse suurenemine ja tarbimist taimede poolt sel ajal enam ei olnud. Adavere 2 alal 

on kõikides kihtides suhteliselt sarnane liikuva K sisaldus ja märkimisväärseid muutusi pole 

toimunud. Veidi üllatav on ülemise kihi kohati madalam sisaldus kui alumistes kihtides, kuid 

ilmselt on see tingitud ristiku heast kaaliumi omastamisest. Adavere 3 ja 4 aladel on K-sisaldus 

väga madal ja Adavere 3 alal on isegi sellise madala fooni taustal selgelt märgata K liikumist 

sügavamale, eriti alumises mullakihis - seega ka madala K-sisaldusega muldades võib toimuda 

vähest K leostumist mullaprofiilist välja, antud juhul siis tahesõnniku kasutamisel. Adavere 5 alal 

on selgelt kirjeldatav ristiku hea K kasutamine, sest ülemises kihis on peale vegetatsiooni K-

sisaldus oluliselt vähenenud ja detsembriks veidi tõusnud eelpoolnimetatud ristiku maa-aluste 

osade mineraliseerumisel vabanenud kaaliumi arvelt sarnaselt Nmin ja P-sisalduse muutustega. 

Selle protsessi tulemusena on suurenenud detsembriks ka keskmise kihi K-sisaldus. Antud põld 

on hea näide sellest, kuidas väetamata mullal võib ristiku kasvatamisel mulla kaaliumisisaldus 

langeda ühe vegetatsiooniga keskmisest väetustarbeklassist madalasse väetustarbe klassi.  

Tartu aladel oli kaaliumiga väetamise tase oluliselt kõrgem ja väetamine toimus peamiselt 

digestaadiga. Suvirapsi põllu ülemises kihis oli oluline K-sisalduse suurenemine detsembris ehk 

digestaadist vabanenud K kogunes mulda, kuna vegetatsiooni ei toimunud ja tarbimine puudus. 

Alumistes horisontides toimus sügisel samuti sisalduse suurenemine ehk toimus leostumine 

sügavamale ja järelikult sellist kogust K ei suuda suviraps tarbida. Tartu 2 alal on üldine K foon 

oluliselt kõrgem ja tegelikult K vajadus mullas väike. Sellest hoolimata lisati digestaadiga mulda 

märkimisväärne kogus kaaliumi, mille tagajärjel K-sisaldus mulla ülemises kihis suurenes kuni 

septembrini ja sügisperioodil veidi vähenes. Mais koristati alles 31. oktoobril ja seega tarbis 

kaaliumi oluliselt kauem kui näiteks suviraps. Nagu eelnevalt selgitatud, siis omastab mais 

suhteliselt palju toiteelemente ning olulist K-sisalduse suurenemist alumistes kihtides ei ole ka 

kasutatud väetiste suure koguse korral. 
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Joonis 20. Kaaliumiga väetamine ja liikuva kaaliumi keskmine sisaldus ning dünaamika mulla erinevates 
kihtides NTA proovialadel perioodil 2016-2017 (ülemine joonis) ja Tartu proovialadel (alumine joonis) 2017. 
aastal 

Mulla liikuva kaaliumi sisaldus mulla erinevates sügavuskihtides näitas, et ristik ja eriti mais on 

väga head kaaliumi omastajad ning sõltuvalt väetamisest ja kultuurist toimub kaaliumi leostumine 

alumistesse sügavuskihtidesse.  

Mullas kergesti liikuvatest toiteelementidest on mineraalse lämmastiku kõrval kindlasti üks 

olulisemaid väävel. Kuna kultuuride väävli tarbimine ja väetamine on erinev, siis käsitletakse 

mulla väävlisisalduse dünaamikat alade keskmisena (Joonis 21). Adavere neljal alal viiest oli 

kultuuriks väävliga väetamata heintaimed ja väävliga väetati viimasel kahel aastal vaid ühte ala 

normiga 7 kg/ha. Ülemises kihis oli väävlisisaldus kõrgeim sügisperioodi leostumise tagajärjel 

detsembris. Ülejäänud proovivõtuaegadel oli näitaja võrdlemisi sarnane, suurenes taas 

sügisperioodil, kuid üldine tase jäi aasta lõikes madalamaks. Keskmises kihis oli samuti K-sisaldus 

kõrgeim 2016. aasta detsembris ja langes seejärel ühtlaselt kogu järgneva perioodi jooksul. Mulla 
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alumises kihis oli kõrgeim sisaldus samuti perioodi algul ja kõige madalam perioodi lõpul. Kuna 

uuringus olevate muldade väävlisisaldus oli suhteliselt madal ning väävlit lisati mulda 

minimaalselt, siis ei ole märgata olulist väävlisisalduse muutust mulla vertikaalprofiilis Adavere 

aladel. Tartu aladel on väävliga väetamine olnud suurem ja sellest lähtuvalt on ka elemendi 

liikumine mullas veidi teistsugune. Raps on teatavasti väga hea väävli tarbija, kuid hoolimata 

suhteliselt kõrgest väetamise foonist on madalaim S-sisaldus ülemises mullakihis. Siinjuures ei 

suuda raps tarbida kogu lisatud väävlit, sest kuni septembrini S-sisaldus mullas pidevalt tõuseb ja 

langeb järsult sügisperioodil leostumise tõttu. Sellele viitab ka pidev väävlisisalduse tõus 

keskmises kihis ja järsk tõus sügisperioodil alumises kihis. Sügisene S leostumine on seotud rapsi 

taimejäänuste lagunemisel vabaneva S lisandumisest mulda. Suhteliselt suur väävlisisalduse tõus 

alumises kihis viitab sellele, et 28 kg/ha väävlit on suvirapsi vajadusteks siiski liiga suur kogus, 

vähemalt 2017. aasta ilmastikutingimuste juures. Tartu 2 alal on väävlisisaldus kõikides kihtides 

väga madal ja veidi suureneb näitaja septembriks alumistes kihtides, sest ülemises kihis on sisaldus 

maksimumis juulis. Järelikult mais põllukultuurina ei ole väga suur väävlitarbija.  

 
Joonis 21. Väävli sisaldus ja dünaamika viie NTA ala keskmisena mullas perioodil 2016-2017 (ülemine 
joonis) ja Tartu proovialadel (alumine joonis) 2017. aastal 
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Olulise osa käesolevast uuringust moodustab taimekaitsevahendite jääkide sisalduse määramine 

NTA tootmispõldudelt. Taimekaitsevahendite toimeainete jääke mullas määratakse antud uuringu 

raames alates 2007. aastast. Proovid koguti 2017. aasta septembris 25 põllult.  

Võrreldes taimekaitsevahendite jääkide sisaldust käesoleval ja eelmistel aastatel selgub, et proovi 

keskmine erinevate toimeainete jääkide arv on viimasel kolmel aastal langenud, kuid oli siiski 

oluliselt suurem kui enne 2014. aastat (Joonis 22). 2014. aastal leiti ühest proovist 5,45 ja 2017. 

aastal 3,74 erinevat toimeainet keskmiselt ühel põllul. 2014. aastal oli ilma jääkideta 1 proov ja 

2015. aastal mitte ühtegi, 2016. aastal 2 proovi ning 2017. aastal 3 proovi. Kokku leiti 2017. aastal 

toimeainete jääke 94 korral, millest 53 juhul (56%) oli tegemist toimeaine jäägi sisaldusega alla 

määramispiiri ehk jälgedega. Proovide keskmine toimeainete jääkide summa oli eelmisel aastal 

0,13 mg/kg ja käesoleval aastal 0,14 mg/kg. Kõrgeim summaarne TKV sisaldus ühes proovis oli 

2016. aastal 0,795 mg/kg ja 2017. aastal 1,097 mg/kg, millest 92% moodustas fungitsiidi 

tebukonasool toimeaine (Lisa 3), mida oli äsja põllul kasutatud. See tulemus oli ka ainus, mis 

ületas Keskkonnaministri määruses „Ohtlike ainete sisalduse piirväärtused pinnases“ sätestatud 

sünteetiliste taimekaitsevahendite toimeainete summa sihtarvu (0,5 mg/kg). 

 
Joonis 22. Taimekaitsevahendite toimeainete jääkide keskmine arv proovis ja jäägita proovide arv NTA alal 
perioodil 2007-2016 

Taimekaitsevahenditest leiti 2017. aastal enim fungitsiidide jääke (45% kõikidest toimeainetest), 

järgnesid herbitsiidide (35%) ja insektitsiidide jäägid (23%, Joonis 23). Andmetest selgub, et 

viimasel kahel aastal on vähenenud fungitsiidide osatähtsus ja 2017. aastal suurenenud 

herbitsiidide osatähtsus. Käesoleval aastal uurisime ka taimekaitsevahendite jääkide võimalikku 

leostumist mullaprofiilis sügavamale ja võtsime kahelt põllult proovid lisaks pindmisele 

mullakihile ka 40-50 cm sügavuselt. Selgus, et kuigi ülemises 0-10 cm mullakihis olid TKV jäägid 

olemas, siis allpool neid ei tuvastatud. Taimekaitsevahendite võimalikku leostumist kavatseme 

uurida ka edaspidi. 
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Joonis 23. Erinevate taimekaitsevahendite jääkide osatähtsus perioodil 2007-2017. Sulgudes kogutud 
proovide arv 

Üldiselt on toimeainete jääkide kontsentratsioonid olnud aastate jooksul suhteliselt väikesed – 

maksimaalne TKV jääkide summa ühel põllul perioodil 2007-2017 oli 2017. aastal analüüsitud 

proovis 1,097 mg/kg, millest enamuse moodustas hiljuti kasutatud fungitsiidi tebukonasool jääk. 

Valdavalt oli proovides jääkide summa siiski alla 0,05 mg/kg ja alla määramispiiri oli üle poole 

(56%) kõikidest määratud toimeainetest. 

Kokkuvõte 

 Esimese aasta ristik tarbib mullast suhteliselt palju Nmin ja hilissügisel lisandub ristiku 

taimejäänuste lagunemisel mulda omakorda märkimisväärselt mineraalset lämmastikku, mis 

soodsatel tingimustel võib alluda leostumisele. 

 Suhteliselt hilja (oktoobri lõpus) sügisel mulda viidud vedelsõnnikust pärit toiteelemendid 

vabanevad mullalahusesse suures osas kevadel ja liikuv PK vabanevad mulda aeglasemalt kui 

mineraalne lämmastik. 

 Juba esimesel aastal tarbib ristik eriti hästi mullast kaaliumi. Ristiku kasvatamisel on seega 

oluline mulla hea varustatus kaaliumiga. 

 Tahesõnniku mõjul suureneb algselt mulla Corg sisaldus, kuid suviteravilju kasvatades toimub 

järgneva kolme aasta jooksul mineralisatsiooni tõttu Corg pidev vähenemine, mille jooksul 

langeb Corg sisaldus kuni 0,5%. Ristiku taimejäänuste lagunemise tulemusena hakkab Corg 

sisaldus suurenema. 

 Suhteliselt väikese koguse lämmastikväetiste kasutamise korral (keskmiselt 70 kg/ha) ning 

talvise taimkatte olemasolul ei toimu olulist Nmin leostumist. 

 Suhteliselt suurte lämmastikunormide kasutamisel põldude väetamisel (ca 120 kg/ha/a) jääb 

suvirapsil oluline osa mineraalsest lämmastikust tarbimata ja lämmastik liigub alumistesse 

mullakihtidesse. Suurema vegetatiivse massiga mais suutis peaaegu kogu Nmin tarbida ja 

mullaprofiilis allapoole liikus seda suhteliselt vähe. 
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 Digestaadi kasutamisel varasügisel leostub suur osa sellest pärit mineraalsest lämmastikust 

sügise ja talve jooksul alumistesse mullakihtidesse. 

 Madala PK-sisaldusega muldades (sisaldus alla keskmise sisaldusklassi) toimub toitainete 

liikumine mulla vertikaalprofiilis vähesel määral. Fosfor võib liikuda peamiselt mulla 

ülemisest kihist keskmisesse (30-60 cm sügavusel), kaalium leostub vähemal määral ka 

allapoole. 

 Mulla liikuva kaaliumi sisaldus mulla erinevates sügavuskihtides näitas, et ristik ja eriti mais 

on väga head kaaliumi omastajad. Kuigi teisi toiteelemente tarbis mais hästi, siis väävlivajadus 

ei ole märkimisväärne. 

  2017. aastal oli erinevate pestitsiidide toimeainete sisaldus muldades võrreldes 2016. aastaga 

praktiliselt sama (vastavalt 0,14 ja 0,13 mg/kg), kuid vähenes veidi erinevate toimeainete 

arvukus mullas (vastavalt 3,74 ja 4,36 erinevat toimeaine jääki). Võrreldes eelmise aastaga 

vähenes fungitsiidide (8%) ja suurenes herbitsiidide (12%) osatähtsus. 

 Valdavalt oli mullaproovides TKV jääkide summa alla 0,05 mg/kg ja alla meetodi 

määramispiiri oli üle poole (56%) kõikidest leitud toimeainete jääkide juhtudest. 

1.3. MINIMEERITUD HARIMISE MÕJU MULDADE OMADUSTELE JA 

KESKKONNASEISUNDILE 

Töö teostaja: Põllumajandusuuringute Keskuse mullaseire ja uuringute 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 

taimekaitsevahendeid (TKV). 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. 2017. aastal võeti 

kordusproovid (2013. a esimest korda) kuuelt tootmispõllult: kolm otsekülvi põldu O2, O6 ja O7 

ning kolm künniharimisega põldu K2, K6 ja K7 (Tabel 3). Kõikidelt põldudelt määrati tähtsamad 

agrokeemilised näitajad (P, K, Mg, Ca), mulla happesus, orgaanilise süsiniku sisaldus (Corg), 

labiilse ehk liikuva süsiniku sisaldus (DOC), lasuvustihedus (Dm) ning arvutati lisaks üld- ja 

aeratsioonipoorsus (Püld ja Paer). Kõiki näitajaid hinnati sügavuskihtide kaupa: 0-5, 5-15 ja 15-

25 cm. Taimekaitsevahendite jääkide sisaldused määrati kõikidel uuritud põldudel. 
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Tabel 3. Minimeeritud harimise uurimisalad 2017. aastal 

Põld Siffer1 Lõimis2 Tehnoloogia Proovivõtu aastad Maakond 

O2 LPg sl/ls1 otsekülv 2013; 2017 Viljandi 

K2 LPg sl/ls1 künd 2013; 2017 Viljandi 

O6 LP sl/ls1 otsekülv 2013; 2017 Tartu 

K6 LP sl/ls1 künd 2013; 2017 Tartu 

O7 KI ls1 otsekülv 2013; 2017 Jõgeva 

K7 KI ls1 künd 2013; 2017 Jõgeva 
1 KI – leetjas muld, LP – näivleetunud muld, LPg – gleistunud näivleetunud muld  
2 lõimised on mullastiku kaardi alusel  

Mullaelustiku seisundi hindamiseks kasutati indikaatoritena mikroobide, hooghännaliste ja 

vihmausside kooslusi iseloomustavaid parameetreid. Mullaelustiku hindamise täpsem metoodika 

on kirjeldatud varasemates aruannetes. 

Info agrotehnoloogia, külvikorra, kasutatud väetiste ja taimekaitsevahendite osas on pärit tootjate 

põlluraamatutest (Tabel 4). Lisaks mineraalväetistele kasutati ka orgaanilisi väetisi, kuid seda 

ainult põllul O6 (2013. a 30 t/ha vedelsõnnikut). Nii Jõgeva kui Viljandi põldudel on mõlema 

tehnoloogiaga külvikorras samad kultuurid ja sarnase väetamisega. Lisaks on nende maakondade 

põllud omavahel hästi võrreldavad ka kultuuride osas. Uuringu eesmärke ei toeta see, et 

tavaharimisega võrdluspõldudel on üldiselt tegemist pigem minimeeritud harimisega (va K7), sest 

kündmist on teostatud vähe ja maad haritud pigem kultiveerimise või randaalimisega. 2017. a 

lõpus künti üle otsekülvi põllud O7 ja O2 ning seega on kahjuks lõppenud edaspidiseid 

uurimisvõimalused. O7 alal jõudsime proovid koguda enne kündmist, aga O2 alal oli paraku juba 

teostatud osaliselt randaalimine, mis kajastub ka mullaproovide tulemustes. Seega võrdleme 

Jõgeva alade puhul muutusi, mis on mulla mõistes toimunud väga lühikese aja – 5 aasta jooksul, 

kuna selliseks kujunes katse kogupikkus. Viljandi põllu O2 puhul võrdleme aga oluliselt pikema 

aja – 11 aasta muutuseid. 

Tabel 4. Uurimisalade külvikord 2013-2017 aastatel ja kasutatud keskmine toiteelementide sisaldus aastas 

Põld 
Toiteelement Põllukultuur 

N-P-K, kg/ha/a 2013 2014 2015 2016 2017 

O2 101-7-27 talinisu suvioder talinisu põldhernes taliraps* 

K2 101-7-27 talinisu suvioder talinisu põldhernes* taliraps* 

O6 116-16-19 suvinisu suvinisu põlduba talinisu talinisu 

K6 77-8-28 kaer ak ristik* talinisu* suvioder* suvioder 

O7 46-8-28 kaer talinisu suvioder põldhernes kaer* 

K7 46-8-28 kaer* talinisu* suvioder* põldhernes* kaer* 

*- aasta, mil toimus kündmine 

Tulemused 

Mulla süsinikuseisundi näitajad 

Mulla orgaanilise süsiniku sisaldus on otsekülvi põldude profiilis selgelt vertikaalselt kihistunud 

ning ülemises 5 cm mullakihis on oluliselt kõrgem Corg sisaldus kui järgnevates kihtides (Joonis 

24). Kõige ilmekamalt tuleb see välja pikaaegsetel (>10 aastat) otsekülvi O2 ja O6 põldudel. Kuigi 

ka O7 põllul on 5 aasta möödudes toimunud Corg sisalduse diferentseerumine ülemiste ja alumiste 

kihtide vahel, siis see on väiksem võrreldes teiste põldudega. Üldiselt on 5 aasta möödudes Corg 

sisaldus otsekülvi aladel vähenenud, kuid O2 alal on see hoopis kõikides kihtides tõusnud. See on 

seletatav randaalimisega, mis jõuti enne proovide kogumist teha ning mulla segamisel liikus 

orgaaniline materjal profiilis allapoole. 
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Joonis 24. Orgaanilise süsiniku (Corg) sisaldus aastatel 2013 ja 2017 erinevates mulla sügavuskihtides 

Labiilse süsiniku analüüse viisime läbi teistkordselt üldse kogu otsekülvi uuringu perioodi jooksul. 

Kui eelmisel aastal selgus, et üldiselt on enamik Corgi (ca 98%) mullas püsival kujul, siis sel aastal 

enam tulemused nii ei näita (Joonis 25). Jätkuvalt ei ole erinevusi tehnoloogiate vahel, küll aga 

paistab silma väga suur varieeruvus ühe põllu piires (standardhälbe kaudu). Eriti suured 

kõikumised leiavad aset Tartumaa põldudel, kus on märkimisväärselt kõrged labiilse süsiniku 

sisaldused just alumises 15-25 cm kihis. Kas labiilse süsiniku fraktsiooni sisaldus kogu Corg-ist 

suurusjärgus 20-25% nimetatud kihis on mõõtmisvea tulemus või tingitud suurtest sademetes 

2017. a sügisel, jääb selgusetuks. 

 
Joonis 25. Labiilse orgaanilise süsiniku osakaal (DOCp) kogu mulla orgaanilisest süsinikust 2017. aastal. 

Aritmeetiline keskmine tulpadena ja standardhälve joontena 

Lasuvustihedus näitab jätkuvalt suurenemise tendentsi kõikidel uuringu põldudel. Eriti palju on 

suurenenud Viljandimaa O2 ja K2 põldude lasuvustihedus, tõustes viie aastaga keskmiselt 11-12% 

(Joonis 26). O2 põllul on suurem tihenemine toimunud just ülemises kahes uurimiskihis, vastavalt 

0,15 ja 0,18 g cm-3 (12 ja 13%) ning tavaharimisega K2 põllul alumises 15-25 cm kihis 0,23 g cm-

3 (18%). Kõik põllud, va K6 on ületanud kriitilise lasuvustiheduse piiri mullas (kergel 

liivsavilõimisel on kriitiline lasuvustihedus mullale 1,35-1,50 g cm-3). K6 põllu eeliseks on ilmselt 

ristiku kasvatamine 2014. a, mis mõjub lasuvustihedusele positiivselt (Tabel 4).  
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Sarnaselt lasuvustihedusele iseloomustab mulla tihenemist ka üldpoorsuse vähenemine 

uurimisaladel. Üldpoorsus on vähenenud kõige rohkem taas O2 ja K2 aladel (Lisa 4). Üldiselt on 

mulla poorsuse osas otsekülvi uuringus olevate põldude olukord hea, sest kuigi üldpoorsus on viie 

aasta jooksul veidi vähenenud, jääb Püld vahemikku 39,7-56,4%. Seejuures loetakse soodsaks, kui 

antud lõimistega muldadel on üldpoorsus 37% ja aeratsioonipoorsus üle 10%. Ka 

aeratsioonipoorsuse osas on mulla seisund väga hea (vahemikus 13,4-38,6%) ning on paranenud 

oluliselt just Tartumaa ja Viljandimaa võrdluspõldudel. Keskmine aeratsioonipoorsus on kõrgem 

ülemises 5 cm mullakihis tavaharimisega põldudel K2 ja K6 võrreldes sama alal otsekülvi 

põldudega. Alumistes kihtides nii selgeid erisusi ei ole. 

 
Joonis 26. Mulla lasuvustihedus aastatel 2013 ja 2017 erinevates mulla sügavuskihtides. Punane joon 

tähistab kriitilise lasuvustiheduse piiri algust mullale (kergel liivsavil alates 1,35 g/cm3) 

Muldade üldise süsinikuseisundi hindamiseks leiti mulla orgaanilise süsiniku varu (Corg varu) 

igas kihis ja kogu uuritud sügavuses 0-25 cm keskmisena. Keskmisena kogu mullaprofiili lõikes 

on Corg varud suuremad tavaharimisega variantides võrreldes otsekülvi variantidega (Tabel 5). 

Erandiks on siin Viljandimaa võrdluspõllud, kuid tulenevalt randaalimisest ei kajasta need 

tulemused paraku otsekülvi tehnoloogia mõju mulla süsinikuseisundile. O2 ala Corg varu 

suurenemine 16,5 t/ha näitab, et otsekülvi ja minimeeritud harimise kombineeritud kasutamine 

külvikorras tagab mulla parema süsinikuseisundi. Tartumaa põldudel on toimunud Corg varu 

vähenemine viie aastaga üle 6 t/ha, kuid Jõgeva viieaastane otsekülvi katse vähendas Corg varu 

kõigest 0,3 t/ha. Harimistehnoloogia mõju avaldumine on pikaajaline protsess ning viis aastat ei 

ole veel piisav, et hinnata selle mõju. Lühiajaliselt avaldavad mulla süsinikuseisundile rohkem 

mõju külvikord ja väetamine. 

Tabel 5. Mulla orgaanilise süsiniku varu (t/ha) sügavuskihtide kaupa ja kogu 0-25 cm mullakihis 2013. ja 

2017. aastal  

Sügavus 
2013 2017 

O2 K2 O6 K6 O7 O2 K2 O6 K6 O7 K7 

0-5 cm 10,8 8,8 12,9 12,0 13,0 15,3 10,5 13,9 11,0 12,2 12,6 

5-15 cm 18,1 19,8 24,2 25,2 22,5 25,7 21,8 18,4 24,1 22,9 26,9 

15-25 cm 16,9 23,0 17,5 25,1 21,7 21,2 22,9 15,8 20,2 21,9 23,8 

0-25 cm 45,8 51,6 54,5 62,2 57,2 62,3 55,2 48,1 55,3 56,9 63,3 

Muutus, t/ha      16,5 3,6 -6,4 -6,9 -0,3  
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Mulla happesus ja toiteelementide sisaldus uurimisaladel 

Mulla happesus on viie aasta möödudes veidi suurenenud kõikides variantides, va O2 ja O6 (Lisa 

5). O2 alal on toimunud hoopis pH tõus ülemises 5 cm kihis 0,4 ühiku võrra 5,5-ni, mis tähendab, 

et mulla happesus on alal veidi vähenenud, mis on taimedele soodsam. Samuti on O2 alal 

suurenenud Ca- ja Mg-sisaldused (Joonis 27). Põlluraamatu järgi ei ole kasutatud lubiväetisi, kuid 

Ca tõus on olnud suur ja seda rõhutatult alumises 15-25 cm kihis (976 mg/kg). O6 alal on seevastu 

toimunud märkimisväärne pH vähenemine ja seda eriti just ülemises 5 cm, vastavalt 1,7 ühikut. 

Kuna O6 alal on juba geneetiliselt happelised näivleetunud mullad, siis kombinatsioonis 

tehnoloogiaga, kus taimejäänused jäetakse põllule, on toimunud põllu muutumine väga 

happeliseks, mille tõttu on raskendatud fosfori omastamine (sellele viitab suurenenud P-sisaldus 

ülemises kihis (Joonis 28). Lisaks fosforile on selgeid hapestumise märke ka Ca- ja Mg-sisalduse 

vähenemises. Mg-sisaldus oli O6 alal 2013. a vertikaalselt kihistunud, ent 2017. a on see enam-

vähem sama kõikides sügavuskihtides, keskmiselt 92 mg/kg (kõige suurem langus toimus ülemises 

5 cm, vastavalt 74,8 mg/kg). Ca-sisaldus on kõikides kihtides vähenenud, ülemises 0-5 cm kihis 

lausa kaks korda 662 mg/kg-ni, mis on oluliselt alla optimaalse Ca-sisalduse (Mehlich3 meetodiga 

1500 mg/kg). O6 põllul oleks vaja kiiresti rakendada lupjamist. Ka K6 põllul on optimaalsest 

vähem Ca, kuid arvestades, et tegemist on samuti näivleetunud mullaga, siis künniga harimise 

tagajärjel on Ca- ja Mg-sisalduse vähenemised olnud ühtlasemad ja ka väiksema ulatusega. 

 
Joonis 27. Kaltsiumi- ja magneesiumisisaldused aastatel 2013 ja 2017 

Taimetoiteelementide P ja K väetustarve on 2017. proovide tulemusel Viljandimaa põldudel väga 

väike, Tartumaal keskmine ning Jõgevamaa põldudel väike. Mõningad erandid sügavuskihtides 

siiski on. Näiteks kõikidel otsekülviga põldudel on 15-25 cm kihis K väetustarve suur või väga 

suur ning seejuures on viie aastaga ainult O7 alal toimunud K-sisalduse vähenemine 23% (-30 

mg/kg) (Joonis 28). Seega näeme jätkuvalt, kuidas toimub taimetoiteelementide kihistumine 

vertikaalsuunas otsekülvialadel. Suuremate muutustena võrreldes 2013. aastaga saab välja tuua O6 

ja O7 ala K-sisalduse vähenemise, kuid see on ilmselt tingitud paljuski ka sellest, et 2013. a koguti 

mullaproovid peale sügisväetise andmist, mis moonutasid K-sisalduse liiga kõrgeks. Oluliselt on 

suurenenud K-sisaldus O2 alal, suurenedes kahekordselt 0-5 cm ja 131% keskmises mullakihis. 

Kuivõrd O2 ja K2 saavad samad väetiskogused, siis võiks eeldada, et ka taimetoiteelementide 

sisalduses toimuvad muutused on sarnased. Paraku, K2 variandis suureneb ainult ülemise 5 cm K-

sisaldus ning langeb hoopis veidi alumistes kihtides. Vaadates nii K-sisaldust kui ka Ca-sisalduse 

muutuseid O2 põllul, siis tundub, et lisaks on kasutatud väetiseid, mis põlluraamatus ei kajastu. 
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Ka O7 ja K7 on sama väetamisega põllud ning seal on K- ja P-sisaldused 2017. aastal variantide 

vahel võrdsustunud. P-sisalduse osas ei ole väga suuri muutuseid aastate võrdluses toimunud. 

 
Joonis 28. Fosfori- ja kaaliumisisaldused 2013. ja 2017. aastal erinevates mulla sügavuskihtides 

Taimekaitsevahendite jäägid mullas ja multšis 

Põlluraamatute analüüsil selgus, et harimistehnoloogiate ja preparaatide kasutamise vahel suuri 

ühesuunalisi erinevusi ei ole (Joonis 29). On levinud arusaam, et otsekülvi viljelejad kasutavad 

rohkem herbitsiide, kuna neil puudub võimalus mehaaniliselt umbrohuseemneid hävitada. Antud 

6 uurimispõllu raames see nii välja ei joonistu. Nii Viljandimaa kui Tartumaa tootjad kasutasid 

viie aasta jooksul võrdse arvu herbitsiide, vaid Jõgevamaal kasutati otsekülvi alal rohkem 

herbitsiide. Tartumaa võrdluspõldudel on näha kahe erineva tootja käekiri: preparaate kasutatakse 

samas suurusjärgus, kuid summaarne TA kogus on oluliselt suurem tavaharimisega variandis. 

 
Joonis 29. Uurimisaladel kasutatud taimekaitsevahendite preparaatide arv (põlluraamatu alusel) ja 
summaarne preparaatide toimeainete kogus 2013-2017 a 

2017. aasta mulla ja multši TKV jääkide analüüsil leiti proovidest 51 korral 20 erineva toimeaine 

jääke ning neist 51% esines toimeaine sisaldusega alla määramispiiri (Lisa 6). Otsekülvi aladel 

leiti multšist TKV jääke 10 korral 9 erineva toimeainega (30% proovidest oli tegemist TKV 

jälgedega). TKV-klassidest olid otsekülvi alade muldades enim esindatud fungitsiidid (12 juhul), 

järgnesid herbitsiidid (6 juhul, sh 5 jälgedena) ja insektitsiidid (1 juhul). Tavaharimisega põldudel 

leidus seevastu praktiliselt võrdsena fungitsiidide ja herbitsiidide jälgi ning jääke, vastavalt 9 ja 8 

juhul.  
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TKV jääkide sisaldused mullas olid sel aastal kõrgemad tavaharimisega põldudel, kuid arvestades 

ka multšis leidunud jääke on otsekülvi aladel summaarselt kõrgemad TKV jääkide sisaldused 

(Joonis 30). Sel aastal ei olnud multšis nii palju erinevaid TA kui varasemalt, kuna ilmselt 

soodustasid vihmased ilmad jääkide liikumist mulda. Koguseliselt oli multšis jääke O2 alal 0,14 

mg/kg, O6 alal 0,13 mg/kg ja O7 alal 0,05 mg/kg. Mullaproovidest leitud TKV toimeainete jääkide 

sisaldused olid kõrgeimad Viljandimaa põldudel. Võrreldes 2013. aastaga on oluliselt suurenenud 

kõikide põldude TKV toimeainete jääkide arv ja sisaldused, seejuures O6 põllul ei leitud 2013. a 

ühtegi jääki ning K7 põllul üks jääk (PMK, 2014a). Jätkuvalt leiti mitmelt alalt ka keelatud TKV 

toimeainete jälgi (HCB, trifluraliin, DDT). Herbitsiid glüfosaadi jääke ei leitud 2017. a ühestki 

mullaproovist, vaid Viljandimaa põldudel leiti sisaldus alla määramispiiri. 

 
Joonis 30. Leitud taimekaitsevahendite toimeainete jääkide arv ja summaarne sisaldus (mullas) 

uurimisaladel 2017. aastal 

Mullaelustiku näitajad 

Mullaelustiku analüüsid teostati Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledži teadlaste poolt kuuel 

uurimisalal O2, K2, O6, K6, O7 ja K7 (Tabel 3). Proovid võeti kõrretüüga põldudelt peale 

saagikoristust. Mullaproovide keskmine niiskusesisaldus (üldproovis 0-10 cm sügavusel) oli 

uurimisaladel sarnane (20,3-24,6%), septembri lõpus võetud proovide niiskusesisaldus natuke 

kõrgem kui kuu algul võetud proovidel (O2 ja K2).  

Aasta 2017 ilmastikutingimused olid keskmisest ebasoodsamad ja avaldasid mõju nii 

põllukultuuridele kui mullaelustikule. Mullas elavate organismide aktiivse paljunemise perioodil 

maist juulini oli keskmine õhutemperatuur 1,3 kraadi madalam paljuaastasest keskmisest (EMHI, 

2017) ning proovide kogumise ajal septembris oli keskmine sademete hulk 137% normist, mis 

takistas saagikoristust ja mille tõttu võeti Jõgevamaa ja Tartumaa mullaelustiku proovid alles 

septembri lõpus, kui madalad õhutemperatuurid olid aeglustanud elustiku tegevust. 

Mikroobikooslus 

Kõrgeim mulla mikroobide biomass substraadi poolt indutseeritud hingamise (SIR) meetodil oli 

K2 ja O7 proovialal (0,674 mg biomass C/g KA) (Joonis 31). Näitajat väärtusega üle 0,600 ei 

peeta põllumuldade elustiku hindamisskaala järgi optimaalseks (PMK, 2011s). Kõrge näitaja võib 

viidata üleväetamisele. Madalaim näitaja oli O6 proovialal (0,240 mg biomass C/g KA). Ilmselt 

on see otseselt seotud liiga happelise elukeskkonnaga mulla mikroobide jaoks. Ka muutus, mis on 

võrreldes 2013. aastaga toimunud, on sarnane pH muutusele O6 põllul. Lisaks on ka Corg O6 

põllul madal, mis samuti on seotud madala mikroobide sisaldusega mullas (Sparling, G.P. 1997). 

Taaskord puudub arvestatav erinevus mikroobide aktiivse biomassi ja harimistehnoloogia vahel. 
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Joonis 31. Mulla mikroobide aktiivne biomass substraadi poolt indutseeritud hingamise (SIR) meetodil 

aastatel 2013 ja 2017 

Mikroobikoosluse üldine aktiivsus hingamisaktiivsuse alusel oli kõrgeim alal K2 (2,709 mg O2/kg 

KA*h) ja madalaim O2 alal (1,362 mg O2/kg KA*h) (Joonis 32). 2017. aastal olid kõikide põldude 

mikroobikoosluse hingamisaktiivsuse näitajad head, mis viitab sellele, et polnud suurt toitainete 

puudust ega esinenud üleväetamist. 

 
Joonis 32. Mikroobikoosluse üldine aktiivsus hingamisaktiivsuse (BA mg O2/kg KA*h) alusel aastatel 2013 
ja 2017 

Viljandimaa aladel on mikroobikoosluse näitajad võrreldes 2013. aastaga O2 alal sarnased, küntud 

põllu K2 hingamisaktiivsus on paranenud 17% 2,71-ni, mikroobikoosluse kogumass on kasvanud 

väga palju (neli korda), põhjuseks kindlasti ka 2017. aasta kaks korda kõrgem mullaniiskus. 

Huvitav on tendents, et Jõgevamaa aladel on kõik mikroobikoosluse näitajad väga palju paranenud 

võrreldes 2013. aastaga, samas seal pole kahe aasta mullaniiskuse näitajate vahe suur (2013 a. oli 

niiskust mõni protsent vähem). Oluliselt on paranenud K7 hingamisaktiivsus – 2,5 korda. 

Vihmaussid 

Ökoloogiliselt vähenõudlikud ja põllumajandustegevusega hästi kohastunud on harilik (A. 

caliginosa) ja roosa mullauss (A. rosea) ning punane vihmauss (L. rubellus), tingimuste suhtes 

nõudlikumad on harilik vihmauss (L. terrestris) ning suur mullauss (A. longa). Aneetsilisi ehk 

sügavaid vertikaalkäike uuristavaid usse kahjustab kündmine püsiurgude lõhkumise läbi. Seetõttu 
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on otsekülvialadel aneetsiliste vihmausside arvukus palju kõrgem kui küntud aladel. 2017. aastal 

puuduvad aneetsilised vihmaussid Jõgevamaa põldude proovides.  

Reeglina on otsekülviga aladel suurem vihmausside arvukus, kuid sellel aastal on O2 ja O7 aladel 

vihmausside arvukus madal. O2 alal võis mõjuda pärssivalt rapsi kasvatamisel kasutatav suur hulk 

pestitsiide, kuna mullast leiti üheksa preparaadi jääke. Samuti on otsekülviala soodsam 

epigeilistele liikidele, kes elavad mulla pinnal ja nende protsentuaalne osakaal otsekülvialadel on 

tunduvalt kõrgem küntud aladest. Vihmausside populatsiooni seisundi hindamisel on olulised ka 

ühe isendi keskmine mass ja liikide arv. Need näitajad on otsekülvi põldudel oluliselt suuremad 

kui küntud põldudel. 

O6 põllul on kõrge happelisemat mulda taluva L. rubelluse keskmine arvukus (Jänsch et al., 2013). 

Võrreldes 2013. aastaga on vihmausside arvukus vähenenud 26% ning liikide arv 2 võrra. Lisaks 

on vähenenud ka vihmaussikoosluse biomass ja juveniilsete vihmausside osatähtsus (Joonis 33). 

2013. aastal oli arvukusele soodsaks tingimuseks põldoa kasvatamine, sest vihmausside arvukust 

mõjutab ka põllul kasvatatav kultuur: suviteravilja ja kartuli monokultuurina kasvatamine 

vähendab vihmausside arvukust, samas liblikõieliste kasvatamine loob neile paremad 

elutingimused (Ivask et al., 2006). Eesti põllumuldade haruldane liik L. castaneus leidus 2017. 

aastal pea kõikidel aladel, eriti O2 alal, viidates põllu parematele põllumajanduslikele või 

ökoloogilistele tingimustele (Ivask et al., 2007). 

Tabel 6. Vihmaussiliikide arvukus (is./m2, kolme proovi keskmisena), eluvormi osakaal kooslustest (%, 

kolme proovi keskmisena) ning liikide arv 2017. aastal 

Eluvorm/liik O2 K2 O6 K6 O7 K7 

Epigeiline   

% kooslusest 75 3,7 19,4 4,8 20 3,2 

Lumbricus rubellus 17,3 5,32 28 2,68 10,68 2,68 

Lumbricus castaneus 30,7 1,32 4 2,68 1,32 0 

Endogeiline   

% kooslusest 12,5 96,2 75 95,9 80 96,8 

Aporrectodea caliginosa 8 170,68 124 102,68 48 81,32 

Aporrectodea rosea 0 0 1,32 0 0 0 

Aneetsiline   

% kooslusest 12,5 0 5,6 2,4 0 0 

Aporrectodea longa 4 0 5,32 0 0 0 

Lumbricus terrestris 4 0 4 2,68 1,32 0 

Liikide arvukus 64 177 165 112 60 84 

Liikide arv 5 3 5 5 3 2 

2017. aastal oli otsekülvialadel keskmine vihmausside arvukus (96 is/m2) madalam võrreldes 

tavaharimisega (124 is/m2). Keskmine vihmaussikoosluse biomass oli 30,6% kõrgem 

otsekülvialadel. Tavaharimisega põldudel esineb rohkem juveniilseid vihmausse võrreldes 

täiskasvanud vihmaussidega (Joonis 33).  
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Joonis 33. Vihmaussikoosluste isendite biomass ja juveniilsete isendite osatähtsus kogu 
vihmaussikoosluse isendite arvust 2017. aastal 

Kokku leiti uurimisalade põldude muldadest 19 erinevat liiki hooghännalisi. Hooghännaliste 

keskmine arvukus oli enamusel uurimisaladel suurem ülemises mullakihis (5 cm), va põldudel K6 

ja K7 (Joonis 34). Keskmisest madalamaks loetakse hooghännaliste arvukust 0-5 cm kihis alla 30 

isendi, seega oli 2017. aastal kõikidel põldudel arvukus madal, va O2. Happelise mullaga põllul 

O6 sügavusel 5-10 cm on hooghännaliste arvukus kõige madalam. Kündmata mullas on suurim 

aktiivsus mulla ülemises 5 cm sügavuses kihis, välja arvatud O7 ala, kus proovid võeti nii hilja, et 

hooghännalised võisid olla külma eest sügavamale läinud. Kuna mulla ülemises kihis on rohkelt 

orgaanilist materjali mesofaunale toiduks, siis kündmata mullas on mesofauna liigiline 

mitmekesisus suurem (House et al., 1984). Nii oli rohkem liike otsekülvipõldudel Viljandimaal ja 

Jõgevamaal, Tartumaa aladel oli arv võrdne.  

 
Joonis 34. Hooghännaliste keskmine arvukus proovikoha kohta (10 proovi keskmine) 2013. ja 2017. aastal 

erinevates sügavustes 

Mullaelustikule koondhinnangu andmiseks on eelnevalt välja töötatud vastav metoodika (PMK, 

2011s), 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 olid mullaelustiku kooslused 2017. aastal keskmises seisundis 

ning võrreldes 2013. aastaga on toimunud seisundi halvenemine enamikel aladel, va O2 ja K7 

(Joonis 35). Elurikkus on vähenenud peamiselt hooghännaliste arvukuse vähenemise tõttu ja 

samamoodi ka elurikkuse paranemine O2 ja K7 aladel on seotud positiivsete muutustega 

hooghännaliste koosluses. Vihmaussikoosluses ei ole hindamisskaala järgi 2013. ja 2017. aasta 

võrdluses suuri muutuseid ühelgi alal toimunud.   
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Joonis 35. Üldhinnang uurimisalade mullaelustiku seisundile hindepunktides aastatel 2013 ja 2017 

Uuringu tulemused ja järeldused aastate 2010-2017 kohta 

Põllumajandusuuringute Keskuse (PMK) otsekülvi uuring algas Eesti maaelu arengukava 2. telje 

meetmete seire ja hindamise raames 2010. aastal eesmärgiga võrrelda mulla omaduste erinevusi 

otsekülvi ja tavaharimisega tehnoloogiate vahel valdavalt huumuskihi erinevates mulla 

sügavuskihtides. Kogu uuringuperioodi jooksul on kõige suuremaks probleemiks kujunenud alade 

väljavalimine. On olnud keeruline leida samades mullastikutingimustes lähestikku asuvaid 

võrdluspõlde, kus majandatakse külvikorra ja väetamise osas sarnaselt. Otsekülvi kasutamise 

puhul ilmnevad muutused mullastikus vähemalt 10 aasta möödudes. Uuringu põllud asuvad 

valdavalt tootmispõldudel, mistõttu on perioodi jooksul tulnud ette tootja loobumist otsekülvi 

kasutamisest ning n-ö tavaharimisega variandis on pigem lähenetud minimeeritud harimisele kui 

künni kasutamisele. Seega tegelikult me konkreetse uuringu raames ei saagi teha järeldusi künd 

vs otsekülv, vaid pigem tuleks tulemusi tõlgendada otsekülv vs minimeeritud harimine. 

Kui esimesel aastal mõõdeti mulla parameetreid 10 cm vahedega mullaprofiilis, siis alates 2011. 

aastast rakendati uute vahemikena 0-5 cm, 5-15 cm ja 15-25 cm. Selle põhjuseks oli arusaam, et 

suurim muutus otsekülvi puhul saab toimuda just mulla pindmises kihis, kuna see on enim 

mõjutatud taimejäänuste lagunemisest ning otsekülvi käigus toimub just selles kihis teatud määral 

mullaharimine jms. Kokkuvõtvalt on uuringus kokku olnud 16 erinevat põldu, kuid andmete 

võrreldavuse tõttu saab koondkokkuvõtte esitada 8 põllu (4 võrdluspõldude paari) tulemuste põhjal 

(Tabel 7). 
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Tabel 7. Otsekülvi ja tavaharimise põldude paiknemine ja mullastik (mullastiku kaardi alusel) 
Piirkond Nimetus Variant Muld1 Lõimis2 

Viljandi O1 Otsekülv Ko ls1 

Viljandi K1 Tavaharimine KI ls1 

Valga O3 Otsekülv LP sl/ls1 

Valga K3 Tavaharimine LP sl/ls1 

Tartu O6 Otsekülv LP sl/ls1 

Tartu K6 Tavaharimine LP sl/ls1 

Jõgeva O7 Otsekülv KI ls1  

Jõgeva K7 Tavaharimine KI ls1 
1 Ko – leostunud muld, KI – leetjas muld, LP – näivleetunud muld 
2 sl – saviliiv, ls1 – kerge liivsavi 

Uuringu põllud olid peamiselt teravilja külvikorras, esines ka kaunvilju (O6, O7, K7) ja ristikut 

(O3, K6) (Tabel 8). Väetamine mineraalväetistega erines küllalt oluliselt, kusjuures veidi kõrgem 

oli väetustase otsekülvi põldudel. Jõgeva uurimisala põldudel olid mõlema tehnoloogia 

külvikorras samad kultuurid sarnase väetamisega. Põllud O6 ja K3 on saanud lisaks 

mineraalväetistele ka orgaanilist vedelsõnnikut (30 t/ha) vastavalt 1. aastal ja 2. aastal. 

Tavaharimisega põldudel on kündi teostatud suhteliselt harva, näiteks K1 põllul vaid kord perioodi 

jooksul. Seega oli neil aladel pigem tegemist minimeeritud harimisega, kus mulda hariti 

randaalimise või kultiveerimisega, kuid K7 alal künti mulda igal aastal ja selle ala puhul on 

tegemist täieliku künnipõhise harimisega. 

Tabel 8. Põldude külvikord ja kasutatud väetiste keskmine toiteelementide sisaldus aastas kahe 
proovivõtuperioodi vahel 

Põld 

Toiteelement Põllukultuur 

N-P-K, 
kg/ha/a 

1. aasta 2. aasta 3. aasta 4. aasta 5. aasta 

O1 144-17-45 suvioder suviraps suvinisu suvinisu 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 

O6 116-16-19 suvinisu suvinisu põlduba talinisu talinisu 

K6 77-8-28 kaer ristik* talinisu* suvioder* suvioder 

O7 46-8-28 kaer talinisu suvioder põldhernes kaer 

K7 46-8-28 kaer* talinisu* suvioder* põldhernes* kaer* 

* kündmise aasta 

Agrotehnoloogia mõju Corg sisaldusele, lasuvustihedusele, süsinikuvarule ja taime põhilistele 

toiteelementidele analüüsiti segamudeliga. Segamudeli kasutamise peamiseks põhjuseks on 

andmestiku hierarhiline struktuur: ühe põllu sees on kolm kordust. Veelgi enam, võime eeldada, 

et ühel põllult kogutud proovid on märksa sarnasemad võrreldes teiselt põllult kogutud 

proovidega. Samuti võimaldab segamudel arvestada aastate mõju: ühel aastal mõõdetud tulemused 

võivad olla sarnasemad võrreldes järgmisel aastal mõõdetud tulemustega (nt tulenevalt 

ilmastikust). Seega kasutati juhuslike faktoritena andmete kogumise süsteemist tingitud faktoreid: 

uurimisala, põld ja põllult kogutud proov, kuid lisaks ka aastat. Segamudel on siiski üldiselt 

sarnane regressioon- või dispersioonanalüüsile, kui juhuslikud faktorid kõrvale jätta. Fikseeritud 

faktoritena kasutati variantide sügavuskihte ja mullaliiki. Kaaliumisisalduse analüüsimisel kasutati 

kahefaktorilist dispersioonanalüüsi, sest näitaja ei allunud segamudeli metoodikale. Statistiliselt 

oluliste erinevuste välja selgitamiseks kasutati post-hoc testina Tukey testi (α=0,05). Statistiline 
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analüüs tehti vabavaralises tarkvaras R (R Core Team, 2017), segamudeli jaoks kasutati paketti 

lme4 (Bates et al., 2015). 

Mulla süsinikuseisund. Otsekülvi põldudel toimub Corg sisalduse vertikaalne kihistumine, kus 

ülemises 5 cm on statistiliselt oluliselt kõrgem Corg sisaldus võrreldes alumiste kihtidega. Uuringu 

tulemusel ei leitud statistiliselt usaldusväärset erinevust Corg sisalduses harimistehnoloogiate 

vahel. Mulla lasuvustihedus erineb samuti otsekülvi põldudel ülemise kihi ja järgmiste kihtide 

vahel, kusjuures tehnoloogiate omavahelisel võrdlusel on kõikide kihtide lasuvustihedus suurem 

otsekülvi põldudel ja eriti suur on vahe madalamates kihtides. Tavaharimisega põldude 0-25 cm 

mullakihi Corg varu on 7,3% suurem kui otsekülvi põldudel. Pealmises kihis on suurem Corg varu 

otsekülvi põldudel ja alumistes kihtides tavaharimisega põldudel. Kui üldiselt arvatakse, et 

otsekülvi tehnoloogia suurendab mulla Corg sisaldust ja varu võrreldes künnipõhise harimisega, 

siis meie uuringust selgub, et olulist erinevust 0-25 cm profiilis kahe tehnoloogia vahel ei ole, küll 

aga toimub usutavalt erinev Corg kihistumine otsekülvi mullaprofiilis. Täpsemad selgitused mulla 

süsinikuseisundi osas on leitavad artiklite kogumikust „Agronoomia 2018“ (Putku et al., 2018).  

Vaadates muutuseid, mis on toimunud kahe proovivõtmisaja vahel, siis lasuvustihedus on 

suurenenud mõlema tehnoloogiaga ja kõikides kihtides, va tavaharimisega 15-25 cm (Joonis 36). 

Otsekülvialade mullastik on algaastal rohkem tallatud kui tavaharimisega põldudel, ent 

kordusmõõtmisel ületavad peaaegu kõik kriitilise lasuvustiheduse piiri mullas. Tavaharimisega 

põllud käituvad sarnaselt otsekülvi omadega, sest seal on teostatud vähe kündmist, mis peaks 

õhustama mulla profiili paremini. Mõlema tehnoloogia puhul võiks külvikorra mitmekesistamine 

aidata kaasa lasuvustiheduse vähenemisele mullas. Corg sisalduse osas ei toimunud suuri muutusi 

tavaharimisega põldudel kordusmõõtmisel, otsekülvialadel oli näha väikest langustendentsi 

sügavuse suunas (andmeid ei ole näidatud). 

 
Joonis 36. Mulla lasuvustihedus harimistehnoloogiate võrdluses erinevates sügavuskihtides 

Mulla happesus ja taimetoiteelementide sisaldus. Võrdluspõldude keskmine happesus on 

keskmiselt kuni nõrgalt happeline (Joonis 37). Sügavuskihtide vahel ei ole erinevusi. 

Kordusmõõtmised näitavad happesuse suurenemist keskmiselt 0,1 ühiku võrra. Otsekülvialade 

suurema pH languse taga on kindlasti O6 põld, millest oli pikemalt juttu juba eelnevates 

peatükkides. 
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Joonis 37. Mulla pH harimistehnoloogiate võrdluses erinevates sügavuskihtides 

P-sisaldus on sarnaselt Corg sisaldusele statistiliselt usutavalt suurem otsekülvi põldude 0-5 cm 

kihis võrreldes alumiste kihtidega (Tabel 9). Rohkem usutavaid erinevusi fosfori osas ei leitud, sh 

tehnoloogiate vahel. Üldiselt on uuritud põldude fosforitarve väike. K-sisalduse osas on 

vertikaalne kihistumine otsekülvialadel olnud oluliselt rõhutatum võrreldes P-sisaldusega ning 

kõikide kihtide vahel on statistiliselt usutavalt erinevused. Ka tavaharimisel on K-sisaldus oluliselt 

kõrgem 0-5 cm kihis võrreldes alumistega. Tehnoloogiate omavahelises võrdluses on otsekülvi 

15-25 cm kihis statistiliselt oluliselt väiksem K-sisaldus võrreldes tavaharimise sama kihiga. 

Kaaliumitarve on uuringu põldudel keskmine kuni väike. Kõrgemad P- ja K-sisaldused ülemises 

5 cm tüseduses mullakihis on ootuspärased, sest taimejäänused ja nende lagunemisel vabanevad 

toitained jäävad pindmisse mullakihti. Tavaharimisega jaguneb mullaorgaanika ühtlasemalt kogu 

haritavas mullakihis. Toiteelementide akumuleerumine pindmises mullakihis võib mõjutada 

taimede toitumistingimusi erinevalt, kuid kirjanduses on leitud, et üldiselt ei mõjuta see oluliselt 

taimede varustamist toitainetega (Lupwayi et al., 2006). Keskkonna aspekti arvestades tuleb 

jälgida K akumuleerumist ülemisse kihti, kuna liigse K-sisalduse puhul on oht K leostumisele 

vihma- ja lumesulamisveega. Kaalium on seotud orgaanilise ainega mullas, mida iseloomustab K-

sisalduse suurem kihistumine otsekülvialadel, sest otsekülvil tuleb mulla pindmisesse kihti 

pidevalt juurde kaaliumirikkaid taimeosasid: tüü, põhk, juured.  

Tabel 9. Taime toiteelementide sisaldused (mg/kg) otsekülvi ja tavaharimise põldudel (aritmeetiline 
keskmine ± standardhälve) 

Variant Sügavus, cm P K Ca Mg Mn 

Otsekülv 

0-5 142±36b* 265±66c 1320±526 176±104 145±59 

5-15 116±44a 165±65b 1356±452 158±95 144±56 

15-25 105±40a 126±41a 1370±452 152±98 141±57 

Tavaharimine 

0-5 112±40ab 211±69c 1373±531 181±155 105±18 

5-15 108±45ab 135±22ab 1413±506 184±153 104±19 

15-25 110±51ab 146±38b 1442±495 189±159 104±19 

* väikesed tähed ülaindeksina veergudes näitavad usutavat erinevust (p < 0,05) erinevate variantide ja sügavuskihtide 

vahel 

Ca-sisaldus on tehnoloogiate võrdluses sarnane, tendentsina võib märgata veidi kõrgemat Ca-

sisaldust alumistes kihtides võrreldes ülemistega. Võrreldes tehnoloogiate ja kihtidega mõjutas 

Ca-sisaldust uuringupõldudel oluliselt rohkem mulla tüüp: leostunud ja leetjatel muldadel on 

statistiliselt usutavalt kõrgem Ca-sisaldus võrreldes näivleetunud mullaga. See on seotud muldade 

geneesiga, sest leostunud ja leetjad mullad on kujunenud karbonaatsel lähtekivimil. 

Kordusmõõtmisel on keskmiselt toimunud tavaharimisel positiivne muutus 0,9-2,8% ulatuses 

sõltuvalt kihist ning otsekülvialal negatiivne muutus 7% 0-5 cm kihis ja 2,2% järgnevas kihis, 

viimases kihis on Ca-sisaldus tõusnud 1,9%. 
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Mg-sisaldus – K1 alal on oluliselt kõrgem K-sisaldus kui teistel, seetõttu ei mõjuta sisaldust 

harimistehnoloogia ega sügavuskihid. Samuti on statistilise analüüsi tegemisel probleemiks Mg-

sisalduse liiga suur varieerumine aladel ja sügavuskihtides. Üldiselt on uuringu põldudel 

magneesiumitarve keskmine või väike. Kordusmõõtmistel on muutused alade lõikes erinevad, 

kuid üldiselt on tavaharimisel Mg-sisaldus suurenenud keskmiselt 6,3% ja otsekülvil alumistes 

kihtides vähenenud 1-2% ja ülemises suurenenud 2,4%. 

Mikro- ja poolmikroelementidest analüüsiti mangaani-, vase- ja boorisisaldust. Mangaanisisaldus 

on otsekülvi aladel keskmiselt 1,4 korda suurem võrreldes tavaharimisega, kuid tulenevalt Mn-

sisalduse suurest varieeruvusest otsekülvialadel ei tule välja statistiliselt usaldusväärseid erinevusi 

(Tabel 9). Selle suure muutlikkuse taga on põld O1, kus keskmine Mn-sisaldus on ca 2 korda 

kõrgem võrreldes teiste aladega. Üldise suundumusena suureneb Mn-sisaldus alg- ja 

kordusmõõtmise vahel tavaharimisega aladel kõikides kihtides. Otsekülvialadel toimub ülemises 

kihis 10 mg/kg vähenemine ja alumistes kihtides Mn-sisalduse suurenemine 16 mg/kg kohta. 

Uuringu põllud kuuluvad keskmisesse või väikesesse väetustarbeklassi. Ka vase ja boori puhul on 

näha andmete suur varieerumine otsekülvi aladel ning eriti just ülemises 0-5 cm mullakihis (Joonis 

38). Vasesisaldus on väga madal mõlema tehnoloogia ja sügavuskihtide puhul, va otsekülvi 0-5 

cm. Kordusmõõtmised näitavad vasesisalduse väikest tõusu aladel, ent siiski on väetustarbe klass 

suur. Ka boorisisaldus näitab et, kõik uuringu põllud on praktiliselt defitsiidis (<1,3 mg/kg), ainult 

põllul O6 on keskmine B-sisaldus väga kõrge 3,3 mg/kg. 

 
Joonis 38. Vase- ja boorisisaldused otsekülvi ja tavaharimise põldudel. Aritmeetiline keskmine tulpadena 
ja standardhälve joontena 

Mulla üld- ja aeratsioonpoorsuse seisund on hea sõltumata tehnoloogiast või sügavuskihist (Joonis 

39). Samuti puudub erinevus näitajate osas tehnoloogiate ja sügavuste vahel. Kordusmõõtmisel on 

üldpoorsus vähenenud, sest lasuvustihedus on üldiselt suurenenud. Aeratsioonpoorsus on seevastu 

suurenenud kõikides variantides, enim tavaharimise 15-25 cm kihis 1,8 korda ja otsekülvi 0-5 cm 

kihis 1,5 korda. 
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Joonis 39. Üld- ja aeratsioonipoorsus otsekülvi ja tavaharimise põldudel 

Taimekaitsevahendite jääkide analüüs. Esimesel aastal võeti TKV jääkide proovid ainult 

otsekülvialade mullast. Teisel aastal samuti ainult otsekülvialadelt (sh multš) ning nii septembris 

kui detsembris, et jälgida, kuidas toimub TKV toimeainete jääkide liikumine või lagunemine 

(PMK, 2012a). Alates 2012. aastast koguti proove nii tavaharimis- kui otsekülvialadelt. Uuringu 

raames koguti seitsme aasta jooksul 44 proovi otsekülvialadelt ning 18 proovi tavaharimisaladelt, 

sh kordusproovid mõnede alade puhul. Kokkuvõtte eesmärgil on esitatud leitud TKV toimeainete 

jääkide arv keskmisena proovi kohta (Joonis 40). Otsekülvi aladelt on TKV toimeainete jääke 

leitud rohkem kui tavaharimisega aladelt ning see on eelkõige tingitud jääkide suurest arvust 

multšis, mis toimib absorbendina ning nende lagunemine on aeglasem kui mullas. Otsekülvialadel 

on alates 2012. aastast suurenenud TKV toimeainete jääkide keskmine arv proovis. 

Tavaharimisega põldudel oli vastav näitaja 2016. ja 2017. a. proovides kõrgem võrreldes 

otsekülviga. Aastate keskmisena on otsekülvi muldades TKV toimeainete jääkide keskmine arv 

proovis 4,5, multšis 4,4 ja tavaharimisaladel 3,8. Läbi aastate esines kokku neli otsekülviala, kus 

ei leitud TKV toimeainete jääke ega jälgi. 

 
Joonis 40. Taimekaitsevahendite toimeainete jääkide keskmine arv proovis otsekülvi (O) mullas ja multšis 
ning tavaharimise mullas. Sulgudes on toodud proovide arv, millest leiti taimekaitsevahendite toimeainete 
jääke (otsekülv; tavaharimine) 

TKV toimeainete jälgi ehk sisaldust alla määramispiiri leiti keskmiselt 63% otsekülvi ja 67% 

tavaharimisega alade proovidest. Multšis oli TKV jälgi oluliselt vähem: 26% ning 22% nendest 

jälgedest moodustavad Eestis keelatud TKV toimeained. Otsekülvi mullaproovides oli TKV 
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toimeainete jääkide ja jälgede puhul 23%-l tegemist keelatud toimeainetega ning tavaharimisel 

33%-l proovidest. Mõlema tehnoloogia puhul on kõige rohkem jälgedena leitud herbitsiidi 

trifluraliini jälgi (kokku 33 korda). Otsekülvi põldudel on alates 2010. aastast leitud viie erineva 

keelatud toimeaine jääke ja jälgi: 64% trifluraliin (25 proovis), 23% DDT ja metaboliidid (9), 7,7% 

metiokarb ja metaboliidid (3), 2,6% HCB (1) ja 2,6% haloksüfop (1). Multšist on lisaks veel leitud 

keelatud fungitsiidide bifenüül, karbendasiim ja difenüülamiini jääke. Tavaharimisega põldude 

proovidest on keelatud toimeainetest leitud võrdselt trifluraliini ja DDT-d koos metaboliitidega 

(mõlemat ca 12 proovis).  

Proovide keskmine toimeainete jääkide sisalduse summa on tehnoloogiate võrdluses aastate 

keskmisena tavaharimisel 14,8% (0,008 mg/kg) väiksem võrreldes otsekülviga (0,054 mg/kg). 

Küll aga on 32,7 korda kõrgem TKV toimeainete jääkide summaarne sisaldus otsekülvi alade 

multšiproovides võrreldes mullaproovidega, vastavalt 1,761 mg/kg (seejuures on välja jäetud 

2016. a kolm kõrget TKV toimeaine jääki, sest proovid olid kogutud 8 ja 11 päeva peale herbitsiidi 

kasutamist). TKV toimeainete klassidest leiti otsekülvi aladel kõige rohkem fungitsiidide jääke ja 

seda nii mullas (54%) kui multšis (67%) (Joonis 41), spetsiifiliselt leiti enim triasoolide klassi 

kuuluvaid epoksikonasooli ja tebukonasooli jääke (mõlemaid 19 korral). Herbitsiidide jäägid 

moodustasid 1/3 otsekülvi ja tavaharimise mullaproovidest ning toimeainetest leiti enamasti 

trifluraliini ja glüfosaati. 22% tavaharimise TKV toimeainete jääkidest moodustasid insektitsiidid, 

mis on rohkem kui otsekülvi puhul. 

 
Joonis 41. Erinevate leitud TKV jääkide klasside jaotus uuringu aladel 2010-2017. Sulgudes toodud 
proovide arv. F- fungitsiid, H – herbitsiid, I – insektitsiid, KR - kasvuregulaator 

Mullaelustik. Mullaelustikku on läbi vihmausside (makrofauna), hooghännaliste (mesofauna) ja 

mulla mikroobikoosluse (mikrofloora) hinnatud alates 2010. aastast. Mullaelustik on väga selgelt 

mõjutatud aasta ilmastikust ning mullaomadustest (eriti Corg sisaldus, pH, lõimis). Kokku on 

uuritud 8 otsekülvi ala ja 7 tavaharimisega ala. Vihmausside arvukus haritavates muldades jääb 

tavaliselt vahemikku 50-200 is/m2 ning liikide arv koosluses on vahemikus 1-4 (soodsatel mulla- 

ja majandamistingimustel rohkem). Otsekülvi aladel oli vihmausside arvukus tavapärastes piirides 

(58,7-292,1 is/m2, sd=67), ent tavaharimisel oli varieeruvus suurem: 18,7-412 is/m2 (sd=107). 

Vihmaussiliikide arv oli kõrgem otsekülvialadel, keskmiselt esines 4,9 liiki koosluses, 

tavaharimisel 3,9 liiki. Vihmaussiisendite mass oli 2,1 korda kõrgem otsekülvialadel. See on 

ilmselt tingitud sellest, et otsekülvi aladel on tingimused soodsamad aneetsilise eluviisiga 

vihmaussidele, kes elavad mullaprofiilis sügavamal urgudes ning käivad mullapinnal toitumas. 
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Aneetsilise eluvormiga vihmaussid on võrreldes teiste vihmaussidega raskemad. Eluvormi järgi 

ongi otsekülvialadel 2,3 korda rohkem aneetsilisi vihmausse ning 1,6 korda rohkem epigeilisi 

vihmausse (Joonis 42) ehk need ökoloogilised grupid, mis on tundlikumad põllumajandustegevuse 

suhtes, on paremas seisus otsekülvi põldudel. Endogeilise eluvormiga (kõige tolerantsem eluvorm 

põllumajandustegevuse suhtes) meie põllumuldade tavalisim vihmaussiliik (sageli ka 

dominantliik) harilik mullauss Aporrectodea caliginosa esines praktiliselt võrdselt, otsekülvi 

aladel keskmiselt 107 is/m2 ning tavaharimisel 104 is/m2. Kui dominantliigi osa koosluses on 

suhteliselt madal (<70%), siis on ka teistel vihmaussidel soodsamad elutingimused. Otsekülvi 

aladel oli dominantliigi osatähtsus keskmiselt 66% ja tavaharimisel 74%, viidates taaskord veidi 

soodsamatele elutingimustele otsekülvi aladel. Kui üldiselt oli dominantliigiks harilik mullauss, 

siis ühel alal oli dominantliigiks hoopis tume vihmauss (Lumbricus castaneus). Tume vihmauss, 

kaheksakant-kõduuss (Dendrobaena octaedra), suur mullauss (Aporrectodea longa) ja harilik 

vihmauss on (Lumbricus terrestris) on põllumajandustegevuse suhtes väga nõudlikud või 

nõudlikumad liigid ning nende arvukus oli kõrgem otsekülvi aladel (andmeid pole näidatud).  

 
Joonis 42. Vihmausside jagunemine eluvormi järgi tehnoloogiate võrdluses. AN – aneetsiline eluvorm, 
ENDO – endogeiline eluvorm, EPI – epigeiline eluvorm 

Mulla analüüs mikroobse hingamise näitajate osas, mis hõlmab nii mikroobide aktiivset biomassi 

kui ka üldist aktiivsust, näitas, et summaarselt võttes on mikroobide aktiivsus suurem tavaharimise 

aladel. Mikroobide tegevuse aktiivsust eraldi vaadates selgus, et mulla mikroobide biomass 

substraadi poolt indutseeritud hingamise (SIR) meetodil on võrdne tehnoloogiate võrdluses, 

otsekülvi puhul 0,540 (sd=0,23) ja tavaharimisel 0,590 (sd=0,38) mg biomass C/g KA. 

Mikroobikoosluse üldine aktiivsus hingamisaktiivsuse alusel oli 1,7 korda kõrgem tavaharimisega 

põldudel. Mõlemad mikroobse hingamise näitajad jäävad optimaalsesse vahemikku, mis on 

mikroobide aktiivse biomassi puhul 0,4-0,6 mg biomass C/g KA ja mikroobide üldise 

hingamisaktiivsuse puhul 1,1-4,5 mg O2/kg KA*h. 

Hooghännaliste arvukus on 0-5 cm kihis kõrgem võrreldes 5-10 cm kihiga mõlema tehnoloogia 

puhul (Joonis 43). Küll aga on otsekülvil arvukus 0-5 cm kihis 33% kõrgem sama kihi tavaharimise 

alal. Alumises kihis on arvukus 1,3 korda kõrgem tavaharimise variandis. Ka erinevaid liike on 

rohkem ülemises 5 cm kihis võrreldes alumisega, seejuures on tavaharimisel ka liikide arv 

alumises kihis kõrgem. Võrreldes hooghännaliste algseisu ja kordusmõõtmisi 4-5 aasta möödudes 

samadel põldudel (6 põldu mõlema tehnoloogiaga), on otsekülvil arvukus vähenenud keskmiselt 

2,7 korda mõlemas sügavuskihis ja tavaharimisel 3,9 korda mõlemas sügavuskihis. Arvukuse 

vähenemise põhjuseid võib olla mitmeid, nt muldade tihenemine, TKV kasutamine, ilmastik jne, 

kuid see vajaks põhjalikumat analüüsi, kui antud aruande raames on võimalik teha. 
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Joonis 43. Hooghännaliste arvukus (isendite arv 10 proovi keskmisena) ja liikide arv kahes sügavuskihis 

(0-5 cm ja 5-10 cm) tehnoloogiate võrdluses 

Mulla elurikkusele saab koondhinnangu anda läbi hindamisskaala. Selle järgi on mõlema 

tehnoloogia puhul elurikkuse seisund keskmine, olles kahe hindepunkti võrra kõrgem otsekülvil 

(24 hp). See erinevus on tingitud vihmaussikoosluse paremast seisust otsekülvi aladel. Muutused, 

mis on toimunud elurikkuse osas alg- ja kordusmõõtmisel, peegeldavad samuti negatiivsed trende 

hooghännaliste osas ning väiksemal määral ka mikroorganismide osas. Vihmaussidega on olukord 

uuringu põldudel stabiilne.   

Kokkuvõte 

 Muldade süsinikuseisund näitab minimaalseid erinevusi kahe harimisviisi vahel 

(statistiliselt olulisi erinevusi ei leitud). Küll aga toimub otsekülvi puhul Corg-i kuhjumine 

ülemisse 0-5 cm mullakihti ning toimub seega statistiliselt usutav kihistumine. Corg varu 

väheneb uuritud 25 cm tüseduses mullakihis tervikuna, mis tähendab vähem toitu 

mullaelustikule ning laiemalt mõjutab see muldade viljakust pikas perspektiivis pigem 

negatiivselt. Kliimamuutuste kontekstis ei mõju sel juhul otsekülvi rakendamine 

positiivselt, kuna süsinik akumuleerub mulda väiksemas mahus kui künnipõhisel 

harimisel.  

 Taimetoiteelementide P ja K sisaldus mullas näitab, et toimub sarnane kuhjumine ülemisse 

5 cm kihti. See on igati loogiline, kuna taimejäänused satuvad vaid mulla pindmisse kihti, 

kus toimub suhteliselt soodsates tingimustes lagundamine ning toitainete vabanemine 

mulda. Heades tingimustes ja suurte taimejäänuste koguste korral suureneb ja kiireneb 

toiteelementide käive just selles mullakihis, kus taimed suudavad ka hästi toitaineid 

omastada, mis mõjub positiivselt taimede arengule.  

 Muldade tallatuse ja tihenemise peamine indikaator mulla lasuvustihedus on tehnoloogiate 

omavahelisel võrdlusel kõikide kihtides suurem otsekülvi põldudel. Otsekülvi põldude 

kahe alumise kihi lasuvustihedus on lähedane või juba saavutanud eelkriitilise 

lasuvustiheduse ja kuna mulla tihenemine omab küllalt suurt mõju taimede saagikusele, 

siis tuleb otsekülvi viljelemisel seda kindlasti tähelepanelikult jälgida ja vajadusel lülitada 

külvikorda (liblikõielised) heintaimed. Hinnates muutuseid, mis on toimunud 4-5 aastaga, 

on lasuvustihedus suurenenud mõlema tehnoloogiaga.  

 Aastate keskmisena on otsekülvi muldades ja multšis TKV toimeainete jääkide keskmine 

arv proovis ca 15% kõrgem võrreldes tavaharimisaladega, kus vastav näitaja on 3,8. TKV 
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toimeainete jääkide summaarne sisaldus on samuti 14,8% (0,008 mg/kg) madalam 

tavaharimisega aladel ning multšis on keskmiselt 32,7 korda rohkem jääke kui otsekülvi 

mullas. TKV klassidest oli mõlema tehnoloogia puhul enim fungitsiidide jääke ja jälgi. 

Mõlema tehnoloogia puhul leiti ka keelatud TKV-te jälgi, harva ka jääke.  

 Vihmaussikoosluste seisund on parem otsekülvi aladel, millele viitas ühe võrra kõrgem 

vihmaussiliikide arv, 2,1 korda kõrgem vihmausside isendite kogumass ning 10,8% 

madalam dominantliigi osatähtsus. Kordusmõõtmised näitavad, et vihmaussikoosluste 

seisund uuringu põldudel 4-5 aasta möödudes oluliselt ei muutu. 

 Muldade mikroobse hingamise näitajate analüüsil selgus, et summaarselt on mikroobide 

aktiivsus suurem tavaharimise aladel. See on tingitud mikroobikoosluse 

hingamisaktiivsuse 1,7 korda kõrgemast näitajast tavaharimisega põldudel. 

Kordusmõõtmised näitavad, et mikroobse hingamise näitajad uuringu põldudel on 4-5 

aasta möödudes 0,5 hindepunkti võrra langenud. 

 Hooghännalisi leidub rohkem ülemises 0-5 cm mullakihis ning otsekülvialadel on nende 

keskmine arvukus 33% suurem kui tavaharimisel, ent alumises 5-10 cm kihis on arvukus 

suurem tavaharimispõldudel. Kordusmõõtmised näitavad, et hooghännaliste arvukus on 

mõlema tehnoloogia puhul oluliselt (2-3 korda) vähenenud. 

 Üldiselt on mulla elurikkus uuringu põldudel keskmises seisundis ning suuri muutuseid 4-

5 aasta möödudes ei toimunud, kusjuures kõige stabiilsem on vihmausside elurikkuse 

näitaja. 
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2. VALDKOND VESI 

2.1. PÕLLUMAJANDUSLIKU KESKKONNATOETUSE VEESEIRE HINDAMISE 

RAAMES VEEKVALITEEDIGA SEOTUD UURIMISTÖÖD (TAIMETOITEELEMENTIDE 

KONTSENTRATSIOON DREENIVEES) 2017. 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, 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, SO4
2- – 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 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: 
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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 lämmastikku ning 

seemnetega tagastatud taimetoiteelemente. 

2.1.1. TAIMETOITEELEMENTIDE SISALDUS DREENIVEES JA NENDE LEOSTUMINE 

SEIREPÕLDUDELT 

Nitraatiooni kontsentratsioon dreenivees kõigub suurtes piirides. Alljärgnevatel joonistel on 

toodud nitraatiooni dünaamika seirepõldudel aruandeperioodi (september 2014-september 2017) 

kohta (Joonis 44, Joonis 45, Joonis 46, Joonis 47, Joonis 48).  

 
Joonis 44. Nitraatiooni sisaldus Läänemaa KSM seirepõldude (Plin1, J28) dreenivees perioodil 2014-
2017 
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Joonis 45. Nitraatiooni sisaldus Tartumaa KSM seirepõllu (T1) dreenivees perioodil 2014-2017 

 
Joonis 46. Nitraatiooni sisaldus NTA seirepõllu (AD) dreenivees perioodil 2014-2017 

 
Joonis 47. Nitraatiooni sisaldus Läänemaa MAHE seirepõllu (LA) dreenivees perioodil 2014-2017 
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Joonis 48. 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 10). 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 10. Nitraatiooni keskmised kontsentratsioonid seirepõldudel aastatel 2007-2013 ja 2014-2017 

Seirepunkt 
NO3 keskmine sisaldus, mg/l 

2007-2013 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

T1 (KSM) 42,3 55,6 61,6 52,8 

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 

KH (KSM)   88,4 107,3 

LA (MAHE) 18,7 3,1 20,8 37,1 

AD (KSM)  17,8 6,5 25,5 

Piirnorm 50,0 50,0 50,0 50,0 

Sihtarv 25,0 25,0 25,0 25,0 

Nitraatiooni keskmine kontsentratsioon aruandeaasta seireperioodil tõusis KSM ja MAHE 

toetustüübiga ettevõtetes, ÜPT ettevõttes jäi möödunud aastaga võrreldes samale kõrgele tasemele 

(iljaga. 

Tabel 10Tabel 11). 

Tabel 11. Nitraatiooni keskmised sisalduse toetustüübiti aastatel 2007-2013 ja 2014-2017 

Toetustüüp 
NO3 keskmine sisaldus, mg/l 

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 49). 

 
Joonis 49. Perioodil 09.2015-09.2017 kogutud dreeniveeproovide jagunemine seisundiklassidesse 
nitraatlämmastiku sisalduse alusel 

Vooluveekogude pinnaveekogumite seisundiklasside piirid fosforisisalduse 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 fosforisisalduse muutus perioodil 2014-2017 on toodud järgnevatel joonistel 

(Joonis 50, Joonis 51, Joonis 52, Joonis 53, Joonis 54). Võrreldes nitraatiooni kontsentratsiooni 

muutustega on fosfori kontsentratsiooni kõikumispiirid väiksemad.  
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Joonis 50. Fosforisisaldus Läänemaa KSM seirepõldude (Plin1, J28) dreenivees perioodil 2014-2017 

 
Joonis 51. Fosforisisaldus Tartumaa KSM seirepõllu (T1) dreenivees perioodil 2014-2017 

 
Joonis 52. Fosforisisaldus NTA KSM seirepõllu (AD) dreenivees perioodil 2014-2017 
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Joonis 53. Fosforisisaldus Läänemaa MAHE seirepõllu (LA) dreenivees perioodil 2014-2017 

 
Joonis 54. Fosforisisaldus Raplamaa ÜPT seirepõllu K1 ja KSM seirepõllu KH dreenivees perioodil 2014-
2017 

Dreenivee fosforisisaldus on nii seirepõldude kui ka aastate võrdluses ühtlasem (Tabel 12). 

Tabel 12. Fosfori keskmised kontsentratsioonid seirepõldudel aastatel 2007-2013 ja 2014-2017 
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mahepõllult kogutud dreenivee kvaliteedis, kus väga halva pinnavee seisundiklassi osakaal 

vähenes (Joonis 55). 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 55. Dreenivee proovide protsentuaalne jaotus pinnavee seisundiklassidesse fosforisisalduse järgi 

Lämmastiku leostumine KSM, ÜPT ja MAHE seirepõldudel on toodud järgnevatel joonistel 

(Joonis 56, Joonis 57, Joonis 58, Joonis 59). 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 56. Lämmastiku leostumine Läänemaa KSM seirepõldudelt (Plin1, J28) perioodil 2016-2017 

 
Joonis 57. Lämmastiku leostumine Tartumaa KSM seirepõllult (T1) perioodil 2016-2017 
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Joonis 58. Lämmastiku leostumine Raplamaa ÜPT seirepõllult K1ja KSM seirepõllult KH perioodil 2016-

2017 

 
Joonis 59. Lämmastiku leostumine Läänemaa MAHE seirepõllult (LA) perioodil 2016-2017 
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rohkem leostus lämmastikku seirepõllult T1 (45,1 kg/ha), kus 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 60. 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 60). 

Suhteliselt palju lämmastikku leostus aruandeaastal ka seirepõldudelt K1 ja KH (Joonis 61). 

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 61. Lämmastiku aastane leostumine seirepõldudelt (T1, Plin, J28, K1,KH, LA, AD) perioodil 2006-

2013 ja 2014-2017 

Võrreldes lämmastiku leostumist toetustüüpide kaupa näeme, et kõige vähem leostus seda 

toiteelementi mahepõllult ja enim ÜPT põllult (Tabel 13).  

Tabel 13. Lämmastiku leostumine toetustüübiti aastatel 2006-2013 ja 2014-2017 

Toetustüüp 
N leostumine, kg/ha/a 

2006-2013 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

KSM 14,9 15,6 18,3 20,0 

ÜPT 20,4 32,3 53,4 30,8 

MAHE 2,7 0,5 4,1 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 62, Tabel 14). Vaid seirepõllul 

T1 ulatus fosfori aastane leostumine 0,42 kg/ha, millest pool leostus sademeterikkal kevadsuvisel 

perioodil. 

 
Joonis 62. Fosfori aastane leostumine seirepõldudelt (Plin, J28, T1, K1, KH, AD, LA) perioodil 2006-2013 
ja 2014-2017 
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Tabel 14. Fosfori leostumine toetustüübiti aastatel 2006-2013 ja 2014-2017 

Toetustüüp 
P leostumine, kg/ha/a 

2006-2013 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

KSM 0,26 0,21 0,18 0,20 

ÜPT 0,34 0,14 0,18 0,13 

MAHE 0,31 0,11 0,12 0,10 

2.1.2. 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 63). 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 

lämmastikubilanss 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 63. 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 sobib toitainete 

üldbilanss 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. 

2.2. TALUVÄRAVA TOITEELEMENTIDE BILANSI JA KASUTUSE UURING 2017. 

AASTAL 2016. AASTA ANDMETE KOHTA 

Töö teostaja: Osaühing AgriNet ja Põllumajandusuuringute Keskuse põllumajanduskeskkonna 

seire ja uuringute büroo.  

Uuringu eesmärk 

Uuringu eesmärgiks on hinnata MAK PKT keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) ja 

mahepõllumajandusliku tootmise (MAHE) meetme rakendumist ja mõju keskkonnale. Taluvärava 

toiteelementide bilansi tulemused annavad üldist informatsiooni põllumajandusettevõtte 

majandamise kohta tervikuna ja kaudselt on selle põhjal võimalik hinnata survet vee- ja 

mullakeskkonnale. Bilansi põhjal saab hinnata, mil määral võib erinevate nõuete täitmine 

vähendada leostumise riski, kuivõrd efektiivselt ettevõtte tasandil toiteelemente kasutatakse ning 

kui suure üle- või puudujäägiga majandatakse. Toiteelementide bilansi tulemused võivad kaudselt 

kajastada ka võimalikke muutusi (positiivseid või negatiivseid) mullaviljakuses.  

Uuringu tulemusi kasutatakse põllumajanduslike keskkonnatoetuste hindamise ja seire 

taustainformatsioonina ning seireindikaatorite valiku täpsustamiseks.  

Metoodika 

Taluvärava bilansi uuringut teostatakse alates aastast 2004 igal aastal. Perioodil 2004-2014 kuulus 

PMK seirevalimisse olenevalt aastast 103-133 põllumajandusettevõtet. Seireala pindala hõlmas 

aastate keskmisena ~13 300 ha põllumajandusmaad.  

Toiteelementide bilansi andmeid kogutakse põllumajandustootjatelt aastase tagasinihkega, mis 

tähendab, et 2017. aastal koguti andmeid 2016. majandusaasta tulemuste kohta. 

Seoses MAK 2014-2020 uue toetusperioodi algusega 2015. aastal muudeti 2016. aastal bilansi 

seirevalimit, taluvärava toiteelementide bilanssi arvutati teist aastat FADNi andmete põhjal. 2017. 

aastal kuulus valimisse 661 ettevõtet. 

Kõik indikaatori "taluvärava toiteelementide bilanss ja kasutus" näitajad arvutati kaalutud 

keskmistena põllumajandustootja kohta. FADNi 2016. aasta valimis olnud ettevõtete tulemuste 

laiendamisel põllumajandustootjate üldkogumile kasutati PRIA põllumajandustoetuste ja 

põllumassiivide registri 2016. aasta andmeid. 
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Toetuste lõikes andmete kaalumiseks kasutati PRIA põllumajandusloomade ning põllumassiivide 

registri 2016. aasta andmeid ning standardtoodangu koefitsiente1 "2010" (aastate 2008-2012 

keskmine). Kasutades standardtoodangu koefitsiente ning ettevõtte andmeid maakasutuse ja 

loomade arvu kohta määrati ettevõtte standardkogutoodangu väärtus eurodes e majanduslik 

suurus. Ettevõtte tootmistüüp ehk peamine tootmissuund määrati olenevalt ühe või teise 

tootmisharu osatähtsusest ettevõtte standardkogutoodangus.  

Majandusliku suuruse ja tootmistüübi kalkulaator on avaldatud Maamajanduse Infokeskuse 

kodulehel: http://www.maainfo.ee/data/so_calc/.  

FADNi üldkogumisse kuuluva ettevõtte standardkogutoodangu2 (SKT) väärtus aruandeaastal peab 

olema suurem kui 4000 eurot.  

NPK bilansinäitajate 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. 

Seoses valimi muutmisega 2016. aastal kohandati toiteelementide bilansi arvutamiseks OECD 

taluvärava toiteelementide bilansi metoodikat vastavalt FADNis olemasolevatele andmetele ja 

korrigeeriti toiteelementideks ümberarvutamise koefitsiente.  

Taluvärava bilanss ettevõtte kohta arvutatakse (NPK kg/ha aastas) ajavahemiku 1. jaanuar – 31. 

detsember kohta raamatupidamisandmete põhjal. 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 toodanguga välja müüdud/viidud looma- ja 

taimekasvatussaadused, põllumajandusloomad ja orgaaniline väetis (sõnnik). Kõik kogused 

arvutatakse spetsiaalsete koefitsientide abil ümber NPK toiteelementideks ja summeeritakse (kg).  

Bilansi arvutamiseks lahutatakse ettevõtte sisendi 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.  

                                                 
1 Arvutatakse viie aasta keskmisena vastavalt vaatlusaluste aastate saagikus- ja produktiivsusnäitajatele ning hindadele. Toetused 

standardtoodangu koefitsientides ei kajastu. 
2 SKT - standardkogutoodangu väärtus eurodes ehk ettevõtte majanduslik suurus, mis arvutatakse standardtoodangu koefitsientide 

ning ettevõtte põllumajandusliku maakasutuse ja kasvatatavate loomade arvu alusel 

http://www.maainfo.ee/data/so_calc/
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Keskkonnariskide ja majandusliku efektiivsuse hindamiseks arvutatakse toiteelementide 

kasutamise efektiivsust3 (väljundi ja sisendi suhe esitatud protsentides). 

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 sõnniku andmed rahalises väärtuses, 

täpsed andmed sõnnikukoguste kohta aga puuduvad, kohandati 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 määruse nr 71 (14.07.2014) „Eri tüüpi sõnniku toitainete sisalduse 

arvestuslikud väärtused, sõnnikuhoidlate mahu arvutamise metoodika ja põllumajandusloomade 

loomühikuteks ümberarvutamise koefitsiendid“ lisades 3 ja 4 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 2016. 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 2016. aastal välja antud infomaterjalis „Kattetulu 

arvestused taime- ja loomakasvatuses“ toodud vastavate loomade söödavajaduse arvestusi.  

Aastatel 2004-2014 teostatud toiteelementide bilansi uuringu tulemused ei ole seoses valimi 

muutumise, tulemuste laiendamise ja osalise metoodika kohandamise tõttu võrreldavad 2015. ja 

2016. aasta tulemustega. Varasemate aastate tulemusi kasutatakse MAK 2014-2020 perioodi lõpus 

bilansinäitajate üldise trendi väljatoomisel. 

Kuna FADNi andmetel 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. ja 

2016. aasta uuringu tulemused esitatakse aruandes laiendatud andmetena. 

                                                 

3 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). 

 

http://www.pikk.ee/upload/files/Sõnnikuhoidlate%20mahu%20arvutamine%20Allan%20Kaasik.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/116072014008
https://www.riigiteataja.ee/akt/116072014008
https://www.riigiteataja.ee/akt/116072014008
http://www.maainfo.ee/data/trykis/kattetulu/KATTETULU2017.pdf
http://www.maainfo.ee/data/trykis/kattetulu/KATTETULU2017.pdf
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Põhjalikumalt analüüsitakse aruande tulemuste osas põllumajandusettevõtete NPK bilansinäitajaid 

toetustüüpide lõikes ja nitraaditundlikul alal ning väljaspool nitraaditundlikku ala tegutsevates 

ettevõtetes. 

Toetustüübiti analüüsitakse keskkonnasõbraliku majandamise toetust (KSM) ja 

mahepõllumajandusliku tootmise toetust (MAHE) taotlenud tootjate NPK bilansinäitajaid. 

Võrdlusgrupina kasutatakse ühtset pindalatoetust (ÜPT) taotlenud tootjate 

(põllumajanduskeskkonna toetuseid mittetaotlenud tootjad) tulemusi. Samas osas esitatakse ka 

kõigi FADNi põllumajandustootjate üldkogumisse kuuluvate tootjate keskmised (Eesti keskmine) 

tulemused. 

Nitraaditundlikul alal (NTA) tegutsevate ettevõtete keskmiste NPK bilansinäitajate analüüsimisel 

võetakse võrdlusgrupiks väljaspool NTA ala tegutsevate FADNi valimi ettevõtete keskmised 

tulemused (vp NTA).  

Seireettevõtete NPK bilansinäitajad toetustüübiti, aastate 2004-2016 kohta, esitatakse aruande 

lisana (Lisa 7). Täpsem ülevaade NPK bilansinäitajate koondtulemustest toetustüübiti, NTA alal 

ja väljaspool NTA ala tegutsevates ettevõtetes, aastate 2015-2016 kohta, esitatakse eraldi lisadena 

(Lisa 8), (Lisa 9), (Lisa 10). 

2016. aastal oli KSM ettevõtteid põllumajandustootjate üldkogumis 1468 ja valimis esindas neid 

241 ettevõtet. MAHE ettevõtete arv üldkogumis oli 1229 ja neid esindas valimis 139 ettevõtet. 

ÜPT ettevõteteid oli üldkogumis 2228, valimis esindas neid 100 ettevõtet. Eesti keskmine arvutati 

FADNi kogu põllumajandustootjate üldkogumi (7610 tootjat) kohta ja valimis esindas neid 661 

ettevõtet.  

NTA ala ettevõtete arv üldkogumis oli 2016. aastal 513 ja neid esindas valimis 58 ettevõtet. 

Väljaspool NTA ala tegutsevaid ettevõtteid oli üldkogumis 7097, valimis esindas neid 603 

ettevõtet. 

2.2.1. TALUVÄRAVA TOITEELEMENTIDE BILANSS KSM, MAHE, ÜPT TOETUSTÜÜBI 

ETTEVÕTETES JA EESTI KESKMISENA  

Keskmiselt oli KSM ettevõtte kasutuses 2016. aastal 304 ha, MAHE ettevõttel 104 ha ja ÜPT 

kasutuses 58 ha põllumajandusmaad. Eesti keskmine ettevõte kasutas 123 ha põllumajandusmaad. 

KSM ettevõte kasvatas keskmiselt 73 loomühikut, MAHE ettevõte 23 lü, ÜPT 11 lü ja Eesti 

keskmine ettevõte 33 lü põllumajandusloomi.  

Lämmastiku bilanss varieerus 2016. aastal toetustüübiti ja Eesti keskmisena vahemikus 9-51 

kg/ha, fosfori bilanss 1-(-2) kg/ha kaaliumi bilanss vahemikus (-7)-11 kg/ha (Joonis 64).  

KSM ettevõtete N bilanss oli 2016. aastal üsna kõrge (51 kg/ha). Keskkonna seisukohalt võib 

kõrge N ülejäägiga majandamine suurendada lämmastiku võimaliku leostumise ohtu mulda ja 

vette ning lendumist õhku. MAHE ettevõtete N bilanss oli madal (9 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). 

https://ait.agri.ee/PMK/PSUO/Aruanded/Uuringud_2017_kohta/Lisad_uuringud.xlsx#'Lisa 7'!A1
file:///C:/Users/steiter/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/G4BL5H06/Lisad_uuringud.xlsx%23'Lisa%208'!A1
https://ait.agri.ee/PMK/PSUO/Aruanded/Uuringud_2017_kohta/Lisad_uuringud.xlsx#'Lisa 9'!A1
https://ait.agri.ee/PMK/PSUO/Aruanded/Uuringud_2017_kohta/Lisad_uuringud.xlsx#'Lisa 10'!A1
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Võrreldes 2015. aastaga suurenes 2016. aastal N bilanss KSMi, ÜPT ja Eesti keskmisena, (kasv 

KSM 14 kg/ha (38%), ÜPT 6 kg/ha (35%), Eesti keskmisena 6 kg/ha (18%)), bilanss vähenes 

MAHE ettevõtetes (vähenemine 4 kg/ha (31%)).  

Fosfori bilanss oli 2016. aastal minimaalselt positiivne (1 kg/ha) KSMi ettevõtetes ja Eesti 

keskmisena, ÜPT ja MAHE puhul negatiivne ((-1) kg/ha ja (-2) kg/ha). 

Võrreldes 2015. aastaga paranes fosfori bilanss 2016. aastal KSM ja ÜPT ettevõtetes (kasv 2 

kg/ha) ning Eesti keskmisena (kasv 1 kg/ha), MAHE ettevõtetes süvenes fosfori defitsiit 

(vähenemine 1 kg/ha).  

2016. aastal majandati positiivse kaaliumi bilansiga KSMi puhul ja Eesti keskmisena (11 kg/ha), 

negatiivse K bilansiga ÜPT ja MAHE ettevõtetes ((-2) kg/ha ja (-7) kg/ha).  

Võrreldes 2015. aastaga, suurenes kaaliumi bilanss 2016. aastal KSM ettevõtetes (kasv 2 kg/ha) 

ja Eesti keskmisena (kasv 3 kg/ha), ÜPT ja MAHE puhul süvenes negatiivne K bilanss 

(vähenemine 2 kg/ha ja 4 kg/ha).  

Ühe aasta toiteelementide üle- või puudujääk võimaldab hinnata NPK leostumise riski konkreetsel 

aastal, pikema perioodi tulemuste kõrvutamine mõju mulla viljakusele. 

 
Joonis 64. Lämmastiku, fosfori, kaaliumi taluvärava bilanss toetustüübiti ja Eesti keskmisena aastatel 2015-
2016 
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Joonis 65. Lämmastiku, fosfori, kaaliumi sisend ja väljund toetustüübiti ning Eesti keskmisena aastatel 
2015-2016 

2016. aastal varieerus N sisend toetustüübiti ja Eesti keskmisena vahemikus 26-114 kg/ha  

P sisend 1-12 kg/ha ja K sisend 2-32 kg/ha (Joonis 65).  

NPK sisend oli kõrgem KSM ettevõtetes. Eriti madal oli P ja K sisend MAHE ettevõtetes (P sisend 

1 kg/ha, K sisend 2 kg/ha). 

NPK sisend püsis 2016. aastal KSM ettevõtete ja Eesti keskmisena 2015. aasta tasemel. ÜPT 

ettevõtetesse sisse ostetud saaduste NPK kogused suurenesid 2016. aastal võrreldes 2015. aastaga 

(N sisendi kasv 16 kg/ha (28%), P 2 kg/ha (33%) ja K 5 kg/ha (29%)). MAHE ettevõtete NPK 

sisend vähenes 2016. aastal (N sisendi vähenemine 4 kg/ha (16%),  

P 1 kg/ha (50%) ja K 4 kg/ha (68%)). 

N väljund varieerus 2016. aastal toetustüübiti ja Eesti keskmisena vahemikus 17-63 kg/ha,  

P väljund 3-11 kg/ha ja K väljund 9-24 kg/ha (Joonis 65).  

Võrreldes 2015. aastaga vähenes ettevõtetest toodanguga väljamüüdud NPK toiteelementide 

kogus 2016. aastal KSMi ja Eesti keskmisena (KSM N väljundi vähenemine 10 kg/ha (14%),  

P 2 kg/ha (15%), K 2 kg/ha (9%); Eesti keskmisena N väljundi vähenemine 6 kg/ha (11%), P 2 

kg/ha (20%), K 2 kg/ha (10%). MAHE ettevõtetes püsis väljamüük üsna 2015. aasta tasemel. ÜPT 

ettevõtte põllumajandustoodangu väljamüük suurenes 2016. aastal (kasv N 10 kg/ha (24%), P 1 

kg/ha (14%) ja K 8 kg/ha (50%)). 

Kuna KSM ettevõtetes ja Eesti keskmisena müüdi 2016. aastal põllumajandustoodangut vähem 

kui 2015. aastal, sisseostetud saaduste toiteelementide kogus püsis 2015. aasta tasemel, siis 2016. 

aastal NPK-bilanss suurenes. Kuigi ÜPT ettevõtetes suurenes 2016. aastal nii ettevõtetesse sisse 

ostetud kui välja müüdud saaduste kogus, võrreldes 2015. aastaga, jäi väljamüügi kasv 2016. aastal 

väiksemaks kui sisseostu kasv ja NPK-bilanss suurenes ka ÜPT puhul. MAHE ettevõtetes vähenes 

2016. aastal sisseostetud saaduste kogus võrreldes 2015. aastaga, toodangu realiseerimine püsis 

üsna samal tasemel 2015. aastaga ja bilanss vähenes. 

2016. aasta oli põllumajandustootjatele keeruline, ebasoodsate ilmastikuolude tõttu saadi 

taimekasvatuses ligi kolmandiku võrra vähem saaki kui 2015. aastal, samuti olid madalamad 

taimekasvatustoodangu realiseerimishinnad. Loomakasvatuses vähenes loomade arv, osad tootjad 

lõpetasid tootmise, langesid loomakasvatustoodangu kokkuostuhinnad, sigade sektorit mõjutas 
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lisaks madalale hinnatasemele Aafrika sigade katk 

(http://www.maainfo.ee/data/trykis/aastaraamat/FADN2016.pdf). 

NPK sisendi ja väljundi jagunemine 2016. aastal toetustüübiti ja Eesti keskmisena on esitatud 

järgnevatel joonistel (Joonis 66, Joonis 67, Joonis 68). 

NPK sisendi jagunemine erines toetustüübiti. KSM ja ÜPT ettevõtetes ning Eesti keskmisena 

moodustasid NPK toiteelementide sisendist peamise osa sisseostetud mineraalväetised. 2016. 

aastal moodustasid mineraalväetised KSM ettevõtetes NPK sisendist 65-73% (2015. a 68-83%), 

ÜPT ettevõtetes 58-85% (2015. a 65-90%), Eesti keskmisena 56-63% (2015. a 57-67%).  

Võrreldes 2015. aastaga vähenes 2016. aastal mineraalväetiste osakaal (protsentides) NPK 

sisendist KSM seireettevõtetes ja Eesti keskmisena ning suurenes ÜPT ettevõtetes.  

Kui kõrvutada toetustüübiti ettevõtetesse ostetud NPK mineraalväetiste koguseid kilogrammides 

põllumajandusmaa hektari kohta, ilmneb et väetiste kogused püsisid 2016. aastal 2015. aastaga 

võrreldes üsna samal tasemel KSM ettevõtetes ja Eesti keskmisena ja suurenesid ÜPT ettevõtetes 

(Lisa 8). Kuna ei ole teada, kui suurt pinda ettevõtetes tegelikult väetati ja millist väetisnormi ha 

kohta kasutati, ei saa olemasolevate andmete põhjal enamat välja tuua.  

Osaliselt võimaldab mineraalsete lämmastikväetiste kasutamist vähendada liblikõieliste suuremal 

pinnal kasvatamine.  

MAHE ettevõtetes mineraalväetiseid ei kasutata, peamise osa lämmastiku sisendist moodustas 

liblikõieliste poolt seotud lämmastik (65%) (2015. a 56%). KSM ettevõtetes moodustas 

liblikõieliste osakaal N sisendist 2016. aastal 14% (2015. a 14%), ÜPT puhul 21% (2015. a 18%) 

ja Eesti keskmisena 16% (2015. a 16%).  

Võrreldes 2015. aastaga suurenes liblikõieliste osakaal N sisendist MAHE ettevõtetes (kasv 9%) 

ja ÜPT ettevõtetes (kasv 3%). 

 
*Muud taimekasvatussaadused- kartul koresööt, köögivili, põhk 

Joonis 66. Lämmastiku sisendi ja väljundi jagunemine toetustüübiti ja Eesti keskmisena 2016. aastal 
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*Muud taimekasvatussaadused- kartul koresööt, köögivili, põhk 

Joonis 67. Fosfori sisendi ja väljundi jagunemine toetustüübiti ja Eesti keskmisena 2016. aastal 

 
*Muud taimekasvatussaadused- kartul koresööt, köögivili, põhk 

Joonis 68. Kaaliumi sisendi ja väljundi jagunemine toetustüübiti ja Eesti keskmisena 2016. aastal 

Sisseostetud loomasööt moodustas olenevalt toetustüübist lämmastiku sisendist 10-20%, fosfori 

sisendist 24-59% ja kaaliumi sisendist 13-60%.  

Toetustüübiti P ja K sisendi ja väljundi protsentides jagunemisest õige ülevaate saamiseks tuleb 

protsentidena esitatud tulemusi kõrvutada P ja K sisendi ja -väljundi (kg/ha kohta) näitajatega, 

näiteks oli MAHE ettevõtete P sisend ainult 1 kg/ha ja P väljund 3 kg/ha kohta (Joonis 65, Joonis 

66, Joonis 67).  

Sisseostetud orgaanilise väetise, seemne ja loomade osakaal oli NPK sisendist väike KSM, ÜPT 

ettevõtetes ja Eesti keskmisena (NPK sisendist 1,5-3,7%), suurem MAHE ettevõtetes  

(NPK sisendist 6-40%). 

N sisendi puhul võeti arvesse veel sademetest saadav lämmastik, mis sõltus põllumajandusmaa 

suurusest (N sidumine sademetega 5 kg/ha).  

NPK väljundi jagunemine erines samuti toetustüübiti. Kuna 2015. aasta kohta 

taimekasvatussaaduste väljundi jagunemist detailsemalt ei analüüsitud, esitatakse andmed 2016. 

aasta tulemuste kohta. 
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2016. aastal moodustasid NPK toiteelementide väljundist peamise osa ettevõtetest väljamüüdud 

taimekasvatussaadused. KSM ja ÜPT ettevõtetes ning Eesti keskmisena müüdi kõige rohkem 

teravilja, MAHE ettevõtetes oli teravilja müük väiksem. Teraviljad moodustasid KSM ettevõtetes 

NPK väljundist 36-53%, ÜPT 25-54%, MAHE ettevõtetes 16-37% ja Eesti keskmisena 37-54%.  

2016. aastal müüdud muud taimekasvatussaadused (kartul, koresööt, köögivili, puuvilja- ja 

marjaaedade toodang, põhk kokku) moodustasid KSM ettevõtete NPK väljundist 8-11%, ÜPT 20-

61%, MAHE puhul 27-70% ja Eesti keskmisena 11-37%. Muude taimekasvatussaaduste müügist 

moodustasid valdava osa koresöödad, kuna heintaimed sisaldavad rikkalikult kaaliumi, väljendub 

see ka suuremas osakaalus K väljundist. 

Müüdud toodangust oli õlikultuuride osakaal 2016. aastal suurem KSM ettevõtetes, kaunviljade 

müügi osakaal MAHEs. 

Loomakasvatussaaduste (piim ja piimatooted, munad, mesi), põllumajandusloomade ja sõnniku 

müük kokku moodustas toetustüüpide ja Eesti keskmisena alla 10% toodangu müügist. 

N kasutamise efektiivsus varieerus 2016. aastal toetustüübiti ja Eesti keskmisena vahemikus  

56-69%, P efektiivsus 90- 311% ja K efektiivsus 61-441% (Joonis 69). 

  
Joonis 69. Lämmastiku, fosfori, kaaliumi kasutamise efektiivsus toetustüübiti ning Eesti keskmisena 
aastatel 2015-2016 

KSM ettevõtete ja Eesti keskmine N ja K kasutamise efektiivsus oli 2016. aastal madal (N puhul 

56% ja K puhul vastavalt 65% ja 61%), P kasutamise efektiivsus oli kõrge ehk keskkonda säilitaval 

tasemel (vastavalt 90% ja 91%). Madala N efektiivsusega majandamisel püsib oht keskkonnale 

(võimalikud kaod vette, õhku, mulda), kaaliumi madal kasutamise efektiivsus keskkonnale otsest 

kahjulikku mõju ei avalda.  

ÜPT ja MAHE ettevõtete N kasutamise efektiivsus oli 2016. aastal küll kõrgem kui KSM 

ettevõtetes ja Eesti keskmisena, aga keskkonna seisukohalt oli efektiivsus madal (ÜPT N 

efektiivsus 69%, MAHE 66%), P ja K kasutamise efektiivsus >100%. Üle 100% efektiivsuse 

korral majandatakse puudujäägiga, näiteks 2016. aastal oli MAHE ettevõtetes toodangu müügiga 

välja viidud kaaliumi kogus üle nelja korra suurem sisseostetud saaduste kaaliumi kogusest (K 
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efektiivsus 441%). Pikaajaline P ja K puudujäägiga majandamine võib edaspidi põhjustada 

mullaviljakuse alanemist ja takistada soovitud saakide saamist. 

Võrreldes 2015. aastaga paranes 2016. aastal MAHE ettevõtete N kasutamise efektiivsus (kasv 

8%), KSM, ÜPT ja Eesti keskmisena N kasutamise efektiivsus langes 2016. aastal (vähenemine 

KSM 10%, ÜPT 1%, Eesti keskmisena 6%). P kasutamise efektiivsus paranes 2016. aastal KSM 

ettevõtetes (17%) ja Eesti keskmisena (10%) ning halvenes ÜPT ja MAHE ettevõtetes (süvenes P 

defitsiidiga majandamine). K kasutamise efektiivsus halvenes kõikide toetustüüpide arvestuses ja 

Eesti keskmisena. 

2016. aastal olid NPK bilansinäitajad kõrgemad KSM ettevõtetes, võrreldes MAHE ja ÜPT 

ettevõtetega. Osaliselt tulenes see toetustüübiti erinevast maakasutusest. KSM ettevõtetes 

kasvatati teravilja 48% põllumajandusmaast, MAHE ettevõtetes 20% ja ÜPT ettevõtetes 39%. 

Teisi põllukultuure (tehnilised kultuurid, kaunviljad) kasvatati samuti suuremal pinnal KSM 

ettevõtetes (18% põllumajandusmaast) kui MAHE ja ÜPT ettevõtetes (9% ja 11%). Toetustüübiti 

erines ka püsirohumaade (>5a rohumaad) osakaal kogu maakasutusest, KSM ettevõtetes oli 

püsirohumaid 10%, MAHE ettevõtetel 42% ja ÜPT tootjatel 13%. Sisuliselt aitab see mõista, miks 

KSM ettevõtetes kasutati sisendina rohkem mineraalväetiseid. Suuremal pinnal põllukultuuride 

kasvatamisega kaasnes suurem mineraalväetiste kasutamine.  

NPK bilansinäitajad sõltusid toetustüübiti veel ettevõtete tootmise spetsiifikast, ettevõtete 

asukohast, suurusest, ilmastikust, mullastikust, saagikusest, kehtivatest keskkonnanõuetest, 

tootmisvahendite ja toodangu realiseerimishindade muutumisest jne.  

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% teraviljaseemne kasutamine võimaldab tänu 

seemnete kõrgele elujõule, puhtusele ja idanevusele tagada taimede kiirema tärkamise ja mullast 

parema toitainete omastamise.  

Kokkuvõttes majandati 2016. aastal KSM toetustüübi ettevõtetes ja Eesti keskmisena positiivse 

NPK bilansiga, lämmastiku ja kaaliumi kasutamise efektiivsus oli ettevõtetes madal, fosfori 

efektiivsus säästva tootmise tasemel. Võrreldes 2015. aastaga suurenes 2016. aastal NPK bilanss, 

NPK sisend püsis 2015. aasta tasemel, vähenes toodangu väljamüük ning halvenes N ja K 

kasutamise efektiivsus, paranes P kasutamise efektiivsus.  

MAHE toetustüübi ettevõtetes majandati 2016. aastal positiivse lämmastiku bilansiga ja negatiivse 

fosfori ja kaaliumi bilansiga, N kasutamise efektiivsus oli madal. Võrreldes 2015. aastaga vähenes 

2016. aastal NPK bilanss ja sisend, põllumajandustoodangu väljamüük püsis 2015. aasta tasemel, 

paranes N kasutamise efektiivsus, halvenes P ja K kasutamise efektiivsus.  

ÜPT ettevõtetes oli 2016 aastal lämmastiku bilanss positiivne, fosfori ja kaaliumi bilanss 

negatiivsed, lämmastiku kasutamise efektiivsus madal, P ja K kasutamise efektiivsus >100%. 

Võrreldes 2015. aastaga, suurenes NPK sisend ja toodangu väljamüük, halvenes NPK kasutamise- 

efektiivsus  
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2.2.2. TALUVÄRAVA TOITEELEMENTIDE BILANSS NITRAADITUNDLIKUL ALAL JA 

VÄLJASPOOL NITRAADITUNDLIKKU ALA PAIKNEVATES ETTEVÕTETES  

2016. aastal oli NTA4-l tegutseva ettevõtte kasutuses keskmiselt 211 ha ja väljaspool NTA-d 116 

ha põllumajandusmaad. NTA ettevõte kasvatas keskmiselt 70 loomühikut ja väljaspool NTA-d 

tegutsev ettevõte 30 lü põllumajandusloomi.  

NPK bilanss oli 2016. aastal kõrgem NTA-l kui väljaspool NTA-d tegutsevates ettevõtetes. NTA 

seireettevõtte keskmine N bilanss oli 51 kg/ha, mis on üsna kõrge ja väljaspool NTA-d 37 kg/ha 

(Joonis 70). Keskkonna seisukohalt võib kõrge N ülejäägiga majandamine suurendada lämmastiku 

võimaliku leostumise ohtu mulda ja vette ning lendumist õhku. 

Võrreldes 2015. aastaga oli N bilanss 2016. aastal NTA-l 16 kg/ha (46%) ja väljaspool NTA-d 4 

kg/ha (12%) kõrgem. 

P ja K bilanss oli NTA-l ja väljaspool NTA-d asuvates ettevõtetes 2016. aastal positiivne, (NTA 

P bilanss 2 kg/ha, K bilanss 13 kg/ha; väljaspool NTA-d P 1 kg/ha ja K 10 kg/ha). Võrreldes 2015. 

aastaga P ja K bilanss valdavalt suurenes 2016. aastal nii NTA-l kui väljaspool NTA-d.  

NPK sisend ja -väljund oli kõikide toiteelementide arvestuses 2016. aastal kõrgem NTA-l kui 

väljaspool NTA-d. Mõlemal juhul püsis sisseostetud saaduste toiteelementide kogus 2016. aastal 

enam-vähem 2015. aastaga samal tasemel, väljamüüdud toodangu toiteelementide kogus aga 

vähenes. Põllumajandustoodangu väljamüügi langus oli 2016. aastal suurem NTA-l kui väljaspool 

NTA-d. 

Toodangu müük vähenes võrreldes 2015. aastaga, kuna 2016. aasta ebasoodsates 

ilmastikutingimustes vähenes taimekasvatussaaduste saak ja loomakasvatustoodang, samuti olid 

madalamad nii toodangu kokkuostu kui realiseerimishinnad. 

 
Joonis 70. Nitraaditundlikul alal ja väljaspool nitraaditundlikku ala paiknevate ettevõtete lämmastiku, fosfori, 
kaaliumi sisend, väljund ja bilanss aastatel 2015-2016  

                                                 
4 Nitraaditundlikuks loetakse ala, kus põllumajanduslik tegevus on põhjustanud või võib põhjustada nitraatioonisisalduse põhjavees 

üle 50 mg/l või mille pinnaveekogud on põllumajanduslikust tegevusest tingituna eutrofeerunud või eutrofeerumisohus. 
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NPK sisendi ja väljundi jagunemine NTA ja väljaspool NTA-d tegutsevates ettevõtetes on esitatud 

järgneval joonisel (Joonis 71).  

Peamise osa NPK toiteelementide sisendist moodustasid sisseostetud väetised. 2016. aastal 

moodustasid mineraalväetised NTA ettevõtetes NPK sisendist 63-76% (2015. a, 61- 72%) 

väljaspool NTA-d paiknevates ettevõtetes 55-62% (2015.a 56-66%). Väetiste osatähtsus NPK 

sisendist oli suurem NTA ettevõtetes kui väljaspool NTA-d.  

Võrreldes 2015. aastaga suurenes NTA ettevõtetes 2016. aastal küll sisseostetud mineraalväetiste 

osakaal NPK sisendist protsentides, kuid NPK mineraalväetiste kogus kilogrammides 

põllumajandusmaa hektari kohta suurenes ainult N mineraalväetiste arvestuses (kasv 4 kg/ha 

(3%)). NTA ala P ja K mineraalväetiste kogused ning väljaspool NTA ala sisseostetud NPK 

mineraalväetiste kogused hektari kohta vähenesid 2016. aastal (Lisa 9), (Lisa 10).  

NTA-l tegutsevate ettevõtete suurem mineraalväetiste osakaal NPK sisendist tulenes osaliselt 

maakasutusest. 2016. aastal kasvatati NTA seirealal teravilja 48% ja teisi põllukultuure (tehnilised 

kultuurid, kaunviljad) 14% põllumajandusmaast; väljaspool NTA ala oli teravilja kasvupind 38% 

ja teiste kultuuride kasvupind 14%. Püsirohumaade (>5a rohumaad) osakaal moodustas NTA 

maakasutusest 11%, väljaspool NTA-d 24%. Suuremal pinnal põllukultuuride kasvatamisega 

kaasnes suuremas koguses mineraalväetiste kasutamine.  

2016. aastal moodustas NPK sisendist arvestatava osa veel sisseostetud loomasööt, NTA 

ettevõtetes 17-29% ja väljaspool NTA ala 21-39%.  

Liblikõieliste poolt seotud lämmastiku osakaal moodustas NTA N sisendist 14% ja väljaspool 

NTA-d 17%. Suuremal pinnal liblikõieliste kasvatamine võimaldab osaliselt vähendada 

mineraalväetiste kasutamist.  

Sisseostetud loomade, orgaanilise väetise, seemnete ja sademete osa NPK sisendist jäi alla 10%. 

Sademetest saadav N kogus sõltus põllumajandusmaa pinnast. 

 
*Muud taimekasvatussaadused- kartul, koresööt, köögivili, põhk 

Joonis 71. Nitraaditundlikul alal ja väljaspool nitraaditundlikku ala paiknevate ettevõtete lämmastiku, fosfori, 
kaaliumi sisendi ja väljundi jagunemine 2016. aastal. 
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NTA-l ja väljaspool NTA-d tegutsevate ettevõtete välja müüdud toodangust (NPK väljund) 

moodustasid 2016. aastal peamise osa taimekasvatussaadused (NTA 86-88%, vp NTAd  

91-93%).  

Suurima osatähtsuse välja müüdud taimekasvatustoodangu NPK toiteelementide kogusest 

moodustasid teraviljad (NTA 39-54%, vp NTAd 36-55%). 

Muud taimekasvatussaadused (kartul, koresööt, köögivili, puuvilja– ja marjaaedade toodang, põhk 

kokku) moodustasid müüdud toodangust, olenevalt toiteelemendist, NTA-l 6-31% ja väljaspool 

NTA-d 9-38%. Peamise osa muude taimekasvatussaadused müügist moodustasid 2016. aastal 

koresöödad. Kuna heintaimed sisaldavad rikkalikult kaaliumi, väljendus see ka suuremas 

osakaalus K väljundist. 

Ettevõtetest välja müüdava loomakasvatustoodangu (piim ja piimatooted, kanamunad, mesi, 

põllumajandusloomad ja orgaanilise väetis) osatähtsus kogu NPK väljundist jäi kordades 

väiksemaks taimekasvatustoodangu müügist ja moodustas NTA-l 7-9%, väljaspool NTA-d 11-

13%. 

N ja K kasutamise efektiivsus oli 2016. aastal madal nii NTA-l (N efektiivsus 54%, K 58%) kui 

ka väljaspool NTA-d (N efektiivsus 56%, K 61%) (Joonis 72). Fosfori kasutamine oli säästva 

tootmise tasemel (NTA P efektiivsus 86%, vp NTA P efektiivsus 92%).  

Võrreldes 2015. aastaga halvenes 2016. aastal NTA-l ja väljaspool NTA-d nii N kui K kasutamise 

efektiivsus (NTA N efektiivsuse vähenemine 14%, K 5%, vp NTA N efektiivsuse vähenemine 

5%, K 9%). P kasutamise efektiivsus paranes väljaspool NTA-d. 

 
Joonis 72. Nitraaditundlikul alal ja väljaspool nitraaditundlikku ala paiknevate ettevõtete lämmastiku, fosfori, 
kaaliumi kasutamise efektiivsus aastatel 2015-2016  

Kokkuvõttes majandati 2016. aastal intensiivsemalt NTA-l kui väljaspool NTA-d. NTA-l 

tegutsevate ettevõtete kasutuses oli rohkem põllumajandusmaad, kasvatati rohkem põllukultuure 

ja loomi, osteti suuremas koguses tootmiseks vajalikke sisendeid ja müüdi rohkem toodangut kui 

väljaspool NTA-d. Võrreldes 2015. aastaga püsis NPK sisend NTA-l enam-vähem samal tasemel 

mis 2016. aastal, ebasoodsate ilmastikutingimuste tõttu vähenes aga saak ja madalamate 

kokkuostuhindade tulemusel toodangu müük, mistõttu suurenes NPK bilanss ja langes 

toiteelementide kasutamise efektiivsus.  
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Kokkuvõte 

 2017. aastal arvutati PMK „Taluvärava toiteelementide bilansi ja kasutuse uuringu“ 

tulemused 2016. aasta kohta FADNi andmetel, valimisse kuulus 661 ettevõtet, tulemused 

esitati laiendatud andmetena.  

 2016. aastal varieerus lämmastiku bilanss toetustüübiti ja Eesti keskmisena vahemikus 9-

51 kg/ha, fosfori bilanss 1-(-2) kg/ha ja kaaliumi bilanss vahemikus (-7)-11 kg/ha.  

 KSM ettevõtete N- bilanss oli 2016. aastal üsna kõrge (51 kg/ha). Keskkonna seisukohalt 

võib kõrge N- ülejäägiga majandamine suurendada lämmastiku võimaliku leostumise ohtu 

mulda ja vette ning lendumist õhku. MAHE ettevõtete N- bilanss oli madal (9 kg/ha).  

 Fosfori ja kaaliumi bilanss oli 2016. aastal positiivne KSMi ettevõtetes ja Eesti 

keskmisena, ÜPT ja MAHE puhul negatiivne.  

 2016. aastal varieerus N- sisend toetustüübiti ja Eesti keskmisena vahemikus 26-114 kg/ha, 

P- sisend 1-12 kg/ha ja K- sisend 2-32 kg/ha. NPK- sisend oli kõrgem KSM ettevõtetes. 

Eriti madal oli P- ja K- sisend MAHE ettevõtetes (P- sisend 1 kg/ha, K- sisend 2 kg/ha). 

 N- väljund varieerus 2016. aastal toetustüübiti ja Eesti keskmisena vahemikus 17-63 kg/ha, 

P- väljund 3-11 kg/ha ja K- väljund 9-24 kg/ha.  

 Võrreldes 2015. aastaga vähenes ettevõtetest toodanguga väljamüüdud NPK 

toiteelementide kogus 2016. aastal KSMi ja Eesti keskmisena. MAHE ettevõtetes püsis 

väljamüük üsna 2015. aasta tasemel. ÜPT ettevõtte põllumajandustoodangu väljamüük 

suurenes 2016. aastal.   

 2016. aastal moodustasid KSM ja ÜPT ettevõtetes ning Eesti keskmisena NPK 

toiteelementide sisendist peamise osa sisseostetud mineraalväetised (56-85%). 

 MAHE ettevõtetes mineraalväetiseid ei kasutata, peamise osa lämmastiku sisendist 

moodustas 2016. aastal liblikõieliste poolt seotud lämmastik (65%), KSM ettevõtetes 

moodustas liblikõieliste osakaal N sisendist 2016. aastal 14 %, ÜPT puhul 21% ja Eesti 

keskmisena 16%.  

 2016. aastal moodustasid KSM ja ÜPT ettevõtetes ning Eesti keskmisena NPK 

toiteelementide väljundist peamise osa ettevõtetest väljamüüdud teraviljad (25-54%) ja 

MAHEs muud taimekasvatussaadused (kartul, koresööt, köögivili, puuvilja- ja 

marjaaedade toodang, põhk kokku) (27-70%). 

 N- kasutamise efektiivsus varieerus 2016. aastal toetustüübiti ja Eesti keskmisena 

vahemikus 56-69%, P- efektiivsus 90- 311% ja K- efektiivsus 61-441%. 

 2016. aastal oli NTA ala seireettevõtte keskmine N bilanss 51 kg/ha, väljaspool NTAd 37 

kg/ha. P ja K bilanss oli ettevõtetes positiivne.  

 NPK sisend ja -väljund oli kõikide toiteelementide arvestuses 2016. aastal kõrgem NTA-l 

kui väljaspool NTA-d. Mõlemal juhul püsis sisseostetud saaduste toiteelementide kogus 

2016. aastal enam-vähem 2015. aastaga samal tasemel, väljamüüdud toodangu 

toiteelementide kogus vähenes. 
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 2016. aastal moodustasid peamise osa NPK toiteelementide sisendist sisseostetud 

mineraalväetised, NTA ettevõtetes NPK sisendist 63-76%,  

väljaspool NTA-d paiknevates ettevõtetes 55-62%.  

 Välja müüdud toodangust moodustasid 2016. aastal peamise osa taimekasvatussaadused, 

NTA-l NPK-väljundist 86-88%, väljaspool NTA-d 91-93%. 

 2016. aastal oli N ja K kasutamise efektiivsus madal nii NTA-l (N efektiivsus 54%, K 58%) 

kui ka väljaspool NTA-d (N efektiivsus 56%, K 61%). Fosfori kasutamine oli säästva 

tootmise tasemel (>80%). 

 Kokkuvõttes majandati 2016. aastal intensiivsemalt NTA-l kui väljaspool NTA-d.  

 2017. aasta uuringu tulemustel võib keskkonnasäästlikkuse ja vee kvaliteedi paranemise 

seisukohalt olukorda hinnata keskpäraseks. Mullaviljakuse säilitamise ja paranemise 

seisukohalt tuleb suuremat tähelepanu pöörata fosfori ja kaaliumi tasakaalustatud 

kasutamisele ja NPK toiteelementide kasutamise efektiivsuse parandamisele. 

2.3. UURINGU „PESTITSIIDIDE KASUTUSKOORMUS“ ANDMETE ANALÜÜS 2017. 

AASTAL KOGUTUD 2016. AASTA ANDMETE KOHTA 

Töö teostaja: Põllumajandusuuringute Keskuse põllumajanduskeskkonna seire ja uuringute büroo. 

Andmekogujad: Kerli Hollo, Linda Raasik, Helle Rohtla, Ene Milvaste. 

Eesmärk 

Uuringu eesmärgiks oli hinnata, kuidas 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.  

Uuringu tulemusi kasutatakse põllumajanduslike keskkonnatoetuste hindamise ja seire 

taustainformatsioonina ning seireindikaatorite valiku täpsustamiseks.  

Metoodika 

Käesolevas uuringus võrreldakse keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) ja ühtset 

pindalatoetust (ÜPT) taotlenud põllumajandusettevõtete pestitsiidide kasutamist ja toetustele 

kehtestatud nõuete täitmise mõju keskkonnale. Analüüsitakse 2017. aastal seireettevõtetest 2016. 

aasta kohta kogutud andmeid, mille põhjal arvutatakse iga seireettevõtte kohta nn pestitsiidide 

kasutuskoormus:  

 pestitsiididega pritsitud pinna osakaal 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.  
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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, seirevalimit suurendati ~1/3 võrra. 2017. aastal koguti 

pestitsiidide kasutamise andmeid 2016. aasta kohta 119 ettevõttest, seireala suuruseks oli 13 626 

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 2017. aastal valimisse 65 keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) 

toetust taotlenud ettevõtet. Võrdlusgruppi kuulus 54 ettevõtet ühtset pindalatoetust (ÜPT) 

taotlenud tootjate hulgast, kes keskkonnatoetust ei taotlenud.  

Tootmistüübi alusel kuulus 2017. aastal valimisse 66 taimekasvatusega ja 53 segatootmisega 

tegelevat ettevõtet. Suuruse alusel 34 ettevõtet <40 ha; 44 ettevõtet 40-100 ha ja 41 ettevõtet >100 

ha. 

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). 2017. aastal 

kuulus seirevalimisse 66 ettevõtet Kesk-Eestist ja 53 Lõuna-Eestist. 

Taustainfoks pestitsiidide kasutamise kohta Eestis kasutatakse Statistikaameti avaliku andmebaasi 

andmeid.  

Kuna osa valimisse kuulunud ettevõtetest on aastate jooksul 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.  

Põhjalikumalt analüüsitakse aruande tulemuste osas pestitsiidide kasutuskoormust seireettevõtete 

keskmisena ja toetustüübiti (KSM; ÜPT) 2016. aasta kohta. Andmete analüüs sisaldab võimalusel 

2016. a pestitsiidide kasutamise võrdlust sama uuringu referentsperioodi (2010-2013) vastavate 

keskmiste näitajatega, osade näitajate referentsaastaks valiti 2015. aasta. 

Seireettevõtete pestitsiidide kasutuskoormuse andmete analüüsimisel kasutatud näitajad ja 

muutused referentsväärtuste suhtes on esitatud tabelina aruande lisas (Lisa 11).  

Pestitsiidide kasutuskoormuse koondtulemused aastate 2007-2016 kohta toetustüübiti, 

tootmistüübiti, suurusgrupiti ja piirkonniti esitatakse tabelite kujul samuti aruande lisades (Lisa 

12, Lisa 13, Lisa 14, Lisa 15). Mida pikem on andmete aegrida, seda selgemalt joonistuvad välja 

üldised trendid pestitsiidide kasutamises. 

Detailse info pestitsiidide liigiti kasutamise kohta kultuurigruppide lõikes seireettevõtete 

keskmisena ja toetustüübiti leiab aruande lisast (Lisa 16, Lisa 17). 

  

https://ait.agri.ee/PMK/PSUO/Aruanded/Uuringud_2017_kohta/Lisad_uuringud.xlsx#'Lisa 11'!A1
https://ait.agri.ee/PMK/PSUO/Aruanded/Uuringud_2017_kohta/Lisad_uuringud.xlsx#'Lisa 12'!A1
https://ait.agri.ee/PMK/PSUO/Aruanded/Uuringud_2017_kohta/Lisad_uuringud.xlsx#'Lisa 12'!A1
https://ait.agri.ee/PMK/PSUO/Aruanded/Uuringud_2017_kohta/Lisad_uuringud.xlsx#'Lisa 13'!A1
https://ait.agri.ee/PMK/PSUO/Aruanded/Uuringud_2017_kohta/Lisad_uuringud.xlsx#'Lisa 14'!A1
https://ait.agri.ee/PMK/PSUO/Aruanded/Uuringud_2017_kohta/Lisad_uuringud.xlsx#'Lisa 15'!A1
https://ait.agri.ee/PMK/PSUO/Aruanded/Uuringud_2017_kohta/Lisad_uuringud.xlsx#'Lisa 16'!A1
https://ait.agri.ee/PMK/PSUO/Aruanded/Uuringud_2017_kohta/Lisad_uuringud.xlsx#'Lisa 17'!A1


 

 

2.3.1. PESTITSIIDIDE KASUTUSKOORMUS SEIREETTEVÕTETE KESKMISENA, 

REFERENTSVÄÄRTUSTE JA 2016. AASTA TULEMUSTE VÕRDLUSES 

Aastal 2016 pritsiti seireettevõtete (119 ettevõtet, seireala 13 625 ha) keskmisena 70% seirealusest 

põllumajandusmaast. Referentsperioodiga (aastate 2010-2013 keskmine) võrreldes  

suurenes pritsitud pind 2016. aastal 7%, võrreldes 2015. aastaga 4% (Joonis 73). 

*2015. aastal muudeti seirevalimit (2007.-2014. a ~80 ettevõtet, seireala ~8700 ha; alates 2015*. a 118 ettevõtet, seireala 12 481 ha) 

Joonis 73. Seireettevõtete pritsitud pinna osakaal põllumajandusmaast, toimeainet pritsitud pinnale ja 

põllumajandusmaale ning trend aastatel 2007-2016 

Lisaks pestitsiididega pritsitud pinna suurenemisele suurenes seireettevõtetes 2016. aastal ka 

kasutatud toimeaine kogus. Pestitsiidide toimeainet kasutati seireettevõtete keskmisena 2016. 

aastal pritsitud pinna kohta 0,758 kg/ha ja põllumajandusmaa kohta 0,527 kg/ha, mis on pritsitud 

pinna kohta 0,072 kg/ha (11%) ja põllumajandusmaa kohta 0,097 kg/ha (23%) rohkem kui 

referentsperioodil (Lisa 11).  

Võrreldes 2015. aastaga suurenes 2016. aastal seireettevõtete keskmisena kasutatud toimeaine 

kogus pritsitud pinna kohta 0,027 kg/ha (4%) ja põllumajandusmaa kohta 0,043 kg/ha (9%). 

Pestitsiidide toimeaine koguste suurenemine pritsitud pinna ja põllumajandusmaa kohta väljendub 

ka kogu seireperioodi (2007-2016) iseloomustavates trendides (Joonis 73). 

Peamiselt sõltus seireettevõtete pestitsiidide kasutuskoormus aastate jooksul teraviljade pinna 

muutumisest, vähemal määral rapsi ja viimastel aastatel ka põldherne ja põldoa pinna muutustest. 

Nende kultuuride kasvatamisel kasutatakse pestitsiide pindalaliselt, liigiti ja koguseliselt kõige 

rohkem. 

Kuna 2015. aastal muudeti seirevalimit ja sellega kaasnes seirealuse põllumajandusmaa 

märkimisväärne suurenemine, võeti MAK 2014-2020 perioodil maakasutuse andmete võrdlemisel 

referentsaastaks 2015. aasta seireettevõtete maakasutuse andmed.  

2016. aastal kasvatati seireettevõtetes teravilja, rapsi ja põldhernest kokku 72%-l 

põllumajandusmaast, pestitsiididega pritsitud pinnast moodustasid eelnimetatud kultuurid kokku 
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97% (Joonis 74, Joonis 75). 2015. aastal moodustas teravilja, rapsi ja põldherne kasvupind 

seireettevõtetes 67% põllumajandusmaast ja kogu pritsitud pinnast 97%.  

 
muud – aiakultuurid, köögivili, mustkesa, sööti jäetud maa 

Joonis 74. Seireettevõtete põllumajandusmaa kasutus 2016. aastal 

 
muud – aiakultuurid, köögivili, mustkesa, sööti jäetud maa, lühiajalised rohumaad 

Joonis 75. Seireettevõte pestitsiididega pritsitud pinna jagunemine 2016. aastal 

Kõige suuremal pinnal ja suuremas koguses kasutati seirepõldudel kõikidel seireaastatel 

herbitsiide (umbrohutõrjevahendid). Näiteks 2016. aastal pritsiti herbitsiididega 63% pritsitud 

pinnast, kasutati 64 erinevat preparaati ning kasutatud pestitsiidide toimeainest kokku moodustasid 

herbitsiidid 69%. Fungitsiidide (seen- ja viirushaiguste tõrjevahendid), insektitsiidide 

(putukatõrjevahendid) ja kasvuregulaatorite (taimede kasvu reguleerivad preparaadid) osatähtsus 

oli nii pritsitud pinna kui kasutatud toimeaine koguse arvestuses tunduvalt väiksem (Tabel 15).  

põlduba
1%

muud 
2%

raps
7%

põldhernes
8%

püsirohumaa
10%

lühiajalised 
rohumaad

15%

teravili 
57%

muud 
1%

põlduba
2%

põldhernes
9%

raps
10%

teravili 
78%



97 

 

Statistikaameti andmetel moodustas 2016. aastal kõikidest Eestis kasutatud pestitsiidide toimeaine 

kogusest herbitsiidide toimeaine 72%, fungitsiidide toimeaine 12%, insektitsiidide ja 

kasvuregulaatorite kohta kahjuks koondandmed puudusid. (Statistikatöö 2082 

„Taimekaitsevahendite kasutamine põllumajanduslikes majapidamistes maakonna ja kultuuri 

järgi“)  

Tabel 15. Seireettevõtetes kasutatud pestitsiidiliikide osakaal pritsitud põldude pinnast ja kasutatud 
pestitsiidide toimeainest aastatel 2015 ja 2016 

Kasutatud 
pestitsiidid  

Osakaal seireettevõtete pritsitud 
pinnast, %  

Osakaal kasutatud pestitsiidide 
toimeainest, % 

 2015. a 2016. a 2015. a 2016. a 

KSM+ÜPT seireettevõtted kokku 

Fungitsiidid 20 19 16 18 

Herbitsiidid 63 63 70 69 

Insektitsiidid 11 9 4 3 

Kasvuregulaatorid 6 8 11 10 

KSM seireettevõtted 

Fungitsiidid 22 22 18 23 

Herbitsiidid 58 62 67 63 

Insektitsiidid 14 8 6 3 

Kasvuregulaatorid 5 8 10 10 

ÜPT seireettevõtted 

Fungitsiidid 14 15 12 12 

Herbitsiidid 72 65 75 75 

Insektitsiidid 5 11 1 3 

Kasvuregulaatorid 8 8 12 11 

Pestitsiidide toimeainetest kasutati seirepõldudel 2016. aastal herbitsiidide arvestuses kõige 

suuremas koguses glüfosaati ja MCPA-d, fungitsiidide osas tebukonasooli, epoksikonasooli ja 

fenpropimorfi; insektitsiidide osas dimetoaati, tiaklopriidi ja deltametriini ning kasvuregulaatorite 

puhul kloromekvaati. 

Kõik seireettevõtetes 2016. aastal enamkasutatud toimeained kuulusid Statistikaameti andmetel 

vastava pestitsiidiliigi arvestuses Eestis enamturustatud toimeainete hulka. (Statistikatöö KK2085 

„Toimeaine kogus turustatud taimekaitsevahendites“) 

Detailse info pestitsiidide liigiti kasutamise kohta kultuurigruppide lõikes leiab aruande lisast (Lisa 

16).  

Pestitsiididega pritsitud pinna osakaal põllumajandusmaast kultuurigrupiti varieerus 2016. aastal. 

Suviteraviljade ja taliteraviljade pinnast pritsiti 96%, rapsil 93%, põldhernel 84% (Lisa 16).  

Võrreldes 2015. aastaga jäi pritsitud pinna osakaal põllumajandusmaast 2016. aastal samaks 

teraviljade arvestuses (96%) ja vähenes rapsi ning põldherne puhul (4% ja 8%).  

Kasutatud toimeaine kogus pritsitud pinna kohta varieerus samuti kultuurigrupiti, näiteks kasutati 

2016. aastal suviteraviljadel 0,771 kg/ha, taliteraviljadel 0,699 kg/ha, rapsil 0,701 kg/ha ja 

põldhernel 0,755 kg/ha toimeainet (Joonis 76).  

 

http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/varval.asp?ma=KK2082&ti=TAIMEKAITSEVAHENDITE+KASUTAMINE+P%D5LLUMAJANDUSLIKES+MAJAPIDAMISTES+MAAKONNA+JA+KULTUURI+J%C4RGI&path=../Database/Keskkond/07Pollumajanduskeskkond/&lang=2
http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/varval.asp?ma=KK2085&ti=TURUSTATUD+TAIMEKAITSEVAHENDID+TOIMEAINE+J%C4RGI&path=../Database/Keskkond/07Pollumajanduskeskkond/&lang=2
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Joonis 76. Seireettevõtetes kasutatud pestitsiidide toimeainet pritsitud pinnale kultuurigrupiti aastatel 2015 
ja 2016  

Võrreldes 2015. aasta tulemustega suurenes pestitsiidide kasutamine 2016. aastal suviteraviljadel 

(6%) - suurenes fungitsiidide ja herbitsiidide kasutamine ja rapsil (54%) - suurenes kõikide 

pestitsiidiliikide kasutamine. Kasutamine vähenes põldhernel (2%) - vähenes insektitsiidide 

kasutamine ja taliteraviljadel (11%) - vähenes herbitsiidide, insektitsiidide, kasvuregulaatorite 

kasutamine (Joonis 76, Lisa 16).  

Pestitsiidide liigiti kasutamine sõltub aasta ilmastikust, kasvatatavast kultuurist, külvi tihedusest, 

põllu umbrohtumusest, viljelustehnoloogiast jne.  

2016. aasta oli sademeterohke ja jahe, võrreldes 2015. aastaga suurenes umbrohtude ja 

taimehaiguste levik ja herbitsiidide ning fungitsiidide kasutamine. 

Kasutatud pestitsiidide toimeaine kogus pritsitud pinna ja põllumajandusmaa kohta 2016. aastal 

võrreldes 2015. aastaga suurenes, kuna suviteraviljade ja taliteraviljade pritsitud pind kokku 

moodustas 2016. aastal kogu pestitsiididega pritsitud pinnast kõige suurema osakaalu (78%) ja 

teraviljadel kasutatud pestitsiidide toimeaine kogus suurenes (2015. a 0,744 kg/ha, 2016. a 0,752 

kg/ha).  

Kõige suurema kulunormiga preparaadid, mida seireettevõtetes kasutati, olid glüfosaadi 

toimeainet sisaldavad herbitsiidid (füüsiline kasutuskogus olenevalt preparaadist, 

kasutusotstarbest ja kultuurist 0,8-8 l/ha). Kuna glüfosaatide kasutamine on viimastel aastatel 

muutunud üha teravamaks probleemiks, analüüsiti seireettevõtetes kasutatud glüfosaatide 

kasutamist põhjalikumalt. 

2016. aastal moodustas glüfosaatidega pritsitud pind kogu seireettevõtete pritsitud pinnast 6%, 

kasutatud glüfosaadi toimeaine kogus kokku moodustas samas 28% pestitsiidide toimeainest (Lisa 

11).  

Võrreldes 2015. aastaga jäi 2016. aastal glüfosaatidega pritsitud pind kogu seireettevõtete pritsitud 

pinnast samaks (6%), suurenes aga kasutatud glüfosaadi toimeaine kogus pestitsiidide toimeainest 

(kasv 4%). 
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Kui 2015. aastal kasutati seireettevõtetes glüfosaadi toimeainet pritsitud pinnale 1,088 l/ha, siis 

2016. aastal juba 1,343 l/ha (kasv 23%) (Lisa 11).  

2016. aastal kasutati seirealal kokku 13 erinevat glüfosaadi preparaati, millest suurema osa 

moodustasid Rodeo XL ja Ranger XL. Kummagi herbitsiidi ühes liitris preparaadis sisaldub  

0,360 l glüfosaadi toimeainet ja preparaadi kulunorm (füüsiline kogus, mida kasutatakse põllul) 

on olenevalt kultuurist, kasutusotstarbest ja kasutusajast 1-4 liitrit hektari kohta.  

Kui võtame näiteks, et suviteravilja põllu pind oli 5 ha ja sellel kasutati koristusjärgselt kõrrepõllul 

umbrohtude hävitamiseks herbitsiidi Ranger XL, kulunormiga 3 l/ha kohta, saame, et konkreetse 

põllu ühe ha kohta kasutati 3 (l) x 0,360 (l) =1,08 l glüfosaadi toimeainet ja kogu põllu kohta 5 

(ha) x 1,08 (l/ha) = kokku 5,4 liitrit glüfosaadi toimeainet. 

Kultuurigruppide arvestuses kasutati seireettevõtetes glüfosaate kõige suuremal pinnal ja 

toimeaine koguses teraviljadel (~ 90% kogu glüfosaatidega pritsitud pinnast ja kasutatud 

glüfosaadi toimeaine kogusest). Peamiselt kasutati teraviljadel glüfosaati koristusjärgselt, mõnel 

juhul ka enne külvi, tülikatest umbrohtudest vabanemiseks. Kui 2015. aastal kasutati teraviljadel 

glüfosaadi toimeainet 1,091 l/ha kohta, siis 2016. aastal 1,267 l/ha-le.  

Statistikaameti andmetel kasutati Eestis 2015. aastal glüfosaadi toimeainet põllumajanduslikes 

majapidamistes kultuuridel kokku 131 857 liitrit, mis moodustas 38% kõikidest kasutatud 

pestitsiidide toimeainetest kokku. Kultuuride keskmisena kasutati glüfosaati pritsitud pinna kohta 

1,678 l/ha (teraviljadel 1,685 l/ha), 2016. aasta kohta kahjuks andmed puuduvad (Statistikatöö 

KK2081 „Kasutatud taimekaitsevahendite kogus ning vähemalt korra toimeainega töödeldud pind 

põllumajanduslikes majapidamistes toimeaine ja kultuuri järgi“).  

2016. aastal turustati Statistikaameti andmetel Eestis glüfosaadi toimeainet kokku 411 611 liitrit. 

Kahjuks ei leia Statistikaameti andmetest turustatud glüfosaadi toimeaine kogust 2015. aasta 

kohta, kuna andmete avaldamist ei võimalda Statistikaametis andmekaitse põhimõte. (Statistikatöö 

KK2085 „Toimeaine kogus turustatud taimekaitsevahendites“). Praegusel kujul Statistikaametist 

kättesaadavad andmed on lünklikud ega anna ülevaadet Eestis tervikuna glüfosaatide ja ka osade 

teiste tihti põldudel kasutatud toimeainete kasutamisest. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et 2016. aastal pestitsiidide kasutamine seireettevõtete keskmisena 

suurenes, võrreldes referentsperioodi keskmiste ja 2015. aasta tulemustega. Seireettevõtetes 

kasutatud pestitsiidide toimeaine kogused pritsitud pinna ja põllumajandusmaa kohta ei erinenud 

statistiliselt oluliselt aastate vahel (p>0,05). Pestitsiidide kasutamise suurenemisega seoses säilib 

oht, et pinna- ja põhjavee saastumine võib suureneda, see omakorda võib ohustada 

mullakeskkonda ja mõjuda elurikkust pärssivalt.  

2.3.2. PESTITSIIDIDE KASUTUSKOORMUS KSM JA ÜPT SEIREETTEVÕTETES, 

REFERENTSVÄÄRTUSTE JA 2016. AASTA TULEMUSTE VÕRDLUSES 

2016. aastal kuulus seirevalimisse 65 KSM (seireala 9241 ha) ja 54 ÜPT toetust taotlenud ettevõtet 

(seireala 4385 ha). 

KSM tootjatele valiti võrdlusgrupiks ÜPT tootjad, kuna ÜPT tootjatele kehtivate pestitsiidide 

kasutamise põhinõuete täitmisele lisaks peavad 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 

https://ait.agri.ee/PMK/PSUO/Aruanded/Uuringud_2017_kohta/Lisad_uuringud.xlsx#'Lisa 11'!A1
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kehtib ka haljaskesal ja haljasväetiseks kasvatatavate taimede kohta ning põldudel, 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.  

Seireettevõtetes varieerus 2016. aastal pestitsiidide kasutamine suurtes piirides. Leidus nii 

ettevõtteid, kes ei kasutanud pestitsiide üldse, kui ka neid, kes kasutasid pestitsiide kõikidel 

põldudel. Kahes ÜPT ja neljas KSM ettevõttes sel aastal pestitsiide ei kasutatud.  

Aastal 2016 pritsiti KSM ettevõtete keskmisena 68% ja ÜPT keskmisena 74% seirealusest 

põllumajandusmaast (Joonis 77). Võrreldes referentsväärtustega (KSM puhul 50%, ÜPT puhul 

79%) suurenes KSM ettevõtete pritsitud pind 2016. aastal 18% ja vähenes ÜPT puhul 5%  

(Lisa 11). Võrreldes 2015. aastaga suurenes pritsitud pind 2016. aastal KSM ettevõtetes 3% ja 

ÜPT ettevõtetes 5%. 

KSM ja ÜPT toetustüübi ettevõtetes kasutati 2016. aastal pestitsiidide toimeainet pritsitud pinnale 

vastavalt 0,628 ja 1,099 kg/ha ning põllumajandusmaale 0,424 ja 0,743 kg/ha (Lisa 11; Joonis 77; 

Joonis 78). 

Referentsväärtusega võrreldes kasutati KSM põldudel 2016. aastal pestitsiidide toimeainet 

pritsitud pinna kohta 0,12 kg/ha (16%) vähem, põllumajandusmaa kohta aga 0,053 kg/ha (14%) 

rohkem. ÜPT ettevõtetes suurenes kasutatud pestitsiidide toimeaine kogus nii pritsitud pinna kui 

põllumajandusmaa kohta märgatavalt suuremas mahus (suurenemine vastavalt 58% ja 47%). 

Võrreldes 2015. aastaga suurenes 2016. aastal KSM ettevõtetes pritsitud pinna kohta kasutatud 

toimeaine kogus (11%) ja vähenes põllumajandusmaa kohta kasutatud kogus (7%), ÜPT 

ettevõtetes suurenes see nii pritsitud pinna kui põllumajandusmaa kohta (30% ja 38%). 

Perioodi 2007-2016 tulemustel on pestitsiidide kasutamise trend ÜPT seireettevõtetes 

vahepealsete aastate langusperioodi järel nii pritsitud pinna kui põllumajandusmaa kohta taas 

tõusev, KSM ettevõtetes avaldub tõusev trend põllumajandusmaa kohta ja viimastel aastatel 

langev trend pritsitud pinna kohta (Joonis 77; Joonis 78).  

https://ait.agri.ee/PMK/PSUO/Aruanded/Uuringud_2017_kohta/Lisad_uuringud.xlsx#'Lisa 11'!A1
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*2015. aastal muudeti seirevalimit (2007.-2014. a ~80 ettevõtet, seireala ~8700 ha; 2015*. a 118 ettevõtet, seireala 12 481 ha) 

Joonis 77. KSM ja ÜPT seireettevõtete pritsitud pind seirealusest põllumajandusmaast, kasutatud 
pestitsiidide toimeainet pritsitud pinnale ja trend kasutatud toimeainet pritsitud pinnale aastatel 2007-2016  

 
*2015. aastal muudeti seirevalimit (2007.-2014. a ~80 ettevõtet, seireala ~8700 ha; 2015*. a 118 ettevõtet, seireala 12 481 ha) 

Joonis 78. KSM ja ÜPT seireettevõtetes kasutatud pestitsiidide toimeaine kogus ja trend kasutatud 
toimeainet põllumajandusmaale, aastatel 2007-2016  

Osaliselt võib pestitsiidide kasutuskoormuse suurenemist põhjendada 2015. aastal seirevalimi 

muutmisega, millega kaasnes seirealuse põllumajandusmaa märkimisväärne suurenemine  

(Lisa 11).  

2016. aastal kasvatati KSM seireettevõtetes teravilja, rapsi ja põldhernest kokku 70%-l 

põllumajandusmaast, pestitsiididega pritsitud pinnast moodustasid eelnimetatud kultuurid kokku 

97%. ÜPT ettevõtetes moodustas teravilja, rapsi ja põldherne kasvupind kokku 2016. aastal 74% 
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ja kogu ÜPT pritsitud pinnast 98%. Kuna teraviljad moodustasid ÜPT seireettevõtetes 

põllumajandusmaast ja pritsitud pinnast ~11% suurema osakaalu kui KSM ettevõtetes, tähendas 

see, et kokkuvõttes kujunes suuremaks ka kogu ÜPT seireettevõtete pestitsiidide kasutuskoormus. 

Rapsi ja herne kasvupinna muutus mõjutas pestitsiidide kasutuskoormust väikses mahus (Joonis 

79; Joonis 80; Joonis 81; Joonis 82).  

 
muud – aiakultuurid, köögivili, mustkesa, sööti jäetud maa 

Joonis 79. KSM seireettevõtete põllumajandusmaa kasutus 2016. aastal 

 
muud – aiakultuurid, köögivili, mustkesa, sööti jäetud maa, lühiajalised rohumaad 

Joonis 80. KSM seireettevõte pestitsiididega pritsitud pinna jagunemine 2016. aastal 
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muud – aiakultuurid, köögivili, mustkesa, sööti jäetud maa 

Joonis 81. ÜPT seireettevõtete põllumajandusmaa kasutus 2016. aastal 

 
muud – aiakultuurid, köögivili, mustkesa, sööti jäetud maa, lühiajalised rohumaad 

Joonis 82. ÜPT seireettevõte pestitsiididega pritsitud pinna jagunemine 2016. aastal 

Kõige suuremal pinnal ja suuremas koguses kasutati seirepõldudel kõikidel seireaastatel 

herbitsiide. Näiteks kasutati KSM seireettevõtetes 2016. aastal herbitsiide 62% pritsitud pinnast ja 

herbitsiidid moodustasid 63% KSM ettevõtetes kasutatud toimeainest (ÜPT 65% pinnast, 75% 

toimeainest) (Tabel 15). 

Võrreldes 2015. aastaga suurenes KSM ettevõtetes 2016. aastal herbitsiididega pritsitud pind 9%, 

kasutatud herbitsiidide toimeaine kogus kokku suurenes 1%. ÜPT ettevõtetes vähenes 2016. aastal 

herbitsiididega pritsitud pind 3%, kuid kasutatud toimeaine kogus kokku suurenes 10%. Teatud 

erinevused ilmnesid ka fungitsiidide ja insektitsiidide kasutamisel. 
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Detailse info pestitsiidide liigiti kasutamise kohta kultuurigruppide lõikes toetustüübiti leiab 

aruande lisast (Lisa 17).  

2016. aastal kasutati ÜPT ettevõtetes, võrreldes KSM ettevõtetega, suuremas koguses pestitsiidide 

toimeainet pritsitud pinna hektari kohta suviteraviljadel (KSM 0,611 kg/ha, ÜPT 0,971 kg/ha), 

taliteraviljadel (KSM 0,593 kg/ha, ÜPT 1,283 kg/ha), rapsil (KSM 0,548 kg/ha, ÜPT 0,999 kg/ha), 

põldhernel (KSM 0,699 kg/ha, ÜPT 1,141 kg/ha) jt kultuurigruppidel. 

Võrreldes 2015. aastaga suurenes 2016. aastal KSM ettevõtetes pestitsiidide kasutamine rapsil, 

vähenes suvi- ja taliteraviljadel ja põldhernel. ÜPT seireettevõtetes suurenes kasutatud toimeaine 

kogus kõigi eeltoodud kultuuride osas. 

Ka glüfosaatide kasutamine erines toetustüübiti. 2016. aastal moodustas glüfosaadiga pritsitud 

pind kogu KSM ettevõtete pritsitud pinnast 3% (2015. a 5%) ja ÜPT glüfosaadiga pritsitud pinnast 

10% (2015. a 9%). 2015. aastaga võrreldes vähenes glüfosaadiga pritsitud pind 2016. aastal KSM 

ettevõtetes (2%) ja suurenes ÜPT ettevõtetes (1%) (Lisa 11). 

Kasutatud glüfosaadi toimeaine kogus kokku moodustas 2016. aastal KSM toetustüübi ettevõtetes 

kasutatud kõikide pestitsiidide toimeainest 15% (2015. a 19%) ja ÜPT ettevõtetes 44% (2015. a 

33%). 2015. aasta tulemustega võrreldes kasutati glüfosaadi toimeainet 2016. aastal KSM 

ettevõtetes 4% vähem, ÜPT ettevõtetes 11% rohkem (Lisa 11).  

KSM ettevõtetes kasutati 2016. aastal glüfosaadi toimeainet pritsitud pinna kohta keskmiselt 1,124 

l/ha ja ÜPT ettevõtetes 1,458 l/ha. Võrreldes 2015. aastaga suurenes kasutatud glüfosaadi kogus 

mõlema toetustüübi korral (Lisa 11).  

Kultuurigruppide arvestuses kasutati 2016. aastal seireettevõtetes glüfosaati kõige suuremal pinnal 

ja toimeaine koguses teraviljadel. Võrreldes 2015. aastaga jäi see samale tasemele KSM 

ettevõtetes ja suurenes ÜPT ettevõtetes (kasv 3%). 

Valdavalt kasutati glüfosaati teravilja kõrrepõldudel koristusjärgselt, mõnel juhul ka enne külvi. 

2016. aastal kasutati glüfosaadi toimeainet teraviljadel KSM ettevõtetes 1,091 l/ha (2015 a 0,968 

l/ha) ja ÜPT puhul 1,328 l/ha (2015. a 1,203 l/ha), kasutatud toimeaine kogus suurenes mõlema 

toetustüübi osas võrreldes 2015. aastaga.  

Väiksem glüfosaadi kasutamine KSM põldudel võrreldes ÜPT-ga võis osaliselt tuleneda KSM 

nõuetes sätestatud glüfosaatide kasutamise piirangute järgimisest.   

Kokkuvõttes kasutati 2015. ja 2016. aastal ÜPT ettevõtetes pestitsiide suuremal pinnal ja suuremas 

koguses kui KSM ettevõtetes. Võrreldes referentsperioodi keskmistega ja 2015. aastaga suurenes 

pestitsiide kasutuskoormus 2016. aastal nii ÜPT kui KSM ettevõtetes. Samas ei erinenud 

tulemused statistiliselt oluliselt toetustüüpide vahel. Kuigi pestitsiidide kasutamise trend KSM 

ettevõtetes pritsitud pinna kohta näitab langust, on pestitsiidide kasutamine toetustüübiti valdavalt 

suurenenud, mistõttu säilib endiselt oht veele, mullale ja elurikkusele.  

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. 
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https://ait.agri.ee/PMK/PSUO/Aruanded/Uuringud_2017_kohta/Lisad_uuringud.xlsx#'Lisa 11'!A1
https://ait.agri.ee/PMK/PSUO/Aruanded/Uuringud_2017_kohta/Lisad_uuringud.xlsx#'Lisa 11'!A1
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Kokkuvõte 

 Aastal 2017 analüüsiti PMK poolt teostatud uuringu „Pestitsiide kasutuskoormus“ raames 

119 põllumajandusettevõtte pestitsiidide kasutamist 2016. aasta kohta. Seireala pindala 

hõlmas 13 626 ha põllumajandusmaad.  

 Aastal 2016 pritsiti seireettevõtete keskmisena 70% seirealusest põllumajandusmaast. 

Referentsperioodi (2010-2013) keskmisega võrreldes suurenes pritsitud pind 7%. 

Kasutatud pestitsiidide toimeaine kogus pritsitud pinna kohta oli referentsperioodil 0,686 

kg/ha ja 2016. aastal 0,758 kg/ha (suurenemine 0,072 kg/ha, 11%). Põllumajandusmaa 

kohta kasutati referentsperioodi keskmisena pestitsiidide toimeainet 0,430 kg/ha ja 2016. 

aastal 0,527 kg/ha (suurenemine 0,097 kg/ha, 23%).  

 Peamiselt sõltus seireettevõtete pestitsiidide kasutuskoormus seireettevõtetes teraviljade 

pinna muutumisest, vähemal määral rapsi ja viimastel aastatel ka põldherne ja põldoa pinna 

muutustest. Nende kultuuride kasvatamisel kasutatakse pestitsiide pindalaliselt, liigiti ja 

koguseliselt kõige rohkem. 

 Kõige suuremas koguses ja kõige suuremal pinnal kasutati kõikidel seireaastatel 

herbitsiide. 2016. aastal pritsiti herbitsiididega 63% pritsitud pinnast, kasutati 64 erinevat 

preparaati ning kasutatud pestitsiidide toimeainest kokku moodustasid herbitsiidid 69%. 

Fungitsiidide (seen- ja viirushaiguste tõrjevahendid), insektitsiidide (putukatõrjevahendid) 

ja kasvuregulaatorite (taimede kasvu reguleerivad preparaadid) osatähtsus oli nii pritsitud 

pinna kui kasutatud toimeaine koguse arvestuses tunduvalt väiksem.  

 2016. aastal moodustas glüfosaadiga pritsitud pind kogu seireettevõtete pritsitud pinnast 

6% ja glüfosaadi toimeaine kogus 28% kõikide kasutatud pestitsiidide toimeainest.  

 Seireettevõtete keskmisena kasutati 2016. aastal glüfosaadi toimeainet pritsitud pinna 

kohta 1,343 l/ha, 2015. aastal 1,088 l/ha (suurenemine 0,225 kg/ha, 23%).  

 Võrreldes referentsperioodiga suurenes 2016. aastal seireettevõtete keskmisena 

pestitsiidide kasutamine, samas ei olnud erinevused aastate vahel pritsitud pinna ja 

põllumajandusmaa kohta statistiliselt olulised.  

 2016. aastal kuulus PMK seirevalimisse 65 KSM (seireala 9241 ha) ja 54 ÜPT toetust 

taotlenud ettevõtet (seireala 4385 ha). 

 Toetustüübiti pritsiti 2016. aastal KSM ettevõtete keskmisena 68% ja ÜPT keskmisena 

74% seirealusest põllumajandusmaast. Võrreldes referentsväärtustega (2010.-2013. a 

keskmine KSM puhul 50%, ÜPT puhul 79%) suurenes KSM ettevõtete pritsitud pind 2016. 

aastal 18% ja vähenes ÜPT puhul 5%. 

 KSM ja ÜPT ettevõtetes kasutati 2016. aastal pestitsiidide toimeainet pritsitud pinnale 

vastavalt 0,628 ja 1,099 kg/ha ning põllumajandusmaale 0,424 ja 0,743 kg/ha. 

Referentsperioodi keskmistega võrreldes kasutati KSM põldudel 2016. aastal pestitsiidide 

toimeainet pritsitud pinna kohta 0,12 kg/ha (16%) vähem, põllumajandusmaa kohta aga 

0,053 kg/ha (14%) rohkem. ÜPT ettevõtetes suurenes kasutatud pestitsiidide toimeaine 

kogus nii pritsitud pinna kui põllumajandusmaa kohta märgatavalt suuremas mahus 

(suurenemine vastavalt 58% ja 47%). 
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 Kuna teraviljad moodustasid ÜPT seireettevõtetes põllumajandusmaast ja pritsitud pinnast 

~11% suurema osakaalu kui KSM ettevõtetes, tähendas see, et kokkuvõttes kujunes 

suuremaks ka kogu ÜPT seireettevõtete pestitsiidide kasutuskoormus. 

 Aastal 2016 moodustas glüfosaadiga pritsitud pind KSM seireettevõtete pritsitud pinnast 

3% (2015. a 5%) ja ÜPT seireettevõtete pritsitud pinnast 10% (2015. a 9%). 2015. aastaga 

võrreldes vähenes glüfosaadiga pritsitud pind 2016. aastal KSM ettevõtetes (2%), ÜPT 

ettevõtetes suurenes (1%). 

 Kasutatud glüfosaadi toimeaine kogus kokku moodustas KSM toetustüübi ettevõtetes 

kasutatud kõikide pestitsiidide toimeainest 15% (2015. aastal 19%) ja ÜPT ettevõtetes 44% 

(2015. aastal 33%). 2015. aasta tulemustega võrreldes vähenes kasutatud glüfosaadi 

toimeaine kogus kokku KSM ettevõtetes (vähenemine 4%) ja suurenes ÜPT ettevõtetes 

(suurenemine 11%).  

 2016. aastal kasutati glüfosaadi toimeainet pritsitud pinna kohta KSM ettevõtetes 1,124 

l/ha ja ÜPT puhul 1,458 l/ha. Võrreldes 2015. aastaga suurenes kasutatud glüfosaadi kogus 

mõlema toetustüübi korral.  

 Glüfosaadi kasutamine oli KSM ettevõtetes väiksem kui ÜPT ettevõtetes, selle üheks 

põhjuseks võib olla KSM nõuetes kehtestatud glüfosaadi kasutamise piirangute järgimine. 

 Kokkuvõttes kasutati 2016. aastal ÜPT ettevõtetes pestitsiide suuremal pinnal ja suuremas 

koguses kui KSM ettevõtetes. Võrreldes referentsperioodi keskmistega suurenes pestitsiide 

kasutuskoormus 2016. aastal nii ÜPT kui KSM ettevõtetes. Samas ei erinenud tulemused 

statistiliselt oluliselt toetustüüpide vahel. Kuigi pestitsiidide kasutamise trend KSM 

ettevõtetes pritsitud pinna kohta näitab languse trendi, on pestitsiidide kasutamine 

toetustüübiti valdavalt suurenenud. Pestitsiidide kasutamise suurenemisega seoses säilib 

oht, et pinna- ja põhjavee saastumine võib suureneda, mis omakorda võib ohustada 

mullakeskkonda ja mõjuda elurikkust pärssivalt. 

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 

ettepanek riigi tasandil jälgida erinevate toimeainete kasutamise koguseid aastate lõikes ja 

kasutamise muutumist ajas.  
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3. VALDKOND ELURIKKUS 

3.1. PMK ELURIKKUSE 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 põllumajandusmaastikus juba 2004. aastal MAK 2004-2006 raames 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); 

 põllulindude arvukus ja liigirikkus (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.-2017. 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.-2017. a (v.a 2014. a) tava- ja otsekülviga ettevõtete maadel, et uurida 

otsekülvi mõju mullaelustikule;  

 mulla mikroobikoosluse uuring 2009.-2010. a MAHE, KSM ja ÜPT ettevõtetes ning 

2011.-2017. a (v.a 2014. a) tava- ja otsekülviga ettevõtetes, et uurida otsekülvi mõju 

mullaelustikule; 

 vihmausside arvukuse ja liigilise koosseisu uuring 2011.-2017. a (v.a 2014. a) tava- ja 

otsekülviga ettevõtetes, et uurida otsekülvi mõju mullaelustikule. 

Nende uuringute 2009.-2016. a tulemustega saab tutvuda varasemates püsihindamise aruannetes 

ning mullastiku valdkonna uuringute aruannetes, mis on kättesaadavad PMK kodulehel aadressil 

http://pmk.agri.ee/mak/avaleht/. 2017. a uuringu tulemustega saab tutvuda käesoleva aruande 

mullavaldkonna uuringute osas. 

2017. a toimusid elurikkuse uuringute raames iga-aastane kimalaste ja põllulindude seire.  

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 5-aastase 

kohustuseperioodi lõppemisega uus kimalaste ja lindude seire valim. Uues seirevalimis oli endiselt 

kokku 66 seireala [(edaspidi ka ala, (loendus-/seire)transekt, (põllumajandus-/seire)ettevõte], kuid 

http://pmk.agri.ee/mak/avaleht/
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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. aastal 

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.-2017. a kohta 66 seireala ja 

2015. a kohta 53 seireala loendustulemusi. 

3.1.1. KIMALASTE MITMEKESISUSE JA ARVUKUSE UURING 

Töö teostaja: Põllumajandusuuringute Keskuse põllumajanduskeskkonna seire ja uuringute büroo, 

Eesti Maaülikool 

Uuringu eesmärk 

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. 
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Metoodika 

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 

asuval rohumaaribal 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): 0 - kimalastele sobilikud õistaimed puuduvad; 1 - kuni 1/3 alast on kaetud 

sobilike õitega; 2 - kuni 2/3 alast on kaetud sobilike õitega, 3 - kuni 3/3 alast on kaetud sobilike 

õitega. 2013.-2017. 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 18). 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: 

 üldiseloomustus ja liigiline koosseis, sh: 

o kohatud isendite ja liikide koguarv; 

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;  

 kimalaste arv transekti kohta;  

 kimalaste liikide arv transekti kohta; 

 kimalaste Shannoni mitmekesisuse indeks5 transekti kohta; 

 õite tihedus transekti kohta;  

 kägukimalaste arvukus 2009.-2017. a ning liikide arv ja enimesinenud liigid 2013.-2017. a. 

Kimalasenäitajate ja õite tiheduse oluliste erinevuste testimiseks piirkonnast ja toetustüübist 

tulenevalt kasutati üldist ja üldistatud lineaarset mudelit6. Kimalasenäitajate analüüsides võeti 

täiendavalt arvesse õite tihedus – lisanäitaja, mis kimalasenäitajatega enamasti olulises positiivses 

seoses on ning statistiliselt oluliste erinevuste analüüsil seda arvesse võtab. Andmeid analüüsiti ja 

                                                 

5 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 

6 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) 

https://ait.agri.ee/PMK/PSUO/Aruanded/Uuringud_2017_kohta/Lisad_uuringud.xlsx#'Lisa 18'!A1
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tulemused esitatakse nii seirepiirkondade kaupa eraldi kui ka koos. Aastate jooksul vahetati teatud 

põhjustel osad alad välja. 

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).  

2017. a määrati ja märgiti sarnaselt 2014. aastaga üles ka taimeliigid, millel kimalasi kohati. 

Tulemuste põhjal antakse ülevaade taimeliikide kohta, millel loendati enim kimalasi. Lisaks 

tuuakse välja külastatud taimeliikide koguarv ja keskmine külastatud taimeliikide arv transekti 

kohta toetustüübiti ja piirkonniti. Külastatud taimeliikide arvu ja kõigi kimalasenäitajate (arvukus, 

liikide arv ja Shannoni indeks) vahelist korrelatsiooni testiti Spearmani korrelatsioonanalüüsiga7. 

Tulemused 

Kesk-Eesti seirepiirkond 

Üldiseloomustus ja liigiline koosseis  

Seireperioodi 2009-2017 jooksul loendati Kesk-Eestis kokku 8920 kimalast, sh MAHE aladel 

3077, KSM aladel 3845 ja ÜPT aladel 1998 isendit. Seireperioodil kohati Kesk-Eestis olenevalt 

aastast 596-1334 kimalast (Lisa 19). 2017. a loendati kõigi toetustüüpidega seiretransektidel kokku 

1032 kimalast.  

Aastatel 2009-2013 Kesk-Eesti kõigi toetustüüpidega ettevõtetes kohatud kimalaseliikide arv 

aastate jooksul kasvas: seireperioodi algul 2009. a kohati 14 liiki, 2013. a aga 19 liiki kimalasi. 

Järgnevatel aastatel kohati olenevalt aastast 16-18 liiki. 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 (2009-2017) 

kivi-, maa-, põld-, metsa-, soro-, aed-, tume-, hall- ja karukimalane. Kõigist loetletud liikidest 

kohati seireperioodil kokku üle 400 isendi. Neile järgnes talukimalane 171 kohatud isendiga ning 

ülejäänud liikidest kohati kokku alla 100 isendi. Kordagi ei kohatud 2009.-2017. a seire käigus 

Kesk-Eesti seirealadel sambla- ja stepikimalast. Jaanikimalasi kohati vaid paaril korral ning kõigist 

teistest liikidest kohati üle kümne isendi. Aastate peale kokku jäi 16 isendit liigini määramata. 

Eestis esinevast kolmest pikasuiselisest kimalaseliigist kohati 2009.-2017. a seirel Kesk-Eestis 

enim aedkimalasi (673 isendit), vähem uru- ja ristikukimalasi (vastavalt 89 ja 14 isendit). Aed- ja 

urukimalasi kohati igal seireaastal, ristikukimalasi vaid 2011.-2013. a. Aedkimalasi kohati enim 

KSM seirealadel ning kõige vähem ÜPT aladel. Uru- ja ristikukimalasi kohati kõige rohkem 

MAHE ja kõige vähem ÜPT seirealadel. 

Nõmme- ja niidukimalasi, kes on head põllumajandusmaastiku mitmekesisuse näitajad, kohati 

2009.-2017. a jooksul vastavalt 67 ja 98 isendit. Seejuures mõlemat enim KSM seirealadel.  

Lisaks kohati Kesk-Eesti seirealadel olenevalt aastast 0-177 kägukimalast. Kokku loendati 720 

isendit, sh 344 MAHE, 327 KSM ja 49 ÜPT aladel. 2013. a kohati 4 liiki, 2014. a 6 liiki, 2015. ja 

2016. a kõiki 8 liiki ning 2017. a 7 liiki kägukimalasi, neist arvukamalt põld-, maa-, aed- ja kivi-

kägukimalasi.   

                                                 
7 Spearmani korrelatsioonanalüüs võimaldab testida kahe pideva tunnuse omavahelist seost (ei eelda tunnuse 

normaaljaotust) 

https://ait.agri.ee/PMK/PSUO/Aruanded/Uuringud_2017_kohta/Lisad_uuringud.xlsx#'Lisa 19'!A1
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Keskmised näitajad transekti kohta ja 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 seireettevõttest8, 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 

2009-2017 üles-alla (Joonis 83). Kimalaseliikide arv oli KSM ettevõtetes väikese kasvutrendiga, 

MAHE ja ÜPT ettevõtetes mõningate kõikumistega pigem stabiilne. Shannoni mitmekesisuse 

indeks kõigi toetustüüpidega ettevõtetes 2011.-2012. aastani suurenes ning seejärel stabiliseerus. 

Erandina väärib mainimist transektil kohatud keskmise kimalaseliikide arvu ja Shannoni 

mitmekesisuse indeksi langus MAHE ettevõtetes 2017. a võrreldes 2011.-2016. aastaga.  

  

  
Joonis 83. Keskmised (± standardviga) kimalasenäitajad ja õite tiheduse hinnang transekti kohta Kesk-

Eesti piirkonnas ettevõtete toetustüüpide lõikes 2009.-2017. a 

Toetustüüpidevahelised erinevused aastate kaupa 

2009.-2017. a seiretulemuste põhjal leiti Kesk-Eestis järgmistel juhtudel toetustüübi statistiliselt 

oluline mõju kimalasenäitajatele (Tabel 16): 

 kimalaste keskmine arvukus transekti kohta oli 2013.-2017. a KSM ettevõtetes ning 2014.-

2016. a ka MAHE ettevõtetes oluliselt kõrgem kui ÜPT ettevõtetes. 2016. ja 2017. a oli 

kimalaste arvukus KSM ettevõtetes lisaks oluliselt kõrgem ka kimalaste arvukusest MAHE 

ettevõtetes; 

                                                 
8 Erandiks oli 2014. a, mil seirevalim koosnes 32-st seireettevõttest 
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 kimalaseliikide keskmine arv transekti kohta oli KSM ettevõtetes 2011.-2015. a oluliselt 

kõrgem kui ÜPT ettevõtetes ning 2012. ja 2017. a oluliselt kõrgem kui MAHE ettevõtetes. 

MAHE ettevõtetes oli näitaja aga 2013.-2015. a 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 ka KSM ettevõtetes oluliselt kõrgem kui ÜPT ettevõtetes. 2017. a oli õite tihedus KSM 

aladel oluliselt kõrgem kui ÜPT aladel, MAHE alade õite tihedus aga teise kahe toetustüübi 

keskmisest õite tihedusest oluliselt ei erinenud. 



 

 

Tabel 16. Kimalasenäitajate seosed ettevõtte toetustüübi ja õite tihedusega Kesk-Eesti piirkonnas 2009.-2017. a (analüüsides võeti arvesse korraga mõlemad 

tunnused) 

Näitaja 

Õite tihedus Toetustüüp 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Kimalaste 
arvukus 

 - P  -  -  -  - P P P  -  -  -  - K-Ü M,K-Ü M,K-Ü K-M-Ü K-M,Ü 

Kimalaseliikide 
arv 

P P P  -  -  -  - P P  -  - K-Ü K-M,Ü M,K-Ü M,K-Ü M,K-Ü  - K-M 

Shannoni 
mitmekesisuse 
indeks 

P  -  -  -  -  -  - 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 K-Ü 

- statistiliselt oluline seos puudub; P – statistiliselt oluline positiivne seos; toetustüüpidevahelise olulise erinevuse esinemisel on välja toodud, milliste gruppide vahel erinevus esines 

(vasakul pool sidekriipsu olevas grupis oli näitaja oluliselt kõrgem kui paremal pool sidekriipsu olevas grupis); M – MAHE, K – KSM, Ü – ÜPT  

 



 

 

Lõuna-Eesti seirepiirkond 

Üldiseloomustus ja liigiline koosseis  

Seireperioodi 2009-2017 jooksul loendati Lõuna-Eestis kokku 18 351 kimalast, sh MAHE aladel 

6588, KSM aladel 7200 ja ÜPT aladel 4563 isendit. Olenevalt aastast kohati Lõuna-Eestis 1073-

3204 kimalast (Lisa 20). 2017. a loendati kõigil 33 seirealal kokku 2887 kimalast.  

Kõigi toetustüüpidega seirealade peale kokku kohati sõltuvalt aastast 17-20 liiki. MAHE 

ettevõtetes kohati sõltuvalt aastast 17-19, KSM ettevõtetes 13-19 ning ÜPT ettevõtetes 10-17 liiki 

kimalasi. 

Enim kohatud liikideks Lõuna-Eesti kõigi toetustüüpidega seirealadel olid läbi aastate (2009-

2017) maa-, põld-, kivi-, aed-, tume-, soro- ja metsakimalane. Kõigist loetletud liikidest kohati 

aastate peale kokku üle 1000 isendi. Seireaastate jooksul kohati Lõuna-Eestis kõiki 21 Eestis 

esinevat päriskimalase liiki. Kõige vähem kohati triip-, aru- ja stepikimalast (vastavalt 3, 3 ja 23 

isendit). Kõigist teistest liikidest kohati vähemalt 50 isendit. Aastate peale kokku jäi 295 isendit 

liigini määramata. 

Eestis esinevast kolmest pikasuiselisest kimalaseliigist kohati 2009.-2017. a seirel enim 

aedkimalasi (1692 isendit), vähem ristiku- ja urukimalasi (vastavalt 482 ja 224 isendit). 

Aedkimalasi kohati enim KSM seirealadel ning kõige vähem MAHE aladel. Uru- ja 

ristikukimalasi kohati kõige rohkem MAHE ja kõige vähem ÜPT seirealadel. 

Seireaastate 2009-2017 jooksul kohati Lõuna-Eestis kokku 743 niidu- ja 50 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 (2009-2017) 3-123 kägukimalast. Kokku 

loendati 444 isendit, sh 124 MAHE, 210 KSM ja 110 ÜPT aladel. 2013. a kohati 3 liiki, 2014. ja 

2017. a 5 liiki ning 2015. ja 2016. a 7 liiki kägukimalasi. Samas jäi nelja aasta peale (2013-2017) 

kokku 47 isendit liigini määramata. Arvukamalt kohati määratud liikidest kivi-, põld-, maa- ja aed-

kägukimalasi.  

Keskmised näitajad transekti kohta ja 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 seireettevõttest9, millest 11 MAHE, 

11 KSM ja 11 ÜPT ettevõtet. 2015. a vahetati välja 2 ÜPT, 1 KSM ja 5 MAHE ettevõtet. 

Sarnaselt Kesk-Eestiga kõikus kimalaste keskmine arvukus transekti kohta ka Lõuna-Eestis kõigi 

toetustüüpidega ettevõtetes seireaastatel 2009-2017 üles-alla (Joonis 84), kuid viimastel aastatel 

(2015-2017) ilmnes varasemate aastatega võrreldes eriti suur kasv. Kimalaseliikide arv ja 

Shannoni mitmekesisuse indeks olid aastatel 2009-2014 väikeste kõikumistega pigem stabiilsed, 

sarnaselt kimalaste arvukusega ilmnes aga ka nendes näitajates 2015-2017 märgatav tõus.   

                                                 
9 Erandiks oli 2014. a, mil seirevalim koosnes 32-st seireettevõttest 

https://ait.agri.ee/PMK/PSUO/Aruanded/Uuringud_2017_kohta/Lisad_uuringud.xlsx#'Lisa 20'!A1
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Joonis 84. Keskmised (± standardviga) kimalasenäitajad ja õite tiheduse hinnang transekti kohta Lõuna-

Eesti piirkonnas ettevõtete toetustüüpide lõikes 2009.-2017. a 

Toetustüüpidevahelised erinevused aastate kaupa 

2009.-2017. a seiretulemuste põhjal leiti Lõuna-Eestis järgmistel juhtudel toetustüübi statistiliselt 

oluline mõju kimalasenäitajatele (Tabel 17): 

 kimalaste keskmine arvukus transekti kohta oli 2015.-2017. a MAHE ettevõtetes ning 

2015. ja 2016. a ka KSM ettevõtetes oluliselt kõrgem kui ÜPT ettevõtetes. 2015. a oli 

näitaja samas MAHE aladel oluliselt madalam kui KSM aladel ning 2017. a MAHE aladel 

oluliselt kõrgem kui KSM aladel; 

 kimalaseliikide keskmine arv transekti kohta oli 2009., 2010. ja 2015. a KSM ettevõtetes 

oluliselt kõrgem kui ÜPT ettevõtetes ning 2010., 2016. ja 2017. a 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 ning 2017. a MAHE ettevõtetes 

oluliselt kõrgem kui ÜPT ettevõtetes. 

Lisaks leiti järgmistel juhtudel toetustüübi oluline mõju õite tihedusele: 2012., 2013., 2016. ja 

2017. 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 17. Kimalasenäitajate seosed ettevõtte toetustüübi ja õite tihedusega Lõuna-Eesti piirkonnas 2009.-2017. a (analüüsides võeti arvesse korraga mõlemad 

tunnused) 

Näitaja 
Õite tihedus Toetustüüp 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Kimalaste arvukus P P P P P P P P P - - - - - - K-M-Ü M,K-Ü M-K,Ü 

Kimalaseliikide 
arv 

P - P P P P - - - K-Ü M,K-Ü - - - - K-Ü M-Ü M-Ü 

Shannoni 
mitmekesisuse 
indeks 

P - P - P P - P - - - - - - - K-M,Ü - M-Ü 

Õite tihedus   - - - M-Ü M-Ü K-Ü - M-K,Ü M-Ü 

- statistiliselt oluline soes puudub; P – statistiliselt oluline positiivne seos; toetustüüpidevahelise olulise erinevuse esinemisel on välja toodud, milliste gruppide vahel erinevus esines 

(vasakul pool sidekriipsu olevas grupis oli näitaja oluliselt kõrgem kui paremal pool sidekriipsu olevas grupis); M – MAHE, K – KSM, Ü – ÜPT 



 

 

Kesk- ja Lõuna-Eesti seirepiirkondade koondanalüüs 

Üldiseloomustus ja liigiline koosseis  

Seireaastate 2009-2017 jooksul loendati kokku 27 271 kimalast, sh MAHE 9665, KSM aladel 

11 045 ja ÜPT aladel 6561 isendit. Kesk- ja Lõuna-Eesti kõigi toetustüüpidega seiretransektidel 

kohati perioodil 2009-2017 olenevalt aastast 2242-4381 kimalast (Lisa 21). 2017. a loendati kõigil 

66 seirealal kokku 3919 kimalast.  

Kõigi toetustüüpidega seirealade peale kokku kohatud liikide arv perioodil 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 ning 2017. a 19 liiki. 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-, tume-, metsa-, soro-, hall- ja karukimalane – igast liigist kohati 

seireaastatel kokku rohkem kui 1000 isendit. Kõige vähem kohati stepi-, triip- ja arukimalasi 

(vastavalt 23, 46 ja 58 isendit), kõigist teistest liikidest üle 100 isendi. Aastate jooksul jäi kokku 

311 isendit liigini määramata. 

Eestis esinevast kolmest pikasuiselisest kimalaseliigist kohati 2009.-2017. a seirel enim 

aedkimalasi (2365 isendit), vähem ristiku- ja urukimalasi (vastavalt 496 ja 313 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 nõmmekimalasi – esimest arvukamalt kui 

teist (kõigi seireaastate jooksul kokku vastavalt 841 ja 117 isendit). Need liigid eelistavad 

metsataimede nektarit ja õietolmu ning on seega head põllumajandusmaastiku mitmekesisuse 

indikaatorid. Mõlema liigi isendeid kohati enim KSM ettevõtetes.  

2009.-2017. a loendati kokku 1164 kägukimalast, sh MAHE aladel 468, KSM aladel 537 ja ÜPT 

aladel 159 isendit. 2013. a kohati 4 liiki, 2014. ja 2017. a 7 liiki ning 2015. ja 2016. a kõiki 8 liiki 

kägukimalasi. Samas jäi nelja aasta peale kokku 47 isendit liigini määramata. Arvukamalt kohati 

määratud liikidest kivi-, põld-, maa- ja aed-kägukimalasi.    

Keskmised näitajad transekti kohta ja 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 seireettevõttest10, 

millest 22 MAHE, 22 KSM ja 22 ÜPT ettevõtet. 2015. a vahetati välja 3 ÜPT, 1 KSM ja 13 MAHE 

ettevõtet.  

Kimalaste keskmine arvukus transekti kohta tõusis MAHE ja KSM ettevõtetes 2015. a ning ÜPT 

ettevõtetes 2016. a hüppeliselt ning jäi ka edaspidi väga kõrgeks (Joonis 85). Kimalaseliikide arvus 

transekti kohta võis MAHE ja KSM aladel täheldada seireaastate 2009-2017 jooksul väikest 

kasvutrendi, ÜPT ettevõtetes aga mitte. Shannoni mitmekesisuse indeks kõigi toetustüüpidega 

ettevõtetes esimesel kolmel-neljal seireaastal suurenes, seejärel aga stabiliseerus. 

                                                 
10 Erandiks oli 2014. a, mil seirevalim koosnes 64-st seireettevõttest 

https://ait.agri.ee/PMK/PSUO/Aruanded/Uuringud_2017_kohta/Lisad_uuringud.xlsx#'Lisa 21'!A1
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Joonis 85. Keskmised (± standardviga) kimalasenäitajad ja õite tiheduse hinnang transekti kohta 

piirkondade koosanalüüsil ettevõtete toetustüüpide lõikes 2009.-2017. a 

Toetustüüpide- ja piirkondadevahelised erinevused aastate kaupa 

Enam kui pooltel juhtudel olid kimalasenäitajad perioodil 2010-2017 Lõuna-Eestis oluliselt 

kõrgemad kui Kesk-Eestis. Selline erinevus leiti kõige sagedamini kimalaste arvukuses. 2009.-

2017. a seiretulemuste põhjal leiti Kesk- ja Lõuna-Eesti seirepiirkondade koosanalüüsil järgmistel 

juhtudel toetustüübi statistiliselt oluline mõju (Tabel 18): 

 kimalaste keskmine arvukus transekti kohta oli 2012.-2017. a KSM ettevõtetes oluliselt 

kõrgem kui ÜPT ettevõtetes ning 2012., 2015. ja 2016. a ka oluliselt kõrgem kui MAHE 

ettevõtetes. 2015.-2017. a oli näitaja lisaks MAHE ettevõtetes oluliselt kõrgem kui ÜPT 

ettevõtetes; 

 kimalaseliikide keskmine arv transekti kohta oli 2011.-2017. 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. ja 2017. 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.  

Seitsmel aastal üheksast oli keskmine õite tiheduse hinnang transekti kohta Lõuna-Eestis oluliselt 

kõrgem kui Kesk-Eestis. Lisaks leiti järgmistel juhtudel toetustüübi oluline mõju õite tihedusele:  



119 

 

 MAHE ettevõtetes oli keskmine õite tihedus transekti kohta 2009.-2012. a ja 2015.-2017. a 

oluliselt kõrgem kui ÜPT ettevõtetes ning 2012. a ka oluliselt kõrgem kui KSM ettevõtetes;  

 KSM ettevõtetes oli õite tihedus 2010., 2014., 2016. ja 2017. a oluliselt kõrgem kui ÜPT 

ettevõtetes.   
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Tabel 18. Kimalasenäitajate seosed ettevõtte toetustüübi, piirkonna ja õite tihedusega piirkondade koosanalüüsil 2009.-2017. a (analüüsides võeti arvesse korraga 

kõik tunnused) 

Näitaja 

Õite tihedus Toetustüüp Piirkond 

2
0
0
9

 

2
0
1
0

 

2
0
1
1

 

2
0
1
2

 

2
0
1
3

 

2
0
1
4

 

2
0
1
5

 

2
0
1
6

 

2
0
1
7

 

2
0
0
9

 

2
0
1
0

 

2
0
1
1

 

2
0
1
2

 

2
0
1
3

 

2
0
1
4

 

2
0
1
5

 

2
0
1
6

 

2
0
1
7

 

2
0
0
9

 

2
0
1
0

 

2
0
1
1

 

2
0
1
2

 

2
0
1
3

 

2
0
1
4

 

2
0
1
5

 

2
0
1
6

 

2
0
1
7

 

Kimalaste 
arvukus 

P P P P P P P P P  -  -  - K-M,Ü K-Ü K-Ü K-M-Ü K-M-Ü M,K-Ü  - L-K L-K  - L-K L-K L-K L-K L-K 

Kimalaseliikide 
arv 

P P P P P P  - P P  -  - K-Ü K-M,Ü M,K-Ü M,K-Ü M,K-Ü K-Ü K-Ü  - L-K  -  - L-K  - L-K  - L-K 

Shannoni 
mitmekesisuse 
indeks 

P P P P  - P  - P P  -  - K-Ü K-M,Ü K-Ü  - M,K-Ü K-Ü  - L-K  -  -  -  -  - 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 M,K-Ü  - L-K 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 (vasakul pool sidekriipsu olevas grupis oli näitaja oluliselt kõrgem kui paremal pool sidekriipsu olevas grupis); M – MAHE, K – KSM, Ü – ÜPT, K – Kesk-Eesti, L – Lõuna-

Eesti 

 



 

 

 

Taimeliigid, millel 2014. ja 2017. a kimalasi kohati 

2017. a pandi sarnaselt 2014. aastaga kimalaseseire välitöödel kirja taimeliik, millel kimalast 

kohati. Eesmärk oli saada ülevaade kimalastele meie põllumajandusmaastikus enim toitu 

pakkuvate ja enimkülastatavate taimeliikide kohta ning lisainfot kimalaseseire tulemuste 

tõlgendamiseks toetustüübiti ja piirkonniti. Hundi- ja koeratubakat liigini ei määratud, samuti ei 

ole eristatud aas- ja punast ristikut (tekstis edaspidi aasristik) – seega on mõlemad arvestatud siin 

ühe liigina. 

Kokku loendati 2017. a kimalasi 82 erineval taimeliigil, mis oli seitse liiki rohkem kui 2014. a. 

Piirkonniti kohati kimalasi 2017. a Kesk-Eestis 50 ja Lõuna-Eestis 65 taimeliigi õitel, mis oli 

Kesk-Eestis kahe võrra vähem ja Lõuna-Eestis kuue võrra rohkem kui 2014. a (Joonis 86).  

Kõigil 66 seirealal ehk mõlemas piirkonnas kokku oli külastatud taimeliikide arv 2014. a kõrgeim 

KSM aladel (61 liiki) ning MAHE ja ÜPT aladel palju madalam (vastavalt 43 ja 41 liiki). 2017. a 

loendati KSM aladel kimalasi 62 taimeliigil (ühe võrra rohkem kui 2014. a), samas MAHE ja ÜPT 

aladel suurenes külastatud taimeliikide koguarv hüppeliselt vastavalt 59 ja 52 liigini. Mõlemal 

aastal kohati kimalasi nii piirkonniti kokku kui ka eraldi suurimal arvul taimeliikidel KSM aladel, 

kõige vähem aga ÜPT aladel, v.a 2014. a Lõuna-Eestis, kus kõige väiksem külastatud taimeliikide 

arv oli MAHE aladel (vaid 22 liiki).  

 
Joonis 86. Taimeliikide koguarv toetustüübiti ja piirkonniti, millel 2014. ja 2017. a seirel kimalasi kohati 

Kesk- ja Lõuna-Eestis kokku loendati 2017. a enim kimalasi järgmisel kümnel taimeliigil: 

aasristikul 513, valgel ristikul 362, harilikul hiirehernel 337, keskmisel ristikul 211, 

põldohakal 193, arujumikal 176, villtakjal 175, ussikeelel 147, aas-seahernel 143 ja põldjumikal 

138 kimalast (Lisa 22). Piirkonniti olid taimeliigid, millel enim kimalasi loendati, mõnevõrra 

erinevad. Nt olid Kesk-Eestis sagedasemad toidutaimed 2017. a lisaks eelmainitutele soo-ohakas, 

Lõuna-Eestis aga harilik piimohakas ja hunditubakas.  

Eelpoolloetletud 2017. a kümme taimeliiki, millel enim kimalasi loendati, mahtusid 2014. a 

13 enimkülastatud taimeliigi hulka. Lisaks olid 13 hulgas veel harilik äiatar, ida-kitsehernes ja 

valge iminõges (PMK, 2015a). Võõrliik ida-kitsehernes kuulus 2014. ja 2017. a mõlemas 

piirkonnas 15 taimeliigi hulka, millelt enim kimalasi loendati ning raps 21 hulka. 
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Lisaks analüüsiti keskmist taimeliikide arvu transekti kohta, millel kimalasi kohati. Piirkondade 

peale kokku oli see näitaja nii 2014. kui ka 2017. a suurim KSM aladel (vastavalt 7,0 ja 9,8 

taimeliiki) ning kõige väiksem ÜPT aladel (vastavalt 4,5 ja 8,5 taimeliiki) (Joonis 87). Piirkonniti 

eraldi oli näitaja Kesk-Eestis mõlemal aastal madalaim ÜPT aladel. Lõuna-Eestis oli näitaja 

kõrgeim 2014. a KSM, 2017. a aga nii KSM kui ka ÜPT aladel. Madalaim oli Lõuna-Eestis 

keskmine taimeliikide arv transekti kohta mõlemal aastal MAHE aladel, kuid 2014. a oli vahe ÜPT 

aladega vaid 0,5 liiki ning 2017. a vahe KSM ja ÜPT aladega vaid 0,3 liiki ehk pea olematu.   

 
Joonis 87. Keskmine kimalaste külastatud taimeliikide arv transekti kohta toetustüübiti ja piirkonniti 2014. 

ja 2017. a 

Külastatud taimeliikide arvu (transekti kohta) ja kõigi kimalasenäitajate vahel (arvukus, liikide arv 

ja Shannoni indeks) leiti nii aastaid eraldi kui ka koos analüüsides positiivne seos: mida suurem 

külastatud taimeliikide arv, seda kõrgem kimalasenäitaja. Korrelatsioonikordaja (rSp) kimalaste 

arvuga oli 0,8 ning kimalaseliikide arvuga ja Shannoniga kõigil juhtudel 0,6, v.a liikide arvuga 

2017. a, mil see oli 0,5. Korrelatsioonikordaja väärtus vahemikus 0,6-1 viitab tugevale positiivsele 

seosele.  

Arutelu 

Üldiseloomustus ja liigiline koosseis  

Seireaastate 2009-2017 jooksul loendati Kesk-Eestis 8920, Lõuna-Eestis 18 351 ning kahe 

piirkonna peale kokku 27 271 kimalast. Kimalaste arvukus kõikus seireaastate jooksul üles-alla, 

mis on seletatav populatsioonide arvukuse loomuliku muutumisega aastate vahel – põhjuseks 

ilmastik jm tegurid. Viimasel paaril aastal ning osaliselt juba 2015. a oli loendatud kimalaste 

koguarv Lõuna-Eestis kõrgem kui varasematel seireaastatel (2009-2014). Kesk-Eestis oli 

loendatud kimalaste koguarv samuti viimasel kolmel seireaastal mõnevõrra kõrgem, kuid 2009. ja 

2012. a loendati selles piirkonnas veel rohkem kimalasi. Lõuna-Eesti viimaste aastate kõrge 

kimalaste koguarv tulenes ilmselt sellest, et neil aastail oli ka keskmine õite tihedus transekti kohta 

märgatavalt kõrgem – seega oli neile loendustransektidel rohkem toitu kui varasematel aastatel. 
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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 olid seirealadel stepi-, triip- ja arukimalane. 

Eestis esinevast kolmest pikasuiselisest kimalaseliigist (aed-, ristiku- ja urukimalane) oli mõlemas 

piirkonnas seireaastate 2009-2017 peale kokku arvukaim aedkimalane. Ristikukimalane oli 

Lõuna-Eestis arvukam kui urukimalane, Kesk-Eestis aga vastupidi. Põllumajandusmaastiku 

mitmekesisust iseloomustavaid liike, nõmme- ja niidukimalast kohati aastatel 2009-2017 Kesk-

Eestis vastavalt 67 ja 98 isendit, Lõuna-Eestis kohati niidukimalast aga 15 korda rohkem kui 

nõmmekimalast (vastavalt 743 ja 50 isendit). 

Kägukimalasi kohati perioodil 2009-2017 kõige vähem ÜPT ja kõige rohkem KSM ettevõtetes. 

Alates 2013. a määrati ka kohatud kägukimalaste liigid. Kesk- ja Lõuna-Eestis kohati perioodil 

2013-2017 kokku kõiki kaheksat Eestis esinevat kägukimalase liiki, kellest arvukamalt esines  

kivi-, põld-, maa- ja aed-kägukimalasi.  

Piirkondadevahelised erinevused 

Üldise trendina oli kimalaste keskmine arvukus transekti kohta läbi aastate kõigi toetustüüpidega 

ettevõtetes Lõuna-Eestis kõrgem kui Kesk-Eestis (erandiks oli vaid 2009. a). Seitsmel aastal 

üheksast olid erinevused kimalaste arvukuses piirkondade vahel ka statistiliselt olulised. Keskmine 

kimalaseliikide arv ja Shannoni mitmekesisuse indeks transekti kohta olid ÜPT seirealadel kõigil 

seireaastatel (2009-2017) Lõuna-Eestis kõrgemad kui Kesk-Eestis. MAHE ja KSM seirealadel oli 

keskmine kimalaseliikide arv transekti kohta kaheksal aastal üheksast Lõuna-Eestis kõrgem kui 

Kesk-Eestis, kuid enamasti oli vahe väga väike. Keskmine Shannoni mitmekesisuse indeks 

transekti kohta erines MAHE ja KSM ettevõtetes piirkonniti vähem ja oli nt KSM ettevõtetes 

kolmel juhul üheksast Kesk-Eestis kõrgem kui Lõuna-Eestis. Shannoni mitmekesisuse 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 Kesk-Eestis kohatud isendite jaotus liikide vahel selline, et 

indeksi keskmine väärtus oli samal tasemel Lõuna-Eesti indeksi väärtusega. 

Eraldi väärib märkimist, et 2016. ja 2017. a olid keskmised kimalasenäitajad transekti kohta 

Lõuna-Eesti MAHE ettevõtetes väga kõrged, Kesk-Eestis aga hoopis langesid. Lõuna-Eesti 

kõrgete näitajate peamiseks põhjuseks oli ilmselt neil aastatel esinenud väga kõrge keskmine õite 

tihedus MAHE loendustransektidel. Kesk-Eesti MAHE aladel sellist õite tiheduse suurenemist ei 

toimunud.  

Piirkondadevahelised erinevused tulenevad 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 
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mitmekesisuse näitajad (nii Shannoni mitmekesisuse kui ka Simpsoni indeks), pindobjektide arv 

kokku, erinevate pindobjektiklasside arv puhvris 100 ha kohta ning rohumaade osakaal. 

Lisaks oli 2016. a näiteks seirealustes maakondades keskmine ÜPT taotletud pind taotleja kohta11 

Kesk-Eestis olenevalt maakonnast 77-109 ha, Lõuna-Eestis aga 31-51 ha (PRIA, 27.01.2017 

andmetel). Põllumassiivi keskmine pindala jäi 2017. a olenevalt seiremaakonnast Kesk-Eestis 

vahemikku 8-11 ha, Lõuna-Eestis aga 4-6 ha (PRIA, 23.01.2018 andmetel); (PRIA, 31.01.2018 

andmetel). Püsirohumaade osakaal oli perioodil 2010-2016 Kesk-Eesti seirealustes maakondades 

olenevalt aastast keskmiselt 18-20%, Lõuna-Eestis aga 27-31% (PMK, 2017a); (PRIA, 27.01.2017 

andmetel). 2017. a loendati kimalasi Lõuna-Eestis 65, Kesk-Eestis aga 50 taimeliigil (2014. a olid 

vastavad arvud 59 ja 52). Seega pakub Lõuna-Eesti oma mitmekesisema maastiku ja suurema 

rohumaade osakaaluga kimalastele rohkem sobivaid elupaiku ja toiduressurssi, sh ka 

nõudlikumatele liikidele.  

Kimalasenäitajad toetustüübiti ja muutused aastate jooksul 

Läbiva trendina olid seireaastate 2009-2017 jooksul kimalaste keskmised näitajad transekti kohta 

ÜPT ettevõtetes madalamad kui MAHE ja KSM ettevõtetes – suurimad olid need vahed Kesk-

Eestis kimalaseliikide arvu ja Shannoni mitmekesisuse indeksi puhul. MAHE ja KSM ettevõtetes 

olid keskmised kimalasenäitajad transekti kohta enamasti küllaltki sarnasel tasemel ning olenevalt 

näitajast ja aastast kord kõrgemad MAHE, kord KSM ettevõtetes. Läbi aastate leiti kõige 

madalamad kimalasenäitajad Kesk-Eesti ÜPT aladel ehk seal olid järelikult kimalastele kõige 

ebasoodsamad tingimused, sh kõige väiksem õite tihedus. 

Toetustüüpidevahelisi olulisi erinevusi kimalasenäitajates testiti ka statistiliste analüüsidega, kus 

lisanäitajana kaasati loendustransektidel hinnatud õite tihedus, kuna see mõjutab otseselt 

loendustulemusi. Olulise toetustüüpidevahelise erinevuse ilmnemisel oli ühe erandiga alati 

iseloomulik see, et ÜPT ettevõtetes oli keskmine kimalasenäitaja transekti kohta oluliselt madalam 

kui MAHE ja/või KSM ettevõtetes. MAHE ja KSM ettevõtete kimalasenäitajate vahelistes 

erinevustes nii selget trendi ei esinenud: enamasti need küll omavahel oluliselt ei erinenud, kuid 

neljal juhul oli Kesk-Eestis, kahel juhul Lõuna-Eestis ja viiel juhul piirkondade koosanalüüsil 

kimalasenäitaja KSM ettevõtetes siiski oluliselt kõrgem kui MAHE ettevõtetes. Vastupidiseid 

olukordi (MAHE ettevõtetes kimalasenäitaja oluliselt kõrgem kui KSM ettevõtetes) esines vaid 

ühel juhul Lõuna-Eestis. Seega oli kimalaste olukord KSM ettevõtete loendusaladel isegi veidi 

soodsam kui MAHE ettevõtetes. 

Üheks põhjuseks, miks kimalasenäitajad olid sageli keskkonnatoetustega liitunud ehk MAHE ja 

KSM ettevõtetes kõrgemad kui ÜPT ettevõtetes, võivad olla 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 

                                                 
11 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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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). 

ÜPT ettevõtete loendustransektidel oli ka õite tihedus sageli oluliselt madalam kui MAHE ja/või 

KSM ettevõtetes – samas võeti õite tihedus statistilistes analüüsides arvesse ning ikkagi leiti sageli, 

et kimalasenäitajad olid ÜPT ettevõtetes oluliselt madalamad. 2014. ja 2017. a pandi kirja ka 

taimeliigid, millel kimalasi kohati. Mõne erandiga olid nii külastatud taimeliikide koguarv kui ka 

keskmine külastatud taimeliikide arv transekti kohta madalaimad ÜPT ettevõtetes.  

KSM ettevõtete kõrgete tulemuste ja ÜPT ettevõtete madalate tulemuste üheks põhjuseks võis olla 

asjaolu, et seirealade ümber moodustatud 2 km raadiusega puhvrites olid paljud ETAK maastiku 

ja maakasutuse näitajad KSM seirealade ümbruses oluliselt kõrgemad kui ÜPT ja mõne näitaja 

osas ka oluliselt kõrgemad kui MAHE seirealade ümbruses (PMK, 2015a); (PMK, 2016a).  

Arvestades KSM ja MAHE toetuse nõudeid (nt ei tohi MAHE ettevõtetes üldse sünteetilisi 

pestitsiide kasutada) ning kõrgemat õite tihedust MAHE ettevõtete loendustransektidel, võiks 

eeldada, et MAHE ettevõtetes on kimalasenäitajad kõrgemad kui KSM ettevõtetes. Eri 

toetustüübiga alad paiknevad aga maastikus läbisegi (sh MAHE alad intensiivsemalt 

majandatavate alade vahel) ja saavad vastavalt intensiivsema või ekstensiivsema põllumajanduse 

mõjutusi. Sellest tulevalt ei pruugi ka MAHE toetuse mõju olla nii suur kui suuremate MAHE 

piirkondade puhul võiks eeldada. MAHE alade hoidmiseks kõrvalasuvate intensiivsemalt 

majandatavate alade negatiivsetest mõjudest oleks vaja MAHE alade eraldamiseks jätta ka 

piisavalt laiad puhverribad. 

Samas võib põhjuseks, miks KSM ja MAHE ettevõtetes kimalasenäitajad küllaltki samal tasemel 

ja vahel KSM ettevõtetes isegi kõrgemad olid, olla kõrgem liblikõieliste osakaal MAHE 

ettevõtetes. Kimalased võivad hajuda liblikõieliste põldudele ja neid kohtab seetõttu servades 

asuvatel loendustransektidel vähem. Perioodil 2009-2016 jäi MAHE ettevõtetes liblikõieliste 

(sh allakülvid ja kaunviljad) osakaal põllukultuuride kogupinnast vahemikku 48-59%, KSM ja 

ÜPT ettevõtetes aga 30% lähedale (PMK, 2017a); (PMK, 2015a).   

Kimalaste seire 2010.-2014. a andmete täiendaval analüüsil (Marja et al., 2018) leiti, et teatud 

gruppidesse kuuluvate kimalaste (pikasuiselised, keskmise pere suurusega ja ohustatud liigid ning 

liigid, kes on elupaigavalikult generalistid või eelistavad metsa lähedust) arvukus põlluservades 

sõltus kõrval oleval põllul kasvavast kultuurigrupist ja ka sellest, mis kultuurigrupp sellel põllul 

eelmisel aastal kasvas. Leiti, et teatud gruppidesse kuuluvate kimalaste arvukused olid kõrgeimad 

selliste teraviljapõldude servades, kus ka eelmisel aastal kasvas teravili. Sel juhul põldudelt eriti 

toitu ei leia ja kimalased koonduvad servadesse, mitte ei haju põllule nagu massiliselt õitsevate 

kultuuridega põldude (nt liblikõielised) puhul. Täiendava analüüsi tulemused näitasid kui oluline 

on rohumaaribade olemasolu teraviljapõldude servades – nii tagatakse kimalastele ka sellistel 

aladel toitu, sh ajal, mil massiliselt õitsevad põllukultuurid ei õitse. 

Samas võib olla, et KSM ettevõtetes ongi kimalastele MAHE ettevõtetega võrreldaval tasemel 

soodsad tingimused. Kuigi keskmine õite tihedus transekti kohta oli MAHE ettevõtetes enamasti 

kõrgem kui KSM ettevõtetes, siis 2014. ja 2017. a kimalaste külastatud taimeliikide koguarv oli 

suurim hoopis KSM ettevõtetes. Samuti oli keskmine külastatud taimeliikide arv transekti kohta 
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Kesk-Eestis 2017. a, Lõuna-Eestis 2014. a ning piirkondade peale kokku mõlemal aastal kõrgeim 

KSM ettevõtetes. Järelikult pakkusid need isegi mitmekesisemat toiduvalikut kui MAHE alad.  

Toetustüüpidevahelisi statistiliselt olulisi erinevusi kimalasenäitajates leiti seireaastatel 2009-2017 

rohkem Kesk-Eestis (16 juhul 27-st) kui Lõuna-Eestis (10 juhul 27-st). Nagu teisedki uurimused 

on leidnud, omab keskkonnasõbralikum tootmine tugevamat mõju homogeenses maastikus 

(Holzschuh et al., 2007); (Rundlöf et al., 2008), milleks meil võib pidada Kesk-Eestit. 

Kesk-Eesti seirealade keskmine kimalaste arvukus transekti kohta kõikus aastate jooksul eri 

toetustüübiga ettevõtetes üles-alla ning seda võib kokkuvõttes stabiilseks pidada. Keskmist 

kimalaseliikide arvu ja Shannoni mitmekesisuse indeksit transekti kohta iseloomustasid Kesk-

Eestis seireaastate jooksul mõnevõrra madalamad väärtused 2009. ja/või 2010. a. Järgnevate 

aastate osas ilmnes KSM ettevõtete keskmises kimalaseliikide arvus transekti kohta väike 

kasvutrend, samas MAHE ettevõttes keskmine kimalaseliikide arv ja Shannoni mitmekesisuse 

indeks transekti kohta langesid 2017. aastal 2009. ja 2010. a tasemele. 

Lõuna-Eesti keskmisi kimalasenäitajaid transekti kohta iseloomustas hüppeline kasv alates 

2015. ja/või 2016. a MAHE ja KSM ettevõtetes, kuid teatud määral ka ÜPT ettevõtetes. 2009.-

2014. a näitajad olid mõningate kõikumistega pigem stabiilsed. Lõuna-Eesti viimaste aastate kõrge 

kimalaste arvukus tulenes ilmselt sellest, et neil aastail oli ka keskmine õite tihedus transekti kohta 

märgatavalt kõrgem – seega oli neile loendustransektidel rohkem toitu kui varasematel aastatel. 

Hüppeline kasv kimalasenäitajates langes kokku ka muutustega seirevalimis (2015. a vahetati 33-

st alast välja 5 MAHE, 1 KSM ja 2 ÜPT ala.), millest tulenevalt võis oletada, et põhjus on osalises 

seirealade muutuses. Selle kontrollimiseks analüüsiti näitajaid vaid alade kohta, mis olid 

seireperioodil 2009-2017 igal aastal valimis (Lõuna-Eestis on selliseid alasid 21). Leiti, et ka vaid 

neid alasid arvesse võttes toimus Lõuna-Eesti kimalasenäitajates ja õite tiheduses ikkagi hüppeline 

kasv. Järelikult ei ole põhjus seirevalimi muutus. 

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 kõikus keskmine õite tihedus transekti kohta Kesk-Eestis küllaltki suurtes piirides 

ning need kõikumised olid eri toetustüübiga ettevõtetes samasuunalised. Samas mingit kindlat 

tõusvat või langevat trendi ühegi toetustüübiga ettevõtetes ei ilmnenud. Lõuna-Eesti eri 

toetustüüpidega ettevõtetes järgis keskmine õite tihedus transekti kohta samuti sarnast trendi – 

2013.-2014. aastani veidi langes, seejärel jälle kasvas. 2016. ja 2017. a oli keskmine õite tihedus 

transekti kohta Lõuna-Eesti MAHE ja KSM ettevõtetes eriti kõrge. 
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Taimeliigid, millel 2014. ja 2017. a kimalasi kohati 

2014. a loendati kimalasi 75 ja 2017. a 82 taimeliigil. Enim kimalasi kohati aasristikul, valgel 

ristikul, harilikul hiirehernel, keskmisel ristikul, põldohakal, arujumikal, villtakjal, ussikeelel, aas-

seahernel, põldjumikal, harilikul äiataril, ida-kitsehernel ja valgel iminõgesel. Need liigid on seega 

Eesti põllumajandusmaastikul kimalastele väga olulised toidupakkujad.   

Mõlemal aastal kohati kimalasi nii piirkonniti kokku kui ka eraldi suurimal arvul taimeliikidel 

KSM ettevõtetes, kõige vähem aga ÜPT ettevõtetes, v.a 2014. a Lõuna-Eestis, kus kõige väiksem 

külastatud taimeliikide koguarv oli MAHE aladel. Keskmine külastatud taimeliikide arv transekti 

kohta oli Kesk-Eestis ja piirkondade peale kokku madalaim ÜPT ettevõtetes ning kolmel juhul 

neljast kõrgeim KSM ettevõtetes. Seega pakkusid KSM alad ilmselt kimalastele kõige 

mitmekesisemat toiduvalikut. Lõuna-Eestis oli keskmine külastatud taimeliikide arv transekti 

kohta 2017. a kõigi toetustüüpidega ettevõtetes peaaegu võrdne ja väga kõrge – ligi 12 külastatud 

taimeliiki transekti kohta. 2014. a oli see näitaja Lõuna-Eestis ning nii 2014. kui ka 2017. a Kesk-

Eestis maksimaalselt 8, kuid enamasti mitte üle 6. See seletab jällegi ka 2017. a Lõuna-Eesti väga 

kõrgeid kimalasenäitajaid. 

Kokkuvõte 

 Seireaastate 2009-2017 jooksul loendati Kesk-Eestis 8920, Lõuna-Eestis 18 351 ning kahe 

piirkonna peale kokku 27 271 kimalast. Üheksa seireaasta jooksul kohati Kesk-Eestis 

kokku 19 ja Lõuna-Eestis 21 liiki kimalasi – viimases seega kõiki Eestis kindlalt esinevaid 

kimalaseliike. 2009.-2017. a olid kõige arvukamateks kimalaseliikideks Eesti 

põllumajandusmaastikul kivi-, maa-, põld-, aed-, tume-, metsa-, soro-, hall- ja 

karukimalane. Kõige vähem kohati stepi-, triip- ja arukimalasi.  

Viimasel paaril aastal ja osaliselt juba 2015. a oli loendatud kimalaste koguarv Lõuna-

Eestis võrreldes varasemate aastatega väga kõrge, mis võis tuleneda nende aastate 

märgatavalt kõrgemast õite tihedusest – neil aladel oli rohkem toitu kui varasematel 

aastatel. 

 Kimalaste keskmine arvukus transekti kohta oli läbi aastate kõigi toetustüüpidega 

ettevõtetes Lõuna-Eestis kõrgem kui Kesk-Eestis (erandiks oli vaid 2009. a). Keskmine 

kimalaseliikide arv ja Shannoni mitmekesisuse indeks transekti kohta erinesid piirkondade 

vahel vähem, kuigi enamikel juhtudel olid ka need näitajad Lõuna-Eestis veidi kõrgemad.  

Kimalaseseire alade ümbruses 2 km raadiuses olid mitmed maastiku mitmekesisuse 

näitajad Lõuna-Eestis oluliselt kõrgemad kui Kesk-Eestis. Lisaks on Lõuna-Eestis 

keskmine põllumajandusettevõtte ja põllumassiivide pindala väiksem ning rohumaade 

osakaal kõrgem 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 sobivaid elupaiku ja toitu (õite tihedus loendusaladel oli läbi aastate Lõuna-

Eestis kõrgem). Samuti oli nii 2014. kui ka 2017. a kimalaste külastatud taimeliikide 

koguarv kõrgem Lõuna-Eestis.  

 Läbiva trendina olid seireaastate 2009-2017 jooksul kimalaste keskmised näitajad transekti 

kohta ÜPT ettevõtetes madalamad kui MAHE ja KSM ettevõtetes. Üheks põhjuseks võivad 

olla MAHE ja KSM toetuse nõuded, millest mitmed peaks kaudselt elurikkust soodustama. 
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ÜPT ettevõtetes oli ka õite tihedus sageli oluliselt madalam kui MAHE ja/või KSM 

ettevõtetes. 2014. ja 2017. a pandi kirja ka taimeliigid, millel kimalasi kohati. Mõne 

erandiga olid nii külastatud taimeliikide koguarv kui ka keskmine külastatud taimeliikide 

arv transekti kohta madalaimad ÜPT ettevõtetes. Lisaks olid seirealade ümber 

moodustatud 2 km raadiusega puhvrites paljud ETAK maastiku mitmekesisuse näitajad 

ÜPT seirealade ümbruses oluliselt madalamad kui KSM seirealade ümbruses. 

 MAHE ja KSM ettevõtetes olid keskmised kimalasenäitajad transekti kohta enamasti 

küllaltki sarnasel tasemel, kuid mõnedel juhtudel KSM ettevõtetes isegi oluliselt kõrgemad 

kui MAHE ettevõtetes. Arvestades KSM ja MAHE toetuse nõudeid (nt ei tohi MAHE 

ettevõtetes üldse sünteetilisi pestitsiide kasutada) ning kõrgemat õite tihedust MAHE 

ettevõtetes, võiks eeldada, et MAHE ettevõtetes on kimalasenäitajad kõrgemad kui KSM 

ettevõtetes.  

Üheks seletuseks, miks see nii ei ole, võib olla see, et eri toetustüübiga ettevõtted asuvad 

maastikus läbisegi ning seega saavad vastavalt intensiivsema või ekstensiivsema 

põllumajanduse mõjutusi. Seetõttu on oluline jätta MAHE alade eraldamiseks piisavalt 

laiad puhverribad.  

Põhjuseks, miks KSM ja MAHE ettevõtetes kimalasenäitajad küllaltki samal tasemel ja 

vahel KSM ettevõtetes isegi kõrgemad olid, võib ka olla kõrgem liblikõieliste osakaal 

MAHE ettevõtetes (perioodil 2009-2016 KSM ettevõtetes ~30% ja MAHE ettevõtetes 48-

59% põllukultuuride kogupinnast). Kimalased võivad hajuda liblikõieliste põldudele ja 

neid kohtab seetõttu servades asuvatel loendustransektidel vähem. 

Samas võib olla, et KSM ettevõtetes ongi kimalastele MAHE ettevõtetega võrreldaval 

tasemel soodsad tingimused. Kuigi keskmine õite tihedus transekti kohta oli MAHE 

ettevõtetes enamasti kõrgem kui KSM ettevõtetes, siis 2014. ja 2017. a kimalaste 

külastatud taimeliikide koguarv oli suurim hoopis KSM ettevõtetes. Samuti oli keskmine 

külastatud taimeliikide arv transekti kohta Kesk-Eestis 2017. a, Lõuna-Eestis 2014. a ning 

piirkondade peale kokku mõlemal aastal kõrgeim KSM ettevõtetes. Järelikult pakkusid 

need isegi mitmekesisemat toiduvalikut kui MAHE alad.  

 Kesk-Eesti kimalasenäitajad võib aastate jooksul üldiselt stabiilseks lugeda, kuid Lõuna-

Eesti keskmisi kimalasenäitajaid tansekti kohta iseloomustas hüppeline kasv alates 

2015. ja/või 2016. a MAHE ja KSM ettevõtetes, kuid teatud määral ka ÜPT ettevõtetes. 

2009.-2014. a näitajad olid mõningate kõikumistega ka Lõuna-Eestis pigem stabiilsed.  

Lõuna-Eesti viimaste aastate kõrge kimalaste arvukus tulenes ilmselt sellest, et neil aastail 

oli ka keskmine õite tihedus transekti kohta märgatavalt kõrgem – seega oli kimalastele 

seal rohkem toitu kui varasematel aastatel. Kuna 2015. a umbes neljandik Lõuna-Eesti 

seirevalimist muutus, analüüsiti näitajaid ka vaid alade kohta, mis olid 2009.-2017. a igal 

aastal valimis (Lõuna-Eestis on selliseid alasid 21). Leiti, et ka vaid neid alasid arvesse 

võttes toimus Lõuna-Eesti kimalasenäitajates ja õite tiheduses ikkagi hüppeline kasv. 

Järelikult ei ole põhjus seirevalimi muutus. 

 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 
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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.  Aastate jooksul oli suurim 

muutus 2016. ja 2017. a Lõuna-Eesti MAHE ja KSM ettevõtetes, kus keskmine õite tihedus 

transekti kohta oli eriti kõrge. 

 2014. loendati kimalasi 75 ja 2017. a 82 taimeliigil. Enim kimalasi kohati aasristikul, valgel 

ristikul, harilikul hiirehernel, keskmisel ristikul, põldohakal, arujumikal, villtakjal, 

ussikeelel, aas-seahernel, põldjumikal, harilikul äiataril, ida-kitsehernel ja valgel 

iminõgesel. Need liigid on seega Eesti põllumajandusmaastikul kimalastele väga olulised 

toidupakkujad. 

Nii külastatud taimeliikide koguarv kui ka keskmine külastatud taimeliikide arv transekti 

kohta olid sageli kõrgeimad KSM ja madalaimad ÜPT ettevõtetes. Lõuna-Eestis oli 

keskmine külastatud taimeliikide arv transekti kohta 2017. a kõigi toetustüüpidega 

ettevõtetes peaaegu võrdne ja väga kõrge – ligi 12 külastatud taimeliiki transekti kohta. 

2014. a oli see näitaja Lõuna-Eestis ning nii 2014. kui ka 2017. a Kesk-Eestis 

maksimaalselt 8, kuid enamasti mitte üle 6. 

3.2.2. PÕLLULINDUDE ARVUKUSE JA LIIGIRIKKUSE UURING 

Töö teostaja: Põllumajandusuuringute Keskuse põllumajanduskeskkonna seire ja uuringute 

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 

soodustab 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: üldnäitajad ja liigiline koosseis, 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 indeks12 transekti kohta. Andmeid analüüsiti ja tulemused on 

esitatud nii seirepiirkondade kaupa eraldi kui ka koos.  

                                                 
12 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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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 23). 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.  

Eri toetustüübiga ettevõtete ja piirkondadevaheliste erinevuste tuvastamiseks kasutati üldist ja 

üldistatud lineaarset mudelit13, 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); (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 rohumaad on enamasti ekstensiivsemalt majandatud kui põllukultuurid, taheti erinevast 

maakasutusest tulenevat mõju eri toetustüübiga ettevõtete vaheliste erinevuste tuvastamisel 

kõrvaldada.  

Tulemused 

Kesk-Eesti seirepiirkond 

Üldiseloomustus ja liigiline koosseis  

Kesk-Eesti piirkonna transektidel loendati aastatel 2010-2017 kokku 1768 pesitsevat 

põllulinnupaari 17 liigist. Sõltuvalt aastast kohati 148-260 pesitsevat paari ja 3-14 pesitsevat liiki. 

Toitekülaliste isendite koguarv kõikus vahemikus 373-792, liikide arv aga 17-32 (Lisa 24). 2017. 

a registreeriti potentsiaalsete pesitsejatena kokku 6 liiki ja 229 paari linde. Loendatud pesitsevate 

linnupaaride koguarv oli aastatel 2010-2013 küllaltki stabiilne (236-260 paari). Seejärel loendatud 

paaride arv langes, olles madalaim 2015. a (148 paari), mil analüüsi kaasati 33 seireala asemel 

vaid 26 – seirealad, kus toetustüüp võrreldes eelmiste seireaastatega ei muutunud. Pesitsevate 

paaride arv oli madal ka 2016. a. Seejärel 2017. a loendatud paaride arv jälle kasvas, kuid ei 

jõudnud veel 2010.-2013. a tasemele. Toitekülalistena registreeriti piirkonnas 2017. a 24 linnuliiki 

ja kokku 506 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.-2017. a võrreldes aastatega 2010-2014 erakordselt kõrge 

(dominantsid 2010.-2014. a 67-81%, samas 2015.-2017. a 91-97%). 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. ja 2017. a viidi seire läbi jälle 11 MAHE alal, sh kaheksal neist 

                                                 
13 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) 

https://ait.agri.ee/PMK/PSUO/Aruanded/Uuringud_2017_kohta/Lisad_uuringud.xlsx#'Lisa 23'!A1
https://ait.agri.ee/PMK/PSUO/Aruanded/Uuringud_2017_kohta/Lisad_uuringud.xlsx#'Lisa 24'!A1
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toimus seire 2016. a esimest korda (seoses seirealade väljavahetamisega lähtuvalt uuest MAK 

toetusperioodist). 

Järgnevateks liikideks dominantsidelt olid aastate 2010-2017 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 kolmel aastal), kuid 

paaril korral ka ÜPT aladel. Veel kohati 13 pesitsevat linnuliiki, kuid väga harva ja nende kohatud 

paaride osakaal oli väga madal: peamiselt kohati neid MAHE ning vahel ka ÜPT ettevõtetes, kuid 

mitte kordagi KSM ettevõtetes.  

Keskmised näitajad transekti kohta 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 kõigi toetustüüpidega ettevõtetes 2016. aastani langustrend. 2017. a 

kasvas pesitsevate paaride arv MAHE ja ÜPT ettevõtetes jälle 2010.-2013. a tasemele, KSM 

ettevõtetes jäi aga 2014.-2016. a tasemele. 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 seireperioodil 

2010-2017 MAHE seirealadel alates aastast 2014 (Joonis 88). 
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Joonis 88. Keskmised (± standardviga) linnunäitajad transekti kohta Kesk-Eesti piirkonnas ettevõtete 

toetustüüpide lõikes 2010.-2017. a. N=33, v.a 2015. a, mil N=26 

Pesitsevate paaride arv toetustüübiti toitumisgruppide järgi 

Pesitsusajal peamiselt loomtoiduliste lindude paare kohati perioodil 2010-2017 MAHE ettevõtetes 

mõnevõrra rohkem kui KSM ja ÜPT ettevõtetes (Lisa 25). Jättes analüüsist välja põldlõokese kui 

kõige arvukama loomtoidulise linnuliigi, kohati MAHE ettevõtetes aastate peale kokku pesitsevaid 

paare peaaegu kolm korda rohkem kui KSM ja poolteist korda rohkem kui ÜPT ettevõtetes.  

Palju harvem kohati linde, kes on pesitsusajal peamiselt seemnetoidulised või segatoidulised – 

selliste linnuliikide nimekiri on ka palju lühem. Pesitsusajal seemnetoidulist liiki karmiinleevikest 

kohati seireaastate jooksul vaid MAHE ettevõtetes (kokku nelja paari). Segatoidulisi linnuliike 

kohati 2010.-2017. a kokku nelja paari MAHE ja seitset paari ÜPT ettevõtete seiretransektidel, 

KSM seirealadel aga mitte kordagi. 

https://ait.agri.ee/PMK/PSUO/Aruanded/Uuringud_2017_kohta/Lisad_uuringud.xlsx#'Lisa 25'!A1
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Toetustüüpidevahelised erinevused aastate kaupa 

2010.-2017. a linnuseire analüüsil leiti Kesk-Eestis järgmistel juhtudel toetustüübi statistiliselt 

oluline mõju (Tabel 19): 

 pesitsevate paaride arv põldlõokeseta oli 2011. a MAHE ettevõtetes oluliselt kõrgem kui 

KSM ettevõtetes ning 2014. ja 2017. a ÜPT ettevõtetes oluliselt kõrgem kui KSM 

ettevõtetes; 

 Shannoni mitmekesisuse indeks oli 2011. a MAHE ettevõtetes oluliselt kõrgem kui KSM 

ettevõtetes ning 2017. a ÜPT ettevõtetes oluliselt kõrgem kui KSM ettevõtetes. 

Maastikuelementide pindala osas leiti 2013. a ning mõned korrad ka varasematel aastatel neljale 

linnunäitajale viiest oluline positiivne mõju. Põllukultuuride pindala osas leiti oluline negatiivne 

mõju viiel aastal pesitsevate paaride arvule põldlõokeseta ning mõnel korral ka teistele 

linnunäitajatele.  



 

 

 

Tabel 19. Linnunäitajate seosed maastikuelementide ja põllukultuuride pindalaga ning ettevõtte toetustüübiga Kesk-Eesti piirkonnas 2010.-2017. a (analüüsides 

on arvesse võetud korraga kõik tegurid). N=33, v.a 2015. a, mil N=26 

Näitaja 

Maastikuelementide pindala Põllukultuuride* pindala Toetustüüp 
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Pesitsevate 
paaride arv 

- - - - - - - - N - - - - - - - - - - - - - - - 

Pesitsevate 
paaride arv 
põldlõokeseta 

- - P P - - - - N - N N N N - - - M-K - - Ü-K - - Ü-K 

Pesitsevate liikide 
arv 

- - - P - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Kõikide liikide arv - - - P - - - - - - - N - - - N - - -  - - - - - 

Shannoni 
mitmekesisuse 
indeks 

P - P P - - - - - - - - - N - - - M-K - - - - - Ü-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 (vasakul pool sidekriipsu olevas grupis oli näitaja oluliselt kõrgem 

kui paremal pool sidekriipsu olevas grupis); M – MAHE, K – KSM, Ü – ÜPT 



 

 

 

Lõuna-Eesti seirepiirkond 

Üldiseloomustus ja liigiline koosseis  

Lõuna-Eesti piirkonna transektidel loendati aastatel 2010-2017 kokku 2547 pesitsevat 

põllulinnupaari 41 liigist. Sõltuvalt aastast kohati 254-372 pesitsevat paari ja 13-24 pesitsevat liiki 

(Lisa 26). Toitekülaliste isendite koguarv kõikus vahemikus 233-843, liikide arv aga 27-37. Aastal 

2017 registreeriti potentsiaalsete pesitsejatena kokku 13 liiki ja 272 paari linde, mis oli liikide arvu 

poolest sarnaselt aastaga 2016 seireperioodi 2010-2017 madalaim tulemus. Pesitsevate paaride arv 

oli 2015.-2017. a madalam kui eelnevatel seireaastatel. 2015. a oli see ka oodatav, kuna siis kaasati 

analüüsi vaid need seirealad, kus toetustüüp võrreldes eelnevate seirealadega ei muutunud (kokku 

33 seireala asemel 27), samas 2016. ja 2017. a toimus seire jälle 33-l alal. Toitekülalistena 

registreeriti piirkonnas 2017. a 30 linnuliiki ja kokku 843 toitekülalisest lindu.  

Pesitsevatest liikidest domineeris Lõuna-Eesti seirepiirkonnas kõigi toetustüüpidega ettevõtetes 

kõigil seireaastatel põldlõoke. ÜPT ja KSM aladel oli põldlõokese dominants (olenevalt aastast 

46-61%) kõrgem kui MAHE ettevõtetes (30-52%). 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 harvem. 

Keskmised näitajad transekti kohta 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 2010-2017 eri toetustüübiga ettevõtetes 

kõikuv, kuid viimastel aastatel siiski langustrendiga. Eriti hästi ilmnes langustrend ÜPT aladel 

pärast 2012. a ja MAHE aladel pärast 2014. a (Joonis 89). Küllaltki sarnased trendid ilmnesid ka 

teise kolme pesitsevate lindude näitajate osas. Kõikide liikide arv on püsinud stabiilsemana, v.a 

suur hüpe 2014. a MAHE ettevõtetes.  

  

https://ait.agri.ee/PMK/PSUO/Aruanded/Uuringud_2017_kohta/Lisad_uuringud.xlsx#'Lisa 26'!A1
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Joonis 89. Keskmised (± standardviga) linnunäitajad transekti kohta Lõuna-Eesti piirkonnas ettevõtete 

toetustüüpide lõikes 2010.-2017. a. N=33, v.a 2015. a, mil N=27 

Pesitsevate paaride arv toetustüübiti toitumisgruppide järgi 

Pesitsusajal peamiselt loomtoiduliste lindude paare kohati perioodil 2010-2017 kõige rohkem 

MAHE ja kõige vähem ÜPT ettevõtetes (Lisa 27). 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 või segatoiduliste linnuliikide nimekiri on oluliselt lühem kui 

loomtoiduliste liikide oma ja seega kohati neid ka palju harvem. Pesitsusajal kohati nii seemne- 

kui ka segatoiduliste liikide paare seireaastatel 2010-2017 kokku kõige rohkem MAHE ja kõige 

vähem ÜPT seirealadel.  

https://ait.agri.ee/PMK/PSUO/Aruanded/Uuringud_2017_kohta/Lisad_uuringud.xlsx#'Lisa 27'!A1
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Toetustüüpidevahelised erinevused aastate kaupa 

2010.-2017. a linnuseire tulemuste põhjal leiti Lõuna-Eestis mõnel juhul toetustüübi statistiliselt 

oluline mõju (Tabel 20): 

 pesitsevate paaride arv oli 2010. a MAHE ettevõtetes oluliselt kõrgem kui ÜPT ettevõtetes 

ning 2015. a KSM ettevõtetes oluliselt kõrgem kui MAHE ja ÜPT ettevõtetes; 

 pesitsevate paaride arv põldlõokeseta oli MAHE ettevõtetes 2010. ja 2014. a oluliselt 

kõrgem kui ÜPT ning 2010. a ka oluliselt kõrgem kui KSM ettevõtetes. 2015. a oli näitaja 

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. Lisaks leiti 2012. a pesitsevate paaride põldlõokeseta arvu ja maastikuelementide 

vahel oluline negatiivne seos. Põllukultuuride pindalal leiti 2011.-2017. a paljudel juhtudel olevat 

erinevatele linnunäitajatele oluline mõju, mis oli alati negatiivne. 



 

 

 

Tabel 20. Linnunäitajate seosed maastikuelementide ja põllukultuuride pindalaga ning ettevõtte toetustüübiga Lõuna-Eesti piirkonnas 2010.-2017. a (analüüsides võeti 

arvesse korraga kõik tegurid). N=33, v.a 2015. a, mil N=27 

Näitaja 

Maastikuelementide pindala Põllukultuuride* pindala Toetustüüp 
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Pesitsevate 
paaride arv 

- - - - - - - - - - N - N N - N M-Ü - - - - K-M,Ü - - 

Pesitsevate 
paaride arv 
põldlõokeseta 

P - N - - - P - - N 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 (vasakul pool sidekriipsu olevas grupis oli näitaja oluliselt kõrgem kui paremal 

pool sidekriipsu olevas grupis); M – MAHE, K – KSM, Ü – ÜPT 

 



 

 

 

Kesk- ja Lõuna-Eesti seirepiirkondade koondanalüüs 

Üldiseloomustus ja liigiline koosseis  

Kesk- ja Lõuna-Eesti piirkonna transektidel loendati aastatel 2010-2017 kokku 4315 pesitsevat 

põllulinnupaari 43 liigist. Sõltuvalt aastast kohati 402-632 pesitsevat paari ja 13-25 pesitsevat liiki 

(Lisa 28). Toitekülalistest isendite koguarv kõikus vahemikus 702-1374, liikide arv aga 33-43. 

2017. a registreeriti potentsiaalsete pesitsejatena kokku 15 liiki ning 501 paari linde. Viimasel kolmel 

seireaastal loendati vähem pesitsevate lindude paare ja liike kui varasematel seireaastatel. 2015. a oli 

see ka oodatav, kuna siis kaasati analüüsi vaid need seirealad, kus toetustüüp võrreldes eelnevate 

seirealadega ei muutunud (kokku 66 seireala asemel 53), samas 2016. ja 2017. a toimus seire jälle 

66-l alal. Toitekülalistena registreeriti piirkonnas 2017. a 40 linnuliiki ja kokku 1349 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 62-75%, MAHE ettevõtetes aga 46-69%. 

Seejuures jäi põldlõokese dominants perioodil 2010-2015 MAHE aladel vahemikku 46-59% ning 

kasvas 2016. a võrreldes 2015. aastaga ligi 13% võrra ja 2017. a veel 2 % 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 35 pesitsevat linnuliiki, kuid vähearvukalt. 

Keskmised näitajad transekti kohta 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). 

Aastate jooksul toimusid suurimad muutused MAHE aladel, kus kõik keskmised pesitsevate 

lindudega seotud näitajad pärast 2013. a märgatavalt langesid (Joonis 90). Samuti langes MAHE 

aladel viimastel aastatel kõikide liikide arv. Pärast 2013. a ilmnes pesitsevate lindude näitajate puhul 

langustrend ka ÜPT aladel, kuid see ei olnud nii järsk kui MAHE aladel, kuna ÜPT aladel olid 

linnunäitajad varemalt alati palju madalamad – seega ei saanud ka langus nii suur olla. KSM aladel 

olid linnunäitajad seireaastate jooksul stabiilselt madalad, kuid pesitsevate paaride arvu osas (sh 

põldlõokeseta) samuti väikese langustrendiga. Kõikide liikide arv oli KSM ja ÜPT ettevõtetes 

küllaltki stabiilne, v.a 2013. a kõrgemad väärtused.  

https://ait.agri.ee/PMK/PSUO/Aruanded/Uuringud_2017_kohta/Lisad_uuringud.xlsx#'Lisa 28'!A1
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Joonis 90. Keskmised (± standardviga) linnunäitajad transekti kohta piirkondade koosanalüüsil ettevõtete 

toetustüüpide lõikes 2010.-2017. a. N=66, v.a 2015. a, mil N=53 

Pesitsevate paaride arv toetustüübiti toitumisgruppide järgi 

Pesitsusajal peamiselt loomtoiduliste lindude paare kohati perioodil 2010-2017 MAHE ettevõtetes 

kõige rohkem (kokku 1514 paari) ja ÜPT ettevõtetes kõige vähem (1278 paari) (Lisa 29). Jättes 

analüüsist välja põldlõokese kui kõige arvukama loomtoidulise linnuliigi, kohati MAHE ettevõtetes 

seireaastate peale kokku pesitsevaid paare üle poolteise korra 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. 

https://ait.agri.ee/PMK/PSUO/Aruanded/Uuringud_2017_kohta/Lisad_uuringud.xlsx#'Lisa 29'!A1
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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 7 paari. KSM 

ettevõtetes kohati seireaastate jooksul vaid kahte ja ÜPT ettevõtetes ühte paari karmiinleevikesi. 

Segatoidulisi linnuliike kohati seireaastate 2010-2017 jooksul kokku 122 paari, sh kõige rohkem 

MAHE ettevõtetes. 

Toetustüüpide- ja piirkondadevahelised erinevused aastate kaupa 

Kesk- ja Lõuna-Eesti seirepiirkondade andmete koosanalüüsil leiti, et kõigil juhtudel, v.a pesitsevate 

paaride arv 2017. a ja 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 21): 

 pesitsevate paaride arv põldlõokeseta oli 2010. ja 2014. a MAHE ettevõtetes oluliselt kõrgem 

kui ÜPT ja 2010. a ka oluliselt kõrgem kui KSM ettevõtetes. 2015. a oli näitaja 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 21).  
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Tabel 21. Linnunäitajate seosed maastikuelementide ja põllukultuuride pindalaga, piirkonnaga ja ettevõtete toetustüübiga piirkondade koosanalüüsil 2010.-

2017. 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  - 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 N L-K 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 L-K -  -  -  -  -  -  -  - 

Kõikide liikide 
arv 

P - N  -  -  - P  -  -  - N N  - N  -  -  - L-K 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 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 (vasakul pool sidekriipsu olevas grupis oli 

näitaja oluliselt kõrgem kui paremal pool sidekriipsu olevas grupis); M – MAHE, K – KSM, Ü – ÜPT, K – Kesk-Eesti, L – Lõuna-Eesti 



 

 

 

Arutelu 

Üldiseloomustus ja liigiline koosseis  

Aastatel 2010-2017 kohati seirealadel kokku 43 pesitsevat linnuliiki ning loendati 4315 pesitsevat 

põllulinnupaari. Dominantseimaks linnuliigiks Eesti põllumajandusmaastikul oli ülekaalukalt 

avamaastikku eelistav põldlõoke, kellele järgnesid kadakatäks, kiivitaja ja sookiur. Põldlõokese 

dominants oli Kesk-Eestis kõrgem kui Lõuna-Eestis: olenevalt aastast kõigi ettevõtete peale kokku 

(toetustüüpe eristamata) vastavalt 76-93% ja 45-57% pesitsevatest paaridest. Lõuna-Eestis kohati 

rohkem ja arvukamalt ka teisi liike, perioodi 2010-2017 peale kokku 41 pesitsevat linnuliiki, Kesk-

Eestis vaid 17.    

Eri toetustüübiga ettevõtetest oli põldlõokese dominants Lõuna-Eestis kõigil seireaastatel ning 

Kesk-Eestis aastatel 2010-2014 MAHE ettevõtetes madalam kui KSM ja ÜPT ettevõtetes – 

MAHE ettevõtetes kohati rohkem ja arvukamalt ka teisi liike. 2015.-2017. a oli aga Kesk-Eestis 

põldlõokese dominants MAHE aladel väga kõrge – olenevalt aastast 91-97% (varasematel aastatel 

67-81%). 2015. a kohati Kesk-Eesti MAHE aladel vaid kahte, 2016. a kolme ja 2017. a nelja 

pesitsevat linnuliiki, varasemalt olenevalt aastast 7-12 liiki. Kui 2015. a madalamate näitajate 

üheks põhjuseks võib olla asjaolu, et sel aastal sisaldas analüüs vaid 5 MAHE seireala tulemusi 

varasema 11 asemel, siis 2016. ja 2017. a toimus seire jälle 11 Kesk-Eesti MAHE alal. Madalate 

pesitsevate lindude näitajate ja kõrge põldlõokese dominantsi põhjused ei ole teada. 

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

perioodi 2010-2017 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 põllumassiivide 

keskmine pindala, millel esines KSM toetusega põlde (aga ei esinenud MAHE toetusega põlde) 

palju kõrgem kui selliste põllumassiivide keskmine pindala, millel leidus vaid ÜPT toetusega 

põlde (KSM ja MAHE toetusega põlde ei olnud) või leidus MAHE toetusega põlde (aga ei olnud 

KSM teotusega põlde) – keskmised vastavalt 16 ha, 6 ha ja 8 ha (PRIA, 23.01.2018 andmetel); 

(PRIA, 31.01.2018 andmetel). Lõuna-Eesti vastavad keskmised numbrid olid 9 ha, 3 ha ja 4 ha. 

Seega on Kesk-Eesti KSM seirealade madalama linnustiku mitmekesisuse põhjuseks ilmselt 

vähene maastiku mitmekesisus.  

Piirkondadevahelised erinevused 

2010.-2017. a keskmised linnunäitajad transekti kohta olid kõigil kaheksal aastal Lõuna-Eesti 

seirepiirkonnas statistiliselt oluliselt kõrgemad kui Kesk-Eesti seirepiirkonnas (v.a kolmel juhul). 

See tuleneb kompensatsioonialade olemasolust Lõuna-Eestis ja piirkondlikest eripäradest. 2016. a 

oli näiteks seirealustes maakondades keskmine ÜPT taotletud pind taotleja kohta14 Kesk-Eestis 

olenevalt maakonnast 77-109 ha, Lõuna-Eestis aga 31-51 ha (PRIA, 27.01.2017 andmetel). 

Põllumassiivi keskmine pindala jäi 2017. a olenevalt seiremaakonnast Kesk-Eestis vahemikku 8-

11 ha, Lõuna-Eestis aga 4-6 ha (PRIA, 23.01.2018 andmetel); (PRIA, 31.01.2018 andmetel). 

Püsirohumaade osakaal oli perioodil 2010-2016 Kesk-Eesti seirealustes maakondades olenevalt 

aastast keskmiselt 18-20%, Lõuna-Eestis aga 27-31% (PMK, 2017a); (PRIA, 27.01.2017 

                                                 
14 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  



 

144 

 

andmetel). Sellest kõigest ilmneb jätkuvalt, et Lõuna-Eesti on mosaiiksem ja seal leidub rohkem 

linnustikule sobivaid elupaiku.  

Linnunäitajad toetustüübiti ja muutused aastate jooksul  

Keskmised pesitsevate lindude näitajad transekti kohta olid seireaastatel 2010-2013 paari erandiga 

nii piirkonniti eraldi kui ka Kesk- ja Lõuna-Eesti piirkondi koos analüüsides MAHE ettevõtetes 

kõrgemad kui KSM ja ÜPT ettevõtetes. 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 2010-2017 andmeid 

aastate kaupa eraldi analüüsides leiti statistiliselt olulisi erinevusi linnunäitajates eri toetustüübiga 

ettevõtete vahel siiski vaid üksikutel juhtudel (16 juhul 120-st). Seejuures leiti kümnel juhul 16-

st, et näitaja oli MAHE seirealadel oluliselt kõrgem kui KSM ja/või ÜPT aladel – need olulised 

erinevused jäid aga seireaastatesse 2010-2014. 

2014. a toimus Kesk-Eesti MAHE alade keskmistes linnunäitajates järsk langus, mis jätkus 

2015. ja 2016. a – kohati langesid keskmised näitajad isegi madalamale kui KSM ja ÜPT 

ettevõtetes. 2017. a pesitsevate paaride arv põldlõokeseta, pesitsevate liikide arv ja Shannoni 

mitmekesisuse indeks Kesk-Eesti MAHE aladel stabiliseerusid, pesitsevate paaride arv 

põldlõokeseta tõusis aga 2010.-2011. a tasemele. Lõuna-Eesti MAHE alade linnunäitajad olid 

2014. a sarnaselt varasemate aastatega kõrged, seejärel toimus aga 2015.-2017. a järsk langus, 

kuigi enamasti jäid MAHE alade keskmised näitajad erinevalt Kesk-Eestist siiski kõrgemaks kui 

KSM ja ÜPT aladel. 

Sarnaselt Kesk-Eesti MAHE aladele langesid pesitsevate lindude keskmised näitajad pärast 

2013. a ka Kesk-Eesti ÜPT aladel – 2017. a aga ÜPT aladel kõik pesitsejate keskmised näitajad 

veidi tõusid. Lõuna-Eesti ÜPT aladel ilmnes pesitsevate paaride arvus (ka põldlõokeseta) pärast 

2014. a langustrend. Väike langustrend ilmnes pärast 2013. a ka Lõuna-Eesti ÜPT alade 

pesitsevate liikide arvus ja Shannoni mitmekesisuse indeksis.  

Kesk-Eesti KSM ettevõtetes on pesitsevate lindude keskmised näitajad läbi aastate olnud väga 

madalad ning olid ka viimastel aastatel stabiilselt madalad. Erandiks oli siiski pesitsevate paaride 

arv, mis sarnaselt MAHE ja ÜPT aladega oli alates 2014. aastast madalam kui varasematel 

seireaastatel. Lõuna-Eesti KSM aladel olid pesitsevate lindude keskmised näitajad aastati küllaltki 

kõikuvad, kuid viimastel aastatel samuti pigem väikese langustrendiga.  

Kõikide liikide arv (nii pesitsejad kui ka külastajad) Kesk-Eesti MAHE aladel viimastel aastatel 

langes, Kesk-Eesti ÜPT ja KSM aladel ning Lõuna-Eesti kõigi toetustüüpidega aladel oli aga 

stabiilne.  

Seireaastate 2010-2013 tulemused (Lõuna-Eestis ka 2014. a) viitasid, et MAHE ettevõtted on 

põllulindudele sobivaim 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 – ilmselt leidub 

neile MAHE aladel rohkem toitu. Lisaks oli MAHE seirealade kõrgemate linnunäitajate põhjuseks 

ilmselt asjaolu, et seireaastate 2010-2013 jooksul oli transekti puhvri pinnast (1 km x 100 m; seega 
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sirgjoonelise transekti puhul 10 ha) Kesk-Eestis ÜPT ettevõtetes põllukultuuride all keskmiselt 8,4 

ha, KSM ettevõtetes 8,0 ha ning MAHE ettevõtetes 3,2 ha; Lõuna-Eestis olid vastavad näitajad 

6,4 ha, 6,8 ha ja 3,2 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 kui 

muude põllukultuuride alune pind – ilmselt seetõttu olid seal ka linnunäitajad kõrgemad. 

Viimastel aastatel (Kesk-Eestis alates 2014. a ja Lõuna-Eestis alates 2015. a) pesitsevate lindude 

näitajad aga MAHE aladel langesid märgatavalt, mis läheb vastuollu eelmises lõigus toodud 

seletustega. Miks toimus MAHE alade linnunäitajates selline langus? Esimese põhjendusena saab 

tuua seirevalimi osalist muutust, millega seoses hõlmavad 2015. a analüüsitud andmed Kesk-

Eestis vaid 5 ja Lõuna-Eestis 8 MAHE seireala andmeid (teistel aastatel alati mõlemas piirkonnas 

11 ala) ning alates 2016. aastast Kesk-Eestis 3 vana ning 8 uue MAHE ala ja Lõuna-Eestis 6 vana 

ja 5 uue MAHE ala andmeid. Võimalik, et uued alad on põllulindudele mingil põhjusel 

ebasoodsamad. Nt on Kesk-Eesti MAHE alade loenduspuhvris viimastel aastatel mõnevõrra 

suurenenud põllukultuuride osakaal, samas veidi kasvanud maastikuelementide pindala. Lõuna-

Eesti MAHE alade loenduspuhvrites viimasel paaril aastal keskmine maastikuelementide pindala 

veidi vähenes, ÜPT ja KSM aladel jällegi veidi kasvas. Põllukultuuride osakaal ei ole Lõuna-Eesti 

loenduspuhvrites oluliselt muutunud.  

Samas toimus Kesk-Eesti MAHE aladel langus juba 2014. a, mil valim ei olnud veel muutunud 

ning langust täheldati ka ÜPT aladel, millest vahetati välja vaid üks ala. Eriti kõnekas seirevalimi 

muutusest tuleneva Kesk-Eesti MAHE alade näitajate languse põhjuse ümberlükkaja võiks aga 

olla see, et pesitsevate paaride arv langes Kesk-Eestis alates 2014. a ka KSM ettevõtetes, mille 

seast 2015. a ühtegi ala välja ei vahetatud. Lõuna-Eestis toimus MAHE aladel linnunäitajate langus 

eelkõige viimasel kolmel aastal, mil valim oli muutunud (5 uut ala), samas täheldati langust jällegi 

ka ÜPT aladel (vaid 2 uut ala) ja väikest langust viimasel paaril aastal ka KSM aladel (vaid 1 uus 

ala). Lisaks analüüsiti näitajaid vaid alade kohta, mis olid 2009.-2017. a igal aastal valimis 

(mõlemas piirkonnas oli selliseid alasid 21). Leiti, et ka vaid neid alasid arvesse võttes toimus 

ikkagi pesitsevate lindude näitajates Kesk-Eestis alates 2014. ja Lõuna-Eestis alates 2015. a 

langus. Järelikult ei ole põhjus seirevalimi muutus. 

Põllulindude arvu vähenemisele viitab ka riikliku keskkonnaseire programmi raames läbiviidav 

haudelinnustiku punktloendus (Nellis, 2017). Selle tulemusel leiti aastate 1983-2017 

populatsiooniindeksite alusel stabiilse, kasvava ja kahaneva arvukusega liigid (liiga väheste 

andmetega liikide kohta ei saanud trendi leida). Seireaastate 2010-2017 jooksul MAK meetmete 

põllulinnuseires kohatud 43-st pesitsevast liigist oli haudelinnustiku punktloenduse järgi 1 liik 

tugevalt kasvava, 4 liiki mõõdukalt kasvava, 16 liiki stabiilse ja 14 liiki mõõdukalt langeva 

trendiga15 (8 liigi kohta ei olnud võimalik trendi määrata). Seejuures on seitse Eesti 

haudelinnustiku punktloenduse järgi mõõdukalt langeva trendiga põllulinnuliiki (põldlõoke, 

kadakatäks, sookiur, pruunselg-põõsalind, talvike, metskiur ja võsa-ritsiklind) 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. 

                                                 
15 Tugev kasv – oluline kasv, rohkem kui 5% aastast; mõõdukas kasv – oluline kasv, kuid mitte rohkem kui 5% aastas; 

stabiilne – olulist tõusu või langust ei esinenud; mõõdukalt langev – oluline langus, aga mitte rohkem kui 5% aastas 
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Kesk-Eestis kuulus 2010.-2017. a jooksul MAK meetmete põllulinnuseires kohatud 17-st 

põllulinnuliigist haudelinnustiku punktloenduse järgi koguni 9 mõõdukalt langeva trendiga liikide 

hulka ning Lõuna-Eestis 41-st kohatud liigist 13 liiki, millest koguni 7 kuulusid Lõuna-Eesti 

seireettevõtetes 10 arvukaima hulka. Lisaks, kui vaadata mõne MAK meetmete põllulinnuseire 

arvukama põllulinnuliigi populatsiooniindekseid haudelinnustiku punktloenduse põhjal, selgub, et 

see oli kadakatäksil, sookiurul ja pruunselg-põõsalinnul 2015.-2017. a samuti palju madalam kui 

eelnevatel aastatel. See viitab, et viimastel aastatel on põllulindude olukord olnud ebasoodne ja 

MAK meetmed ei ole olnud piisavad nende negatiivsete muutuste ärahoidmiseks.   

Põllukultuuride ja maastikuelementide pindala mõju 

Toetustüübi olulise mõju testimisel kaasati lisanäitajatena 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 

eraldi kui ka koos) 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.  

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). 

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.-2017. 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.  

Kokkuvõte  

 Seireaastate 2010-2017 jooksul loendati pesitsejatena Kesk-Eestis 1768, Lõuna-Eestis 

2547 ning kahe piirkonna peale kokku 4315 paari ning vastavalt 17, 41 ja 43 liiki. 

Dominantseimaks linnuliigiks Eesti põllumajandusmaastikul oli ülekaalukalt 

avamaastikku eelistav põldlõoke. Järgnevateks arvukamateks liikideks olid kadakatäks ja 

kiivitaja ning väiksema arvukuse ja osakaaluga järgnesid sookiur, pruunselg-põõsalind, 

talvike, soo-roolind ja metskiur.  

Madalaim põldlõokese dominants leiti Lõuna-Eestis ja piirkondi koos analüüsides kõigil 

aastatel ning 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.-2017. a 

oli aga Kesk-Eestis põldlõokese dominants MAHE aladel väga kõrge ning kohati olenevalt 

aastast vaid 2-4 liiki (varasematel aastatel 7-12 liiki). 
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Kõige väiksema pesitsevate lindude mitmekesisusega olid Kesk-Eesti KSM ettevõtted, kus 

kohati perioodi 2010-2017 jooksul vaid kolme pesitsevat linnuliiki (põldlõoke, kiivitaja ja 

kadakatäks) – madala linnustiku mitmekesisuse põhjuseks on ilmselt vähene maastiku 

mitmekesisus seirealustel põldudel (suured põllumassiivid ja vähe maastikuelemente).  

 2010.-2017. a linnunäitajad olid kõigil kaheksal aastal Lõuna-Eesti seirepiirkonnas 

statistiliselt oluliselt kõrgemad kui Kesk-Eesti seirepiirkonnas (v.a kolmel juhul). See 

tuleneb kompensatsioonialade olemasolust Lõuna-Eestis ja piirkondlikest eripäradest, 

mistõttu leidub seal lindudele rohkem sobivaid elupaiku. Nt on Lõuna-Eestis keskmine 

põllumajandusettevõtte ja põllumassiivide pindala väiksem ning rohumaade osakaal 

kõrgem kui Kesk-Eestis.  

 Keskmised pesitsevate lindude näitajad transekti kohta olid 2010.-2013. a paari erandiga 

nii piirkonniti eraldi kui ka piirkondi koos analüüsides MAHE ettevõtetes kõrgemad kui 

KSM ja ÜPT ettevõtetes. 2014. a toimus Kesk-Eesti ja 2015. a Lõuna-Eesti MAHE 

ettevõtete keskmistes linnunäitajates transekti kohta järsk langus, mis jäi püsima ka 

järgnevatel aastatel, v.a Kesk-Eestis pesitsevate paaride arv, mis kasvas 2017. a seire 

algaastate (2009-2010) tasemele. Kohati langesid MAHE ettevõtete keskmised näitajad 

Kesk-Eestis isegi madalamale kui KSM ja ÜPT ettevõtetes. 

Kõigi pesitsevate lindude näitajate puhul võis sarnaselt MAHE ettevõtetega langustrendi 

täheldada ka mõlema piirkonna ÜPT ettevõtetes. KSM ettevõtetes ilmnes Lõuna-Eestis 

samuti väike langustrend, kuid mitte nii suur kui MAHE ja ÜPT ettevõtetes. Kesk-Eesti 

KSM ettevõtetes olid näitajad kõigil aastatel stabiilselt madalad, kuid pesitsevate paaride 

arv langes alates 2014. a nagu ka MAHE ja ÜPT ettevõtetes.    

Seireaastate 2010-2013 tulemused (Lõuna-Eestis ka 2014. a) viitasid, et MAHE ettevõtted 

on põllulindudele sobivaim elupaik. Ühelt poolt olid MAHE ettevõtete mõnevõrra 

kõrgemad linnunäitajad ilmselt seotud meetme nõuetega: MAHE ettevõtetes on keelatud 

kasutada enamust mineraalväetisi ja sünteetilisi pestitsiide. MAHE aladel kohati lisaks 

pesitsusajal loomtoidulistele lindudele rohkem ka segatoidulisi ja seemnetoidulisi linde kui 

KSM ja ÜPT aladel – ilmselt leidub neile MAHE aladel rohkem toitu. Lisaks oli MAHE 

ettevõtete kõrgema linnunäitajate põhjuseks ilmselt väiksem põllumaa ja suurem 

lühiajaliste rohumaade osakaal loenduspuhvris (1 km x 100 m). Rohumaad on aga 

lindudele sobivam elupaik kui muude põllukultuuride alune pind.  

Viimaste aastate madalad linnunäitajad MAHE ettevõtetes on aga eelpooltooduga 

vastuolus. Samas ei toimunud langus ainult MAHE ettevõtetes. Kesk-Eestis langesid 

pesitsevate lindude näitajad alates 2014. a ka ÜPT ettevõtetes ning pesitsevate paaride arv 

ka KSM ettevõtetes. Lõuna-Eesti ÜPT ettevõtetes toimus samuti langus ning vähesel 

määral ka KSM ettevõtetes. Lisaks analüüsiti näitajaid vaid alade kohta, mis olid 2009.-

2017. a igal aastal valimis (mõlemas piirkonnas oli selliseid alasid 21). Leiti, et ka vaid 

neid alasid arvesse võttes toimus ikkagi pesitsevate lindude näitajates Kesk-Eestis alates 

2014. ja Lõuna-Eestis alates 2015. a langus. Järelikult ei ole põhjus seirevalimi muutus. 

Põllulindude arvu vähenemisele viitab ka riikliku keskkonnaseire programmi raames 

läbiviidav haudelinnustiku punktloendus. Seireaastate 2010-2017 jooksul MAK meetmete 

põllulinnuseires kohatud 43-st liigist kuulusid arvukamad enamasti haudelinnustiku 

punktloenduse järgi mõõdukalt langeva arvukusega liikide hulka – seega, kui Eestis 
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üldiselt on need liigid mõõdukalt langeva trendiga, on arusaadav, et see kajastub ka 

põllulindude seires. Kesk-Eestis kuulus 2010.-2017. a jooksul kohatud 17-st 

põllulinnuliigist koguni 9 mõõdukalt langeva trendiga liikide hulka ning Lõuna-Eestis 41-

st kohatud liigist 13 liiki, millest koguni 7 kuulusid Lõuna-Eesti seireettevõtetes 

10 arvukaima hulka. Lisaks, kui vaadata mõne MAK meetmete põllulinnuseire arvukama 

põllulinnuliigi populatsiooniindekseid haudelinnustiku punktloenduse põhjal, selgub, et 

see oli kadakatäksil, sookiurul ja pruunselg-põõsalinnul 2015.-2017. a samuti palju 

madalam kui eelnevatel aastatel. See viitab, et viimased aastad on põllulindudele olnud 

ebasoodsad ja MAK meetmed ei ole olnud piisavad nende negatiivsete muutuste 

ärahoidmiseks. 

 Toetustüübi olulise mõju testimisel kaasati lisanäitajatena analüüsi ka põllukultuuride 

(haritaval maal kasvatatavad kultuurid, v.a lühiajalised rohumaad) ja maastikuelementide 

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. Leiti, 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.  

2010.-2017. a analüüside tulemusel leiti ka 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.  
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4. VALDKOND MAJANDUSLIKUD NÄITAJAD JA MUU 

4.1. MAJANDUSLIKE NÄITAJATE JA MUU VALDKONNA UURINGUD JA NENDE 

EESMÄRGID 

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 rakendamise eesmärk on aidata tõsta põllumajanduse 

konkurentsivõimet, parandada loodusvarade jätkusuutlikku majandamist, tõhustada 

kliimameetmeid ning tagada maapiirkondade tasakaalustatud ja territoriaalset arengut. 

Keskkonnatoetuste mõju hindamiseks põllumajandustootjate peamistele majandustulemustele on 

võetud kasutusele indikaator „ettevõtjatulu“, mille uuringuga alustati juba MAK 2007-2013 

perioodil. Varasemate uuringute tulemustega saab tutvuda PMK kodulehel aadressil 

http://pmk.agri.ee/mak/hindamisvaldkonnad/majandus/. 

4.1.1. INDIKAATORI „ETTEVÕTJATULU“ UURING 

Töö teostaja: Agrinet OÜ Põllumajandusuuringute Keskuse põllumajanduskeskkonna seire ja 

uuringute büroo tellimusel 

Uuringu eesmärgid 

Indikaatori „Ettevõtjatulu” pikaajalise uuringu eesmärgiks on tuua välja, mil määral on MAK 

keskkonnatoetused mõjutanud maaelanikkonna tulutaset. 

Metoodika 

Indikaatori „Ettevõtjatulu” peamisteks analüüsiobjektideks on netolisandväärtus16, ettevõtjatulu17 

ning arvestuslik netokasum18 (Lisa 30), mis on arvutatud keskmiselt põllumajandustootja kohta 

iga MAK 2014-2020 keskkonnameetme lõikes. Käesoleva uuringu andmed koguti ja analüüsiti 

2017. aastal ning kajastavad 2016. 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 2016. aasta valimis olnud 

ettevõtete andmetes nii 2016. aastal taotletud otsetoetused, 2015. aastal taotletud (2016. aastal 

välja makstud) MAK 2014-2020 keskkonnatoetused kui ka MAK 2007-2013 2. telje toetused.  

Võttes arvesse, et põllumajandustootjad on nii tootmise struktuuri kui ka suuruse (nii 

põllumajandusmaa pindala kui ka loomade arvu) poolest väga erinevad, on eelpool nimetatud 

näitajaid analüüsitud väljendatuna ettevõttes hõivatud tööjõu aastaühiku19 (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 31) ja 

keskkonnatoetusi taotlenud tootjate toetuste struktuur (Lisa 32). 

                                                 
16 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) 

17 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 

18 Arvestuslik netokasum (Conditional Profit) võtab arvesse ka tasustamata tööjõudu (palgata töötavad omanikud ja 
nende pereliikmed), mille väljatoomisel lahutatakse ettevõtjatulust tasustamata tööjõukulu 

19 Tööjõu aastaühik (TJÜ) võrdub arvestuslikult 2 200 töötunniga aastas 

http://pmk.agri.ee/mak/hindamisvaldkonnad/majandus/
https://ait.agri.ee/PMK/PSUO/Aruanded/Uuringud_2017_kohta/Lisad_uuringud.xlsx#'Lisa 30'!A1
https://ait.agri.ee/PMK/PSUO/Aruanded/Uuringud_2017_kohta/Lisad_uuringud.xlsx#'Lisa 31'!A1
https://ait.agri.ee/PMK/PSUO/Aruanded/Uuringud_2017_kohta/Lisad_uuringud.xlsx#'Lisa 32'!A1
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Analüüsiks on kasutatud FADN20 andmeid 2016. aasta kohta, mil FADNi valimisse kuulus 661 

põllumajandusettevõtet. 

Indikaatori „ettevõtjatulu“ analüüsimisel on keskendutud nendele näitajatele, mis on otseselt 

seotud põllumajandustootjatele MAK keskkonnameetmete raames makstud toetustega, hindamaks 

nende mõju vastavatele majandusnäitajatele. Lisaks on hindamisnäitajate valikul arvestatud ka 

Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi MAK 2014-2020 ühise 

seire- ja hindamisraamistiku (CMEF – Common monitoring and evaluation framework) juhendites 

toodud indikaatoreid. Analüüsi peamiseks eesmärgiks oli välja tuua, mil määral on 

keskkonnatoetused (MAK 2007-2013 ja MAK 2014-2020) kokku ning iga toetus eraldi mõjutanud 

põllumajandustootjate tulutaset 2016. aastal. 

Eestis on alates 2010. aastast kehtestatud FADN üldkogumisse kuuluva põllumajandustootja 

majandusliku suuruse alampiiriks standardkogutoodangu21 (SKT) väärtus 4000 eurot. See 

tähendab, et FADN üldkogumisse22 kuuluva põllumajandusettevõtte SKT väärtus aruandeaastal 

peab olema suurem kui 4000 eurot. Ettevõtte SKT tehakse kindlaks standardtoodangu (ST) 

koefitsientide23 baasil, mis arvutatakse viie aasta keskmisena vastavalt saagikus- ja 

produktiivsusnäitajatele ning hindadele vaatlusalustel aastatel.  

Kõik indikaatori „ettevõtjatulu“ näitajad on arvutatud kaalutud keskmistena. Andmed kaaluti 

eraldi iga keskkonnatoetuse lõikes, kasutades PRIA loomade ja põldude registri andmeid 2016. 

aasta kohta ning standardtoodangu koefitsiente „ST 2010“. Igale PRIA loomade ja/või põldude 

registris olevale tootjale (kellel oli maad ja/või põllumajandusloomi 2016. a seisuga) määrati 

tootmistüüp ja majanduslik suurus vastavalt FADNi tüpoloogiale. 

Indikaatori „"ettevõtjatulu“ analüüsimiseks on 2016. aastal MAK 2007-2013 ja MAK 2014-2020 

keskkonnatoetust saanud ettevõtetest eraldi analüüsitud:  

 põllumajanduse keskkonna- ja kliimatoetust saanud tootjad (meede 10; edaspidi PKT); 

 keskkonnasõbraliku majandamise toetust saanud tootjad (meede 10.1.1; edaspidi KSM); 

 piirkondliku mullakaitse toetust saanud tootjad (meede 10.1.3; edaspidi MULD); 

 keskkonnasõbraliku aianduse toetust saanud tootjad (meede 10.1.4; edaspidi KSA); 

 kohalikku sorti taimede kasvatamise toetust saanud tootjad (meede 10.1.5; edaspidi SORT); 

 ohustatud tõugu looma pidamise toetust saanud tootjad (meede 10.1.6; edaspidi OTL); 

 poolloodusliku koosluse hooldamise toetust saanud tootjad (meede 10.1.7; edaspidi PLK); 

 mahepõllumajandusele ülemineku ja mahepõllumajandusega jätkamise toetust saanud tootjad 

(meede 11; edaspidi MAHE 2014+); 

 mahepõllumajandusele ülemineku toetust saanud tootjad (meede 11.1; edaspidi MAHE üle); 

 mahepõllumajandusega jätkamise toetust saanud tootjad (meede 11.2; edaspidi MAHE jätk); 

                                                 
20 FADN (Farm Accountancy Data Network) põllumajanduslik raamatupidamise andmebaas 
21 Ettevõtte standardkogutoodang (SKT) arvutatakse standardtoodangu (ST) koefitsientide alusel lähtudes 
kasvatatavate põllumajanduskultuuride kasvupinnast ja loomade keskmisest arvust aruandeaastal 

22 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 

23 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 
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 mahepõllumajandusliku tootmise toetust saanud tootjad (MAK 2007-2013 meede 2.3.2; 

edaspidi MAHE 2007+); 

 Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antavat toetust saanud tootjad (meede 12.1; 

edaspidi NAT); 

 Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antavat toetust saanud tootjad (meede 12.2; 

edaspidi NAM); 

 loomade heaolu toetust saanud tootjad (meede 14.1; edaspidi LHT); 

 keskkonnatoetusi saanud tootjad (edaspidi MAK kkt); 

 keskkonnatoetusi mittetaotlenud tootjad (edaspidi tavatootjad); 

 FADNi põllumajandustootjate üldkogumisse kuuluvad tootjad (edaspidi Eesti keskmine). 

MAK 2007-2013 ja MAK 2014-2020 keskkonnatoetusi saanud ettevõtete üldkogumi esindatus 

(toetust saanud ettevõtete koguarvust, maakasutusest ja makstud summast) meetmete lõikes 2016. 

aastal on esitatud lisas 31. Kõik tehtud uuringud, mis põhinevad FADN metoodikal, käsitlevad 

ainult professionaalsete24 põllumajandustootjate majandusnäitajaid. 

Tulemused 

FADN andmetel oli Eesti põllumajandustootja kasutuses oli 2016. aastal keskmiselt 123 ha 

põllumajanduslikku maad, millest 36% oli omandis ja 64% renditud või muudel tingimustel 

kasutusele võetud. 

Majandusliku suuruse järgi grupeerituna võib täheldada, et mida suurem ettevõte, seda suurem 

osatähtsus on rendimaal – kui väiketootjatel oli keskmiselt 39% põllumajandusmaast renditud, siis 

suurimate ettevõtete grupis oli rendimaa osatähtsus keskmiselt 66%. Renti maksti 2016. aastal 

keskmiselt 47 eurot renditud põllumajandusmaa hektari kohta, 2015. aastal 42 eurot ha, 2014. 

aastal 36 eurot ha. Väiketootjate grupis, standardkogutoodangu väärtusega 4000 kuni 8000 eurot, 

maksti renti keskmiselt 38 eurot hektari kohta. Suurtootjate grupis, standardkogutoodangu 

väärtusega rohkem kui 500 000 eurot, maksti keskmiselt 60 eurot ha. (MMIK, 2017)  

Eestis oli 2016. aastal keskmiselt 39% põllumajandusmaast teravilja, 41% söödakultuuride25 ning 

14% õli- ja muude põllukultuuride all. Tootmisest kõrvale jäetud maad oli keskmiselt 6% kogu 

maakasutusest. Enamus sellest oli toetusõiguslik püsirohumaa, mida hoitakse heades 

põllumajandus- ja keskkonnatingimustes, kuid põllumajanduslikuks tootmiseks praegu ei 

kasutata. Majandusliku suuruse poolest kõige väiksemate tootjate grupis oli kasutamata 

toetusõiguslikku püsirohumaad 15% põllumajandusmaast, kõige suuremate tootjate grupis 2%. 

(MMIK, 2017) 

MAK keskkonnatoetuste lõikes olid põllumajandusliku maakasutuse poolest kõige suuremad 

MULD ja KSM tootjad (keskmine kasutava maa suurus vastavalt 671,6 ha ja 316,0 ha). MAHE 

2014+ tootjal oli 2016. aastal kasutada keskmiselt 108,4 ha ning MAHE 2007+ tootjal 174,4 ha 

põllumajanduslikku maad. Maakasutuse poolest kõige väiksemad olid MAHE üleminekul ja 

tavatootjad (vastavalt 37,6 ha ja 56,3 ha). Põllumajandusliku maakasustuse poolest on 

                                                 
24 FADN metoodika järgi peetakse professionaalseteks põllumajandustootjateks neid tootjaid, kelle 
standardkogutoodang ületab 4000 eurot 

25 Söödakultuurid – FADN metoodika kohaselt loetakse söödakultuurideks lühiajalised, pikaajalised ja looduslikud 
rohumaad 

https://ait.agri.ee/PMK/PSUO/Aruanded/Uuringud_2017_kohta/Lisad_uuringud.xlsx#'Lisa 32'!A1


 

152 

 

põllumajanduse keskkonna- ja kliimameetmega (PKT) liitunud just suuremad 

põllumajandustootjad. 

PLK, OTL ja MAHE 2007+ tootjatel oli üle 70% ning LHT ja MAHE 2014+ tootjatel üle 50% 

maast söödakultuuride all, järelikult on nende toetusmeetmetega liitunud enamasti peamiselt 

loomakasvatusega tegelevad tootjad. Samas KSM ja KSA+KSK tootjatel oli teravilja ja 

õlikultuuride all üle 50% maast, seega olid nendes tootjate gruppides enamuses taimekasvatusele 

spetsialiseerunud tootjad. 

Kogutoodangu26 väärtus (k.a toetused v.a investeeringutoetused) ulatus 2016. aastal 113 071 

euroni ettevõtte kohta keskmiselt. Võrreldes 2015. aastaga on kogutoodangu väärtus (k.a toetused 

v.a investeeringutoetused) vähenenud 11%, sealhulgas taimekasvatustoodangu väärtus vähenes 

21%, loomakasvatustoodangu väärtus 4% ja toetused vähenesid 6%. Sissetulekud 

põllumajandusega seotud kõrvaltegevustest suurenesid keskmiselt 14%. Taimekasvatustoodangu 

väärtuse vähenemine oli tingitud keskmiselt kolmandiku võrra madalamatest saagikusnäitajatest 

kui 2015. aastal. Kui aastad 2012-2015 olid Eestis väga head teravilja-aastad ja 2015. aastal saadi 

rekordiline teraviljasaak, siis 2016. aastal oli saak viie viimase aasta madalaim. Rapsi saagikus oli 

36% madalam kui 2015. aastal ning samuti oli madalam ka kaunviljade saagikus. Madal saagikus 

oli tingitud ebasoodsatest ilmastikutingimustest – taliviljade talvitumine oli keeruline, kevadel oli 

osades Eesti piirkondades pikaajaline kuivus, saagikoristuse perioodil oli aga mitu nädalat järjest 

väga vihmane. 2016. aastal olid valdavalt madalamad ka teravilja (v.a rukis ja kaer) ja rapsi 

realiseerimishinnad. Loomakasvatustoodangu väärtuse vähenemisele avaldas mõju see, et 

keerulistes majandamistingimustes olid paljud tootjad sunnitud loomade arvu vähendama või 

loomakasvatuse lõpetama. Statistikaameti andmetel vähenes 2016. aastal põllumajandusloomade 

arv kõikides loomaliikides. 

Põllumajandusmaa hektari kohta arvestatuna oli kogutoodangu väärtus (k.a toetused v.a 

investeeringutoetused) 2016. aastal keskmiselt 915 eurot ha. Toetuste (v.a investeeringutoetused) 

kogusumma kasutatava põllumajandusmaa hektari kohta oli 2016. aastal 172 eurot, mis on 8% 

vähem kui 2015. aastal (188 eurot). 

Kogutoodangu väärtus koos toetustega (v. a investeeringutoetused) oli 2016. aastal 

põllumajandusmaa hektari kohta arvestatuna kõige suurem KSA+KSK (3590 eurot ha), LHT 

(1209 eurot ha), MULD (1111 eurot ha) ja KSM tootjatel (1042 eurot ha). Sama näitaja oli kõige 

väiksem MAHE 2007+, MAHE 2014+ ja PLK tootjatel (vastavalt 473, 647 ja 643 eurot ha) (Joonis 

91). 

                                                 
26 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), mis on antud analüüsis jagatud tinglikult kolmeks: antud 
meetme toetus, muud keskkonnatoetused (MAK 2007-2013 ja MAK 2014-2020 keskkonnatoetused v.a meetme 
toetuse all kajastatu) ja muud toetused (ühtne pindalatoetus, kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade 
toetus, ammlehma kasvatamise täiendav otsetoetus, piimalehma kasvatamise otsetoetus, puu- ja köögivilja 
kasvatamise toetus, ute ja emakitse kasvatamise toetus, väikepõllumajandustootja toetus, loomakasvatussektori 
erakorraline toetus, praktikatoetus ja muud toetused). 
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Joonis 91. Kogutoodangu väärtus (k.a toetused) põllumajandusmaa hektari kohta perioodil 2013-2016 (PMK, 2017a); (PMK, 2017c) 
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Kogutoodangu (k.a toetused v.a investeeringutoetused) struktuuris moodustasid toetused 2016. 

aastal 19% ehk keskmiselt 21 132 eurot tootja kohta. 2015. aastal oli toetuste osatähtsus 

kogutoodangus 18% (keskmiselt 22 565 eurot tootja kohta). Kõige väiksem oli toetuste osakaal 

aiandusega ning sea- ja linnukasvatusega tegelevates ettevõtetes (vastavalt 6% ja 3% 

kogutoodangu väärtusest). Kõige suurem toetuste osakaal kogutoodangus (43%) oli püsikultuuride 

kasvatajate tootmistüübis. 2015. aastal oli kõige suurem toetuste osakaal kogutoodangus (38%) 

loomakasvatuse tootmistüübis. (MMIK, 2017) 

2016. aastal moodustas põllumajanduslik müügitulu keskmiselt 69 652 eurot ettevõtte kohta, sh 

50% saadi taimekasvatustoodangu ja 50% loomakasvatustoodangu müügist. Võrreldes 2015. 

aastaga on põllumajanduslik müügitulu vähenenud 10%, kusjuures taimekasvatustoodangu müük 

on võrreldes eelmise aastaga vähenenud 13% ja loomakasvatustoodangu müük on vähenenud 7%. 

Eesti keskmine põllumajandustootja27 sai 2016. aastal sissetulekuid (k.a toetused) 783 eurot 

põllumajandusmaa hektari kohta (2015. a 833 eurot) (Joonis 92). Kõige suurem oli KSA+KSK 

saajate sissetulek (2550 eurot ha) põllumajandusmaa hektari kohta, keskmise 

põllumajandustootjaga võrreldes oli see näitaja kolm korda suurem. Madalaima sissetulekuga 

hektari kohta olid mahetootjad (380 eurot ha; MAHE 2007+), teistel jäid sissetulekud vahemikku 

525-954 eurot ha.  

 
Joonis 92. Sissetulekud (k.a toetused) põllumajandusmaa hektari kohta 2016. aastal (PMK, 2017c) 

MAKi keskkonnatoetusi taotlenud ettevõtetel on sõltuvus toetustest väga erinev ning toetuste (v.a 

investeeringutoetused) osatähtsus sissetulekutes varieerub vahemikus 11%–53%. Toetuste (v.a 

investeeringutoetused) osatähtsus sissetulekutes oli kõige suurem MAHE 2007+, MAHE 2014+ 

ja PLK tootjatel, moodustades 2016. aastal vastavalt 53%, 41% ja 41% sissetulekutest. KSM 

tootjatel moodustasid toetused 2016. aastal 19% sissetulekutest. Meetme toetuse osatähtsus 

sissetulekutes erines oluliselt MAK keskkonnatoetusi saanud tootjate gruppide lõikes – kui SORT 

                                                 
27 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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tootjatel moodustas kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (meede 10.1.5) vaid 0,01 %, siis 

MAHE 2007+ tootjatel moodustas mahepõllumajandusliku tootmise toetus (MAK 2007-2013 

meede 2.3.2) 20,7% ning MAHE 2014+ tootjatel 16,0% sissetulekutest. MAK 2007-2013 ja 2014-

2020 keskkonnatoetusi saanud tootjate toetuste struktuur 2016. aastal on esitatud lisas (Lisa 33). 

MAKi keskkonnatoetusi saanud tootjatel moodustavad toetustest 26%-50% keskkonnatoetused 

(nt. PLK saajatel 50%, mahepõllumajandustootjatel 44-45%, kõige vähem LHT omadel 26%) ja 

teise poole muud toetused28.  

Üheks põllumajandustootjate tulukuse hindamise näitajaks on netolisandväärtus29 (NLV). Mida 

suurem on NLV, seda rohkem jääb ettevõttele vahendeid töötasude maksmiseks, investeeringute 

tegemiseks ja omanikutuluks. Eesti keskmisel põllumajandustootjal oli NLV 2016. aastal 

keskmiselt 18 488 eurot ettevõtte ja 10 887 eurot tööjõu aastaühiku kohta (Joonis 93). Võrreldes 

2015. aastaga on NLV tööjõu aastaühiku kohta vähenenud 24% ja alates 2010. aastast oli see kõige 

madalam tulemus. NLV tööjõu aastaühiku kohta tootsid 2016. aastal kõige rohkem KSA+KSK, 

MULD ja MAHEdale üleminekul tootjad (vastavalt 21 814 eurot TJÜ, 18 377 eurot TJÜ ja 18 295 

eurot TJÜ) ja kõige vähem LHT ja NAT tootjad (vastavalt 9923 eurot TJÜ ja 9659 eurot TJÜ). 

KSM tootjatel oli vastav näitaja 2016. aastal 13 176 eurot TJÜ (2015. aastal 24 797 eurot TJÜ). 

 
Joonis 93. Netolisandväärtus eurodes tööjõu aastaühiku kohta 2016. aastal (PMK, 2017c) 

MAK 2007–2013 ja 2014-2020 raames makstud keskkonnatoetuste osatähtsus netolisandväärtuse, 

ettevõtjatulu ja arvestusliku netokasumi struktuuris aastatel 2007–2016 on esitatud lisas (Lisa 34). 

Peale netolisandväärtuse on oluliseks majandustulemuste hindamise näitajaks ettevõtjatulu30, mis 

näitab ettevõtte kasumlikkust ja jätkusuutlikkust. FADN andmetel moodustas Eesti keskmisel 

                                                 

   
13 Muude toetuste all on kajastatud: ühtne pindalatoetus, kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade   toetus, 
ammlehma kasvatamise täiendav otsetoetus, piimalehma kasvatamise otsetoetus, puu- ja köögivilja kasvatamise 
toetus, ute ja emakitse kasvatamise toetus, väikepõllumajandustootja toetus, loomakasvatussektori erakorraline toetus, 
loomakasvatussektori erakorraline toetus, praktikatoetus ja muud toetused. 
29 Netolisandväärtuse (NLV) leidmiseks lisatakse kogutoodangu väärtusele toetused (v.a investeeringutoetused) ja 
lahutatakse eri- ja üldkulud ning põhivara kulum (Lisa 30)  

30 Ettevõtjatulu saadakse lahutades netolisandväärtusest tööjõu-, rendi- ja intressikulu ning lisades 
investeeringutoetuste ja maksude bilanss (Lisa 30). Ettevõtjatulu on raamatupidamisarvestuses võrreldav 
majandustegevuse kasumiga. 
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põllumajandustootjal ettevõtjatulu koos toetustega 2016. aastal 1485 eurot TJÜ (2015. aastal 4736 

eurot TJÜ, 2014. aastal 4442 eurot TJÜ). Põllumajandusmaa hektari kohta arvestatuna tootsid 

2016. aastal kõige rohkem ettevõtjatulu (k.a toetused) KSA+KSK tootjad (754 eurot ha) ning kõige 

vähem SORT tootjad (20 eurot ha). PKT, KSM, NAT ja LHT tootjatel jäi ettevõtjatulu 2016. aastal 

negatiivseks (Joonis 94). 

 
Joonis 94. Ettevõtjatulu eurodes põllumajandusmaa hektari kohta 2016. aastal (PMK, 2017c) 

Arvestusliku netokasumi (ANK31) 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 1,7 tööjõu aastaühikut ettevõtte kohta, millest ligi poole (45%) moodustas tasustamata 

tööjõud. Tasustatud tööjõu osatähtsus kogu tööjõukulus erines oluliselt MAK keskkonnatoetusi 

taotlenud tootjate gruppide lõikes. MAHE 2014+ ja tavatootjate grupis oli üle 58% kogu 

tööjõukulust tasustamata, samas KSM tootjate grupis ainult 19% (Joonis 95). 

 

 

                                                 
31 Arvestuslik netokasum võtab arvesse ka omanike ja pereliikmete tasustamata tööjõukulu tasustatud tööjõule 
makstud palgatasemel. Arvestuslik suurus, mis püüab väärtustada ka tasustamata tööjõudu 
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Joonis 95. Tööjõu kasutuse struktuur 2016. aastal (PMK, 2017c) 

Eesti keskmisel põllumajandustootjal jäi 2016. aastal arvestuslik netokasum (koos toetustega v.a 

investeeringutoetused) negatiivseks, moodustades -5229 eurot tööjõu aastaühiku kohta (2015. a. -

1324 eurot TJÜ) ja -72 eurot põllumajandusmaa hektari kohta (Lisa 32). KSM tootjatel oli ANK 

koos toetustega tööjõuühiku kohta arvestatuna keskmiselt -5229 eurot (aasta varem 5704 eurot) ja 

põllumajandusmaa hektari kohta -72 eurot (2015. a. 65 eurot). Põllumajandusmaa hektari kohta 

arvestatuna oli ANK koos vastava meetme toetusega 2016. aastal kõige kõrgem KSA+KSK ja 

MAHEdale üleminekul tootjatel (vastavalt 11 583 ja 5664 eurot), kõige suurema miinusega aga 

NAT tootjatel (-6663 eurot TJÜ). ANK põllumajandusmaa hektari kohta koos vastava meetme 

toetusega suurimasse miinusesse jäi aga LHT ja OTL tootjatel (vastavalt -136 eurot ha ja -88 eurot 

ha). 

Tootmise jätkusuutlikkuse säilitamise ja arendamise seisukohalt on investeeringud üheks 

määravamaks teguriks. Eesti keskmine põllumajandustootja kulutas 2016. aastal investeeringuteks 

27 481 eurot ettevõtte kohta keskmiselt (2015. aastal 22 935 eurot, 2014. aastal 27 336 eurot). Ligi 

pooled (48%) Eesti põllumajandustootjatest ei ole 2016. aastal investeeringuid teinud. Kõige 

rohkem (üle 50%) mitteinvesteerinud ettevõtteid oli 2016. aastal LHT, NAM, OTL ja tavatootjate 

hulgas ning kõige vähem SORT tootjate hulgas. Üle 10 000 eurot tööjõu aastaühiku kohta 

investeeringuid teinud ettevõtteid oli kõige rohkem (üle 40%) MULD, SORT, KSM ja MAHE 

2007+ tootjate hulgas (Joonis 96). 
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Joonis 96. Tootjate jagunemine investeeringu suuruse järgi TJÜ kohta 2016. aastal (PMK, 2017c) 

Kokkuvõte 

 FADN andmetel oli Eesti keskmise põllumajandustootja kasutuses 2016. aastal keskmiselt 

123 ha põllumajanduslikku maad. Põllumajandusliku maakasustuse poolest on 

põllumajanduse keskkonna- ja kliimameetmega (M10) liitunud just suuremad 

põllumajandustootjad (nt. MULD tootjad 671,6 ha, KSM tootjad 316,0 ha).  

 Põllumajandusmaa hektari kohta arvestatuna oli kogutoodangu väärtus (k.a toetused v.a 

investeeringutoetused) 2016. aastal keskmiselt 915 eurot ha, KSM tootjatel 1042 eurot ha 

ja MAHE 2014+ tootjatel 647 eurot ha. 

 2015. aastal moodustas põllumajanduslik müügitulu keskmiselt 69 652 eurot ettevõtte 

kohta (2015. a. 77 488 eurot), mis on 10% väiksem aasta varasemaga võrreldes. Eesti 

keskmine põllumajandustootja sai 2016. aastal sissetulekuid (k.a toetused) 783 eurot 

põllumajandusmaa hektari kohta. Sissetulek põllumajandusmaa hektari kohta oli 

vahemikus 380 eurot (MAHE 2007+ tootjad) kuni 2550 eurot (KSA+KSK tootjad). 

 MAKi keskkonnatoetusi taotlenud ettevõtetel oli sõltuvus toetustest väga erinev ning 

toetuste (v.a investeeringutoetused) osatähtsus sissetulekutes varieerub vahemikus 11–

53%.  

 Eesti keskmisel põllumajandustootjal oli NLV 2016. aastal 18 488 eurot ettevõtte ja 10 887 

eurot tööjõu aastaühiku kohta. NLV tootsid 2016. aastal kõige rohkem KSA, MULD ja 

M11.1 tootjad (vastavalt 21 814 eurot TJÜ, 18 377 eurot TJÜ ja 18 295 eurot TJÜ). 

 FADN andmetel moodustas Eesti keskmisel põllumajandustootjal ettevõtjatulu koos 

toetustega 2016. aastal 1485 eurot TJÜ (2015. aastal 4736 eurot TJÜ). Põllumajandusmaa 

hektari kohta arvestatuna tootsid 2016. aastal kõige rohkem ettevõtjatulu (k.a toetused) 

KSA tootjad (754 eurot ha) ning kõige vähem SORT tootjad (20 eurot ha). 

 Eesti keskmisel põllumajandustootjal jäi 2016. aastal arvestuslik netokasum (koos 

toetustega v.a investeeringutoetused) negatiivseks, moodustades -5229 eurot tööjõu 

aastaühiku kohta (2015. a. -1324 eurot TJÜ) ja -72 eurot põllumajandusmaa hektari kohta.  
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 Eesti keskmine põllumajandustootja kulutas 2016. aastal investeeringuteks 27 481 eurot 

ettevõtte kohta keskmiselt. Investeeringuid tegid veidi üle poolte (52%) 

põllumajandustootjatest.  

4.1.2. MAK 2007-2013 JA MAK 2014-2020 PERIOODI KESKKONNATOETUSTE SAAJATE 

MAJANDUSLIK JÄTKUSUUTLIKKUS  

Põllumajandustootja jätkusuutlikkuse hindamise aluseks on võetud jätkusuutlikku arengut tagava 

arvestusliku brutolisandväärtuse32 (BLV) tase tööjõu aastaühiku33 (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 80% maakonna kõigi tegevusalade keskmisest 

tööjõukulust töötaja kohta aastas. 

Jätkusuutlikkuse hindamiseks võrreldi iga ettevõtte tegelikku BLV taset TJÜ kohta arvestusliku 

jätkusuutlikkuse tasemega. Jätkusuutlikku arengut tagava BLV TJÜ hindamiskriteeriumid olid 

järgmised: 

 kui BLV tööjõu aastaühiku kohta on 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. 

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 oma põllumajandusliku tegevuse 

finantseerimiseks teisi allikaid. Arvestada tuleb, et analüüsi on kaasatud ainult FADN 

üldkogumisse kuuluvad põllumajandustootjad, kelle majandusliku suuruse alampiiriks on 

standardkogutoodangu (SKT)34 väärtus 4000 eurot.  

2016. aastal oli jätkusuutlike tootjate osakaal keskkonnameetmete lõikes kõige suurem MAHEdale 

üleminekul, MULD ja SORT taotlejate puhul (vastavalt 88%, 71%, 66%), kõige väiksem (20% 

tootjate koguarvust) LHT tootjate hulgas (Joonis 97).  

                                                 
32 Brutolisandväärtuse (BLV) arvutamiseks lisatakse kogutoodangu väärtusele toetuste (v.a investeeringutoetused) ja 
ettevõtlusega seotud maksude bilanss ning lahutatakse eri- ja üldkulud 

33 Tööjõu aastaühik (TJÜ) on ühe töötaja täistööaeg, mis võrdub arvestuslikult 2 200 töötunniga aastas 
34 Ettevõtte standardkogutoodang (SKT) arvutatakse standardtoodangu (ST) koefitsientide alusel lähtudes 
kasvatatavate põllumajanduskultuuride kasvupinnast ja loomade keskmisest arvust aruandeaastal 
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Joonis 97. Jätkusuutlike tootjate osakaal tootjate koguarvust keskkonnameetmete lõikes 2016. aastal  
(FADN, 2017) 

Kui võrrelda jätkusuutlike tootjate osakaalu tootjate koguarvust koos meetme toetusega ja ilma 

meetme toetuseta, selgus et toetuse mõju erines oluliselt MAK erinevate meetmete lõikes (Lisa 

35). Meetme toetuse mõju jätkusuutlike tootjate osakaalule oli 2016. a kõige suurem MAHE üle, 

MULD ja SORT taotlejate puhul. Näiteks tänu mahepõllumajandusega jätkamise toetusele oli 

2016. a jätkusuutlikke tootjaid M11.2 taotlejate hulgas 16% rohkem.  

Jätkusuutlike tootjate osakaal meetmete tootjate koguarvust on aastate lõikes olnud üsna erinev 

(Joonis 98). Kõige enam on see kõikunud KSM (29-70%), PLK (29-58%) ja NAM (21-60%) 

tootjate hulgas. Üsna stabiilne on jätkusuutlike tootjate osakaal olnud OTL meetmes (28-40%) ja 

MAK 2007-2013 ja 2014-2020 keskkonnatoetuste saajatel kokku (2.telg/MAK kkt; 30-45%). 

 
Joonis 98. Jätkusuutlike tootjate osakaal tootjate koguarvust meetmeti (koos meetme toetusega ja ilma 
meetme toetuseta) aastatel 2007-2016 (FADN, 2017) 
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Põllumajandustootjad on väga erinevad, nii tootmisstruktuuri kui ka majandusliku suuruse poolest, 

mistõttu on jätkusuutlike tootjate osatähtsus ja keskkonnatoetuste mõju ulatus tootjate 

jätkusuutlikkusele suurusgrupiti erinev. Tootjad jagati majandusliku suuruse alusel kolme gruppi:  

· väiketootjad – SKT 4000 - 25 000€  

· keskmise suurusega tootjad – SKT 25 000 - 100 000€  

· suurtootjad – SKT üle 100 000€  

2016. aastal oli jätkusuutlike tootjate osakaal kõige suurem (49-94%) suurtootjate hulgas, samas 

väiketootjate hulgas oli neid sõltuvalt meetmest vaid kuni 36% (Joonis 99). Jooniselt puuduvad 

mõnede meetmete juures kõik suurusgrupid põhjusel, et kas ei ole andmeid saadud või on need 

avaldamiseks ebakindlad. 

 
Joonis 99. Jätkusuutlike põllumajandustootjate osakaal suurusgrupiti tootjate koguarvust 
keskkonnameetmete lõikes (koos meetme toetusega) 2016. aastal (FADN, 2017) 

Väiketootjate hulgas oli jätkusuutlikke tootjaid kõige rohkem KSM ja MAHE 2014+ hulgas. 

Keskmise suurusega tootjate hulgas oli jätkusuutlikke tootjaid kõige rohkem MAHE 2007+, KSM 

ja PLK tootjate hulgas. Kokkuvõtvalt võib järeldada, et jätkusuutlike tootjate osakaal kasvab koos 

ettevõtete suurenemisega. Teiseks oluliseks järelduseks on see, et andmete analüüsimisel ei piisa 

vaid keskmiste tulemuste väljatoomisest, sest nagu selgus, tulemused erinevad oluliselt 

suurusgruppide lõikes. Näiteks oli 2016. aastal KSM toetust taotlenud tootjate hulgas 

jätkusuutlikke tootjaid 51%, samas kui vaadata neid eraldi suurusgruppide lõikes, siis selgub, et 

suurtootjate hulgas oli neid 64%, keskmise suurusega tootjate hulgas 42% ja väiketootjate hulgas 

36%.      

4.1.3. 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. 
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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.  

Toetuste analüüsimisel võeti arvesse kõik PRIA poolt 2017. aastal väljamakstud otsetoetused, 

erakorralised ja põllumajanduse turukorralduse toetused ning riiklikud toetused (joonistel esitatud 

koos I samba toetustega). II samba maaelu arengukava meetmetoetustest võeti analüüsimisel 

arvesse kõik väljamakstud MAK 2007-2013 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 2016-2017.  

Toetuste jaotamisel maakonniti (Lisa 36; Lisa 37) 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. 

ÜPP I ja II samba otsetoetuste ja maaelu arengukava toetuste jagunemine 

2017. aastal maksti I samba toetusi 161 mln, II samba toetusi 127 mln ja siseriiklikke toetusi 3,7 

mln eurot. Riiklikke toetusi maksti 2017. aastal 5% rohkem võrreldes 2016. aastaga. Kokku (I, II 

sammas (tehnilise abi toetuseta) ja riiklikud toetused) maksti 2017. aastal välja 291,9 mln eurot, 

mis on võrreldes 2016. aastaga (242,5 mln eurot) 20% rohkem ja 2015. aastaga (216 mln eurot) 

võrreldes 35% rohkem. 

I samba väljamakstud toetuste summa 2017. aastal oli võrreldes 2016. aastaga 24% suurem. 

Sarnaselt varasemate aastatega on eelmisel aastal kõige enam I samba toetusi saanud Lääne-

Virumaa põllumajandustootjad (18,5 mln eurot). Pärnumaa tootjad said kokku 16,6 mln ja üle 15 

miljoni said Järva, Tartu ja Viljandi maakonna tootjad (Joonis 100). 

II samba toetuste kogusumma oli 2017. aastal kõige suurem Viljandimaal (19 mln eurot), järgnesid 

Tartu- (14,6 mln eurot) ja Pärnumaa (13,8 mln eurot). Väikseimate II samba kogusummadega 

maakonnad olid Hiiu ja Ida-Viru (mõlemal 2,6 mln eurot). 

Erinevate toetuste lõikes (I, II sammas ja riiklikud toetused) oli Lääne-Viru, Pärnu, Tartu ja 

Viljandi maakonnas toetuste kogusumma üle 30 mln euro. Alla 10 mln eurose kogusummaga 

maakonna kohta olid Hiiu ja Ida-Viru, ülejäänutel jäi kogusumma 10-30 mln euro vahemikku. 

https://ait.agri.ee/PMK/PSUO/Aruanded/Uuringud_2017_kohta/Lisad_uuringud.xlsx#'Lisa 36'!A1
https://ait.agri.ee/PMK/PSUO/Aruanded/Uuringud_2017_kohta/Lisad_uuringud.xlsx#'Lisa 37'!A1
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Joonis 100. ÜPP I samba ja siseriiklike toetuste ning II samba väljamakstud toetuste jagunemine 
maakonniti 2016. ja 2017. aastal (PRIA, 31.01.2017 andmetel); (PRIA, 19.01.2018 andmetel) 

MAK 2014-2020 keskkonnatoetuste jaotumine 

MAK 2014-2020 keskkonnatoetuste hulka arvestatakse: põllumajanduse keskkonna- ja 

kliimameede (sh KSM, MULD, KSA, SORT, OTL, PLK), mahepõllumajanduse meetmed 

(MAHE), Natura 2000 toetused (põllumajandusmaale (NAT), erametsamaale (NAM)), loomade 

heaolu toetus (LHT) ja kiviaia taastamise toetus (KIA). 2017. aasta väljamaksetes kajastuvad veel 

ka MAK 2007-2013 kohustused: MAHE (esitatud andmetes MAHE 2007+), PLK, SRT ja OTL 

(erinevate programmiperioodide summad on esitatud koos). 2017. aastal väljamakstud 

keskkonnatoetuste kogusumma jagunemine on sarnane 2016. aastaga. Kõige suurema osa 

moodustas 2017. a KSM 42% ja MAHE 27% (sellest 23% MAHE 2014+). Järgnesid LHT 12%, 

PLK 8%, NAM 7%, OTL 1,6%, MULD ja NAT 1%, ülejäänud toetuste osakaal jäi alla 1%. 

2017. a väljamakstud keskkonnatoetuste kogusummas oli kümnes maakonnas kõige suurem KSM 

osatähtsus (vahemikus 34-70%) (Joonis 101). Hiiu (79%, 601 000 eurot) ja Võru (49%, 1,6 mln 

eurot) maakonnas oli suurim MAHE toetuse osakaal. MAHE toetus omas märkimisväärset osa 

(20-26%) veel ka Valga-, Saare- ja Läänemaal. Lääne- ja Saaremaal oli keskkonnatoetustest 

kaalukaim PLK toetus (mõlemas 27%). Poollooduslikke kooslusi on rohkem Lääne-Eestis ja 

saartel, mistõttu on PLK toetuse osakaal neis piirkondades ka suurem. Valgamaal oli kõige suurem 

loomade heaolu toetuse osakaal (29%, 941 000 eurot). MULD (118 000 eurot), KSA (161 000 

eurot) ja NAM (787 000 eurot) toetuse suuremad summad said Harjumaa tootjad. NAT (140 000 

eurot) toetusest suurim summa läks Pärnumaale, samas moodustades selle maakonna 

keskkonnatoetustest vaid 2,4%. OTL toetus andis Hiiu ja Saare maakonnas kõikidest 

keskkonnatoetustest 4%. 
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Joonis 101. Väljamakstud keskkonnatoetuste (MAK 2007-2013 ja MAK 2014 – 2020) jagunemise 

osatähtsus (%) maakonniti 2017. aastal (PRIA, 19.01.2018 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.35   

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 

2017. aastal on ära toodud lisas (Lisa 38).  

Suurtootjad said 2017. aastal I samba väljamakstud toetustest 71% ja II samba toetustest 43%, 

väiketootjad mõlemal juhul 8%. Keskmise suurusega tootjad said I samba toetustest 15% ja II 

samba omadest 13%. Suurtootjatel moodustasid I samba toetused 68%, keskmise suurusega 

tootjatel 58% ja väiketootjatel 53% toetuste kogusummast. II samba toetused olid toetuste 

kogusummas osakaalult peaaegu võrdsed väiketootjatel (41%) ja keskmise suurusega tootjatel 

                                                 
35 Alates 2015. aruandeaastast toimub andmete kogumine vastavalt komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 2015/220 kehtestatud 

põllumajandusaruande vormile, mõistetele ja juhistele. 
 

https://ait.agri.ee/PMK/PSUO/Aruanded/Uuringud_2017_kohta/Lisad_uuringud.xlsx#'Lisa 38'!A1
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(42%). Riiklikest toetustest kõige suurema osa 42% said 2017. aastal FADN tüpoloogia järgi 

määratlemata tootjad36.  

2017. aastal väljamakstud KSM, MULD ja KSA toetussummadest said 90% suurtootjad (

Joonis 102). MULD ja KSA+KSK (köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning 

maasikakasvatuse eest toetuse taotlejad) puhul võib selgitusena lisada, et neid toetusi said taotleda 

KSM kohustusega ettevõtted, seetõttu on ka nende toetusesaajate seas sarnaselt KSM-ga enamus 

suurtootjad. Suurtootjatele läks ka enamus (80%) LHT summast. MAHE toetuse väljamakstud 

summast veidi üle poole läks suurtootjatele, keskmise suurusega tootjatele 31% ja väiketootjatele 

12%. NAM toetus jagunes sarnaselt eelmisele aastale FADN tüpoloogia järgi määratlemata 

tootjate (66%) ja hobitalunike (25%) vahel. Kiviaia taastamise toetus jagunes peamiselt kolme 

suurusklassi vahel: FADN tüpoloogia järgi määratlemata tootjad 30%, hobitalud 26% ja 

väiketootjad 30%. 

                                                 
36 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 102. MAK 2007-2013 ja 2014 - 2020 keskkonnatoetuste jagunemine tootjate suurusklassi alusel 
2017. aastal (PRIA, 19.01.2018 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: taimekasvatus37, aiandus38, 

püsikultuurid39, piimatootmine, loomakasvatus40, sea- ja linnukasvatus41 ja segatootmine42. 

                                                 
37 Taimekasvatus – teravilja, õli- ja valgukultuuride kasvatamine, üldine taimekasvatus 
38 Aiandus - aiandus katmikalal, avamaal, muu aiandus (k.a puukoolid) 
39 Püsikultuurid – puuviljakasvatus, erinevate püsikultuuride kasvatamine 
40 Loomakasvatus – lihaveise-, piima- ja lihaveisekasvatus, lamba- ja kitsekasvatus, muud karjatatavad loomad 
41  Sea- ja linnukasvatus ja erinevate teratoiduliste kasvatamine 
42 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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Detailsemad andmed toetuste jagunemise kohta erinevate tootmistüüpidega ettevõtete vahel on ära 

toodud lisas (Lisa 39).  

Ettevõtete tootmistüüpide järgi said 2017. aastal väljamakstud toetustest lõviosa taimekasvatajad 

(35%) ja piimatootjad (21%). Alla 1% toetustest said aianduse ja püsikultuuride tootmistüübi 

tootjad. I samba väljamakstud toetuste kogusummast moodustab taimekasvatajate osakaal 43% ja 

piimatootjate osakaal 29%. II samba toetustest läks 33% FADN-i järgi määramata tootmistüübile, 

27% taimekasvatusele, 14% loomakasvatusele ja 11% piimatootmisele. Sarnane trend on II samba 

toetuste jagunemisel püsinud viimased aastad. MAK keskkonnatoetuste osakaal vastava 

tootmistüübi toetuste kogusummas oli suurim püsikultuuride 62%, loomakasvatuse 44 % ja sea- 

ja linnukasvatuse tootmistüübil 36%. 

2017. aastal väljamakstud KSM toetusest 60% ja NAT toetusest 48% said taimekasvatajad (Joonis 

103). MULD toetusest läks võrdselt suur osa (43%) nii taimekasvatuse kui ka piimatootmisega 

tegelevatele tootjatele. Suurima osa PLK toetusest (73%) ja MAHE toetusest (38%) said 

loomakasvatajad. Aianduse tootmistüübile maksti üle poole KSA (57%) toetussummast. 

 
Joonis 103. MAK 2007-2013 ja 2014 - 2020 keskkonnatoetuste jagunemine ettevõtete tootmistüübi alusel 

2017. aastal (PRIA, 19.01.2018 andmetel); (FADN, 2017) 
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5. KOMPLEKSUURING MAHE– JA TAVAVILJELUSEST 

Töö teostaja: Põllumajandusuuringute Keskuse põllumajanduskeskkonna seire ja uuringute 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 

toiteelementide ja orgaanilise aine sisaldus, mulla toiteelementide 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 Eestis leidub 

seda vähem. Künnikihi omastatava fosfori ning kaaliumi sisaldus (Mehlich-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. 

Kõige vanemas viieväljalises katsekülvikorras paiknevad kõik kultuurid igaüks eraldi väljadel, 

mille vahel nad aastate lõikes vahelduvad (Lisa 40). Ülejäänud katsetes vahelduvad kultuurid ühel 

ja samal põllul aastate lõikes, kusjuures ühel aastal on põllul ainult üks kindel kultuur. 

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 (2016. a Kalisop ja 2017. a Patentkali). Nimelt on 

eelneva katseperioodi jooksul K-bilanss olnud osal katsealal mitteväetamise tõttu 

märkimisväärselt negatiivne ja omastatava K sisaldus künnikihis on langenud keskmisest 

https://ait.agri.ee/PMK/PSUO/Aruanded/Uuringud_2017_kohta/Lisad_uuringud.xlsx#'Lisa 40'!A1
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kaaliumitarbe vajadusest suure kaaliumitarbe vajaduseni. Sarnane olukord esineb sageli ka 

mahetootjate põldudel, kui orgaanilisi või mahepõllumajanduses kasutada lubatud mineraalseid 

väetisi ei kasutata, või antakse neid vähem kui saagiga eemaldatakse. Seega on põhjust selgitada, 

kas K mineraalväetise andmisega saab K-bilansi maheviljeluses külvikorra põldudel 

tasakaalustada ja hoida ära jätkuva K-sisalduse languse 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 külvieelselt kevadel, kusjuures 

poolele osale põllust anti künnieelselt ka tahesõnnikut. Suvinisu ja segavilja põld künti (osal künnil 

eelnes tüükoorimine) või hariti pindmiselt peale kultuuri koristamist sügisel. Poolele koristatud 

segavilja põllule 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 2017. aastal 

Põldheina saak koguti 2017. a kahe niitena. Käesolevas külvikorra rotatsioonis koristataksegi igal 

aastal kaks niidet, kuna eelmises rotatsioonis ilmnes, et kui koristada põldheinalt kolm niidet, jääb 

maheviljeluse rotatsioonis põllu P- ja K-bilanss 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. 2017. a kasvuperioodil sademete puudust üldiselt polnud, kuid heintaimede kasv oli 

kevadperioodi jaheduse tõttu aeglane. Seetõttu nihkus ka 1. niite koristusaeg tavapärasest 

hilisemaks – 14. juunile (2016. a 4. juuni).  

1. aasta tava- ja mahepõldheina variantide kogusaagikus ei erinenud oluliselt 2016. a saagikusest. 

2. a põldheina saagikus oli aga tavaviljeluse variantides oluliselt kõrgem kui 2016. a. Kui 

varasematel aastatel oli 2. a põldheina saagikus eelkõige punase ristiku hõrenemise tõttu väiksem 

kui 1. a põldheinal, siis 2017. a mineraalväetisi saanud tava- ja maheviljeluse variantidel sellist 

hõrenemist ei toimunud ja nii suuri erinevusi 1. a põldheina saagiga polnud (Joonis 104). Samas 

mineraalväetist mitte saanud mahevariantides oli 2. a põldheina saagikus sarnaselt varasematele 

aastatele oluliselt väiksem kui 1. a põldheinal. 

Tahesõnniku järelmõjul suurenes 2017. aastal 1. a põldheina kahe niite haljasmassisaak 

maheviljeluses 74% (12,28 t/ha) ja kuivmassisaak 75% (2,28 t/ha). 2. a mahepõldheinal suurenes 

haljasmassisaak sõnniku järelmõjul 105% (6,55 t/ha) ja kuivmassisaak 97% (1,26 t/ha). Seejuures 

oli saagitõus sõnniku järelmõjul oluliselt suurem kui 2016. a. Lisaks oli eeltoodud sõnniku 

järelmõjuga mahevariantides 1. a põldheina saagikus üle kahe korra suurem kui 2. a põldheinal.  

Ühele osale mahepõldheinast anti (20. aprillil) ka mahepõllumajanduses kasutada lubatud 

mineraalväetist Patentkali 240 kg/ha (K-60, S-41 ja Mg 14 kg/ha). Väetise mõjul suurenes 1. a 

mahepõldheina haljasmassisaak keskmiselt 111% (25,16 t/ha) ja kuivmassisaak 78% (3,23 t/ha). 

2. a mahepõldheina haljasmassisaak suurenes Patentkali mõjul keskmiselt koguni 376% (35,69 

t/ha) ja kuivmassisaak 262% (5,05 t/ha). Seega oli Patentkali mõju mahepõldheina saagikusele 
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kõrge. Patentkalit saanud variantide põldheinas oli punase ristiku osakaal suurem (sarnaselt 2016. 

a, kui väetati Kalisopiga), võrreldes neid tava- ja ilma Patentkalita mahevariantidega. Uuringutest 

(Kärblane, H., 1996) on teada, et lisaks kaaliumile reageerib ristikurohke põldhein korraliku 

saagitõusuga ka väetises sisalduvale kergesti omastatavale väävlile, mille sisaldus Patentkalis on 

suhteliselt kõrge. Lisaks sisaldub Patentkalis ka teatud kogus Mg. Kuusiku katsemullas on Mg-

sisaldus suhteliselt madal ja seetõttu Ca ning Mg suhe lai (üle 20). V. Loide uuringute järgi 

(Kärblane, H., 1996) reageerib näiteks ristik sel juhul hästi Mg väetamisele.  

Patentkali ja sõnniku järelmõjuga variandi põldheina saagikus oli vaid vähesel määral suurem kui 

ainult Patentkaliga väetatud variandi põldheina saagikus. Eeltoodud saagimuutused 

mahepõllumajanduses kasutada lubatud K-väetisega olid suhteliselt sarnased 2016. a tulemustega. 

Tavaviljeluses anti mineraalväetist 290 kg/ha (N-26, P-15 ja K-60 kg/ha). Põldheina saagikus 

tavaviljeluses sõnniku järelmõju ja mineraalväetise koostoime variandis praktiliselt ei erinenud 

ainult mineraalväetisi saanud variandist. Seega sõnniku järelmõju põldheina saagile 

mineraalväetiste foonil praktiliselt ei ilmnenud. Selline olukord on olnud ka varasematel aastatel. 

Samuti polnud olulisi saagierinevusi tavaviljeluse ja Patentkaliga väetatud mahevariantide 

põldheina saagi vahel. 1. aasta põldheina haljasmassisaak oli tavaviljeluses isegi mõnevõrra 

väiksem kui Patentkaliga väetatud mahevariantides.  

 
Joonis 104. Põldheina haljas- ja kuivmassi kahe niite kogusaagid 2017. aastal Kuusiku katsepõllul 

Patentkaliga väetamata 1. aasta mahepõldheina keskmine haljasmassisaak moodustas tavaviljeluse 

1. a põldheina keskmisest haljasmassisaagist 2017. a 52% ja 2. aasta põldheinal vaid 35%. 

Kuivmassisaak moodustas vastavalt 61 ja 43%. Mahepõldheina 1. aasta haljasmassisaak 

moodustas eelmise rotatsiooni (2010.-2014. a) tavaviljeluse keskmisest haljasmassi saagist aga 

61% ja 2. aasta põldhein vaid 37%. Kuivmassisaak moodustas vastavalt 69 ja 41%. 

Patentkaliga väetamata mahepõldheina 1. aasta keskmine haljasmassisaak moodustas Patentkaliga 

väetatud mahepõldheina keskmisest haljasmassisaagist aga 47% ja 2. aasta põldheinal vaid 35%. 

Kuivmassisaak moodustas vastavalt 56 ja 42%. 
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Patentkaliga väetatud mahepõldheina toorproteiinisisaldus (18,2%) oli oluliselt suurem kui 

Patentkalita mahepõldheinal (12,1%). Tavaviljeluses oli toorproteiinisisaldus 17,9%. 2. a 

põldheinal oli toorproteiinisisaldus vastavalt 19,6%, 11,2 % ja 16,9%. Sarnases suurusjärgus olid 

tulemused ka 2016. a. Sõnniku järelmõju põldheina proteiinisisaldusele oli aga väike. 

Terakultuuride umbrohtumus ja selle mõju terasaagile erineval mullaharimisel 2017. aastal 

Selles alajaotuses on analüüsitud mullaharimisviiside ja viljavahelduse mõju umbrohtumusele ja 

terasaagile mahe- ja tavaviljeluses. Patentkaliga väetatud mahevariante pole antud analüüsi 

võetud, kuna umbrohuandmeid nendelt variantidelt ei kogutud. 

Kaheaastane põldhein surus sarnaselt varasematele aastatele vegetatiivselt levivaid umbrohte 

(VLU) põldohakas, põld-piimohakas, orashein jt suhteliselt edukalt alla, nii et nende maapealne 

toormass jäi järgneva aasta suvinisus suhteliselt väikeseks kõigis mahe- ja tavaviljeluse variantides 

(Joonis 105). Lühiealisi umbrohte (LEU) ohjeldas suhteliselt tõhusalt herbitsiidiga (Ariane) 

pritsimine, seetõttu oli nende mass tavaviljeluses märgatavalt väiksem võrreldes maheviljeluse 

variantidega. Maheviljeluses oli umbrohtude maapealne toormass tüükoorimise ja künni 

järelmõjul tänu LEU suuremale osakaalule mõnevõrra suurem kui pindmisel mullaharimisel või 

ainult künnil. Selline tendents, et tüükoorimine koos künniga võib soodustada LEU arengut, on 

avaldunud ka mitmetel varasematel aastatel. Olulisi erinevusi suvinisu umbrohtumuses võrreldes 

2010.-2014. a keskmisega 2017. a siiski polnud. 

 
Joonis 105. Suvinisu umbrohtumus ja terasaak pärast põldheina sissekündi 2017. 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 

varasematele katseaastatele (Joonis 105). Uuringud on näidanud, et teravilja üksteisele järgnemine 
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soodustabki umbrohtumuse suurenemist ja seda sõltumata teravilja liigist. 2010.-2014. a 

keskmisega võrreldes oli umbrohtude maapealne toormass segaviljas 2017. a oluliselt suurem 

(maheviljeluses 2-3 korda ja tavaviljeluses 1,5-4 korda). Suurim VLU toormass oli 

mullaharimisviiside võrdluses ainult küntud variandis nii mahe- kui tavaviljeluses sarnaselt 

mitmetele varasematele aastatele. Võrreldes 2010.-2014. a keskmisega oli tavaviljeluse ainult 

küntud variandi segavilja VLU toormass 2017. a koguni 9 korda suurem. Põhilise osa VLU 

toormassist moodustas orashein, mille arengut soodustas ka vihmane suvi ja tavaviljeluse variandi 

segavilja lamandumine. Tavaviljeluse ainult küntud variandi VLU toormass oli ligikaudu 4 korda 

suurem kui pindmisel harimisel ja 7 korda suurem kui tüükoorimisel koos künniga. Orasheina 

suure osakaalu tõttu ületas VLU toormass tavaviljeluses ka maheviljeluse VLU toormassi sarnaselt 

kahele eelmisele aastale. Maheviljeluses oli ainult kündmisel VLU toormass segaviljas ligikaudu 

8 korda suurem kui pindmisel mullaharimisel ja koguni 25 korda suurem kui kündmisel koos 

tüükoorimisega. Eeltoodud tulemused näitavad tüükoorimise ja künni koosmõju kõrget tõhusust 

VLU tõrjumisel ja seda eriti maheviljeluses. Kündmine ilma tüükoorimiseta soodustabki tavaliselt 

vegetatiivselt levivate umbrohtude levikut nende vegetatiivorganite tükeldamise tõttu mullas.  

2017. a oli pindmisel mullaharimisel maheviljeluses teiste variantidega võrreldes oluliselt suurem 

LEU toormass. Tavaviljeluses jäi kasutatud herbitsiidi segu (MCPB+Basagran) mõju LEU 

suhteliselt tagasihoidlikuks. Avaldus ka statistiliselt usutav seos, mis näitas, et VLU toormassi 

suurenemisel vähenes LEU toormass. Seega kui VLU osakaal on kõrge, ei suuda LEU nendega 

konkureerida. 

 
Joonis 106. Segavilja (hernes+kaer) umbrohtumus ning terasaak teisel aastal pärast põldheina sissekündi 

2017. a Kuusiku katsepõllul 
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Külvikorras kolmandas järjestikuses terakultuuris (suvioder) oli umbrohtumus enamuses 

variantides veelgi kõrgem kui teises järjestikuses terakultuuris (segavili). Sarnaselt segaviljale oli 

ka suviodras mahe- ja tavaviljeluses ainult kündmisel suurim VLU toormass (Joonis 107). 

Maheviljeluse pindmise harimise variandi VLU toormass oli samuti väga kõrge. Siin eristus 2017. 

a ka üks erakordselt kõrge põldohaka umbrohtumusega katselapp, kus oder ka selle tõttu selgelt 

ikaldus. Pikaajaline katseperiood ongi näidanud, et maheviljeluses pindmisel mullaharimisel levib 

just põldohakas tihti lokaalselt ja kui ühtedel katselappidel on tema levik väike, siis mõnel sama 

variandi teisel lapil võib olla väga tugev näiteks poole katselapi ulatuses. Samas teine katselapi 

pool on suhteliselt põldohakavaba. Künnipõhistel lappidel on põldohaka levik olnud selgelt 

ühtlasem. Peale põldohaka olid pindmisel mullaharimisel ja ainult künnil tugeva levikuga ka põld-

piimohakas ja harilik orashein sarnaselt varasemale aastale. Sarnaselt varasemale katseperioodile 

ilmnes ka 2017. a, et tüükoorimise ja künni kooskasutamisel on võimalik VLU maheviljelusel 

tõhusalt alla suruda: nende toormass oli 6 korda väiksem kui ainult künnil ja 4 korda väiksem kui 

pindmisel mullaharimisel. Tavaviljeluses, mida umbrohutõrjeks pritsiti MCPB ja Basagrani 

seguga, oli VLU toormass ainult kündmisel 2 korda suurem kui pindmisel harimisel. Tüükoorimise 

ning künni koosmõju variandis aga VLU praktiliselt polnudki. Suurima osakaaluga olid 

tavaviljeluses ainult kündmisel ja pindmisel mullaharimisel harilik orashein ja põld-piimohakas. 

Põldohakat oli aga vähem.  

LEU umbrohtude toormass oli suviodras oluliselt väiksem kui enamuse variantide VLU toormass. 

Ainukesena domineerisid LEU tavaviljeluse tüükoorimise ja künni koosmõju variandis, kus VLU 

praktiliselt puudusid. Samas polnud LEU toormass seal suur. Lisaks herbitsiidide mõjule survestas 

LEU suviodras allakülvina ilmselt ka põldhein. 

2017. a oli suviodra umbrohtumus katseperioodi üks suurimatest. Võrreldes 2010.-2014. a 

keskmisega oli umbrohtude maapealne toormass maheviljeluse variantides 2017. a võrreldes 3-5 

korda suurem. Tavaviljeluses oli toormass tüükoorimise ja künni koosmõju variandis 2017. a 

ligikaudu sama kui 2010.-2014. a keskmisena, ülejäänud variantides 2-4 korda suurem. 
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Joonis 107. Suviodra umbrohtumus ning terasaak kolmandal aastal pärast põldheina sissekündi 2017. a 

Kuusiku katsepõllul 

Nii segaviljas kui suviodras avaldus statistiliselt usutav tendents, et umbrohtude toormassi 

suurenemisel vähenes terasaak. Suvinisus oli umbrohtumus kõigis variantides suhteliselt madal ja 

sellist mõju terasaagile ei ilmnenud. Suurim terasaak saadi 2017. a maheviljeluses nii suvinisult, 

segaviljalt ja suviodralt ning tavaviljeluses segaviljalt ja suviodralt tüükoorimise ja künni 

koosmõju variandis. Suvinisu puhul küntakse kogu katseala põldheina muldaviimiseks ja see 

tasandab ka erinevate harimisviiside mõjusid terasaagile. Seetõttu ei ilmne suvinisus 

harimisviiside mõju terasaagile nii ilmekalt kui segaviljas ja suviodras, kus erinevaid harimisviise 

otseselt rakendatakse.  

Segavilja terasaak oli maheviljeluses tüükoorimisel koos künniga võrreldes pindmise 

mullaharimisega 6,3% (231 kg/ha) ja ainult künniga võrreldes 24% (746 kg/ha) suurem, 

tavaviljeluses vastavalt 17% (693 kg/ha) ja 37% (1311 kg/ha) suurem. Maheviljeluses oli 

tüükoorimisel koos künniga segavilja terasaak isegi suurem kui terasaak tavaviljeluses ainult 

kündmisel. Selle põhjuseks oli ilmselt tavaviljeluse variandi suur umbrohtumus ja segavilja 

lamandumine, mille tagajärjel terasaak siin vähenes. 

Suviodra terasaak maheviljeluses oli tüükoorimisel koos künniga koguni 40% (776 kg/ha) suurem 

kui pindmisel mullaharimisel ja 43% (830 kg/ha) suurem kui ainult kündmisel. Tavaviljeluses oli 

terasaak tüükoorimisel koos künniga 26% (1045 kg/ha) suurem kui pindmisel mullaharimisel ja 

38% (1347 kg/ha) suurem kui ainult kündmisel. 
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Joonis 108. Terakultuuride (suvinisu, segavili, suvioder) keskmine terasaak ja umbrohtumus 2017. a 
Kuusiku katsepõllul 

Terakultuuride (suvinisu, segavili, suvioder) keskmisena (Joonis 108) saadi 2017. a tüükoorimise 

ja künni koosmõjuvariantides märkimisväärselt suurem terasaak kui pindmisel harimisel ja ainult 

künnil – maheviljeluses vastavalt 20% (497 kg/ha) ja 22% (532 kg/ha) ning tavaviljeluses vastavalt 

11% (511 kg/ha) ja 28% (1097 kg/ha). Nagu juba öeldud, vähendas pindmisel mullaharimisel ja 

ainult künnil terasaaki ka oluliselt tugevam umbrohtumine.  

Suvinisu terasaak maheviljeluses moodustas tavaviljeluse terasaagist 2017. a keskmiselt 44%, 

segaviljal 86% ja suviodral 52%. Eelmise külvikorrarotatsiooni (2010.-2014. a) keskmine 

mahesuvinisu terasaak moodustas tavaviljeluse terasaagist aga 60%, segaviljal 72% ning suviodral 

52%. 

Sõnniku mõju terasaagile erineval mullaharimisel 2017. aastal 

Tahesõnniku mõjul suurenes maheviljeluses 2017. a sarnaselt 2010.-2014. a kõige rohkem 

künnipõhiste variantide suviodra terasaak (Joonis 109). Nii suurenes ainult künnil suviodra 

terasaak sõnniku andmisel 45% (698 kg/ha) ja tüükoorimisel koos künniga 28% (467 kg/ha). 

Pindmisel mullaharimisel jäi sõnnik korralikult mulda segamata (osa lämmastikku lendub), mille 

tõttu jäi selle mõju terasaagile tagasihoidlikuks. Suvinisu puhul vähendasid sõnniku mõju 

terasaagile ilmselt põldheina sissekünni järgsel lagunemisel vabanevad toiteelemendid. Suvinisu 

eelselt tuli põldhein koos sõnnikuga kogu katsealal (kaasa arvatud varem pindmiselt haritud 

variandis) künniga mulda viia. Künniga sõnniku parema muldasegamise tõttu varem pindmiselt 

haritud variandis oli sõnniku mõju suvinisu terasaagi tõusule oluliselt suurem kui segavilja ja 

suviodra otsese pindmise harimise variantides.  

Tavaviljeluses jäi sõnniku mõju mineraalväetiste foonil terasaakidele suhteliselt tagasihoidlikuks 

nagu varasematel aastatelgi. Üldiselt saavad tavaviljeluses terakultuurid vajalikud toiteelemendid 

põhiliselt kätte kiiresti lagunevatest mineraalväetistest, mille foonil jääb aeglaselt laguneva 

tahesõnniku mõju üldiselt väikeseks. Segavilja ainult künni variandis oli terasaak isegi 7,9% (-289 
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kg/ha) väiksem. Seda võis põhjustada ka tugevam lamandumine antud variandis. Lamandunud 

teravilja ei suutnud aga kombain korralikult koristada.  

Kultuuride keskmiselt suurenes terasaak 2017. a maheviljeluses sõnniku mõjul kõige rohkem 

tüükoorimise ja künni koosmõju foonil – 23% (616 kg/ha), ainult künnil oli saagitõus 17% (385 

kg/ha) ja pindmisel mullharimisel vaid 4,4% (108 kg/ha). 

 
Joonis 109. Terakultuuride keskmised saagimuutused tahesõnniku mõjul võrreldes mitteväetamisega 
2017. aastal Kuusiku katsepõllul  

Terakultuuride saagid mahe- ja tavaviljeluses erineval väetamisel 2017. aastal 

Väetiste mõju terasaagile analüüsitakse käesolevas osas tüükoorimise ja künni harimisviisi juures, 

kus kõigi kuue väetusfooni kohta terasaagi andmeid koguti.  

Suvinisu `Mooni´ väetati tavaviljeluses 2017. aasta kevadel ühes variandis mineraalväetisega 412 

kg/ha (N-91, P-13, K-41 kg/ha) ja teises variandis lisaks samale kogusele mineraalväetisele veel 

tahesõnnikuga 30 t/ha (N-153, P-14, K-171 kg/ha). Maheviljeluse ühes variandis väetist ei antud, 

teises variandis anti tahesõnnikut 30 t/ha, kolmandas variandis väetati Patentkaliga 123 kg/ha (K-

31, S-17, Mg-7 kg/ha) ja neljandas variandis nii Patentkali 123 kg/ha (K-31, S-17, Mg-7 kg/ha) 

kui tahesõnnikuga (30 t/ha). Maheviljeluses saadi suurimad suvinisu terasaagid Patentkali ja 

Patentkali + sõnnikuga väetamisel – vastavalt 4963 ja 5236 kg/ha (Joonis 110). Sisuliselt olid need 

võrdsed tavaviljeluse terasaakidega. Patentkali ja Patentkali + sõnniku mõjul tõusid terasaagid 

maheviljeluses vastavalt 136% (2862 kg/ha) ja 104% (2668 kg/ha) ehk väetise tõhusus oli väga 

kõrge. Patentkaliga väetatud suvinisu oli ka pikema kõrrepikkusega kui tavanisu, mis oli põllul 

selgelt nähtav. 
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Joonis 110. Terakultuuride terasaagid erineval väetamisel Kuusiku katsekeskuses 2017. aastal 

Nii suur saagitõus kasutatud maheväetise mõjul on üllatav, võttes arvesse, et Patentkal ei sisalda 

lämmastikku. Võrreldes 2016. a maheväetist saanud variantidega oli Patentkaliga väetatud 

suvinisu terasaak 2017. a vastavalt 85% (2279 kg/ha) ja 98% (2590 kg/ha) suurem. 2016. a 

vähendas väetise tõhusust kindlasti ka maikuu põud, kuigi ka tollel aastal saadi maheväetise 

variantides märkimisväärne (keskmiselt 31%) terasaagitõus. Samas kasutati ka teist maheväetist – 

Kalisop (K-28, S-12 kg/ha). Suurt terasaagitõusu võis põhjustada ka nendes väetistes lisaks 

kaaliumile sisalduv märkimisväärne kogus kergesti omastatavat väävlit, mille kogus vastab 

üldiselt teravilja kasvuvajadusele. Uuringud on näidanud, et sellistes väetistes sisalduv S on 

suurendanud terasaaki kuni 400 kg/ha (Kärblane, H., 1996) ja teatud juhtudel ehk isegi rohkem. 

Pealegi reageerib nisu väävlile paremini kui teised teraviljad. Samas on leitud, et nisu saagikus 

tõuseb ja kvaliteet paraneb märkimisväärselt mineraalse N ja S koosmõjul. Antud väetistes N ei 

olnud. Võimalik, et S efektiivsust parandas suvinisu külvieelselt mulda küntud ristikurohkes 

põldheinas sisalduv ja lagunemisel vabanev N. 

Suvinisu kõigi variantide keskmine terasaak katsealal oli maheviljeluses 6,9% (139 kg/ha) ja 

tavaviljeluses 26% (1025 kg/ha) kõrgem kui 2016. a.  

Segavilja (hernes+kaer) väetati tavaviljeluses 2017. aasta kevadel kompleksväetisega 318 kg/ha 

(N-70, P-10, K-32 kg/ha). Maheviljeluse ühes variandis väetist ei antud, teises variandis väetati  

Patentkaliga (K-31, S-17, Mg-7 kg/ha). Sõnnikut mahe- ja tavaviljeluses segaviljale ei antud. 

Sõnniku mõju arvestatakse variantides seega järelmõjuna. 

Patentkali mõju oli segavilja terasaagile maheviljeluses suhteliselt tagasihoidlik (sarnaselt 2016. a 

Kalisopiga väetamisele). Patentkali + sõnniku järelmõju variandis terasaak praktiliselt ei erinenud 

ainult sõnniku järelmõjuga variandist. Ainult Patentkaliga väetatud variandis suurenes terasaak 

väetamata mahevariandiga võrreldes siiski 11% (390 kg/ha). 
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Tavaviljeluses olid segavilja terasaagid mineraalväetise ja mineraalväetise + sõnniku järelmõju 

variantides praktiliselt võrdsed - vastavalt 4809 ja 4823 kg/ha. Tavaviljeluses olid terasaagid ka 

kõrgemad kui maheviljeluses, kuigi erinevused polnud väga suured. Segavilja kõigi variantide 

keskmine terasaak katsealal oli maheviljeluses 63% (1366 kg/ha) ja tavaviljeluses 44% (1264 

kg/ha) kõrgem kui 2016. a.  

Suvinisu `Maali´ väetati tavaviljeluses 2017. aasta kevadel ühes variandis mineraalväetisega 318 

kg/ha (N-70, P-10, K-32 kg/ha) ja teises variandis lisaks samale kogusele mineraalväetisele veel 

lisaks tahesõnnikuga 30 t/ha (N-147, P-30, K-147 kg/ha). Maheviljeluse ühes variandis väetist ei 

antud, teises variandis anti tahesõnnikut 30 t/ha, kolmandas variandis väetati Patentkaliga 123 

kg/ha (K-31, S-17, Mg-7 kg/ha) ja neljandas variandis nii Patentkali 123 kg/ha (K-31, S-17, Mg-

7 kg/ha) kui tahesõnnikuga (30 t/ha).  

Maheviljeluses saadi suurim suviodra terasaak Patentkali + sõnnikuga väetamisel – 3750 kg/ha. 

Ainult Patentkaliga väetamisel oli saagikus oluliselt väiksem - 2691 kg/ha. Patentkali ja Patentkali 

+ sõnniku mõjul tõusid terasaagid maheviljeluses vastavalt 12% (290 kg/ha e statistiliselt 

mitteusutav erinevus) ja 22% (673 kg/ha e statistiliselt usutav erinevus). Patentkali tõhusus oli siin 

sarnaselt segaviljaga oluliselt madalam kui suvinisu väetamisel. 2016. a Kalisopi mõju maheodra 

terasaagile praktiliselt puudus. Tavaviljeluses olid suviodra terasaagid 2017. a oluliselt kõrgemad 

kui maheviljeluses. Kõrgeim suviodra terasaak saadi tavaviljeluses mineraalväetise + sõnniku 

variandis – 5202. Suviodra kõigi variantide keskmine terasaak katsealal oli 2017. a maheviljeluses 

23% (406 kg/ha) ja tavaviljeluses 11% (431 kg/ha) kõrgem kui 2016. a.  

Terakultuuride kvaliteedinäitajad 2017. aastal 

Nii tava- kui maheviljeluses ületas terade toorproteiinisisaldus toidunisu toorproteiini 

miinimumsisaldust (12%). Kleepvalgusisaldus ja langemisarv olid aga mõlema viljelusviisi puhul 

kõrged (Tabel 22). Seejuures oli nii proteiini- kui kleepvalgusisaldus maheviljeluses mõnevõrra 

kõrgem kui tavaviljeluses, mis on suhteliselt tavatu. Varasemal katseperioodil on tavaviljeluses 

mineraalse N-väetise foonil olnud terades selgelt kõrgem proteiini- ja kleepvalgusisaldus. 

Gluteeniindeks oli nisuterades keskmine ja mahukaal optimaalsest (780 g/l) mõnevõrra madalam. 

Sõnnikut saanud tavaviljeluse variandis oli terade toorproteiinisisaldus natuke suurem kui 

sõnnikuta variandis, maheviljeluses vastupidi. Patentkaliga väetatud maheviljeluse variantides 

nisu kvaliteedinäitajaid ei määratud. 

Tabel 22. Suvinisu ’Mooni’ terasaagi kvaliteedinäitajad mahe- ja tavaviljeluses 2017. a Kuusiku katsepõllul 

Viljelusviis 

Toorproteiin 

kuivaines, 

% 

Kleepvalk, 

% 

Gluteeniindeks, 

% 

Langemisarv 

sek 

Mahukaal 

g/l 

Tava min 

väetise ja 

sõnnikuga 

13,3 31 46 398 747 

Tava min 

väetisega 
12,9 30 50 391 738 

Mahe 

sõnnikuga 
13,9 33 49 342 743 

Mahe 

väetamata 
14,1 34 46 337 743 

Segavilja terasaagist määrati 2017. a vaid toorproteiinisisaldus, mis oli tavaviljeluses keskmiselt 

15,1% ja nii Patentkaliga väetatud kui väetamata mahevariantides 14,2%. Sõnniku andmise 
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järelmõjul oli terade toorproteiinisisaldus terades nii mahe- kui tavaviljeluses natuke kõrgem kui 

sõnnikuta variantides. 

Suviodra teradest määrati toorproteiinisisaldus ja mahukaal. Terade toorproteiinisisaldus oli 

tavaviljeluses keskmiselt 11,2% ja nii Patentkaliga väetatud kui väetamata mahevariantides 9,5%. 

Mahukaalude vahel märkimisväärseid erinevusi polnud. Sõnnikuga väetamine suurendas 

mõnevõrra nii terade proteiinisisaldust kui mahukaalu. 

Suvinisu, segavilja ja suviodra terade toorproteiinisisaldus oli 2017. a mõnevõrra madalam kui 

2016. a. 

Kattetulu külvikorras 2017. 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 2017. a aluseks Eesti 

Taimekasvatuse Instituudi teadurite R. Vesiku ja K. Tamme tehtud mahe- ja tavaviljeluse 

kuluarvutused 400 ha suurusele loomakasvatusettevõttele (Vesik et al., 2017). Arvutustes lähtuti 

Lääne-Euroopa päritolu masinatest. Terakultuuride kattetulus arvestati keskmiseid Eesti 

Konjunktuuriinstituudi kokkuostuhindu 2017. a sügisperioodil (EKI, 2018). Suvinisu 

müügihinnaks toidunisuna oli mahe- ja tavaviljeluses 142 eurot t, segaviljal ja suviodral 

söödaviljana vastavalt 102 ja 130 eurot t ning närbsilol 28 eurot t. Teraviljapõhk koguti põllult 

ruloonidesse ning sellele arvestati müügihinnaks 15 eurot t. Kultuuride kattetulu arvestati tava- ja 

maheviljeluses künnipõhiste variantide kohta, kus tehti tüükoorimist ja põldu väetati 

mineraalväetise ning sõnnikuga või ei väetatud üldse.  

Toetuste mittearvestamisel jäi enamuse terakultuuride (suvinisu, segavili, suvioder) variantide 

kattetulu negatiivseks ehk nende kasvatamine oli kahjumis. Toetuste juurdearvestamine tõstis aga 

enamuse terakultuuride variantide kattetulu positiivseks ehk nende kasvatamine oli kasumis. 

Sarnaselt eelmistele aastatele põhjustasid tahesõnniku andmisel tehtud kulutused ka 2017. a 

suvinisu ja -odra kattetulu järsu languse nii mahe- kui tavaviljeluses. (Tabel 23). Kalkulatsioonides 

maksis suviodrale antud 30 t/ha allapanuga tahesõnniku laadimine, põllule viimine ja laotamine 

kokku 229 eurot/ha. Samas pole tahesõnnik suviteraviljade terasaagi tõstmisel otsemõjuna 

piisavalt efektiivne, kuna selle mineraliseerumine ja toitainete vabanemine oli liivsavimullas 

suhteliselt aeglane ega taganud kulutustele vastavat saagitõusu. Nii oli suvinisu ja -odra kattetulu 

tavaviljeluse mineraalväetise variandis toetusi arvestamata vastavalt 163 ja 112 eurot ha ning 

mineraalväetise + sõnniku variandis aga -114 ja -64 eurot ha. Väetamata maheviljeluses oli 

suvinisu ja -odra kattetulu toetusteta vastavalt -10 ja 22 eurot ha ning sõnnikuga väetamisel -308 

ja -133 eurot ha. Patentkaliga väetatud mahevariandis oli suvinisu ja -odra kattetulu toetusteta 

vastavalt 212 ja -23 eurot ha, kuid Patentkali + sõnniku variandis 17 ja -162 eurot ha. 

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 laotamise kulud osa piima või liha tootmiskuludest. Söödakultuuride 

suurema saagikuse korral tänu sõnnikule toodetakse hektari kohta ka rohkem liha ja piima. Seega 

võib sel juhul müüdava piima- või lihakoguse tulukus hektari kohta tervikuna suurem olla 

võrreldes sõnnikuga mitteväetamisega, mis teeb sõnniku laotamise ikkagi põhjendatuks ka 
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ökonoomika poolelt. Lisaks sellele, kui ettevõttes toodetud sõnnikut põldudele ei antaks, tuleks 

seda käsitleda jäätmena ja selle eest tuleks maksta jäätmemaksu. 

Suvinisus oli Patentkali + sõnnikuga ning ainult Patentkaliga väetatud mahevariandi kattetulu 

selgelt kõige suurem (toetusteta vastavalt 17 ja 212 eurot ha). Need olid ka ainukesed Patentkaliga 

väetatud terakultuuride variandid, kus kattetulu ületas Patentkalita mahevariantide terakultuuride 

kattetulu ehk kus Patentkaliga väetamine antud hinnatasemel ära tasus, sarnaselt 2016. a.  

Patentkali müügihind 2017. a (580 eurot kg) oli oluliselt kõrgem kui tavaviljeluses kasutatavatel 

väetistel. Müügiks kasvatava teravilja puhul peabki väetise tõhusus kõrge olema, et väetamine ära 

tasuks. Nagu eespool toodud, oli Patentkali mõju mahesuvinisu terasaagi suurenemisele 

erakordselt kõrge (keskmine terasaak 5099 kg/ha), mis ületas sõnnikut saanud ja väetamata 

mahenisu saagi üle kahe korra ja oli võrdne tavanisu saagiga. Tänu Patentkali kõrgele tasuvusele 

suvinisu väetamisel ületas selle väetisega väetamisel terakultuuride keskmine kattetulu nende 

mahevariantide kattetulu, kus Patentkalit ei kasutatud. Nii oli Patentkali + sõnniku variandis 

terakultuuride keskmine kahjum toetuste mittearvestamisel 90 eurot ha väiksem kui sõnnikut 

saanud mahevariandis ja 23 eurot ha väiksem kui tavaviljeluse mineraalväetise + sõnniku 

variandis. Ainult Patentkaliga väetatud mahevariandis oli aga kahjum terakultuuride keskmisena 

33 eurot ha väiksem kui väetamata maheviljeluses. Samas jäi Patentkaliga väetamisel kattetulu 32 

eurot ha väiksemaks kui mineraalväetisega tavaviljeluses. Toetuste juurdearvestamisel oli 

terakultuuride keskmine kattetulu kõigis variantides positiivne. Patentkaliga variantide kattetulu 

ületas toetuste juurdearvestamisel aga kõigi eeltoodud võrdlusaluste mahe- ja tavaviljeluse 

variantide kattetulu. 

Kuna väetamine kompleksväetisega tavaviljeluses ja Patentkaliga maheviljeluses suurendas 

põldheina saagikust võrreldes mitteväetamisega mitu korda, tõstis see ka külvikorras kasvatatavate 

kultuuride kogu müügiväärtust. Toetuste mittearvestamisel oli külvikorravälja keskmine kattetulu 

tavaviljeluse variantides suurem kui vastavatel Patentkali ja maheviljeluse variantides. Toetuste 

juurdearvestamisel oli aga Patentkaliga väetatud variantide kattetulu suurem kui vastavates mahe- 

ja tavaviljeluse variantides. 

Keskmisena oli kattetulu 2017. a külvikorravälja kohta tava- ja maheviljeluses natuke väiksem kui 

2016. aastal. Selle põhjuseks olid peamiselt mõnevõrra madalamad müügihinnad. Toetuste osakaal 

kogutulust oli maheviljeluses 2017. aastal nagu varemgi tunduvalt suurem kui tavaviljeluses, kuna 

ühelt poolt oli MAHE toetus tunduvalt suurem KSM toetusest tavaviljeluses. Teiselt poolt olid 

maheviljeluses enamusel variantidest ka madalamad saagid. Keskmiselt moodustasid toetused 

terakultuuride kogutulust 2017. a ühe külvikorravälja hektari kohta tavaviljeluses 22%, 

maheviljeluses 41% ja Patentkaliga väetamisel maheviljeluses 33%. 
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Tabel 23. Külvikorra kultuuride kattetulu, toodangu omahind ja põllumajandustoetuste osakaal kogutulust 2017. 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 311 315 -114 -228 -64 -113 107 21 -135- 

Kattetulu toetustega €/ha 485 489 70 -44 113 -113 1001 200 47 

Omahind €/kg 0,02 0,02 0,18 0,17 0,15 - - 0,11 0,17 

Toetuste osakaal kogutulust % 15 14 19 25 20 - - 19 21 

TAVA mineraalväetisega 

Kattetulu toetusteta €/ha 262 307 163 -206 112 -113 526 105 23 

Kattetulu toetustega €/ha 437 481 347 -22 290 -113 1420 284 205 

Omahind €/kg 0,02 0,02 0,12 0,16 0,12 - - 0,09 0,13 

Toetuste osakaal kogutulust % 17 15 20 26 21 - - 20 22 

MAHE sõnnikuga 

Kattetulu toetusteta €/ha 235 66 -308 -165 -133 -89 -393 -79 -202 

Kattetulu toetustega €/ha 483 314 -51 92 117 -89 867 173 53 

Omahind €/kg 0,02 0,02 0,28 0,16 0,18 - - 0,13 0,21 

Toetuste osakaal kogutulust % 28 46 41 35 36 - - 38 38 

MAHE väetamata 

Kattetulu toetusteta €/ha 109 3 -10 -130 22 -89 -94 -19 -39 

Kattetulu toetustega €/ha 357 250 247 127 272 -89 1165 233 216 

Omahind €/kg 0,02 0,03 0,16 0,16 0,13 - - 0,10 0,15 

Toetuste osakaal kogutulust % 41 64 46 40 43 - . 47 43 

MAHE sõnniku ja Patentkaliga 

Kattetulu toetusteta €/ha 297 216 17 -192 -162 -89 96 19 -112 

Kattetulu toetustega €/ha 545 464 274 66 89 -89 1356 271 143 

Omahind €/kg 0,02 0,02 0,15 0,17 0,18 - - 0,11 0,17 

Toetuste osakaal kogutulust % 19 20 25 36 33 - - 27 31 

MAHE Patentkaliga 

Kattetulu toetusteta €/ha 233 211 212 -207 -23 -89 345 69 -6 

Kattetulu toetustega €/ha 480 459 469 50 227 -89 1604 321 249 

Omahind €/kg 0,02 0,02 0,11 0,17 0,15 - - 0,09 0,14 

Toetuste osakaal kogutulust % 21 21 26 38 40 - - 29 35 



 

 

 

5.1.2. HALJASVÄETISEKS KASVATATAVA RISTIKU VÄETAMISE TÕHUSUS 

MAHEVILJELUSES 

Haljasväetiseks kasvatatava punase ja valge ristiku väetamisel Kalisopiga selgitatakse, kas oleks 

võimalik tõsta kalli maheväetise tõhusust, suurendades kõigepealt väetamisega haljasmassi saaki 

ja sellest tulenevalt haljasväetise sissekünnile järgneva maheteravilja saaki. Tavaliselt tõuseb 

heintaimede saagikus kaaliumväetise mõjul oluliselt. Suuremas koguses taimses massis suureneb 

ka seotud õhulämmastiku ja mullast saadava fosfori, kaaliumi jm elementide hulk. Nii muudetakse 

haljasväetise massi suurenemisega oluliselt suurem hulk toiteelemente järgnevale kultuurile 

kergemini kättesaadavaks ja kasutatud väetise tõhusus võiks suureneda. Samas on vaja selgitada, 

kas ka mullaviljakus sellisel juhul paraneb ning kas selline viljelusviis on majanduslikult 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 

kaera alla taas 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 24). 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 madalaima müügihinna (160 eurot t) juures.  

Tabel 24. Haljasväetiseks kasvatatud punase ristiku maapealse kuivmassi saagikus ja sellele järgneva 
teravilja terasaak Kuusiku katsepõllul (2012.-2016. a) 

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 

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% (682 kg/ha). Seega 

oli suvinisu terasaak ja –saagi suurenemine väetud 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 
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arvestused näitasid, et 2016. a. madala toidunisu müügihinna (150 eurot t) juures poleks 

haljasväetise Kalisopiga väetamisele tehtud kulutused ära tasunud. Väetamisega tehtud kulutused 

oleks ära tasunud alates müügihinnast (190 eurot t). 

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%). Teise kahe 

variandi kvaliteedinäitajate vahel statistiliselt usutavad erinevused puudusid. 

Tabel 25. Haljasväetiseks kasvatatud punase ja valge ristiku ja selle järel kasvatatud talinisu ’Skagen’ 
terasaak ja kvaliteedinäitajad Kuusiku katsepõllul 

Haljas-
väetis 

Väetamine 

Ristiku 2 
niite 

maapealne 
kuivmass, 

kg/ha 

Talinisu 
terasaak 

(13% 
niiskus), 

kg/ha 

Terade 
toor-

proteiin 
k. a, 

kg/ha 

Terade 
kleep-
valk, % 

Terade 
gluteeni-
indeks, 

% 

Terade 
mahu-
kaal 
g/l 

Terade 
lange-
misarv, 

sek 

Tava 
punane 
ristik 

Talinisu 
min. väetis 

5486 6399 9,5 18,1 96 767 358 

Mahe 
punane 
ristik 

Väetamata 4036 2781 9,4 17,8 95 752 329 

Mahe 
punane 
ristik  

Talinisu K-
30 kg/ha 

4036 3377 8,3 
mitte-
välja 

pestav 
- 753 323 

Mahe 
punane 
ristik 

Ristik K-60, 
talinisu K-
30 kg/ha 

7225 4212 8,2 
mitte-
välja 

pestav 
- 759 329 

Mahe 
valge 
ristik 

Talinisu K-
30 kg/ha 

2132 3365 8,0 
mitte-
välja 

pestav 
- 754 332 

Mahe 
valge 
ristik  

Ristik K-60, 
talinisu K-
30 kg/ha 

4727 3682 7,9 
mitte-
välja 

pestav 
- 754 323 

Haljasväetise väetamise katset laiendati 2016. a uute katsevariantide lisamisega, et selgitada 

haljasväetise väetamise tõhusust põhjalikumalt. Selleks tehti juba 2015. a mahe- ja tavasuvinisule 

punase ristiku (8 kg/ha) või valge ristiku (5 kg/ha) allakülv. 2016. a aprillis väetati osa katselappe 

Kalisopiga 145 kg/ha (K-60, S-26 kg/ha) ja osasid mitte. Ei väetatud ka võrdluseks olnud 

tavaviljeluse punast ristikut. Nagu eelmistel katseperioodi aastatel, purustati ristik kasvuajal (2016. 

a) kaks korda põllule ja augustis künti sisse. Septembri alguses külvati katsealale talinisu ’Skagen’, 

kusjuures osale katselappidele külvati ka veel täiendavalt Kalisopi 72 kg/ha (K-30, S-13 kg/ha). 

Tavaviljeluses anti sügisel mineraalväetist (N-7, P-6, K-30 kg/ha) ja 2017. a 20. aprillil 

pealtväetisena ammooniumnitraati (N-94 kg/ha). 

Suurim talinisu terasaak oli tavaviljeluses, kus väetistega antud toiteelementide kogus oli tänu 

lämmastikväetise kasutamise oluliselt kõrgem kui maheviljeluses (Tabel 25). Maheviljeluses 

suurenes sarnaselt varasematele aastatele Kalisopiga väetamisel oluliselt nii ristikute mass kui 

selle sissekünnijärgselt ka talinisu terasaak. Punase ristiku kahe niite maapealne kuivmass 

suurenes Kalisopiga K 60 kg/ha andmisel 79% (3189 kg/ha) ja valgel ristikul 122% (2595 kg/ha). 

Kalisopiga väetatud punase ristiku kahe niite maapealse massiga tagastati põllule kokku peaaegu 

kolm korda rohkem N, kaks korda rohkem P ja üle kahe korra rohkem K kui väetamata 

maheristikuga (Tabel 26). Valge ristiku kahe niite massiga tagastati kolm korda rohkem N, kaks 
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korda rohkem P ja ligikaudu kolm korda rohkem K kui väetamata valge ristikuga. Juurtega 

tagastatud NPK kogust ei määratud. Samas olid punase ristiku kuivmass ja NPK kogus oluliselt 

suuremad kui valgel ristikul.  

Tabel 26. Haljasväetiseks kasvatatud ristikute kahe niite maapealse massi NPK-sisaldus 2016. a Kuusiku 
katsepõllul 

Haljasväetis Väetamine N kg/ha P kg/ha K kg/ha 

Tava punane ristik Väetamata 112 14 147 

Mahe punane ristik Väetamata 65 11 106 

Mahe punane ristik Ristik K-60 kg/ha 192 22 227 

Mahe valge ristik Väetamata 44 8 55 

Mahe valge ristik  Ristik K-60 kg/ha 135 16 156 

Suurim mahesuvinisu terasaak (Tabel 25) saadi punase ristiku haljasväetise väetamisel Kalisopiga 

(K-60 kg/ha) ja sellele järgnenud talinisu väetamisel (K-30 kg ha), kus terasaak suurenes 

väetamata variandi suhtes 51% (1431 kg ha). Märkimisväärselt (21% (596 kg ha)) suurenes 

maheviljeluses terasaak ka sel juhul, kui haljasväetist ei väetatud, kuid talinisule anti külvi alla 

Kalisopiga K 30 kg/ha. Valge ristiku haljasväetise väetamisel (K-60 kg/ha) ja sellele järgneva 

talinisu väetamisel (K-30 kg/ha) suurenes terasaak väetamata valge ristiku variandiga võrreldes 

oluliselt vähem e 9,4% (317 kg/ha). 

Talinisu toorproteiini- ja kleepvalgusisaldused olid 2017. a tänu ebasoodsatele kasvutingimustele 

nii tava- kui maheviljeluses madalad ega vastanud toidunisu kvaliteedi nõuetele. Kusjuures 

toorproteiinisisaldus oli Kalisopiga väetatud variantides mõnevõrra väiksem kui väetamata 

mahevariandis ja kleepvalgusisaldus koguni nii madal, et polnud laborianalüüsiga eraldatav. Selle 

tõttu ei saanud neis variantides määrata ka kleepvalgus olevat gluteenisisaldust. Sarnane tendents, 

kus Kalisopiga väetatud variantides oli toorproteiini- ja kleepvalgusisaldus võrreldes Kalisopi 

mitte saanud variantidega väiksem, avaldus 2016. a nii suvinisu otseväetamisel kui haljasväetise 

kaudu väetamisel. Tavaviljeluse ja väetamata maheviljeluse variandi talinisu terade 

gluteenisisaldus oli 2017. a aga kõrge. Terade langemisarv oli kõrge kõigis variantides ja mahukaal 

jäi optimaalsest tasemest (780 g/l) mõnevõrra madalamaks. 

Sellise kvaliteediga nisu saanuks 2017. a müüa vaid söödanisuna hinnaga 135 eurot/t. Kattetulu 

arvestused näitasid, et Kalisopiga talinisu otseväetamisele ja haljasväetise väetamisele tehtud 

kulutusi saadud enamsaak sellise müügihinna juures ei kompenseeri. Kalisopi kasutamine oleks 

enamusel variantidest ligilähedaselt ära tasunud alates müügihinnast 160 eurot/t. Valge ristiku 

Kalisopiga väetatud variant olnuks tasuv alates hinnast 235 eurot/t. 

5.1.3. KOKKUVÕTE KOMPLEKSUURINGUST 

Saaginäitajad ja umbrohtumus põldheinarohkes söödakülvikorras 

 Maheviljeluses suurenes kasutada lubatud mineraalväetise Patentkaliga (K-60 ja S-41, Mg 14 

kg/ha) väetamisel kahe niite haljasmassisaak 1. a põldheinal 2017. a keskmiselt 111% (25,16 

t/ha) ja kuivmassisaak 78% (3,23 t/ha). 2. a põldheina haljasmassisaak tõusis Patentkali mõjul 

koguni 376% (35,69 t/ha) ja kuivmassisaak 262% (3,23 t/ha). Tahesõnniku järelmõjul suurenes 
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mahepõldheina haljasmassisaak 1. a põldheinal 74% (12,28 t/ha) ja kuivmassisaak 75% (2,28 

t/ha). 2. a mahepõldheinal suurenes haljasmassisaak sõnniku järelmõjul 105% (6,55 t/ha) ja 

kuivmassisaak 97% (1,26 t/ha). Nii mahe- kui tavaviljeluses jäi sõnniku mõju mineraalväetiste 

foonil väikeseks. Patentkaliga väetamisel oli põldheina saak ligikaudu sama suur kui 

tavaviljeluse põldheinal sarnaselt 2016. a Kalisopiga väetamisel. Patentkaliga väetatud 1. a 

põldheina keskmine toorproteiinisisaldus oli 18,2%, tavaviljeluses 17,9% ja maheviljeluses 

ilma Kalisopita vaid 12,1%, 2. a põldheinal vastavalt 19,6%, 16,9% ja 11,2%. 

 Kaheaastane põldhein suutis külvikorras vegetatiivselt levivad umbrohud suhteliselt edukalt 

alla suruda, nii et tervikuna oli nende 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. Ainult kündmisel oli vegetatiivselt 

levivate umbrohtude toormass segaviljas ja suviodras suurim nii mahe- kui tavaviljeluses 

võrreldes pindmise mullaharimise ja tüükoorimise ning künni koosmõju variantidega. 

Tavaviljeluses oli tänu herbitsiidide kasutamisele umbrohtumus oluliselt väiksem kui 

maheviljeluses. Umbrohtude toormassi suurenemisel segaviljas ja suviodras langes terasaak. 

Vegetatiivselt levivate umbrohtude toormassi suurenemisel vähenes lühiealiste umbrohtude 

toormass segaviljas.  

 Maheviljeluses suurenes sõnniku mõjul enim suviodra terasaak - ainult kündmisel 45% (698 

kg/ha) ja tüükoorimisel koos künniga 28% (467 kg/ha). Suvinisu puhul vähendasid sõnniku 

mõju terasaagile ilmselt põldheina sissekünni järgsel lagunemisel vabanevad toiteelemendid. 

Pindmisel mullaharimisel oli maheviljeluses terasaagi muutus sõnniku mõjul tagasihoidlik. 

Pindmisel mullaharimisel jääb osa sõnnikut mullaga segamata, mis vähendab ka sõnniku mõju 

saagikusele. Tavaviljeluses oli terasaagimuutus sõnniku mõjul sarnaselt varasemale perioodile 

tagasihoidlik ehk toiteelemendid saadi põhiliselt kätte mineraalväetisest. 

 Maheviljeluses suvinisu väetamisel Patentkaliga olid terasaagid sõnnikuga väetamise ja 

mitteväetamise foonil – vastavalt 5236 ja 4963 kg/ha – sisuliselt võrdsed tavaviljeluse 

terasaakidega. Patentkaliga väetamisel tõusis mahesuvinisu terasaak vastavalt 104% (2668 

kg/ha) ja 136% (2862 kg/ha). Seejuures 2016. a oli suvinisu terasaagi tõus Kalisopi kasutamisel 

keskmisena vaid 31%, sest toiteelementide omastamist väetisest takistas ilmselt maikuu põud. 

Võimalik, et selline suur terasaagi tõus saadi põhiliselt Patentkali toiteelementide kaaliumi, 

väävli ja magneesiumi ning sisseküntud ristikurohke põldheina lagunemisel vabanevate 

toiteelementide (iseäranis lämmastiku) soodsa koostoime tõttu. Patentkali andmisel segaviljale 

oli terasaak sõnnikuga väetamise järelmõju ja mitteväetamise foonil vastavalt 4141 ja 3913 

kg/ha. Patentkali mõjul olid saagimuutused suhteliselt tagasihoidlikud. Patentkalit saanud 

suviodra terasaak oli sõnnikuga väetamise foonil 3750 kg/ha ja ainult Patentkaliga väetamisel 

2691 kg/ha. Patentkali + sõnniku ja Patentkali mõjul suurenesid terasaagid maheviljeluses 

vastavalt 22% (673 kg/ha) ja 12% (290 kg/ha).  

 Tavaviljeluses olid segavilja ja suviodra terasaagid märkimisväärselt suuremad kui 

maheviljeluses Patentkaliga väetamisel. Segaviljal oli kõrgeim terasaak tavaviljeluses 

mineraalväetise ja sõnniku järelmõju foonil – 4823 kg/ha ja suviodral 5202 kg/ha.  

 Suvinisu terasaak maheviljeluses (ilma Patentkalita) moodustas tavaviljeluse terasaagist 2017. 

a keskmiselt 44%, segaviljal 86% ja suviodral 52%. Eelmise külvikorrarotatsiooni (2010.-

2014. a) keskmine mahesuvinisu terasaak moodustas tavaviljeluse terasaagist 60%, segaviljal 
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72% ning suviodral 52%. Terakultuuride saak oli 2017. a märgatavalt suurem kui 2016. a – 

suvinisul katseala keskmisena maheviljeluses (ilma Patentkalita) 6,9% (139 kg/ha) ja 

tavaviljeluses 26% (1025 kg/ha), segaviljal vastavalt 63% (1366 kg/ha) ja 44% (1264 kg/ha), 

suviodral vastavalt 23% (406 kg/ha) ja 11% (431 kg/ha).  

 Suvinisul ületas nii tava- kui maheviljeluses (ilma Patentkalita) terade toorproteiinisisaldus 

toidunisu miinimumnõuet (12%). Seejuures oli nii proteiini- kui kleepvalgusisaldus 

maheviljeluses mõnevõrra kõrgem kui tavaviljeluses, mis on suhteliselt tavatu. Gluteeniindeks 

oli nisuterades keskmine ja mahukaal optimaalsest (780 g/l) mõnevõrra madalam. Sõnnikuga 

tavaviljeluse variandis oli terade toorproteiinisisaldus natuke suurem kui sõnnikuta variandis, 

maheviljeluses vastupidi. Segavilja ja suviodra terade toorproteiinisisaldus oli tavaviljeluses 

natuke kõrgem kui maheviljeluses. 

Kattetulu põldheinarohkes söödakülvikorras 

 Toetuste mittearvestamisel jäi enamuse terakultuuride (suvinisu, segavili, suvioder) variantide 

kattetulu negatiivseks ehk kahjumisse. Toetuste juurdearvestamisel muutus enamuse 

variantide kattetulu positiivseks e jõudis kasumisse. 

 Sõnnikuga väetamisel oli terakultuuride kattetulu sarnaselt varasematele aastatele oluliselt 

väiksem kui sõnniku mitteandmisel nii tava- kui maheviljeluses. Tahesõnniku lagunemine 

mullas on aeglane ja saadav saagitõus otsemõjuaastal ei kompenseeri sõnniku andmise 

kulutusi. Suvinisu ja -odra kattetulu oli tavaviljeluse mineraalväetise variandis toetusi 

arvestamata vastavalt 163 ja 112 eurot/ha ning mineraalväetise + sõnniku variandis aga -114 

ja -64 eurot/ha. Väetamata maheviljeluses oli suvinisu ja suviodra kattetulu toetusteta vastavalt 

-10 ja 22 eurot/ha ning sõnnikuga väetamisel -308 ja -133 eurot/ha. Patentkaliga väetatud 

mahevariandis oli suvinisu ja –odra kattetulu toetusteta vastavalt 212 ja -23 eurot/ha, kuid 

Patentkali ja sõnniku variandis 17 ja -162 eurot/ha. 

 Suvinisus oli Patentkali + sõnnikuga ning ainult Patentkaliga väetamisel kattetulu 

terakultuuridest suurim. Need olid ka ainukesed Patentkaliga väetatud terakultuuride 

variandid, kus kattetulu ületas Patentkalita mahevariantide terakultuuride kattetulu ehk kus 

Patentkaliga väetamine antud hinnatasemel ära tasus, sarnaselt 2016. a. 

 Keskmisena oli 2017. a kattetulu külvikorras hektari kohta nii tava- kui maheviljeluses (ilma 

Kalisopita) natuke väiksem kui 2016. aastal, selle põhjuseks olid peamiselt madalamad 

terakultuuride müügihinnad. Toetused moodustasid 2017. aastal keskmisest terakultuuride 

kattetulust olulise osa – maheviljeluses ilma Patentkalita 41%, Patentkaliga väetamisel 

maheviljeluses 33% ja tavaviljeluses 22%.  

Haljasväetiseks kasvatatava ristiku väetamise tõhusus maheviljeluses 

 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). Odraterade 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 

põuperioodist nisu tärkamise ja võrsumise faasis, mis pidurdas taimede arengut ja 

toiteelementide omastamist. Teiselt poolt aeglustus kuivas mullas ilmselt ka ristiku 
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lagunemine ja toiteelementide vabanemine. Suvinisu terade toorproteiinisisaldus oli sarnaselt 

suviodrale väetatud haljasväetise järel väiksem (14,4%) kui väetamata haljasväetise järel 

(15,1%.) Kleepvalgu- ja gluteenisisaldus, langemisarv ja mahukaal oluliselt ei erinenud. 

 2016. a laiendati haljasväetise väetamise katset uute punase ja valge ristiku katsevariantide 

lisamisega. Punase ristiku kahe niite maapealne kuivmass suurenes Kalisopiga (K 60 kg/ha) 

väetamisel 79% (3189 kg/ha). Kalisopiga väetatud punase ristiku kahe niite maapealse massiga 

viidi mulda kokku peaaegu kolm korda rohkem N, kaks korda rohkem P ja üle kahe korra 

rohkem K kui väetamata maheristikuga. Terasaagi tõstmisel oli punane ristik tõhusam kui 

valge ristik. Suurim talinisu terasaak saadi punase ristiku haljasväetise väetamisel (K-60 kg/ha) 

ja lisaks talinisule külvi alla täiendava kaaliumi (30 kg/ha) andmisel, mis ületas väetamata 

variandi terasaaki 51% (1431 kg/ha). Märkimisväärselt (21% e 596 kg/ha) suurenes 

maheviljeluses terasaak ka sel juhul, kui haljasväetist ei väetatud, kuid talinisule anti külvi alla 

Kalisopi (K 30 kg/ha). Talinisu terasaagi toorproteiini- ja kleepvalgusisaldused olid 2017. a 

tänu ebasoodsatele kasvutingimustele nii tava- kui maheviljeluses väga madalad ega vastanud 

toidunisu kvaliteedi nõuetele.  

 Haljasväetise väetamiseks tehtud kulutused tasunuks mahesuviodra puhul ära juba madalama 

terasaagi müügihinna 160 eurot/t juures. Mahesuvinisul suurenes haljasväetise väetamisel 

terasaak vähem ja siin tasunuks väetamiseks tehtud kulutused ära alates müügihinnast 190 

eurot/t. Mahetalinisu otseväetamine või punase ristiku haljasväetise kaudu väetamine koos 

nisu otseväetamisega tasunuks ära alates müügihinnast 160 eurot/t. 



 

188 

 

6. PÕLLUMAJANDUSTOOTJATE E-KÜSITLUS 

6.1. PÕLLUMAJANDUSTOOTJATE E-KÜSITLUSE EESMÄRGID JA VALIM 

Töö teostaja: Põllumajandusuuringute Keskuse põllumajandusseire ja uuringute büroo 

Uuringu eesmärgid 

Põllumajandusuuringute Keskus viis läbi 2017. aastal Eesti Maaelu Arengukava 2014-2020 

hindamise raames põllumajandustootjate e-küsitluse, mille eesmärgiks oli välja selgitada: 

 põllumajandustootjate üldine teadlikkus ja informeeritus keskkonda puudutavates 

küsimustes; 

 põllumajandustootjate levinumad tegevuspraktikad; 

 põllumajandustootjate hinnang oma keskkonnaalaste teadmiste kohta ja  

 põllumajandustootjate arvamused maaelu arengukava toetuste (nõuete) kohta. 

Põllumajandusuuringute Keskus on varasematel aastatel maaelu arengukava püsihindamise 

raames põllumajandustootjate seas korraldanud kaks keskkonnateadlikkuse postiküsitlust (2004. 

ja 2007. a) ja kaks e-küsitlust (2009. ja 2014. a). Esimesed küsitlused keskendusid tootjate üldise 

keskkonnateadlikkuse taseme teadasaamiseks. 2009. aastal lisandusid küsimused MAK 2. telje 

meetmete kohta ning 2014. aasta küsitluses lisandus veelgi küsimusi ja/või täpsustusi 

põllumajandustootjate ettevõttes majandamise kohta.  

Metoodika 

PRIA andmetel oli 2015. ja/või 2016. aastal (seisuga 09.09.2017) pindala- ja loomatoetuste 

taotlejaid kokku 18 484. Teavituskiri koos palvega täita küsimustik saadeti välja tootjatele, kes 

olid 2015. ja/või 2016. aastal taotlenud pindala- ja/või loomatoetusi ning kellel oli PRIA 

kliendiregistris e-maili aadress. Topelt e-maili aadressid eemaldati, st kui üks ja sama aadress oli 

kontaktiks mitmel toetuse taotlejal, siis jäi e-kirja saajal endal otsustada, missugusest ettevõttest 

lähtudes ta küsitlusele vastab. Ühe kontaktisikuga võivad seotud olla nii suuruse, 

tegevusvaldkonna, taotletud toetuste kui muude tunnuste poolest vägagi erinevad ettevõtted. 

Kutset ei saadetud eesti.ee lõpuga domeenidele, kuna varasem kogemus näitas, et need e-kirjad ei 

jõua sageli adressaadini. Küsimustik saadeti kokku 10 545 e-mailile (57% taotlejate koguarvust).  

Küsitlus saadeti välja 09.12.2016, kuid tehnilise rikke tõttu see kõigini ei jõudnud. 15.02.2017 

saadeti küsimustik uuesti, jättes seekord välja 285 tootjat, kes olid küsitlusele juba vastanud. 

17.03.2017 saadeti tootjatele meeldetuletus, küsimustikule sai vastata kuni 23.03.2017. 

Küsimustikule vastas 3328 tootjat (vastamisaktiivsus 32%), lõpuni vastatud ankeete oli 2560 ja 

osaliselt täidetud ankeete 768. Analüüsi kaasati ainult lõpuni vastatud ankeedid, kuna küsimustik 

oli üles ehitatud nii, et vastavalt valikutele „Üldküsimuste“ blokis (tegevusvaldkond, toetused) 

tulid järgmised küsimused. Küsimustikus oli kokku 101 küsimust (Lisa 41). 

Uuringu tulemustega tutvudes tasub meeles pidada, et tegu on küsitlusega ning tulemused sõltuvad 

põllumajandustootjate antud vastustest. Tulemuste tõlgendamisel on püütud seda asjaolu silmas 

pidada. 

  

https://ait.agri.ee/PMK/PSUO/Aruanded/Uuringud_2017_kohta/Lisad_uuringud.xlsx#'Lisa 41'!A1
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Ülevaade vastajatest 

Küsitlusele vastajaid oli kokku 2560, neist 63% mehed ja 37% naised. 

Vastajatest 80% olid ettevõtte omanikud, 8% esindajad, 7% juhatuse liikmed ning 2% töötajad. 

4% oli märkinud vastusevariandi „teised“, ligikaudu viiendikul neist juhtudest oli tegu omaniku 

pereliikme või lähisugulasega. Ilmselt tekitas mõnedes vastajates segadust termin „ettevõte“, kuna 

ligi kolmandik vastusevariandi „teised“ valinutest pidas vajalikuks täpsustada, et ei oma ettevõtet, 

vaid tegutseb FIE või eraisikuna. Nii küsimustikus kui käesolevas aruandes on kasutatud mõistet 

„ettevõte“ tootjate põllumajanduslike majapidamiste kohta, tegemata vahet, kas tegemist on 

eraisiku, füüsilisest isikust ettevõtja või äriühinguga.  

Enim vastanuid (67%) kuulus vanusegruppi 41-65, vanusegruppides 66+ ja 18-40 oli vastavalt 

18% ja 15% küsimusele vastanutest. 

Ainult praktiline põllumajanduslik kogemus (põllumajanduslik haridus puudub) oli koguni 58% 

vastanutest. Põllumajanduslik kutse- või keskeriharidus oli 23% ning põllumajanduslik 

kõrgharidus 13% vastajatel. 6% küsimusele vastanud tootjatel oli nii põllumajanduslik kutse- või 

keskeriharidus kui ka kõrgharidus. 

6.2. PÕLLUMAJANDUSTOOTJATE E-KÜSITLUSE TULEMUSED 

Küsimustik koosnes 101 küsimusest. Uuringu tulemused on lähtudes küsimustest jagatud 16 

teemablokki. Käsitletud teemad jagunevad järgmiselt: 

1. Üldküsimused (andmed põllumajandusettevõtte suuruse, tegevusala, taotletud toetuste kohta).  

2. Rohumaade majandamine (niitmispraktikate, kasutusotstarbe ning rohumaade väetamisega 

seonduv). 

3. Agrotehnoloogia (väetamise planeerimise, põhu kasutuse, I-taimekaitse, huumuskalkulaatori, 

mullaproovide ja väetustarbekaartidega seotud küsimused). 

4. Elurikkus (tootja hinnang elurikkusele ja selle säilitamisele ettevõtte põllumajandusmaal, oma 

teadmiste tasemele ning teabeallikatele erinevates elurikkuse valdkondades – linnud, taimed, 

mullaelustik, putukad). 

5. Keskkonnateadlikkus (põllumajandustootjate keskkonnateadlikkus, valmisolek täiendavaid 

keskkonnaalaseid piiranguid järgida ja kliimamuutustega seotud küsimused). 

6. Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded (HPK) ja rohestamine 

(tootja hinnang ökoalade ja maastikuelementide säilitamise ning põllumajanduskultuuride 

mitmekesistamise nõuetele). 

7. Keskkonnasõbralik majandamine (KSM) – tootja hinnang KSM nõuete jõukohasuse, 

sertifitseeritud seemnete kasutamise, taimekahjustajate seire tegemise, glüfosaadi kasvuaegse 

kasutamise piirangu ning põllulindude soodustamise lisategevuse kohta, lisaks küsimused 

KSM mitte taotlemise põhjuste kohta. 

8. Piirkondlik mullakaitse (MULD) – küsimused piirkondliku mullakaitse toetusaluse maa 

hooldus- ja kasutusviiside ning rohumaade rajamisel ja uuendamisel kasutatud maaharimise 

viisi kohta. 

9. Keskkonnasõbralik aiandus (KSA) – tootja hinnang kõige raskemini täidetavatele 

keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetuse ning keskkonnasõbraliku köögivilja-
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, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetuse nõuetele; mainitud 

toetuste mittetaotlemise peamised põhjused. 

10. Kohalikku sorti taimede kasvatamine (SORT) – küsimused kohalikku sorti taimede 

kasvatamise toetuse raames kasvatatavate kultuuride kohta ning toetuse mittetaotlemise 

põhjuste kohta. 

11. Ohustatud tõugu loomade pidamine (OTL) – tootja hinnang ohustatud tõugu loomade 

pidamise peamistele motivaatoritele ja vastava toetuse olulisusele. 

12. Poolloodusliku koosluse hooldamine (PLK) – niitmistehnika, PLKdel karjatamise kohta 

käivad küsimused; tootja hinnang PLK toetuse nõuetele, PLKde väärtustamisele, 

pärandkultuuriobjektide olulisusele, PLK elupaikadel põhinevatele toodetele ja teenustele. 

13. Mahepõllumajandus (MAHE) – sel korral küsiti tootja hinnangut kõige raskemini täidetavate 

mahetoetuse nõuete või tegevuste kohta. 

14. NATURA 2000 toetus põllumajandusmaale (NAT) – küsimused teabeallikate, vastava toetuse 

põhjendatuse, Natura 2000 rohumaade kasutamise ja hooldamise ning seonduvate piirangute 

kohta. 

15. Loomade heaolu (LHT) – tootja hinnang loomade heaolu toetuse nõuete ja tegevuste 

jõukohasusele ning rakendamise motivaatoritele; põhjused, miks antud toetust ei taotleta.  

16. Ettepanekud ja kommentaarid maaelu arengukava toetuste kohta – tootjatel oli võimalus teha 

ettepanekuid/kommentaare maaelu arengukava toetuste kohta. 

Üldküsimused 

Analüüsiti kokku 2560 põllumajandustootja vastuseid. Kõige enam oli e-küsitlusele vastanute 

hulgas tootjaid, kelle ettevõtte suurus jäi vahemikku 0-10 ha ja 11-100 ha – vastavalt 45% ja 42% 

(Joonis 111). Ettevõtteid suurusega 101-500 ha esindas 9% ning nii 501-1000 ha kui 1001-5000 

ha vaid 2% vastanutest. Üle 5000 ha suurused ettevõtted 2016/2017. a küsimustikule vastanute 

seas esindatud ei olnud. 

 
Joonis 111. E-küsitluses osalenud ettevõtete (n=2560) jagunemine suurusgrupiti 

Lühiajalisi rohumaid oli 31% ning püsirohumaid 84% ettevõtetes. Üheaastaseid põllukultuure 

(sinna hulka loeti tera- ja kaunviljad ning õli-, kiu- ja rühvelkultuurid) kasvatas 37%, köögivilja, 

ravim- ja maitsetaimi või maasikat kasvatas 21% ning marja- või puuviljakultuure 17% ettevõtteid. 

Loomi peeti 33%, linde 10% ning mesilasi 9% ettevõtetes. 
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Analüüsiti ka erinevate tegevusalade esinemist ettevõtetes suurusgrupiti (Joonis 112). 

Püsirohumaid oli igas suurusgrupis valdaval hulgal (78-92%), lühiajalisi rohumaid, üheaastasi 

põllukultuure ning loomi oli sagedamini suurematel tootjatel, seevastu köögivilja, ravim- ja 

maitsetaimi või maasikaid, marja- või puuviljakultuure kasvatasid sagedamini väiksemad tootjad. 

Linde ja mesilasi peeti kõige sagedamini 11-100 ha suurusgruppi kuuluvates ettevõtetes. 

 
Joonis 112. Erinevate tegevusalade esinemine ettevõtetes suurusgrupiti (*üks vastaja võis valida mitu 
vastust) 

Tootjatelt uuriti ka taotletud põllumajandustoetuste kohta. Selgus, et 2015. ja/või 2016. aastal on 

taotletud kõiki toetusi, mille kohta uuringus küsiti (Tabel 27). Ootuspäraselt kõrge (96%) oli ühtse 

pindalatoetuse ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetuse (ÜPT) taotlejate 

osakaal. Eesti Maaelu Arengukava (MAK) 2014-2020 toetustest taotleti kõige rohkem loomade 

heaolu toetust (LHT, 18%) ning keskkonnasõbraliku majandamise toetust (KSM, 11%). Kõige 

harvem oli taotletud mesilaste korjealade rajamise lisategevust, mis on KSM lisategevus (0,04%), 

keskkonnasõbraliku aianduse toetust puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste 

elluviimise eest (KSA, 0,2%), kohalikku sorti taimede kasvatamise toetust (SRT, 0,3%), 

keskkonnasõbraliku aianduse toetust köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning 

maasikakasvatuse tegevuse elluviimise eest (KSK, 0,4%) ning põllulindude soodustamise 

lisategevust (KSM lisategevus, 0,6%). 
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Tabel 27. Ülevaade 2016/2017. aastal e-küsitluses osalenud ettevõtete põllumajandustoetuste taotlemisest  

Vastanud ettevõtete 2015. ja/või 2016. aastal taotletud 
põllumajandustoetused 

Vastanute arv Osakaal (%) 

1. Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate 
põllumajandustavade toetus (ÜPT) 

2 445 95,5 

2. Natura 2000 põllumajandusmaa toetus (NAT) 210 8,2 

3. Natura 2000 erametsamaa toetus (NAM) 196 7,7 

4. Mahepõllumajandusega jätkamise toetus (MAHE) 219 8,6 

5. Mahepõllumajandusele ülemineku toetus (MAHE) 31 1,2 

6. Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (KSM) 292 11,4 

7. Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse 
ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (KSA) 

5 0,2 

8. Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja 
maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse tegevuse elluviimise 
eest (KSK) 

10 0,4 

9. Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (PLK) 36 1,4 

10. Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (OTL) 128 5,0 

11. Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (SRT) 7 0,3 

12. Loomade heaolu toetus (LHT) 448 17,5 

13. Piirkondlik mullakaitse toetus (MULD) 31 1,2 

14. Täiendava veekaitse lisategevus (KSM lisategevus) 51 2,0 

15. Mesilaste korjealade rajamise lisategevus (KSM lisategevus) 1 0,0 

16. Põllulindude soodustamise lisategevus (KSM lisategevus) 15 0,6 

Vaadeldi ka erinevate toetuste taotlemist ettevõtetes suurusgrupiti (Joonis 113). ÜPT taotlejate 

hulk oli igas suurusgrupis ühtlaselt kõrge – 0-10 ha suurustest ettevõtetest taotles antud toetust 

94%, rohkem kui 501 ha suurustest ettevõtetest lausa 100%. Märgatavalt erines suurusgrupiti KSM 

toetuse taotlejate osakaal, olles 0-10 ha suuruste ettevõtete puhul vaid 0,6%, 101-500 ha 

suurusgrupis 51% ning 1001-5000 ha suurusgrupis 79%. Ka LHT toetust taotleti sagedamini 

suuremates ettevõtetes – 0-10 ha suurusgrupis taotles seda toetust 8%, 11-100 ha suurusgrupis 

25%, 101-500 ha suurusgrupis 24%, 501-1000 ha suurusgrupis 26% ning 1001-5000 ha 

suurusgrupis 40% tootjatest. 

  
Joonis 113. Põllumajandustoetuste taotlemine e-küsitluses osalenud ettevõtete suurusgruppides (*üks 
vastaja võis valida mitu vastust)  
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MAK keskkonnameetmetega (Tabel 27, toetused nr 2-16) liitunud tootjatelt küsiti, kas antud 

toetuste taotlemine on suurendanud nende huvi säästva keskkonnakasutuse vastu 

põllumajanduses. Tootjatest 33% vastas küsimusele jaatavalt, 47% ütles, et huvi on suurenenud 

mingil määral ning 20% kinnitas, et MAK keskkonnatoetuste taotlemine pole nende huvi säästva 

keskkonnakasutuse vastu suurendanud (Joonis 114). Eri suurusega tootjate vastustes 

märkimisväärseid erinevusi polnud. Positiivselt eristusid 101-500 ha suurusgruppi jäävad tootjad, 

kellest 41% kinnitasid, et huvi säästva keskkonnakasutuse vastu on suurenenud. 

  
Joonis 114. Tootjate (n=1139) hinnang oma huvi kasvule säästva keskkonnakasutuse vastu 
põllumajanduses pärast MAK keskkonnameetmetega liitumist  

Samuti küsiti MAK keskkonnameetmetega liitunud tootjatelt, kas nende kui põllumajandustootja 

majanduslik elujõulisus ja investeerimisvõime on tänu maaelu arengukava raames makstavatele 

põllumajandustoetustele suurenenud (Joonis 115).  

 
Joonis 115. Tootjate (n=1139) hinnang oma majandusliku elujõulisuse ja investeerimisvõime 
suurenemisele tänu MAK raames makstavatele põllumajandustoetustele 

Küsimusele vastas jaatavalt 44% ning eitavalt 20% vastanutest, 37% hinnangul on nende 

majanduslik elujõulisus ja investeerimisvõime paranenud mingil määral. Kõrgemalt on oma 

majandusliku elujõulisuse ja investeerimisvõime suurenemist tänu MAK raames makstavatele 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0-10 11-100 101-500 501-1000 1001-5000 Keskmine

%

pindala, ha

Ei

Mingil
määral

Jah

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0-10 11-100 101-500 501-1000 1001-5000 Keskmine

%

pindala, ha

Ei

Mingil
määral

Jah



 

194 

 

põllumajandustoetustele hinnanud 101-500 ha, 501-1000 ha ning 1001-5000 ha suurusgruppidesse 

kuuluvad tootjad, kellest vaid vastavalt 8%, 4% ja 9% sõnul pole antud toetustest abi olnud. Kõige 

vähem tunnetavad majandusliku olukorra paranemist 0-10 ha suurusgruppi kuuluvad väiketootjad 

– neist 28% vastas küsimusele „jah“ ning 43% „mingil määral“, samas ei ole MAK 

keskkonnatoetustest majanduslikus mõttes abi 29% väiketootjate väitel. 

Vastanutel, kelle sõnul MAK keskkonnatoetused on nende kui põllumajandustootjate 

majanduslikku elujõulisust ja investeerimisvõimet suurendanud või mingil määral suurendanud, 

paluti täpsustada, millised toetused neile abiks on olnud (Joonis 116).  

 
Joonis 116. Tootjate (n=913) hinnang erinevatele MAK raames makstavatele keskkonnatoetustele oma 
majandusliku elujõulisuse ja investeerimisvõime suurenemisel (*üks vastaja võis valida mitu vastust) 

Valdava osa (89%) tootjate sõnul on nende majanduslik elujõulisus ja investeerimisvõime 

suurenenud tänu pindalapõhistele toetustele. Loomapõhised toetused märkis ära 45% ning 

investeeringutoetused 40% tootjatest, nõuandetoetustest on abi olnud 12% vastanutest. 

Analüüsides erineva suurusega ettevõtete vastuseid, on märgatav pindalatoetuste stabiilselt sage 

(86-90%) nimetamine kõigis suurusgruppides. Loomapõhiseid toetusi on majandusliku 

elujõulisuse ja investeerimisvõime suurendajana veidi sagedamini nimetatud väiksemates 

ettevõtetes (0-10 ha ja 11-100 ha suurusgruppides, vastavalt 42% ja 51%). Investeeringutoetused 

on abiks olnud pigem suuremates ettevõtetes (101-500 ha, 501-1000 ha ja 1001-5000 ha, vastavalt 

70%, 70% ja 65%). Ka nõuandetoetusi on sagedamini märkinud suurema pindalaga tootjad, neist 

on kasu olnud ligi kolmandikul (30%) 501-1000 ha suurusgruppi kuuluvatest ettevõtetest. 

Rohumaade majandamine 

Rohumaade majandamine tähendab inimtegevuse (näiteks niitmine, karjatamine, väetamine) 

tulemusena heintaimekoosluste mõjutamist, sageli eesmärgiga suurendada nende tootlikkust. 

Rohumaade väetamise eesmärk on saada suurem ja toitaineterikkam saak ning kiirendada rohu 

juurdekasvu. Samas elurikkuse vaatevinklist, mida vähem väetatakse, seda liigirikkamaks saab 

taimekooslus areneda (ei domineeri lämmastikku armastavad liigid) ja rohumaade hilisem niitmine 

või võimalusel vahel ka niitmata jätmine omab samuti olulist rolli elurikkuse säilitamisel ja 

suurendamisel.  

Lühiajalisi rohumaid oli peaaegu kolmandikul (31%, 782 vastajat) küsitlusele vastajatest. Kõige 

tavapärasem on, et tehakse üks niide (38%), kaks niidet tegid 29% ja kolm niidet 10% tootjatest. 
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Niidet ei koristanud söödaks 23% ja enam oli nende seas KSM taotlejaid (kolmveerandil neist oli 

ettevõtte suurus vahemikus 101-500 ha) (Joonis 117).  

 
Joonis 117. Lühiajalistel ja püsirohumaadel tehtud niidete arv 2017. a e-küsitluse andmetel (vastajate arv 
lühiajaliste rohumaade puhul n=782 (lühi), püsirohumaade puhul n=2144 (PR))  

Püsirohumaid (sh poollooduslikud kooslused) oli 84% (n=2144) küsitlusele vastajatest. Rohkem 

kui pooled (65%) teevad püsirohumaadel 1 niite, 12% 2 niidet ja niite jätsid koristamata 21% 

tootjatest. Alla 1% tegid püsirohumaadelt kolm või enam niidet. Tootjaid, kes jätavad niite 

koristamata, on KSM grupis peaaegu poole rohkem MAHE ja ÜPT grupiga võrreldes, mis on ka 

arusaadav, kuna rohumaade küsimustele vastanud KSM tootjatest 60% tegelevad 

taimekasvatusega ja neil loomi pole. 

Tootjatelt küsiti ka, kui suurt osa rohumaade kogupinnast (eraldi lühiajaliste ja püsirohumaade 

kogupinna kohta) nad iga-aastaselt väetavad. Püsirohumaid ei väeta üldse 89% ja lühiajalisi 

rohumaid 76% vastajatest (Joonis 118).  
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Joonis 118. Lühiajaliste ja püsirohumaade väetamine vastava rohumaaklassi kogupinnast 2017. a e-
küsitluse andmetel (vastajate arv lühiajaliste rohumaade puhul n=782 (lühi), püsirohumaade puhul n=2144 
(PR))  

KSM taotlejaist väetasid kõiki lühiajalisi rohumaid 11% ja rohkem kui pooli 9% vastajatest. 

MAHE ja ÜPT tootjatest väetasid kõiki lühiajalisi rohumaid 3-4%, üle poolte lühiajalistest 

rohumaadest väetasid 2-4%. Püsirohumaid väetas 11% küsitlusele vastanutest, sagedamini tegid 

seda MAHE (22,4%) ja KSM (20%) grupi vastajad. ÜPT ja MAHE grupi tootjad kasutasid nii 

lühiajaliste kui püsirohumaade väetamiseks kõige sagedamini sõnnikut (68-89%) (Joonis 119), 

KSM tootjad eelkõige mineraalset lämmastikku (57%), mõnevõrra vähem NPK kompleksväetist 

(36-45%) ja sõnnikut (44-45%). Mineraalset fosforväetist ja mineraalset kaaliumväetist kasutasid 

rohumaade väetamiseks väga väike osa (kuni viis vastajat, so. 2-3%). Kompostiga väetasid 

mõlemat tüüpi rohumaid u pooled MAHE grupi tootjad, ÜPT grupist kasutasid püsirohumaade 

väetamiseks komposti 19% ja lühiajaliste rohumaade väetamiseks 8%. KSM grupis kasutas mõni 

üksik tootja komposti lühiajaliste rohumaade väetamiseks. 
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Joonis 119. Rohumaade väetamisel kasutatavad väetiste tüübid 2017. a e-küsitluse andmetel (vastajate 
arv lühiajaliste rohumaade puhul n=189 (lühi), püsirohumaade puhul n=233 (PR); üks vastaja võis valida 
mitu vastust)  

Igal EL liikmesriigil on kohustus jälgida, et otsetoetuste taotlejate pindalatoetuste taotlustega 

hõlmatud püsirohumaa all olev pind ei väheneks. Küsitlusele vastajatest 66% ei soovi 

püsirohumaid üles harida, osaliselt teeksid seda 25% ja soov oma ettevõtte püsirohumaad üles 

harida on 9% vastajatest (Joonis 120). Toetustüübiti on püsirohumaade täieliku või osalise 

ülesharimise vastu kokku suurim huvi KSM tootjatel (72%). Kõige sagedamini (55% vastajatest) 

nimetati põhjuseks (üks vastaja võis valida mitu vastust), et ettevõttes ei vajata nii suurt 

püsirohumaade pinda (KSM grupis 70%, MAHE ja ÜPT grupis vastajatest u pooled). Põhjustena 

toodi veel, et soovitakse kasvatada teisi kultuure (19%), püsirohumaid uuendada (15%), soov 

muuta tootmissuunda, kuna loomakasvatus ei tasu ära (14%), suurendada sissetulekuid (13%), 

viljavahelduseks (12%), suurendada teravilja pinda oma loomadele sööda kasvatamiseks (9%), 

mullaviljakuse parandamiseks (7%) ja meetaimede kasvatamiseks (5%).  

 
Joonis 120. Põllumajandustootjate soov harida üles püsirohumaad 2017. a e-küsitluse andmetel (vastajate 
arv n=2144)  
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Rohumaadelt kogutud heina või silo koguste üle ei pea arvestust keskmiselt 58% vastanutest (ÜPT 

63%, KSM 53%, MAHE 20%), hinnanguliselt peab arvestust 40% ja ainult 3% kaalub koguseid. 

Üks vastaja võis valida mitu vastust. 

Kõige levinum rohumaade kasutamine on rohumaadelt silo või heina tootmine (61% kõikidest 

vastajatest) (Joonis 121). Karjatamiseks kasutavad rohumaid MAHE (72%) ja PLK tootjad (61%) 

märkimisväärselt rohkem kui KSM (31%) ja ÜPT (35%) tootjad. Rohumaid hekseldavad 

keskmiselt 48% vastajatest, neist 33% ilma hekslit põllult koristamata, 15% koristab heksli, millel 

aga kasutusotstarve puudub. KSM grupi vastajatest 50% jätavad heksli põllule, 10% koristavad 

heksli põllult. ÜPT tootjatest hekseldavad rohumaid peaaegu pooled (49%), neist 32% ei korista 

hekslit ja 17% koristavad kasutusotstarbeta heksli. MAHE tootjate grupis hekseldasid rohumaid 

32% vastajatest. Mesilaste korjeladeks jätsid rohumaid 7% ja niitmata 2% kõikidest vastajatest. 

Veidi üle poolte (52%) vastajatest hekseldab rohumaid enne 20. juulit, 48% hekseldab pärast 20. 

juulit.  

 
Joonis 121. Rohumaade kasutamise viisid 2017. a e-küsitluse andmetel (vastajate arv n=2345; üks vastaja 
võis valida mitu vastust) 

Agrotehnoloogia  

Keskkonnasõbraliku majandamise juurde kuulub nii viljavaheldus- või külvikorraplaani kui ka 

väetusplaani koostamine. MAHE ja KSM toetuse taotlejatel on määrusest tulenev nõue, et 

põllumajandusliku majapidamise iga 5 hektari põllumaa kohta peavad olema kehtivad 

mullaproovid. Mullaproovi analüüsitulemuste või väetustarbekaardi alusel saab tootja kavandada 

väetamist vastavalt põllu väetustarbele. Küsitlusele vastajatelt sooviti teada, kas nad on kasutanud 

väetamise planeerimisel väetustarbekaarte või mullaproovide analüüsitulemusi. KSM tootjatest 

88% (neist 34% mingil määral) on kasutanud neid oma põldude väetamise planeerimisel (Joonis 

122).  
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Joonis 122. Väetustarbekaardi või mullaproovide analüüsitulemuste kasutamine väetamise planeerimisel 
(vastajate arv n=2560) 

Mullaproovide võtmine ja analüüsimine on olnud kehtiv põllumajandusliku keskkonnatoetuse 

keskkonnasõbraliku tootmise tegevuse (KST) kohustusliku nõudena juba aastast 2007, seega on 

tõenäoliselt keskkonnatoetusega liitunud tootjate teadlikkus ja praktilised kogemused suuremad. 

MAHE tootjatest 57% ja ÜPT tootjatest 66% ei ole kasutanud väetusplaani koostamisel 

mullaproovide analüüsitulemusi. Mullaproove polnud võtnud 10% MAHE ja 19% ÜPT tootjatest. 

ÜPT tootjatel pole mullaproovide võtmine toetusnõuetega kohustuslik. Mingil määral kasutavad 

väetamise planeerimisel mullaproovitulemusi 34% KSM ja 19% MAHE tootjatest. Neid, kes 

väetamise planeerimisel lähtuvad ainult planeeritavast saagist, oli arvuliselt kõige rohkem ÜPT 

grupis (n=62, 3,2%), KSM tootjate seas oli neid oluliselt vähem (n=14, 5%). Küsitlusele vastajatelt 

uuriti ka, et kas nad võtaksid mullaproove, et selgitada oma ettevõtte mullaviljakuse taset ka juhul 

kui see poleks kohustuslik. Peaaegu pooled (43%) ei osanud sellele küsimusele vastata, üsna 

võrdselt oli neid, kes võtaksid mullaproove (28%) ja kes ei võtaks (29%). Eitavalt vastajaid oli 

ÜPT grupis 32%, KSM grupis 13% ja mahetootjate seas 18%. 

Küsitlusele vastanutelt (n=2560) sooviti teada, millest lähtuvalt kasutavad nad oma ettevõttes 

mineraalväetisi (üks vastaja võis valida mitu vastust). ÜPT tootjatest 79% vastasid (neist 59% on 

ettevõtte suuruselt kuni 10 ha), et ei kasuta mineraalväetisi. ÜPT grupi mineraalväetiste kasutajate 

seas tuginetakse kõige rohkem (12%) iseenda koostatud väetusplaanile. KSM tootjad kasutavad 

mineraalväetisi tuginedes iseenda poolt koostatud väetusplaanile (68%), 40% kasutavad 

mineraalväetisi väetamise ABC süsteemist lähtuvalt ja 29% konsulendi soovitustest lähtuvalt, 

mineraalväetisi ei kasuta 7%. Kõikidest küsitlusele vastanud mineraalväetiste kasutajatest 2% 

(n=12) tõid välja, et kasutamine sõltub ka finantsidest. Mahetootjad vastasid, et nad ei kasuta 

mineraalväetisi, pidades tõenäoliselt silmas tavapõllumajanduses kasutatavaid mineraalväetisi. 

Tegelikult on tänapäeval olemas ka spetsiaalselt mahepõllumajanduses kasutada lubatud 

mineraalväetised. MAHE grupi vastajatest 3% tuginevad väetamisel iseenda koostatud 

väetusplaanile ja 2% lähtub konsulendi soovitustest.  
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Küsitlusele vastanud üheaastaste põllukultuuride kasvatajatest (n=943) väetavad igal aastal kõiki 

üheaastasi kultuure 37% ja ei väeta ühtegi põllukultuuri 24% (Joonis 123). 

 
Joonis 123. Igal aastal väetatud üheaastaste põllukultuuride pind 2017. a e-küsitluse andmetel (n=943) 

KSM tootjatest väetavad igal aastal kõiki põllukultuure 62% ja rohkem kui poolt põllukultuuride 

pinnast 26%. MAHE tootjatest veidi üle poolte (52%) ei väeta ühtegi põllukultuuri ja 26% 

väetavad vähem kui poolt põllukultuuride pinnast. ÜPT tootjatel jagunesid vastused üsna võrdselt, 

peaaegu kolmandik oli neid, kes ei väeta ühtegi põllukultuuri, väetavad vähem kui poolt 

põllukultuuride pinnast või siis väetavad kõiki põllukultuure. 

Üheaastasi põllukultuure väetati kõige sagedamini NPK kompleksväetistega (Joonis 124). 

Mitmekülgsem oli erinevat tüüpi väetiste kasutamine KSM grupis, kus NPK kompleksväetisi 

kasutasid 94% ja mineraalseid lämmastikväetisi 77% vastajatest. Samuti oli KSM tootjate seas 

rohkem neid, kes kasutasid mineraalseid kaaliumväetisi (14%), mineraalseid fosforväetisi (12%) 

ja PK kompleksväetisi (9%). Sõnnikut ja komposti (vastavalt 79% ja 47%) kasutasid kõige rohkem 

MAHE tootjad. Vaatamata sellele, et mahetootjad vastasid mineraalväetiste kasutamise 

küsimusele eitavalt, olid siiski MAHE grupi üheaastaste põllukultuuride kasvatajate seas mõned 

üksikud vastajad (n=62), kes märkisid, et kasutavad väetamiseks peale sõnniku ja komposti veel 

ka tõenäoliselt mahepõllumajanduses kasutada lubatud mineraalseid väetisi (nt. mineraalset 

kaaliumväetist 8%, n=5). 
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Joonis 124. Üheaastaste põllukultuuride väetamisel kasutatavad väetiste tüübid 2017. a e-küsitluse 
andmetel (n=714; üks vastaja võis valida mitu vastust) 

Üheaastaste põllukultuuride põldudel kasutas 85% vastajatest (n=943) künnipõhist, 40% pindmist 

harimist ja 12% otsekülvi. KSM tootjate seas oli pindmise mullaharimise ja otsekülvi kasutajaid 

mõnevõrra rohkem ning künnipõhise mullaharimise kasutajaid vähem kui ÜPT ja MAHE grupis 

(Joonis 125).  

 
Joonis 125. Mullaharimise tehnoloogia üheaastaste põllukultuuride põldudel 2017. a e-küsitluse andmetel 
(n=943; üks vastaja võis valida mitu vastust) 

Üldiselt peetakse teraviljakasvatust mulla süsinikusisalduse vähendajaks. Põhku saab aga kasutada 

mullaviljakuse tõstmiseks, andes põllule tagasi põhu, seotakse süsinik pikaajaliselt mulla 

huumusevarudega. Mida rohkem põhku tagasi mulda antakse, seda keskkonnasõbralikum 

majandamine on pidades silmas süsinikubilanssi. Küsimusele, mida ettevõttes põhuga tehakse, 

võis vastaja valida mitu vastust. Küsitluses osalenud üheaastaste põllukultuuride kasvatajatest 

(n=943) keskmiselt 72% hekseldasid põhu ja jätsid põllule. Loomadele allapanuks kasutas põhku 

34%, 7% viis põhu ettevõttest välja ja 2% vastajaist kasutas põhku loomadele söödaks. Suurem 

oli põhu põllule jätjate osakaal KSM grupis (87%). ÜPT grupis hekseldasid ja jätsid põhu põllule 

67% ja MAHE tootjatest 56%. Loomadele allapanuna kasutavad põhku kõige rohkem MAHE 
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tootjad (49%), teistes gruppides 31-32% vastajatest. Põhusaaki ei arvesta 70% vastanutest, 29% 

arvestab hinnanguliselt ja vaid 1% kaalub ettevõtte põhusaaki. 

Arenevas maailmas on tehnoloogia ja tehniliste lahenduste innovaatiline areng kiire ning 

paratamatu. Samasugune areng ja kasv toimub üha enam ka põllumajandussektoris, kus 

kasutatakse järjest rohkem GPS-navigatsiooniseadmeid. Uus tehnoloogia lihtsustab tööd, säästab 

loodust ja muudab kogu põlluharimise täpsemaks ja vähemkulukaks. Kõikidelt küsitluses 

osalejatelt küsiti, kas nende ettevõttes kasutatavatel põllutöömasinatel on olemas GPS seadmete 

ja rakenduste valmidus digitaalsete väetustarbekaartide kasutamiseks. Vastav valmidus oli vaid 

6% (n=144), kolmandik neist (34%) kuulusid suurusgruppi 101-500 ha, 29% olid 11-100 ha ja 

17% suurusgrupis 1001-500 ha.  

Oma põldudel esinevate mullaliikide teada saamiseks olid Eesti mullastikukaardiga tutvunud 42% 

küsitlusele vastajatest. Peaaegu pooled (48%) neist olid suurusgrupis 11-100 ha, 28% kuni 10 ha 

ja 18% olid suurusgrupis 101-500 ha. Eesti Maaülikooli poolt väljatöötatud huumusbilansi 

kalkulaatorit kasutas vaid 2% kõigist vastajatest (n=2560), oli proovinud 8%, ei kasutanud 61% ja 

polnud kuulnudki 29%.  

I-taimekaitse on taimekaitsealane tarkvaralahendus taimehaiguste, -kahjurite ja umbrohtude tõrje 

optimaalseks planeerimiseks. Teraviljadele sobiliku taimekaitsevahendi valimisel kasutasid I-

taimekaitse kalkulaatorit ainult 8% kõikidest vastajatest (n=798), üle poolte (56%) ei kasutanud ja 

nimetatud kalkulaatorist polnud kuulnud 30%. Kommentaaridena oli lisatud, et vajadusel 

konsulteeritakse kas nõustaja või preparaatide edasimüüja firma spetsialistidega. Samuti 

lähtutakse taimekaitsevahendi valikul hinnast, tõhususest ja et ei tekiks resistentsust. Tootjate 

arvates võiks ideaalis toimida piirkondlik riigipoolne seire, juhul kui tekib oht saagile, antakse 

vastavad soovitused.  

Elurikkus 

Põllumajandusmaa moodustab Eesti kogupindalast peaaegu kolmandiku. 

Põllumajandusmaastikuga on seotud väga suur osa meie elurikkusest, sh arvukad linnu- ja 

taimeliigid, mullaelustik ja putukad. Elurikkuse säilitamine ja suurendamine on äärmiselt oluline, 

kuna keerukamad kooslused on stabiilsemad ning elu säilimine sõltub selle mitmekesisuse 

püsimisest. Ka pakuvad põllumajandusmaastikuga seotud liigid mitmeid ökosüsteemi teenuseid, 

nt aitavad looduslikud tolmeldajad muuhulgas kultuurtaimede tolmeldamist läbi viia, röövputukad 

ja putuktoidulised linnud piiravad kahjurputukate arvukust, vihmaussid lagundavad mullas 

orgaanilist ainet ning parandavad mulla struktuuri. Seetõttu on oluline, et põllumajandustootjad 

oleksid elurikkusest teadlikud ning sooviksid seda säilitada ja suurendada. 

Elurikkuse küsimustele vastasid kõik 2560 tootjat. Analüüsimaks võimalikke erinevusi ÜPT ja 

MAK keskkonnatoetuste (KSM ja MAHE) taotlejate suhtumises elurikkusesse, vaadeldi 

eelpoolmainitud toetuste taotlejate vastuseid eraldi gruppides. ÜPT gruppi kuulub 1922 tootjat, 

kes pole taotlenud ei KSM ega MAHE toetust. KSM gruppi kuuluvad kõik antud toetust taotlenud 

vastajad (292). MAHE gruppi kaasati nii mahepõllumajandusele ülemineku toetust (31) kui 

mahepõllumajandusega jätkamise toetust (219) taotlenud ettevõtted. 

Tootjatel paluti hinnata oma ettevõtte põllumajandusmaa elurikkust. 15% tootjatest peab 

elurikkust kõrgeks ning ei näe vajadust selle suurendamiseks (Joonis 126). 5% tootjatest peab 

elurikkust kõrgeks ja arvab, et see võiks olla isegi kõrgem. Vaid 2% tootjatest arvab, et nende 

ettevõtte põllumajandusmaa elurikkus on madal ning et seda ei ole vaja ka suurendada. Erinevate 
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toetustüüpide võrdlusest tuleb välja, et ÜPT tootjate hulgas (44%) on võrreldes MAHE (18%) ja 

KSM tootjatega (19%) tunduvalt enam neid, kes ei oska oma ettevõtte põllumajandusmaa 

elurikkuse olukorda hinnata. 

 
Joonis 126. Tootjate hinnang elurikkusele oma ettevõtte põllumajandusmaal 

Järgnevalt uuriti tootjatelt, kuidas nad hindavad oma teadmiste taset ja huvi 

põllumajandusmaastiku lindude vastu, sh nende kasu ja kahju ning seoseid 

põllumajandustegevusega (Joonis 127). Oma teadmisi pidas heaks 13%, kellest omakorda veidi 

üle pooltel oli huvi rohkemgi teada. Kõige sagedamini (32%) vastati, et teadmised on keskmisel 

tasemel ning ei ole huvi rohkem teada. 14% leidis, et teadmised on vähesed, ent puudub ka huvi 

rohkem teada. KSM (44%) ja MAHE (48%) tootjate seas oli võrreldes ÜPT tootjatega (29%) 

märgatavalt rohkem vastajaid, kes hindasid oma teadmisi keskmiseks, ent kel oli huvi teadmisi 

täiendada. 

  
Joonis 127. Tootjate hinnang oma teadmiste tasemele ja huvile põllumajandusmaastiku lindude vastu 

Tootjatel paluti anda hinnang ka oma teadmistele ja huvile põllumajandusmaastiku taimede (v.a. 

kultuurtaimed) vastu, sh nende kasu ja kahju ning seosed põllumajandustegevusega (Joonis 128). 

Ettevõtjatest 9% pidas oma teadmisi heaks, ning neil oli huvi veel rohkem teada. 6% leidis, et 
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teadmised on head ning neil polnud huvi rohkem teada. Tootjatest 40% oli oma sõnul keskmiste 

teadmistega ning neil oli huvi rohkemgi teada, samas kui 15% hindas oma teadmisi samuti 

keskmiseks, kuid puudus huvi rohkem teada. Väheste teadmistega ent enesetäiendamise sooviga 

vastajaid oli 22% ning 8% oli neid, kelle teadmised olid enda hinnangul vähesed, ent puudus ka 

huvi rohkem teada.  

  
Joonis 128. Tootjate hinnang oma teadmiste tasemele ja huvile põllumajandusmaastiku taimede (v.a. 
kultuurtaimed) vastu 

KSM ja MAHE gruppides (vastavalt 69% ja 74%) oli võrreldes ÜPT grupiga (43%) tunduvalt 

rohkem tootjaid, kelle teadmised põllumajandusmaastiku taimedest endi hinnangul olid heal või 

keskmisel tasemel, ent püsis soov rohkem teada. Tootjaid, kelle teadmised olid vähesed ning kel 

puudus ka huvi rohkem teada, oli KSM ja MAHE taotlejate seas vaid 1%, samas kui ÜPT grupis 

oli neid 10%. 

  
Joonis 129. Tootjate hinnang oma teadmiste tasemele ja huvile mullaelustiku vastu 

Tootjatelt küsiti ka, kuidas nad hindavad oma teadmiste taset ja huvi mullaelustiku vastu (Joonis 

129). 10% hindas oma teadmisi heaks, 44% keskmiseks ning 46% kehvaks. Kõigil kolmel tasemel 

oli valdav osa tootjaid huvitatud lisateadmistest. Kui ÜPT tootjate seas hindasid oma teadmisi 

heaks või keskmiseks ligi pooled (49%), siis KSM ja MAHE tootjate hulgas oli neid vastavalt 76% 
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ja 70%. ÜPT taotlejatest 35% teab enda hinnangul mullaelustikust vähe, kuid soovib rohkem 

teada; 16% ei ole oma väitel lisateadmistest huvitatud. KSM grupis on need näitajad vastavalt 23% 

ja 1% ning MAHE grupis 28% ja 2%. 

 
Joonis 130. Tootjate hinnang oma teadmiste tasemele ja huvile kasulike putukate vastu 
põllumajandusmaastikul 

Tootjatel paluti anda hinnang ka oma teadmistele ja huvile põllumajandusmaastiku kasulike 

putukate vastu, sh nende kasu ja kahju ning seosed põllumajandustegevusega (Joonis 130). Oma 

teadmisi pidas heaks 6% ning neil oli huvi putukate kohta veel rohkem teada. 4% leidis, et 

teadmised on head ning neil polnud huvi rohkem teada. Tootjatest 34% oli oma sõnul keskmiste 

teadmistega ning neil oli huvi rohkemgi teada, samas kui 12% hindas oma teadmisi samuti 

keskmiseks, kuid puudus huvi lisateadmiste vastu. Väheste teadmistega, ent sooviga rohkem teada 

oli 32% ning 12% oli neid, kelle teadmised olid enda hinnangul vähesed, ent puudus ka huvi 

lisateadmiste vastu. ÜPT tootjatest olid enda hinnangul kasulikest putukatest head või keskmised 

teadmised 52%, KSM tootjatest 75% ning MAHE tootjatest 68%. Tootjaid, kelle teadmised 

kasulike putukate osas olid oma hinnangul kasinad ning kel polnud huvi ka rohkem teada, oli ÜPT 

grupis 15%, KSM grupis 1% ja MAHE grupis 2%. 
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Joonis 131. Tootjate põllumajandusmaastikuga seotud elurikkuse kohta kogutud teadmiste allikad (*üks 
vastaja võis valida mitu vastust) 

Edasi küsiti tootjatelt, kas ja mil viisil on nad saanud teadmisi põllumajandusmaastikuga seotud 

loodusliku mitmekesisuse ehk teisisõnu elurikkuse kohta, iga vastaja võis kirja panna mitu abiks 

olnud allikat (Joonis 131). Vastajatest 15% ei ole oma hinnangul elurikkuse kohta teadmisi saanud. 

Ise on infot otsinud 32% ning infomaterjalidest on abi saanud samuti 32%, ajakirjandusest ja 

meediast on teadmisi hankinud 38%, koolitustelt 33%, põllumajandusnõustajalt 9%, tuttavatelt 

16% ning muudest allikatest 5% tootjatest. Tootjad, kes olid valinud vastusevariandi „muu“, tõid 

välja valdavalt erialase hariduse, endise/praeguse elukutse või töökoha, vanematelt saadud 

teadmised, elukogemuse, aga mainiti ka näiteks Maheklubi, Keskkonnaametit ja kogemustega 

agronoomi abi. ÜPT tootjad on teadmisi hankinud valdavalt ajakirjandusest ja meediast (39%), ise 

infot otsinud (31%) ja infomaterjale kasutanud (27%). Teadmisi pole saanud oma sõnul 18% ÜPT 

tootjatest. KSM tootjate põhilised elurikkuse kohta saadud teadmiste allikad on koolitused ja 

infomaterjalid, mille on ära märkinud vastavalt 83% ja 57% , samas 3% pole oma sõnul teadmisi 

ühestki allikast saanud. MAHE tootjatest 72% on teadmisi saanud koolitustelt ning 42% on 

elurikkuse kohta ise teavet otsinud. Abiks on olnud ka infomaterjalid (42%) ning ajakirjandus ja 

meedia (34%). Teiste infoallikate roll on jäänud tagasihoidlikumaks. MAHE tootjatest 4% ei ole 

oma sõnul põllumajandusmaastikuga seotud elurikkuse kohta teadmisi saanud. 

Tootjatelt uuriti ka, missuguste tegevuste läbi on nad oma ettevõttes säilitanud või suurendanud 

elurikkust (Joonis 132). Selliseid tegevusi ei ole oma sõnul rakendanud 24% tootjatest, 37% on 

üles pannud lindude pesakasti, 33% on säilitanud maastikulise mitmekesisuse, samuti 33% on 

pesitsevate lindude soodustamiseks niitmisaja edasi lükanud, 27% vältinud õitsvate taimede 

pestitsiididega pritsimist, 25% on maakasutust mitmekesistanud, 24% kasutanud elurikkust 

soosivaid harimispraktikaid (nt keskelt lahku niitmist), 21% rajanud mõne maastikuelemendi (nt 

rohumaa riba, heki või kiviaia), 17% vähendanud pestitsiidide kasutamist, 13% rajanud 

väiksemaid põlde, 12% suurendanud kasulike putukate toiduressurssi, 10% kasvatanud/pidanud 

erinevaid sorte/tõuge geneetilise mitmekesisuse suurendamiseks, 2% teinud röövlindudele 

istumiskoha ning 1% paigaldanud putukapesa. Vastanutest 3% valis vastusevariandi „muu“ ning 

kirjeldas rakendatud tegevusi vabas vormis. Suur osa selle variandi valinutest kasutas võimalust 

rõhutada, et ei kasuta üldse pestitsiide, aga mainiti ka näiteks põlluelustiku jälgimist (nt kiivitajad, 
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sipelgapesad) eesmärgiga neid säästa, mesilaste pidamist ning loomade (hobuste, lammaste) 

pidamist. 

 
Joonis 132. Tegevused, mille läbi tootjad on oma ettevõttes säilitanud või suurendanud elurikkust (*üks 
vastaja võis valida mitu vastust) 

Keskkonnateadlikkus 

Keskkonda säästev ja jätkusuutlik tegutsemine on muutunud mistahes valdkonnas elementaarseks. 

Ka Eesti maaelu arengukava üheks eesmärgiks on soodustada põllumajandusmaa kasutamist 

keskkonnasõbralikult. Keskkonnahoiu seisukohast on olulise tähtsusega keskkonnateadlikkus, 

mistõttu küsiti tootjatelt, kas keskkonnakaitsele tähelepanu pööramine on nende ettevõtetes 

olulisel kohal ning kuivõrd on tootjad kursis kliimamuutustega. 

Keskkonnateadlikkuse küsimustele vastasid kõik 2560 tootjat ning eraldi analüüsiti ÜPT, KSM ja 

MAHE taotlejate vastuseid. 

Alustuseks küsiti tootjatelt, kas keskkonnakaitsele tähelepanu pööramine on olnud nende 

ettevõtetes olulisel kohal. Vastanutest 61% pidas seda oluliseks, 29% mingil määral oluliseks, 2% 

ebaoluliseks ning 7% ei omanud kindlat seisukohta (Joonis 133). 

 
Joonis 133. Tootjate hinnang keskkonnakaitse olulisusele ettevõttes 
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ÜPT, KSM ja MAHE tootjate vastuseid võrreldes paistab silma, et MAHE tootjad peavad oma 

ettevõttes keskkonnakaitsele tähelepanu pööramist oluliseks sagedamini (75%) kui KSM ja ÜPT 

tootjad (mõlemad 60%). Mingil määral oluliseks peab keskkonnakaitset 29% ÜPT, 37% KSM ja 

24% MAHE tootjatest, samas kui ebaoluliseks peab seda 2% ÜPT ja KSM tootjatest ning 0,4% 

MAHE tootjatest. Antud küsimuses puudub kindel seisukoht 9% ÜPT, 2% KSM ja 1% MAHE 

tootjatest. 

  
Joonis 134. Tootjate keskkonnasõbraliku majandamise motivaatorid (*üks vastaja võis valida mitu vastust) 

Tootjate sõnul motiveerib neid keskkonnasõbralikult majandama valdavalt soov looduskeskkonda 

tulevastele põlvedele säilitada (72%) ja enda huvi (63%), aga ka toetused (36%), seadusandlus 

(14%) ning nõuanded konsulendilt (4%) (Joonis 134). Vastanutest 2% sõnul ei motiveeri neid 

miski. Looduskeskkonna säilitamine järeltulijatele on oluline nii ÜPT (70%), KSM (80%) kui ka 

MAHE (75%) tootjatele. Ootuspäraselt motiveerivad toetused ÜPT tootjaid vähem kui KSM ja 

MAHE tootjaid (vastavalt 27%, 78% ja 60%). Enda huvi on kõige sagedamini ära märgitud MAHE 

grupis (74%).  

  
Joonis 135. Hea Põllumajandustava reeglite järgimine tootjate endi hinnangul 

Küsimusele, kas ettevõte järgib Hea Põllumajandustava reegleid, vastas jaatavalt 65% tootjatest 

(Joonis 135). Osaliselt järgib antud reegleid 15%. Tootjatest 10% pole Hea Põllumajandustava 
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mõistega kursis ning 9% ei oska öelda, kas ta tava järgib või mitte. Tava ei järgi oma sõnul vaid 

0,4% tootjatest. Hea Põllumajandustava järgijaid on sagedamini KSM (kellest „jah“ vastas 92%) 

ja MAHE (87%) tootjate seas. 

 
Joonis 136. Tootjate hinnang intensiivse põllumajanduse probleemsusele piirkonnas 

Tootjatelt küsiti ka, kas nad peavad probleemiks intensiivset põllumajandust oma 

tegutsemispiirkonnas. Jaatavalt vastas 14% ning 29% leidis, et see on mingil määral probleem 

(Joonis 136). Intensiivset põllumajandust ei pidanud oma piirkonnas probleemiks 41% vastanutest 

ja 17% ei omanud kindlat seisukohta. Teistest gruppidest eristuvad MAHE taotlejad, kellest 

koguni 69% hinnangul on nende tegutsemispiirkonnas intensiivne põllumajandus probleemiks või 

mingil määral probleemiks. 

  
Joonis 137. Tootjate hinnang täiendavatele keskkonnaalastele piirangutele ja nõuetele, mida oldaks valmis 
täitma, kui selle eest toetust makstakse (*üks vastaja võis valida mitu vastust) 

Tootjatelt uuriti, milliseid täiendavaid keskkonnaalaseid piiranguid ja nõudeid oleksid nad nõus 

täitma, kui selle eest makstaks toetust. Keemiliste taimekaitsevahendite kasutamise piirangutega 

oleks nõus 35%, elurikkust soodustavate piirangutega 29%, väetuspiirangutega 28%, maastiku 

mitmekesisust soodustavate piirangutega 26% ning veekaitsealaste piirangutega 20% vastanutest 

(Joonis 137). Peaaegu pooled (46% tootjatest) leidsid, et nõudeid on praegugi piisavalt, rohkem ei 
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oleks vaja. Vastanutest 4% valis vastusevariandi „muu“ ning kommenteeris valikut vabas vormis. 

Näiteks leiti, et piiranguid on piisavalt, kuid nende täitmist tuleks tähelepanelikumalt jälgida; 

tänane toetuste süsteem väiketootjatel piiranguid ei kompenseeri; hekseldamine tundub 

ebamõistlik; mitmed vastajad rõhutasid, et nad on mahetootjad ja valikvastustena pakutud 

piirangud neid ei puuduta. Kõige sagedamini olidki erinevate piirangutega nõus MAHE tootjad, 

seevastu leidis lausa 65% KSM tootjatest, et nõudeid on juba piisavalt ning rohkem ei oleks vaja. 

  
Joonis 138. Kliimamuutuste mõju põllumajandustootmisele Eestis tootjate hinnangul (*üks vastaja võis 
valida mitu vastust) 

Tootjatel paluti ka avaldada arvamust, kuidas kliimamuutused nende hinnangul mõjutavad 

põllumajandustootmist Eestis. Üle poole vastajatest (55%) arvas, et saagikoristus on häiritud 

tihedamini esinevate sademete tõttu (Joonis 138). Vastanutest 49% tõi välja taimede talvitumise 

raskenemise, 22% taimede kasvuperioodi pikenemise, 18% pestitsiidide kasutamise suurenemise, 

15% niisutusvee vajaduse suurenemise ning samuti 15% erosiooni tekke. 5% arvas, et 

kliimamuutused Eesti põllumajandustootmisele mõju ei avalda ning 21% valis vastusevariandi „ei 

oska öelda“. Kliimamuutuste võimaliku positiivse mõju – taimede kasvuperioodi pikenemise – 

märkisid kõige sagedamini ära KSM tootjad (31%). 

0

10

20

30

40

50

60

70

Kokku (2560) ÜPT (1922) KSM (292) MAHE (250)

%

Taimede kasvuperioodi pikenemine

Taimede talvitumise raskenemine

Niisutusvee vajaduse suurenemine

Saagikoristus on häiritud tihedamini
esinevatest sademetest

Erosiooni teke ja toitainete
väljauhtumine mullast

Pestitsiidide kasutamise suurenemine

Ei avalda mõju

Ei oska öelda



 

211 

 

  
Joonis 139. Tootjate tegevused kliimamuutuste leevendamiseks ja nendega kohanemiseks (*üks vastaja 
võis valida mitu vastust) 

Küsimusele, milliseid kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise tegevusi kasutatakse, 

vastas valdav osa tootjatest (55%), et selleks on muldade püsirohumaa all hoidmine (Joonis 139). 

38% märkis ära elurikkuse säilitamise (nt rohumaaribade jätmine põlluservadesse, pestitsiidide 

kasutamise vältimine), 32% MAK toetuste nõuete järgimise, 23% tasakaalustatud väetamise, 8% 

biomassi kasutamise ja taastuvenergia tootmise, 4% sõnnikuhoidlate katmise ning 7% leidis, et 

kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise tegevusi ei ole oluline rakendada. 

Ootuspäraselt tuli selle küsimuse puhul välja märgatav erinevus ÜPT, KSM ja MAHE toetuste 

taotlejate vastustes. Enamus ÜPT tootjaid (61%) kinnitas, et kasutab kliimamuutuste 

leevendamiseks muldade püsirohumaade all hoidmist; 37% säilitab elurikkust ning 23% järgib 

MAK toetuste nõudeid (selgituseks: ÜPT gruppi liigitati antud küsimustiku analüüsis tootjad, kes 

pole taotlenud ei KSM ega MAHE toetust, ent võivad olla taotlenud mõnda muud MAK 

keskkonnatoetust). KSM tootjad on sagedamini ära märkinud MAK toetuste nõuete järgimise ja 

tasakaalustatud väetamise (mõlemad 72%) ning elurikkuse säilitamise (34%). Ka MAHE tootjatel 

on esikohal MAK toetuste järgimine (62%), järgnevad muldade püsirohumaa all hoidmine (53%) 

ning elurikkuse säilitamine (47%). 

Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded (HPK) ning kliimat ja keskkonda 
säästvad põllumajandustavad (rohestamine) 

Põllumajandustoetuste saamiseks peavad tootjad täitma erinevaid nõudeid maa heas 

põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmiseks, mille hulgas on ka kohustus säilitada 

põllumajandusmaal maastikule iseloomulikke elemente nagu põõsaste ja puudega põllusaari, 

metsasiilusid, puude ridu, puude või põõsastega hekke, pärandkultuuriobjekte jne. Lisaks tuleb 

alates 2015. aastast ÜPT taotlemisel järgida kliimat ja keskkonda säästvaid põllumajandustavasid 

ehk nn rohestamise nõudeid. Rohestamise eesmärk on aidata kaasa maastiku ja elurikkuse 

säilimisele, säilitada mulla ja vee kvaliteeti ning leevendada kliimamuutustega kaasnevaid 

võimalikke negatiivseid mõjusid.  
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HPK ja rohestamise küsimustele vastasid olenevalt küsimusest kas kõik 2560 tootjat või teatud 

tingimustel väiksem arv tootjaid. Vastajate arv ning vastamise eeltingimused on iga küsimuse 

juures eraldi välja toodud. 

Esmalt küsiti, kas ettevõttel on kohustus jätta rohestamise nõude raames igal aastal põllumaast 

vähemalt 5% aktiivsest kasutusest kõrvale ehk ökoalaks. Küsimusele vastasid kõik tootjad 

(n=2560). Ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade (ökoalade) tava peavad järgima nii ühtse 

pindalatoetuse (ÜPT) kui MAK keskkonnatoetuste taotlejad. Ökoalade nõudest on vabastatud 

põllumajandustootjad, kelle põllumajandusliku majapidamise toetusõiguslik põllumaa on alla 15 

ha või üle 75% põllumaast kasvatatakse rohtu või muid rohttaimi, kesa, liblikõielisi kultuure või 

nende kombinatsioone ja ülejäänud põllumaa ei ole suurem kui 30 ha või üle 75% toetusõiguslikust 

põllumajandusmaast on püsirohumaa ja ülejäänud põllumaa ei ole suurem kui 30 ha või 

põllumajandustootjad, kelle majapidamised asuvad metsasuse erisusega hõlmatud valdades. 

Rohestamise tavade täitmisest on tootja vabastatud mahetunnustatud maal. 

 
Joonis 140. Tootjate vastus ettevõtte kohustuse kohta jätta rohestamise nõude raames igal aastal 
põllumaast vähemalt 5% aktiivsest kasutusest kõrvale ehk ökoalaks 

Enamusel vastanutest (66%) ökoala jätmise kohustus oma sõnul puudub (Joonis 140). Tootjatest 

15% kinnitas, et tema esindataval ettevõttel on ökoalade kohustus olemas, ning 20% ei osanud 

küsimusele vastata. Ökoalade kohustusega tootjatelt (n=377) küsiti, kuidas nad sellesse nõudesse 

suhtuvad. Küsimuses oli välja toodud ka nõude eesmärk – eelkõige kaitsta ja parandada elurikkust 

põllumajanduslikes majapidamistes.  
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Joonis 141. Ökoalade säilitamise kohustusega tootjate (n=377) suhtumine antud nõudesse 

Vastanutest 27% pooldab Eestis väljatöötatud kujul ökoalade nõuet; 20% pooldab ökoalade nõuet, 

ent leiab, et Eestis väljatöötatud kujul see oma eesmärki ei täida; 35% arvab, et ökoalade nõuet ei 

ole vaja Eestis üldse rakendada; 17% ei oska öelda ning 2% on valinud vastusevariandi „muu“ 

(Joonis 141). Mitmel korral rõhutati, et põllumajandustootmine asub niigi looduslikus piirkonnas 

metsade ja rabade vahel ning ökoalad pole tootja hinnangul vajalikud, teisalt pakuti välja lindudele 

sobivate alaliste ökoalade rajamist suurtesse põllumassiividesse ning röövulukite arvukuse 

vähendamist lindude soodustamiseks. 

 
Joonis 142. Aastatel 2015 ja/või 2016 ÜPT toetust taotlenud tootjate (n=2445) suhtumine HPK 
maastikuelementide säilitamise nõudesse (*üks vastaja võis valida mitu vastust) 

Samuti sooviti teada ÜPT toetuse taotlejate (n=2445) suhtumist HPK nõudesse säilitada (olenevalt 

elemendist põllumaal või põllumajandusmaal) põõsaste või puudega põllusaar, metsasiil, puude 

rida, puude või põõsastega hekk, kuivenduskraav ja kiviaed. Vastanutest 46% pooldavad 

kuivenduskraavi säilitamise nõuet, 41% põõsaste või puudega põllusaare säilitamise nõuet, 37% 

kiviaia säilitamise nõuet, 35% metsasiilu säilitamise nõuet, 33% puude rea säilitamise nõuet ja 

31% puude või põõsastega heki säilitamise nõuet (Joonis 142). Tootjatest 22% leiab, et 

maastikuelementide säilitamine on vajalik, kuid vastavat nõuet ei poolda – nende elementide 

säilitamine võiks jääda tootja enda otsustada. Vastajatest 12% ei näe vajadust kõiki loetletud 
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maastikuelemente põllumaal või põllumajandusmaal säilitada, nende hinnangul piisab vaid kaitse 

all olevate looduse üksikobjektide, kinnismälestiste ja pärandkultuuriobjektide säilitamisest. 

Vastusevariandi „muu“ valis 2% vastajatest. Lisatud kommentaarides rõhutati sageli, et paljudel 

juhtudel on piirkond niigi looduslik ja põllud väikesed, nõuete seadmisel tuleks alati arvestada 

kohaliku eripäraga. 

Rohestamise nõude raames on põllumajanduskultuuride mitmekesistamise kohustus nii ühtse 

pindalatoetuse (ÜPT) kui MAK keskkonnatoetuste taotlejatel, kelle põllumaa pindala on vähemalt 

10 ha (püsirohumaa, tagasirajatud püsirohumaa TAR ja püsikultuuride alune pind ei kuulu 

põllumaa arvestusse). Nõuete täitmiseks tuleb vastavalt toetusaluste hektarite arvule kasvatada 

vähemalt kahte või kolme erinevat põllumajanduskultuuri. Kui taotlejal on 10 ha põllumaad, peab 

ta kasvatama vähemalt kahte põllumajanduskultuuri, kusjuures peamine kultuur ei tohi 

moodustada üle 75% kogu põllumaast. Kui põllumaa suurus on üle 30 ha, siis peab põllumaal 

kasvatama vähemalt kolme erinevat põllumajanduskultuuri. Põhikultuur ei tohi hõlmata enam kui 

75% ja kaks peamist põllumajanduskultuuri kokku ei tohi hõlmata enam kui 95% põllumaast. 

Põllumajanduskultuuride mitmekesistamise kohustusest on tootja vabastatud mahetunnustatud 

maal.  

  
Joonis 143. Põllumajanduskultuuride mitmekesistamise kohustus rohestamise nõude raames 

Enda sõnul on rohestamise nõude raames põllumajanduskultuuride mitmekesistamise kohustus 

17% vastajatest (Joonis 143). Kohustust pole 66% ning 17% tootjatest ei osanud öelda, kas neil on 

see kohustus või mitte.  

Põllumajanduskultuuride mitmekesistamise kohustusega tootjatelt (n=443) küsiti hinnangut antud 

nõudele. Küsimuses oli rõhutatud nõude eesmärk – soodustada keskkonnasäästlikumat tegutsemist 

põllumajanduses ning maastiku mitmekesistamist. 
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Joonis 144. Rohestamise nõude raames põllumajanduskultuuride mitmekesistamise kohustusega tootjate 
(n=443) suhtumine antud kohustusse 

Vastanud tootjatest 45% pooldab Eestis väljatöötatud kujul põllumajanduskultuuride 

mitmekesistamise nõuet, 21% sõnul pooldavad nad mitmekesistamise nõuet, ent leiavad, et Eestis 

väljatöötatud kujul see oma eesmärki ei täida ning 16% hinnangul ei ole antud nõuet vaja Eestis 

üldse rakendada (Joonis 144). 16% tootjatest ei oma kindlat seisukohta. Vastusevariandi „muu“ 

on valinud 2% vastanutest, kasutades ka võimalust nõuet kommenteerida. Näiteks leidsid mitmed 

kommenteerijad, et mitmekesistamise kohustus seab väiketootjatele liigseid piiranguid.   

MAAELU ARENGUKAVA KESKKONNATOETUSED 

Keskkonnasõbralik majandamine 

Keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) toetuse eesmärgiks on soodustada keskkonnasõbralike 

majandamisviiside kasutuselevõttu ja jätkuvat kasutamist põllumajanduses, et kaitsta mulda ja vett 

ning parandada nende seisundit, samuti suurendada elurikkust ja maastikulist mitmekesisust ning 

tõsta põllumajandustootjate keskkonnateadlikkust. 

KSM toetuse taotlejaid oli küsitlusele vastajate seas 11,4 % (n=292). KSM tootjatest 46,6% on 

kõikide toetusnõuete täitmine jõukohane. Raskemini täidetavateks nõueteks osutusid 2-5 m 

püsitaimestikuga ribade jätmine (19%), sertifitseeritud seemne kasutamine (16%), 

taimekahjustajate seire tegemine (12%), talvise taimkatte jätmine (11%) ja 14% pole rahul 

glüfosaatide kasutamise piiranguga (üks vastaja võis valida mitu vastust). KSM tootjatest 40% 

olid seisukohal, et glüfosaadi kasvuaegse kasutamise piirang vähendab nende majapidamises 

taimekasvatusest saadavat tulu. 47% arvates ei mõjuta glüfosaatide kasutamise piirang saadavat 

tulu ja 13% KSM tootjatest ei kasuta üldse glüfosaate.  

Natuke üle poolte (55%) KSM tootjatest kasutab sertifitseeritud seemet 16-50% toetusalusel 

külvipinnal. 21% KSM tootjatest kasutavad sertifitseeritud seemet rohkem kui poolel ja 24% 

vähem kui 15% oma toetusalusel pinnal.  

KSM üheks nõudeks on, et enne taimekaitsevahendi kasutamist korraldab taotleja 

põllumajandusmaal taimekahjustajate seire ja kannab andmed seire kohta veeseaduse alusel 

peetavasse põlluraamatusse. 86% KSM tootjatest teeb seiret ise, 27% kasutab erinevatest 

prognoosisüsteemidest (internet, raadio jt) saadavat infot, 23% kasutavad konsulendi abi ning 10% 
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vastajatest teostab töid ettevõtte vastava valdkonna spetsialist (üks vastaja võis valida mitu 

vastust). 

KSM taotlejatel on võimalus koos KSM põhitegevusega rakendada täiendava veekaitse, mesilaste 

korjealade ja alates teisest kohustuseaastast ka põllulindude soodustamise lisategevust (jättes 

rohumaa üle aasta hooldamata). Küsitlusele vastanud KSM tootjatest oli mesilaste korjealade 

lisategevust rakendanud 1 ja täiendavat veekaitset 51 tootjat (17% KSM tootjatest). Mõlemal juhul 

nimetati peamiseks lisategevuse mitte rakendamise põhjuseks (mesilaste puhul 46% vastajatest, 

n=14; täiendav veekaitse 64% vastajatest, n=214) madalavõitu toetussummat, mis ei kompenseeri 

nõuete täitmisega kaasnevaid kulutusi. Veekaitse lisategevuse puhul ei ole piisavalt informatsiooni 

toetuse kohta 31% (n=75) ja mesilaste korjealade rajamise lisategevuse kohta 21% (n=3) 

vastajatest.  

Põllulindude soodustamise lisategevust olid rakendanud KSM tootjatest 5% (n=15), mainida tuleb, 

et selle tegevuse eest toetust ei maksta. Kõige sagedamini (60%) ajendas tootjaid jätma rohumaad 

niitmata niite kasutusotstarbe puudumine või niitmise ebaotstarbekus (nt. ebatasane pinnas, halb 

asukoht). Ilmastiku tõttu polnud võimalik ala tähtajaks niita 40% vastajatest ja nad kasutasid 

põllulindude soodustamise lisategevuse võimalust, sama palju oli neid KSM tootjaid, kes soovisid 

selle tegevuse läbi põllulindude elutingimusi parandada. Peaaegu pooled (47%) KSM tootjatest 

jätsid põllulindude jaoks niitmata kuni 10% ja 27% tootjatest lausa 25-50% rohumaadest.  

Piirkondlik mullakaitse 

Piirkondliku mullakaitse toetuse (edaspidi MULD) maksmise üldeesmärgiks on tagada 

erodeeritud ja turvasmuldade jätkusuutlik kasutamine ning muldade degradatsiooni vähendamine. 

Spetsiifilisteks eesmärkideks on kasvuhoonegaaside emissiooni piiramine, mullaerosiooni (sh 

deflatsiooni) piiramine, toitainete leostumise vähendamine ning mulla orgaanilise aine sisalduse 

säilitamine ja suurendamine. Piirkondlik mullakaitse toetus on suunatud ainult 

keskkonnasõbraliku majandamise (edaspidi KSM) toetuse saajatele kui aktiivsematele 

keskkonnahoidlikele põllumajandustootjatele, kuna just nende kasutuses olevate turvas- ja 

erodeeritud muldadega alade puhul on oht, et rohumaad võetakse kasutusse haritava maana. 

MULD tootjaid oli küsitlusele vastanud KSM tootjate hulgas 11% (n=31). Esindatum oli tootjate 

suurusgrupp 101-500 ha, n=11 (Joonis 145). 

 
Joonis 145. E-küsitluses osalenud MULD tootjate (n=31) jagunemine suurusgrupiti 
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Mullakaitse toetusaluseid maid kasutavad pooled tootjad (52%) sööda tootmiseks, 42% 

hekseldavad ja 29% niidavad neid rohumaid (üks vastaja võis valida mitu vastust). Mesilaste 

söödaalaks oli see vaid ühel küsitlusele vastanud tootjal. 

MULD toetuse taotleja võib rohukamarat uuendada ainult otsekülvi ja pealekülvi teel. 

Turvasmuldadel rohumaa uuendamine on lubatud üks kord kohustuseperioodi jooksul 

randaalimise ja freesimise teel. Üle poolte MULD tootjatest (65%) ei olnud rohumaid uuendanud. 

Toetusaluste rohumaade rajamisel või uuendamisel olid tootjatest 23% kasutanud randaalimist, 

10% (n=3) otse- ja pealekülvi ning ainult üks vastaja freesimist (üks vastaja võis valida mitu 

vastust). 

Keskkonnasõbralik aiandus (KSA+KSK) 

Keskkonnasõbraliku aianduse toetust sai esmakordselt taotleda MAK 2014-2020 perioodil 2015. 

aastal. Varasemate maaelu arengukavade raames ei ole Eestis spetsiaalselt aiandussektorile 

suunatud keskkonnatoetust rakendatud. KSA toetuse üldeesmärgiks on soodustada 

keskkonnasõbralikumate praktikate rakendamist aianduskultuuride kasvatamisel. 

Konkreetsemateks eesmärkideks on vähendada keemiliste taimekaitsevahendite kasutamist, 

tagada tarbijatele tervislikum toit, vähendada toitainete leostumist mullast ning aidata kaasa 

elurikkuse säilimisele. Keskkonnasõbraliku aianduse toetuse raames on võimalik taotleda 

keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetust (KSA), mis on põllumajandusliku 

keskkonnatoetuse (PKT) eritoetus. Toetust on võimalik taotleda ka keskkonnasõbraliku 

köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (KSK), mis on 

keskkonnasõbraliku majandamise toetuse (KSM) lisatoetus.  

Alustuseks küsiti tootjatelt, kes kasvatavad marja- või puuviljakultuure, ent ei ole 2015. ja/või 

2016. aastal taotlenud keskkonnasõbraliku aianduse toetust puuvilja- ja marjakasvatuse ning 

sellega seotud tegevuste elluviimise eest (n=426), millised on nende KSA toetuse mittetaotlemise 

peamised põhjused.  

  
Joonis 146. Põhjused, miks marja- või puuviljakultuure kasvatavad tootjad ei ole taotlenud 
keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse (KSA) toetust (*üks vastaja võis valida mitu vastust) 

Valdav osa vastajatest (65%) ei saa KSA toetust taotleda seetõttu, et kasvatab viljapuid või 

marjapõõsaid alla 0,3 ha suurusel pinnal (KSA toetust võib taotleda vähemalt 0,3 ha suuruse 
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põllumajandusmaa kohta) (Joonis 146). Teiste põhjustena on välja toodud, et vastanu pole 

juriidiline isik (20%), toetuse kohta ei leia piisavalt informatsiooni (20%) ning toetuse nõuded pole 

jõukohased (10%). Vastusevariandi „muu“ on valinud ning oma valikut kommenteerinud 11% 

vastanutest. Kommentaaridest selgub, et näiteks kasvatatakse puuvilju ja marju oma tarbeks, alad 

on eri kohtades (ei saa ühtse alana arvele võtta), mõne tootja hinnangul ei kata toetus nõuete 

täitmiseks tehtavaid kulutusi, mahetootjad rõhutavad, et taotlevad pigem MAHE toetust. Jääb 

silma, et mitmete kommenteerijate jaoks pole KSA nõuded tuttavad, näiteks arvatakse, et sõstarde 

või astelpaju kasvatamiseks KSA toetust taotleda ei saa või et minimaalne pind peaks olema 1 ha. 

Tootjatelt, kes eelmise küsimuse juures vastasid, et toetuse nõuded ei ole jõukohased (n=44), 

uuriti, milliseid KSA toetuse nõudeid peavad nad kõige raskemini täidetavateks. Vastajad võisid 

ära märkida mitu vastusevarianti. 61% tootjate hinnangul on kõige raskemini täidetav nõue 

olemasoleva aia uuendamine nõutava istutustiheduse saavutamiseks, 34% hinnangul 

taimekahjustajate seire, 32% hinnangul kaitseheki rajamine, 30% hinnangul bioloogilist 

mitmekesisust toetavate elementide rajamine, samuti 30% hinnangul toetusõiguslikul maal rohu 

30 cm kõrgusena hoidmine, 25% hinnangul keskkonnasõbraliku aianduse koolitusel osalemine, 

21% hinnangul reavahede vähemalt kahe kolmandiku ulatuses rohukamaras hoidmine, samuti 

21% hinnangul võrade hooldamine lõikuse teel ja 18% hinnangul mullaproovide võtmine. 

Samu nõudeid paluti täidetavuse seisukohast hinnata ka KSA toetuse taotlejatel (n=5). Kolm 

taotlejat (60% vastanutest) kinnitasid, et kõik toetuse nõuded on jõukohased. Lisaks mainiti kõige 

raskemini täidetavate nõuetena ära olemasoleva aia uuendamine nõutava istutustiheduse 

saavutamiseks, taimekahjustajate seire, toetusõiguslikul maal rohu 30 cm kõrgusena hoidmine ja 

kaitseheki rajamine (iga tegevus märgiti ära ühel korral). 

Tootjatelt, kes kasvatavad köögivilja, ravim- ja maitsetaimi või maasikat, ent ei ole 2015. ja/või 

2016. aastal taotlenud keskkonnasõbraliku aianduse toetust köögivilja-, ravimtaime- ja 

maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse tegevuse elluviimise eest (n=517), küsiti, millised 

on nende KSK toetuse mittetaotlemise peamised põhjused.  

  
Joonis 147. Põhjused, miks köögivilja, ravim- ja maitsetaimi või maasikat kasvatavad tootjad ei ole 
taotlenud keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse 
(KSK) toetust (*üks vastaja võis valida mitu vastust) 
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Sarnaselt KSA toetusega on KSK toetuse mittetaotlemise kõige sagedasem põhjus asjaolu, et 

tootjad kasvatavad toetusõiguslikke kultuure alla 0,3 ha suurusel pinnal (KSK toetust võib taotleda 

vähemalt 0,3 ha suuruse põllumajandusmaale, mille kohta on võetud keskkonnasõbraliku 

majandamise kohustus KSM toetuse saamiseks). Mainitud põhjuse märkis ära 66% (Joonis 147). 

Samuti ei soovita võtta 5-aastast KSM kohustust (22%), tuuakse põhjuseks, et ei olda juriidiline 

isik (20%) ning leitakse, et toetuse nõuded ei ole jõukohased (10%). Vastanutest 7% valis 

vastusevariandi „muu“ ning avaldas arvamust tekstikastis. Kommentaaridest nähtub, et köögivilja, 

ravim- ja maitsetaimi või maasikat kasvatatakse oma pere tarbeks, samuti on mõne tootja 

hinnangul nõuded liiga ranged/paindumatud. MAHE toetuse taotlejad märkisid sageli, et neil pole 

lubatud KSM toetust taotleda. Tekib küsimus, miks sellisel juhul enamus MAHE tootjatest valis 

teised vastusevariandid. Tõenäoliselt vastajad ei lähtunud eeldusest, et nad juba on mahetootjad, 

vaid arutlesid, mida nad teeksid juhul, kui ühtegi toetust poleks veel taotletud. 

Tootjatelt, kes eelmise küsimuse juures vastasid, et toetuse nõuded ei ole jõukohased (n=54), 

uuriti, milliseid KSK toetuse nõudeid peavad nad kõige raskemini täidetavateks. Vastajad võisid 

ära märkida mitu vastusevarianti. Vastanutest 43% hinnangul on kõige raskemini täidetav nõue 

toetusõiguslikul maal rohukamara 30 cm kõrgusena hoidmine, 32% hinnangul taimekahjustajate 

seire, 30% hinnangul mullaproovide võtmine, 26% hinnangul glüfosaadi mittekasutamine 

kohustuseaasta jooksul, 24% hinnangul olemasoleva maasikaistandiku uuendamine nõutava 

istutustiheduse saavutamiseks, 19% hinnangul keskkonnasõbraliku aianduse koolitusel osalemine 

ning samuti 19% hinnangul maasikaistandikus multši kasutamine. 

Samu nõudeid paluti täidetavuse seisukohast hinnata ka KSK toetuse taotlejatel (n=10). Kolm 

taotlejat (30% vastanutest) kinnitasid, et kõik toetuse nõuded on jõukohased. Viiel korral (50%) 

märgiti kõige raskemini täidetava nõudena ära glüfosaadi mittekasutamine kohustuseaasta jooksul, 

neljal korral (40%) taimekahjustajate seire ning kolmel korral (30%) toetusõiguslikul maal 

rohukamara 30 cm kõrgusena hoidmine. 

Kohalikku sorti taimede kasvatamine 

Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni kohaselt on oluline säilitada looduslike taimeliikide 

kõrval ka kultuurtaimede geneetiline mitmekesisus. Perioodil 2014–2020 on laiendatud toetuse 

maksmist ka teiste sortide eest peale MAK 2007-2013 raames toetatud talirukki „Sangaste“. 

Toetatavate kohalikku sorti taimede nimekirjas on praegu 5 põllukultuuri ning 43 puuvilja- ja 12 

marjakultuuri. 

Kõikidelt küsitlusele vastajatelt (2560) sooviti teada, kas nende ettevõttes kasvatatakse kohalikku 

sorti taimede kasvatamise toetuse (SORT) raames toetatavaid sorte. Vastajatest 92% ei kasvata 

toetusaluseid sorte, 3,7% kasvatab ainult põllukultuure, 1,3% kasvatab puuvilja- ja marjakultuure 

ning samuti 1,3% põllu-, puuvilja- ja marjakultuure. Ainult toetusaluseid puuviljakultuure või 

ainult marjakultuure kasvatavad alla 1% vastanutest.  

SORT toetuse taotlejaid (SORT tootjad) oli väga väike osa küsitlusele vastajatest, ainult 0,3%. 

Toetusaluseid põllukultuure kasvatasid, kuid SORT toetust ei taotlenud 125 vastajat (4,9%). 

Peaaegu pooled neist (48%) tõid põhjuseks, et nad ei soovi siduda ettevõtet 5-aastase kohustusega. 

33% pole leidnud toetuse kohta piisavalt informatsiooni, 13% vastajatest olid arvamusel, et toetuse 

nõuded piiravad majandustegevust ning 8% leidis, et sertifitseeritud seemet pole piisavas koguses 

saada. Oli ka neid toetusaluste põllukultuuride kasvatajaid, kes kasvatasid neid kultuure väiksemal 

pinnal kui 5 ha oma pere tarvis ja ei soovi toetust (kokku 8% vastajatest). 

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1040/1201/8010/MM_m52_lisa1.pdf
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Toetusaluseid puuvilja- ja/või marjakultuure kasvatasid SORT toetuseta 62 vastajat (2,4%). 

Toetuse mittetaotlemise kaks peamist põhjust (42% vastajatest, üks vastaja võis valida mitu 

vastust) olid, et toetuse kohta pole piisavalt informatsiooni või olemasolevatel kultuuridel 

puuduvad sordiehtsuse tõestamiseks vajalikud taimepassid või ostudokumendid. 34% tõi 

põhjuseks rahaliste vahendite nappuse uue aia rajamiseks, keeruliseks on osutunud kümnest 

erinevast sordist puuviljakultuuri kasvatamise nõue (26%) või siis viiest erinevast sordist 

marjakultuuri kasvatamise nõue (13%). Toetusaluste kultuuride mitte piisav saadavus oli 

põhjuseks 7% SORT toetuseta puuvilja- ja/või marjakasvatajal. Veel oli mainitud SORT toetuse 

mittetaotlemise põhjustena väikestel pindadel aedu, kus kasvatatakse sorte vaid oma tarbeks, 

kasvatatavate kultuuride hulk on väike ning seetõttu ei tundu toetuse taotlemine sünnis.  

Ohustatud tõugu looma pidamine 

Eesti põllumajandusloomade ohustatud tõugude loetellu kuuluvad eesti hobune, eesti 

raskeveohobune, eesti maatõugu veis, eesti vutt ja tori hobune, mille puhul loetakse ohustatuks 

universaalsuuna hobuste populatsioon ja vana-tori suuna hobuste populatsioon. 

Küsitlusele vastanud looma- ja/või linnukasvatajatelt (n=896) küsiti arvamust, et kas ja miks on 

oluline toetada kohalikke ohustatud tõugu loomi. 91% vastajatest oli poolt ja 9% leidis, et pole 

vaja toetada. Sagedamini välja toodud toetamise vajalikkuse põhjendused olid: nende tõugude 

säilimine (22% vastajatest), kultuuripärand, mida on oluline hoida ka tulevastele põlvedele (7%), 

tõugude ainulaadsus, liigirikkuse ja mitmekesisuse (5%) ning genofondi säilimine (4%). 

Majanduslikult (4% vastajatest) on neil vanadel tõugudel raske konkurentsis püsida uute 

produktiivsemate tõugudega, samuti on vajalik soetada tarvikuid ja et loomapidajatel jätkuks 

motivatsiooni. 2% pidasid oluliseks nende tõugude toetamist põhjusel, et see aitaks säilitada 

looduskeskkonda ja elu maal. 

Toetamise osas eitavalt vastanud nimetasid mõningate selgitustena, et nende loomade pidamine 

on hobi ja seda ei peaks toetama, toetuspõhine säilitamine ei motiveeri loomapidajat aretusalaselt 

pingutama, tekitab ebavõrdset konkurentsi, „turu-uputust“ ja võib viia kvaliteedi alla. Pigem võiks 

toetada genofondi säilimist piiratud arvu loomadega. 

OTL tootjaid oli küsitlusele vastajate hulgas 5% (n=128). Nende peamine motivaator ohustatud 

tõugu loomade pidamisel on soov säilitada kodumaiseid tõuge (84%). Veidi üle poolte (55%) 

vastajatest nimetasid maastikuhoolduse ja ekstensiivse maakasutuse ning turismis kasutavad neid 

tõuge 40% ja ratsaspordis 29% vastajatest. Hobi motiveerib 41% ja MAK OTL toetus 47% 

vastajatest (üks vastaja võis valida mitu vastust). 

Poolloodusliku koosluse hooldamine (PLK) 

Poollooduslikud kooslused (PLK-d) on tekkinud inimtegevuse tulemusena. Ühelt poolt 

iseloomustab neid suur looduslik liigirikkus, teiselt poolt on tegemist traditsiooniliste 

põllumajandusmaastikega. Seetõttu on PLK-d olulised nii looduskaitse kui põllumajanduse 

seisukohast. PLK-dele iseloomuliku suure elurikkuse säilitamiseks on vajalik nende järjepidev 

hooldamine – traditsiooniliselt niitmine ja karjatamine. 

Poollooduslike koosluste ja nende hooldamisega seotud küsimustele vastasid olenevalt küsimusest 

kas kõik küsitlusse kaasatud 2560 tootjat või teatud tingimustel väiksem arv tootjaid. Vastajate arv 

ning vastamise eeltingimused on iga küsimuse juures eraldi välja toodud. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/105082014017?leiaKehtiv
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Esmalt küsiti, kas ettevõtte omandis või kasutuses on poollooduslikke kooslusi, sõltumata sellest, 

kas nendele mingit toetust taotletakse. Küsimusele vastasid kõik tootjad (n=2560). 

  
Joonis 148. Tootjate kinnitus ettevõtte omandis või kasutuses olevate poollooduslike koosluste kohta 
(olenemata sellest, kas nendele mingit toetust taotletakse)  

Tootjatest 38% kinnitas, et nende omandis või kasutuses on poollooduslikke kooslusi (Joonis 148). 

ÜPT ja MAHE tootjatel oli poollooduslikke kooslusi sagedamini (vastavalt 39% ja 38%) kui KSM 

tootjatel (19%).  

Tootjatelt, kelle sõnul on nende omandis või kasutuses poollooduslikke kooslusi (n=967), küsiti, 

kas nad neid ka hooldavad. Rohkem kui pooled vastanutest (58%) kinnitasid, et hooldavad oma 

poollooduslikke kooslusi, 24% hooldab osaliselt ning 18% ei hoolda (Joonis 149). ÜPT, KSM ja 

MAHE tootjate vastustes märkimisväärseid erinevusi ei olnud.  

  
Joonis 149. Tootjate vastus ettevõtte omandis või kasutuses olevate poollooduslike koosluste hooldamise 
kohta (olenemata sellest, kas nendele mingit toetust taotletakse, n=967) 

Tootjatelt, kes eelnevalt kinnitasid, et nende omandis või kasutuses on poollooduslikke kooslusi 

ning nad hooldavad neid täies ulatuses või osaliselt (n=797), küsiti, kas nad taotlevad 

poolloodusliku koosluse hooldamise toetust (PLK). Vastanutest vaid 3% taotleb PLK toetust kogu 

hooldatavale PLK pinnale ning 2% osale hooldatavale PLK pinnale, samas kui 68% toetust ei 

taotle (Joonis 150). 12% tootjatest ei taotle PLK toetust, sest poollooduslik kooslus ei asu 

NATURA 2000 alal ning 16% toob mittetaotlemise põhjuseks, et taotleb sellele alale teisi 

pindalatoetusi. PLK toetust ei taotle oma sõnul ükski KSM tootja, samas kui MAHE tootjatest 7% 

taotleb toetust kogu hooldatavale PLK pinnale ja 3% osale hooldatavast pinnast. 
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Joonis 150. Poollooduslikke kooslusi omavate või kasutavate ning osaliselt või täielikult hooldavate tootjate 
(n=797) kinnitus poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse (PLK) taotlemise kohta 

PLK toetust taotlenud tootjatel (n=36) paluti öelda, kuidas nad niidavad hooldatavaid PLK-sid, 

mis on suuremad kui 15 ha (välja arvatud puisniit). Keskelt-lahku niitmist harrastab 22% ja 

servast-serva niitmist 19% tootjatest. Niidetavat PLK-d ei ole 42%-l taotlejatest. Muul viisil niidab 

17%, kommentaarides toodi alternatiivse viisina välja näiteks servast-serva osade kaupa niitmise. 

Ka küsiti tootjatelt, millised PLK toetuse nõuded on kõige raskemini täidetavad (Tabel 28). 

Vastanute hinnangul on kõige raskemini täidetavateks nõueteks hekseldamise keeld PLK 

esinemisalal ning nõue, et karjatamise tulemusena peab 1. oktoobriks kogu taotletaval alal olema 

visuaalselt tuvastatav, et loomad on alal toitunud selliselt, et rohustu on vähemalt 50 protsendi 

ulatuses madalaks söödud ning ülejäänud alal on rohustu valdavalt söödud (mõlemad 36%), 

keeruliseks täita peetakse ka tingimust, et PLK esinemisala ei tohi niita enne 10. juulit (31% 

vastanutest). 19% vastanutest leiab, et ükski toetuse nõue ei ole raskesti täidetav. 
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Tabel 28. Kõige raskemini täidetavad PLK toetuse nõuded taotlejate (n=36) hinnangul 

Kõige raskemini täidetavad PLK toetuse nõuded taotlejate 
(n=36) hinnangul 

Vastanute arv Osakaal (%) 

1. Rannaniidul ja loopealsel on lubatud ainult karjatamine. 6 16,7 

2. PLK esinemisala ei tohi hekseldada. 13 36,1 

3. Taotleja või tema esindaja, kes tegeleb poolloodusliku 
koosluse hooldamisega, peab osalema Keskkonnaameti 
korraldatud poolloodusliku koosluse hooldamise koolitusel, mis 
tutvustab arengukava nõudeid. 

2 5,6 

4. Keskkonnaameti poolt seatud lisatingimused ala hooldamiseks 
PLK heas seisundis hoidmise või parendamise eesmärgil. 

5 13,9 

5. PLK esinemisala ei tohi niita enne 10. juulit. 11 30,6 

6. Niidetav PLK peab olema niidetud ja niide kokku kogutud 1. 
septembriks. 

5 13,9 

7. Niidetav PLK, mis on suurem kui 15 hektarit, (v.a puisniit), 
tuleb niita keskelt-lahku, servast-serva või muul meetodil, kui 
Keskkonnaamet on andnud selleks nõusoleku. Tööde 
alustamisest tuleb teavitada Keskkonnaametit. 

3 8,3 

8. Karjatamisega PLK-l tuleb alustada kaitse-eeskirjas, 
kaitsekorralduskavas või liigi kaitse ja ohjamise tegevuskavas 
sätestatud tähtpäeval, selle puudumisel Keskkonnaameti 
nõusolekul vabalt valitud ajal. 

3 8,3 

9. Rannaalal tuleb alustada karjatamisega hiljemalt 31. mail. 4 11,1 

10. Karjatamise tulemusena peab 1. oktoobriks kogu taotletaval 
alal olema visuaalselt tuvastatav, et loomad on alal toitunud 
selliselt, et rohustu on vähemalt 50 protsendi ulatuses madalaks 
söödud ning ülejäänud alal on rohustu valdavalt söödud. 

13 36,1 

11. Poollooduslikul kooslusel, mille kohta toetust taotletakse, on 
keelatud anda loomale lisasööta. 

4 11,1 

12. Põllumajandusmaal tehtud tegevuste kohta kantakse 
andmed põlluraamatusse. 

6 16,7 

13. PLK esinemisalal, mille kohta toetust taotletakse, peab olema 
kohapeal visuaalselt tuvastatav piir, sealjuures peab piir 
võimaldama eristada alasid taotletud toetuse ühikumäära järgi. 

9 25,0 

14. Ükski toetuse nõue ei ole raskesti täidetav (välistav valik) 7 19,4 

PLK toetuse taotlejatelt (n=36) paluti meetme nõuete kohta ka ettepanekuid ja kommentaare. 

Tähelepanekuid laekus kaheksalt tootjalt. Märgiti, et ei tasu välja joonistada karjatamise all olevaid 

alasid, mida ei ole liigniiskuse tõttu võimalik niita; võiksid lubatud olla vaheaastad, kändude 

lubatav kõrgus maapinnast võiks olla suurem kui 10 cm; puisniidu ja puiskarjamaa liituvus 0,3 või 

erijuhul 0,5 ei ole koosluse säilitamisel jätkusuutlik, kuna tuulte, lume jm loodusjõudude mõjul on 

hõre puistu kergesti hävinev, eriti puiskarjamaal, kus loomad järelkasvu ära söövad; ei ole 

otstarbekas soovitada vähendada suurte kuuskede olemasolu, kuna lambad ja lehmad varjuvad 

halbade ilmastikuolude korral nende varju; karjatuskoormust võiks kontrollida/nõuda  
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loomühikute alusel, mitte %-dega söödud alast, kuna loomad ei söö kõiki taimi; väiksemate PLK-

de hooldajatel pole vahendeid niite kokku kogumiseks ja kohta selle paigutamiseks. Mitmed 

vastajad pidasid toetusega seonduvaid nõudeid raskesti täidetavateks ning ametnikukeskseteks. 

Näiteks „ametnik ei arvesta faktiga, et maa omanikul ei ole alati nii kerge leida hooldamiseks tööde 

teostajat ja nendest sõltudes on tööde tegemine äärmiselt kõikuv, paarinädalase täpsusega 

arvestatav.“ 

Kuna üheks traditsiooniliseks PLK-de hooldamise viisiks on karjatamine ning toetuse üheks 

eesmärgiks on suurendada põllumajandusloomade abil hooldatavate alade osa, siis küsiti PLK-sid 

hooldavatelt tootjatelt (n=36), kas nad karjatavad neil aladel ka loomi. Selgus, et loomi karjatab 

61% vastanutest. Nendelt (n=22) küsiti omakorda, milliseid loomi seal karjatatakse. Veiseid 

karjatab 77%, lambaid/kitsi 50% ning hobuseid 18% vastanutest. 

Edasi uuriti PLK-sid hooldavatelt tootjatelt (n=36), kas nad hooldaksid poollooduslikke kooslusi 

ka ilma selle eest toetust saamata. Jaatavalt vastas 28%, mingil määral hooldaks 39% ja 

hooldamata jätaks 22% tootjatest, 11% ei osanud öelda. „Jah“ või „mingil määral“ vastanutel 

paluti täpsustada, mis ajendaks neid oma maadele jäävaid kooslusi hooldama ilma selle eest toetust 

saamata. Laekus 9 kommentaari, põhjustena toodi välja näiteks elutarkus ja eestlase talukultuur, 

alade sobivus lambakarjamaadeks, hooldamata alade tuleohtlikkus ning soov hoida maad 

võsastumast. Lisaks mainiti mitmeid eeltingimusi, mispuhul toetust saamata oldaks siiski nõus 

PLK-sid hooldama: õiglane hind talutoodangu eest ning töömeeste ja vajalike masinate olemasolu 

(võimalus sobival ajal kohale tellida).  

PLK-sid hooldavatelt tootjatelt (n=36) küsiti ka, kas nende arvates kompenseerib PLK toetus 

nõuetest tulenevad lisakulutused ja saamata jäänud tulu. Valdav osa tootjatest (58%) leidis, et 

toetus kompenseerib lisakulutused ja saamata jäänud tulu mingil määral, 8% hinnangul täiel 

määral, 6% meelest ei põhjusta piirangud täiendavaid kulutusi ja 14% sõnul ei kompenseeri toetus 

lisakulutusi ning saamata jäänud tulu. Vastanutest 14% ei oma kindlat seisukohta. „Ei“ või „mingil 

määral“ vastanud tootjatel paluti täpsustada, miks nende arvates toetus ei kompenseeri lisakulu. 

Arvamust avaldas 8 tootjat, kes märkisid näiteks, et RMK-lt rentides on rent nii kõrge, et PLK 

hooldamise toetus seda ei kompenseeri; loomade karjatamine hooldataval PLK alal toob kaasa 

suuremad kulutused kui tavaolukorras ja saadav PLK ala hooldamise toetus ei kata täna tehtavaid 

kulutusi; osadel aladel tekib sügisel suurvesi, mis jäätudes viib kevadel olemasoleva karjaaia ja 

tuleb rajada uus (taas kulutused); mõnel juhul ei kata toetus ka niitmise ja heina koristamisega 

seonduvaid kulusid. 

Kõigil küsimustikule vastanud tootjatel (olenemata sellest, kas nende omandis või kasutuses on 

PLK-sid; n=2560) paluti öelda, millised on nende arvates poollooduslike koosluste suurimad 

väärtused.  
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Joonis 151. Poollooduslike koosluste suurimad väärtused e-küsimustikule vastanud tootjate (n=2560) 
hinnangul (*üks vastaja võis valida mitu vastust) 

Kõige sagedamini hinnati kaunist ja mitmekesist maastikku (57%), suurt liigirikkust ja 

kaitseväärtusega liikide esinemist (48%), aga oluliseks peeti ka karjatatavate loomade heaolu, 

näiteks puhta ja mitmekesise loomasööda olemasolu (36%), kultuuripärandi säilitamist (35%) ning 

keskkonnasäästlikku maakasutust (34%) (Joonis 151). Kummatigi leidis 4% vastanutest, et 

poollooduslikel kooslustel suured väärtused puuduvad ning 20% valis vastusevariandi „ei oska 

öelda“. Teistest gruppidest eristusid MAHE tootjad, kes olid olulisima väärtusena esikohale 

seadnud suure liigirikkuse ja kaitseväärtusega liikide esinemise PLK-del (selle vastusevariandi oli 

valinud koguni 67% MAHE ettevõtetest). 

Järgmiseks paluti vastajatel (n=2560) hinnata, mis nende arvates ohustab poollooduslike koosluste 

väärtuste säilimist kõige enam. Selgus, et suurimaks ohuks peetakse üldist piirkonna 

ääremaastumist, inimeste lahkumist maalt ja maade kasutusest välja jätmist. Selle vastusevariandi 

valis 47% tootjatest (Joonis 152). PLK-de väärtuste säilimist ohustavad vastajate hinnangul ka 

üldine põllumajandustegevuse intensiivistumine (32%), ebapiisavad toetused (21%), ebasobivad 

hooldusvõtted ja hoolduse ebapiisav kvaliteet (21%), PLK-de ja nende hooldamise vähene 

tähtsustamine ühiskonnas (20%), ebapiisav loomade arv karjatamiseks (18%), liigsed 

looduskaitselised piirangud (14%) ja ülekarjatamine (21%). Ettevõtjatest 2% leidis, et PLK-de 

väärtuste säilimist ei ohusta miski ning 22% ei osanud öelda. Taas eristus teistest gruppidest 

MAHE toetust taotlenud tootjate hinnang – nemad pidasid kõige sagedamini ohuallikaks üldist 

põllumajandustegevuse intensiivistumist (51%).  
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Joonis 152. Poollooduslike koosluste väärtuste säilimise suurimad ohustajad e-küsimustikule vastanud 
tootjate (n=2560) hinnangul (*üks vastaja võis valida mitu vastust) 

PLK toetuse taotlejatel (n=36) paluti hinnata, kas toetus aitab kaasa maapiirkonna elujõulisuse ja 

jätkusuutlikkuse kasvule. Tootjatest 28% leidis, et aitab; 50% arvas, et aitab mingil määral; 11% 

arvas, et tõenäoliselt ei aita; 6% oli kindel, et ei aita ning 6% ei osanud öelda. 

Edasi küsiti PLK toetuse taotlejatelt (n=36), kas nad on teadlikud nende valduses olevatel 

poollooduslikel kooslustel asuvatest pärandkultuuriobjektidest. Vastajad võisid ära märkida mitu 

vastusevarianti. Ligi pooled vastanutest (47%) olid pärandkultuuriobjektidest teadlikud. 

Teadlikult oli neid otsinud (nt Muinsuskaitseameti infot kasutades) 3% ning juhuslikult leidnud 

6% vastanud tootjatest. Oma valduses olevatel PLK-del asuvatest pärandkultuuriobjektidest ei 

olnud teadlik 36% vastanutest ning 11% valis vastusevariandi „ei oska öelda“. 

Tootjatelt, kes olid oma valduses olevatel PLK-del asuvatest pärandkultuuriobjektidest teadlikud, 

olid neid teadlikult otsinud või juhuslikult leidnud (n=20), küsiti, kas nad on mainitud objektide 

hooldamisest ja säilitamisest huvitatud. Vastanutest 40% oli huvitatud pärandkultuuriobjektide 

hooldamisest ja 75% säilitamisest. Keegi ei vastanud, et ei ole kummastki tegevusest üldse 

huvitatud, kuid 15% vastanutest ei omanud kindlat seisukohta. 

Tootjatelt, kelle omandis või kasutuses on PLK-sid ning kes taotlevad nende hooldamise toetust 

(n=36), sooviti teada, milliseid PLK elupaikadel põhinevaid tooteid ja teenuseid on nad valmis 

pakkuma. Vastajad võisid ära märkida mitu vastusevarianti. Pooled tootjad (50%) on valmis 

pakkuma niiduliha (niiduliha all mõeldakse liha, mida saadakse poollooduslikel karjamaadel 

karjatavatest loomadest), 39% on huvitatud turismist või koostöövõimalustest vastava teenuse 

pakkujatega, samuti 39% on huvitatud loodusharidusest või koostöövõimalustest vastava teenuse 

pakkujatega ning 31% on valmis pakkuma villa. Vastanutest 28% ei soovi midagi pakkuda. 

Tootjatel oli ka võimalus omalt poolt tooteid ja teenuseid välja pakkuda, seda võimalust kasutas 

üks tootja, kes tõi välja PLK-de huvitavad maastikud. 

Poollooduslike kooslustega seotud bloki lõpetuseks paluti tootjatel hinnata, millist tuge PLK 

hooldaja vajaks. Vastasid ettevõtjad, kes hooldavad oma valduses olevaid PLK-sid kogu pinnal 

või osaliselt ning taotlevad PLK hooldamise toetust (n=36). Vastajad võisid ära märkida mitu 

vastusevarianti. Rohkem kui pooled (56%) leidsid, et tuge oleks rohkemast infost erinevate 

toetusvõimaluste kohta, 31% soovisid rohkem PLK-dega seotud koolitusi erinevatel teemadel, 

28% tahtsid koolitusi PLK-de hoolduskavade kohta ning 22% olid huvitatud personaalsest 

nõustamisest PLK hooldamiseks. Üks tootjatest, kes kasutas võimalust vastata vabas vormis, tõi 
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välja, et vajaks näiteks tehnikat, et suuta loomi ületalve pidada, heina toota ning loomadele ette 

kanda. Teine tootja rõhutas, et tarvis on kindlust, et on olemas heinaniitja ja heina kasutaja, 

koolitustest on vähe kasu, kui tegevus jääb raha ja korraldamatuse taha. 

Mahepõllumajandus 

Mahepõllumajanduse toetuse eesmärkideks on arendada mahepõllumajandust ning suurendada 

mahepõllumajanduse konkurentsivõimet, säilitada ja suurendada bioloogilist ja maastikulist 

mitmekesisust, säilitada ja parandada mullaviljakust ja veekvaliteeti ning parandada loomade 

heaolu. 

Mahepõllumajandusega (MAHE tootjad) tegelevaid tootjaid oli küsitlusele vastajate seas 10% 

(n=250, neist mahepõllumajandusega jätkajaid 219 ja mahepõllumajandusele üleminejaid 19). 

MAHE tootjatel paluti hinnata, millised MAHE toetuse nõuded või tegevused on kõige raskemini 

täidetavad (üks vastaja võis valida mitu vastust). Pooltele vastajatele (53%) on kõik nõuded 

jõukohased. Rohumaadele mahetoetuse saamise nõuet (tuleb pidada vähemalt 0,2 lü hektari kohta) 

nimetasid raskeks 17% ja külvikorra ja viljavahelduse nõude täitmist 13% vastajatest. Mustkesa 

alusele pinnale toetuse mittemaksmisega pole rahul 20% ja mullaproovide võtmise kohustusega 

14% küsitlusele vastanud MAHE tootjatest. 

NATURA 2000 toetus põllumajandusmaale (NAT) 

NAT toetuse eesmärgiks on tagada Natura 2000 võrgustiku aladel looduskaitsenõudeid järgiv 

põllumajanduslik tegevus ning hüvitada sealsetel aladel looduskaitseseadusest tulenevate 

kitsenduste ning linnudirektiivist (nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ) ja loodusdirektiivist (nõukogu 

direktiiv 92/43/EMÜ) tulenevate nõuete täitmiseks tehtud kulutusi ja saamata jäänud tulu. Tootjate 

kõrgem teadlikkus oma Natura 2000 aladel paiknevatest loodusväärtustest on oluline, kuna sellisel 

juhul väheneb eeldatavasti oht, et väärtusi teadmatusest kuidagi kahjustatakse. Ka on teadlikud ja 

loodusväärtusi hindavad tootjad ehk leplikumad kaitsekohustusest tulenevate erinevate piirangute 

suhtes. 

Natura 2000 võrgustikku kuuluva põllumajandusmaaga seotud küsimustele vastasid olenevalt 

küsimusest kas kõik Natura 2000 põllumajandusmaa toetust (NAT) taotlenud tootjad (n=210) või 

teatud tingimustel väiksem arv tootjaid. Vastajate arv ning vastamise eeltingimused on iga 

küsimuse juures eraldi välja toodud. 

Esmalt küsiti, kas ja millise allika kaudu on tootja teadlik oma põllumajandusmaal paiknevatest 

Natura 2000 loodusväärtustest (näiteks liigid, elupaigad). Küsimusele vastasid NAT taotlejad 

(n=210). Vastajad võisid ära märkida mitu vastusevarianti. 
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Joonis 153. NAT toetuse taotlejate (n=210) teadlikkus oma põllumajandusmaal paiknevatest Natura 2000 
loodusväärtustest ning teadmiste allikad (*üks vastaja võis valida mitu vastust) 

Tootjatest 41% on oma põllumajandusmaal paiknevatest Natura 2000 loodusväärtustest teadlikud 

tänu PRIA põllumassiivide veebikaardile, 30% tänu saadetud kaitsekohustuse teatisele, 21% on 

Natura 2000 loodusväärtuste kohta uurinud Maa-ameti kaardirakendusest, 12% on infot saanud 

Keskkonnaametist ja 4% Keskkonnaregistri avalikust teenusest (Joonis 153). 18% on infot saanud 

muust allikast ning 16% ei ole oma põllumajandusmaal paiknevatest Natura 2000 

loodusväärtustest enda sõnul teadlikud. ÜPT ja KSM tootjate puhul oli levinuim infoallikas PRIA 

põllumassiivide veebikaart (vastavalt 42% ja 50%), kuid MAHE taotlejad olid Natura 2000 

loodusväärtustest kõige sagedamini teada saanud tänu neile saadetud kaitsekohustuse teatistele 

(39%). 

Edasi paluti NAT taotlejatel (n=210) hinnata, kas nad on rahul asjaoluga, et nende 

põllumajandusmaa on Natura 2000 võrgustiku osa. 

  
Joonis 154. NAT toetuse taotlejate (n=210) hinnang oma rahulolule seoses põllumajandusmaa Natura 
2000 võrgustiku osaks olemisega 

Valdav osa vastanutest (56%) on sellega rahul, et nende põllumajandusmaa on Natura 2000 

võrgustiku osa (Joonis 154). Mingil määral on rahul 29% NAT taotlejatest ning 9% ei ole selle 

olukorraga rahul. Vastanutest 7% ei oma kindlat seisukohta. Olukorraga on teiste gruppidega 
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võrreldes vähem rahul KSM tootjad, kellest 65% on rahul või mingil määral rahul, samas kui ÜPT 

ja MAHE tootjate hulgas oli vastavad vastusevariandid valinud vastavalt 88% ja 89%. 

Ka paluti NAT taotlejatel (n=210) hinnata, kas antud toetus mõjutab nende tegevuse jätkamist 

praeguses asukohas. 

  
Joonis 155. NAT toetuse taotlejate (n=210) hinnang, kas toetus mõjutab tootja tegevuse jätkamist 
praeguses asukohas 

Vastanutest 29% hinnangul mõjutab Natura 2000 põllumajandusmaa toetus tootja tegevuse 

jätkamist praeguses asukohas (Joonis 155), 32% arvates mõjutab see mingil määral, 33% 

hinnangul mõju puudub ning 6% ei oska öelda.  

Küsimusele, kas NAT toetus kompenseerib sellele alale kehtestatud looduskaitselisi piiranguid, 

vastasid toetuse taotlejad (n=210) järgmiselt: „jah“ 10%, „mingil määral“ 45%, „ei“ 30%, „ei oska 

öelda“ 7% (Joonis 156). Vastanutest 8% leidis, et piirangud ei põhjusta täiendavaid kulutusi ega 

saamata jäänud tulu. 

  
Joonis 156. NAT toetuse taotlejate (n=210) hinnang, kas toetus kompenseerib alale kehtestatud 
looduskaitselisi piiranguid 

NAT taotlejatelt, kelle ettevõttes on lühiajalisi ja/või püsirohumaid (n=201), küsiti, kuidas nad 

kasutavad või hooldavad oma Natura 2000 aladel asuvaid rohumaid. Rohkem kui pooled 

vastanutest (57%) niidavad Natura 2000 rohumaid ning niide läheb nende enda või teiste ettevõtete 
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loomade söödaks (Joonis 157). Loomi karjatab seal 29% vastanud tootjatest. 27% hekseldab ning 

jätab heksli maha, 11% hekseldab ja koristab heksli, kuid sellel puudub kasutusotstarve. 

Vastanutest 10% niidab ja koristab niite, kuid sellel puudub kasutusotstarve. Mesilaste korjealana 

kasutab Natura 2000 rohumaid 7% tootjatest. 3% hekseldab ning heksel läheb enda või teiste 

ettevõtete loomade söödaks. Tootjatest 2% ei kasuta ega hoolda Natura 2000 aladel asuvaid 

rohumaid. 2% valis vastusevariandi „muu“ ning lisas vabas vormis täpsustuse (nt karjatab 

rohumaal loomi vastaja naaber). 

  
Joonis 157. NAT toetuse taotlejate, kelle ettevõttes on lühiajalisi ja/või püsirohumaid (n=201), Natura 2000 
aladel asuvate rohumaade kasutus- või hooldusviis (*üks vastaja võis valida mitu vastust) 

  
Joonis 158. NAT toetuse taotlejate (n=210) põllumajandusmaa paiknemine erineva rangusastmega 
kaitsevööndites (*üks vastaja võis valida mitu vastust)  

NAT taotlejatelt (n=210) küsiti, kas ja millise rangusastmega kaitsevööndis nende Natura 2000 

põllumajandusmaa asub. Rohkem kui poolte (59%) maa paikneb piiranguvööndis, hoiualal või 

projekteeritaval alal, 29% sihtkaitsevööndis ning 20% ei oska öelda, kas ja millises vööndis nende 

põllumajandusmaa asub (Joonis 158). 
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NAT toetust taotlenud tootjatelt, kelle põllumajandusmaa paikneb sihtkaitsevööndis (n=61), 

küsiti, kas nende arvates on sihtkaitsevööndi piirangud põllumajandusmaal liiga ranged. 18% 

hinnangul on piirangud tõepoolest liiga ranged; 23% leidis, et piirangud on mingil määral ranged 

ning 28% vastas eitavalt. Tootjatest 31% ei oska öelda, kas sihtkaitsevööndi piirangud on liiga 

ranged või mitte. „Jah“ või „mingil määral“ vastuse puhul paluti kommentaaride lahtris täpsustada, 

mis võiks tootja arvates lubatud olla. Laekus kolm kommentaari – ühe tootja hinnangul piisaks 

hekseldamisest, et ala võsastumist ära hoida; teist tootjat häirib kobraste põhjustatud üleujutus ning 

kolmanda hinnangul on põllumajandustegevusele seatud nõuded liiga ranged ja toetused 

ebapiisavad. 

NAT taotlejatelt, kelle põllumajandusmaa paikneb piiranguvööndis, hoiualal või projekteeritaval 

alal (n=124), uuriti, kas neil jääb kehtestatud piirangute tõttu sealsel põllumajandusmaal midagi 

tegemata. Vastajatest 11% leidis, et midagi jääb tegemata, 31% hinnangul jääb mingil määral 

tegemata, 44% ei jää midagi tegemata ning 15% ei oska öelda. „Jah“ või „mingil määral“ vastuse 

puhul paluti kommentaaride lahtris täpsustada, mis võiks tootja hinnangul teisiti olla. 

Kommenteerimise võimalust kasutas üheksa tootjat. Loetleti erinevaid tegevusi, mis tootja 

hinnangul piirangute tõttu tegemata jäävad – maaparandus, ehitamine, maa kasutamine turismi 

eesmärgil.  

Loomade heaolu  

Meetme eesmärk on tõsta loomakasvatajate teadlikkust loomade heaolust ja toetada 

põllumajandustootjaid, kes täidavad loomade heaolu kõrgemaid nõudeid, parandades sellega 

loomade heaolu ja tervist ning tagades neile loomuomasemad pidamistingimused. Loomade 

karjatamisega hoitakse ekstensiivses kasutuses rohumaad, sh poollooduslikud kooslused, mille 

väärtus elupaigana on oluline.  

Loomade heaolu toetuse (LHT) taotlejaid oli küsitlusele vastajate seas 17,5% (n=448). Neilt küsiti, 

mis motiveerib neid täitma loomade heaolu kõrgemaid nõudeid (üks vastaja võis valida mitu 

vastust). Peaaegu pooltel (48%) on selleks enda huvi, 36% motiveerib toetus, 12% seadusandlus, 

2% nõuanded konsulendilt ja 2% ka loomade heaolu. Pooltele LHT tootjatele on kõik kehtivad 

LHT nõuded jõukohased. Kehtivatest toetusnõuetest raskemini täidetavateks on karjamaade 

vahetamine (20% vastajatest), rohumaade ülekarjatamise vältimine (18%) ning kitsedele ja 

lammastele ravimtaimede kasvatamine (15%).  

Küsitlusele vastajate hulgas oli 12% looma- ja/või linnupidajaid, kes polnud taotlenud LHT ega 

MAHE toetust (mõlemat toetust samaaegselt ei saa taotleda). Neilt sooviti teada, mis põhjustel 

nad ei taotle LHT (üks vastaja võis valida mitu vastust). Kolmandikul (32%) vastajatest on 

loomade/lindude arv väiksem kui toetusnõuetes kehtestatud miinimum. 26% on arvamusel, et 

loomade/lindude heaolu on tagatud juba praegu, ilma kõrgemaid nõudeid rakendamata ja 25% 

vastajatest ei ole toetuse kohta piisavalt informatsiooni. Toetuse nõuded ei ole jõukohased 11% 

vastajatest, 8%-l on finantsvahendite nappus, et parandada loomade/lindude pidamistingimusi ja 

seeläbi nende heaolu ja tervist ning 16% vastajate arvates toetussumma ei kompenseeri nõuete 

täitmisega kaasnevaid kulutusi. Muude põhjustena oli mainitud, et kahjuks puudub võimalus loomi 

vabalt karjatada, kardetakse bürokraatiat taotlemisel ja venekeelse toetuse info puudumist.  

Ettepanekud ja kommentaarid maaelu arengukava toetuste kohta 

Küsitluse lõpetuseks said vastajad esitada maaelu arengukava toetuste kohta ettepanekuid ja 

kommentaare. Seda võimalust kasutas 725 tootjat (28% küsitlusele vastanud tootjatest). Laekunud 
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ettepanekutest ja kommentaaridest antakse ülevaade teemade kaupa, mis on küll kohati keeruline, 

kuna paljude kommentaaride sisu on seotud mitmete teemadega. Nii mõnelgi puhul läksid tootjate 

arvamused omavahel vastuollu, näiteks tekitasid vastakaid hinnanguid mitmete toetuste nõuded ja 

nõuete täitmise kontroll. 

Liigne bürokraatia, keeruline reeglistik 

Tootjad kritiseerisid keerulist toetuste süsteemi ning liigset täpsust kontrollimisel (nt kraavide, 

rohealade mõõtmisel). Toetuste taotlemise juhised peaksid olema lihtsamini arusaadavad. Ka 

kontrollilt oodatakse toetavat suhtumist ning mõistmist, et tekiks tunne, et tööd tehakse ühise 

eesmärgi nimel. Kontroll võiks ka nõustada – kui midagi on valesti, võiks koos tootjaga sobiva 

lahenduse leida. Võiks korraldada rohkem piirkondlikke teabepäevi, mis soodustaks koostööd 

PRIA inspektorite ja põllumeeste vahel. Toetuste taotlemine tuleks teha võimalikult lihtsaks. Leiti, 

et piiranguid, kohustusi, nõudeid võiks põllumehele vähem olla. Nõuete seadmisel ja 

kontrollimisel tuleks arvestada võimalust, et vanemas eas ettevõtjatel võib ootamatuid 

terviseprobleeme ilmneda, mis võib takistada tööde õigeaegset tegemist. Ka juhiti tähelepanu, et 

mitte kõigil tootjatel pole endal tööde tegemiseks vajalikku tehnikat, seega tuleb oodata, kuni 

tehnika omanik saab oma töö tehtud ning leiab võimaluse appi minna (arvestada tähtaegadest 

kinnipidamise kontrollimisel). Maaomanikke võiks rohkem usaldada. Samas suurtootjate 

taimekaitsevahendite ja väetiste kasutamist tuleks mitme vastaja arvates rangemalt kontrollida. 

Üks tootja leidis, et reeglid võiksid olla loovamad, mitte käsu ja karistuse vormis. Lähenemine 

võiks olla loomingulisem ning soosida senisest enam looduskeskkonna säilimist. Mitmekesise 

maakasutusega väiketootjal hõlmab üha suurema osa ajast paberimajandus – kirjade, teadete jne 

vormistamine. Üks tootja märkis, et kohalikke olusid tundvaid riigiametnikke jääb järjest 

vähemaks, tootja peab tegelema senisest rohkem selgitustööga. Rohkem võiks arvestada 

kõikvõimalike tekkida võivate eriolukordadega. Määruste ja taotlemise tingimuste avalikustamise 

ning taotlusvooru avamise vahel võiks olla rohkem aega. Arengukava perioodi jooksul võiks 

lubada muudatusi teha, nt loobuda meetmest, millega esialgselt liitutud sai. Nõuete muutmisesse 

perioodi keskel suhtutakse pigem negatiivselt. 

Kohalike eripäradega arvestamine nõuete välja töötamisel 

Hulk tootjaid leidis, et MAK peaks olema paindlikum ning rohkem arvestama kohalikke olusid 

(Eesti omapärasid), et vältida liiga rangeid või meie tingimustes ebakohaseid nõudeid. Kindlasti 

tuleks arvestada Eesti kliimatingimustega (vegetatsiooniperioodi pikkus, sademete hulk vms) ja 

maade boniteediga. Ääremaadele soovitatakse luua täiendavaid põllumajandustegevust 

soodustavaid tingimusi. Mõned vastajad leidsid, et on nõudeid, mis vastupidiselt soovitule 

mõjutavad keskkonda hoopis negatiivses suunas (nt heksli äravedu). Leiti, et maaelu arengukava 

idee on väga hea, ent konkreetsed meetmed ja nende rakendamine jätavad soovida. 

Põllumehe kui elukutse väärtustamine 

Mitmete tootjate hinnangul pole praegu Eestis põllumajandustootjaks olemine piisavalt 

väärtustatud, soovitakse saada ülejäänud ühiskonnalt suuremat toetust ning lugupidamist. 

Mitmetest kommentaaridest jäi kõlama, et põllumehed tunnevad praegu, et neid ei ole riigile vaja. 

Palutakse hoida inimesi, kes proovivad maaelu edendada. Riigilt/ametnikelt oodatakse suuremat 

toetust Eesti põllumajanduse konkurentsivõime tõstmisel ning põllumajandustoetuste 

suurendamisel vähemalt Euroopa Liidu keskmisele tasemele. Soovitakse, et meie 
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toiduainetööstused kasutaksid rohkem kodumaist toorainet. Nõuete väljatöötamisel ja otsuste 

tegemisel võiks rohkem läbi rääkida tegevpõllumeestega. 

Maaelu säilitamine 

Mitmed tootjad rõhutavad, et tuleks aidata säilitada elu maal, erilist tähelepanu tuleks pöörata 

keskustest kaugel ääremaal ja saartel tegutsevatele tootjatele. Esile kerkib ka palgatemaatika – 

töötegijad soovivad mõistlikku tasu. Maaelu säilimisega on seotud ka väiketootjate toetamine – 

väiketalunike pered on suuresti need, kes maal elu edasi viivad. Oluliseks peetakse, et maaperedes 

oleks laual omakasvatatud tervislik toit ning lapsed puutuksid juba varakult aiatöödega kokku. 

Mitmed vastajad rõhutavad, et maa peaks jääma kohalike kätte, seda ei tohiks müüa 

välismaalastele. Säilima peaks traditsiooniline elustiil. Oodatakse, et riik toetaks tootjaid tegudes: 

tuleks hoolitseda, et nii sise- kui ka välisturud oleksid tootjatele paremini kättesaadavad ja 

põllumajandustootmine piisavalt kasumlik. Maapiirkondade elanikele tuleks pakkuda atraktiivseid 

(nt osalise tööajaga) töökohti kodukontoris, et jääks ära igapäevane linna vahet sõitmine, mis on 

keskkonna- ning rahakotivaenulik ning kulutab väärtuslikku aega. Mõne vastaja hinnangul KOV-

id ei julge toetada maaettevõtjate uuenduslikke ideid ja pigem keelavad, kui julgevad riskida 

millegi uue katsetamisega. 

Väikeettevõtete ja noorpõllumeeste toetamine 

Korduvalt rõhutati, et riigilt oodatakse suuremat toetust väikestele ning alles alustavatele 

ettevõtetele. Eraldi toodi välja noorpõllumehed, kuna noori on põllumajandustootjate seas vähe. 

Mitmel korral mainiti, et praegune toetuste süsteem soosib pigem suurtootjaid. Soovitati külades 

ringi käia, vestelda väiketalunikega ning kuulata nende ettepanekuid. Tehti ettepanek piirata 

suurfarmide toetamist ning pigem soodustada tootmise hajutamist. Leiti, et suurtootjatele 

määratud nõuded peaksid olema rangemad, väiketootjatele tuleks teha järeleandmisi. Mõnest 

kommentaarist võis välja lugeda, et on väiketootjaid, kes näevad suurtootjaid väiketalude 

väljasuretajatena. Tehti ka ettepanek väiketootjaid säilitada neile kodanikupalka makstes. Ühe 

tootja väitel alla 100 ha suuruse põllumajandusmaa puhul toetused tehtud kulutusi ei kompenseeri. 

Tuleks lihtsustada väiketootjate võimalust oma tooteid müüa (väiksemate koguste kokkuost vms). 

Leevendada nõudeid väiketootjatele, kes toodavad peamiselt endale ja väikesele ringkonnale. 

Väiketootjad sooviksid ka abi projektide kirjutamisel (nt tasuta nõustamine projekti koostamisel). 

Kõrget lisandväärtust tootvate ettevõtjate toetamine 

Leiti, et ei peaks võrdselt toetama kõiki tootjaid, vaid eelistada tuleks neid, kes toodavad vähem 

saastavalt, kuid samas loovad kõrget lisandväärtust. Tuleks soodustada efektiivset ja puhast 

väiketootmist. Soovitati arendada kodumajutust tootmisega tegelevates taludes, et külalised näeks 

päris taluelu, praeguse aja turismitalusid nähakse pigem kämpingute või lõbustusasutustena 

(ettepanek on seotud ka väikeettevõtete arendamise ja toetamisega). 

Mahetootjate soodustamine 

Leiti, et mahetoetusi võiks veelgi suurendada, et väheneks sünteetiliste taimekaitsevahendite ja 

väetiste kasutamine. Mõnede tootjate sõnul ei soosi praegused nõuded ja toetussummad nt KSM 

tootmiselt MAHE tootmisele üleminekut. Mahetooteid tuleks rohkem väärtustada (tarbijate 

poolt?). Nähakse võimalust „Mahe Eesti“ staatuse saavutamisel. Mahetoetuse määra 

vähendamisele (toetuse taotlejate arvu olulisest kasvust tekkinud puudujäägi tõttu) reageerivad 

mahetootjad väga valuliselt, nähes selles mahetootmise survestamist. 
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Toetuste suurendamine 

Toetuste suurust kommenteerinud tootjate hinnangul peaks põllumajandustoetusi suurendama, 

toetuste tase kõigis EL liikmesriikides tuleks ühtlustada või arvestada iga riigi või piirkonna 

klimaatilisi tingimusi nõuete rakendamisel. Ka ootavad tootjad kriisiolukordade puhul rohkem 

riigipoolset toetust. 

Toetused tehnika soetamiseks 

Mitmed tootjad rõhutasid, et nad on andnud osa maadest rendile, kuna puudub võimalus maa 

hooldamiseks tarvilikku tehnikat muretseda. Soovitatakse suurendada toetusi säästliku 

põlluharimistehnika ostuks. 

Niitmine, niite äravedu 

Tehti ettepanek kaotada niitmise tähtajad loomapidajatele, kuna ilmastik ei võimalda igal aastal 

konkreetseks kuupäevaks kvaliteetset talvesööta varuda. Niite äraveo nõude vastu olekut 

põhjendati sellega, et niite eemaldamisega viiakse mullast välja taimede kasvuks vajalikud 

toitained. Ajalised niitmispiirangud liigniisketel aladel raskendavad koristamist ja traktorid 

vajutavad sügavad jäljed mullakamarasse. Mõni tootja tõi välja, et niita tuleks hiljem (augustis, 

tähtajaks pakuti ühel juhul ka 15. september), kuna varasemal ajal on heinas peidus loomade-

lindude pojad. Kui on intensiivselt kasutatavate põldude ja karjamaade keskel olev rohumaa 

kinnistu (näiteks 5 ha suurune tükk) siis ei peaks seda toetuse saamiseks niitma, säiliksid  

mitmesugune taimestik ja linnustik (näiteks rukkirääk). 

Hekseldamine 

Hekseldamise kohta laekus rohkesti kommentaare, sugugi kõik tootjad ei olnud selles küsimuses 

ühel meelel. Mõnede arvamuste kohaselt tuleks hekseldamine keelata, kuna toetusi peaksid saama 

need, kes midagi reaalselt toodavad. Lisaks toodi argument, et hekseldamine ja heksli kokku 

kogumine hävitab sealset elustikku. Leiti, et püsirohumaadelt tuleb heksel igal juhul koristada, 

kuna maha jäädes takistab tekkinud kiht uute taimede kasvu. Mõni teine tootja jällegi arvas, et 

neil, kel loomi pole, võiks lubada püsirohumaad edasi hekseldada, vastasel juhul hakkavad need 

maad peagi võsastuma. Ühe tootja hinnangul võiks lubada püsirohumaadel hekseldada ja jätta 

heksel koristamata neil põllumajandusega tegelevatel tootjatel, kelle rohumaadel mulla tüübi tõttu 

pole võimalik kasvatada muid põllumajanduskultuure. Teine tootja lubaks püsirohumaadel ainult 

karjatamist, kuna tema hinnangul praegune praktika pigem hävitab kui soosib elurikkust. 

Püsirohumaade niitmise tähtaega peetakse liiga varajaseks. Ühe väiketootja hinnangul peaks 

püsirohumaade hekseldamine olema lubatud, kuna väiketootjad peavad arvestama ebasoodsate 

heinailmadega ning mõne heinamaa nö tagavaraks hoidma, juhuks kui heinategu peaks 

ebaõnnestuma. Samas heal heina-aastal tuleks teha lisatööd ja -kulutusi üleliigse heina 

likvideerimiseks. 

Nn „euroheinaniitjad“ 

Mitmetes kommentaarides avaldati pahameelt nn euroniitjate üle ning sooviti, et nende tegevus 

lõpetataks ning maad võimaldataks kasutada tegelikkuses põllumajandusega tegelevatel inimestel. 

Samas rõhutatakse, et tuleks toetada ja innustada oma maid hooldama väikeste maatükkide 

omanikke, kes põllumajandusega ei tegele. 

Püsirohumaade tagasirajamine 

Mitmed tootjad pole rahul püsirohumaa tagasirajamise kohustusega. 
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Maaparandussüsteemid 

Tuleks rohkem tähelepanu pöörata maaparandussüsteemide korrashoiule ning käsitleda seda 

teemat ka kohustuslikel koolitustel. 

Maa sihtotstarbe muutused 

Rõhutati, et head põllumaad peavad jääma põllumajandusse, neid ei tohiks muuta elamumaaks. 

Ohtu nähakse linnaäärsetes uuselamurajoonides.  

Mõistlik taimekaitsevahendite ja väetiste kasutamine 

Põllumajandustootjad eeldavad teistelt tootjatelt naabritega arvestamist. Rõhutati, et 

taimekaitsevahendite kasutamisel tuleb jälgida tuule suunda ja tugevust, et vahend ei jõuaks 

kõrvalasuvatele põldudele. Mõni tootja soovitas vilja- ja rapsipõldude mürgitamise keelata. 

Mesindus 

Mesinikud soovivad rohkem märkamist ja nendega arvestamist. Laekus soovitusi vabastada 

mesinikud niitmise nõudest, et säilitada mesilastele korjealad ka suve teisel poolel. Mesinikud 

soovivad, et naabruses tegutsevad ettevõtjad arvestaksid mesilastega, kasutaksid 

taimekaitsevahendeid nõuete kohaselt ning teavitaksid mesinikke õigeaegselt. 

Murekohaks on mahemesinduses otsetoetuse väljamakse kord – toetuse saamine mesilasperedele 

on seotud maa omamise/rentimisega. Mesiniku hinnangul ei ole mingisugust tarvet omada 

põllumajandusmaad. Paraku toetuse saamiseks tuleb see rentida või osta ning püsirohumaa on ka 

ainuke, mida saab lihtsamalt arvele võtta maheda põllumassiivina. Püsirohumaale on omakorda 

seatud niitmiskohustus ja eelmisest aastast ka niidetud heina koristamise kohustus, seda ajal, mil 

mesinikul on kõige kiirem aeg aastas. Samuti on selle toetusmehhanismi tõttu arutu mahemesinike 

poolt põllumeeste käibest välja viidava maa hulk. 

Kliimamuutused 

Rõhutati, et tuleb rohkem rõhku panna kliimamuutustega kohanemiseks. Kliimamuutusi 

tunnistatakse, inimmõju selle ühe põhjustajana peetakse pigem väheseks või isegi olematuks. 

Kvaliteetsete andmete ja teabe kättesaadavus 

Tootjad soovivad saada paremaid andmekogusid ja selgemat infot optimaalsete 

majandamisotsuste tegemiseks. 

Koostöö teadlastega 

Tootjad soovivad pidevat koostööd teadlastega, saamaks asjatundlikke nõuandeid sobilike 

põllukultuuride valikul, väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamisel. Soovitatakse kaasata 

rohkem teadusasutusi võimalike kitsaskohtade ettenägemiseks ja praegustest ülesaamiseks, nt 

majandusteadlastelt soovitusi, kuidas Eesti põllumajandustootjad oma toodetega paremini turule 

pääseksid. Keskkonnateadlastelt oodatakse lämmastik- ja fosforreostuse päritolu ja veekogudesse 

jõudmise modelleerimist. Samas eeldatakse teadlastelt ka tihedamat suhtlust põllumeestega, nt 

kohalike olude tundmaõppimisel, mõnikord jääb kohalikele mulje, et nendest „astutakse üle“ ning 

et teadlased pole nende teadmistest huvitatud. 

Koolitusi tuleks korraldada hooajavälisel ajal. Leitakse, et pädevatest mahekoolitajatest on 

puudus. Soovitakse ETKI-lt rohkem mahekatseid ja sellealast teavet. 
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Ettepanekud uute meetmete väljatöötamiseks 

Tehti ettepanek välja töötada mesindust toetav meede, viidates mesilaste pakutavale 

tolmeldamisteenusele – tolmeldamisest saadav tulu on uuringute kohaselt ligi 10 korda suurem, 

kui meetoodangu rahaline väärtus. 

Ka laekus ettepanek välja töötada vähikasvatust/vesiviljeluse kohalike liikide (jõevähk) kasvatust 

toetav meede. 

Leiti, et võiks rohkem ergutada tegevusi loomadega, nt toetada ratsutamisteraapia jaoks 

teraapiahobuse ostu. 

Märgiti, et vajalik on eraldi meede, mis võimaldaks toetada kohalikke kogukondlikke MTÜ-sid ja 

väikeettevõtjaid, kes tahavad ja suudavad spetsialiseeruda oma piirkonnas looduse elurikkust 

lisavate poollooduslike koosluste, talumetsade ja maastikuelementide edasisele sihipärasele 

kujundamisele ja hooldusele. Vastav meede peab võimaldama ka nende projektide asjatundlikuks 

ettevalmistamiseks vajalikku nõustamisteenust ja konkreetsete tööde teostajatele vajaliku erialase 

koolituse andmist. Põllumaade rentnikud ei ole põlluga piirnevate maastikuelementide ja 

metsaribade hooldamisest majanduslikult huvitatud, vastavate riigimaade rentnikel on samas isegi 

keelatud samal kinnistul paikneva ja põlluga piirneva maastikuelemendi või metsariba hooldus. 

See piirang tuleks muuta ja otstarbekamalt korraldada. 

Soovitakse eraldi toetusmeedet veelindude (pardid, haned) kasvatamiseks.  

Muud 

Kommentaaridest selgus, et mitte alati ei ole tootjad toetuste nõuetega kursis, nt tehti ettepanek, et 

KSA toetust (keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud 

tegevuste elluviimise eest) võiks lubada taotleda väiksema kui 1 ha suuruse ala kohta, tegelikult 

ongi antud toetust võimalik taotleda juba 0,3 ha suurusele põllumajandusmaale.  

Tootjad ei soovi liigset infot. Oodatakse lihtsaid ja arusaadavaid tekste, kus kasutatakse kõigile 

mõistetavaid termineid ning vähem kõikvõimalikke lühendeid. 

Muret tekitab praktika keset põldu asuvaid puid vigastada või hävitada, kuna need jäävad ette. 

Vaarikate istutustihedus 3000 taime hektari kohta on tootja hinnangul liiga tihe, optimaalseks peab 

2600 taime. Suure istutustiheduse puhul ei kuiva marjad saagi korjamiseks piisavalt, vahed peaksid 

olema masinaga läbitavad, kasvõi üle 2 vao, kuna vaarikas on õrn mari ning aiakäruga seda vedada 

ei saa. 
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