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Eesti maaelu arengukava: https://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/eesti-maaelu-arengukava-mak-2014-2020 
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Taluvärava toiteelementide bilansi uuring 

Toiteelementide lämmastik (N), fosfor (P), kaalium (K) kohta arvutatud taluvärava bilansi tulemused 
annavad üldist informatsiooni põllumajandusettevõte majandamise kohta, mille põhjal on kaudselt 
võimalik analüüsida ka survet vee- ja mullakeskkonnale. Mida pikem on kogutud andmete aegrida, 
seda selgemalt avalduvad ettevõtete majandamises ilmnevad muutused ja mõju keskkonnale. 

Taluvärava toiteelementide bilanssi arvutatakse kalendriaasta jooksul ettevõttesse sisse toodud 
(sisend) ja sealt välja viidud (väljund) toodangu NPK toiteelementideks ümberarvutamise kaudu 
(NPK kg/ha aastas). Bilansi sisendi poole moodustavad ostetud sööt, põhk, mineraalväetised, 
seemned, loomad, orgaaniline väetis, lämmastiku sidumine liblikõieliste kultuuride poolt ja 
sademetest saadav lämmastik. Väljundi poole müüdud taime- ja loomakasvatussaadused, loomad, 
orgaaniline väetis (sõnnik) sööt ja põhk. Bilanss on ettevõtte sisendi ja väljundi vahe.  

Taluvärava toiteelementide bilanssi uuritakse alates aastast 2004 igal aastal. Perioodil 2004-2014 
kuulus PMK seirevalimisse olenevalt aastast 103-133 põllumajandusettevõtet.  

2016. aastal muudeti bilansi seirevalimit ja bilanssi arvutakse sellest ajast (2015-2016 aasta kohta) 
FADNi raamatupidamisandmete andmete põhjal ~ 650 ettevõtte kohta. Andmeid kogutakse 
põllumajandustootjatelt aastase tagasinihkega, mis tähendab, et 2017. aastal koguti andmeid 2016. 
majandusaasta tulemuste kohta. Kõik NPK bilansinäitajad arvutati kaalutud keskmistena 
põllumajandustootja kohta, mis võimaldab ettevõtete tulemuste laiendamisel üldistada saadud 
tulemusi gruppi kuuluvate tootjate üldkogumile ja Eesti keskmisena arvutatud bilansinäitajaid 
üldistada põllumajandussektorile tervikuna.  

Lämmastiku bilanss varieerus 2016. aastal toetustüübiti ja Eesti keskmisena vahemikus 9-51 kg/ha, 
fosfori bilanss -2 kuni +1 kg/ha, kaaliumi bilanss vahemikus -7 kuni +11 kg/ha (Joonis 1). 

Keskonnasõbraliku majandamise toetust (KSM) saavate 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 jäi madalaks (9 kg/ha). 

 
Joonis 1. Lämmastiku, fosfori, kaaliumi taluvärava bilanss toetustüübiti ja Eesti keskmisena aastatel 2015-
2016. 
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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. 

Fosfori ja kaaliumi bilanss oli 2016. aastal positiivne KSMi ettevõtetes ja Eesti keskmisena, ühtse 
pindalatoetuse (ÜPT) ja MAHE puhul oli fosfori ja kaaliumi bilanss negatiivne. Toiteelementide 
pikaajalisel puudujäägiga majandamisel võib langeda mulla viljakus (Joonis 1). 

Ühe aasta toiteelementide üle- või puudujääk võimaldab hinnata NPK leostumise riski konkreetsel 
aastal, pikema perioodi tulemuste kõrvutamine mõju mulla viljakusele. 

Peamise osa NPK toiteelementide sisendist KSM ja ÜPT ettevõtetes ning Eesti keskmisena 
moodustasid kõikidel seireaastatel mineraalväetised. MAHE ettevõtetes mineraalväetiseid ei 
kasutata, enamuse N sisendist moodustas liblikõieliste poolt seotud lämmastik, fosfori ja kaaliumi 
sisendist ettevõtetesse sisse ostetud loomasööt. NPK toiteelementide väljundist moodustasid 
kõikide toetustüüpide puhul suurema osa väljamüüdud taimekasvatussaadused. 

N kasutamise efektiivsus varieerus 2016. aastal toetustüübiti ja Eesti keskmisena vahemikus  
56-69%, P efektiivsus 90-311% ja K efektiivsus 61-441% (Joonis 2). 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. 

 
Joonis 2. Lämmastiku, fosfori, kaaliumi kasutamise efektiivsus toetustüübiti ja Eesti keskmisena aastatel 
2015-2016. 

Antud 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. 
Taluvärava toiteelementide bilansi uuringu aruanded aastate 2005-2017 kohta leiab 
Põllumajandusuuringute keskuse kodulehelt http://pmk.agri.ee/mak/hindamisvaldkonnad/vesi/. 
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