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MACSUR: Modelling European 
Agriculture with Climate Change for 
Food Security

https://www.macsur.eu/

• Teha olemasolevaid mudeleid paremaks ja integreerida 
omavahel 

• Taimekasvatus, loomakasvatus, tootmine talu, riigi ja rahvusvahelisel tasemel. 

• Demonstreerida mudelite seotust
• Konkreetsete mudelite ja valitud talude peal 

• Leida riske/tagajärgi, mis kliimamuutusega kohanemine ja 
leevendamine põllumajanduses kaasa võib tuua

https://www.macsur.eu/


Mudelite võrdlemise tulemused

• mulla omadustel oluline roll taime reageerimisele kliima 
variatiivsusele

• Eesti hindas mudeleid, millega saab prognoosida mulla süsiniku varu



Süsiniku varu 
prognoosimine Eestis

Tammik et al 2018; Agronoomia kogumik



Mudelite võrdlemise tulemused

• mulla omadustel oluline roll taime reageerimisele kliima 
variatiivsusele

• Eesti panustas mulla C hindamisega 

• Külvikord ja orgaanilise väetise kasutamine mõjutab taime 
reageerimist 

• Kahjurid ja haigused ei ole praegustes mudelites hästi arvesse võetud

• Ekstreemsete ilmastikunähtuste suurenemine 



Mudelite põhjal ekstreemsed ilmastikuolud 
sagenevad

Trnka et al 2014

JY= Jyvasküla
UP= Uppsala



Prognoositud muutused põllul: 
1981-2010 (-) versus 2060 (kastike)

Trnka et al 2014
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• Küsitlus aastal 2007



Taimekasvatust limiteerivad kliimast 
tulenevad faktorid

L1 – kasvuperioodi pikkus
L2 – öökülmad
L3 – vihm koristusperioodil
L4 – üleujutus
L5 – talvekahjustus
L6 – rahekahjustus
L7 – põud
L8 – kuumastress

Talinisu Oder Mais

Rohumaa Viinamari

Vihm 
koristusperioodil; 
talvekahjustus

Kasvuperioodi 
pikkus; põud

Kasvuperioodi 
pikkus; vihm 
koristusel; 
talvekahjustus; 
põud



Kohanemisestrateegia aastaks 2050

Põhjaregioonis: 
Maaharimise aeg
Uued sordid
Erosiooni 
vältimine



Kliimast tingitud muutused Eestis:
1991-2000 versus 2012- 2017
• Nisu, raps, kartul 

• Suurem sortide valik 

• Rohkem taliviljade külvi

• Rohkem taimekahjustajaid (ja tõrjet)

• Muutunud külvi- ja koristusaeg

• Muutunud maaharimisaeg

• Uued kultuurid
• Sojauba, kanep, tatar, talioder, tritikale

Olesen et al koostamisel



Väikeses mahus asjad töötavad hästi, aga 
suurel? Skaleerimise tulemused
• Määramatus (uncertainty) ilmaandmete üles-skaleerimisel on 

väike

• Mullaandmete üles-skaleerimine – määramatus on suurem

• Vead sõltuvad andmete heterogeensusest ja mudelist

• Mudeli määramatus suurem, kui skaleerimise määramatus



Aga kuidas ma tean, et mudeli ennustus ka nii 
läheb? Ehk määramatuse hindamise tulemused

• Loodi süstemaatiline raamistik hindamaks viga ja määramatust

• Näide: nisu saagipotentsiaal võib aastaks 2050 tõusta 59-109% 
geneetika ja sordiaretuse abil (suurenenud valgusekasutus, pikem 
tera täitumin, tolerantsus stressile) 

• Aga vaja on väga head ilmaennustust



Konkreetsed analüüsid: 

Northern Savo, Soome
• Vaadeldud kliimamuutused

• Pikem kasvuperiood, kõrgem keskmine temperatuur, rohkem sademeid

• Suurem varieeruvus, suvised põuad, vähem lumikatet, sööda kvaliteedi 
langus, sagedasem liigniiskus ⇒mulla tallamine masinate poolt

• Kohanemine: sordid, väetamine, taimekaitse, masinad, 
põuariskiga toimetulek, külvikorrad, külviajad

• Rohumaadele soodsad tingimused – kasulik 
loomakasvatusele
• Takistus EU lämmastiku direktiiv, rohestamise reeglid, maaostureeglid 

• Ebakindel saagi potentsiaali suurenemine teraviljadel ja 
õlikultuuridel (kevadine põud, päevapikkus)

• Kohanemiseks vaja turu arendamist, paindlikke ja 
julgustavaid meetmeid (N, maa)



Nisu saagi muutuse prognoos Soomes
26 mudeli koondina

Pirttioja et al 2015 
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Suvinisu saagikindlus ja varieeruvus

Pirttioja et al 2015 

Saagi stabiilsus (%)
Saagi varieeruvus (%)



Soome, Saksamaa ja Hispaania võrdlus: 
talinisu

Pirttioja et al 2015 



Eesti: Viljelusviiside võrdluskatse 2008-2018

Foto: Indrek Keres

M2(vahekultuur ja veisesõnnik)
M1(vahekultuur haljasväetisena)

M0 (väetamata)

N150 (N120–150P25K95) 

N100 (N80–100P25K95)

N50 (N40–50P25K95)

N0 (kontroll, N0P0K0)

Oder -Ristik-Talinisu-Hernes –Kartul (4x)



Külvikorra mõju kartulile

2010 2015

N norm kg/ha

N norm kg/ha N norm kg/ha

N norm kg/ha

Kuivaine saakKuivaine saak

N omastamine kg/ha
N omastamine 
kg/ha



Globaalsetes keskkonnamuutustes peituvad 
võimalused Eesti põllukultuuridele? 
• Pigem jah, eeldusel, et temperatuuri muutus ei ole rohkem, kui 2 

kraadi ning sademete hulk suureneb

• Uued sordid ja põllumajanduskultuurid

• Külvikorrad ja maa eest hoolt kandmine on tähtis 



Uus projekt: Lisandväärtuse 
tõstmine ja toorme tõhusam 

kasutamine Eesti biomajanduses ja 
selle sektorites

1. märts 2018 – 28. veebruar 2021



Tänan kuulamast!

Taimekasvatuse ja taimebioloogia õppetool (pildil on pooled taimekasvatajad)



Õhutemperatuuri absoluutne muutus (°C) 
võrreldes kontrollperioodiga 1971-2000

Eesti tuleviku kliimastsenaariumid aastani 2100, Luhamaa jt 2015



Aasta keskmise sademete hulga suhteline 
muutus võrreldes kontrollperioodiga 1971-
2000



Maapinnale jõudva lühilainelise kiirguse 
suhteline muutus, võrreldes 
kontrollperioodiga 1971-2000.


