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KASUTATUD LÜHENDID
Peamised kasutatud lühendid

ANK
BD
BEF
BLV
BTO
Corg
EARK
EBCC
EEA
EELIS
EL
ELF
EMPA
EMÜ
EOÜ
ESU
ETAK
ETKI
FADN
FBI
GIS
IBA
IPCC
K
KAUR
KKM
KHG
KLV
KeA
KKI
KKR
KOV
LIDAR
LR
LÜ
MAK
N

Arvestuslik netokasum
Bioloogiline mitmekesisus ehk elurikkus
Balti Keskkonnafoorum
Brutolisandväärtus
Briti Ornitoloogiatrust (inglise keeles British Trust for Ornithology)
Orgaaniline süsinik
Elukeskkonna arendamise rakenduskava
Euroopa Linnuloenduste Komitee (inglise keeles European Bird Census
Council)
Euroopa Keskkonnaagentuur (inglise keeles European Environmental
Agency)
Eesti Looduse Infosüsteem - Keskkonnaregister
Euroopa Liit
Eestimaa Looduse Fond
Eesti mahepõllumajanduse arengukava
Eesti Maaülikool
Eesti Ornitoloogiaühing
Euroopa suurusühik (inglise keeles European Size Unit)
Eesti Topograafiline Andmekogu
Eesti Taimekasvatuse Instituut
Põllumajanduslik raamatupidamise andmebaas (inglise keeles Farm
Accountancy Data Network)
Põllulindude indeks (inglise keeles Farmland Bird Index)
Geoinfosüsteem
Rahvusvahelise ja rahvusliku tähtsusega linnualad EELIS-e andmetel
(inglise keeles Important Bird Areas)
Valitsustevahelise Kliimamuutuste Nõukogu (inglise keeles
Intergovernmental Panel on Climate Change)
Kaalium
Keskkonnaagentuur
Keskkonnaministeerium
Kasvuhoonegaasid
Kõrge loodusväärtus
Keskkonnaamet
Keskkonnainspektsioon
Keskkonnaregister
Kohalik omavalitsus
Laserskaneerimine (inglise keeles Light Detection And Ranging)
Looduslik rohumaa
Loomühik
Maaelu arengukava
Lämmastik
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NLV
NTA
OECD
P
PECBMS
PKÜ
PLK
PM
PMA
PMK
PRIA
PR
PV
S
SA
SA EMK
SKT
SKV
ST
T
TJÜ
TÜ
UTM
VEP
VTA
ÜPP

Netolisandväärtus
Nitraaditundlik ala
Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (inglise keeles The
Organisation for Economic Co-operation and Development)
Fosfor
Üle-Euroopaline linnuseire (inglise keeles Pan-European Common Bird
Monitoring Scheme)
Pärandkoosluste Kaitse Ühing
Poollooduslik kooslus
Põllumajandusministeerium
Põllumajandusamet
Põllumajandusuuringute Keskus
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Püsirohumaa
Piiranguvöönd
Segatootmise tootmistüüp
Statistikaamet
SA Erametsakeskus
Standardkogutoodang
Sihtkaitsevöönd
Standardkogutoodangu koefitsient
Taimekasvatuse tootmistüüp
Tööjõu aastaühik
Tartu Ülikool
Eesti haudelindude levikuatlase ruudustik (inglise keeles Universal
Transverse Mercator)
Vääriselupaik
Veterinaar- ja Toiduamet
Ühtne põllumajanduspoliitika

TOETUSTE LÜHENDID
ENK
Energiakultuuri toetus
ESA
Ebasoodsamate piirkondade toetus
KIA
Kiviaia rajamise ja taastamise toetus
KSM
Keskkonnasõbraliku majandamise toetus
KSMP
Keskkonnasõbraliku majandamise põhipakett
KSML
Keskkonnasõbraliku majandamise põhi- ja lisapakett
KST
Keskkonnasõbraliku tootmise toetus
LKT
Loomade karjatamise toetus
MAHE
Mahepõllumajandusliku tootmise toetus
Mahepõllumajandusliku tootmise toetus MAK 2004-2006 raames
MAHE toetus 1
(kasutatud ka MAHE 1)
Mahepõllumajandusliku tootmise toetus MAK 2007-2013 raames
MAHE toetus 2
(kasutatud ka MAHE 2)
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NAT
NAM
OTL
PKT
PLK
POL
SRT
ÜPT

Natura 2000 toetus põllumajandusmaale
Natura 2000 toetus erametsamaale
Ohustatud tõugu looma pidamise toetus
Põllumajanduslik keskkonnatoetus
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus
Põllukultuuri otsetoetus
Kohalikku sorti taime kasvatamise toetus (rukkisordi ´Sangaste´
kasvatamise eest)
Ühtne pindalatoetus

Kasutatud mõisted

Omastatav
taimetoitaine

Taimede poolt potentsiaalselt kasutatav toitainete kogus mullas
väljendatuna toiteelemendina

Liikuv taimetoitaine

Taimedele kättesaadava toitaine võimalik maksimaalne kogus mullas
väljendatuna toiteelemendina
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SISSEJUHATUS
Käesolev aruanne annab ülevaate Eesti maaelu arengukava 2007-2013 2. telje ning Eesti maaelu
arengukava 2014-2020 4. ja 5. prioriteedi püsihindamisega seotud uuringutest, mis on
Põllumajandusuuringute Keskuse poolt korraldatud ja läbi viidud 2015. aastal.
Püsihindamisega seotud uuringute eesmärgiks on eelkõige keskkonnaalaste näitajate kogumine ja
analüüsimine ning seeläbi arengukavade tulemuste ja mõjude jälgimine ning väljaselgitamine.
Uuringud on läbi viidud meetmete hindamiseks vajaliku info kogumiseks, meetmete
kvaliteetsemaks analüüsiks ja samuti taustaandmete kogumiseks meetmete kujundamiseks 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 2016. aasta püsihindamisaruandes. Uuringuid
on tehtud järgmistes valdkondades: mullastik, vesi, elurikkus, ja sotsiaalmajandus.
Lisaks on esitletud kompleksuuringu tulemused, millega selgitatakse mitmete maaviljeluslike võtete
ja viljelusviiside mõju põllumajanduslike keskkonnatoetuste seisukohast. Eraldi on käsitletud Eesti
kõrge loodusväärtusega alade määratlemise metoodika väljatöötamist ning peamiste tulemuste
kokkuvõtet.
Aruanne koosneb tervikuna kuuest peatükist ja 31 lisast.
Perioodil 2007-2015 Põllumajandusuuringute Keskuse poolt korraldatud ja teostatud uuringud on
hindamisvaldkondade kaupa toodud lisas 1, lisatud on ka 2016. aastaks planeeritud uuringud.
Täiendavat informatsiooni Põllumajandusuuringute Keskuse poolt teostatud maaelu arengukavade
püsihindamistegevuste kohta ning lühikokkuvõtted kõikidest uuringutest on võimalik leida PMK
kodulehelt: http://pmk.agri.ee/pkt/.
Aruandes kasutaud kaartide autor: Tambet Kikas
Viimane täiendamine: 16.03.2016
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LÜHIKOKKUVÕTE HINDAMISEGA SEOTUD UURINGUTEST
Mullastikuga seotud hindamisvaldkonna uuringud

Uuringu „Mulla NO3 (nitraatlämmastiku) ja SO4 sisalduse muutus ja dünaamika nitraaditundliku ala
põllumuldades aastatel 2007-2015 erineva maakasutuse (põllukultuurid, rohumaa) korral ning
mullas leiduvate taime toiteelementide (P, K, Ca, Mg, Cu, Mn, B, Nüld) happesuse ja orgaanilise
aine fooni ja pikaajalisemate muutuste selgitamine; Põllumaade taimekaitsevahendite jääkide
sisalduse selgitamine NTA põllumuldades“ peamiseks eesmärgiks on jälgida kergesti liikuvate Nvormide (nitraat- ja ammooniumlämmastik) 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
muutus mullas ning kolmandaks eesmärgiks on jälgida ka ülejäänud taimetoiteelementide sisalduse
dünaamikat mulla vertikaalprofiilis. Lisaks selgitatakse ka taimekaitsevahendite jääkide sisaldust
nitraaditundlikul alal (NTA) paiknevatel tootmispõldudel. Prognoosimaks võimalikku leostumise
ohtu on oluline teada, kuidas muutuvad 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. 2015. aasta maikuus võtsime Adavere proovialalt viimased proovid, sest
põllul algas ehitustegevus ja olime sunnitud prooviala asukohta vahetama. 2015. aasta kevadel
muutusid Nmin- ja S-sisaldused mulla ülemises 0-15 cm mullakihis suhteliselt vähe ning sisalduse
oli madal kuni kevadise väetamiseni. Talve jooksul oli oluliselt vähenenud nitraatlämmastiku
sisaldus ja koos sellega ka Nmin üldsisaldus 2,7 mg/kg võrra, ammooniumlämmastiku ja väävli
sisaldus olid veidi tõusnud kuid üldine Nmin tase mullas oli väga madal. Liikuva PK sisaldus oli
talve jooksul nagu ka eelnevatel aastatel veidi tõusnud, kuid kevadperioodil toimus väike langus
kuni väetamiseni, mille tagajärjel PK sisaldus suurenes kuni proovikogumise perioodi lõpuni.
Üldiselt varieerub kevadperioodil Ca ja Mg sisaldus mullas enam ning Mn, Cu ja B sisaldus vähem
kui PK sisaldus. Boori sisaldus tegi kevadperioodil olulise, kuid ajutise tõusu, mida on keeruline
selgitada. 2014/2015 talveperioodil vähenes Nmin-sisaldus kõikides mulla vertikaalkihtides, kõige
enam keskmises ja alumises mullakihis, mis viitab suhteliselt intensiivsele Nmin liikumisele mullas
allapoole ja sellest tulenevale potentsiaalsele leostumise ohule. Väävli mineraliseerumine ja seega
ka liikumine mullas toimus aeglasemalt kui mineraalsel lämmastikul. Olulisim fosfori leostumine
ülemisest kihist keskmisesse mullakihti toimub sügisperioodil ja sealt allapoole talve jooksul.
Kaalium liigub mullas oluliselt kiiremini ja suuremas koguses kui fosfor.
2015. aasta jooksul oli viie seireala keskmisena Nmin-sisaldus ja liikuvus mullas suhteliselt madal ja
potentsiaalne leostumise oht samuti väike. Selle põhjuseks oli kultuuride hea Nmin omastamine
2015. aastal ja sademetevaene sügisperiood. Perioodil september kuni detsember vähenes
mineraalse lämmastiku kogus ülemises (0-30 cm) mullakihis peamiselt leostumise tulemusena u
30 kg/ha, mille tagajärjel suureneb vastavalt järgmise kihi (30-60 cm) Nmin kogus 21 kg/ha võrra ja
alumises mullakihis (60-90 cm) 16,8 kg/ha võrra. Mulla Nmin sisalduse liikuvus sõltub kasutatud
väetiste iseloomust, kasutusajast, mulla omadustest, kasvatatavast kultuurist ja sademetest. Taheda
veisesõnniku kasutamisel suureneb küll alumiste kihtide Nmin sisaldus ja liikuvus mullas, kuid
olulist leostumise suurenemist ei toimu, sest mineraliseerumine toimub suhteliselt aeglaselt. Veidi
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intensiivsem on Nmin liikuvus mulla sügavuse suunas uue rohumaa rajamise korral veisesõnnikuga
väetamise foonil. P liikumine mulla alumistesse kihtidesse on talveperioodil tunduvalt väiksem kui
kaaliumil. Oder tarbis 2015. aasta vegetatsiooni jooksul vähem kui 17,5 kg/ha väävlit ning
suuremate väetiskoguste kasutamine olemasoleva saagikuse (3 t/ha) juures pole põhjendatud ja osa
väävlist liigub mullaprofiilis taimede poolt kasutamata allapoole.
Erinevate pestitsiidide toimeainete sisaldus suurenes 2015. aastal võrreldes 2014. aastaga muldades
0,01 mg/kg, kuid vähenes veidi erinevate toimeainete arvukus mullas. NTA põldudel oli suurem
toimeainete üldine sisaldus mullas (0,16 mg/kg) võrreldes Tartumaalt kogutud proovidega (0,12
mg/kg), kuid vähem leidus erinevaid toimeaineid. Aastate jooksul on oluliselt suurenenud
fungitsiidide osatähtsus, ulatudes 2015. aastal 61%-ni kõikidest pestitsiidijääkidest mullas.
Käesoleval aastal oli suhteliselt väike insektitsiidide osatähtsus – 13%.
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.
Kahjuks ei toimunud seireperioodi jooksul tava- ehk künniga haritaval põllul erinevate põhjustel
maaharimist ja põld oli kogu perioodi jooksul kasutusel rohumaana ja seega muutus võimatuks
künni ja otsekülvi põldude omavaheline sisuline ajaline võrdlus perioodil 2010-2015.
Otsekülvipõldudel toimub ülemises 0-10 cm mullakihis Corg sisalduse suurenemine 16-26%,
alumistes kihtides on näitaja stabiilne või väheneb aeglaselt - seega orgaaniline aine koguneb
ülemisse mullakihti. Mulla lasuvustihedus suurenes nii otsekülvi põldudel kui ka võrdluspõllu
praktiliselt kõikides kihtides 2,1-7,5% võrra ja ületab kriitilist lasuvustiheduse piiri mullale
(1,4 g/cm3 ). Corg varu suurenes kogu huumushorisondis kõige enam haljasväetisi kasutatud
otsekülvi põllul - 7,3 t/ha. Näitaja suurenes ka teistel põldudel. Liikuva P, K ja Ca sisaldused
vähenesid oluliselt ristikut kasvatatud tavaharimisega põllul ja vähemal määral otsekülvi põldudel.
Mg sisaldus tavapõllul langes samuti, kuid otsekülvi põldudel tõusis märkimisväärselt lupjamise
toimel. Aeratsioonipoorsus oli kriitiline teravilja külvikorraga otsekülvipõllul. Glomaliini ehk
mullahuumuse koostises oleva spetsiifilise aine sisaldus ja osatähtsus mulla orgaanilisest süsinikust
oli suurem tavaharimisega põllul. Viie aasta jooksul vähenes glomaliini sisaldus ja ka osatähtsus
mulla orgaanilisest süsinikust kõikides mullakihtides nii otsekülvi kui ka künniga põllul. Otsekülvi
põldudel leiti pestitsiidijääkidest enim fungitsiide (61% kõikidest jääkidest), kuid kogused olid
suhteliselt väikesed. Otsekülvipõldude multšis leidus oluliselt kõrgema kontsentratsiooniga
pestitsiidijääke kui mullas, ühel juhul koguni 150 korda enam. Mulla mikroobikoosluse seisund ja
vihmausside kogumass oli parem otsekülvi põldudel, kuid noori vihmausside isendeid oli rohkem
künniga põldudel. Hooghännalisi leidus kevadel rohkem otsekülvi aladel, kuid sügisel oli olukord
vastupidine. Mullaelustiku seisund oli kolmel otsekülvi alal ja kahel künniga alal keskmine ja ühel
künniga haritaval põllul halb.
„Erodeeritud- ja turvasmuldade omaduste muutumine“ uuringu eesmärgiks on selgitada erinevate
mullaparameetrite muutusi erodeeritud- ja deluviaalmuldade kompleksides ja turvasmuldadel nii
jätkuval kasutamisel püsirohumaana kui ka maakasutuse muutumisel põllumaast püsirohumaaks.
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Eestis rakendatakse alates 2015. aastast MAK 2014-2020 KSM toetusskeemi kuuluvat piirkondlikku
mullakaitse meedet. Piirkondliku mullakaitsemeetme objektiks on erodeeritud mullad (E) ja
turvasmullad (M – madalsoomullad, S – siirdesoomullad, R – rabamullad, AM –
lammimadalsoomullad) ning peamiseks tegevuseks on nende muldade püsirohumaadena kasutamise
soodustamine. Kui turvasmuldi ohustab harimisel peamiselt orgaanilise aine vähenemine mullas ja
suurem KHG emiteerumine, siis erodeeritud muldadel on peamiseks ohuks vee-erosioon, mille tõttu
kallakulistel aladel paigutatakse laskuvate vetega ümber mulla orgaaniline aine ja taimede
toiteelemendid.
Turvasmuldade keskmine turbahorisondi tüsedus põllumaadele rajatud püsirohumaadel oli 42,5 cm
ja nende referentsaladel 35,7 cm. Erodeeritud muldade keskmised huumushorisontide tüsedused olid
jätkuvatel püsirohumaadel 23,5 cm, endisel põllumaal ja referentsalal vastavalt 20,5 ja 21,3 cm.
Turbahorisondi orgaanilise süsiniku sisaldus põllumaadele rajatud püsirohumaadel oli 25,6%,
vastavatel referentsaladel 18,1% ja kõige kõrgem püsirohumaadel 34,2%. Erodeeritud muldade
vastav näitaja kõige kõrgem põllul (3,4%), püsirohumaadel oli keskmine orgaanilise aine sisaldus
1,5%. Mulla happesus oli üldiselt turvasmuldadega püsirohumaadel (põllumaad, püsirohumaad)
madalam, kui endiste põllumaade referentsaladel, jäädes vahemikku mõõdukalt kuni nõrgalt
happeline (pH=4,6…6,5). Erodeeritud mullad olid võrreldes turvasmuldadega neutraalsema
reaktsiooniga. Turvasmuldadest enamus kannatavad kaaliumipuuduses ning nende fosforiga
varustatus oli oluliselt halvem kui põllumaadel tervikuna ja erodeeritud muldade liikuva fosfori
sisaldused on võrreldes turvasmuldadega kõrgemad. Endiste põllumaade keskmine lasuvustihedus
turvasmuldadel oli 0,47 g/cm3, referentspõldudel 0,85 g/cm3 ja jätkuvatel püsirohumaadel
0,43 g/cm3. Keskmine Corg varu oli kõige suurem püsirohumaadel (423 t/ha) ning suhteliselt
võrdsed tulemused ilmnesid endistel põllumaadel (313 t/ha) ja referentspõldudel (317 t/ha).
Erodeeritud muldadel oli keskmine lasuvustihedus jätkuvatel püsirohumaadel 1,78 g/cm3 ning
põllumaadel 1,80 g/cm3, mis viitab muldade tugevale tihenemisele. Keskmine Corg varu erodeeritud
muldadega püsirohumaadel oli 63 t/ha ning kõige suurem Corg varu 97 t/ha oli endise põllumaa
referentsalal. Erodeeritud muldade ülemise ja alumise kihi üldpoorsused on sarnased ning
aeratsioonipoorsuse tulemused näitavad, et hästi õhustatud oli vaid ühe uurimisala muld.
Veekeskkonnaga seotud hindamisvaldkonna uuringud

"Taluvärava toiteelementide bilansi ja kasutuse“ uuringus 2007.-2014. aasta kohta analüüsiti ~130
põllumajandusettevõtte majandustulemusi. Andmeid koguti aastase nihkega, 2015. aastal koguti
andmeid 2014. aasta kohta.
Uuringu eesmärgiks oli hinnata vee- ja mullakeskkonna seisukohalt põllumajanduskeskkonna
toetuste (PKT) nõuete täitmise mõju ja tootmise efektiivsust keskkonnasõbraliku
tootmise/majandamise (KST; KSM) ja mahepõllumajandusliku tootmisega (MAHE) tegeleva
põllumajandusettevõtte tasandil. Võrdlusgrupiks võeti ühtset pindalatoetust (ÜPT) saavad
ettevõtted. Lämmastiku (N), fosfori (P), kaaliumi (K) bilanss ning NPK-sisend, -väljund ja
efektiivsus arvutati kalendriaasta jooksul ettevõttesse ostetud/sisse toodud (sisend) ja sealt
müüdud/välja viidud (väljund) toodangu põhjal (kg/ha aastas).
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Ettevõtete vahel ilmnesid bilansi arvestuses suured erinevused, osadel juhtudel toimus majandamine
lämmastiku, fosfori ja kaaliumi osas kas liigsuure üle- või puudujäägiga, mis on kinnituseks väga
erinevast majandamise tasemest.
Aastatel
2007-2014 oli
seireettevõtete
keskmine
lämmastiku
bilanss
positiivne
(15-25 kg/ha). Sellise N-bilansi taseme korral oli surve keskkonnale madal. 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 valdavalt negatiivne. Fosfori bilanss
varieerus 0 – (-2) kg/ha ja kaaliumi bilanss (-1) – (-8) kg/ha kohta. Pikaajalise fosfori ja kaaliumi
puudujäägiga majandamisega võib tulevikus kaasneda nii produktiivsuse kui mullaviljakuse langus.
Peamise osa seireettevõtete NPK toiteelementide sisendist moodustasid sisseostetud
mineraalväetised (37-83%) ja liblikõieliste poolt seotud lämmastik (23-30%). Peamise osa väljundist
moodustasid välja müüdud looma- ja taimekasvatussaadused (~66%) ning sööt ja põhk (~23%).
Põllumajandusloomade, orgaanilise väetise ja seemnete osakaal väljundis oli väiksem.
Seireettevõtete keskmine lämmastiku kasutamise efektiivsus oli aastatel 2007-2014 madal ja
varieerus vahemikus 57-73%, mis viitab potentsiaalsele keskkonna ohule (kaod õhku, vette, mulda)
2007. ja 2014. aasta tulemuste võrdlemisel kasvas lämmastiku kasutamise efektiivsus 4%. Fosfori
ja kaaliumi kasutamise efektiivsus oli kõigil aastatel üle 100% ehk mõlema toiteelemendi osas
majandati puudujäägiga. Tasakaalustad tootmise tagamiseks tuleks kasutada täiendavaid fosfori ja
kaaliumi tootmisesse sisestamise võimlusi ning tõsta lämmastiku kasutamise efektiivsus soovitavalt
80–90%.
Aastate 2004-2014 bilansiandmete analüüsimisel toetustüübiti oli lämmastiku bilanss ÜPT, KSM
(+KST) ja MAHE seireettevõtetes positiivne, olenevalt toetustüübist 7-43 kg/ha. Võrreldes 2007.
aasta tulemustega suurenes ÜPT ettevõtete lämmastiku bilanss 2014. aastal 10 kg/ha (kasv 37%),
vähenes KSM(+KST) korral -2 kg/ha (vähenemine 16%) ja MAHE korral -6 kg/ha (vähenemine
230%, ehk üle kahe korra). Fosfori ja kaaliumi bilanss oli eelnimetatud perioodi keskmisena
KSM(+KST) ja MAHE ettevõtetes valdavalt negatiivne ning ÜPT ettevõtetes mõlema toiteelemendi
arvestuses positiivne.
Määrava osa ÜPT ja KSM (+KST) seireettevõtete lämmastiku-, fosfori- ja kaaliumi-sisendist
moodustasid sisseostetud mineraalväetised. Võrreldes KSM (+KST) tootmisega oli mineraalväetiste
osakaal sisendis suurem ÜPT seireettevõtetes. Suurem mineraalväetiste kasutamine ÜPT toetustüübi
ettevõtetes tulenes arvatavasti sellest, et ÜPT toetustüübi ettevõtetele on iseloomulik põllukultuuride
suurem osatähtsus põllumajandusmaast, samuti puudub neil liblikõieliste kasvatamise kohustus.
Liblikõieliste poolt seotud lämmastiku osakaal N-sisendist moodustas aastate 2007-2014
keskmisena MAHE ettevõtetes 70%, KSM (+KST) ettevõtetes 24% ja ÜPT puhul 6%. KSM
(+KST) ettevõtetes kehtis 15% pinnal liblikõieliste kasvatamise nõue, mis on igati põhjendatud,
kuna liblikõieliste suuremal pinnal kasvatamine võimaldab vähendada N-mineraalväetiste
kasutamist.
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Aastate 2004-2014 keskmisena oli lämmastiku kasutamise efektiivsus ÜPT seireettevõtetes 57%,
KSM(+KST) ettevõtetes 63% ja MAHE ettevõtetes 65%, mis on madal ja viitab potentsiaalsele
keskkonna ohule (kaod õhku, vette, mulda). Samas, perioodil 2004-2014 oli MAHE ettevõtetes
lämmastiku kasutamise efektiivsus neljal aastal üheteistkümnest üle 80%, nendel aastatel oli MAHE
seireettevõtete keskmisena lämmastikust tulenev risk keskkonnale madalam kui ÜPT ja
KSM(+KST) seireettevõtetes.
Fosfori ja kaaliumi kasutamise efektiivsus oli valdavalt üle 100% KSM (+KST) ja MAHE
seireettevõtetes ehk majandati P- ja K- puudujäägiga.
KSM (+KST) ja MAHE seireettevõtete lämmastiku, fosfori ja kaaliumi bilansi 2004.-2014. aasta
uuringu tulemuste põhjal võib keskkonna säästlikkuse ja vee kvaliteedi paranemise seisukohalt
olukorda hinnata heaks, toiteelementide leostumisoht oli väike. Mullaviljakuse säilitamise ja
paranemise seisukohalt ei saa olukorda heaks pidada aga MAHE ja KSM (+KST) ettevõtetes.
Tootjatepoolse mitteoptimaalse fosfori ja kaaliumi toiteelementide kasutamisega võib pikemas
perspektiivis kaasneda muldade viljakuse langus. Mulla seisukohalt tuleb suuremat tähelepanu
pöörata fosfori ja kaaliumi tasakaalustatud kasutamisele.
Uuringus „Pestitsiidide kasutuskoormus“ 2007.-2014. aasta kohta analüüsiti KSM (+KST) ja ÜPT
toetustüübi ~80 põllumajandusettevõtte pestitsiidide kasutamist.
Uuringu eesmärgiks oli analüüsida, kuidas põllumajandustoetuste saamiseks kehtestatud erinevate
nõuete tingimustes, keskkonnasõbraliku tootmise/majandamise (KST; KSM) ja ühtset pindalatoetust
(ÜPT) saavate ettevõtete majandamine võib muuta agrokeskkonna survet pinna- ja põhjavee
seisundile ja kvaliteedile.
Aastate 2007-2014 keskmisena moodustas seireettevõtetes pestitsiidega pritsitud pind seirealusest
põllumajandusmaast 61%. Kasutatud pestitsiidide toimeaine kogus pritsitud pinna kohta oli
keskmiselt 0,701 kg/ha ja põllumajandusmaa kohta 0,429 kg/ha. Pestitsiidide kasutamine vähenes
seireettevõtetes majanduslanguse aastatel 2008-2010 ja sellele järgnes kasutamise tõus aastatel
2011-2014. Samas suurenes aastatel 2011-2014 ka nende kultuuride kasvupind ja saagikus, millel
põhiliselt pestitsiide kasutatakse (teravili, raps jne).
Võrreldes 2007. aasta tulemustega suurenes pritsitud pind seireettevõtete keskmisena 2014. aastal
5%, pestitsiidide toimeaine kogus pritsitud pinna kohta suurenes 0,054 kg/ha (kasv 7%) ja
põllumajandusmaa kohta 0,072 kg/ha (kasv16%).
Pestitsiide kasutuskoormus sõltus aasta eripärast, kasvatavast kultuurist, kasvupinnast, saagikusest,
preparaatide valikust ja kasutatud doosist, viljelemistehnoloogiast, üldisest majandusolukorrast,
toetuste saamiseks püstitatud nõuete täitmisest, integreeritud taimekaitsesüsteemide juurutamisest ja
ka tootjate teadlikkuse kasvust.
Kõige suuremas koguses ja kõige suuremal pinnal kasutati kõikidel seireaastatel herbitsiide
(umbrohutõrjevahendid). Insektitsiidide (putukatõrjevahendid), fungitsiidide (haigustõrjevahendite)
ja kasvuregulaatorite kasutamise osatähtsus oli kordades väiksem.
Uuringu tulemuste põhjal suurenes küll perioodil 2007-2014 seireettevõtete keskmisena pestitsiidide
kasutamine, kuid statistiliselt ei leidnud kinnitust keskkonna surve suurenemine. Selle põhjal saab
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väita, et otseselt surve keskkonnale ei kasvanud. Kuna aga pestitsiidide kasutamine suurenes, siis
oht pinna- ja põhjavee saastumise kasvuks säilis, hoolimata sellest, et samal ajavahemikul suurenes
põllukultuuride kasvupind ja saagikus.
Toetustüübiti kasutati aastate 2007-2014 keskmisena KSM (+KST) seireettevõtetes pestitsiide 52%
seirealusel põllumajandusmaal. Pestitsiidide toimeaine kogus pritsitud pinna kohta oli 0,761 kg/ha ja
põllumajandusmaa kohta 0,398 kg/ha. ÜPT seireettevõtetes kasutati pestitsiide sama perioodi
keskmisena 72% seirealusel põllumajandusmaal. Pestitsiidide toimeaine kogus pritsitud pinna kohta
oli 0,631 kg/ha ja põllumajandusmaa kohta 0,468 kg/ha.
Aastatel 2007-2014 pritsiti KSM (+KST) seireettevõtetes väiksemat pinda põllumajandusmaast ja
väiksem oli kasutatud pestitsiidide toimeaine kogus põllumajandusmaa kohta, kui ÜPT ettevõtetes.
Samas, toetustüüpide keskmisena kasutatud pestitsiidide toimeaine kogused pritsitud pinna ja
põllumajandusmaa kohta ettevõtetes, ei erinenud statistiliselt oluliselt ÜPT ja KSM(+KST)
toetustüüpide vahel (p>0,05). Keemilise surve suurenemise oht keskkonnale ja vee kvaliteedile
avaldus mõlema toetustüübi korral, seda kinnitab pestitsiidide kasutuskoormuse trend. KSM(+KST)
ettevõtetes vahepealsetel aastatel pestitsiidide kasutamine mõnevõrra vähenes ja hakkas siis taas
tõusma, aastaks 2014 oli trend pöördunud usutavaks kasvuks. ÜPT ettevõtetes kõikus
kasutuskoormus suuremates piirides, aga usutav kasvu trend avaldus selgemalt.
Jõgede hüdrokeemilise seire uuringute järgi vähenes 2015. aastal üldlämmastiku sisalduse järgi väga
heasse ja heasse seisundiklassi kuulunud jõgede osakaal ja suurenes kesisesse klassi jäävate jõgede
osakaal. Üldfosfori sisalduse järgi jäi väga heasse kvaliteediklassi 79% ning heasse 18% seirelävenditest
ning ainult 3% kõikidest lävenditest jäi kesisesse kvaliteediklassi. Üldfosfori järgi väga halba
kvaliteediklassi ei kuulunud 2015. a ükski seirelävend.
Vaadeldes seirejõgede vee kvaliteedi muutusi pikema ajaperioodi jooksul (1992-2015) selgub, et
üldlämmastiku sisalduse muutuse trend on nii kogu Eesti kui ka NTA seirejõgedel madala
korrelatsioonikoefitsiendiga ehk siis seos on nõrk. Seevastu üldfosfori sisalduse muutus Eesti
seirejõgedes tervikuna on kindlas langustrendis (R2=0,84). NTA seirejõgede üldfosfori
kontsentratsioon langes 2006. aastani ja sealt edasi on pöördunud uuesti tõusule (R2=0,72).
Eesti Statistikaameti andmetel on mineraalväetiste kasutamine perioodil 2004-2014, eriti
lämmastikväetiste osas, nõrgalt tõusva trendiga, samas on viimastel aastatel tõusnud ka
põllumajanduskultuuride saagikus.
Uuringu käigus kogutud kõigist KSM põldude dreeniveeproovidest kuulus nitraatiooni sisalduse
poolest heasse kvaliteediklassi (<25 mg/l) 55%, keskmisesse (25-50 mg/l) 35% ja halba (>50 mg/l)
10% proovidest, ÜPT põllul vastavalt 7; 27 ja 67% proovidest. Mahepõllul jäid kõikide dreenivee
proovide nitraatiooni sisaldus alla kehtestatud sihtarvu – 25mg/l. Vastavalt sellele oli ka lämmastiku
leostumine kõige madalam mahepõllul. KSM põldudelt leostus lämmastikku vähem (9,2-27,0 kg/ha)
kui ÜPT põllult (32,3 kg/ha).
Lämmastiku suur leostumine aruandeaastal ÜPT põllult oli ühelt poolt põhjustatud rohketest
sademetest, kuid teiselt poolt ka sellest, et põldu hoiti mustas kesas. Kuna põllul puudus taimkate ja
seda hariti umbrohutõrjeks, siis soodustas see mulla mineraliseerumist ja seega ka liikuvate
toitainete leostumist.
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Kuigi dreenivee fosforisisaldus jäi valdaval enamusel juhtudest kesisesse, halba või isegi väga halba
kvaliteediklassi, siis fosfori aastane leostumine seirepõldudelt jäi loodusliku fooni (0,01-0,03
kg/ha/a) piiresse.
Veeseirepõldudelt leostunud lämmastiku aastase keskmise ja jõgede hüdrokeemilise seire tulemuste
vahel on täheldatav loogiline seos – mida rohkem põldudelt lämmastikku leostub, seda enam jõuab
seda jõgedesse. Aastatel 2008 ja 2012, kus jõgede nitraatiooni kontsentratsioon oli kõrge ja
lämmastiku leostumine suur, ulatus ka aasta summaarne sademete hulk üle pikaajalise keskmise
(121-127%). Samas on suurenenud lämmastikväetiste kasutamine. Seetõttu on võimalik, et
vaatlusaluse lühikese ajaperioodi jooksul (2006-2015) ning sellise keskmise väetamise taseme
juures sõltuvad nii lämmastiku leostumine põldudelt kui ka nitraatiooni kontsentratsiooni muutused
jõgedes suuresti ka erinevatel aastatel valitsenud hüdroloogilistest tingimustest.
2015. aastal kasutati mineraalväetisi seirepõldudel väga tagasihoidlikult, mis suuresti tulenes
kasvatatavatest kultuuridest. Pikema perioodi lõikes (2007-2014) suurenes mineraalsete
lämmastikväetiste kasutamine KSM ja ÜPT põldudel.
Loomakasvatuse tootmisviisiga mahetootmisettevõttes on taimekasvatuse põhisuunaks
söödatootmine. Rohusöötade tootmisel kasutatakse mitmeaastase põldheinapõllu rajamisel
orgaaniliste väetiste kõrgeid norme. Sügavallapanuga sõnniku järelmõju kestab mitu aastat ning
antud toiteelemendid katavad järgmiste aastate saagi vajaduse. Kuid rajamisel antud kõrge
sõnnikuannuse tõttu säilib ka risk lämmastiku leostumisele.
Elurikkusega seotud hindamisvaldkonna uuringud

Elurikkuse hindamisvaldkonnas jätkati 2015. a kimalaste mitmekesisuse ja arvukuse ning lindude
liigirikkuse, arvukuse ja asustustiheduse uuringutega. 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 maadel kahes piirkonnas: Kesk-Eestis ja Lõuna-Eestis. 2015. aastast sai
taotleda MAK 2014-2020 perioodi toetusi. Sellest tulenevalt muutus 2015. a 66-st elurikkuse
seireettevõttest 13 ettevõtte toetustüüp. Need ettevõtted ja lisaks veel neli ebasobivat seireala
vahetati välja – viimased peamiselt põhjusel, et põllumaa oli aastate jooksul muutunud
püsirohumaaks. Kokku vahetati seega välja 17 seireala. Tulenevalt kimalase- ja linnuseire välitööde
ajastusest, viidi kimalaseseire 2015. a läbi juba ka uutel seirealadel ning seega oli analüüsitavaid
seireettevõtteid kokku endiselt 66 – igast toetustüübist 22. Kuna linnuseire toimus perioodil aprilli
lõpp – juuni keskpaik, ei olnud selleks ajaks muutused ettevõtete toetustüüpides veel teada ning
seega toimus seire samadel aladel, kus 2014. a. Kuna 2015. a 13 seireala toetustüüp võrreldes
eelnevate aastatega muutus, siis nende seirealade tulemusi 2015. a linnuseire põhianalüüsidesse ei
kaasatud. Linnuseire põhianalüüs käsitleb seega 2010.-2014. a kohta 66 seireala ja 2015. a kohta 53
seireala loendustulemusi (13 MAHE, 21 KSM ja 19 ÜPT ala).
Kimalaste seire tulemuste tõlgendamiseks viidi 2014. a läbi 2009.-2014. a kimalaseseire andmete
analüüs koos erinevate maastiku- ja maakasutusnäitajatega Eesti Topograafilise Andmekogu
(ETAK) põhjal, et välja selgitada, millised tegurid ja mis raadiuses põllumajandusmaastiku
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kimalasekooslust mõjutavad. Kuna 2015. a vahetati 66-st elurikkuse seirealast 17 välja, viidi 2015. a
samuti läbi kõigi alade kohta ETAK andmete analüüs, et saada ülevaade uue perioodi seirealade
ümbrusest.
Kimalaste arvukus ning ÜPT seirealadel ka kimalaseliikide arv ja Shannoni mitmekesisuse indeks
olid läbi aastate Lõuna-Eestis kõrgemad kui Kesk-Eestis. MAHE ja KSM seirealadel oli
kimalaseliikide arvus ja Shannoni mitmekesisuse indeksis samasugune trend seire algaastatel, kuid
aastate jooksul Kesk-Eesti näitajad lähenesid Lõuna-Eesti tasemele, kus kimalasenäitajad olid juba
seire algaastatel kõrgemad kui Kesk-Eestis. Kimalaseseire alade ümbruses 2 km raadiuses olid
mitmed olulised maakasutuse ja maastiku mitmekesisuse näitajad Lõuna-Eestis oluliselt kõrgemad
kui Kesk-Eestis. Piirkondadevahelised erinevused kimalasenäitajates tulenevad seega ilmselt
kõrgemast maastiku mitmekesisusest ja kompensatsioonialade olemasolust Lõuna-Eestis ning
piirkondlikest eripäradest.
Üldise trendina olid kimalasenäitajad MAHE ja KSM ettevõtetes kõrgemad kui ÜPT ettevõtetes.
Seejuures aastate jooksul selline erinevus suurenes, mis viitab, et KSM ja MAHE alad muutusid
kimalastele seireaastate jooksul atraktiivsemaks, ÜPT alad aga mitte. Üheks põhjuseks võivad olla
KSM ja MAHE toetuse nõuded. Kimalasenäitajad olid KSM seirealadel sageli isegi kõrgemad kui
MAHE seirealadel. KSM kõrgete tulemuste üheks põhjuseks võis olla asjaolu, et seirealade ümber
moodustatud 2 km raadiusega puhvrites olid paljud maastiku mitmekesisuse näitajad KSM
ettevõtetes oluliselt kõrgemad kui ÜPT seirealadel ja mõne näitaja osas ka oluliselt kõrgemad kui
MAHE seirealade ümbruses. Toetustüüpidevahelised erinevused esinesid eelkõige Kesk-Eestis, mis
on homogeensema maastikuga kui Lõuna-Eesti ning ilmselt seetõttu omab keskkonnasõbraliku
tootmine seal mõõdetavamat mõju.
Aastate jooksul oli kõige varieeruvam näitaja kimalaste arvukus. See tuleneb ilmselt
populatsioonidünaamikast, mida mõjutavad omakorda ilmastik jt tegurid. 2015. a toimus mõlema
piirkonna KSM ja MAHE ettevõtetes kimalaste arvukuses hüppeline kasv – seega olid
keskkonnatoetustega liitunud ettevõtete seirealad 2015. a kimalastele väga atraktiivsed, mitteliitunud
ettevõtete omad aga mitte. Kindlat põhjust on aga raske välja tuua. 2016. a seire käigus selgub, kas
selline trend jääb püsima.
Kimalaseliikide arv ja Shannoni mitmekesisuse indeks on stabiilsemad näitajad. Lõuna-Eestis olid
need näitajad läbi aastate väikeste kõikumistega küllaltki stabiilsed, v.a mõningane suurenemine
2015. a – eelkõige KSM ettevõtetes. Kesk-Eestis toimusid aastate jooksul suuremad muutused kui
Lõuna-Eestis: nt KSM ettevõtetes oli Kesk-Eestis seireaastate jooksul näha kasvutrendi.
Kuna kimalaste eesmärk on õisi külastada, 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. Aastate jooksul oli õite tiheduse hinnang Lõuna-Eesti MAHE ja KSM
seirealadel küllaltki stabiilne. Lõuna-Eesti ÜPT aladel ning Kesk-Eesti kõigi toetustüüpidega aladel
võis aga täheldada nõrgalt langevat trendi.
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Linnuseirel leiti, et ülekaalukalt dominantseimaks linnuliigiks Eesti põllumajandusmaastikul oli
avamaastikku eelistav põldlõoke, kellele järgnesid kadakatäks, kiivitaja ja sookiur. Madalaim
põldlõokese dominants leiti igal aastal MAHE ettevõtetes, mis tuleneb sellest, et seal kohati rohkem
ja arvukamalt ka teisi liike kui KSM ja ÜPT ettevõtetes. Kõige väiksema pesitsevate lindude
mitmekesisusega olid Kesk-Eesti KSM ettevõtted, kus kohati perioodi 2010-2015 jooksul vaid
kolme pesitsevat linnuliiki – madala linnustiku mitmekesisuse põhjuseks on ilmselt vähene maastiku
mitmekesisus seirealustel põldudel (suured põllumassiivid ja vähe maastikuelemente).
2010.-2015. a olid kõik linnunäitajad kõigil viiel aastal (v.a paaril juhul) Lõuna-Eesti
seirepiirkonnas oluliselt kõrgemad kui Kesk-Eesti seirepiirkonnas. See tuleneb ilmselt
kompensatsioonialade olemasolust Lõuna-Eestis ja piirkondlikest eripäradest.
Keskmised linnunäitajad transekti kohta olid mõne üksiku erandiga nii piirkonniti eraldi kui ka
koosanalüüsides MAHE ettevõtetes kõrgemad kui KSM ja ÜPT ettevõtetes. See viitab, et MAHE
ettevõtted on põllulindudele sobivam elupaik. Ühe põhjusena võib välja tuua meetme nõudeid:
MAHE aladel ei tohi kasutada enamus mineraalväetisi ja sünteetilisi pestitsiide, mistõttu leidub
lindudele seal ilmselt ka rohkem toitu. Olulise põhjusena võib aga välja tuua ka maakasutuse. KSM
ja ÜPT aladel oli transekti puhvrist (1 km x 100 m) suurem osa (70-90%) põllukultuuride all,
MAHE aladel oli aga transekti puhvrist suurem osa (~70%) hoopis rohumaade all. Rohumaad on
aga lindudele sobivam elupaik. Madalaimad olid keskmised linnunäitajad transekti kohta KeskEestis sagedamini KSM seirealadel, Lõuna-Eestis ja piirkondade koosanalüüsil kord KSM, kord
ÜPT ettevõtetes. Sellest võib järeldada, et KSM ettevõtete tegevus ei ole niipalju
keskkonnasõbralikum, et avalduks positiivne trend võrreldes ÜPT aladega.
Lisaks transketi kohta keskmiste linnunäitajate võrdlemisele viidi läbi ka statistilised analüüsid, et
tuvastada statistiliselt olulisi erinevusi linnunäitajates lähtuvalt ettevõtte toetustüübist. Nendesse
analüüsidesse kaasati lisanäitajatena maastikuelementide pindala ning põllukultuuride (linnuseire
analüüsides mõeldakse selle all haritaval maal kasvatatavaid kultuure, v.a lühiajalised rohumaad)
pindala loendustransekti puhvris (1 km x 100 m). Olulisi erinevusi linnunäitajates eri toetustüübiga
ettevõtete vahel leiti vaid üksikutel juhtudel – seejuures kümnel juhul 14-st oli näitaja MAHE aladel
oluliselt kõrgem kui KSM ja/või ÜPT aladel.
Keskmine põllukultuuride pindala transekti puhvri kohta oli mõlemas piirkonnas MAHE aladel
madalam kui KSM ja ÜPT aladel. Põllukultuuride pindalal leiti tihti oluline seos linnunäitajatega,
mis oli alati negatiivne – see viitab, et mida rohkem on linnuseire transektide all teravilja-,
õlikultuuri- jm haritavaid põlde peale rohumaa, seda väiksem on seal lindude arvukus ja liigirikkus.
Samas on oluline ka kultuuride mitmekesisus, sest linnud kasutavad pesitsustsükli jooksul erinevate
kultuuridega põlde.
Keskmine maastikuelementide pindala transekti puhvri kohta oli Lõuna-Eestis kõrgem kui KeskEestis. Toetustüübiti oli maastikuelementide pindala Lõuna-Eestis ja piirkondade koosanalüüsil
MAHE aladel kõrgem kui KSM ja ÜPT aladel, Kesk-Eestis aga MAHE ja ÜPT aladel ühtmoodi
kõrgem kui KSM aladel. Mitmetel juhtudel leiti analüüsides maastikuelementide oluline mõju
linnunäitajatele, mis oli paari erandiga alati positiivne.
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Sotsiaalmajanduse ja muu valdkonnaga seotud uuringud

Pikaajalise uuringu „Mahetoodanguna müüdava mahetoodete osa“ eesmärk on välja selgitada, mil
määral aitab MAK 2. telje mahepõllumajandusliku tootmise toetus kaasa kohalike mahesaaduste
turusituatsiooni parandamisele.
Analüüsi tulemustest selgus, et võrreldud taime- ja loomakasvatustoodangu liikide osas on 2014.
aastal viitega mahepõllumajandusele realiseeritud toodangu osakaal võrreldes eelmise aastaga kogu
müügimahust kas suurenenud või jäänud enam-vähem samale tasemele. Kõige enam kasvas
loomakasvatuse puhul eluslammaste realiseerimine viitega mahepõllumajandusele (38% võrra).
Perioodi 2007-2014 keskmisena on viitega mahepõllumajandusele realiseeritud toodangu osakaal
kogu müügimahust olnud toodanguliikide osas erinev, nii on näiteks viitega mahepõllumajandusele
realiseeritud 99% kodulindudest, 90% kanamunadest ja 60% eluslammastest, samas kui ettevõtetes
toodetud piimast on realiseeritud viitega mahepõllumajandusele vaid 10%. Taimekasvatustoodangu
osas viitega mahepõllumajandusele on realiseeritud toodangu osakaal kogu müügimahust olnud
suurim mugul- ja juurköögivilja (88%), maasikate (86%) ning kartuli (78%) osas. Kõige väiksema
osakaaluga kogu müügimahust on olnud õunte realiseerimine viitega mahepõllumajandusele (44%).
Üldjuhul on mahedana realiseeritud toodangu müügihinnad võrreldes tavatoodanguga kõrgemad,
samas võib hinnavahe olla aastati väga erinev, näiteks lehmapiima realiseerimise hind viitega
mahepõllumajandusele oli 2014. aastal võrreldes tavatoodanguga 16% kõrgem (2013. aastal hinna
erinevus 21%) ja kartuli realiseerimise hind 84% kõrgem (2013. a 66%) ning sõltuda üldisest
majanduslikust olukorrast.
Mahetootmisele viitas 2014. aastal 73% oma toodangut realiseerinud mahetootjatest.
Loomakasvatustoodangu puhul on esmakordselt levinumaks viitamisviisiks tõusnud kirjalik viide,
mida kasutas ühe viitamisviisina 61% oma toodangut realiseerinud mahetootjatest (2013. a 43%).
See võib olla tingitud sellest, et järjest enam müüakse toodangut töötlejatele ning sellest tulenevalt
väljastatakse rohkem saatelehti, kuhu lisatakse informatsioon mahepõllumajandusliku päritolu
kohta. Loomakasvatustoodangu realiseerimisel kasutas suulist viidet 36% (2013. a 52%) ja
ökomärki ainult 4% mahetootjatest (2013. a 5%). Lihatoodetel ökomärgi vähese kasutamise üheks
peamiseks põhjuseks on see, et ökomärgiga viitamisel peab tootjal olema töötlemise ja pakendamise
luba. Samas on väiketöötlemise ja -pakendamise käivitamine seotud suurte investeeringutega, mis
käib väiketootjatele tihti üle jõu.
Taimekasvatustoodangu realiseerimisel oli endiselt kõige levinumaks viitamisviisiks kirjalik viide,
mida kasutas ühe viitamisviisina 66% mahetootjatest (2013. a 50%). Suulist viidet kasutas 27% ja
ökomärki 6% oma taimekasvatustoodangut realiseerinud mahetootjatest (2013. a vastavalt 44% ja
6%).
Kõige tähtsamaks turustuskanaliks peetakse küsitluse andmetel endiselt müüki talust kohapeal, nii
arvas 25% mahetootjatest. Kuigi 2014. aastal on müük talust kohapeal 2013. aastaga võrreldes veidi
langenud (4% võrra), on see siiski jätkuvalt oluline müügi meetod, kuna tootjal on parem kontroll
kauba hinna üle ning samuti on võimalik tänu vahendajate puudumisele saada suuremat sissetulekut.
Perioodi 2007-2014 keskmisena on olnud kõige tähtsamateks turustuskanaliteks müük talust
kohapeal (30%) ja müük tavatööstusele või töötlejale (21%).
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2015. aastal läbiviidud ühekordse uuringu „Peamised aiandustoodangu turustuskanalid” eesmärgiks
oli saada ülevaade aiandustoodangu peamistest turustuskanalitest, kuna lisaks aianduskultuuride
keskkonnasõbralikult kasvatamisele on väga oluline ka puhta toidu jõudmine tarbijani.
Kõige tähtsamaks turustuskanaliks aiandustoodangu realiseerimisel peeti müüki turul, nii arvas 25%
tootjatest, 22% pidas peamiseks turustuskanaliks müüki talust. 14% tootjatest nimetas peamise
turustuskanalina müüki tööstusele/mahetöötlejale, 7% müüki kokkuostjale/vahendajale ning 6%
müüki lasteaiale ja koolile. 19% tootjatest ei turusta aiandustoodangut, toodetakse ainult oma pere
tarbeks. Tähtsuselt teiseks turustuskanaliks aiandustoodangu realiseerimisel osutus müük talust
kohapeal, nii arvas 32% tootjatest. 24% tootjatest pidas tähtsuselt teiseks turustuskanaliks müüki
turul, järgnesid müük kokkuostjale/vahendajale (13%), müük otse kliendile koju (12%) ning müük
väikepoele ning toitlustusasutusele (5%).
Sotsiaalmajanduse hindamisvaldkonnas jätkati 2015. aastal ka pikaajalist uuringut „Ettevõtjatulu“,
mille eesmärgiks on välja selgitada, mil määral on MAK 2. telje toetused aidanud säilitada ja
suurendada maaelanikkonna tulutaset.
Analüüsi tulemusena selgus, et Eesti keskmise
keskmiselt 121 ha põllumajanduslikku maad,
Maakasutuse poolest olid kõige suuremad KSM
(2013. a 277 ha) ettevõtte kohta. Mahetootjal
põllumajanduslikku maad.

põllumajandustootja kasutuses oli 2014. aastal
millest 38% oli omandis ja 62% renditud.
tootjad, kelle kasutada oli keskmiselt 306,9 ha
oli 2014. aastal kasutada keskmiselt 128,7 ha

Kogutoodangu väärtus koos toetustega (v. a investeeringutoetused) oli 2014. aastal
põllumajandusmaa hektari kohta arvestatuna kõige suurem KSM ja LKT tootjatel (vastavalt 1164 ja
1394 eurot/ha) ning kõige väiksem MAHE ja PLK tootjatel (vastavalt 536 ja 697 eurot/ha).
Eesti keskmine põllumajandustootja sai 2014. aastal sissetulekuid (k.a toetused) 823 eurot
põllumajandusmaa hektari kohta (2013. a 891 eurot). LKT tootjad said sissetulekuid 1068 eurot ja
KSM tootjad 942 eurot põllumajandusmaa hektari kohta, mis on vastavalt 35% ja 19% võrra rohkem
tavatootjatega võrreldes. MAHE, OTL ja PLK tootjad said sissetulekuid hektari kohta teiste 2. telje
tootjate ning tavatootjatega võrreldes oluliselt vähem (435-591eurot/ha). Eesti keskmisel
põllumajandustootjal moodustasid toetused 2014. aastal sissetulekute struktuurist 22% (2013. a
22%). Toetuste osatähtsus sissetulekutes oli kõige suurem PLK ja MAHE tootjatel, moodustades
vastavalt 39% ja 54% sissetulekutest. KSM tootjatel moodustasid toetused 19% sissetulekutest.
Erinevaid 2. telje toetusi taotlenud ettevõtetel on sõltuvus toetustest väga erinev ning toetuste
osatähtsus sissetulekutes varieerub vahemikus 16% – 54%.
Üheks põllumajandustootjate tulukuse hindamise näitajaks on netolisandväärtus (NLV). Mida
suurem on NLV, seda rohkem jääb ettevõttele vahendeid töötasude maksmiseks, investeeringute
tegemiseks ja omanikutuluks. MAK 2007-2013 2. telje meetmetoetuste lõikes tootsid NLV tööjõu
aastaühiku kohta kõige rohkem KSM tootjad (20 115 euro/TJÜ) ja kõige vähem OTL tootjad (8402
euro/TJÜ).
Peale netolisandväärtuse on oluliseks majandustulemuste hindamise näitajaks ettevõtjatulu, mis
näitab ettevõtte kasumlikkust ja jätkusuutlikkust. Ettevõtjatulu, arvestatuna põllumajandusmaa
hektari kohta, moodustas Eesti keskmisel põllumajandustootjal koos toetustega 2014. aastal 68 eurot
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/ha (2013. a 127 eurot/ ha). 2. telje meetmete taotlejate lõikes tootsid 2014. aastal kõige rohkem
ettevõtjatulu (k.a toetused) PLK ja NAM tootjad (vastavalt 77 ja 76 eurot/ha).
Tasustatud tööjõu osatähtsus kogu tööjõukulus erines oluliselt MAK 2. telje toetusi taotlenud
tootjate lõikes, kui MAHE tootjatel oli üle 65% kogu tööjõukulust tasustamata (2013. a 70%), siis
KSM tootjatel ainult 20% (2013. a 24%). Seetõttu analüüsiti ka arvestuslikku netokasumit (ANK),
kus ettevõtjatulust lahutatakse tasustamata tööjõukulu tasustatud tööjõu palgatasemel. Arvestuslik
netokasum on eriti oluline just väiketootjate majandustulemuste hindamisel, et väärtustada ka
palgata töötavate omanike ja pereliikmete tööaega, mille eest tasu ei makstud. Põllumajandusmaa
hektari kohta arvestatuna jäi Eesti keskmisel põllumajandustootjal ANK koos toetustega 2014.
aastal negatiivseks (-33 eurot/ha; 2013. a 26 eurot/ha). ANK tootmise seisukohalt kujunes 2014.
aasta väga kehvaks ning ANK koos toetustega jäi kõigis (v.a KSM tootjatel) analüüsitavates
gruppides negatiivseks. Põllumajandusmaa hektari kohta arvestatuna oli ANK kõige suurema
miinusega OTL ja tavatootjatel (vastavalt -132 eurot/ha ja -100 eurot/ha).
Tootmise jätkusuutlikkuse säilitamise ja arendamise seisukohalt on investeeringud üheks
määravamaks teguriks. Analüüsi tulemustest selgus, et 55% Eesti põllumajandustootjatest ei ole
2014. aastal investeeringuid teinud. Kõige rohkem (65%) mitteinvesteerinud ettevõtteid oli 2014.
aastal NAM tootjate hulgas ning kõige vähem (alla 36%) PLK ja KSM tootjate hulgas.
Põllumajandustootja jätkusuutlikkuse analüüsi peamiseks eesmärgiks on hinnata 2. telje toetuste
mõju ulatust põllumajandustootjate jätkusuutlikkusele, hinnates jätkusuutlike tootjate osakaalu
vastavat toetust saanud ettevõtete hulgas. Hindamise aluseks on võetud jätkusuutlikku arengut
tagava arvestusliku brutolisandväärtuse (BLV) tase tööjõu aastaühiku (TJÜ) kohta.
2014. aastal oli jätkusuutlike tootjate osakaal kõige suurem (59% tootjate koguarvust) KSM tootjate
hulgas ning kõige väiksem LKT ja NAM tootjate hulgas (vastavalt 26% ja 27% tootjate koguarvust).
Kokkuvõtvalt võib analüüsi tulemustest järeldada, et jätkusuutlike tootjate osakaal kasvab koos
ettevõtete suurenemisega ning andmete analüüsimisel ei piisa vaid keskmiste tulemuste
väljatoomisest, sest nagu selgus, tulemused erinevad oluliselt suurusgruppide lõikes. Nii oli KSM
toetust taotlenud tootjate hulgas jätkusuutlikke tootjaid 59%, samas kui vaadata neid eraldi
suurusgruppide lõikes, siis selgub, et suurtootjate hulgas oli jätkusuutlikke tootjaid 87%, keskmise
suurusega tootjate hulgas – 54% ja väiketootjate hulgas – 26%.
MAK 2007-2013 2. telje meetmetoetuste üldisesse põllumajandustoetuste konteksti paigutamiseks
ning laiema tausta saamiseks toetuste võimalikust mõjust analüüsiti 2014. aastal väljamakstud ÜPP I
ja II samba toetuste jagunemist.
2014. aastal maksti nii I kui ka II samba toetusi välja vähem kui 2013. aastal. I samba raames
väljamakstud toetuste summa oli 115 mln eurot, mis on 10,4 mln eurot vähem kui eelneval aastal ja
II samba raames vastavalt 121 ja 39,9 mln eurot. Lääne-Virumaa põllumajandustootjad said
sarnaselt eelnevatele aastatele ka 2014. aastal kõige enam I samba toetusi (12,8 mln eurot).
Järgnesid Tartumaa ja Viljandimaa (mõlemad 10,9 mln eurot). 2014. aastal vähenesid toetused
võrreldes 2013. aastaga enamikes maakondades. Üheks toetuste kogusumma vähenemise põhjuseks
on kindlasti see, et 2014. aastal ei makstud üleminekutoetusi.
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II samba toetuste 2014. aasta kogusumma oli sarnaselt 2013. aastale kõige kõrgem Tartumaal (13,9
mln eurot), järgnesid Pärnumaa (12,8 mln eurot) ja Harjumaa (11,4 mln eurot). Võrreldes 2013.
aastaga on toetuste kogusumma kõigis maakondades vähenenud (0,2-3,7%) Üheks vähenemise
põhjuseks on MAK 20017-2013 2. telje meetmete kohustusperioodide lõppemine.
MAK 2007-2013 2. telje väljamakstud toetuste kogusummast moodustasid 2014. aastal kõige
suurema osa KSM (36%) ja MAHE (23%), järgnesid ESA (16%), LKT (8%), PLK (8%) ja NAM
(6%). Muude toetuste osakaal kokku kõigist toetustest jäi kuni 1% piiresse.
MAK 2007-2013 2. telje meetmetoetuste jagunemise analüüs näitab, et 2014. aastal väljamakstud
KSM toetuse kogusummast maksti enamus ehk 81% suurtootjatele. Suurtootjatele on läinud ka
suurem osa SRT (69%) ja LKT (68%) väljamakstud toetusest. MAHE toetuse väljamakstud
kogusumma jaguneb peamiselt suurtootjate (43% kogusummast) ja keskmise suurusega tootjate
(40%) vahel.
Võrreldes 2013. aastaga ei ole väljamakstud 2. telje meetmetoetuste jagunemises olulisi muutusi
toimunud, suurtootjate osakaal väljamakstud toetuste kogusummas on vähenenud 1-8% võrra ning
samavõrra on suurenenud väike- ja keskmise suurusega tootjate osakaal. Toimunud muudatuste
põhjuseks võib olla pigem 5. aastase kohustusperioodi lõppemine kui suurtootjate üldarvu
vähenemine.
Analüüsides tootmistüüpidega määratletud põllumajandustootjatele 2014. aastal väljamakstud
põllumajandustoetusi, selgub, et taimekasvatajad ja piimatootjad on sarnaselt eelnevatele aastatele
saanud võrreldes teiste tootmistüüpidega suurema osa toetustest. I samba väljamakstud toetuste
kogusummast moodustab taimekasvatajate osakaal 48% (2013. 43%) ja piimatootjate osakaal 23%
(2013. a 31%), II samba puhul vastavalt 28% ja13%.
MAK 2007-2013 2. telje raames erinevate väljamakstud meetmetoetuste osakaal erineb
tootmistüübiti oluliselt. 39% meetmetoetuste kogusummast makstakse taimekasvatusega
tegelevatele põllumajandustootjatele, 22% piimatootmise ja loomakasvatusega tegelevatele
põllumajandustootjatele. Kõige väiksema osakaaluga on olnud jätkuvalt aianduse- ja püsikultuuride
tootmistüüp, mille osakaal on jäänud kahe tootmistüübi peale kokku 1% piiresse. Samuti on 1%
osakaaluga sea- ja linnukasvatus. Eelpoolnimetatud tootmistüüpe iseloomustab vähene (üldjuhul)
põllumajandusmaa pindala ja spetsiifiliste meetmetoetuste puudumine MAK 2007-2013
programmperioodil.
Kompleksuuring mahe- ja tavaviljeluses

Kompleksuuringuga alustati PMK Kuusiku Katsekeskuses 2003. aastal ja see on jätkuv pikaajaline
uuring erinevates külvikordades. Uuringu eesmärgiks on mitmete maaviljeluslike võtete (mahe- ja
tavaviljelus, mullaharimine, orgaanilise väetise kasutamine, vahekultuurid haljasväetiseks, jm) mõju
selgitamine erinevatest aspektidest (mullaviljakus, NPK-bilanss, kultuuride saaginäitajad,
umbrohtumus, kattetulu jt) lähtuvalt ning järelduste kasutamine KSM ja MAHE meetmete
võrdlevaks analüüsiks ning nõuete edasiarendamiseks tulevikus. Uuritavad külvikorratüübid ja
agrotehnoloogad on valitud selliselt, et need oleks laialdaselt kasutatavad Eesti
põllumajandusettevõtetes.
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Põldheinarohkes mahe- ja tavaviljeluse söödakülvikorras oli 2015. a järgnev viljavaheldus: põldhein
1. a – põldhein 2. a – suvinisu – segavili (hernes + kaer) – suvioder allakülviga. Kui selle külvikorra
terakultuuri põldudel hariti mulda pindmiselt või ainult künti ega tehtud enne kündi tüükoorimist,
suurenes vegetatiivselt levivate umbrohtude (peamiselt orashein ja ohakad) osakaal segaviljas (teisel
aastal peale põldheina sissekündi) oluliselt, põhjustades kultuuri märkimisväärse saagilanguse.
Nende harimisviiside korral jätkus vegetatiivselt levivate umbrohtude osakaalu suurenemine ka
segaviljale järgnevas suviodras. Kahekordsel tüükoorimisel koos künniga suudeti nii mahe- kui
tavaviljeluses vegetatiivselt levivad umbrohud kontrolli all hoida.
Suurim suvinisu, segavilja ja suviodra terasaak maheviljeluses saadi 2015. a tahesõnnikuga
väetamisel (otse- või järelmõjuna) tüükoorimise ja künni koosmõju variandis – vastavalt 3245, 4066
ja 3166 kg/ha. Segavilja terasaak (4066 kg/ha) oli seni kõrgeim maheviljeluses saadud
terakultuuride saak katseajaloos. Tavaviljeluses saadi 2015. a suurim suvinisu, segavilja ja suviodra
terasaak samuti sõnniku andmisel tüükoorimise ja künni koosmõjul – vastavalt 4997, 5443 ja 4845
kg/ha. Ka varasematel aastatel on suurimad terasaagid saadud variantides, mida on sõnnikuga
väetatud ning mille mulla harimisel on kasutatud tüükoorimist ja kündi.
2015. a oli terakultuuride (suvinisu, segavili, suvioder) müügihindade alusel arvestatud keskmine
kattetulu toetuste (ÜPT, KSM, MAHE) maksmisel maheviljeluses sõnnikuga väetamisel ja
mitteväetamisel vastavalt 162 ja 234 euro/ha ning tavaviljeluses 122 ja 251 euro/ha. Sõnniku põllule
andmise kulusid ei kompenseerinud sõnniku arvelt saadav terasaagitõus sarnaselt varasematele
aastatele.
Põldheinarohke söödakülvikorra rotatsiooni (2010.-2014. a) NPK-bilanss oli sõnniku mitteandmisel
põllul selgelt negatiivne nii mahe- kui tavaviljeluses (NPK mahe -33;-10;-55 ja NPK tava -38;-6;-57
kg/ha aastas). Sõnniku andmisel kaks korda rotatsiooni jooksul põllule 30 t/ha oli N-bilanss nii
mahe- kui tavaviljeluses positiivne (vastavalt 9 ja 14 kg/ha aastas). P-bilanss oli sõnniku andmisel
maheviljeluses negatiivne (-2 kg/ha aastas) ja tavaviljeluses positiivne (4 kg/ha aastas). K-bilanss oli
aga nii mahe- kui tavaviljeluses negatiivne (vastavalt -9 ja -5 kg/ha aastas). Bilansi
tasakaalustamiseks tuleb järgnevatel aastatel jätta põldheina viimane sügisene ädal koristamata.
Kaerale, suvinisule, suviodrale ja põldhernele allakülvatud punase ja valge ristiku haljasväetiste
mõjul suurenes (perioodil 2011-2015) kultuuride terasaak haljasväetisteta variantide suhtes
keskmiselt 25% ehk 350 kg/ha. Välistades arvestusest 2011. a, kui ristikute eelnevate aastate
kumuleeruvat mõju terakultuuride saagile veel polnud, oli terasaagi tõus keskmiselt 33% ehk 400
kg/ha. 2012. a alates tõusis aga katsealal järsult ohakate jm umbrohtude osakaal, mis põhjustas ka
saagilangust. Allakülvid pole vegetatiivselt levivate umbrohtude tõhusad allasurujad.
Kõrge loodusväärtusega põllumajandusalade määratlemise metoodika väljatöötamine ja peamiste
tulemuste kokkuvõte

Elurikkuse vähenemine on üks peamisi põhjuseid kõrge loodusväärtusega (KLV)
põllumajandusaladele tähelepanu pööramiseks. Ekstensiivne põllumajandustegevus on eriti tähtis nö
tavaliikide seisukohast, kelle elupaigad ja seetõttu ka kaitsekorraldus jääb kaitsealadest väljapoole.
Kõige enam levinud definitsiooni kohaselt (Andersen, 2003) moodustavad KLV põllumajandusmaa
need alad Euroopas, kus põllumajandustegevus toetab või on seotud kas kõrge liigi- ja
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elupaigarikkusega või leidub neil aladel Euroopa ja/või riikliku, ja/või piirkondliku kaitseväärtusega
liike.
KLV põllumajandusaladega seotud muutused on oluline indikaator nii MAK ühise seire ja
hindamise süsteemi osana kui riigisiseste põllumajandusliku elurikkuse väärtuste tunnustamiseks ja
kaitsmiseks, mistõttu tuleb KLV põllumajandusalad igal riigil ise määratleda. Ühiste juhiste
koostamine kõikidele liikmesriikidele KLV põllumajanduse määratlemiseks ning sobivate
nõuannete andmine toetusmehhanismide väljatöötamiseks on olnud keeruline, kuna
põllumajandustegevusest sõltuvad loodusväärtused varieeruvad riigiti oluliselt.
Tuginedes Eestis 2009. aastal tehtud KLV põllumajanduse situatsioonianalüüsile ning vajadusele
analüüsida ning määratleda põllumajandusmaadega seotud loodusväärtusi täpsemalt, moodustati
töögrupp, mille üheks eesmärgiks oli välja töötada Eesti konteksti sobivad põllumajandusmaade
loodusväärtuste klassifitseerimise alused ning KLV põllumajandusalade määratlemise metoodika
Eesti KLV põllumajandusmaa määratlemiseks valitud indikaatorite nimekirja koostamisel võeti
aluseks üleriigiliselt esinevad loodusväärtused (sh võimalusel ka seisund) ning ekspert-teadmiste
põhised hinnangud erinevaid loodusväärtusi säilitavate ning suurendavate majandamisvõtete kohta.
Toetudes erinevatele KLV põllumajandusega seotud teoreetilistele alustele ja Eesti andmestikku
analüüsides, otsustati arvesse võtta nelja eri tüüpi indikaatoreid:
• Maakasutust ja tootmise intensiivsust iseloomustavad indikaatorid
• Looduskaitselised indikaatorid
• Maastiku mosaiiksusega seotud indikaatorid
• Looduslike eeldustega seotud indikaatorid
Indikaatorite arvutamisel kasutati kaheksat erinevat andmekogu (Eesti topograafiline andmekogu;
PRIA põllumassiivide register, PRIA põllumajandusloomade register; PRIA põllumajandustoetuste
register; digitaalne mullastiku kaart; Eesti Looduse Infosüsteem; Eesti haudelindude levikuatlas;
Pärandkoosluste Kaitse Ühingu poollooduslike koosluste andmebaas).
Metoodika testalaks valiti Jõgeva maakond, kus on esindatud nii intensiivne kui ka ekstensiivne
põllumajandus, maastikuline kompositsioon on reljeefist tulenevalt vaheldusrikas, mullastik
vahelduv ja kirju ning looduskaitselise informatsiooni olemasolu esinduslik.
Indikaatorite üleriigilise jaotumise täpsemaks ülevaateks laiendati testalasid üle-eestiliselt sisemaa ja
rannajoonega lõikuvate ruutudega. Indikaatorite testimine laiendatud testaladel kinnitas ruutlahendi
sobivust sellise ülesande lahendamiseks ja kinnitas valitud indikaatorite laiapõhjalisust.
KLV indikaatorite väärtused arvutati 1×1 km suuruste ruutude põhiselt ainult põllumajandusmaad
sisaldavatele ruutudele. Ruutude lõppväärtuste arvutamisel arvestati iga indikaatori puhul ainult
nende ruutudega, mille andmed olid nullist suuremad. Üldjuhul jagati indikaatorite andmed kolmeks
väärtusvahemikuks ning väärtuste selgemaks eristamiseks anti indikaatorite väärtusvahemikesse
jaotunud ruutudele hindepunktid 1, 3 või 5 (va põllumajandusmaa loomkoormusega seotud
indikaator ning kõik maastikugruppi ja loodusliku eelduste gruppi kuuluvad näitajad, mille puhul
anti hindepunktina ka väärtus 0). Lõpptulemusena summeeriti ruudus kõikide indikaatorite
hindepunktide väärtused.
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Iga indikaatori kohta on metoodikas üldine indikaatori kirjeldus, kasutatud andmestik, arvutuskäik
ning märkused ja tähelepanekud indikaatori osas, mida arvesse võtta.
Esimese grupi moodustavad indikaatorid, mis otseselt või kaudselt kirjeldavad põllumajandusliku
maakasutuse ja tootmise intensiivsust, valitud indikaatorid on:
• Püsirohumaade osatähtsus põllumajandusmaast
• Lühiajaliste rohumaade osatähtsus põllumaast
• Põllumajandusmaa loomkoormus
• Mahepõllumajandusliku toetuse aluse maa osatähtsus põllumajandusmaast
• Turvasmuldade osatähtsus põllumajandusmaast
Teise grupi moodustavad indikaatorid, mis otseselt või kaudselt kirjeldavad ruutude looduskaitselist
väärtust, valitud indikaatorid on:
• PLK-de osatähtsus põllumajandusmaast
• Hooldatud PLK-de osatähtsus PLK-de kogupinnast
• Põllumajandusega seotud kuue linnuliigi esinemine
• Kaitsealade ja Natura 2000 alade pindalaline osatähtsus
• I, II ja III kaitsekategooria aluste liikide esinemine
Kolmanda grupi moodustavad indikaatorid, mis otseselt või kaudselt kirjeldavad KLV ruudu
maastiku mosaiiksust ja mitmekesisust, valitud indikaatorid on:
• Simpsoni mitmekesisusindeks
• Valitud joonobjektide kogupikkus ETAK põllumajandusmaal
• Valitud punktobjektide arv ETAK põllumajandusmaal
• PRIA põllumassiivide arv
• PRIA põllumassiivide servade summaarne pikkus
Neljanda grupi moodustavad indikaatorid, mis kirjeldavad KLV ruutude potentsiaalseid eeldusi
suuremaks looduslikuks ja maastikuliseks mitmekesisuseks:
• ETAK samakõrgusjoonte kogupikkus KLV ruudus
• Allikasoode arv KLV ruudus
• Mullastiku mitmekesisuse indeks (Simpsoni indeksil põhinev)
• Looduslike vooluveekogude (jõed, ojad) kogupikkus KLV ruudus
• Põllumajandusmaa kaalutud keskmine reaalboniteet KLV ruudus
KLV põllumajandusmaa määratlemisel kontrolliti ja valideeriti indikaatorite sobivust ka
statistiliselt. Antud juhul on tunnused valitud ekspertide poolt, mitte rangelt statistilised, mistõttu
hinnati ekspertide poolt valitud tunnuste mõju KLV väärtuste hinnangule. KLV indikaatorite
koguhinnangu andmiseks hinnati eri tunnuste panust koguhinde kujunemisse varieeruvuse kaudu (st
suurema varieeruvusega tunnused mõjutavad lõpptulemust rohkem). Tunnuste võrdlusanalüüsi
tulemus näitas, et erinevate KLV indikaatorite individuaalne mõju lõppväärtuse kujunemisele on
erinevates regioonides erineva kaaluga ja igal juhul põhjendatud. Andmete korrelatsioonimaatriks
kinnitas, et tunnused on sõltumatud. Lisaks tunnuste võrdlemisele kinnitas ka faktoranalüüs, et
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indikaatorid on valitud laiapõhjaliselt ja lõpptulemuse kirjeldamises osalevad erinevad indikaatorid
ja nende kombinatsioonid.
Metoodika välitöödel testimise eesmärk oli kontrollida, kas kõrge hindega ruutudes on tõepoolest
märgatavad suuremad elurikkust toetavad loodusväärtused. Välikontrolliks valitud testala KLV
ruudu alad esindasid KLV-väärtuse skaala kõiki osi (oli nii madala kui ka väga kõrge väärtusega
ruute). Kokkuvõttes näisid kõrgema KLV-hindega ruudud olevat maastikuliselt mitmekesisemad.
Madalama KLV-hindega aladel oli levinud tavapärane põllumajandusmaastu suuremate
põllupindade ja ühte tüüpi kultuuriga. Välitööde tulemused kinnitasid, et väljatöötatud hindeskaala
tõepoolest kajastab ruutude loodusväärtusi.
Ülevaate saamiseks Eesti KLV ruutude koondhindepunktide väärtuste ruumilise jaotuse kohta viidi
läbi klasteranalüüs, mis näitas, et sõltumata KLV väärtusgrupist on indikaatorid valdavalt üksteisest
sõltumatud ja seega ühe indikaatorgrupi mõju ei avaldu üldskoorile ebaproportsionaalselt. Hinnati
ka seoseid madala ja kõrge väärtusega ruutudes.
Metoodika aluseks valitud ruutlahend annab universaalse võimaluse visualiseerida ja teha
andmepäringuid kõigi 20 indikaatori osas kas eraldiseisvalt või omavahelises võrdluses. Lisaks
võimaldab see näitajaid analüüsida kas paari või grupi kaupa, kogu andmestik on salvestatud GISandmetena, kus ruumiandmed on seotud indikaatorite tabelandmetega.
Käesolevas metoodikas lähtutakse Eesti KLV põllumajandusmaa klassifitseerimisel definitsioonist,
mille kohaselt jagatakse KLV põllumajandusmaa kolmeks tüübiks:
Tüüp 1: põllumajandusmaa, millel on kõrge poollooduslike koosluste osatähtsus. Metoodika
väljatöötamisel leiti, et poollooduslikke koosluseid, mis klassifitseeruvad selle tüübi alla on Eestis
kokku ~122 000 ha (10 477 KLV ruudus).
Tüüp 2: põllumajandusmaa, millel on madal põllumajandusintensiivsus ja suur maastikuline
mosaiiksus (sh suur maastikuelementide osatähtsus). Maastikunäitajad kirjeldavad kogu KLV
hindepunktide lõppväärtustest suure osa. Eestis selle tüübi KLV põllumajandusalasid oli kokku ~66
717 ha 1271 KLV ruudus.
Tüüp 3: põllumajandusmaa, mis toetab Euroopa või maailma tähtsusega haruldaste liikide
populatsiooni. Eestis selle tüübi all kokku 3729 KLV ruutu (~ 114 344 ha). Käesolevas töös pakutud
määratluse kohaselt sisaldavad kõrgema väärtusega KLV ruutude kaitsealuste taime- ja loomaliikide
leiukohad ka enamikku lindude rännet toetavatest rannaniitudest.
Kokkuvõtva tulemusena saab välja tuua, et 2014. aasta PRIA pindalatoetuste andmetel oli kõrge
väärtusega (≥46 hindepunkti) KLV ruutudes kokku 257 337 ha toetusalust pindala. Kogu kõrge
väärtusega KLV ruutude maakasutusest moodustasid 40% pikaajaline rohumaa ja PLK-d, teravili
30%, lühiajalised rohumaad 20 % ja raps 7%.
Põllumajandustootjaid kelle maad asuvad kasvõi osaliselt kõrge väärtusega (≥46 hindepunkti) KLV
ruutudes on kokku 8174, tootjaid kelle maad asuvad ainult kõrge väärtusega KLV ruutudes on
kokku 3174. Valdav enamus tootjatest (94%), kelle toetusalused maad on ainult kõrge väärtusega
KLV ruutudes, kasutavad põllumajandusmaad kogupinnaga alla 25 hektari tootja kohta. Sellisete
tootjate maad moodustavad 69% kõrge väärtusega KLV ruutude tootjate põllumajandusmaast.
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Ligi 60% kogu kõrge väärtusega (≥46 hindepunkti) KLV põllumajanduse maakasutusest on seotud
MAK põllumajandusliku keskkonnatoetusega (MAHE, KSM ja PLK).
KLV põllumajanduse määratlemise metoodika väljatöötamisel on tegemist paindliku töövahendiga,
kus praktilisel rakendamisel saab vajadusel muuta piirväärtuseid ning väärtusvahemikke
ülepinnaliselt kõikide indikaatorite summana. Alati on võimalik vaadelda eraldiseisvalt ainult ühte
indikaatorit kahekümnest (näiteks PLK) ja ülejäänud indikaatorite andmeid saab vajadusel kasutada
lisaväärtuse andmiseks. Täismahus Eesti KLV põllumajandusmaa määratlemise metoodika on
kättesaadav PMK kodulehelt: http://pmk.agri.ee/pkt/
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1. VALDKOND MULLASTIK
1.1. ERODEERITUD- JA TURVASMULDADE OMADUSTE MUUTUMINE
Töö teostaja: Põllumajandusuuringute Keskus, mullaseire büroo
Uuringu eesmärk

Eestis rakendatakse alates 2015. aastast MAK 2014-2020 KSM toetusskeemi kuuluvat piirkondlikku
mullakaitse meedet. Piirkondliku mullakaitsemeetme objektiks on erodeeritud mullad (E) ja
turvasmullad (M – madalsoomullad, S – siirdesoomullad, R – rabamullad, AM –
lammimadalsoomullad) ning peamiseks tegevuseks on nende muldade püsirohumaadena
kasutamise soodustamine. Kui turvasmuldi ohustab harimisel peamiselt orgaanilise aine vähenemine
mullas ja suurem KHG heidete emiteerumine, siis erodeeritud muldadel on peamiseks ohuks veeerosioon, mille tõttu kallakulistel aladel paigutatakse laskuvate vetega ümber mulla orgaaniline aine
ja taimede toiteelemendid. Käesoleva uuringu eesmärgiks on selgitada erinevate mullaparameetrite
muutusi erodeeritud- ja deluviaalmuldade ja turvasmuldadel nii jätkuval kasutamisel püsirohumaana
kui ka maakasutuse muutumisel põllumaast püsirohumaaks.
Metoodika

Erodeeritud- ja turvasmuldade omaduste muutumise hindamiseks tehti vastavalt lähteülesandele
tootjate maafondi analüüs maakasutuse ja mullastikukaardi alusel ja valiti uurimisalad järgmiste
kriteeriumite alusel: turvasmullal jätkub maakasutus püsirohumaana (6 ala), turvasmullal
põllukultuuride all olevale maale rajatakse püsirohumaa (5 ala), erodeeritud mullal jätkub
maakasutus püsirohumaana (5 ala), erodeeritud mullal rajatakse põllukultuuri asemel püsirohumaa
(1 ala). Neile alade, kus põllukultuuride asemel rajatakse püsirohumaa, leiti võimalusel uurimisalad
ka samades tingimustes olevatele aladele (nn referentsalad), kus jätkub endine maakasutus
põllumaana (7 ala). 2015. aastal koguti proove kokku 23-lt tingimustele vastavalt alalt ning 2016.
aastal leitakse uurimisalasid täiendavalt, sest toetust saab taotleda lisaks ka 2016. aastal. Nende
uurimisalade tulemusi analüüsitakse koos meetmeperioodi lõpus võetud kordusproovidega 2020.
aastal ja selgitatakse mullas toimunud muutusi.
Praeguse uuringuga fikseeritakse uurimisalade mullaomaduste algseis. Mullapuuriga künnikihist u
20 cm sügavuselt võetud mullaproovidest teostati agrokeemiliste omaduste (pHKCl, P, K, Mg, Ca,
Cu, B, Mn) uurimiseks täisanalüüs (Mehlich III meetodil) ja leiti mulla orgaanilise süsiniku sisaldus
(Corg) Dumase meetodil. Käesolevas uuringu lühiülevaates käsitletakse agrokeemilistest omadustest
mullahappesust (pHKCl) ja mulla fosfori (P) ning kaaliumi (K) sisaldusi. Ülejäänud taime
toiteelementide (Mg, Ca, Cu, B, Mn) sisaldusi analüüsitakse uuringu tervikaruandes. Füüsikaliste
omaduste selgitamiseks määrati ühes uurimispunktis lasuvustihedused (Lisa 2) kahel erineval
sügavusel (10-15 ja 20-25 cm), erodeeritud muldadele arvutati mulla poorsused ja lisaks arvutati
Corg varu nii turvas- kui erodeeritud muldadele, mille suurenemine peaks püsirohumaadel eelduste
kohaselt toimuma.
Lasuvustiheduse ja agrokeemiliste omaduste analüüside proovid koguti uurimisaladele rajatud
trassidelt pikkusega 50 m. Trassil mõõdeti neljast punktist turvasmuldadel turbahorisondi ja
erodeeritud muldadel huumushorisondi tüsedused.
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Tulemused

Tulemusi analüüsiti kahes grupis vastavalt mullatüübile. Ühes grupis on turvasmullaga alad, mis
omakorda jagunevad 2014. aastal põllukultuuride (EP – enne põllumaa) all olnud ja 2015. aastal
püsirohumaaks muudetud uurimisaladeks ja nendele vastavad referentspõllud (referentspõld, ref),
mille maakasutus oli 2015. aastal jätkuvalt põllumaa ning jätkuva püsirohumaaga (ER – enne
rohumaa) alad. Teise gruppi kuuluvad erodeeritud mullad, mille uurimisalad jagunevad maakasutuse
järgi sarnaselt turvasmuldadega.
Uurimisalade maakasutus on esitatud lisas (Lisa 3). Aastal 2020 planeeritava kordusuuringu raames
on võimalik välja tuua erinevate mullaparameetrite muutused ajas ning võrrelda erineva
maakasutuse mõju erodeeritud- ja turvasmuldadele seisundile. Uurimisalasid kokku oli seega 23 ja
nende paiknemist kajastab alumine joonis (Joonis 1).

Joonis 1. Erodeeritud- ja turvasmuldade uurimisalad 2015. aastal

Erodeeritud muldadega uurimisalad paiknevad künkliku pinnareljeefiga Lõuna-Eesti maakondades
peamiselt Võrumaal ja üks Viljandimaal ning turvasmuldadega uurimisalad asuvad ühtlasemalt üle
Eesti madalama pinnamoega piirkondades.
Huumushorisondi omadused

Eesti klassifikatsiooni järgi loetakse turvasmullaks neid muldi, mille turbahorisondi tüsedus on üle
30 cm, kuid rahvusvahelise WRB (World Reference Base) klassifikatsioonis on kriteeriumiks Corg
sisaldus, mis peab olema turvasmuldadel (Histosol) vähemalt 12%. Olenemata maakasutuse
erinevusest kahe viimase aasta jooksul, on enamusel (75%) uurimisaladest turbahorisondi tüsedus
(Joonis 2) kooskõlas turvasmulla määratlusega mullastikukaardil. Põllumaadele rajatud
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püsirohumaade keskmine huumushorisondi tüsedus oli 42,5 cm, nende referentsaladel 35,7 cm ja
kõige suurem keskmine huumushorisondi tüsedus 44,8 cm on mitmeaastastel püsirohumaadel.
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Joonis 2. Turbahorisondi tüsedused turvasmuldade erinevate maakasutuste korral 2015. aastal.
Punktiirjoonega on märgitud minimaalne turbahorisondi tüsedus 30 cm

Nelja turvasmulla ala puhul ei vastanud turbahorisondi tüsedus turvasmulla Eesti klassifikatsioonile.
Endise põllumaa alal EP turvas3 on keskmine tüsedus 25,5 cm. Trassi asukohta mullastikukaardil
vaadatates on näha, et kuigi trass on enamuses õhukese ja väga õhukese madalasoo mulla (M'';M')
areaalil (Joonis 3), siis ulatus trass osaliselt leostunud gleimullale (Go). Kahjuks ei olnud endisel
põllumaal välisel vaatlusel võimalik tuvastada mullaliiki ning võimalik, et turbahorisondi tüsedus on
maa intensiivse harimise tõttu aastate jooksul kahanenud.
Piirkondliku mullakaitse toetuse taotlejatel oli soovi korral võimalik oma põllumassiivi piire muuta
niimoodi, et tekiks mullakaitse toetuse toetusõigusliku maa tingimustele vastav põllumassiiv (MEM,
2015). Uurimisala EP turvas3 põllumassiivi piiri ongi muudetud 2015. aasta sügisel vastavalt
mullaliigile ja ei hõlma enam loestunud gleimullaga (Go) ala. Sellist põllumassiivide piiri
korrigeerimist vastavalt turvasmulla areaalile tuleks igati soodustada, sest ka agrotehnoloogiliselt on
turvasmulla harimine erinev mineraalmullast. PMK 2011. aastal läbiviidud uuringu kohaselt ei
pruugi ligikaudu 30% mullastikukaardil turvasmuldadeks märgitud muldi seda enam olla (PMK,
2012s) ning vajaksid kordusmääramisi. Samas on turbahorisondi tüsedus piisav uuringu
läbiviimiseks ja nagu näitas Corg sisaldus, siis on tegemist siiski turvasmullaga rahvusvahelise
klassifikatsiooni mõistes.
Uurimisalal ER turvas3 rajatud trassil oli turbahorisondi tüsedus 26 cm ja see asub mullastikukaardi
järgi väga õhukese ja õhukese madalasoo mulla (M';M'') alal (Joonis 4). Turbahorisondi kahanemine
võib tuleneda asjaolust, et turvasmuld on aja jooksul muutunud turvastunud mullaks ja ka trassi
asukoha valik ei olnud väga õnnestunud.
Kahe referentsala turbahorisondi tüsedused on samuti alla 30 cm, kuid kuna neile aladele toetust ei
taodeldud, siis oli siinjuures oluline nende põldude kasutamise jätkumine põllumaana ning nende
lähedus proovialaga.
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Joonis 3. Turvasmulla uurimisala EP turvas3 trassi (roosa joon) asukoht põllumassiivil ja mullastikukaardil.
Põllumassiivi 603451048311 piir enne (vasakul, punane) ja pärast proovide kogumist (paremal, sinine)
2015. aastal

Joonis 4. Turvasmulla uurimisala ER turvas3 mullastikukaardil 2015. aastal. Roosa joonega on märgitud
proovikogumise trass
1

PRIA põllumassiivi 60345104831 vasakpoolsed põllumassiivi piirid on 15.05.2015 andmetel ja parempoolsed
01.02.2016 andmetel
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Erodeeritud muldadel asuvate erineva maakasutusega uurimisalade huumushorisontide tüsedused on
üsna sarnased (Joonis 5). Aastaid püsirohumaana kasutatud erodeeritud muldade huumushorisondi
ehk A-horisondi keskmine tüsedus oli 23,5 cm, aga teiste maakasutuste korral (põllumaa,
referentspõld) ulatusid A-horisondi tüsedused pisut üle 20 cm.
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Joonis 5. Huumushorisondi tüsedused erodeeritud muldade erinevate maakasutuste korral 2015. aastal
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Orgaanilise süsiniku sisaldused turvasmuldades erinesid uurimisaladel suurtes piirides (Joonis 6).
Keskmine orgaanilise aine sisaldus põllumaadele rajatud püsirohumaadel oli 26%, vastavatel
referentsaladel madalam 18% ja kõige kõrgem püsirohumaadel 34%. Seega mitmeaastaste
püsirohumaade Corg sisaldus oli märgatavalt kõrgem kui vahetult põllukultuuride all olnud
(põllumaad) või jätkuvalt kultuurpõldudel (referentspõllud) olevatel aladel. Corg sisalduse poolest ei
vastanud seega turvasmullale EP turvas3 uurimisala ja seal tuleb teostada 2016. a kordusmõõtmised
uuel trassil.
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Joonis 6. Orgaanilise süsiniku sisaldused turvasmuldade erinevate maakasutuste korral 2015. aastal
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Joonis 7. Orgaanilise süsiniku sisaldused erodeeritud muldade erinevate maakasutuste korral 2015. aastal

Erodeeritud muldade orgaanilise süsiniku sisaldus (Joonis 7) oli kõige kõrgem põllukultuuride alusel
uurimisalal (3,4%), mis on referentspõlluks põllumaast püsirohumaaks muudetud alale. Jätkuvatel
püsirohumaadel oli keskmine orgaanilise aine sisaldus 1,5%. Muutused erodeeritud muldade
orgaanilise süsiniku sisalduses erinevate maakasutuste korral saab tuua 2020. aastal tehtava
korduuringu põhjal.
Agrokeemilised omadused

Mulla happesus on turvasmuldadega püsirohumaadel (põllumaad, püsirohumaad) madalam, kui
endiste põllumaade referentsaladel (Joonis 8). Üldisest muldade happesuse määramise skaalast
lähtudes oli muld aritmeetilise keskmise järgi mõõdukalt happeline (p=4,6...5,5) mitmeaastatel
püsirohumaadel (pH=5,5) ning nõrgalt happeline (pH=5,6...6,5) endistel põllumaadel (pH=5,6) ja
nende referentspõldudel (pH=6,2). Turvasmuldade aktiivne happesus jääb tavaliselt vahemikku
2,5…5,5 ja 5,5…6,5 (Astover et al., 2012).
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Joonis 8. Turbahorisondi happesus turvasmuldade erinevate maakasutuste korral 2015. aastal
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Erodeeritud muldade happesused (Joonis 9) on võrreldes turvasmuldadega neutraalsema
reaktsiooniga. Kui põllumaast püsirohumaaks üle läinud uurimisalal oli pH 6,7 ehk neutraalne
(pH=6,6...7,2), siis mitmeaastastel püsirohumaadel oli keskmine mulla happesus 5,9 ehk nõrgalt
happeline (pH=5,6...6,5). Üldise reegli järgi on aluselisemate muldade erosiooniaste kõrgem, sest
neilt muldadelt on pealt uhutud tüsedam mullakiht ja mulla pindmine kiht sisaldab aluselist
koreselist materjali.

Püsirohumaad

Põllumaa

Referentspõld

Püsirohumaad

Joonis 9. Huumushorisondi happesus erodeeritud muldadel erinevate maakasutuste korral 2015. aastal

Turvasmuldadest enamus kannatavad kaaliumipuuduses ning nende fosforiga varustatus oli oluliselt
halvem kui põllumaadel tervikuna, mis võib olla limiteerivaks teguriks saagikusele. Turvasmuldade
fosforiga varustatus on uurimisaladel keskmisest kehvem, mida näitavad ka tulemused (Joonis 10).
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Joonis 10. Liikuva fosfori sisaldused turvasmuldadega uurimisaladel erinevate maakasutuste korral
2015. aastal
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Liikuva fosfori sisaldust alla 20 mg/kg loetakse Eesti tingimustele seatud gradatsioonide kohaselt
väga väikeseks. Liikuva fosfori keskmine sisaldus oli suurim 25 mg/kg turvasmuldadega
uurimisaladest (Joonis 10) püsirohumaade jätkuva maakasutuse korral. Endistel põllumaadel oli
keskmine fosfori sisaldus 15 mg/kg ning vastavatel referentspõldudel 19 mg/kg. Vaid kahel
turvasmulla alal, kus liikuva fosfori väärtused on üle 50 mg/kg kohta, võib toiteelemendi kogust
mullas lugeda keskmiseks. Erodeeritud muldade liikuva fosfori sisaldused on võrreldes
turvasmuldadega kõrgemad (Joonis 11). Püsirohumaade keskmine fosfori sisaldus on 45 mg/kg, mis
jääb väikese ja keskmise sisalduse piirimaile. Ainukese alana iseloomustab referentspõldu (EP
erodeeritud1) väga kõrge (˃145 mg/kg) liikuva fosfori sisaldus 198 mg/kg.
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Joonis 11. Liikuva fosfori sisaldused erodeeritud muldadega uurimisaladel erinevate maakasutuste korral
2015. aastal

Liikuva kaaliumi keskmine sisaldus on turvasmullaga põllumaadele rajatud püsirohumaadel
98 mg/kg ja vastavatel referentspõldudel 148 mg/kg (Joonis 12), jätkuvatel püsirohumaa
uurimisaladel aga 194 mg/kg. Vastavalt PMK-s välja töötatud väetustarbe gradatsioonile on alla 140
mg/kg jäävad liikuva kaaliumi sisaldused mullas väga väikesed. Kõrgem keskmine liikuva kaaliumi
sisaldus tuleneb suuresti alalt ER turvas4, kus näitaja on väga kõrge - 540 mg/kg.

33

600

540

K, mg/kg

500
400
300

264

254

200
132
84
100

130
100
119
85

97

186
130
93

72

43

65

0
EP
EP
EP
EP
EP
ER
ER
ER
ER
ER
ER
turvas1 turvas2 turvas3 turvas4 turvas5 turvas1 turvas2 turvas3 turvas4 turvas5 turvas6
Põllumaad
Põllumaad

Püsirohumaad
Referentspõllud

Püsirohumaad

Joonis 12. Liikuva kaaliumi sisaldused turvasmuldadega uurimisaladel erinevate maakasutuste korral
2015. aastal
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Liikuva kaaliumi keskmine sisaldus erodeeritud mulla uurimisaladest on pisut madalam jätkuvatel
püsirohumaadel 115 mg/kg (Joonis 13), kuid suhteliselt sarnane põllumaana kasutatud erodeeritud
mullaga.
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Joonis 13. Liikuva kaaliumi sisaldused erodeeritud muldadega uurimisaladel erinevate maakasutuste korral
2015. aastal

Uurimisalade erodeeritud muldade liikuva kaaliumi sisaldused on valdavalt madala kuni keskmise
sisaldusega kultuuride kasvatamise seisukohast, kuid mullaerosiooni kahjulike mõjude vältimiseks
on vajalik abinõu erodeeritud muldade püsirohumaade alla viimine.
Mulla füüsikalised omadused

Mulla lasuvustihedus on üks põhilisi mullaviljakuse näitajaid, mille abil saab selgitada mulla
seisundit tallamise seisukohast ja selle abil saab arvutada ka mulla poorsused. Keskmine endiste
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põllumaade lasuvustihedus turvasmuldadel (Joonis 14) oli 0,47 g/cm3, referentspõldudel 0,85 g/cm3
ja jätkuvatel püsirohumaadel 0,43 g/cm3. Uurimisala EP turvas2 referentsala kohta ülemise kihi
lasuvustihedus puudub, kuna põld oli külvatud ning ülemisest osast seetõttu lasuvustiheduse proove
võtta ei saanud. Turba lasuvustihedus on alati väiksem kui haritavate mineraalmuldade
lasuvutihedus 0,8-1,6 g/cm3 (Astover et al., 2012), sealjuures mida suurem on turba lasuvustihedus,
seda enam on turvas lagunenud.
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Joonis 14. Lasuvustihedused turvasmuldade uurimisaladel erinevate maakasutuste korral 2015. aastal.
Usalduspiirid näitavad standardhälvet (stdev)

Erodeeritud muldadel on keskmine lasuvustihedus (Joonis 15) jätkuvatel püsirohumaadel
1,78 g/cm3, mis viitab tugevale tihenemisele. Samuti on tihenenud mullaga endine põllumaa
uurimisala, mille lasuvustihedus on 1,80 g/cm3. Enne põllumaa, selle referentspõllu ja ühe jätkuva
rohumaa (ER turvas3) uurimisalal ei ole toodud alumise kihi lasuvustihedusi, sest huumushorisondi
tüsedus ei olnud piisavalt suur. Mulla tihenemise põhjuseks võib olla ebasobiva agrotehnika
kasutamine, vähene Corg sisaldus mullas ning õhuke huumushorisont.
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Joonis 15. Lasuvustihedused erodeeritud muldade uurimisaladel erinevate maakasutuste korral 2015. aastal.
Usalduspiirid näitavad standardhälvet (stdev)

Orgaanilise süsiniku varu (Corg varu) on oluline muldade huumusseisundit iseloomustav näitaja,
mis peegeldab mulla orgaanilise süsiniku seisundit baseerudes turba- või huumushorisondi
tüsedusel, lasuvustihedusel ja Corg sisaldusel. Corg varu arvutati 30 cm tüseduse turbakihi ning
erodeeritud muldadel huumushorisondi tüseduse baasil. Keskmine Corg varu (Joonis 16) oli kõige
suurem püsirohumaadel 423 t/ha ning suhteliselt võrdsed tulemused ilmnesid endistel põllumaadel
313 t/ha ja referentspõldudel 317 t/ha.
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Joonis 16. Corg varu turbahorisondis turvasmuldade uurimisaladel erinevate maakasutuste korral
2015. aastal

Intensiivse maaharimisega turvasmuldadel kaasneb orgaanilise aine kiire lagunemine ja seetõttu
Corg varu väheneb. Hoolimata suhteliselt suurest varieerumisest, on Corg varu muutumine hea
orgaanilise süsiniku seisundi koondnäitaja.

36

Erodeeritud muldade uurimisaladel oli keskmine Corg varu (Joonis 17) jätkuvate püsirohumaadel
63 t/ha kohta ning kõige suurem Corg varu 97 t/ha oli endise põllumaa referentsalal. 2020. aasta
tulemuste võrdlemisel käesoleva aasta tulemustega saab anda ülevaate muutustest erodeeritud
muldade Corg varus püsirohumaadel ning võrrelda neid referentsaladega, kus kasvatati
põllukultuure.
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Joonis 17. Corg varu huumushorisondis erodeeritud muldade uurimisaladel erinevate maakasutuste korral
2015. aastal

Muldade füüsikaliste omaduste selgitamiseks analüüsiti muldade poorsust. Uurimisalade erodeeritud
muldade üldine poorsus ja õhuga täidetud pooride osakaal ehk aeratsioonipoorsus määratakse mulla
vee- ja õhurežiimi hindamiseks ja sobivuseks taimekasvatuseks. Ülemise kihi üldpoorsus jääb
tavaliselt vahemikku 35-60%. Uurimisalade keskmised üldpoorsused eri kihtides (Joonis 18) jäävad
aga enamasti alla optimaalse vahemiku. Teistest eristub endise põllumaa referentsala, kus
üldpoorsus on 46% ehk piisav. Erodeeritud muldade ülemise ja alumise kihi üldpoorsused on
sarnased, ega varieeru kuigivõrd. Jätkuvate püsirohumaade keskmine üldpoorsus on 31%, mis on
samuti väga madal.
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Joonis 18. Üldpoorsus, aeratsioonipoorsus ja niiskusesisaldus erodeeritud muldade uurimisaladel erinevate
maakasutuste korral 2015. aastal

Hästi õhustatud muldadeks loetakse muldi, mille õhuga täidetud pooride osatähtsus ehk
aeratsioonipoorsus (Joonis 18) on üle 10%, millele vastab vaid üks jätkuva püsirohumaaga ala (ER
erodeeritud4). Aeratsioonipoorsuse leidmised kasutatakse orgaanilise aine sisaldust ühe sisendina.
Mõningal juhul on aeratsioonipoorsus lausa negatiivne, mis võib olla tingitud asjaolust, et
orgaanilise aine sisaldus oli mullas liiga väike ja arvutuslikult tekkis negatiivne näitaja.
Aeratsioonipoorsuse muutust ajas on võimalik selgitada pärast kordusuuringu läbiviimist. Mulla
niiskus oli jätkuvatel püsirohumaadel ligikaudu 26%.
Kokkuvõte

•

•

•

•
•

Turvasmuldade keskmine turbahorisondi tüsedus põllumaadele rajatud püsirohumaadel oli
42,5 cm ja nende referentsaladel 35,7 cm. Erodeeritud muldade keskmised
huumushorisontide tüsedused olid jätkuvatel püsirohumaadel 23,5 cm, endisel põllumaal ja
referentsalal vastavalt 20,5 ja 21,3 cm.
Turbahorisondi orgaanilise süsiniku sisaldus põllumaadele rajatud püsirohumaadel oli
25,6%, vastavatel referentsaladel 18,1% ja kõige kõrgem püsirohumaadel 34,2%.
Erodeeritud muldade vastav näitaja kõige kõrgem põllul (3,4%), püsirohumaadel oli
keskmine orgaanilise aine sisaldus 1,5%.
Mulla happesus oli üldiselt turvasmuldadega püsirohumaadel (põllumaad, püsirohumaad)
madalam, kui endiste põllumaade referentsaladel, jäädes vahemikku mõõdukalt kuni nõrgalt
happeline (pH=4,6…6,5). Erodeeritud muldade happesused olid võrreldes turvasmuldadega
neutraalsema reaktsiooniga.
Turvasmuldadest enamus kannatavad kaaliumipuuduses ning nende fosforiga varustatus oli
oluliselt halvem kui põllumaadel tervikuna.
Erodeeritud muldade liikuva fosfori sisaldused on võrreldes turvasmuldadega kõrgemad.
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•

•

•

Keskmine endiste põllumaade lasuvustihedus turvasmuldadel oli 0,47 g/cm3,
referentspõldudel 0,85 g/cm3 ja jätkuvatel püsirohumaadel 0,43 g/cm3. Keskmine Corg varu
oli kõige suurem püsirohumaadel 423 t/ha ning suhteliselt võrdsed tulemused ilmnesid
endistel põllumaadel 313 t/ha ja referentspõldudel 317 t/ha.
Erodeeritud muldadel oli keskmine lasuvustihedus jätkuvatel püsirohumaadel 1,78 g/cm3
ning põllumaadel 1,80 g/cm3, mis viitab tugevale tihenemisele. Keskmine Corg varu
püsirohumaadel oli 63 t/ha ning kõige suurem Corg varu 97 t/ha oli endise põllumaa
referentsalal.
Uurimisalade eri kihtide üldpoorsus oli valdavalt alla optimaalse, vaid ühel alal oli see
optimaalne. Erodeeritud muldade ülemise ja alumise kihi üldpoorsused on sarnased, ega
varieeru kuigivõrd. Aeratsioonipoorsuse arvutuslikud tulemused näitavad, et hästi õhustatud
on vaid ühe uurimisala muld.
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1.2. MULLA NO3 (NITRAATLÄMMASTIKU) JA SO4 SISALDUSE MUUTUS JA
DÜNAAMIKA NITRAADITUNDLIKU ALA PÕLLUMULDADES AASTATEL 20122015 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 Keskus, mullaseire büroo
Uuringu eesmärk

Uuringu peamiseks eesmärgiks on jälgida kergestiliikuvate N-vormide (nitraatlämmastik ja
ammoonium-lämmastik) 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 taimetoiteelementide sisalduse dünaamikat mulla
vertikaalprofiilis ning nende tulemuste alusel optimeerida väetamise planeerimist. Lisaks
selgitatakse ka taimekaitsevahendite jääkide sisaldust nitraaditundlikul alal (NTA) paiknevatel
tootmispõldudel.
Prognoosimaks võimalikku leostumise ohtu on oluline teada, kuidas muutuvad erinevad
mullaparameetrid. Sellest lähtudes on võimalik hinnata potentsiaalset mineraalse lämmastiku,
taimedele omastatava väävli ja teiste toiteelementide võimalikku liikumist mulla vertikaalprofiilis
ning potentsiaalset leostumist sõltuvalt maakasutusest, ilmastikust ja mullastikust.
Metoodika

2012. aasta kevadel rajati uurimisala Adavere lähedal Puiatu külas asuvale tootmispõllule (edaspidi
Adavere). Uurimisala on kuivendatud drenaažisüsteemiga ning seal on levinud liivalõimisega
leostunud gleimuld (Go). Seega on tegemist üldiselt liigniiske liivmullaga, mille
dreenimisomadused on väga head, kuid toitainete sidumise võime suhteliselt madal. Proovide
kogumist alustati 2012. aasta mai lõpust ning 2015. a mai keskpaigaks (viimased proovid koguti
19.05.2015) oli analüüsitud kokku 388 mullaproovi, millest 2015. a jooksul analüüsiti 52
mullaproovi. Laboratoorsete analüüside tulemusena selgus peamiste toiteelementide ja orgaanilise
süsiniku (Corg) dünaamika mulla künnikihis kuni 15 cm sügavuseni.
Tulemused ja arutelu

Uuringu peamiseks eesmärgiks oli selgitada mineraalse lämmastiku (Nmin) ja väävli (S) liikuvust
NTA põllumullas ja lisaks sellele jälgiti ka mulla liikuva fosfori ja kaaliumi sisalduse dünaamikat.
2011. a sügisel väetati põldu tahke veisesõnnikuga ning külvati talinisu, 2013. aastal kasvas põllul
oder, mida väetati väävlit sisaldava kompleksväetisega ning täiendavalt lämmastikväetisega (Tabel
1). 2013. aasta sügisel väetati põldu tahke veisesõnnikug. 2014. aastal külvati põllule suviraps ning
väetati kaks korda mineraalväetistega, kokku lisati mulda 79 kg/ha lämmastikku, 17 kg/ha fosforit,
46 kg/ha kaaliumi ja 33 kg/ha väävlit. 2015. aasta kevadel külvati põllule suvinisu ja väetati
lämmastikunormiga 22 kg/ha, fosforit lisati 24 kg/ha ja kaaliumi 69 kg/ha. Kahjuks alustati mai
keskel sellel põllul ehitustegevusega ja seetõttu olime sunnitud proovide kogumise antud kohast
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lõpetama 19. mail ja viisime seejärel proovivõtuala sama põllu teise ossa. Käesolevas aruandes
käsitleme vaid nn vana katseala tulemusi.
Tabel 1. Adavere uurimisala põlluraamatu väljavõte aastatel 2011-2015
Tehtud tööd ja kasutatud materjalid
Kuup.

Teostatud
töö

Materjali liik

Materjali nimi

Kogus ühik

org. väetis

2011. a
tahe veisesõnnik 45

talinisu

terad

8.aug
18.aug
1.sept
9.sept
20.sept

väetamine
künd
randaalimine
randaalimine
külv

23.apr
1.mai
6.sept
13.sept
18.okt

väetamine
min. väetis
äestamine
koristamine
talinisu
põhu koristus talinisu
künd

t/ha

Kg/ha, (elemendina)
N

P

K

S

193

47

135

0

0

26

33

2012. a
26-0-0-13S

200

kg/ha 52

terad
põhk

3,6
1,8

t/ha
t/ha

250
200
50

kg/ha 18
kg/ha 52
t/ha 86

30

63

21

60

17

46

2013. a
12.mai
14.mai
20.mai
15.nov
20.nov

kultiveerimine
külv
oder „Anni“
väetamine
min. väetis
väetamine
org. väetis
künd

7-12-25-13S
26-0-0
veisesõnnik
2014.a.

10.apr
24.apr
25.apr
29.apr
23.mai
3.sept
15.nov

kultiveerimine
väetamine
kultiveerimine
külv
väetamine
koristamine
künd

23.apr
25.apr

väetamine
libistamine

28.apr

külv

min. väetis

7-20-28

200

kg/ha 14

suviraps
min. väetis
suviraps

26-0-0-13S
seeme

250
1,95

t/ha

min. väetis

2015.a.
8-20-30

280

kg/ha 22

65

33

24

69

suvinisu
Triso

Joonis 19 kajastab näitajaid kogu perioodi 2012-2015 kohta, kuid käesolevas aruandes on
analüüsitud põhjalikumalt vaid 2015. aastal toimunud muutusi. Mineraalse lämmastiku (Nmin)
dünaamikat analüüsides selgub, et proovide kogumisperioodi alguses 2015. aasta märtsi algul oli
Nmin-sisaldus mullas veidi madalam, kui enne maapinna külmumist jaanuari algul. Seejuures oli
vähenenud nitraatioonist pärinev lämmastik ja veidi suurenenud ammooniumiooni N-sisaldus.
Võrreldes mulla külmumiseelse seisundiga oli veidi suurenenud väävlisisaldus mullas. Üldiselt olid
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Nmin ja S sisaldus praktiliselt samal tasemel perioodil detsember kuni aprilli keskpaigani, mil põldu
väetati.
NO3N
NH4N
Nmin

mg/kg

160
140
120
100
80
60
40

19,0
14,0
6,2

12,2
20
5,5
0

NO3N
NH4-N

60
54,3

50

Nmin

mg/kg

40
30
22,8
20

18,6
8,8
7,2
1,7

10 7,5
0

4,2

NO3-N
NH4-N
Nmin
S

60
50

55,7
53,6

mg/kg

40
30
20
9,1
10
0

7,6 3,6 6,4
4,0 5,3
1,5 2,8

16,3
2,1

Joonis 19. Mineraalse lämmastiku (Nmin) erinevate vormide ning väävli (S) sisaldused ja dünaamika NTA
Adavere uurimisalal 2013. a (ülemine joonis), 2014. a (keskmine joonis) ja 2015. aastal (alumine joonis)
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Kuivõrd 2014. a sügisel mulda väetisi ei lisatud, siis oli selline suhteliselt madal ja suuremate
kõikumisteta Nmin ja S sisaldus ootuspärane. Seega ei olnud mulla ülemises kihis 2015. a kevadel
leostumise seisukohast ohtlikku toiteelementide kontsentratsiooni ning leostumist ei toimunud üldse
või toimus minimaalses koguses. Kõrgema taseme saavutas Nmin-sisaldus mõni päev peale
mineraalväetise külvamist (23.04), mil mineraalväetisest pärit lämmastik lahustub küll mullalahuses,
kuid suvinisu ei suuda seda veel omastada. Vastavalt väetisest vabaneva Nmin kogusele suureneb ka
tema kontsentratsioon mullas ja saavutab 19.mail maksimaalse taseme. Veidi tõuseb ka S sisaldus
mullas, kuid see on tingitud eelmise kultuuri (raps) koristusjäätmete lagunemisel mulda vabanevast
väävlist. Kahjuks tuli sel hetkel proovide kogumine lõpetada eelpoolmainitud põhjusel.
Muldade toiteelementide sidumise võime sõltub peamiselt lõimisest. Antud põllu lõimiseks on liiv ja
seega suudab muld siduda suhteliselt vähe kergesti liikuvaid toiteelemente. Käesoleva uuringu
tulemustele tuginedes saame väita, et antud muld suudab sõltuvalt aastast siduda maksimaalselt 8-20
mg/kg Nmin ja 8-10 mg/kg väävlit. Kuivemal perioodil on võimalik mullas säilitada rohkem
toiteelemente ja sademeterikkamal perioodil toimub toiteelementide leostumine sügavamatesse
kihtidesse. Peale kultuuri koristamist toimub esmalt laguneva orgaanilise aine arvelt Nmin-sisalduse
tõus, kuid sademeterikkal perioodil hakkab Nmin-sisaldus mulla ülemises kihis kiirelt vähenema.
Aruandes iseloomustatakse toiteelementide sisalduse muutusi alates 3. märtsist 2015. a, kuid
joonistel (Joonis 20; Joonis 21; Joonis 22) on parema ülevaate saamiseks kajastatud ka varasemad
aastad, mida käsitleti põhjalikumalt 2012. aasta (PMK, 2013a), 2013. aasta (PMK, 2014a) ja 2014.
aasta (PMK, 2015a) aruannetes. Võrreldes 2014. aasta talvise liikuva PK-sisaldusega mullas oli
kevadeks nii P-sisaldus (6,8 mg/kg) kui ka K-sisaldus (11,9 mg/kg) veidi suurenenud (Joonis 20).
Selline kasv on seletatav eeskätt orgaanilise väetise kasutamisega 2013. aasta sügisel ning selle
aeglasel mineraliseerumisel vabanevate toitainete lisandumisega mulda. Seejärel liikuva PK sisaldus
väheneb mullas ja mõlemad elemendid saavutavad miinimumtaseme aprilli keskpaigaks. 23. aprillil
väetatakse põldu mineraalväetisega ning ka PK sisaldus mullas hakkab kiiresti tõusma, kusjuures
oluliselt kõrgemale tõuseb K sisaldus. Kaaliumi lisati mulda normiga 69 kg/ha ning selle tagajärjel
suurenes K sisaldus mullas u 80 mg/kg kohta, fosforit lisati mulda normiga 22 mg/kg ja selle
tagajärjel suurenes mulla liikuva P sisaldus u 20 mg/kg võrra. Üldiselt on K sisaldus põllul vastavalt
gradatsioonile keskmine ja P sisaldus kõrge ning kogu uurimise jooksul on mõlema toiteelemendi
sisaldus olnud tõusva trendiga. Sellele on aidanud kaasa nii sõnniku kui ka mõõdukas
mineraalväetiste kasutamine.
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Joonis 20. Liikuva fosfori (P) ja kaaliumi (K) sisaldus ja dünaamika NTA Adavere uurimisalal perioodil 20122015. Sirgjoonega näidatud vastava toiteelemendi sisalduse dünaamika trendijoon

Liikuva Ca- ja Mg-sisalduse dünaamikast selgub (Joonis 21), et Adavere ala on üldiselt kõrge
liikuva Ca- ja Mg-sisaldusega – mõlema toiteelemendi sisaldus on tunduvalt kõrgem kui taimede
optimaalseks toitumiseks vajalik. 2015. a varakevadel oli Mg-sisaldus mullas praktiliselt samal
tasemel ja Ca-sisaldus veidi madalam kui eelmise perioodi lõpul. Mõlema elemendi sisaldus on
miinimumis 14. aprillil ning peale seda hakkab sisaldus suhteliselt järsult tõusma, saavutades kogu
uuringuperioodi maksimumi mai keskpaigaks, Mg puhul on maksimumsisaldus vahetult peale külvi
ja langeb seejärel. Üldiselt varieerub Ca ja Mg sisaldus mullas enam kui PK sisaldus.
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Joonis 21. Liikuva kaltsiumi ja magneesiumi sisaldus ja dünaamika NTA Adavere uurimisalal perioodil 20122015. Sirgjoonega näidatud vastava toiteelemendi sisalduse dünaamika trendijoon

Poolmikro- ja mikroelementide sisalduse dünaamikast (Joonis 22) selgub, et Mn- ja B-sisaldus on
varakevadel praktiliselt võrdne sügistalvise sisaldusega, kuid Cu-sisaldus on veidi suurenenud.
Eelnevatel aastatel on Cu ja Mn olnud tunduvalt stabiilsema sisaldusega mullas kui B, kuid
käesoleval aastal tõuseb B sisaldus ühel nädalal u 2 korda, ilmselt on tegemist teatud tehnilise veaga.
Kevadise perioodi jooksul on üldiselt uuritud elementide sisaldus olnud stabiilne. Vase sisaldus
mullas on jätkuvalt suhteliselt kõrge, ületades tunduvalt meie põllumuldade optimaalset Cu-sisaldust
(1,5 mg/kg). B-sisaldus mullas on üldiselt stabiilne, kuid jääb siiski alla taimedele vajalikku
optimumi (1,5 mg/kg). Kuna liikuva Mn, Cu ja B allikateks mullas on peamiselt orgaanilised
väetised, siis 2013. aasta hilissügisel mulda küntud sõnniku mõjul on Cu- ja Mn-sisaldus mullas
tõusnud, B-sisaldus on pigem stabiilne.
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Joonis 22. Poolmikro- ja mikroelementide sisaldus (mg/kg) ja dünaamika NTA Adavere uurimisaladel
perioodil 2012-2015. Sirgjoonega on näidatud vastava toiteelemendi sisalduse dünaamika trendijoon

Corg-sisalduse lühiajalised muutused olid hoolimata selle näitaja üldisest staatilisusest suhteliselt
suured (Joonis 23). 2015. a varakevadel oli Corg-sisaldus veidi kõrgem kui 2014. aasta perioodi
lõpus, kuid vähenes järsult aprilli algul ja suurenes taas peale külvi. Vaadates kogu Corg sisalduse
trendi vaatluseperioodi jooksul, siis on sellised kõikumised suhteliselt tavalised. Kogu perioodi
hinnates selgub, et Corg vähenes kuni 2013 a novembrini, mil mulda lisati sõnnikut ja hakkas selle
tagajärjel oluliselt suurenema. Muutuse üldist iseloomu näitab joonisel kajastatud trendijoon ja
perioodi lõpuks oli Corg-sisaldus praktiliselt sama kui perioodi alguses ja u 0,5% kõrgem kõige
madalamast tasemest. Kogu perioodi jooksul oli madalaim Corg-sisaldus 2013. aasta oktoobris
(3,25%) ja kõrgeim 2014. aasta novembri keskel peale kündi (4,27%). Seega oli peamine Corgsisalduse mõjutaja eelmisel aastal kasutatud orgaaniline väetis, mille mõju ulatus ka 2015. aastasse,
kuid ilmselt siit edasi mõju väheneb oluliselt ja algab Corg sisalduse aeglane langus mullas.
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Joonis 23. Orgaanilise süsiniku (Corg) sisaldus ja dünaamika NTA Adavere uurimisalal perioodil 2012-2015.
Tumeda joonega on näidatud Corg sisalduse dünaamika suundumus

2014. aastal võeti toiteelementide võimaliku leostumise jälgimiseks esmakordselt mullaproovid ka
sügavamatest mullakihtidest ning seda jätkasime ka 2015. aasta kevadel. Ülemises mullakihis oli
Nmin-sisaldus kõige madalam varakevadel ja kõige kõrgem detsembris (Joonis 24). 2014. aasta
aprillis oli Nmin-sisaldus kõige madalam ja järelikult oli enamus sõnnikut (laotatud 2013.aasta
novembris) selleks hetkeks veel mullas lagunemata ja hakkas alles seejärel suhteliselt intensiivselt
lagunema. Kuigi kogu vegetatsiooniperioodi vältel kasutas raps arenemiseks mullast mineraalset
lämmastikku, oli koristusjärgselt siiski suurenenud nii ülemise kui ka keskmise mullakihi Nminsisaldus. Järelikult ei suutnud raps kogu tekkivat Nmin ära kasutada ja osa sellest leostus
keskmisesse mullakihti. Kõige alumises kihis oli Nmin-sisaldus vähenenud ehk liikunud veel
allapoole. Ajavahemikul september-detsember suurenes Nmin-sisaldus kõikides kihtides ja kõige
enam keskmises ja alumises mullakihis, mis viitab tugevale leostumisele. Kuna suurenes ka ülemise
kihi Nmin-sisaldus, viitab see jätkuvale aktiivsele orgaanilise aine lagunemisele. 2015. aasta
aprilliks oli ülemises kihis Nmin sisaldus langenud u 35 % võrreldes detsembrikuu näitajaga.
Alumistes kihtides oli Nmin sisalduse vähenemine väga suur ja seega liikus talve jooksul suur osa
sügisel mulda kuhjunud Nmin kogusest allapoole. Ülemise kihi väiksem langus on tingitud sellest,
et kevadel algas uus mineraliseerumine ja seega Nmin vabanemine mulda, kuid see liikumine ei ole
veel jõudnud alumistesse kihtidesse.
Suhteliselt sarnased tendentsid ilmnesid ka väävlisisalduse muutumisel erinevates mullakihtides.
Siiski oli S-sisaldus mulla alumistes kihtides septembris veel suhteliselt madal, kuid detsembriks oli
keskmise kihi väävlisisaldus suurenenud ja ülemises kihis jäänud praktiliselt samaks. Alumisse kihti
polnud leostunud väävel detsembriks veel jõudnud. 2015. aasta aprilliks oli oluliselt vähenenud
keskmise kihi S sisaldus, kuid alumises kihis oli sisaldus isegi veidi tõusnud – väävli leostumine
toimub aeglasemalt kui Nmin. Järelikult toimub väävli vabanemine mineraliseerumisel ja seega
liikumine mullas aeglasemalt kui mineraalsel lämmastikul.

47

35
30

mg/kg

25
20
15
10
5
0
0-30 30-60 60-90 0-30 30-60 60-90 0-30 30-60 60-90 0-30 30-60 60-90
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
apr.14

sept

dets
S

apr.15

Nmin

Joonis 24. Uurimisala keskmine väävli (S) ja mineraalse lämmastiku (Nmin) sisaldus ja dünaamika mulla
erinevates sügavuskihtides perioodil 2014-2015

Mulla liikuva P- ja K-sisalduse dünaamikast vertikaalsuunas selgub (Joonis 25), et kõigil
proovivõtmise aegadel oli kõrgeim PK-sisaldus ülemises mullakihis. Kõige kõrgem oli P-sisaldus
ülemises kihis septembris ning hakkas siis aeglaselt langema järgmistel proovivõtmistel. Kõikidel
proovidel oli alumise kihi P-sisaldus väga madal, järelikult fosfori leostumine mulla alumisse kihti
on väga väike. Keskmise kihi P-sisaldus oli suurim detsembris, mis näitab P-leostumist
sügisperioodil ülemisest kihist keskmisesse, kuid mitte allapoole. Väiksem sisaldus keskmises kihis
oli 2015. aasta aprillis ja sellest järeldub, et talve jooksul toimub ka P märkimisväärne liikumine
allapool, kuigi muld suudab ülemises kihis siduda P enam kui Nmin. Seega toimub peamine fosfori
liikumine ülemisest kihist keskmisesse mullakihti sügisperioodil ja keskmisest meetrisest profiilist
allapoole talve jooksul.
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Joonis 25. Uurimisala keskmine liikuva fosfori (P) ja kaaliumi (K) sisaldus ja dünaamika mulla erinevates
sügavuskihtides perioodil 2014-2015
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Kõrgeim K-sisaldus oli septembris ülemises mullakihis ja võrreldes aprilliga oli see tõusnud
oluliselt. Selle põhjuseks oli kindlasti väetamine kaaliumit sisaldava mineraalväetisega, mille
tagajärjel suurenebki mulla liikuva kaaliumi sisaldus. Alumiste kihtide K-sisaldus septembris oli
praktiliselt sama kui aprillis. Olulised muutused toimusid perioodil september-detsember, kus
ülemise kihi K-sisaldus vähenes ja suurenes alumiste kihtide K-sisaldus. Selline tendents viitab
üheselt leostumisele ja kuna oluliselt suurenes samal ajal ka alumise kihi K-sisaldus, siis järelikult
allub kaalium leostumisele kergemini kui fosfor. Mõnevõrra üllatuslikult suurenes K-sisaldus
ülemises kihis 2015.aasta aprillis võrreldes detsembriga, kuid alumistes kihtides vähenes sisaldus
oluliselt. Kõige suurem langus oli keskmise kihi K-sisalduses.
Liikuvate toitainete dünaamika analüüs näitas, et kerge lõimisega liivmuld ei suuda siduda
märkimisväärses koguses mullas kergesti liikuvaid mineraalset lämmastikku ja väävlit. Kuigi peale
kündi suureneb toitainete sisaldus ajutiselt mulla ülemises kihis, siis rohkete sademetega toimub
suhteliselt kiire leostumine mulla alumistesse kihtidesse. Seda näitas ka nende toitainete sisalduse
vähenemine mulla ülemises kihis sel perioodil. 2013. aastal mulda lisatud sõnniku lagunemisel
vabanenud toiteelementide arvelt hakkasid aeglaselt suurenema ka nende sisaldused mullas. 2014.
aasta detsembrist kuni 2015. aasta aprillini jätkus suhteliselt intensiivne Nmin ja S sisalduse
vähenemine kõikides kihtides, mis viitab olulisele leostumisele talveperioodil.
2011. aastal alustati ning 2015. a jätkati Nmin-sisalduse muutuste uuringutega ka sügavamates
mullakihtides, et selgitada toitainete liikuvuse ja selle ka potentsiaalse leostumise võimalikkust,
koguseid ja seaduspärasid. Uurimiseks rajati NTA piirkonna viiele põllumassiivile vaatlusväljakud,
kus teostati proovide kogumist kolm korda aastas (enne külvi aprillis, peale koristust septembris ja
enne mulla külmumist detsembris) kolmes mullakihis (0 - 30 cm, 30-60 cm, 60-90 cm sügavuses).
Põldude maakasutuse ning väetamise andmed on esitatud tabelis (Tabel 2). 2015. aastal kasutati
seirepõldude väetamiseks keskmiselt 74 kg/ha lämmastikku, 32 kg/ha fosforit, 75 kg/ha kaaliumi ja
12 kg/ha väävlit.
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Tabel 2. Adavere uurimisala põldude kultuurid ja nende väetamine 2012-2015. aastal vastavalt
põlluraamatute andmetele
Kuupäev
Materjali liik Materjali nimi Kogus Ühik N kg/ha P kg/ha K kg/ha S kg/ha
Adavere 1, oder (2015)
19.04.2014
min. väetis
17-5-21
250
kg/ha 43
13
52
28.04.2014
külv
suvioder
13.05.2014
min. väetis
26-0-0-13S
240
kg/ha 62
22.04.2015
min. väetis
8-20-30
230
kg/ha 18
20
57
26.04.2015
külv
suvioder
20.05.2015
min. väetis
30-0-0-S7
220
kg/ha 75
17,5
19.08.2015
min. väetis
8-20-30
310
kg/ha 24,8
62
93
20.08.2015
külv
taliraps
Adavere 2, punane ristik
19.04.2014
min. väetis
7-5-21
300
kg/ha 21
15
62
21.04.2014
külv
suvinisu
13.05.2014
min. väetis
26-0-0-13
300
kg/ha 78
16.10.2014
org. väetis
veisesõnnik 40
t/ha
180
60
184
7.05.2015
min. väetis
8-20-30
150
kg/ha 12
13
37
10.05.2015
külv
punane ristik
Adavere 3, kõrrelised heintaimed, talirukis
NH4 NO3
200
kg/ha 68
4-7-24
200
kg/ha 8
14
NH4 NO3
90
kg/ha 30
veisesõnnik 45
t/ha
225
70
talirukis

4.04.2014
11.04.2014
29.05.2014
7.07.2015
1.09.2015

min. väetis
min. väetis
min. väetis
org. väetis
külv

22.04.2014
28.04.2014
15.04.2015
29.07.2015

Adavere 4, kõrrelised heintaimed (karjamaa raihein)
min. väetis
NH4 NO3
200
kg/ha 68
min. väetis
kaaliumkloriid 200
kg/ha
min.väetis
30-0-0-S7
200
kg/ha 60
min. väetis
30-0-0-S7
200
kg/ha 60

19.04.2014
21.04.2014
13.05.2014
16.10.2014
7.05.2015
10.05.2015

min. väetis
külv
min. väetis
org. väetis
min. väetis
külv

Adavere 5, punane ristik
7-5-21
300
kg/ha 21
suvinisu
26-0-0-13S
300
kg/ha 78
veisesõnnik 40
t/ha
180
8-20-30
150
kg/ha 12
punane ristik

47
207

99
21
21

15

63

60
13

184
37

Toiteelementide liikumine mullaprofiilis sõltub eeskätt sademete hulgast ja jaotumisest ning
vastavatest andmetest selgub, et uurimisaastate suurim sademete hulk oli 2012. aastal ja kõige
kuivem 2015. aastal (Tabel 3). Leostumise suhtes kõige kriitilisemal ajal ehk sügisperioodil oli
kõige sademetevaesem 2014. aasta sügis. Muld sulas 2015. aasta märtsi alguses ja külmus Adavere
piirkonnas valdavalt 29. detsembril 2015.
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Tabel 3. Sademete hulk Jõgeva meteoroloogiajaamas perioodil 2011-2015 kuude lõikes
Kuu
2011
2012
2013
2014
2015
Jaanuar, mm
74,4
80,6
39,2
35,6
61,7
Veebruar, mm
28,3
40,8
34,5
34,9
30,5
Märts, mm
22,2
44,7
9,5
34
35,9
Aprill, mm
9,6
53,3
37
9,9
61,7
Mai, mm
32,5
61,7
84,3
64,1
42,6
Juuni, mm
38,6
110,5
38,5
157,1
51,8
Juuli, mm
35,7
79,9
34,2
47,8
77,2
August, mm
77,2
131,3
73,2
123
33,6
September, mm
54,6
60
33,1
27,3
61,5
Oktoober, mm
73,8
75,7
59,4
48,2
8,6
November, mm
37,3
80,4
85,9
18,1
52,5
Detsember, mm 116,1
48,6
52,9
62,7
57,7
Summa
600,3
867,5
581,7
662,7
575,3
/keskmine, mm
Sügisel, mm
281,8
264,7
231,3
156,3
180,3

Nmin-sisaldus põldudel oli aastate lõikes erineva tasemega, kuid viie ala keskmiste tulemuste
võrdlus perioodil 2011-2015 näitab, et Nmin-tase mulla ülemises kihis oli 2015. aasta aprillis ja
septembris võrdne 2014. aastaga, kuid väiksem kui aastate keskmine (Joonis 26). Detsembris oli
Nmin-tase 2015. aastal aga tunduvalt madalam kui eelnevatel aastatel ja see oli seotud nii üldiselt
madalama väetustasemega ning põldude talvise taimkatte (rohumaa või talivili) olemasoluga 2015. a
sügisel. Seega tarbisid kultuurid rohkem Nmin kui eelnevatel aastatel, mil kolmel põllul ei olnud
talvist taimkatet. Teise mullakihi (30-60 cm sügavusel) üldine Nmin sisaldus oli aastate lõikes
madalam kui ülemisel mullakihil ja madalaim oli sisaldus septembris ja kõrgeim detsembris. Selle ja
järgmise kihi Nmin sisaldust mõjutab oluliselt sademete hulk, mille toimel saab toimuda Nmin
liikumine ülemisest mullakihist allapoole. 2015. aastal oli selle kihi Nmin sisaldus kõikidel
proovivõtuaegadel suhteliselt madal võrreldes eelnevate aastatega. Võrreldes 2014. aastaga oli Nmin
sisaldus käesoleval aastal suurem aprillis ja detsembris. Sügisperioodi madalaim sademete hulk oli
2014. aastal ja 2015. aastal oli sademeid sügisperioodil vaid veidi rohkem. Seega oli neil aastatel
suhteliselt väike ka leostumine mulla alumistesse kihtidesse. Leostumist mõjutab lisaks sademetele
ka Nmin üldine sisaldus – mida kõrgem on Nmin-sisaldus, seda suurem on ka leostumise oht. Seda
tõestavad ka tulemused – näiteks 2011. aastal oli Nmin-sisaldus ülemises mullakihis detsembriks
oluliselt vähenenud. Keskmise mullakihi Nmin sisalduse üldine loogika on seega järgmine – aprillis
ja detsembris on sisaldus kõrgem kui septembris. Perioodil september- detsember toimub Nmin
sisalduse suurenemine vastavalt kasvatatavale kultuurile, sademetele ja Nmin üldisele tasemele
mullas.
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Joonis 26. Uurimisalade keskmine mineraalse lämmastiku (Nmin) sisaldus ja dünaamika mulla erinevates
kihtides NTA viie ala keskmisena perioodil 2011-2014

Alumise kihi Nmin sisalduse dünaamika on sarnane keskmisele kihile – üldiselt on madalaim
sisaldus kevadel ja kõrgeim sügisel septembris. Üldiselt oli keskmises ja sügavamas mullakihis
Nmin-dünaamika 2015. aastal suhteliselt stabiilne ja Nmin sisaldus küllalt madal, kuid veidi kõrgem
kui 2014. aastal. Hoolimata septembrikuu suurest sademete hulgast ei toimunud olulist Nmin
leostumist, sest sellele järgnes ekstreemselt sademetevaene oktoober ja järelikult suutsid ka
kultuurid veel piisavalt Nmin omastada mullast.
Mineraalse lämmastiku ja selle liikumisest erinevates mullakihtides viie ala keskmisena
uurimisaastate jooksul selgub, et mullas sisaldub märkimisväärne kogus mineraalset lämmastikku.
Perioodil september kuni detsember vähenes mineraalse lämmastiku kogus ülemises mullakihis
peamiselt leostumise tulemusena u 30 kg/ha, mille tagajärjel suureneb vastavalt järgmise kihi Nmin
kogus 21 kg/ha võrra ja alumine mullakiht 16,8 kg/ha võrra (Joonis 27).
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Joonis 27. Mineraalse lämmastiku kogus ja muutus erinevates mullakihtides viie põllu keskmisena perioodil
2011-2015

Oluline on jälgida ka võimalikke erinevusi Nmin liikuvuses sõltuvalt konkreetse põllu
maakasutusest ja väetamisest. Joonis 28 on esitatud põldude Nmin sisaldused perioodil detsember
2014 kuni detsember 2015 ja Nmin väetamine kokku 2014 ja 2015. aastal. Tahesõnniku
arvestamisel lähtusime eeldusest, et 50% tahesõnnikus olevast lämmastikust on mineraalses vormis.
Kahe aasta jooksul on kõige enam mineraalset lämmastikku väetistega mulda lisatud Adavere 1 alal
ja seda vaid mineraalväetisena. Kõrgeim oli Nmin sisaldus ülemises kihis 2015. aasta septembris
talirapsi külvijärgselt. Kuna külvieelselt lisati mulda mineraalset lämmastikku 25 kg/ha, siis on igati
loogiline kõrge Nmin sisaldus, sest tärkav raps ei ole jõudnud lämmastikku veel tarbida. Ülejäänud
proovivõtmise aegadel on Nmin tase mulla ülemises kihis olnud suhteliselt samal tasemel (8-9
mg/kg). Järgmises kihis oli kõrgeim sisaldus detsembris ja võrreldes septembriga oli see suurenenud
oluliselt – järelikult pole raps suutnud kogu Nmin ära tarbida ja vähemalt osa sellest on liikunud
sügavamasse mullakihti. Kuigi veel keskmises mullakihis on erineval ajal võetud proovitulemuste
erinevused märgatavad, siis kõige sügavamas mullakihis on sisaldused sõltumata proovikogumise
ajast praktiliselt võrdsed. Järelikult ei ole toimunud leostumist alumisse mullakihti ja seega ka
mullaprofiilis veelgi allapoole. Adavere 2 põllul anti kahel viimasel aastal väetistega kokku
mineraalset lämmastikku 152 kg/ha ja sellest veisesõnnikuga 2014. aasta sügisel u 90 kg/ha.
Kõrgeim Nmin sisaldus oligi ülemises kihis 2014. a detsembris ja madalaim aasta hiljem. Järelikult
on suutnud 2015. a kevadel külvatud ristik tarbida ära peaaegu kogu sõnnikust mineraliseerunud
lämmastiku. Septembrist kuni detsembrini vähenes Nmin sisaldus veidi ja ilmselt on see
sademetevaesusest tingitud vähese mullasisese liikumise tulemus. Keskmises mullakihis on samuti
Nmin sisaldus vähenenud kolmel esimesel proovide võtmisel, kuid veidi suurenenud 2015. a
detsembris – järelikult on hästi väike osa mineraalsest lämmastikust leostunud ka keskmisesse
mullakihti. Alumise mullakihi Nmin sisaldus on suurenenud aprillis ja detsembris, mil toimub kõige
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intensiivsem Nmin liikumine mullaprofiilis allapoole, kuid kogused on olnud suhteliselt väikesed.
Seega võib öelda, et taheda veisesõnniku kasutamisel ristiku eelselt ei ole märgata olulist Nmin
leostumist – Nmin vabanemine mineralisatsioonil ja ristiku tarbimine on omavahel suhteliselt hästi
tasakaalus.
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Joonis 28. Mineraalse lämmastiku keskmine sisaldus ja dünaamika mulla erinevates kihtides NTA
proovialadel perioodil 2014-2015

Adavere 3 ala väetati viimasel kahel aastal kokku normiga 209 kg/ha, sellest orgaanilise väetisega
(tahesõnnik) 2015. aasta juulis 112 kg/ha. Tegemist oli kõrreliste heintaimedega ja ülemises kihis oli
juba perioodil algul Nmin sisaldus suhteliselt kõrge, kuid ilmselt veisesõnniku mineraliseerumisel
tekkinud Nmin mõjul oli näitaja maksimaalne 2015. a septembris ja kuigi oli pikk ja suhteliselt soe
sügis ja tingimused mineraliseerumiseks soodsad, langes detsembriks taas oluliselt. Keskmise ja
alumise kihi graafikud näitavad selgelt, et sügisperioodil on Nmin liikunud peamiselt just
alumistesse mullakihtidesse ja seal toimus Nmin sisalduse oluline tõus, kuid üldine sisaldus jäi
suhteliselt madalaks, võrreldes näiteks teiste põldudega. Adavere 4 alal anti kahel viimasel aastal
mineraalväetistega kokku 188 kg/ha mineraalset lämmastikku ja tegemist oli kõrreliste rohumaaga.
Ülemises kihis oli sellel põllul vaatluspõldudest kõrgeim Nmin sisaldus perioodil 2014. aasta
detsembrist kuni 2015. aasta septembrini ja seejärel langes järsult, mis on seletatav suhteliselt sooja
sügise ja pika vegetatsiooniperioodiga ja selle aja jooksul tarbiti heintaimede poolt suhteliselt suur
kogus mineraalset lämmastikku. Alumistes kihtides toimunud muutustest selgub, et kuna alumise
kihi Nmin sisaldus on märgatavalt suurenenud, siis on teatud osa Nmin siiski leostunud ka
alumisesse mullakihti. Järelikult rohumaale juuli lõpus antud 60 kg/ha mineraalset lämmastikku ei
suuda rohumaakultuur vegetatsiooni jooksul ära tarbida. Loomulikult mõjutavad seda ka
uurimisaasta ilmastikutingimused. Adavere 5 ala väetati Nmin väetisega kahe aasta jooksul kõige
vähem (92 kg/ha) ja enamus sellest lisati 2014. a oktoobris veisesõnnikuga ning selle mõju on
ülemises kihis 2014. aasta detsembris selgelt märgatav – Nmin sisaldus on kõrgem kui järgnevatel
proovikogumise aegadel ja langeb miinimumini 2015. a septembris. Perioodil september-detsember
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tõuseb Nmin sisaldus taas ja see on seletatav eeskätt aasta tagasi lisatud sõnniku lagunemisel
vabaneva Nmin kogusega, millel puudub vegetatsiooni lõppemise tõttu tarbija. Talve jooksul on
märkimisväärselt suurenenud Nmin sisaldus alumistes kihtides, eriti kõige alumises kihis. Järelikult
liikus talve jooksul osa mineralisatsioonil vabanenud lämmastikust alumisse mullakihti ja ilmselt ka
allapoole. Aprillist kuni septembrini väheneb näitaja kõigis kihtides ja septembrist detsembrini
suureneb keskmises kihis oluliselt, alumises kihis vähesel määral. Ilmselt on see tingitud
sademetevaesest sügisest, mille tõttu Nmin ei ole jõudnud liikuda alumisse mullakihti. Kuivõrd selle
põllu Nmin sisaldus on üldiselt kõrgemal tasemel kui teistel põldudel, siis iseloomustab see
tahesõnnikust mulda tulnud Nmin liikumise dünaamikat aasta jooksul. Seega jõuab sügisel mulda
lisatud veisesõnnikust pärit Nmin mulla alumisse kihti suures osas juba järgmiseks kevadeks ja sel
perioodil on ka potentsiaalse leostumise oht suurim, kuid märkimisväärne Nmin liikumine mullas
toimub ka järgmise aasta sügisel. Ilmselt on siis lisaks sõnnikust pärit Nmin tegemist ka
lämmastikurikka (ristik) orgaanilise aine lagunemisel tekkiva mineraalse lämmastikuga.
Lisaks mineraalsele lämmastikule analüüsiti ka teiste toiteelementide sisalduse muutust mullas
talveperioodil ning selgus, et sõltuvalt põllust võib märkimisväärne kogus liikuvat fosforit jõuda
mulla alumistesse kihtidesse (Joonis 29). Samas oli liikuva P sisalduse dünaamikas olulised
erinevused võrreldes Nmin dünaamikaga. Ülemise kihi P-sisaldus oli kõikidel aladel perioodil
detsember – aprill muutunud väga vähe ja rohumaade (Adavere 3 ja 4) P-sisaldus oli kõikides
kihtides väga madal ja sellest tulenevalt praktiliselt puudus P liikumine mullaprofiilis allapoole.
Seega võib teha järelduse, et kui liikuva P sisaldus mullas on alla keskmise, siis puudub praktiliselt
P leostumine isegi tahesõnniku kasutamisele järgneva kuue kuu jooksul (Adavere 3 ala). Kahel
esimesel seirealal oli P-sisaldus mullas kõrge ja see kajastub ka alumiste mullakihtide P-sisalduses.
Kuigi Adavere 2 ala väetati 2014. a sõnnikuga, siis ülemises kihis liikuva P sisaldus vähenes veidi,
kuid alumistes kihtides oli detsembriks veidi suurenenud. Alumistes kihtides on siiski liikuva P
sisaldus suhteliselt kõrge ja seega on suurem ka leostumise oht. Siiski ei ole ühe talve jooksul
toimunud leostumine olnud väga suur, pigem oli see protsess aastate jooksul kumuleeruv ja neil
põldudel ei ole vaja lähiaastatel mulda lisada fosforit, sest taimede seisukohalt oli P-sisaldus piisav
ja üleliigne fosfor allub suhteliselt aeglasele leostumisele.
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Joonis 29. Liikuva fosfori keskmine sisaldus ja dünaamika viie NTA ala mullas perioodil 2014-2015

Liikuva K sisaldus (Joonis 30) oli Adavere 1 ja 2 aladel mulla kõikides kihtides kõrge või selle
lähedase sisalduse lähedal ja sellest lähtuvalt oli neil põldudel ka K vertikaalne liikumine mullas
intensiivsem. Eriti kõrge oli alumiste kihtide K sisaldus Adavere 2 alal, mis on ilmselt seotud
sõnniku mineraliseerumisega ja käesoleva uurimisperioodi jooksul on sisaldus alumistes kihtides
suurenenud - järelikult ei suudeta vabanevat kaaliumi tarbida ja osa sellest liigub alumistesse
kihtidesse. Samas ei ole mullas märgata Adavere 3 alal toimunud orgaanilise väetise lisamist 2015. a
juulikuus ja seega on kaaliumi vabanemine orgaanilisest väetistest suhteliselt aeglane. Talve jooksul
muutub K sisaldus väga erinevalt ja üheks põhjuseks on siin muldade veerežiimist tingitud
erinevused, sest veega küllastunud muldades toimub K-fiksatsioon ja sellega seotud omastatavuse
muutus.
Üldiselt oli liikuva K sisaldus eeskätt põllukultuuride all olevatel põldudel alumistes mullakihtides
suhteliselt kõrge ja liikumised toimusid ka kihtide vahel, mis viitab vähemalt osalisele Kleostumisele muldades. Siingi kehtib loogika, et mida kõrgem oli K-sisaldus ülemises kihis, seda
suurem oli ka leostumine alumistesse kihtidesse. Teatud põldude teatud sügavustes toimus ka Ksisalduse suurenemine talveperioodil ja see oli ilmselt seotud konkreetse põllu raskema lõimisega.
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Joonis 30. Liikuva kaaliumi keskmine sisaldus ja dünaamika viie NTA ala mullas perioodil 2014-2015

Kergesti mullas liikuvatest toiteelementidest on kindlasti üks olulisemaid väävel. Kuna kultuuride
väävli tarbimine ja väetamine on erinev, siis käsitletakse mulla väävlisisalduse dünaamikat eraldi
alade lõikes (Joonis 31). Adavere 1 alal anti 20. mail väävlit mineraalväetisega 15,5 kg/ha ja selle
mõju on selgelt märgata septembrikuus kogutud proovide kõikides kihtides. Järelikult ei tarbinud
oder sellist kogust väävlit ning vegetatsiooni jooksul liikus väävel ka alumistesse mullakihtidesse.
Detsembriks oli S sisaldus kõikides kihtides vähenenud. Seega ei olnud S sisaldava väetise
kasutamine antud aastal odra kasvatamise seisukohast põhjendatud – oder tarbis sellest väga väikese
koguse. Adavere 2 alal mõjutas S sisaldust ja liikumist 2014. aastal lisatud sõnnik, mille mõju oli
suur juba 2014. a detsembris keskmises mullakihis, seega oli mineraliseerumisel vabanenud S
liikunud keskmisesse mullakihti ja kevadeks ka alumisse mullakihti. 2015. a oli sõnniku nö
järelmõju S sisaldusele mullas väike. Adavere 3 alal lisati veisesõnnik 2015. a juulis, kuid olulist
mõju mulla S sisaldusele see ei avaldanud, järelikult suudeti mulda vabanenud väävel rukki poolt
ära tarbida. Adavere 4 alal lisati 2015. a kevadel ja suvel mulda märkimisväärne kogus väävlit
(kokku 42 kg/ha), mille tulemusena oli väävlisisaldus suhteliselt kõrge ülemises kihis ja suurenes
selle tõttu ka alumistes kihtides. Järelikult sellise koguse lisamine mulda suurendab oluliselt
leostumise ohtu ja heintaimed ei suuda nii suurt kogust ühe vegetatsiooni jooksul ära tarbida.
Näiteks suurenes keskmise kihi S sisaldus u 15 kg/ha võrra ja kuigi see kõik ei allu kindlasti
leostumisele, siis ei ole seda võimalik edaspidi tarbida ka järgnevatel kultuuridel. Adavere 5 alal on
sõnniku (lisatud 2014. a oktoobris) foonil toimunud ülemises kihis S sisalduse pidev langus,
keskmises kihis oli sõnniku mõjul kõrgeim sisaldus 2014. a detsembris ning alumises kihis oli
kõrgeim sisaldus septembris. Seega liigub sõnnikust pärit väävel suhteliselt kiiresti mulla
alumistesse kihtidesse ja taimede kasvuks olulisema ehk ülemise kihi väävlisisaldus langeb peale
sõnniku kasutamist aasta jooksul järjepidevalt. Väävli kasutamisel tuleb arvestada, et oder ei suuda
tarbida kuigi palju väävlit ning isegi normi 17,5 kg/ha puhul jääb osa väävlist kasutamata ning
sõnnikust vabaneb väävel suhteliselt ruttu ja liigub ülemisest mullakihist allapoole.
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Joonis 31. Väävli keskmine sisaldus ja dünaamika viie NTA ala mullas perioodil 2014-2015 sõltuvalt
maakasutusest

Olulise osa NTA uuringust moodustab taimekaitsevahendite jääkide sisalduse määramine NTA
tootmispõldudelt. Taimekaitsevahendite toimeainete jääke mullas määratakse antud uuringu raames
alates 2007. aastast. Proovid koguti 2015.aasta septembris juhuslikult valitud NTA (8) ja võrdluseks
NTA välistelt tootmispõldudelt Tartumaalt (12 proovi), et selgitada võimalikke erinevusi (Lisa 4).
Võrreldes taimekaitsevahendite jääkide sisaldust 2014. ja 2015 aastal, siis selgub, et kogu valimi
keskmine toimeainete sisalduse summa oli mõlemal aastal suhteliselt sarnane - 2015. aastal oli
sisaldus 0,01 mg/kg suurem kui 2014 aastal (Joonis 32). 2014. aastal leiti ühest proovist keskmiselt
5,45 erinevat toimeainet ja 2015. aastal oli erinevaid toimeaineid veidi vähem – 4,95. Seega oli
2015. aastal toimeainete summa veidi suurem, kuid seejuures vähem erinevaid toimeaineid.
Võrreldes 2015. aastal teostatud analüüse NTA alal ja väljaspool seda, siis NTA alal on selgelt
suurem toimeainete sisalduse summa ja vähem erinevaid toimeaineid. Seega kasutati 2014. aastal
NTA põldudel vähem erinevaid toimeaineid, kuid suuremates kogustes.
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Joonis 32. Taimekaitsevahendite jääkide toimeainete keskmine arv proovis ja toimeainete keskmine sisaldus
kogu valimis ja võrdlusena NTA alal 2014-2015. aastal

Taimekaitsevahenditest leiti 2015. aastal enim fungitsiidide jääke (61% kõikidest toimeainetest),
järgnesid herbitsiidid (28%) ja insektitsiidide jäägid (13%, Joonis 33). Andmetest selgub, et aastate
jooksul on suurenenud fungitsiidide osatähtsus ja vähenenud herbitsiidide osatähtsus. Käesoleval
aastal on tunduvalt vähenenud ka insektsitsiidide osatähtsus.
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Joonis 33. Erinevate taimekaitsevahendite jääkide osatähtsus perioodil 2007-2015. Sulgudes kogutud
proovide arv

Toimeainetest leidus mullas 2015. aastal enim fungitsiididest tebuconazole ja epoxiconazole
(vastavalt 11. ja 10. juhul), herbitsiididest trifluraliini (12) ja glüfosaati (8). Üldiselt on toimeainete
jääkide kontsentratsioonid olnud aastate jooksul suhteliselt väikesed – maksimaalne
pestitsiidijääkide summa ühel põllul perioodil 2007-2015 oli käesoleval aastal 0,54 mg/kg, millest
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enamuse moodustas hiljuti kasutatud glüfosaadi jääk. Valdavalt oli proovides jääkide summa alla
0,05 mg/kg. Enamuse toimeainete kogusisaldusest moodustasid herbitsiid metazachlor ja fungitsiid
tebuconazole.
Kokkuvõte

•

2015. aasta maikuus (19.05) võtsime Adavere proovialalt viimased proovid, sest põllul algas
ehitustegevus ja olime sunnitud prooviala asukohta vahetama. 2015. aasta kevadel muutusid
Nmin- ja S-sisaldused mulla ülemises 0-15 cm mullakihis suhteliselt vähe ning sisalduse oli
madal kuni kevadise väetamiseni. Talve jooksul oli oluliselt vähenenud nitraatlämmastiku
sisaldus ja koos sellega ka Nmin üldsisaldus 2,7 mg/kg võrra, ammooniumlämmastiku ja väävli
sisaldus olid veidi tõusnud kuid üldine Nmin tase mullas oli väga madal. Liikuva PK sisaldus oli
talve jooksul nagu ka eelnevatel aastatel veidi tõusnud, kuid kevadperioodil toimus väike langus
kuni väetamiseni, mille tagajärjel PK sisaldus suurenes kuni proovikogumise perioodi (19.05)
lõpuni. Üldiselt varieerub kevadperioodil Ca ja Mg sisaldus mullas enam ning Mn, Cu ja B
sisaldus vähem kui PK sisaldus. Boori sisaldus tegi kevadperioodil olulise, kuid ajutise tõusu,
mida on keeruline selgitada. 2014/2015 talveperioodil vähenes Nmin-sisaldus kõikides mulla
vertikaalkihtides, kõige enam keskmises ja alumises mullakihis, mis viitab suhteliselt
intensiivsele Nmin liikumisele mullas allapoole ja sellest tulenevale potentsiaalsele leostumise
ohule. Väävli mineraliseerumine ja seega ka liikumine mullas toimus aeglasemalt kui
mineraalsel lämmastikul. Olulisim fosfori leostumine ülemisest kihist keskmisesse mullakihti
toimub sügisperioodil ja sealt allapoole talve jooksul. Kaalium liigub mullas oluliselt kiiremini
ja suuremas koguses kui fosfor.

•

2015. aasta jooksul oli viie seireala keskmisena Nmin-sisaldus ja liikuvus mullas suhteliselt
madal ja potentsiaalne leostumise oht samuti väike. Selle põhjuseks oli kultuuride hea Nmin
omastamine 2015. aastal ja sademetevaene sügisperiood. Perioodil september kuni detsember
vähenes mineraalse lämmastiku kogus ülemises mullakihis peamiselt leostumise tulemusena u
30 kg/ha, mille tagajärjel suureneb vastavalt järgmise kihi Nmin kogus 21 kg/ha võrra ja
alumises mullakihis 16,8 kg/ha võrra. Mulla Nmin sisalduse liikuvus sõltub nii kasutatud
väetiste iseloomust, kasutusajast, mulla omadustest, kasvatatavast kultuurist ja sademetest.
Veisesõnniku kasutamisel suureneb küll alumiste kihtide Nmin sisaldus ja liikuvus mullas, kuid
olulist leostumise suurenemist ei toimu. Veidi kõrgem on Nmin liikuvus mulla sügavuse suunas
uue rohumaa rajamise korral veisesõnnikuga väetamise foonil. P liikumine mulla alumistesse
kihtidesse on talveperioodil tunduvalt väiksem kui kaaliumil. Oder tarbis 2015. aasta
vegetatsiooni jooksul vähem kui 17,5 kg/ha väävlit ning suuremate väetiskoguste kasutamine
olemasoleva saagikuse (3 t/ha) juures pole põhjendatud ja osa väävlist liigub mullaprofiilis
taimede poolt kasutamata allapoole.

•

2015. aastal suurenes võrreldes 2014. aastaga erinevate pestitsiidide toimeainete sisaldus
muldades 0,01 mg/kg, kuid vähenes veidi erinevate toimeainete arvukus mullas. NTA põldudel
oli suurem toimeainete üldine sisaldus mullas (0,16 mg/kg) võrreldes Tartumaalt kogutud
proovidega (0,12 mg/kg), kuid vähem leidus erinevaid toimeaineid. Aastate jooksul on oluliselt
suurenenud fungitsiidide osatähtsus, ulatudes 2015. aastal 61%-ni kõikidest pestitsiidijääkidest
mullas. Käesoleval aastal oli suhteliselt väike insektitsiidide osatähtsus – 13%.
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Töö teostaja: Põllumajandusuuringute Keskus, mullaseire büroo
Uuringu eesmärk
Uuringu eesmärgiks on hinnata minimeeritud harimise mõju muldade omadustele ja
keskkonnaseisundile – võimaliku erosiooni tõkestaja, süsiniku akumuleerijana, mulla toite-ja
veerežiimi ning mullaelustiku seisundi võimaliku muutjana.
Metoodika
Minimeeritud harimise uuringu puhul on tegu jätku-uuringuga millega alustati 2010. aastal
Põlvamaal kolmel tootmispõllul: kaks otsekülvi põldu Tobrevili ja Tobreraps ning üks
künniharimisega põld- PA otse. Kõikidelt põldudelt võeti 2015. aastal kordusproovid samadest
kohtadest ning määrati tähtsamad agrokeemilised näitajad (P, K, Mg, Ca), bioloogilised omadused
(glomaliin), mulla happesus, orgaanilise süsiniku sisaldus (Corg), mahukaal (Dm) ning arvutati
lisaks üld- ja aeratsioonipoorsus. Kõiki näitajaid hinnati sügavuskihtide kaupa: 0-10, 10-20 ja 20-30
cm. Statistiliselt oluliste erinevuste välja selgitamiseks kihtide ja aastate vahel kasutati
dispersioonanalüüsi ja Tukey post-hoc testi (α=0.05). Taimekaitsevahendite jääkide sisaldus määrati
nii kolmel uuritud põllul kui ka lisaks kolmel otsekülvi põllul. Mullaelustiku seisundi hindamiseks
kasutati indikaatoritena mikroobide, hooghännaliste ja vihmausside kooslusi iseloomustavaid
parameetreid, mis määrati Tobrevili ja PA otse aladel ning lisaks neljal alal, kus oli samadel
tingimustel võimalik võrrelda otsekülvi ja künniga haritavat põldu.
Tulemused
Mulla orgaanilise süsiniku sisaldus ja selle akumuleerunud varu on kõige suurem mulla pindmises,
0-10 cm kihis (Joonis 34; Tabel 4). Tobrevili põllult ei kogutud 2010 a mullaproove kõige
sügavamast kihist ja seetõttu ei saa hinnata ka seal toimunud muutusi. Otsekülvi põldudel on
süsiniku sisaldus alumistes kihtides viie aasta jooksul veidi vähenenud (0,01-0,03%), kuid
tavaharimisega põllul on see seevastu veidi suurenenud igas mullakihis. Siinjuures on oluline
märkida, et kahjuks tavaharimisega põldu ei küntud viimastel aastatel seoses põllul ristiku
kasvatamisega ning segadustega majandaja ja maa omaniku vahel, mis kindlasti mõjutab saadud
tulemusi ja ei kajasta kahjuks adekvaatselt nn künniga harimisel toimuvaid muutusi. Veelgi enam,
kuna kündi ei kasutatud, siis oli antud juhul tegemist üsna sarnaste tingimustega otsekülvi
põldudega, erines vaid külvikord. Seega me saame käesoleval juhul pigem võrrelda ajas toimunud
muutusi otsekülvi põldudel ja kahjuks jääb võrdlus klassikalise künnipõhise harimisega tahaplaanile.
2010 aastal oli pea kõikide põldude mahukaalu näitajad ületanud kriitilisele piiri (1,40 g/cm3),
viidates antud põldude liigsele tallatusele, mis paraku on viie aasta jooksul suurenenud vahemikus
0,03-0,1 g/cm3. Kuigi sama tendents ilmnes ka PA otse põllul, kuid kuna ka see põld oli 5 aasta
jooksul harimata ja seega tuleb otsekülvi põldude seisundi kujundamisel pöörata tähelepanu mulla
tallamise vähendamisele. Mahukaalu suurenemine on olnud ühtlane nii pindmises kui 10-20 cm
kihis kõikides variantides, ainult sügavamas kihis 20-30 tavaharimisega põllul mahukaal praktiliselt
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ei muutunud. Statistiliselt olulist erinevusi kihtide ja aastate vahel nii Corg kui Dm puhul ei
tuvastatud. Huumushorisondi tüseduses olulisi muutusi viie aasta jooksul ei toimunud.
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Joonis 34. Orgaanilise süsiniku (Corg) sisaldus ja mahukaal (Dm) aastal 2010 (roheline tulp) ja muutus
võrreldes 2015. aastaga (oranž tulp) erinevates mulla sügavuskihtides. Tobre vili alal 2010. aastal Corg
sisaldust ei määratud

Muldade üldise huumusseisundi hindamiseks leiti mulla orgaanilise süsiniku varu (Corg varu) igas
kihis ja huumushorisondis kokku. Huumushorisondi piires oli kõige suurem Corg varu otsekülvi
Tobre vili alal, kuid varu suurenemine 5 aastaga oli kõige väiksem, 2,1 t/ha (Tabel 4). Kõige suurem
Corg varu muutus toimus Tobreraps otsekülvi alal, kus viie aastaga suurenes varu 7,3 t/ha võrra.
Põhjusena saab oletada, et viimastel aastatel on sellel põllul kasvatatud heintaimede hulka kuuluvaid
vahekultuure haljasväetisena, mis suurendavad oluliselt mulda ladestuva orgaanilise aine hulka.
Samal ajal kasvatati viimasel 5. aastal Tobre vili alal valdavalt teravilja ja viimasel kahel aastal otra,
mis vähendab orgaanilise süsiniku sisaldust mullas. Kihtide lõikes suurenes Corg varu jällegi enim
pindmises mullakihis kõikides variantides, mis on otsekülvi puhul igati loomulik. Alumistes kihtides
suurenes tavaharimisega põllu Corg varu rohkem (3,0 ja 0,9 t/ha) võrreldes otsekülvi variantidega
(0,4-0,6 t/ha). Selle põhjuseks on hästi arenenud ristiku juurestik, mis tungib sügavamale kui
üheaastaste kultuuride juurestik ning rikastab sellega ka alumisi mullakihte orgaanilise ainega.
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Tabel 4. Mulla orgaanilise süsiniku varu (t/ha) sügavuskihtide kaupa ja kogu huumushorisondi ulatuses 2010.
ja 2015. aastal
2010
Sügavus

2015

Tobreraps

Tobre vili

PA otse

Tobreraps

Tobrevili

PA otse

0-10 cm

19,6

21,1

17,7

25,9

25,9

22,1

10-20 cm

16,8

19,1

17,8

17,4

19,5

20,8

20-30 cm

17,2

18,4

17,6

19,4

19,3

0-30 cm

53,6

40,2

53,9

60,9

64,8

62,2

A-hor, t/ha

50,8

65,6

59,7

58,1

67,7

62,9

7,3

2,1

3,1

Muutus, t/ha

Toiteelementide P ja K sisaldused langesid viie aasta perioodil kõikidel aladel ja peaaegu kõikides
kihtides (Joonis 35). Kõige suurem langus toimus tavaharimisega põllu sügavamates kihtides, kus K
sisaldus langes koguni 63% ehk u 124 mg/kg (p<0,05). Suure vähenemise on tinginud pikaaegne
ristiku kasvatamine põldheinana, mille hästiarenenud juurestik on tunginud sügavamale mulda ja
omastavad toitaineid sügavamatest mullakihtidest. Ainsana uuritud kihtides ja variantides tõusis K
sisaldus otsekülvi põllul Tobreraps 20-30 cm sügavusel u 20% (18,7 mg/kg). Toiteelementide
sisalduse vähenemine seirepõldudel on igati loogiline, kuna põlluraamatu andmetel kasutati viie
aasta jooksul K ja P väetisi vaid neli aastat tagasi otsekülvi põldudele ja väikese normiga. Samas on
nüüdseks langenud K tase alla optimumi vaid tavaharimisega põllul ja seega kaaliumiga väetamisest
vahepealne loobumine otsekülvipõldudel õige otsus väetamise optimeerimise seisukohast.
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Joonis 35. Fosfori ja kaaliumi sisaldused 2010. ja 2015. aastal erinevates mulla sügavuskihtides. Tähed
tähistavad statistiliselt olulisi erinevusi (p<0,05, Tukey HSD test)

Ca sisaldus oli otsekülvi põldudel optimaalsest toiteelemendi sisaldusest oluliselt madalam
(Mehlich3 metoodikaga määratud Ca optimaalseks sisalduseks loetakse 1500 mg/kg) ning vähenes
viie aastaga veelgi, kõige enam pindmises mullakihis nii Tobre vili (-304 mg/kg) kui tavaharimisega
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põllul (-407 mg/kg, Joonis 36). Otsekülvi põllul Tobreraps vähenes Ca sisaldus just alumistes
kihtides, vastavalt -160 ja -127 mg/kg. Tavaharimisega põllu Ca sisaldus oli statistiliselt oluliselt
erinev otsekülvi põldudest mõlemal aastal (p<0,001), va 2015 20-30 cm sügavusel võrreldes Tobre
vili põlluga. Tulenevalt madalast Ca sisaldusest otsekülvi põldudel olid nad oluliselt (p<0,001)
happelisemad (Tobreraps pH=4,6 ja Tobre vili pH=4,9) võrreldes tavaharimise põlluga (pH=6,36,6). Mg sisaldus suurenes mõlemas otsekülvi variandis, kusjuures Tobreraps ala pindmises
mullakihis koguni 69,3 mg/kg (p<0,001) ja Tobre vili põllul mõlemas kihis 29-38 mg/kg (p<0,01).
Olulise tõusu Mg sisalduses on tinginud lupjamine dolokiviga 2013. aastal. Tavaharimisega põllu
Mg sisaldus erines statistiliselt oluliselt otsekülvipõldude kõikides kihtides 2010. aastal (va Tobre
vili 20-30 cm) ning pindmises kihis 2015. aastal. Viie aastaga saab märgata tendentsi Mg sisalduse
vähenemisele sügavuse kasvades (-5…-15,7 mg/kg) tavaharimisega põllul.
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Joonis 36. Kaltsiumi ja magneesiumi sisaldused 2010. ja 2015. aastal erinevates mulla sügavuskihtides

Mulla üldpoorsus vähenes üldiselt kõikides katsevariantides 2015. aastal võrreldes 2010. aastaga
(Joonis 37). Ühtlasemalt langesid otsekülvi põldude üldpoorsused (keskmiselt -2,4% Tobreraps
põllul ja keskmiselt -2,8% Tobre vili põllul). Tavaharimisega põllul seevastu toimus viie aastaga
üldpoorsuse ühtlustumine kihtide lõikes, vähenedes enim 10-20 cm kihis -4% ning tõustes 0,5%
alumises kihis. Antud mullalõimisel loetakse kriitiliseks üldpoorsuse näitajaks 37%, seega võib selle
parameetri järgi hinnata muldade seisundit heaks. Sarnaselt üldpoorsusele vähenes ka
aeratsioonipoorsus, langedes Tobre vili põllul alla 10%, mis viitab mulla halvale õhustatusele ning
seega ka taimedele ebasoodsa vee- ja õhurežiimi olemasolule. Kõige vähem muutus
aeratsioonipoorsus Tobreraps põllul – ilmselt on siin tegemist vahekultuuride ja haljasväetise
positiivse mõjuga. Tavaharimisega põllul muutus enim aeratsioonipoorsus, taas 10-20 cm kihis
vähenedes 4,8% ja kuigi tulemus oli napilt üle 10%, siis on siingi tegemist juba eelkriitilise
seisundiga taimedele.
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Joonis 37. Mulla üld- (Pü) ja aeratsioonipoorsus (Paer) 2010. ja 2015. aastal mulla sügavuskihtide lõikes.
Tähed tähistavad statistiliselt olulisi erinevusi (p<0,05, Tukey HSD test)

2010. aastal määrati esmakordselt Eestis põllumuldadest ka glomaliini sisaldust. Glomaliin ehk
„looduslik liimaine“ on mulla orgaanilise aine koostises leiduv proteiin, mis annab mullale head
füüsikalis-keemilised omadused ehk selle abil saab hinnata täpselt mulla orgaanilise aine seisundi
kvaliteeti. Glomaliini eritavad peamiselt arbuskulaarsed mükoriisat moodustavad mullaseened ja
glomaliin sisaldab endas püsivat orgaanilist süsinikku. Seega Corg sisalduse alusel saame selgitada
küll Corg akumuleerumise mulda kvantitatiivselt, kuid selle kvaliteedi hindamiseks sobib ühe
näitajana glomaliinisisaldus mullas ja selle suhe Corg sisaldusse.
Glomaliini sisaldus mullas oli 2010. aastal väikseim Tobreraps ala alumises kihis ja suurim PA otse
ala alumises kihis (Joonis 38). Üldiselt ongi seenlagunemine prevaleeriv mulla alumistes kihtides,
kus bakteriaalne tegevus ei ole nii intensiivne halvenenud tingimuste tõttu. Siiski eeldab glomaliini
teke ka orgaanilise aine lisandumist mulda, sest ilma selleta glomaliini ei teki. Otsekülvi põldudel
oli glomaliini sisaldus kihtide lõikes suhteliselt sarnane ning vähenes sügavuse suunas, kuid PA otse
põllul olid kihtidevahelised erinevused märkimisväärsed ning glomaliini sisaldus suurenes sügavuse
suunas. PA otse alal oli glomaliini sisaldus kõikides kihtides ka kõrgem kui otsekülvi aladel.
Perioodil 2010-2015 toimusid glomaliini sisalduses olulised ühesuunalised muutused – kõikide
alade kõikides kihtides glomaliini sisaldus vähenes. Eriti oluline oli glomaliini sisalduse langus PA
otse ala alumises kihis. Kuivõrd glomaliini määramine on suhteliselt uus analüüsimeetod, siis teatud
erinevused võivad olla tingitud ka metoodilistest ebatäpsustest. Eeskätt tekitab küsimusi PA otse ala
alumise kihi glomaliini sisalduse suur vähenemine ja seepärast on oluline glomaliini määramistega
jätkata ka edaspidi, et täiustada vastavat metoodikat.
Mulla üldise seisundi hindamisel on kindlasti oluline näitaja glomaliini üldsisalduse kõrval ka
glomaliini sisalduse suhe orgaanilise süsiniku sisaldusse. Kui üldiselt on Corg ja glomaliin tihedalt
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seotud – mida kõrgem on Corg sisaldus, seda suurem on ka glomaliini sisaldus, siis mulla kvaliteedi
hindamiseks on oluline, millise osa Corg sisaldusest moodustavad glomaliiniga mullaproteiinid.
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Joonis 38. Mulla glomaliini sisaldus 2010. ja 2015. aastal mulla sügavuskihtide lõikes

Tulemustest selgub, et glomaliin moodustas Corg sisaldusest 2010. aastal 16,1% kuni 26,6% (Joonis
39). Seega võib see näitaja varieeruda suhteliselt suurtes piirides ja mida kõrgem on näitaja, seda
parem on mulla Corg kvaliteet. Nagu glomaliini sisaldus, nii on ka vähenenud glomaliini osatähtsus
mulla Corg sisaldusest ehk halvemaks on muutunud Corg kvaliteet. Keskmiselt vähenes ülemises
kihis glomaliini osatähtsus 4,1%, keskmises kihis 4,9% ja alumises kihis 7.1%. Glomaliini sisaldust
mullas mõjutab eeskätt mulda lisanduv orgaaniline aine ja selle liik, kuid osatähtsust mõjutab
suuresti glomaliini tootvate aktinomütseetide tegevuse aktiivsus. Viimane sõltub nii mulla
füüsikalistest omadustest kui ka kasvatatavast kultuurist - näiteks ei soodusta raps glomaliiniga
seotud aktinomütseetide tegevust. Otsekülvi põldudel oli nii 2010. kui ka 2015. a glomaliini
osatähtsus kõige suurem alumises mullakihis. Kuigi Tobreraps põllu ülemises kihis suurenes
peamiselt vahekultuuride mõjul Corg sisaldus oluliselt, siis vähenesid nii glomaliini sisaldus kui ka
osatähtsus mulla orgaanilisest süsinikust. Sama kehtib ka PA otse ala kõikide kihtide kohta, kus
Corg sisalduse suurenemisega samaaegselt toimus glomaliini sisalduse ja selle osatähtsuse
vähenemine. Miks viimastel aastatel on glomaliini sisaldus vähenenud? Kahjuks ei oska selle kohta
veel põhjalikke järeldusi teha ja täpsemate seoste leidmiseks on vaja kindlasti glomaliini
määramisega seotud uuringut jätkata.
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Joonis 39. Glomaliini osatähtsus mulla orgaanilisest ainest 2010. ja 2015. aastal ning Corg sisalduse
muutumine 2015. aastal võrreldes 2010. aastaga

Mullas ja multšis leitud taimekaitsevahendite jääkide sisaldus näitas (Lisa 5), et tavaharimisega alal
oli mullas vaid jälgedena herbitsiidi trifluraliin jääki, mida kasutati põllul enam kui 5 aastat tagasi.
Kuna põld on olnud viimasel viiel aastal harimata, siis on vähene jääkide sisaldus ka igati loomulik.
Samuti ei leitud jääke Soone seireala otsekülvi mullast, kuid multšis oli siiski 2 jääki jälgedena. Pilu
1 alalt leiti ka 1967. aastal keelustatud DDT jääke, kuid pole põhjust arvata selle ohtliku insektitsiidi
kasutamist, vaid uuringutega on kindlaks tehtud (Roots et al., 2015), et selle kemikaali reostus tuleb
meile ka õhu kaudu väljastpoolt Eestit, sest seda leidub pidevalt ka meie õhus ning soodsate
tingimuste korral satub sademetega mulda. Kokku leiti erinevaid toimeaineid nii mullast kui multšist
otsekülvi põldudelt 54 korral ja neist 55,5% (30 juhul) juhtudest oli tegemist toimeaine sisaldusega
alla määramispiiri ehk jälgedega. Pestitsiidiklassidest oli enam esindatud fungitsiidid (33 juhul),
järgnesid herbitsiidid (14 juhul) ja insektitsiidid (7 juhul).
Võrreldes erinevate jääkide sisaldusi mullas ja multšis selgus, et viie ala keskmisena leiti multšist
2,25 korda rohkem herbitsiide, 1,2 korda rohkem insektsitsiide ja 1,2 korda vähem fungitsiide.
Jääkide üldsisaldus oli kõikidel aladel oluliselt suurem multšis (Joonis 40) ja seega toimib otsekülvi
põldudel esinev multš omamoodi absorbendina, mis seob suhteliselt palju pestitsiidi jääke. Pilu 2
põllul ületas multši jääkide sisaldus koguni 150 korda selle all oleva mulla pestitsiidijääkide
kogusisaldust. Alade keskmisena oli vastav näitaja 20 ja seega leidub mullapinnal olevas
orgaanilises aines oluliselt rohkem jääke kui mullas.
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Joonis 40. Pestitsiidijääkide sisaldus seirelade mullas ja multšis 2015. aastal

Taimekaitsevahendite jääkide sisaldus otsekülvi seirealadel näitab, et kuigi jääkide sisaldus mullas
on küllalt väike, siis multšis võib näitaja olla suhteliselt suur ja selle mõju eeskätt mulla
bioloogilisele tegevusel pole üheselt selge.
Mullaelustikust uuriti käesoleval aastal kuue põllu (3 otsekülvi põldu ja 3 künniga haritavat põldu)
mullaelustikku kahel erineval ajal – kevadel ja sügisel (Tabel 5). Otsekülvi ja künniga haritud põllud
asusid üksteise vahetus lähetuses, mis võimaldas minimeerida pedoklimaatilised erinevused.
Mullaelustiku uurimise metoodika on kirjeldatud meie eelnevates aruannetes, kuid hindasime
mullaelustikku 3 erineva parameetri abil: mikroobikoosluse aktiivsus hingamise alusel,
vihmaussikoosluse ja hooghännaliste seisundi näitajad.
Tabel 5. Proovialade iseloomustus
Põld

Proovivõtmise aeg
kevad

Tobrevili

9.05.2015

Kultuur

Tehnoloogia

Maakond

sügis
1.09.2015

oder

otsekülv

Põlvamaa

ristiku allak.
PA otse

9.05.2015

1.09.2015

põldhein

tavaharimine

Põlvamaa

O3

11.05.2015

4.09.2005

ristik

otsekülv

Valgamaa

K3

11.05.2015

4.09.2015

oder

tavaharimine

Valgamaa

O6

8.05.2015

7.09.2015

uba

otsekülv

Tartumaa

K6

6.05.2015

7.09.2015

suvioder

tavaharimine

Tartumaa

Mullaproovide mikrobioloogiliste analüüside tulemused on esitatud joonistel 6 ja 7. Kõrgeim mulla
mikroobide biomass substraadi poolt indutseeritud hingamise (SIR) meetodil (Joonis 41) oli kevadel
Tobrevili proovialal (1,91 mg biomass C/g KA) ning sügisel O6 proovialal (0,82 mg biomass C/g
KA). Madalaimad näitajad olid kevadel Paotse proovialal (0,42 mg biomass C/g KA) ja sügisel
Tobrevili alal (0,16 mg biomass C/g KA). Väga huvitav oli Tobrevili ala kevadise ja sügisese näitaja
erinevus - kevadel oli sellel alal hingamise aktiivsus kõrgeim, kuid sügisel kõige madalam. Liiga
kõrge hingamise tulemus näitab väga suurt toitainete või Corg sisaldust mullas ja on seega
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negatiivseks näitajaks mullaelustiku seisukohast. Ilmselt on sellel põllul toimunud vegetatsiooni
jooksul midagi sellist, mis mikroobikoosluse elutegevust on häirinud, kuid selget vastust selle
põhjuste kohta ei ole. Mõjutajaks võib olla ühelt poolt 2014. aasta sügisel teostatud lupjamine või ka
vegetatsiooniperioodil kasutatud taimekaitsevahendite mõju teiselt poolt.
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Joonis 41. Mulla mikroobide aktiivne biomass mg biomassi C/g KA (substraadi poolt indutseeritud hingamise
(SIR) meetodil) proovialade lõikes 2015. aastal

Mikroobikoosluse üldine aktiivsus hingamisaktiivsuse alusel oli kevadel kõrgeim Tobrevili
proovialal (4,99 mg O2/kg KA*h) ja madalaim K3 proovialal (1,57 mg O2/kg KA*h, Joonis 42).
Üldiselt loetakse hingamisaktiivsuse näitaja >4,5 liiga kõrgeks ja see viitab, et mikroobide
elutegevus ei ole optimaalne. Sügisel oli suurim üldine hingamisaktiivsus O6 proovialal (3,66 mg
O2/kg KA*h) ja väikseim K3 alal (0,88 mg O2/kg KA*h) . Kui kevadel oli otsekülviga aladel antud
näitaja selgelt kõrgem, siis sügisel olid vähemalt 2 katseala paaris tulemused ühtlustunud, vaid K3
alal jäi ka sügisel näitaja väga madalaks.
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Joonis 42. Mikroobikoosluse üldine aktiivsus hingamisaktiivsuse (BA mg =2/kg KA*h) alusel alade lõikes
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Vihmaussikoosluse iseloomustamiseks määrasime isendite massi ja juveniilsete (noorisendid)
isendite osatähtsuse kogu koosluses (Joonis 43). Tulemustest selgus, et vihmaussikoosluse mass on
otsekülvipõldudel tunduvalt suurem – seal on vihmausse palju rohkem ning koosluse seisund
seetõttu oluliselt parem. Eriti hea oli olukord O3 põllul kevadel ja O6 põllul nii kevadel kui sügisel.
Need näitajad on põllumuldade kohta väga head ja vähemalt O6 põllul on põhjuseks ilmselt
vihmaussidele väga sobiva kultuuri – põldoa kasvatamine. Väga halvad olid näitajad PAotse põllul
sügisel ning K3 põllul kevadel. Vihmaussikoosluse tulemusi mõjutab väga palju mullaniiskus. Kuna
2015. aasta sügis oli suhteliselt sademetevaene, siis vähenes sügisel kevadega võrreldes vihmausside
kogukaal mõlema maaharimise variandi korral.
Juveniilsete vihmausside osatähtsus kogu populatsioonist oli suurem künniga haritud põldudel ja
selline tendents selgus ka meie varasematest uuringutest. Künniga toimub nii vihmausside füüsiline
hävitamine kui ka vihmaussikäikude süsteemi lõhkumine, mis mõjutab negatiivselt
vihmaussikooslust, kuid suurendab noorte vihmausside teket ja arengut. Samas ei ole noored
vihmaussid orgaanilise aine muundajana sedavõrd efektiivsed kui täiskasvanud vihmaussid.
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Joonis 43. Vihmaussikoosluste isendite mass ja juveniilsete isendite osatähtsus kogu vihmaussikoolsuse
isendite arvust

Hooghännaliste ehk collembulate arvukus oli kevadel otsekülvi põldude pinnakihis veidi, kuid
alumises kihis ca 2 korda suurem kui künniga haritavates muldades (Joonis 44). Sügisel oli olukord
vastupidine - ülemises kihis oli otsekülvi põldudel hooghännalisi 2,8 korda ja alumises kihis 2,3
korda vähem kui künniga haritud põldudes. Võrreldes vihmaussikoosluse andmetega võib siiski
väita, et hooghännalistele ei ole maaharimisviisi mõju nii suur kui vihmaussidele ja seosed pigem
juhuslikud. Huvitav oli ka alade omavahelisel võrdlusel asjaolu, et O6 põld oli väga heade
vihmaussikooslust iseloomustavate parameetritega, kuid hooghännaliste parameetrid olid
vastupidiselt kõige madalamad. Seega võivad erinevad mullaelustiku indikaatorid meile edastada
vastandlikku infot ja raskendavad seega mullaelustikule üldhinnangu andmist.
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Joonis 44. Hooghännnaliste arvukuse muutus erinevates mullakihtides sõltuvalt proovivõtmise ajast ja
maaharimisviisist uurimisalade lõikes ja maaharimisviiside keskmised näitajad

Mullaelustikule koondhinnangu andmiseks on eelnevalt välja töötatud vastav metoodika (PMK
2013), kus erinevaid elustiku parameetreid hinnatakse hindepunktidega, mis summeeritakse.
Vastava gradatsiooni järgi loetakse mullaelustik halvas seisundis olevaks, kui hindepunkte on <18,
keskmises seisundis olevaks kui hindepunkte on 18-26 ja >26 hindepunkti loetakse heaks
seisundiks. Sellise hinnangu alusel selgus, et mullaelustiku kooslus oli viiel alal keskmises seisundis
ja ühel künniga haritaval alal halvas seisundis (Joonis 45).
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Joonis 45. Üldhinnang uurimisalade mullaelustiku seisundile hindepunktides kevadel ja sügisel
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Kokkuvõte
Erinevate maaharimisviiside uuringu järeldused:
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kahjuks ei toimunud seireperioodi jooksul tava- ehk künniga haritaval põllul erinevate
põhjustel maaharimist ja seega muutus võimatuks künni ja otsekülvi põldude omavaheline
sisuline ajaline võrdlus perioodil 2010-2015.
Otsekülvipõldudel toimub ülemises 0-10 cm mullakihis Corg sisalduse suurenemine 1626%, alumistes kihtides on näitaja stabiilne või väheneb aeglaselt - seega orgaaniline aine
pigem koguneb ülemisse mullakihti.
Mulla lasuvustihedus suurenes nii otsekülvi põldudel kui ka võrdluspõllu praktiliselt
kõikides kihtides 2,1-7,5% võrra ja ületab kriitilist lasuvustiheduse piiri (1,4 g/cm3).
Corg varu suurenes kogu huumushorisondis kõige enam haljasväetisi kasutatud otsekülvi
põllul-7,3 t/ha. Näitaja suurenes ka teistel põldudel.
Liikuva P, K ja Ca sisaldused vähenesid oluliselt ristikut kasvatatud tavaharimisega põllul ja
vähemalt määral otsekülvi põldudel.
Mg sisaldus tavapõllul langes samuti, kuid otsekülvi põldudel tõusis märkimisväärselt
lupjamise toimel.
Aeratsioonipoorsus oli kriitiline otsekülvipõllul, kus kasvatati rohkelt teravilja.
Glomaliini sisaldus ja osatähtsus mulla orgaanilisest süsinikust oli suurem tavaharimisega
põllul.
Viie aasta jooksul vähenes glomaliini sisaldus ja ka osatähtsus mulla orgaanilisest süsinikust
kõikides mullakihtides nii otsekülvi kui ka künniga põllul.
Otsekülvi põldudel leiti pestitsiidijääkidest enim fungitsiide (61% kõikidest jääkidest), kuid
kogused olid suhteliselt väikesed.
Otsekülvipõldude multšis leidus oluliselt kõrgema kontsentratsiooniga pestitsiidijääke kui
mullas, ühel juhul koguni 150 korda enam.
Mulla mikroobikoosluse seisund ja vihmausside kogumass oli parem otsekülvi põldudel,
kuid noori vihmausside isendeid oli rohkem künniga põldudel.
Hooghännalisi leidus kevadel rohkem otsekülvi aladel, kuid sügisel oli olukord vastupidine.
Mullaelustiku seisund oli kolmel otsekülvi alal ja kahel künniga alal keskmine ja ühel
künniga haritaval põllul halb.
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2. VALDKOND VESI
2.1. VALDKONNAGA SEOTUD TAUSTAUURINGUD
Veevaldkonna üldise seisundi hindamisel on olulisemateks siseveekogude ja põhjavee seire.
Põhjavee tugivõrgu seire vastutavaks täitjaks on OÜ Eesti Geoloogiakeskus. Põhjavee tugivõrgu
seire andmetele toetudes on põhjavee seisund valdavalt hea, problemaatilisem on kvaliteet
maapinnalähedase kvaternaari veekompleksi Meltsiveski põhjaveekogumis, kus vesi on aastaid
olnud mõnevõrra suurema NO3-sisaldusega.
Nitraaditundliku ala põhjavee seiret teeb Keskkonnauuringute Keskus OÜ. 2015. aastal ületas
nitraadi sisalduse piirväärtuse (50 mg/l) 10 kaevu vees (26% kaevudest) Adavere piirkonna
kaevudest, selliste kaevude arv on viimastel aastatel kasvanud. Pandivere piirkonna kaevudest ületab
NO3 sisalduse piirväärtuse vaid ühe kaevu vesi. Allikatest ei ületa piirväärtust ükski seirepunkt.
Enam reostunud on keskmise sügavusega kaevud, kus joogiveeks tarvitatavale põhjaveele lubatud
piirväärtust 50 mg/l ületas keskmine nitraadi sisaldus 2015. a. kaks kaevu Adavere põhiseire ja 6
tugiseire kaevudest, maksimaalse nitraadi sisalduse ületas 33% Adavere põhiseire kaevudest.
Pandivere piirkonnas keskmise sügavusega kaevudes nitraadi aastakeskmise piirväärtuse ületas üks
kaev. Keskmise sügavusega kaevude nitraatide sisaldus on märgatavalt kõrgem kui teiste kaevude
nitraadi sisaldus. Võrreldes 2015.a. keskmist väärtust sügavates kaevudes (üle 30 m) pikaajalise
keskmisega, on 38% kaevu nitraatide sisaldus vähenenud, 43% aga tõusnud, kusjuures Pandivere
selle tüübi kaevudest on nitraatide sisaldus kasvanud 56% kaevudest. Seega arvestades üldist
kasvutendentsi, võib eeldada, et järgnevatel aastatel jõuab üha enam nitraate ka sügavatesse
kaevudesse (OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus, 2016).
Jõgede hüdrokeemilise seire käigus hinnati jõgede seisundit 2015. aasta seireandmete järgi
keskkonnaministri 28. juuli 2009. aasta määruse nr 44 „Pinnaveekogumite moodustamise kord ja
nende pinnaveekogumite nimestik, mille seisundiklass tuleb määrata, pinnaveekogumite
seisundiklassid ja seisundiklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ning seisundiklasside
määramise kord“ alusel.
Lämmastiku ja fosfori sisalduse järgi jaotatakse vee kvaliteet 5 seisundiklassi väga heast väga
halvani.
Üldlämmastiku sisalduse järgi kuuluvad 2015. aastal väga heasse kvaliteediklassi 32% ja heasse
38% seirelävenditest. Kesisesse veekvaliteedi klassi kuulus 22 ning halba 3 ja väga halba 2%
seirelävenditest. Võrreldes 2013 ja 2014 aasta andmetega on vähenenud väga heasse ja heasse
seisundiklassi kuulunud jõgede osakaal ja suurenenud kesisesse klassi jäävate jõgede osakaal.
Samas 2012. aastal ei vastanud vähemalt heale kvaliteediklassile 18 lävendit (29%) (TTÜ
Keskkonnatehnika Instituut, 2014).
2015. aastal kuuluvad üldfosfori sisalduse järgi väga heasse kvaliteediklassi 79% ning heasse 18%
seirelävenditest ning ainult 3% kõikidest lävenditest jäi kesisesse kvaliteediklassi. Üldfosfori järgi väga
halba kvaliteediklassi ei kuulunud 2015. a ükski seirelävend.

Jõgede hüdroloogilise seire andmete põhjal koostati graafikud nitraatiooni ja üldfosfori
kontsentratsiooni muutuste kohta ajavahemikul 1992-2015 (Joonis 48, Joonis 47). Keskmiste
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arvutamisel on välja jäetud kolme seirejaama andmed, kuna need liideti seirevalimikku alles 2002.
aastal. Üldlämmastiku sisalduse muutuse trend on nii kogu Eesti kui ka NTA seirejõgedel madala
korrelatsioonikoefitsiendiga ehk siis seos on nõrk. Seevastu üldfosfori sisalduse muutus Eesti
seirejõgedes tervikuna on kindlas langustrendis (R2=0,84). NTA seirejõgede üldfosfori
kontsentratsioon langes 2006. aastani ja sealt edasi on pöördunud uuesti tõusule (R2=0,72).
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Joonis 46. Nitraatiooni ja üldfosfori kontsentratsiooni muutus (kõik Eesti jõgede seirejaamad v.a. 61, 64, 65)
aastatel 1992-2015 (KAUR andmetel)
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Joonis 47. Nitraatiooni ja üldfosfori kontsentratsiooni muutus seirejõgedes NTA-l aastatel 1992-2015 (KAUR
andmetel)

Kuivõrd põllumajandusest pärinevat hajureostust seostatakse väetiste kasutamisega, siis vaatleme
mineraal ja orgaaniliste väetiste kasutust aastatel 2004-2014. Eesti Statistikaameti andmetel on
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mineraalväetiste kasutamine nimetatud perioodil eriti lämmastikväetiste osas nõrgalt tõusva trendiga
(Joonis 48).
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Joonis 48. Mineraalväetiste kasutamine ja väetatud pinna muutus Eestis perioodil 2004-2014. Kõik
toimeained on väljendatud elementidena (Statistikaamet, 2016), viimane täiendus 5.06.2015)

Samas on tugevasti muutunud väetatud pinna suurus. Kui aastatel 2005-2007 moodustas
mineraalväetistega väetatud pind põllumaast 2 78-88%, siis viimastel aastatel vaid 54-64%.
Graafikult (Joonis 48) on näha, et aastatel 2009-2014 mineraalväetiste kasutamine hakanud jälle
suurenema. Ühest küljest suureneb väetatava pinna vähenemise tõttu väetamisest tulenev surve
keskkonnale, kuid see koondub ühel aastal väiksemale pinnale. Teiselt poolt on teada, et osal
põllumaast kasvatatakse liblikõielisi heintaimi, mida reeglina ei väetata. Seega külvikorraväljade
vaheldumisel muutub ilmselt ka väetatav ala, st aastast aastasse ei väetata ühte ja sama põldu, vaid
väetis jaotub ühtlasemalt kogu põllumaal. Seetõttu peaks väetamisest põhjustatud survet
keskkonnaseisundile hindama mitte ainult väetisannuse suurusega väetatavale pinnale, vaid kogu
põllumaale (Joonis 49). Erinevates EL riikides kasutatakse surve hindamiseks keskkonnaseisundile
erinevaid metoodikaid. Sageli arvutatakse väetamisest põhjustatud survet mitte väetatavale pinnale
ega põllumaale, vaid kogu kasutatavale põllumajandusmaale. Kuna Eestis moodustab põllumaa 6269% kogu kasutatavast põllumajandusmaast, siis väheneks väetiste kasutamisest tingitud surve
keskkonnaseisundile kolmandiku võrra. Seda ei saa aga pidada korrektseks, kuna kasutatava
põllumajandusmaa hulka kuulub ka looduslik rohumaa, mida ei väetata.

2

Statistikaamet käsitleb põllumaana regulaarselt vastavalt külvikordadele töödeldavat maad ning
kasutatava põllumajandusmaana maad, mida kasutatakse vaatlusaastal põllumajandussaaduste tootmiseks
(sh põllumaa, looduslik rohumaa, pikaajaliste kultuuride all olev maa, puukoolid, koduaiad).
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Joonis 49. Väetatud pinnal ja põllumaal kasutatud mineraalväetisannused Eestis perioodil 2004-2014. Kõik
toimeained on väljendatud elementidena (Statistikaamet, 2016), viimane täiendus 5.06.2015)

Orgaaniliste väetistega antakse väetatava pinna hektarile väetist 28-38 tonni (Joonis 50). Hea
põllumajandustava reegleid järgides ei tohiks selline kogus orgaanilist väetist keskkonnale ohtu
kujutada. Väetatud pinna osa kogu põllumaast moodustab ainult 10-16%. Seega ühtlase jaotuse
korral kuluks kogu põllumaa väetamiseks 7-10 aastat.
Statistikaameti andmetel anti ajavahemikul 2004-2014 orgaaniliste väetistega väetatud pinna
hektarile 123-173 kg lämmastikku, 46-73 kg fosforit ja 165-224 kg kaaliumi. Need annused on
arvestatud toiteelementide üldsisalduse järgi ja on saadud erinevate looma- ja sõnnikuliikide
toiteelementide summeerimisel. Seetõttu ei saa nendest andmetest välja arvutada taimedele
kergemini omastatavat ja seega ka kergemini leostumisele alluvat osa.
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Joonis 50. Orgaaniliste väetiste kasutamine perioodil 2004-2014 (Statistikaamet, 2015), viimane täiendus
24.07.2015)

PMK seireettevõtete keskmisena arvutatud taluvärava bilansi lämmastiku ja fosfori tulemuste
kõrvutamisel Statistikaameti poolt arvutatud lämmastiku ja fosfori üldbilansi tulemustega kogu Eesti
kohta ilmnesid samasuunalised trendid, kuigi arvutamise metoodika oli erinev. Mõlemal juhul oli Nbilanss positiivne, P-bilanss valdavalt negatiivne (Joonis 51).
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Joonis 51. Lämmastiku ja fosfori üldbilanss Statistikaameti ja PMK seireettevõtete andmetel aastatel 20042014 (Statistikaamet, 2015), viimane täiendus 28.01.2015)

Eurostat’i andmetel oli Euroopa 28 riigi keskmine lämmastiku üldbilanss 2010. aastal 60 kg/ha,
2011. aastal 57 kg/ha ja 2012. aastal 59 kg/ha (Joonis 52). Fosfori üldbilanss liikmesriikide
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keskmisena oli 2010. aastal 3 kg/ha, 2011. aastal 2 kg/ha ja 2012. aastal 3 kg/ha Joonis 53). Esitatud
tulemuste põhjal võib väita, et Eestis majandatakse lämmastiku bilansi tulemuste põhjal
keskkonnasäästlikult, mullaviljakuse säilitamise seisukohalt tuleb aga tõsist tähelepanu pöörata
fosfori kasutamisele. Kaaliumi bilansi kohta Eesti Statistikaametis ja EL-s arvestust ei peeta.
Erinevused Statistikaameti ja Eurostat’i lämmastiku ja fosfori üldbilansi andmetes Eesti kohta
tulenevad andmete erinevast korrigeerimise ajast, Statistikaameti andmeid on viimati korrigeeritud
28.01.2015, Eurostat’i andmeid 23.10.2014 (Joonis 51, Joonis 52, Joonis 53).
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Joonis 52. Lämmastiku üldbilanss põllumajandusmaa3 ha kohta Euroopa riikides aastatel 2010-2012
(Eurostat, 2014)
3

Põllumajandusmaa all arvesse võetud, põllukultuuride all olev pind, püsirohumaa pind, püsikultuuride all olev pind
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Infot pestitsiidide kasutamisega kaasnevatest riskidest vee- ja mulla kvaliteedile saab riikliku
keskkonnaseire põhjavee ja siseveekogude seire alamprogrammidest.
Põhjavee seiret nitraaditundliku ala Pandivere piirkonnas teostab OÜ Eesti Keskkonnauuringute
Keskuse tellimusel AS Maves, Adavere-Põltsamaa piirkonnas OÜ Eesti Keskkonnauuringute
Keskus.
NTA 2015. a. põhjaveeseire raames võeti 32 seirepunktist nii allikatest, karstist kui kaevudest
proovid taimekaitsevahendite sisalduse määramiseks.
15-s proovis ületas kloridasoon-desfenüüli (Metabolit B) sisaldus ka sotsiaalministri 2.01.2003
määruses nr. 1 “Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee
kvaliteedi- ja kontrollnõuded” I - III kvaliteediklassile lubatud piirväärtuse 0,1 µg/l. Piirväärtuse
ületas ka AMPA sisaldus neljas ja 2,4-D 2-EHE sisaldus kolmes seirepunktis. Jälgedena leiti ka
glüfosaati, MCPA-d, metasakloori, napropamiidi ja trisulfurooni (OÜ Eesti Keskkonnauuringute
Keskus, 2016).
Jõgede hüdrokeemilise seirega Eestis tegelevad Tallinna Tehnikaülikooli Keskkonnatehnika
Instituut ja Keskkonnauuringute Keskus. Pestitsiidijääke määrati 2014. aastal juunis ja septembris
(oktoobris) kogutud proovidest. Pestitsiidide analüüs viidi läbi Terviseameti Kesklaboris
multimeetodil, mis sisaldas endas 62 pestitsiidi määramist. Kõikide määratud pestitsiidide
sisaldused jäid kõikides uuritud lävendites allapoole määramispiire, va AMPA, mida juunis leidus
uuritud seirelävendites vahemikus 2-5 µ g/l. (TTÜ, 2015).
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2.1.1. PÕLLUMAJANDUSLIKU KESKKONNATOETUSE VEESEIRE HINDAMISE RAAMES
VEEKVALITEEDIGA
SEOTUD
UURIMISTÖÖD
(TAIMETOITEELEMENTIDE
KONTSENTRATSIOON DREENIVEES) 2007-2014. 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.
Aruandeaastal kasvatati seirepõldudel järgmisi põllumajanduskultuure:
• T1 (Tartumaa), toetustüüp – KSM, timut seemneks;
• J28 (Läänemaa), toetustüüp – KSM, suvioder AK Wolmari ristiku allakülviga;
• Plin1 (Läänemaa), toetustüüp – KSM, suvioder AK Wolmari ristiku allakülviga;
• K1 (Raplamaa), toetustüüp – ÜPT (nn tavatootmine, ei ole liitunud PKT kohustusega), must
kesa;
• LA (Läänemaa), toetustüüp – MAHE, 3. kasutusaasta liblikõielisterohke põldhein;
• AD (Jõgevamaa, NTA), toetustüüp – KSM, 3. kasutusaasta liblikõielisterohke põldhein.
Metoodika

Hüdroloogilise uuringu käigus hinnatakse lõimuvalt pinnavee voolu ja väetiste kasutust.
Seirepõldude kogujadreenide suudmetest mõõdetakse dreenivee vooluhulgad ja võetakse veeproovid
2-nädalase intervalliga. Laboris määratakse veeproovide taimetoitainete sisaldus järgmisi
metoodikaid kasutades:
• P, K, SO42- – EVS-EN ISO 11885 (ICP)
• NH4+ - Tecator Application Note ASN 140-02/90, 1990
• NO3- - EVS-EN ISO 13395:1999 (Cd kolonn)
Dreenivee kvaliteeti hinnatakse sotsiaalministri 2.01.2003 määruses nr. 1 “Joogivee tootmiseks
kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollnõuded” sätestatud
nitraatiooni kontsentratsiooni alusel, kus piirmääraks on 50 mg/l ja EL nitraadi sihtarv 25 mg/l.
Seega võib vee kvaliteeti nitraatiooni sisalduse järgi jagada tinglikult 3 klassi:
Kvaliteedinäitaja

ühik

Hea

Kesine

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
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(Nüld), ja üldfosfori sisaldust (Püld). Vooluveekogude pinnaveekogumite ökoloogilised
seisundiklassid üldlämmastiku ja -fosfori väärtuste järgi on järgmised:
Kvaliteedinäitaja

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

Põlluraamatu andmete põhjal arvutatakse seirepõldude kohta põllu NPK-üldbilanss OECD
metoodika kohaselt. Nimetatud metoodika järgi arvestatakse üldbilansi koostamisel põllult saagiga
eemaldatud ning orgaaniliste, mineraalväetiste, bioloogiliselt seotud lämmastiku ning seemnetega
tagastatud taimetoiteelemente.
2.1.1.1. Taimetoiteelementide sisaldus dreenivees ja nende leostumine seirepõldudelt

Nitraatiooni kontsentratsioon dreenivees kõigub suurtes piirides. Alljärgnevatel joonistel on toodud
nitraatiooni dünaamika seirepõldudel aruandeperioodi (september 2014-september 2015) kohta
(Joonis 54, Joonis 55, Joonis 56, Joonis 57, Joonis 58).
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Joonis 54. Nitraatiooni sisaldus Läänemaa KSM seirepõldude (Plin, J28) dreenivees perioodil 2014-2015
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Joonis 55. Nitraatiooni sisaldus Tartumaa KSM seirepõllu (T1) dreenivees perioodil 2014-2015
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Joonis 56. Nitraatiooni sisaldus (mg/l) NTA seirepõllu (AD) dreenivees perioodil 2014-2015
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Joonis 57. Nitraatiooni sisaldus Läänemaa MAHE seirepõllu (LA) dreenivees perioodil 2014-2015

Nitraatiooni kontsentratsioon dreenivees kõigub suurtes piirides. Alljärgnevatel joonistel on toodud
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Joonis 58. Nitraatiooni sisaldus Raplamaa ÜPT seirepõllu (K1) dreenivees perioodil 2014-2015

Võrreldes nitraatiooni keskmisi kontsentratsioone aruandeaastal perioodiga 2007-2013 torkab silma
ÜPT põllu dreenivee kõrge nitraatiooni sisaldus, mis ilmselt oli tingitud kõrge agrofooniga põllu
hoidmisest mustas kesas (Tabel 6). Mahepõllu LA dreenivee madal nitraadisisaldus aga oli tingitud
nii talvise taimkatte olemasolust kui sellest, et väetist anti sellele põllule 4 aastat tagasi.
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Tabel 6. Nitraatiooni keskmised kontsentratsioonid seirepõldudel aastatel 2007-2013 ja 2014-2015
NO3 keskmine sisaldus, mg/l
Seirepunkt
2007-2013
2014-2015
T1 (KSM)
Plin (KSM)
J28 (KSM)
K1 (ÜPT)

42,3
38,0
20,1
20,1

55,6
26,5
12,4
51,1

LA (MAHE)
AD (KSM)
Piirnorm
Sihtarv

18,7

3,1

50,0

17,8
50,0
25,0

25,0

Kõigist KSM põldudelt kogutud dreeniveeproovidest kuulus heasse kvaliteediklassi (<25 mg/l)
55%, keskmisesse (25-50 mg/l) 35% ja halba (>50 mg/l) 10% proovidest, ÜPT põllul vastavalt 7; 27
ja 67% proovidest. Mahepõllul jäid kõikide dreenivee proovide nitraatiooni sisaldus alla kehtestatud
sihtarvu – 25mg/l.
Dreenivee proovidest määrati ka üldlämmastik, mis hõlmab nii lämmastiku teisi anorgaaniliste,
eeskätt ammooniumvormi, aga ka orgaaniliste ühendite sisaldust. See võimaldab täpsemalt hinnata
vee kvaliteeti keskkonnaministri 28. juuli 2009 määruses nr. 44 toodud pinnaveekogumite
seisundiklassidele kvaliteedinäitajate alusel. Sarnaselt keskmise nitraatiooni kontsentratsiooniga on
ka üldlämmastiku sisalduse järgi põldude T1 ja K1 dreenivesi valdavalt väga halva ning mahepõllu
dreenivesi väga hea ja hea kvaliteediga (Joonis 59).
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Joonis 59. Kogutud dreeniveeproovide jagunemine pinnaveekogumite seisundiklassidesse üldlämmastiku
sisalduse alusel

Vooluveekogude pinnaveekogumite seisundiklasside piirid fosfori sisalduse järgi on järgmised: väga
hea kvaliteediklass <0,05; hea 0,05-0,08; kesine >0,08-0,1; halb >0,1-0,12 ja väga halb >0,12 mg/l.
Dreenivee fosfori sisalduse muutus perioodil 2014-2015 on toodud järgnevatel joonistel (Joonis 60,
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Joonis 61, Joonis 62, Joonis 63, Joonis 64). Võrreldes nitraatiooni kontsentratsiooni muutustega on
fosfori kontsentratsiooni kõikumispiirid väiksemad väheste väljalöökidega.

Joonis 60. Fosfori sisaldus Läänemaa KSM seirepõldude (Plin, J28) dreenivees perioodil 2014-2015
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Joonis 61. Fosfori sisaldus Tartumaa KSM seirepõllu (T1) dreenivees perioodil 2014-2015
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Joonis 62. Fosfori sisaldus NTA KSM seirepõllu (AD) dreenivees perioodil 2014-2015
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Joonis 63. Fosfori sisaldus Läänemaa MAHE seirepõllu (LA) dreenivees perioodil 2014-2015

Nitraatiooni kontsentratsioon dreenivees kõigub suurtes piirides. Alljärgnevatel joonistel on toodud
Nitraatiooni kontsentratsioon dreenivees kõigub suurtes piirides. Alljärgnevatel joonistel on toodud
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Joonis 64. Fosfori sisaldus Raplamaa ÜPT seirepõllu dreenivees perioodil 2014-2015

Dreenivee fosforisisaldus on nii seirepõldude kui ka aastate võrdluses ühtlasem, kuid valdaval
enamusel juhtudest jääb dreenivee kvaliteet kesisesse, halba või isegi väga halba klassi (Tabel 7).
Tabel 7. Fosfori keskmised kontsentratsioonid seirepõldudel aastatel 2007-2013 ja 2014-2015
P keskmine sisaldus, mg/l
Seirepunkt
2007-2013
2014-2015
T1 (KSM)
Plin (KSM)
J28 (KSM)
K1 (ÜPT)

0,13
0,13
0,13
0,08

0,07
0,10
0,08
0,06

LA (MAHE)
AD (KSM)
Halb kvaliteediklass

0,18

0,17
0,03
>0,08

>0,08

Nii nagu möödunud aastal jäävad ka aruandeaastal kõik mahepõllult kogutud dreenivee proovid
väga halba pinnavee seisundiklassi (Joonis 65). See võib olla tingitud seirepõllu mullaliigist (saviliiv
lõimisega leetjas gleimuld) ja heintaimede pikaajalisest kasvatamisest. Põuaga tekkivate
makropooride kaudu jõuab mullakolloididele kinnituv fosfor laskuva veega dreenideni. Seda
kinnitab ka veeproovide kolloididesisaldus, eriti peale põuaperioodi tugevaid sademeid. Uuemate
teadusuuringute järgi võib ka talvine taimkate soodustada fosfori leostumist. Talvel ja varakevadel
taimik külmub ja sulab korduvalt, mis põhjustab taimerakkudes lahustuvate fosforiühendite
vabanemist ja tugeva filtratsiooni puhul ka nende ühendite leostumist dreenidesse (Fisher, 2015).

89

AD (KSM)

67

33

LA (MAHE)

100
Väga hea

K1 (ÜPT)

40

33

20

7

Hea
Kesine

J28 (KSM)

10

40

35

15

Halb
Väga halb

Plin (KSM)

39

T1 (KSM)

56

25
0%

25
20%

12

40%

5

25

60%

13
80%

100%

Joonis 65. Dreenivee proovide protsentuaalne jaotus pinnavee seisundiklassidesse fosforisisalduse järgi

Lämmastiku leostumine KSM, ÜPT ja MAHE seirepõldudel on toodud järgnevatel joonistel (Joonis
66, Joonis 67, Joonis 68, Joonis 69). 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 66. Lämmastiku leostumine Läänemaa KSM seirepõldudelt (Plin, J28) perioodil 2014-2015
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Joonis 67. Lämmastiku leostumine Tartumaa KSM seirepõllult (T1) perioodil 2014-2015

Joonis 68. Lämmastiku leostumine Raplamaa ÜPT seirepõllult (K1) perioodil 2014-2015
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Joonis 69. Lämmastiku leostumine Läänemaa MAHE seirepõllult (LA) perioodil 2014-2015

Leostumise erinevuste tõlgendamisel tuleb aga arvestada ka taustaandmetega nagu väetamisvead,
kasvatatav kultuur, meteoroloogilised tingimused jm. Lämmastiku suur leostumine aruandeaastal
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seirealalt K1 oli ühelt poolt põhjustatud rohketest sademetest, kuid teiselt poolt ka sellest, et põldu
hoiti mustas kesas. Filtratsioon sel perioodil oli tihedas ja loogilises korrelatsioonis sademetega st
peale sügisest mulla küllastumist niiskusega oli filtratsioon detsembrist kuni märtsi lõpuni ligikaudu
võrdne sademete hulgaga, aprillist augusti lõpuni aga vähenes seoses aurustumisega. Kokku
moodustas filtratsioon 49% (293 mm) perioodi sademete hulgast. Kuna põllul puudus taimkate ja
seda hariti umbrohutõrjeks, siis soodustas see mulla mineraliseerumist ja seega ka liikuvate
toitainete leostumist (Joonis 70). Samas NTA seirepõld AD oli kolmandat aastat rohumaa all, kus
filtratsioon ja ka toiteelementide leostumine jäi seireaastal väga madalaks.
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Joonis 70. Lämmastiku aastane leostumine seirepõldudelt (Plin, J28, T1, K1, LA) perioodil 2006-2013 ja
2014-2015

Võrreldes lämmastiku leostumist toetustüüpide kaupa näeme, et kõige vähem leostus seda
toiteelementi mahepõllult nii eelmise perioodi keskmisena kui ka aruandeaastal, kuna põldu
väetatakse vaid orgaanilise väetisega, mida kasutatakse korra 4-5 aasta tagant (Tabel 8).
Tabel 8. Lämmastiku leostumine toetustüübiti aastatel 2006-2013 ja 2014-2015
N leostumine, kg/ha/a
Toetustüüp
2006-2013
2014-2015
KSM
ÜPT
MAHE

14,9
20,4
2,7

15,6
32,3
0,5

Võrreldes perioodiga 2006-2013 jäi aruandeaastal fosfori leostumine madalamaks nii seirepõldude
kui toetustüüpide lõikes jäädes loodusliku fooni (0,1-0,3 kg/ha/a) piiresse (Joonis 71, Tabel 9).
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Joonis 71. Fosfori aastane leostumine seirepõldudelt (Plin, J28, T1, K1, LA) perioodil 2006-2013 ja
2014-2015
Tabel 9. Fosfori leostumine toetustüübiti aastatel 2006-2013 ja 2014-2015
P leostumine, kg/ha/a
Toetustüüp
2006-2013
2014-2015
KSM
ÜPT
MAHE

0,26
0,34
0,31

0,21
0,14
0,11
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2.1.1.2. Taimetoiteelementide leostumine, filtratsioon ja vooluveekogude kvaliteet

Järgneval graafikul joonena toodud lämmastiku aastane leostumine on arvutatud kõikidelt KSM
(KST) ja ÜPT veeseirepõldudelt leostunud lämmastiku aastase keskmisena (Joonis 72). Tulpadena
on esitatud jõgede hüdrokeemilise seire tulemustest väljavõte nitraatiooni kontsentratsiooni
muutumisest aastatel 2006-2015. Kuivõrd veeseire põldude arv on väike (kõigub aastati ainult 5-8),
siis statistiliselt usutavat korrelatsiooni ei esine. Küll aga on igati loogiline suundumus – mida
rohkem põldudelt lämmastikku leostub, seda enam jõuab seda jõgedesse, kus vastava näitaja
kontsentratsioon suureneb. Aastatel 2008 ja 2012, kus jõgede nitraatiooni kontsentratsioon oli kõrge
ja lämmastiku leostumine suur, ulatus ka aasta summaarne sademete hulk üle pikaajalise keskmise
(121-127%). Samas on nii KSM (KST) kui ka ÜPT põldudel suurenenud lämmastikväetiste
kasutamine. Seetõttu on võimalik, et vaatlusaluse lühikese ajaperioodi jooksul (2006-2015) ning
sellise keskmise väetamise taseme juures sõltuvad nii lämmastiku leostumine põldudelt kui ka
nitraatiooni kontsentratsiooni muutused jõgedes suuresti ka erinevatel aastatel valitsenud
hüdroloogilistest tingimustest.
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Joonis 72. Lämmastiku leostumine veeseire põldudelt perioodil 1992-2015 jõgede hüdrokeemilise seire
andmete taustal
2.1.1.3. Taimetoiteelementide üldbilanss veeseirepõldudel

2015. aastal kasutati mineraalväetisi seirepõldudel väga tagasihoidlikult, mis suuresti tulenes
kasvatatavatest kultuuridest. KSM põldudel kasvatati timutit seemneks ja 3. kasutusaasta põldheina,
mida väetati väikese lämmastikunormiga (30-70 kg/ha) ja kahel põllul suviotra põldheina
allakülviga, mida vegetatsiooniperioodil üldse ei väetatud. Pikema perioodi lõikes (2007-2014) on
lämmastikväetiste kasutamise tõusev trend täheldatav nii KSM kui ka ÜPT põldudel.
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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. 2015. aastal ÜPT seirepõldu ei väetatud, vaid hoiti
umbrohtumuse kontrolli alla saamiseks mustas kesas, kuid lämmastiku leostumine oli võrreldes
teiste seirepõldudega suurim ulatudes 32,3 kg/ha. Loomakasvatuse tootmisviisiga
mahetootmisettevõttes on taimekasvatuse põhisuunaks söödatootmine. Rohusöötade tootmisel
kasutatakse mitmeaastase põldheinapõllu rajamisel orgaaniliste väetiste kõrgeid norme.
Sügavallapanuga sõnniku järelmõju kestab mitu aastat ning antud toiteelemendid katavad järgmiste
aastate saagi vajaduse. Kuid rajamisel antud kõrge sõnnikuannuse tõttu säilib ka risk lämmastiku
leostumisele. 2015. aasta sügisel küntigi mahepõllu rohukamar üles ning koos künniga anti suur
kogus tahedat veisesõnnikut, mille tõttu on mahepõllu aastane lämmastiku- ja kaaliumibilanss suure
ülejäägiga (Joonis 73).
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Joonis 73. Taimetoiteelementide üldbilanss seirepõldudel (T1, T2, J28, Plin, K1, LA, AD) 2015. aastal ja
perioodi 2007-2014 keskmisena
Kokkuvõte

• Nitraatiooni aasta keskmine kontsentratsioon ulatus 3,1 mg/l mahepõllul kuni 51,1 mg/l ÜPT ja
56,6 mg/l KSM põllul. Seega ületas isegi nitraatiooni keskmine kontsentratsioon määrusega
kehtestatud piirmäära.
• Kõigist KSM põldudelt kogutud dreeniveeproovidest kuulus nitraatiooni sisalduse poolest
heasse kvaliteediklassi (<25 mg/l) 55%, keskmisesse (25-50 mg/l) 35% ja halba (>50 mg/l) 10%
proovidest, ÜPT põllul vastavalt 7; 27 ja 67% proovidest. Mahepõllul jäid kõikide dreenivee
proovide nitraatiooni sisaldus alla kehtestatud sihtarvu – 25mg/l.
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• Dreenivee fosforisisaldus on seirepõldude võrdluses ühtlasem, kuid valdaval enamusel juhtudest
jääb dreenivee kvaliteet kesisesse, halba või isegi väga halba klassi.
• Fosforisisalduse järgi jäi kõikide MAHE põllult kogutud dreeniveeproovide kvaliteet väga halba
seisundiklassi. See võib olla tingitud seirepõllu mullaliigist (saviliiv lõimisega leetjas gleimuld) ja
heintaimede pikaajalisest kasvatamisest. Põuaga tekkivate makropooride ja heintaimiku sügavale
ulatuvate juurte kärbumise tõttu vegetatsioonivälisel perioodil tekkivate juhtsoonte kaudu jõuab
mullakolloididele kinnituv fosfor laskuva veega dreenideni.
• Lämmastiku leostumist toetustüüpide kaupa analüüsides on näha, et kõige vähem leostus seda
toiteelementi mahepõllult, kuna orgaanilist väetist kasutati kogu perioodi vältel vaid 2 korda.
Perioodi keskmisena leostus lämmastikku KSM põldudelt vähem (9,2-27,0 kg/ha) kui ÜPT põllult
(32,3 kg/ha).
• Lämmastiku suur leostumine aruandeaastal seirealalt K1 oli ühelt poolt põhjustatud rohketest
sademetest, kuid teiselt poolt ka sellest, et põldu hoiti mustas kesas. Kuna põllul puudus taimkate ja
seda hariti umbrohutõrjeks, siis soodustas see mulla mineraliseerumist ja seega ka liikuvate
toitainete leostumist.
• Veeseirepõldudelt leostunud lämmastiku aastase keskmise ja jõgede hüdrokeemilise seire
tulemuste vahel on täheldatav loogiline seos – mida rohkem põldudelt lämmastikku leostub, seda
enam jõuab seda jõgedesse. Samas on suurenenud lämmastikväetiste kasutamine. Seetõttu on
võimalik, et vaatlusaluse lühikese ajaperioodi jooksul (2006-2015) ning sellise keskmise väetamise
taseme juures sõltuvad nii lämmastiku leostumine põldudelt kui ka nitraatiooni kontsentratsiooni
muutused jõgedes suuresti ka erinevatel aastatel valitsenud hüdroloogilistest tingimustest.
• 2015. aastal kasutati mineraalväetisi seirepõldudel väga tagasihoidlikult, mis suuresti tulenes
kasvatatavatest kultuuridest. Pikema perioodi lõikes (2007-2014) suurenes mineraalsete
lämmastikväetiste kasutamine KSM ja ÜPT põldudel.
• Loomakasvatuse tootmisviisiga mahetootmisettevõttes on taimekasvatuse põhisuunaks
söödatootmine. Rohusöötade tootmisel kasutatakse mitmeaastase põldheinapõllu rajamisel
orgaaniliste väetiste kõrgeid norme. Sügavallapanuga sõnniku järelmõju kestab mitu aastat ning
antud toiteelemendid katavad järgmiste aastate saagi vajaduse. Kuid rajamisel antud kõrge
sõnnikuannuse tõttu säilib ka risk lämmastiku leostumisele.
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2.1.2. TALUVÄRAVA TOITEELEMENTIDE BILANSI JA KASUTUSE UURING (AAST ATEL 20072014)

Töö teostaja: Põllumajandusuuringute Keskuse Põllumajandusuuringute büroo
Sissejuhatus

Toiteelemendid lämmastik, fosfor ja kaalium (NPK) on esmavajalikud taime- ja
loomakasvatussaaduste tootmise suurendamiseks ja säilitamiseks. Põllumajanduses tähtsustatakse
üha enam toiteelementide tasakaalustatud ringlust, mis toetaks tootmisega kaasneva keskkonnamõju
kahanemist ja suurendaks agronoomilist ning majanduslikku efektiivsust, piirkondlikul ja üksiku
ettevõtte tasandil (Kremer, 2013).
Et saada ülevaadet NPK toiteelementide kasutamisest ning hinnata võimalikke keskkonnariske,
arvutatakse toiteelementide bilanssi. Bilansi metoodika valitakse vastavalt püstitatud eesmärgile.
Peamine küsimus on, et mille kohta (põld; külvikord; talu, laut, piirkond jne) ja millise täpsusega
infot soovitakse saada.
Toiteelementide bilansside arvutamise levinuim viis on leida see lihtsustatud meetodil süsteemi sisse
viidud ja sealt eemaldatud toiteelementide vahena. Süsteemist eemaldamisena arvestatakse
toodanguna eemaldatud toiteelemendi kogust.
Keerukmate bilansimeetodite kasutamisel võetakse arvesse ka toiteelementide mineralisatsioon
mullavarudest, toitainete omastamine taimede poolt, denitrifikatsioon ja lämmastiku lendumine,
leostumine jne.
Suurema täpsusega bilansi arvutamine eeldab täpsema informatsiooni omamist sisend- ja
väljundnäitajate kvantitatiivse ja kvalitatiivse taseme kohta. Täpsustatud info kogumiseks tuleb teha
täiendavaid laboratoorseid analüüse, vajadusel korraldada põldkatseid, täiendavaid uuringuid.
Ühiseks probleemiks erinevate bilansside arvutamisel on sisend- ja väljundnäitajate arvestamisega
kaasnev määramatus, eelkõige rohumaade saagiväärtuse ja koguse, põhu kasutamise ja orgaaniliste
väetiste andmetes. Probleemiks on sisendite ja väljundite toiteelementide kontsentratsioonide
väärtused, mis varieeruvad olenevalt kasvutingimustest ja kasvufaasist, mullastikust, väetamisest
jne.
Antud uuringus arvutati NPK bilanssi lihtsustatud, nn taluvärava toiteelementide bilansi metoodika
põhjal. Taluvärava bilanss arvutati ettevõtte/talu kohta (NPK kg/ha aastas). Arvesse võeti
kalendriaasta jooksul ettevõttesse ostetud/sisse toodud (sisend) ja sealt müüdud/välja viidud
(väljund) põllumajandustoodang. Ettevõtte sisest toiteelementide ringlust selle metoodika puhul
eraldi ei arvestatud.
Taluvärava bilansi meetodika valiti uuringu tegemiseks kindlatel põhjustel:
1. Andmed mida taluvärava bilansi arvutustes lähteandmetena kasutatakse on dokumenteeritud
(raamatupidamise ja põlluraamatu andmed) ja kontrollitavad (raamatupidamise andmed).
Põllubilansi puhul võetakse aluseks ainult põlluraamatu andmed, mida täidavad tootjad ise ja mille
andmete adekvaatsus sõltub suures osas põlluraamatu täitmise korrektsusest ja täpsusest. Andmete
määramatus on suurem.
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2. Andmeid kogusid kogenud ja kvalifitseeritud taimekasvatuse konsulendid (Ene Milvaste, Kerli
Hollo, Helle Rohtla, Karin Hüva, Veeve Kaasik), kes läbisid enne andmete kogumist vastava
koolituse.
3. Uuringu metoodika valik tulenes uuringu teostamiseks eraldatud rahalistest vahenditest.
4. Antud metoodika valik tulenes ka sellest, et uuringu alustamisel 2004. aastal alles käivitus Maaelu
arengukava (MAK) programmi väljatöötamine ja vajadus üldise info kohta toiteelementide ringluse
kohta oli suur. Kui põllubilanss on sisuliselt taimekasvatusbilanss, kus arvestatakse ainult põllule
antud ja põllult saagiga ära viidud toiteelementide koguseid, siis taluvärava bilanss annab üldist
teavet ka loomakasvatustoodangu kohta.
Taluvärava bilansi analüüsitulemused annavad üldist infomatsiooni ettevõtte majandamise kohta
tervikuna ja kaudselt on selle põhjal võimalik hinnata survet vee- ja mullakeskkonnale.
Bilansi sisendi poole moodustavad sööt, põhk, mineraalväetised, seemned, loomad, orgaaniline
väetis, lämmastiku sidumine liblikõieliste kultuuride poolt ja sademetest saadav lämmastik. Väljundi
poole taime- ja loomakasvatussaadused, loomad, orgaaniline väetis (sõnnik) sööt ja põhk.
Ettevõtetesse sisse ostetud ja toodanguga välja müüdud saaduste kogused arvutatakse spetsiaalsete
koefitsientide abil ümber NPK toiteelementideks ja summeeritakse (kg).
Bilansi arvutamiseks lahutatakse ettevõttesse ostetud/sisse toodud toiteelementide summast
ettevõttest müüdud/välja viidud toodangu toiteelementide summa.
Bilanss on positiivne ehk ülejäägiga kui sisendi toiteelementide kogus on suurem ettevõtte väljundi
toiteelementide kogusest. Negatiivne ehk puudujäägiga kui väljundi toiteelementide kogus ületab
sisendi toiteelementide kogust.
Ülejäägiga tootmine suurendab ohtu keskkonnale (toiteelementide leostumine, lämmastiku puhul ka
lendumine). Puudujäägiga majandamisel on sisendi ja väljundi vahe negatiivne ehk tootmine toimub
„millegi arvel“ ja pikaajalise puudujäägiga majandamisega võib kaasneda produktiivsuse ja mulla
viljakuse vähenemine.
Keskkonnariskide ja majandusliku efektiivsuse hindamiseks arvutatakse toiteelementide kasutamise
efektiivsust, mis arvutatakse sisendi ja väljundi suhtena ning tulemus esitatakse protsentides (NPK
%) (Öbom et al., 2003)
Keskkonda säilitavaks loetakse põllumajandustootmist 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).
Taluvärava NPK bilansi ja toiteelementide kasutamise efektiivsuse erinevate aastate tulemuste
kõrvutamisel saadakse nn trendijoon, mis iseloomustab, millises suunas põllumajandustootmine
liigub ja millised on sellega kaasnevad võimalikud ohud keskkonnale.
Uuringu eesmärk

Uuringu eesmärgiks on hinnata vee- ja mullakeskkonna seisukohalt põllumajanduskeskkonna
toetuste (PKT) nõuete täitmise mõju ja tootmise efektiivsust keskkonnasõbraliku
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tootmise/majandamise ja mahepõllumajandusliku tootmisega tegeleva põllumajandusettevõtte
tasandil.
Samuti analüüsida kas PKT saamiseks püstitatud nõuete täitmine võimaldab vähendada mullast
toiteelementide leostumisest põhjustatud pinna- ja põhjavee saastumise ohtu ning säilitada
mullaviljakust vähenemist.
Metoodika

Uuringut teostatakse alates aastast 2004, igal aastal. Toiteelementide bilanss ja efektiivsus
arvutatakse ajavahemiku 1. jaanuar – 31. detsember kohta (vastab majandusaruandluse perioodile).
Tootmisaasta lõpul müümata jäänud toodang võetakse arvesse järgmisel aastal.
Andmeid kogutakse aastase nihkega põllumajandusettevõtete põlluraamatutest, raamatupidamise
andmetest ja ettevõtjate küsitluse teel. Näiteks 2015. aastal koguti andmeid 128
põllumajandusettevõtte 2014. majandusaasta tulemuste kohta.
Perioodil 2007-2014 kuulus PMK seirevalimisse, olenevalt aastast 103-133 põllumajandusettevõtet.
Seirevalimisse valiti ettevõtted toetus- ja tootmistüübi, suurusgrupi ning piirkonna alusel. Seireala
pindala hõlmas aastate keskmisena ~ 13 300 ha põllumajandusmaad. Täpsem ülevaade seirevalimist
ja seireala pindalast on esitatud tabelis Lisa 6.
Keskkonnasõbraliku tootmise/majandamise (KST/KSM) ja mahepõllumajandusliku tootmise toetust
(MAHE) saanud ettevõtete tulemuste analüüsimisel võeti võrdlusgrupiks ühtse pindalatoetuse (ÜPT)
saajad, kes põllumajanduslikku keskkonnatoetust ei taotlenud.
Tootmistüübi alusel jaotati seireettevõtted taimekasvatusega ja segatootmisega tegelevateks ja
suuruse alusel <40 ha; 40-100 ha ja >100 ha suurusteks ettevõteteks.
Aastatel 2004-2008 koguti piirkonniti toiteelementide bilansi kohta andmeid Lääne- Lõuna- ja
Kesk-Eestis. 2009. aastal muudeti valimit ja edasist andmete kogumist jätkati Kesk- ja Lõuna –
Eestis.
Bilanss ja efektiivsus arvutati OECD metoodika alusel.
Andmete statistiliseks töötlemiseks kasutati programmi STATISTICA 9. Andmed töödeldi ANOVA
mudeliga, ühefaktorilise dispersioonanalüüsi meetodil. 4 Analüüsiti NPK sisendi, väljundi ja bilansi
seoseid aasta, toetus-, tootmistüübi ning suurusklassi vahel.
Uuringu ktulemused esitatakse aruandes seireettevõtete keskmisena aastate 2007-2014 ja
toetustüübiti aastate 2004-2014 kohta.
Täpsema ülevaate seirevalimi jagunemisest ja seireettevõtete NPK bilansi koondtulemustest leiab
aruande lisade osas esitatud koondtabelitest (Lisa 6, Lisa 7).
NPK sisendi, väljundi, bilansi ja efektiivsuse kohta esitatud trendijooned joonistel esitati
regressioonanalüüsi polünoomse funktsiooni tulemuste põhjal. 5

4

Ühefaktoriline dispersioonanalüüs võimaldab uurida ühe grupeeriva tunnuse (näit toetustüübi) mõju uuritavale tunnusele
(näit N- bilansile). Seose tugvust hinnati 95% tõenäosuse juures. Seos on statistiliselt oluline kui seose tugevus p<0,05.
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Varasemate aastate tulemused kaasati aruandesse parema ülevaate saamiseks kogu seireperioodi ja
MAK 2007-2013 perioodi tulemustest. Bilansiandmete pikema aegreana esitamine võimaldab saada
täpsema ülevaate seireettevõtete majandamisest ja põllumajandustootmise suundumustest.
Järgmisest aastast alates on, seoses MAK-i uue toetusteperioodi (2015-2020 a) käivitumisega,
plaanis muuta bilansiandmete kogumist, korrigeerida metoodikat, toiteelementideks
ümberarvutamise koefitsiente ja suurendada ettevõtete arvu valimis.
Tulemused
2.1.2.1. Taluvärava toiteelementide bilanss seireettevõtete keskmisena aastatel 2007 - 2014
Lämmastiku bilanss, sisend, väljund ja N- kasutamise efektiivsus ja arutelu

Seireettevõtete (~130 ettevõtet, seireala ~13 300 ha) lämmastikubilansi koondtulemused aastate
lõikes olid positiivsed ja varieerusid olenevalt aastast vahemikus 15-25 kg/ha (Joonis 74).
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Joonis 74. Seireettevõtete keskmine lämmastiku sisend, väljund, bilanss, efektiivsus ja trend aastatel 20072014

Tootmiseks sisse ostetud/toodud saaduste ja ettevõtetest välja müüdud/viidud toodangu kogus oli
suurim aastatel 2012-2014, väikseim aga üldise majanduslanguse aastal 2009.
Seirettevõtete keskmisena püsis lämmastiku bilansi trend enamvähem samal tasemel aastani 2009,
aastatel 2010-2011 kasvas ja edasistel aastatel langes vähehaaval. N- sisendi trend kasvas valdavalt
kogu perioodil, välja arvatud 2009. aastal kui majanduslanguse tingimustes sisend vähenes. Nväljund langes aastatel 2009-2011, edasi kasv hoogustus perioodi lõpuni (Joonis 74).

5

Regressioonanalüüsi tulemusel arvutatud R 2 – determinatsiooni koefitsient seletab ära kui suure osa muutuste
summaarsest varieerumisest kirjeldab ära seosega seletatud varieerumine. (näiteks Joonis 74 korral R 2=0,6056 korral
tähendab see, et 61% kõikidest N-bilansi muutustest on seotud aastaga, ülejäänud varieerumine on seotud muude
asjadega
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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 (Astover, 2015)
Seireettevõtete keskmisena moodustasid lämmastiku sisendist kõikidel aastatel suurima osakaalu
mineraalväetised (37-57%) ja liblikõieliste poolt seotud lämmastik (23-30%) (Joonis 75). Teiste
sisendite osatähtsus jäi tunduvalt väiksemaks. Sademetest saadav N- kogus kg/ha) sõltus ettevõtete
pinna suurusest.
Võrreldes 2007. aasta tulemustega, vähenes mineraalväetiste osakaal kogu lämmastiku sisendist
aastatel 2008-2013, aastal 2014 aga suurenes. Näiteks vähenes mineraalväetiste osatähtsus võrreldes
2007. aasta tulemustega, 2009. aastal 19%, 2014. aastal aga suurenes 1%.
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Joonis 75. Seireettevõtete keskmine lämmastiku sisendi jagunemine aastatel 2007-2014

Mineraalväetiste kasutamine aastatel 2007-2014 sõltus mitmest erinevast põhjusest: tootmise
vahendite hindade muutumisest, põllukultuuride saagikuse kasvust, liblikõieliste kultuuride
suuremal pinnal kasvatamisest jne. Näiteks oli Statistikaameti andmetel 2007. aastal
lämmastikväetise (N34%) toiteelemendi maksumus 0,55 €/kg, 2014. aastal 0,84 €/kg (kasv 34%).
Erimärgistusega diislikütuse hind oli 2007. aastal 0,67 €/l ja 2014. aastal 0,75 €/l (kasv 12%)
(FADN, 2015a)
Aaastatel, mil väetiste osakaal vähenes, suurenes liblikõieliste osakaal kogu N-sisendist.
Liblikõieliste kasvatamise suurendamine võimaldas osaliselt vähendada ja asendada ettevõtetes Nmineraalväetiste kasutamist.
Lämmastiku väljundist suurima osakaalu moodustasid ettevõtetest müüdud/välja viidud looma- ja
taimekasvatussaadused, olenevalt aastast 45-86% (Joonis 76). Ülejäänud osa N-väljundist
moodustasid põllumajandusloomad, sööt ja põhk ning orgaaniline väetis.
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Erandiks oli 2008. aasta, mil põllumajandusloomade müügi osakaal N-väljundist kasvas võrreldes
2007. aastaga 26%. See tulenes sellest, et mitmes seireettevõttes korraldati keerulise
majandusolukorra tõttu tootmine ümber ja loomad müüdi.
Orgaanilise väetise väljamüügi osakaal ettevõtetes moodustas olenevalt aastast kogu N- väljundist
kuni 4%, selle põhjal võib väita, et üldreeglina kasutati ettevõttes toodetud sõnnikut oma maade
väetamiseks.
Ettevõtete keskmine N-kasutamise efektiivsus kõikus olenevalt aastast vahemikus 57-73%.
Keskmine N-kasutamise efektiivsus aastatel 2007-2014 oli 66%, mis viitab potentsiaalsele
keskkonna ohule (kaod õhku, vette, mulda) (Joonis 74). 2007. ja 2014. aasta tulemuste võrdlemisel
kasvas N-kasutamise efektiivsus ettevõtetes 4%.
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Joonis 76. Seireettevõtete keskmine lämmastiku väljundi jagunemine aastatel 2007-2014

Dispersioonanalüüsi tulemused kinnitasid, et seireettevõte 2007.-2014. aasta keskmisena sõltus Nbilanss, -sisend ja -väljund statistiliselt oluliselt seireaastast, ettevõtte toetus- ja tootmistüübist ning
suurusklassist (p<0,05).
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Arutelu

Konkreetse uuringu tulemuste taustal püüame arutleda peamiste põhjuste üle, millest sõltus NPK
toiteelementide bilansinäitajate muutumine aastatel 2007-2014, kasutades selleks kogu Eestit
iseloomustavat taustainfot.
Ettevõtete bilansinäitajate varieerumist mõjutasid lisaks tootmise spetsiifikale, ettevõtte asukohale,
suurusele, konkreetse aasta ilmastikule, mullastikule, saagikusele, kasvatatavate kultuuride liigile ja
–kasvupinnale, kehtivatele keskkonnanõuetele jne ka tootmise vahendite- ja toodangu
realiseerimishindade muutumine.
Näiteks oli Satistikaameti andmetel Eestis põllukultuuride kasvupind 2007. aastal 579,6 tuh ha ja
2014. aastal 608,4 tuh ha (kasv 5%). Sel perioodil vähenes rapsi ja rüpsi külvipind, suurenes
teraviljade ja kaunviljade kasvupind. Kaunviljade kasvupind suurenes võrreldes 2007. aastaga 2014.
aastal üle viie korra.
Põllukultuuride (teravili, kaunvili, avamaaköögivili rapsi- ja rüpsiseeme, kartul keskmisena)
saagikus suurenes samade aastate võrdluses 13%. Loomakasvatussaaduste toodang (liha, piim,
munad, teravili keskmisena) suurenes võrreldes 2007. aasta toodanguga 2014. aastal 12%.
Põllukultuuride kasvupinna, saagikuse ja loomakasvatussaaduste toodangu kasvu tulemusena
suurenes aga ka vajadus kasutada rohkem mineraalväetiseid, osta suuremas koguses seemet ja
suurendada loomade söödabaasi. See omakorda mõjutas nii sisendit, väljundit kui bilanssi.
Perioodil 2007-2014 suurenesid kõikide põllumajandussaaduste tootmiseks vajalike vahendite
hinnad (erimärgistusega diislikütus, väetised, söödad, seeme jne), samal ajal varieerusid toodangu
tootja- ja realiseerimishinnad.
Näiteks oli Statistikaameti andmetel kompleksväetise NPK 24-6-12 toiteelemendi maksumus 2007.
aastal 0,81 €/kg, 2009. aastal 1,09 €/kg, 2012. aastal 1,23 €/kg ja 2014. aastal 0,96€/kg.
Teravilja tootjahind 2007. aastal oli 185 €/t, 2009. aastal 90 €/t, 2012. aastal 216 €/t ja 2014. aastal
142 €/t. Teravilja realiseerimishind 2007. aastal oli 156 €/t, 2009. aastal 97 €/t , 2012. aastal 200 €/t
ja 2014.aastal 150 €/t (FADN, 2015a). Peamiselt sõltus hinnapoliitika muutumine aastast ja
saagikusest. Tootmise vahendite hinna tõusuga kaasnes majanduslikult keerulisematel aegadel
bilansi sisendi vähenemine. Toodangu tootja- ja realiseerimishindade muutumisest sõltus aga
väljundi suurus - soodsatel aastatel väljund kasvas, ebasoodsatel vähenes. Kokkuvõttes toiteelementide bilansinäitajad sõltusid erinevate mõjutajate koostoimest.
PMK seireettevõtete keskmisena arvutatud taluvärava bilansi lämmastiku ja fosfori tulemuste
kõrvutamisel Statistikaameti poolt arvutatud lämmastiku ja fosfori üldbilansi tulemustega kogu Eesti
kohta ilmnesid samasuunalised trendid, kuigi arvutamise metoodika oli erinev. Mõlemal juhul oli Nbilanss positiivne, P-bilanss valdavalt negatiivne.
Fosfori bilanss, sisend, väljund ja P- kasutamise efektiivsus

Seireettevõtete 2007.-2014. aasta fosfori bilansi koondtulemustest selgus, et valdavalt majandati Ppuudujäägiga (Joonis 77). P-bilanss oli seireaastatel 0–(-2) kg/ha. Pikaajalise fosfori puudujäägiga
majandamisega võib kaasneda nii produktiivsuse kui ka mullaviljakuse langus.
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Joonis 77. Seireettevõtete keskmine fosfori sisend, väljund, bilanss, efektiivsus ja trend aastatel 2007-2014

Fosfori bilansinäitajate trendid erinesid. P- bilansi ja P- sisendi arvestuses selget trendi ei avaldunud,
aastate vaheline varieerumine oli liiga suur. Seirettevõtete fosfori väljundi trend oli perioodi lõpuks
kasvav, kuigi aastatel 2009-2011 väljund vähenes. (Joonis 77).
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Joonis 78. Seireettevõtete keskmine fosfori sisendi jagunemine aastatel 2007-2014

Kuna taime- ja loomakasvatustoodangu moodustamiseks vajatakse rohkem lämmastikku, fosfori
vajadus on väiksem, siis oli ka P-sisend väiksem. Seireettevõtete keskmisena varieerus P-sisend
olenevalt aastast 4-6 kg/ha kohta ja oli madalaim 2009. aastal. Seireettevõtete P-sisendist moodustas
põhilise osa mineraalväetistega sisse toodud fosfor (53-82%) (Joonis 78). Ostetud sööt ja põhk
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moodustasid olenevalt aastast 5-38%, põllumajandusloomad 2-18%, orgaaniline väetis 2-12%,
seeme 1-3%.
Sisse ostetud sööda ja põhu suur osatähtsus 2010. aasta P sisendi arvestuses (38%) tulenes sellest, et
ühes seireettevõttes osteti sel aastal suures koguses mineraalsööta, see omakorda mõjutas ettevõtete
keskmist sööda osakaalu P sisendist.
Fosfori väljundist moodustasid suurima osa (40-86%) ettevõtetest välja müüdud/viidud looma- ja
taimekasvatussaadused (Joonis 79).
Erandina moodustas 2008. aastal arvestatavaima osa kogu P-väljundist põllumajandusloomade
müük (51%). See tulenes sellest, et mitmes seireettevõttes loobuti sel aastal loomakasvatusega
tegelemisest ja loomad müüdi.

P- väljundi jagunemine,%

100
90

84

80
70

68

60
50
40
30
20
10

20
11

9

0

34

0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Looma- ja taimekasvatuse saadused

Sööt ja põhk

Põllumajandusloomad

Orgaaniline väetis

2013

2014

Joonis 79. Seireettevõtete keskmine fosfori väljundi jagunemine aastatel 2007-2014

Fosfori kasutamise efektiivsus oli kõikidel seireaastatel üle 100% (Joonis 77). Sisuliselt tähendab
see, et fosforit viidi ettevõtetest toodanguga suuremas koguses välja kui seda põllumajandussaaduste
tootmiseks sisse toodi. Tulemuseks oli P- puudujäägiga majandamine.
Dispersioonanalüüsi tulemused kinnitasid, et P- bilanss sõltus seireettevõte 2007.-2014. aasta
keskmisena statistiliselt oluliselt seireaastast, ettevõtte toetus- ning tootmistüübist (p<0,05).
P-sisend sõltus statistiliselt oluliselt ettevõtte toetus- ja tootmistüübist ning suurusklassist (p<0,05).
P-väljund sõltus statistiliselt oluliselt seireaastast, ettevõtte toetus- ja tootmistüübist ning
suurusklassist (p<0,05).
Kaaliumi bilanss, sisend väljund, efektiivsus

Nii nagu fosfori bilanss oli ka ettevõtete keskmine kaaliumi bilanss negatiivne kõigil seireaastatel
(Joonis 80). K-bilanss varieerus vahemikus (-1) – (-8) kg/ha kohta.
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Põllumajandustoodangu moodustamiseks vajatakse kaaliumit vähem kui lämmastikku, samas
rohkem kui fosforit. K-sisend varieerus aastatel 2007-2014 vahemikus 8-21 kg/ha kohta, väljund
vahemikus 14-22 kg/ha (Joonis 80).
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Joonis 80. Seireettevõtete keskmine kaaliumi sisend, väljund, bilanss, efektiivsus ja trend aastatel 2007-2014

Seireettvõte kaaliumi bilansinäitajate suure varieerumise tõttu selget trendi ei avaldunud
(Joonis 80).
Nii nagu lämmastiku ja fosfori sisendi arvestuses, moodustas ka kaaliumi sisendist suurima osa
mineraalväetiste kasutamisest saadav kaalium, olenevalt aastast 59-83% (Joonis 81).
Kuna määrav osa P- ja K- vajadusest kaetakse mineraalväetiste arvel, samas fosfori ja kaaliumi
bilanss oli pidevalt negatiivne, tuleks edaspidi suuremat tähelepanu pöörata fosforit ja kaaliumit
sisaldavate väetiste kasutamisele ja kasutada täiendavaid võimalusi, et nende toiteelementide
tasakaalu taastada. Täiendavate võimalustena võiks kaaluda näiteks hajasmassi- ja vahekultuuride
kasvatamist koos sissekünniga, põhu ettevõttest välja müümise asemel see sisse künda,
alternatiivsete väetusainete (mereadru, kompost, muda jne) kasutamist jne.
Ostetud sööda ja põhu osatähtsus K-sisendist moodustas 11-39%, põllumajandusloomade ja
seemnete kaudu saadava kaaliumi osatähtsus kokku 2-3%, orgaanilise väetise osatähtsus oli 1-3%.
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Joonis 81. Seireettevõtete keskmine kaaliumi sisendi jagunemine aastatel 2007-2014

Kaaliumi väljundi arvestuses moodustasid määrava osa seireettevõtetest välja müüdud looma- ja
taimekasvatussaadused (40-76%) ja sööt ning põhk (23-49%) (Joonis 82).
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Joonis 82. Seireettevõtete keskmine kaaliumi väljundi jagunemine aastatel 2007-2014

Kaaliumi kasutamise efektiivsus oli üle 100% kõigil seireaastatel (Joonis 82). Majandati Kpuudujäägiga.
Dispersioonanalüüsi tulemused kinnitasid, et K- bilanss sõltus seireettevõte 2007.-2014. aasta
keskmisena statistiliselt oluliselt ettevõtte toetus- ja tootmistüübist (p<0,05).
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K-sisend sõltus statistiliselt oluliselt seireaasast, ettevõtte toetus- ja tootmistüübist ning
suurusklassist (p<0,05).
K-väljund sõltus statistiliselt oluliselt ettevõtte toetus- ja tootmistüübist (p<0,05).
2.1.2.2. Taluvärava toiteelementide bilanss PMK seireettevõtete keskmisena toetustüübiti, aastatel
2004-2014
Lämmastiku bilanss, sisend, väljund ja N-kasutamise efektiivsus toetustüübiti

Keskkonnasõbraliku tootmise/majandamise (KST/KSM) ja mahepõllumajandusliku tootmise toetust
(MAHE) saanud ettevõtete tulemuste analüüsimisel võeti võrdlusgrupiks ühtse pindalatoetuse (ÜPT)
saajad, kes põllumajanduslikku keskkonnatoetust ei taotlenud. Igal aastal analüüsiti igast toetüübist
~43 ettevõtte majandamise tulemusi (kokku~130 ettevõtet).
Seireettevõtete lämmastiku bilansi koondtulemused varieerusid aastatel 2004-2014 toetustüüpide
lõikes (Joonis 83). Erinevus tulenes valimi seireettevõtete erinevast tootmistasemest ja spetsiifikast,
tootmistüübist (taimekasvtus, segatootmine), mullastikust, suurusklassist, piirkondlikust eripärast,
aastast, üldisest majandusolukorrast, toetuse saamiseks seatud nõuete täitmisest jne.
Lämmastiku bilanss oli seireperioodil kõigis toetustüüpides positiivne. ÜPT ettevõtete N- bilanss
varieerus vahemikus 13-43 kg/ha, KSM (+KST) vahemikus 11-37 kg/ha ja MAHE vahemikus 3-21
kg/ha kohta.
Võrreldes 2007. aasta tulemustega suurenes ÜPT ettevõtete N- bilanss 2014. aastal 10 kg/ha (kasv
37%), KSM(+KST) korral vähenes (–2) kg/ha) ja MAHE korral vähenes (-6) kg/ha (vähenemine
16% ja 230%).
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Joonis 83. Lämmastiku bilanss ja trend toetustüübiti, aastatel 2004-2014

Seirettevõtte lämmastiku bilansinäitajate suure varieerumise tõttu selget trendi toetustüübiti ei
avaldunud. (Joonis 83).
108

2014. aastal oli lämmastiku sisend ÜPT ettevõtetes suurem 2007. aasta N-sisendist 16 kg/ha võrra,
KSM (+KST) ettevõtetes 11 kg/ha võrra, MAHE ettevõtete lämmastiku sisend püsis samal tasemel
(Joonis 84). Kogu perioodil osteti/toodi sisse ÜPT ja KSM ettevõtetes rohkem
põllumajandustootmise vahendeid (mineraalväetised, seeme, erinevad söödad) kui MAHE
tootmises.
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Joonis 84. Lämmastiku sisend ja trend toetustüübiti aastatel 2004-2014

Lämmastiku sisendi trend oli ÜPT ja KSM(+KST) ettevõtetes valdavalt kasvav, kasv oli kiirem
ÜPT puhul. MAHE ettevõtete puhul selget trendi ei avaldunud (Joonis 84).
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Joonis 85. Mineraalväetiste osakaal lämmastiku (N-), fosfori (P-) ja kaaliumi (K-) sisendist toetustüübiti
aastatel 2007-2014

Lämmastiku sisendi jagunemine erines toetustüübiti. ÜPT ja KSM(+KST) ettevõtetes moodustus Nsisend peamiselt mineraalväetistest ja liblikõieliste poolt seotud lämmastikust (Joonis 85; Joonis 86).
MAHE ettevõtetes mineraalväetiseid ei kasutata ja peamise osa N-sisendist (66-76%) moodustas
liblikõieliste juurtel elavate mügarbakterite poolt õhust seotud lämmastik (Joonis 86). MAHE
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ettevõtetes suuremal pinnal liblikõieliste kasvatamine võimaldas osaliselt kompenseerida taime- ja
loomakasvatussaaduste tootmiseks vajalikku lämmastiku kogust.
KSM(+KST) seireettevõtetes moodustas liblikõieliste osakaal N- sisendist olenevalt aastast 19-32%.
Tootjatele kehtis 15% pinnal liblikõieliste põllumajanduskultuuride kasvatamise kohustus, mis oli
igati põhjendatud nõue. Osaliselt võimaldas see vähendada mineraalväetiste kasutamist, mis oli
kõikidel seireaasatel väiksem kui ÜPT ettevõtetes (Joonis 85; Joonis 86).
ÜPT tootjatele liblikõieliste kasvatamise nõue ei laienenud ja see väljendus ka liblikõieliste poolt
seotud lämmastiku madalas osakaalus N-sisendist (4-11%) (Joonis 86).
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Joonis 86. Liblikõieliste osakaal lämmastiku sisendist toetustüübiti aastatel 2007-2014

Liblikõieliste osakaalu trend avaldus usutavalt KSM (+KST) ja MAHE ettevõtete korral,
mõngingasele liblikõieliste osakaalu suurenemisele järgnes mõlemal juhul liblikõieliste osakaalu
vähenemine. ÜPT ettevõtete puhul selget trendi ei avaldanud. (Joonis 86).
Lämmastiku väljundi jagunemine erines samuti toetustüübiti. Kõige suurema osakaalu N-väljundist
moodustasid taime- ja loomakasvatussaadused, aastate 2007-2014 keskmisena ÜPT ettevõtetes 89%,
KSM (+KST) ettevõtetes 74% ja MAHE ettevõtetes 49%.
Sööda ja põhu müügi osakaal kogu N väljundist moodustas samal perioodil suurema osatähtsuse
MAHE ettevõtetes, aastate 2007-2014 keskmisena 35%, teiste toetustüüpide korral oli see madalam.
Põllumajandusloomade väljamüügi osakaal kogu N- väljundist moodustas aastate 2007-2014
keskmisena ÜPT ettevõtetes 5%, KSM(+KST) 9% ja MAHE puhul 14%.
Sõnniku väljamüügi osakaal moodustas kõikide toetustüüpide arvestuses kuni 4% kogu Nväljundist.
Dispersioonanalüüsi tulemused kinnitasid, et aastate 2004-2014 keskmisena erines N-bilanss
statistiliselt oluliselt kõigi toetustüüpide vahel (p<0,05) ja oli kõrgeim ÜPT ettevõtetes. N- sisend ja
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N-väljund olid statistiliselt oluliselt kõrgemad ÜPT ja KSM (+KST) ettevõtetes (p<0,05) võrreldes
MAHE ettevõtetega (p>0,05). Samas ÜPT ja KSM (+KST) ettevõtete N-sisend ja N-väljund
omavahel statistiliselt oluliselt ei erinenud (p>0,05).
Lämmastiku kasutamise efektiivsus varieerus toetustüüpide arvestuses (Joonis 87). Aastate 20042014 keskmisena oli N- kasutamise efektiivsus ÜPT seireettevõtetes 57%, KSM(+KST) ettevõtetes
63% ja MAHE ettevõtetes 65%, mis viitab potentsiaalsele keskkonna ohule (kaod õhku, vette,
mulda).
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Joonis 87. Lämmastiku kasutamise efektiivsus toetustüübiti aastatel 2004-2014

Samas, perioodil 2004-2014 oli MAHE ettevõtetes lämmastiku kasutamise efektiivsus neljal aastal
üheteistkümnest üle 80%, nendel aastatel oli MAHE seirettevõtete keskmisena N- risk keskkonnale
madalam kui ÜPT ja KSM(+KST) seireettevõtetes. MAHE ettevõtete lämmastiku sisend tervikuna
oli küll väiksem kui ÜPT ja KSM(+KST) ettevõtetes, aga samas välja müüdud toodangu osatähtsus
N-sisendi ühe kg kohta oli suurem kui ÜPT ja KSM(+KST) puhul. Alati ei peegelda seega bilansi,
sisendi ja väljundi arvuline väärtus tootmise kõiki tahke. Täpsema ülevaate saamiseks
keskkonnamõjudest on mõtekas arvestada ka toiteelemendi kasutamise efektiivsust.
Võrreldes 2007. aasta tulemustega kasvas N-efektiivsus 2014. aastaks KSM(+KST) ja MAHE
seireettevõtetes (kasv 9% ja 19%)) ja langes 9% ÜPT ettevõtetes (Joonis 87).
Fosfori bilanss, sisend, väljund ja P- kasutamise efektiivsus toetustüübiti

Aastatel 2004-2014 varieerus P-bilanss ÜPT ettevõtetes vahemikus (-1) – 2 kg/ha ja KSM (+KST)
ettevõtetes vahemikus (-4) – 2 kg/ha kohta ja MAHE ettevõtetes (-1) – (-4) kg/ha (Joonis 88).
ÜPT ettevõtete P-bilanss oli negatiivne kahel aastal, KSM (+KST) ettevõtetes kaheksal aastal
üheteistkümnest. MAHE ettevõtete fosfori bilanss oli negatiivne aga kõigil seireaastatel.
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Joonis 88. Fosfori bilanss ja trend toetustüübiti aastatel 2004-2014

Fosfori bilanss varieerus toetustüübiti erinevatel aastatel suurtes piirides ja selget trendi ei
avaldunud (Joonis 88).
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Joonis 89. Fosfori sisend ja trend toetustüübiti aastatel 2004-2014

Fosfori sisend varieerus seireaastatel ÜPT ettevõtetes 4-10 kg/ha ja KSM(+KST) ettevõtetes, 4-8
kg/ha ja MAHE ettevõtetes 0,5-1,8 kg/ha.
Fosfori sisendi trend näitas kasvu tendentsi ÜPT ettevõtetes, KSM (+KST) ja MAHE ettevõtetes
selget trendi ei avaldunud (Joonis 89).
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ÜPT ettevõtetes moodustas fosfori kogu sisendist 76-93% mineraalväetistest saadav fosfor, KSM
(+KST) ettevõtetes 68-82% (Joonis 85).
ÜPT ettevõtetes kasutati mineraalväetiseid rohkem, kuna selle toetustüübi ettevõtetele on
iseloomulik põllukultuuride suurem osatähtsus põllumajandusmaast, samuti puudub liblikõieliste
kasvatamise kohustus. Näiteks moodustas teraviljade kasvupind 2014. aastal ÜPT seirettevõtete
maakasutusest 63% ja KSM maakasutusest 44%. Liblikõieliste kasvupind moodustas ÜPT
maakasutusest 13% ja KSM puhul 35%.
Mineraalväetiste osakaal P-sisendist vähenes KSM (+KST) ettevõtetes aastatel 2011-2013, aastal
2014 väetiste osakaal taas kasvas. ÜPT ettevõtetes mineraalväetiste osakaal suurenes kogu perioodil
(Joonis 85). MAHE ettevõtetes mineraalväetiseid ei kasutata ja sellest tulenevalt oli ka MAHE
ettevõtete fosfori bilanss kõigil aastatel negatiivne.
Fosfori väljundi jagunemine erines samuti toetustüübiti. Kõige suurema osakaalu P-väljundist
moodustasid taime- ja loomakasvatussaadused, aastate 2007-2014 keskmisena ÜPT ettevõtetes 87%,
KSM (+KST) ettevõtetes 76% ja MAHE ettevõtetes 51%.
Sööda ja põhu osakaal kogu P- väljundist moodustas samal perioodil suurema osatähtsuse MAHE
ettevõtetes, aastate 2007-2014 keskmisena 22%, teiste toetustüüpide korral oli see madalam.
Põllumajandusloomade väljamüügi osakaal kogu P- väljundist oli ÜPT ettevõtetes 2%, KSM(+KST)
11% ja MAHE puhul 25%.
Sõnniku osakaal moodustas kõikide toetustüüpide arvestuses 2 % kogu P- väljundist.
Fosfori bilansinäitajate dispersioonanalüüsi tulemused kinnitasid, et aastate 2004-2014 keskmisena
olid ÜPT ja KSM (+KST) seirettevõtete P- bilanss ja P- väljund statistiliselt oluliselt kõrgemad
(p<0,05) kui MAHE ettevõtetes (p>0,05). Samas ÜPT ja KSM (+KST) ettevõtete P- bilanss ja Pväljund omavahel ei erinenud oluliselt (p>0,05). P- sisend erines oluliselt kõgi toetustüüpide vahel
(p<0,05) ja oli kõrgeim ÜPT ettevõtetes.
Fosfori kasutamise efektiivsus oli üle 100% ÜPT ettevõtetes kahel, KSM(+KST) ettevõtetes
kaheksal ja MAHE ettevõtetes üheteistkümnel aastal üheteistkümnest seireaastast (Joonis 90).
MAHE ettevõtetes viidi seireaastatel 143-2125% ehk 1,4-21 korda suuremas koguses fosforit
toodanguga välja kui sisendina P-sisse toodi. Seega majandati seireperioodil valdavalt Ppuudujäägiga KSM(+KST) ja MAHE ettevõtetes.
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Joonis 90. Fosfori kasutamise efektiivsus toetustüübiti aastatel 2004-2014
Kaaliumi bilanss, sisend, väljund ja K-kasutamise efektiivsus toetustüübiti

Toetustüübiti oli kaaliumi bilanss ajavahemikus 2004-2014 valdavalt positiivne ÜPT ettevõtetes
(Joonis 91). KSM(+KST) ettevõtete K-bilanss oli seitsmel aastal üheteistkümnest ja MAHE
ettevõtetes kõigil seireaastatel negatiivne.
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Joonis 91. Kaaliumi bilanss ja trend toetustüübiti aastatel 2004-2014

Kaaliumi bilanss varieerus aastati kõigis toetustüüpides suurtes piirides ja selget trendi ei avaldunud
(Joonis 91).
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Joonis 92. Kaaliumi sisend toetustüübiti aastatel 2004-2014

MAHE ettevõtete süvenev negatiivne fosfori ja kaaliumi bilanss on osaliselt tingitud sellest, et kuigi
mahe põllmajandustoodangu väljamüük aastatega suurenes, mis on positiivne, jäi P- ja K-sisend
kogu seireperioodi vältel samale tasemele ehk minimaalseks.
Kaaliumi sisend KSM (+KST) ettevõtetes varieerus aastatel 2004-2014 olenevalt aastast vahemikus
10-28 kg/ha, ÜPT puhul 8-48 kg/ha ja MAHE korral 0-3 kg/ha kohta (Joonis 92). 2012. aasta ÜPT
kõrge K-sisend tulenes sellest, et valimi ühes ettevõttes osteti sel aastal sisse erandlikult suures
koguses kompleksväetist ja see mõjutas kogu ÜPT keskmist K-sisendit.
MAHE ettevõtete P- ja K- sisend oli mõlema toiteelemendi arvestuses 0-3 kg/ha, mida on ilmselgelt
vähe.
Selgituseks veel, et peamiselt kasutavad mahetootjad orgaanilist väetist ja haljasmassi ning põhu
sissekündi, et P- ja K- bilansi puudujääki leevendada. Taluvärava bilansi metoodika kohaselt „oma“
ettevõttes toodetud ja kasutatud orgaaniliste väetiste ja kompostide kasutamist arvesse ei võeta,
arvestatakse ainult väljastpoolt sisse ostetud/toodud ja välja müüdud/viidud koguseid. Oma
ettevõttes kasutatud orgaaniliste väetiste ja kompostide kogused ja haljasmassi ning põhu sissekünd
võetakse arvesse kui arvutatakse põllubilanssi. Sama kehtib ka KSM(+KST) ja ÜPT ettevõtete
kohta.
MAHE tootmises on edaspidise mullaviljakuse võimaliku languse vältimiseks soovitav rohkem
kasutada orgaanilisi- ja haljasväetisi, samuti propageerida alternatiivsete väetusainete (nt mereadru,
erinevad kompostid) laiemalt kasutusele võtmist. Soovitav on mitte vähendada liblikõieliste
kasvupinda.
Kaaliumi sisend vähenes ÜPT ettevõtetes aastatel 2008-2010, edaspidi sisend suurenes ja trend
kujunes perioodi kohta kasvavaks, KSM(+KST) ja MAHE ettevõtete puhul selget trendi uuritud
perioodi põjal ei avaldunud. (Joonis 92).
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Nii nagu lämmastiku ja fosfori sisendist, moodustasid ka kaaliumi sisendist määrava osa
mineraalväetised, ÜPT toetustüübi ettevõtetes 77-96% ja KSM(+KST) ettevõtetes 66-79% (Joonis
85).
ÜPT seireettevõtete mineraalväetiste suur osakaal kogu K-sisendist 2011., 2012. ja 2014. aastal
tulenes sellest, et nendel aastatel osteti mitmes seireettevõttes korraga suures koguses kõrge
kaaliumi sisaldusega mineraalväetiseid ja see mõjutas kõikide ÜPT ettevõtete keskmist näitajat.
Mineraalväetiste osatähtsuse suurenemise põhjuseks oli arvatavasti põllukultuuride pinna
suurenemine ja saagikuse kasv.
MAHE ettevõtete fosfori ja kaaliumi sisend moodustus peamiselt sisseostetud sööda ja põhu ning
põllumajandusloomade toiteelementideks ümberarvutamisel saadavast P- ja K- kogusest.
Kaaliumi väljundi arvestuses toetustüübiti moodustasid suurima osakaalu taime- ja
loomakasvatussaadused, aastate 2007-2014 keskmisena ÜPT ettevõtetes 82%, KSM (+KST)
ettevõtetes 52% ja MAHE ettevõtetes 34%.
Sööda ja põhu müügi osakaal toetustüübiti moodustas sama perioodi keskmisena kogu K- väljundist
suurema osatähtsuse MAHE ettevõtetes (62%), teiste toetustüüpide korral oli see madalam.
Põllumajandusloomade ja orgaaniliste väetiste väljamüügi osakaal moodustas kõikide toetustüüpide
arvestuses mõlemal juhul ~ 2% kogu K- väljundist.
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Joonis 93. Kaaliumi kasutamise efektiivsus toetustüübiti aastatel 2004-2014

Dispersioonanalüüsi tulemused kinnitasid, et K- bilanss erines statistiliselt oluliselt kõikide
toetustüüpide vahel (p<0,05), olles kõrgeim ÜPT ettevõtetes. K- sisend oli statistiliselt oluliselt
kõrgem ÜPT ja KSM(+KST) ettevõtetes (p<0,05), võrreldes MAHE ettevõtetega (p>0,05), samas
ÜPT ja KSM (+KST) ettevõtete K-sisend omavahel oluliselt ei erinenud (p>0,05). K-väljund erines
statistiliselt oluliselt kõikide toetustüüpide vahel (p<0,05) ja oli kõrgeim KSM ettevõtetes.
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Kaaliumi kasutamise efektiivsus oli üle 100% ÜPT ettevõtetes ühel aastal ja KSM (+KST)
ettevõtetes seitsmel aastal üheteistkümnest seireaastast (Joonis 93). MAHE ettevõtetes kasutati
kõikidel seireaastatel kaaliumit kordades (2-98 korda) rohkem kui seda ettevõttesse sisse toodi,
majandati K-puudujäägiga.
Kokkuvõte ja soovitused

Uuringu
eesmärgiks
oli
hinnata
veeja
mullakeskkonna
seisukohalt
põllumajanduskeskkonna toetuste nõuete täitmise mõju ja tootmise efektiivsust
keskkonnasõbraliku tootmise/majandamise ja mahepõllumajandusliku tootmisega tegeleva
põllumajandusettevõtte tasandil. Aastatel 2004-2014 PMK poolt teostatud "Taluvärava
toiteelementide bilansi ja kasutuse“ uuringus analüüsiti ~130 põllumajandusettevõtte (~43
KSM(+KST), ~43 MAHE, ~43 ÜPT) majandustulemusi. Seireala pindala hõlmas
seireaastate keskmisena ~13 300 ha põllumajandusmaad. Lämmastiku, fosfori, kaaliumi bilanss, -sisend, -väljund ja kasutamise efektiivsus arvutati OECD taluvärava bilansi
arvutamise metoodika põhjal.
• Antud uuringus analüüsitud seireettevõtete (~130 ettevõtet, seireala ~13 300 ha) 2007.- 2014
aasta keskmised bilansinäitajad (sisend, väljund, bilanss, efektiivsus) varieerusid aastate
lõikes. Seireettevõtete bilansinäitajate varieerumist mõjutasid lisaks tootmise spetsiifikale,
ettevõtte asukohale, suurusele, konkreetse aasta ilmastikule, mullastikule, saagikusele,
kasvatatavate kultuuride liigile ja –kasvupinnale, kehtivatele keskkonnanõuetele jne ka
tootmise vahendite- ja toodangu realiseerimishindade muutumine.
• Aastatel 2007-2014 oli seireettevõtete keskmine lämmastiku bilanss positiivne (15-25
kg/ha). Sellise N-bilansi taseme korral oli surve keskkonnale madal. 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
negatiivne. Fosfori bilanss varieerus 0 – (-2) kg/ha ja kaaliumi bilanss vahemikus(-1) – (-8)
kg/ha kohta. Pikaajalise fosfori puudujäägiga majandamisega võib kaasneda nii
produktiivsuse kui ka mullaviljakuse langus. Keskkonnaoht veele, fosfori leostumise tõttu,
sellise majandamise taseme puhul vähenes.
• Aastatel 2007-2014 moodustas mineraalväetiste osakaal lämmastiku sisendist 37-57%,
fosfori sisendist 53-82% ja kaaliumi sisendist 59-83%. Perioodil 2007-2013 mineraalväetiste
osakaal kogu lämmastiku-, fosfori- ja kaaliumi sisendist vähenes, 2014. aastal aga suurenes
mõnevõrra. Näiteks võrreldes 2007. aasta tulemustega suurenes mineraalväetiste osatähtsus
2014. aastal N-sisendi arvestuses 1%, P-sisendi arvestuses 3% ja K-sisendi osas vähenes 6%.
•

•

Aastatel 2007-2014 moodustas liblikõieliste poolt seotud lämmastiku osakaal kogu Nsisendist ettevõtete keskmisena 23-30%.

•

Seireaastatel 2007-2014 moodustasid seireettevõtete toiteelementide bilansi lämmastiku-,
fosfori-, kaaliumi väljundist peamise osa ettevõtetest välja müüdud/viidud looma- ja
taimekasvatussaadused (~66%) ning sööt ja põhk (~23%). Põllumajandusloomade,
orgaanilise väetise ja seemnete osakaal NPK-väljundis oli väiksem.
118

•

Aastatel 2007-2014 oli ettevõtete keskmine N-kasutamise efektiivsus 66%, mis on madal ja
viitab potentsiaalsele keskkonna ohule (kaod õhku, vette, mulda). Fosfori ja kaaliumi
kasutamise efektiivsus oli üle 100%, majandati puudujäägiga. Tasakaalustad tootmise
tagamiseks on vaja leida täiendavaid P- ja K- tootmisesse sisestamise võimlusi ning tõsta N
kasutamise efektiivsus soovitavalt 80–90%.

•

Lämmastiku bilanss oli aastatel 2004-2014 positiivne kõigi toetustüüpide puhul. Seireaastate
keskmisena oli KSM(+KST) ettevõtete N- bilanss 23 kg/ha, MAHE ettevõtetes 16 kg/ha ja
ÜPT ettevõtetes 26 kg/ha. Fosfori bilanss oli nii KSM(+KST) kui MAHE ettevõtetes
negatiivne (vastavalt (-1) kg/ha ja (-3) kg/ha), ÜPT ettevõtete P- bilanss oli seireperioodi
keskmisena positiivne (1 kg/ha). Seireaastate keskmine kaaliumi bilanss toetustüübiti oli
negatiivne KSM(+KST) ja MAHE ettevõtetes (-4) kg/ha ja (-13) kg/ha), ÜPT ettevõtete Kbilanss oli 7 kg/ha. KSM(+KST) ja MAHE ettevõtetes majandati valdavalt fosfori ja
kaaliumi puudujäägiga.

•

KSM(+KST) ja MAHE ettevõtete lämmastiku, fosfori ja kaaliumi bilansi tulemuste põhjal
võib keskkonna säästlikkuse ja vee kvaliteedi paranemise seisukohalt olukorda hinnata
heaks, toiteelementide leostumisoht oli väike. Mullaviljakuse säilitamise ja paranemise
seisukohalt ei saa olukorda heaks pidada MAHE ja KSM(+KST) ettevõtetes. Tootjatepoolse
mitteoptimaalse fosfori ja kaaliumi toiteelementide kasutamisega võib pikemas perspektiivis
kaasneda produktiivsuse ja muldade viljakuse langus. Mulla seisukohalt tuleb suuremat
tähelepanu pöörata fosfori ja kaaliumi tasakaalustatud kasutamisele.

•

MAHE tootmises on edaspidise mullaviljakuse võimaliku languse vältimiseks soovitav
rohkem kasutada orgaanilisi- ja haljasväetisi, põhu väljamüügi asemel see sisse künda,
samuti propageerida alternatiivsete väetusainete (nt mereadru, erinevad kompostid) laiemalt
kasutusele võtmist. Soovitav on mitte vähendada liblikõieliste kasvupinda.

•

Aastate 2004-2014 keskmisena oli KSM(+KST) seireettevõtete lämmastiku sisend 63 kg/ha,
ÜPT ettevõtetes 62 kg/ha ja MAHE ettevõtetes 35 kg/ha. Keskmine fosfori sisend oli KSM
(+KST) ettevõtetes 6 kg/ha; ÜPT puhul 8 kg/ha ja MAHE ettevõtetes 1 kg/ha. Kaaliumi
sisend KSM(+KST) ettevõtetes oli 16 kg/ha, ÜPT ettevõtetes 18 kg/ha ja MAHE ettevõtetes
2 kg/ha. MAHE ettevõtetega võrreldes oli ÜPT ja KSM(+KST) ettevõtete NPK sisend
oluliselt kõrgem.

•

2007.-2014. aasta keskmisena moodustas liblikõieliste poolt seotud lämmastiku osakaal kogu
N- sisendist MAHE ettevõtetes 70%, KSM (+KST) ettevõtetes 24% ja ÜPT puhul 6%.
Liblikõieliste suuremal pinnal kasvatamine võimaldas kompenseerida osaliselt lämmastiku
vajadust, vähendada mineraalväetiste kasutamist ja tasakaalustada N-bilanssi. Seetõttu oli
KSM (+KST) toetuse taotlemise nõuetes fikseeritud vähemalt 15% liblikõieliste
põllumajanduskultuuride või liblikõieliste-kõrreliste heintaimede segu kasvatamise nõue
igati põhjendatud.

•

ÜPT toetustüübi ettevõtetes kasutati mineraalväetiseid rohkem kui KSM(+KST) ettevõtetes.
Suurem mineraalväetiste kasutamine tulenes sellest, et ÜPT ettevõtete põllukultuuride pind
põllumajandusmaast oli suurem ja puudus liblikõieliste kasvatamise kohustus. Näiteks
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•

moodustas teraviljade kasvupind 2014. aastal ÜPT seirettevõtete maakasutusest 63% ja KSM
maakasutusest 44%. Liblikõieliste kasvupind moodustas ÜPT maakasutusest 13% ja KSM
puhul 35%.
Aastate 2004-2014 keskmisena oli lämmastiku kasutamise efektiivsus ÜPT seireettevõtetes
57%, KSM(+KST) ettevõtetes 63% ja MAHE ettevõtetes 65%, mis on madal ja viitab
potentsiaalsele keskkonna ohule (kaod õhku, vette, mulda). Samas, perioodil 2004-2014 oli
MAHE ettevõtetes lämmastiku kasutamise efektiivsus neljal aastal üheteistkümnest üle 80%,
nendel aastatel oli MAHE seirettevõtete keskmisena N- risk keskkonnale madalam kui ÜPT
ja KSM(+KST) seireettevõtetes.

•

Aaastate 2004-214 keskmisena oli fosfori kasutamise efektiivsus ÜPT ettevõtetes 87%,
KSM(+KST) ettevõtetes oli see 118% ja MAHE ettevõtetes 830%. Sisuliselt tähendab see, et
KSM(+KST) ettevõtetes viidi seireaastate keskmisena 1,2 korda ja MAHE ettevõtetes üle
kaheksa korra rohkem toodanguga kaaliumit välja kui seda tootmisesse sisse toodi.

•

Aastatel 2004-2014 keskmisena oli kaaliumi kasutamise efektiivsus ÜPT ettevõtetes 74% ja
KSM (+KST) ettevõtetes 128%. MAHE ettevõtetes kasutati kõikidel seireaastatel kaaliumit
kordades (2-98 korda) rohkem kui seda tootmisesse anti. Kokkuvõttes majandati
seireperioodil KSM (+KST) ja MAHE ettevõtetes fosfori ja kaaliumi osas valdavalt
mullavarude arvel.
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2.1.3. UURINGU „PESTITSIIDIDE KASUTUSKOORMUS“ ANDMETE ANALÜÜS (AASTATEL
2007-2014)

Töö teostaja: Põllumajandusuuringute Keskus, Põllumajandusuuringute büroo
Sissejuhatus

Taimekaitsevahendid mõjutavad keskkonda otseselt mulla ja vee kaudu. Nende jäägid võivad
jõuda pinna- ja põhjavette ning põllumajandussaaduste kaudu inimeste toidulauale. Kui pinnavee
kvaliteet võib saaste lakkamisel aja jooksul looduslikult paraneda, siis põhjavesi ise ei puhastu.
Keemiline saastus akumuleerub ökosüsteemis ning põhjustab elupaikade ja bioloogilise
mitmekesisuse kadumist, ühtlasi ohustab see ka inimeste tervist.
OECD aruande “Compendium of Agri-environmental Indicators” kohaselt vähenes OECD
riikides pestitsiidide müük aastatel 2000-2010 aastas keskmiselt 1,1%, samas kui 1990ndad
näitasid iga-aastast 0,2% müügitõusu.
Kui 1990ndaid tervikuna iseloomustab pigem pestitsiidide müüginumbrite kahanev trend, siis
pea kõik EL siirderiikide majandused, eelkõige Eesti, Tšehhi ja Slovakkia näitasid perioodil
2000-2010 võrreldes teiste OECD riikidega tugevat kasvu pestitsiidide nõudluses. Mõningates
riikides on seda kasvu vedanud taimekasvatuse mahtude suurenemine, eelkõige areng aianduse
ning veinitootmise sektoris. Nii on taimekasvatussektori suurenemine kaasa toonud pestitsiidide
müügikasvu Tšiilis (16,2%), Eestis (8,0%), Soomes (3,9%), Ungaris (6,7%), Islandil (4,6%),
Mehhikos (0,7%), Uus-Meremaal (5,8%), Hispaanias (2,8%) ja Türgis (4,7%).
Üldiselt on taimekasvatustootmine alates 2000. aastast suurenenud siiski kiiremini, kui
pestitsiidide müük. Samas tuleb taimekasvatuse mahtude ja pestitsiidide müügi andmeid
kõrvutades arvestada ka kohtspetsiifiliste tingimustega nagu nt mullastik, ilmastik ja kahjustajate
surve.
Tegelikku pilti keskkonnasurvest pestitsiidide müügiandmed meile ei anna, kuna arvesse ei võeta
toimeaine toksilisust, liikuvust ega püsivust. Müügiandmed ei peegelda ka tegelikku kasutamist.
Esiteks seetõttu, et võidakse kasutada laovarusid. Teiseks kasutatakse pestitsiide ka
mittepõllumajanduslikes sektorites nagu nt teedehoolduses, golfiväljakutel ja metsanduses.
Pestitsiidide müügiandmed annavad vaid aimu sellest, milline võib olla kasutatav pestitsiidide
kogus ja millised võivad olla aja jooksul kujunevad trendid, kuid müüdud toimeaine kogused
iseloomustavad nõudlust mitte otseselt keskkonnasurvet (Hillep, 2015)
Eesmärk

Uuringu eesmärgiks oli analüüsida, kuidas põllumajandustoetuste saamiseks kehtestatud
erinevate nõuete tingimustes, keskkonnasõbraliku tootmise/majandamise (KST; KSM) ja ühtse
pindalatoetuse (ÜPT) toetust saanud ettevõtete majandamine võib muuta agrokeskkonna survet
pinna- ja põhjavee seisundile ja kvaliteedile.
Metoodika

Uuringut alustati 2006. aastal ja andmeid koguti igal aastal, aasta varasema perioodi kohta.
Näiteks 2015. aastal koguti pestitsiidide kasutamise andmeid 2014. majandusaasta kohta.
Andmete kogumine toimus samades KSM(+KST) ja ÜPT põllumajandusettevõtetes, kus koguti
uuringu „Taluvärava toiteelementide bilanss ja kasutus” andmeid.

Andmed koguti põllumajandusettevõtete põlluraamatutest, raamatupidamise andmetest ja
ettevõtjate küsitluse teel. Perioodil 2007-2014 koguti igal aastal andmeid ~ 80
põllumajandusettevõtte pestitsiidide kasutamise kohta. Seirega kaetud pindala oli aastate
keskmisena ~ 8700 ha põllumajandusmaad.
Aastatel 2006-2008 koguti piirkonniti pestitsiidide kasutamise kohta andmeid Lääne-, Lõuna- ja
Kesk-Eestis. 2009. aastal muudeti valimit ja edasist andmete kogumist jätkati Kesk- ja Lõuna –
Eestis.
Analüüsis kasutati järgmiseid näitajaid:
• pestitsiidide toimeaine = pestitsiidi koostisaine, mis on mõeldud üldise või eriomase
mõju avaldamiseks taimekahjustajale, taimele või taimsele saadusele. Lisaks toimeainele
sisaldavad pestitsiidid ka erinevaid abiaineid (näit kleepaineid jne), mis tõstavad
pestitsiidide kasutusefektiivsust;
• kasutatud pestitsiidi toimeaine (kg/ha, l/ha) = pestitsiidi kasutatud kogus ehk doos (kg/ha;
l/ha) x kasutatud pestitsiidis sisalduv vastav toimeaine (kg);
• kaalutud keskmine toimeaine (kg) = kasutatud pestitsiidi toimeaine (kg/ha) x hektarite
arv, millel pestitsiidi kasutati;
• kasutatud pestitsiidi toimeaine kogus pritsitud pinna kohta (kg/ha; l/ha) = kaalutud
keskmine toimeaine kogus / pritsitud pind (ha);
• kasutatud pestitsiidi toimeaine kogus põllumajandusmaa kohta (kg/ha; l/ha) = kaalutud
keskmine toimeaine (kg) / põllumajandusmaa (ha).
Andmete statistiliseks töötlemiseks kasutati statistika programmi STATISTICA 9. Andmed
töödeldi ANOVA mudeliga ja ühefaktorilise dispersioonanalüüsi meetodil. 6 Analüüsiti aasta,
toetustüübi (KSM (+KST); ÜPT), tootmistüübi (taimekasvatus; sega), suurusgrupi (<40ha; 40100ha; >100ha) ja piirkonna (Lääne-Eesti; Kesk-Eesti; Lõuna-Eesti) vahelisi seoseid kasutatud
pestitsiidide toimeaine kogustega (pritsitud pinnale, põllumajandusmaale 7).
Pestitsiidide kasutuskoormuse trendid joonistel esitati regressioonanalüüsi polünoomse
funktsiooni tulemuste põhjal. 8
Uuringu tulemused esitatakse aruandes seireettevõtete keskmisena ja toetustüübiti aastate 20072014 kohta. Pestitsiidide kasutuskoormuse koondtulemused toetus- ja tootmistüübiti,
suurusgrupiti ja piirkonniti esitatakse tabelite kujul (Lisa 8, Lisa 9, Lisa 10, Lisa 11).
Taustainfona kogu Eesti kohta kasutatakse uuringus Statistikaameti andmeid.
2016. aastal on plaanis uuringut jätkata ja suurendada seireettevõtete arvu valimis ~ 120 –ni.

6

Ühefaktoriline dispersioonanalüüs võimaldab uurida ühe grupeeriva tunnuse (näit toetustüübi) mõju uuritavale tunnusele (näit
kasutatud pestitsiidide toimeainet põllumajandusmaa ha kohta). Seose tugevust hinnati 95% tõenäosuse juures. Seos on
statistiliselt oluline kui seose tugevus p<0,05.

7

Põllumajandusmaa - põllumajanduslikes majapidamistes põllumajandussaaduste tootmiseks kasutatav või heades põllumajandusja keskkonnatingimustes säilitatav maa (sh põllumaa, püsirohumaa, viljapuu- ja marjaaiad, puukoolid).

Regressioonanalüüsi tulemusel arvutatud R2 – determinatsiooni koefitsient seletab ära kui suure osa muutuste summaarsest
varieerumisest kirjeldab ära seosega seletatud varieerumine. (Näiteks Joonis 94 korral R2=0,787 korral tähendab see, et 78%
kõikidest toimeaine koguste muutustest pritsitud pinna kohta on seotud aastaga, ülejäänud varieerumine on seotud muude
põhjustega.

8
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Tulemused
2.1.3.1. Pestitsiidide kasutuskoormus seireettevõtete keskmisena aastatel 2007-2014

Seireettevõtete (~80 ettevõtet, seireala ~8700 ha) pestitsiidide kasutuskoormuse tulemused
aastate lõikes iseloomustavad kogu seirevalimi keskmiseid tulemusi pritsitud pinna ja kasutatud
pestitsiidide toimeaine koguste kohta.
Aastatel 2007-2014 suurenes seireettevõtetes pestitsiididega pritsitud pind. Aastal 2014 pritsiti
ettevõtete keskmisena 66% seirealusest põllumajandusmaast, pritsitud pind kasvas 5%, võrreldes
aastaga 2007 (Joonis 94).
Pritsitud pinna muutumine tulenes seireettevõtete maakasutusest. Peamiselt sõltus pritsitud pind
seireettevõtetes teraviljade ja rapsi pinna muutumisest ja sellest kui suur pind liblikõielistest,
lühiajalistest rohumaadest ja muudest söödakultuuridest läks ümberrajamisele.
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Joonis 94. Seireettevõtete keskmine pritsitud pinna osatähtsus põllumajandusmaast (%), pestitsiidide

toimeaine kogus pritsitud pinnale ja põllumajandusmaale ja trend (kg/ha), aastatel 2007-2014

Aastatel 2007-2014 muutus Statistikaameti andmetel Eestis põllukultuuride kasvupind, millel
põhiliselt pestitsiide kasutatakse. Näiteks oli kõikide taliteraviljade kasvupind 2007. aastal 59 tuh
ha ja 2014. aastal 102,8 tuh ha (kasv 74%), enim suurenes talinisu kasvupind. Suvinisu
kasvupind kasvas samas ajavahemikus 62,6 tuh ha-lt 2007. aastal 73,4 tuh ha-ni (kasv 17%).
Rapsi ja rüpsi kasvupind kasvas 9%. Kaunviljade kasvupind oli 2007. aastal 5,79 tuh ha ja 2014.
aastal 19,1 tuh ha, pind suurenes üle kolme korra (Statistikaamet, 2016b). Samal perioodil
suurenes ka põllukultuuride saagikus. Talinisu saak suurenes 5%, suvinisul 17%, talirapsi ja
rüpsi saak 32% (Statistikaamet, 2016c). Erinev oli ka aastate ilmastik ja sellest tulenevalt
taimekahjustajate surve. Kõik see kokku mõjutas pestitsiidide kasutamist.
Käesoleva uuringu raames suurenes aastatel 2007-2014 seireettevõtete keskmisena lisaks
pritsitud pinna suurenemisele ka kasutatud pestitsiidide toimeaine kogus nii pritsitud pinna kui
ka põllumajandusmaa kohta (Joonis 94). Kasutatud pestitsiidide toimeaine kogus pritsitud pinna
kohta suurenes 0,054 kg/ha (kasv 7%) ja põllumajandusmaa kohta 0,072 kg/ha (kasv16%).
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Pestitsiidide kasutamine vähenes aastatel 2008-2010 üldise majanduslanguse tingimustes ja
suurenes aastatel 2011-2014.
Pritsitud pinna ja pestitsiidide toimeaine koguste suurenemine sõltus lisaks kasvatatud kultuurist,
kasvupinnast, saagikusest, aasta eripärast veel preparaatide valikust, viljelemistehnoloogiast,
üldisest majandusolukorrast, toetuste saamiseks püstitatud nõuete täitmisest, integreeritud
taimekaitsesüsteemide juurutamisest, tootjate teadlikkuse kasvust keskkonnasõbralikumast
tootmisest jne.
Ühe põhjusena mõjutas pestitsiididega pritsitud pinna ja kasutuskoormuse muutumist antud
uuringus põllumajandusmaa kohta valimi piirkondade muutmine 2009. aastal. Kuni 2009. aastani
moodustas ühe kolmandiku valimi alast Lääne- Eesti piirkond, mis hõlmas ka Saaremaad. Selles
piirkonnas asuvad ettevõtted kasutasid geograafilise asukoha, mullastiku ja kultuuride
kasvatamise eripära tõttu pestitsiide väiksemal pinnal ja madalam oli ka pestitsiidide
kasutuskoormus võrreldes Kesk- ja Lõuna-Eestiga
Näiteks 2008. aastal oli Lääne-Eestis pritsitud pinna osatähtsus seirealusest põllumajandusmaast
20%, kasutatud pestitsiidide toimeaine kogus pritsitud pinnale oli 0,386 kg/ha ja
põllumajandusmaale 0,158 kg/ha, mis olid tunduvalt madalamad kui kolme seirepiirkonna
näitajad keskmisena samal aastal (Lisa 11). Seirevalimi muutuse mõju ei avaldunud
majanduslanguse tingimustes aastatel 2009-2010, muutuse mõju ilmnes aastast 2011.
Dispersioonanalüüsi tulemused 2008 aasta kohta kinnitasid samuti, et seireettevõtete keskmisena
oli Lääne Eesti piirkonna pestitsiidide kasutuskoormus pritsitud pinna ja põllumajandusmaa
kohta oluliselt madalam kui Lõuna- ja Kesk-Eestis (p<0,05). Lõuna–Eesti ja Kesk-Eesti
pestitsiidide kasutuskoormus omavahel ei erinenud statistiliselt oluliselt (p>0,05).
2014. aastal oli seirevalimis kuus ettevõtet kes kasutasid otsekülvi tehnoloogiat. Üheski
ettevõttes ei kasutatud glüfosaate (üldhävitava toimega) igal aastal. Ühes ettevõttes ei kasutatud
viie aasta jooksul kordagi glüfosaati, selle asemel kasutati erinevate toimeainetega herbitsiide
(umbrohutõrjevahendid). Lisaks herbitsiididele kasutasid otsekülvi tegijad ka insektitsiide
(putukatõrjevahendid), fungitsiide (haiguste tõrjevahendid) ja kasvuregulaatoreid. Üldreeglina
sõltus pestitsiidide toimeaine kogus nii pritsitud pinna kui põllumajandusmaa kohta otsekülvi
tegijatel sellest, kas glüfosaati (suur kasutuskogus 3-6 kg/ha) kasutati või mitte. Aastatel mil
glüfosaati kasutati oli suurem ka surve keskkonnale.
Näiteks oli 2014. aasta seireettevõtete keskmine kasutatud pestitsiidide toimeaine kogus pritsitud
pinnale 0,787 kg/ha, otsekülvi tegijatel kes kasutasid glüfosaati oli see 1,148 kg/ha.
Põllumajandusmaa kohta oli samal aastal kasutatud toimeaine kogus ettevõtete keskmisena 0,516
kg/ha ja otsekülvi teinud ettevõtetes 1,044 kg/ha. Ettevõttes kus glüfosaati viie aasta jooksul
kordagi ei kasutatud, püsis pestitsiidide kasutuskoormus samal või madalamal tasemel kui
seireettevõtete keskmisena. Sisuliselt tähendab see, et otsekülvi kasutavates ettevõtetes kasutati
pestitsiide sõltuvalt külvikorras kasvatatavast kultuurist ja aasta eripärast (kahjustajate survest).
Glüfosaadi kasutamine sõltus ilmselt sellest, kuidas oli suudetud kontrolli all hoida umbrohtude
(orashein, ohakad jne) levik ja sellest, kuidas oli võimalik pinnas külviks ette valmistada.
Glüfosaadil põhinevaid preparaate kasutati nisu, odra, rapsi ja mustkesa puhul.
Antud uuringu tulemustel ilmnes ka preparaatide valiku mõju pestitsiidide kasutuskoormusele.
Üha rohkem võetakse kasutusele preparaate, mille kasutuskogused on väga väiksed ehk nn
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grammpreparaadid (näiteks herbitsiid Salsa, kasutuskogus 20 g/ha, ). Mida rohkem ettevõttes
kasutati grammpreparaate, seda väiksemaks kujunes ka pestitsiidide kasutuskoormus ja surve
keskkonnale.
Kõige suuremas koguses ja kõige suuremal pinnal kasutati kõikidel seireaastatel ettevõtetes
herbitsiide. Näiteks 2014. aastal kasutati seireettevõtetes 36 erinevat herbitsiidi (nendest 8
erinevat glüfosaati), kokku 91%-l pestitsiididega pritsitud pinnast. Insektitsiidide, fungitsiidide ja
kasvu-regulaatorite kasutamise osatähtsus oli kordades väiksem.
Statistikaameti andmetel moodustasid kõikidest Eestis turustatud pestitsiidide toimeaine
kogusest herbitsiidid 2014. aastal ~73%. Kõikidest turustatud herbitsiididest omakorda
moodustasid glüfosaadi toimeainel põhinevad umbrohutõrjevahendid ~ 56%.
Eestis kasutati herbitsiididest kõige suuremas koguses ja kõige suuremal pinnal glüfosaadi ja
MCPA toimeainet, teiste toimeainete osatähtsus oli tundavalt väiksem. Fungitsiididest kasutati
kõige suuremas koguses ja kõige suuremal pinnal tebukonasooli, insektitsiididest dimetoaati ja
kasvuregulaatoritest kloormekvaatkloriidi toimeainet (Statistikaamet, 2016).
Seireettevõtetes kasvatati kõige suuremal pinnal otra, nisu, kaera ja rapsi. Eelnimetatud
kultuuride kasvatamisel kasutati ka kõige enam erinevaid pestitsiide. Näiteks 2014. aastal
kasutati odra kasvatamisel ettevõtetes 15 erinevat herbitsiidi, 11 erinevat fungitsiidi, 3 erinevat
insektitsiidi ja 5 kasvuregulaatorit. Nisu kasvatamisel 9 erinevat herbitsiidi, 5 erinevat
fungitsiidi, 3 insektitsiidi ja 4 kasvuregulaatorit. Rapsi kasvatamisel 6 erinevat herbitsiidi, 4
erinevat fungitsiidi ja 6 erinevat insektitsiidi.
Antud uuringu tulemuste põhjal suurenes perioodil 2007-2014 seireettevõtete keskmisena
pestitsiidide kasutamine, mida kinnitab antud ajavahemikku iseloomustav pestitsiidide
kasutuskoormuse trend nii pritsitud pinna kui ka kogu põllumajandusmaa kohta, mis vahepealse
languseaastate järel 2014. aastaks usutavalt kasvule pöördus (Joonis 94). Samas kinnitasid
dispersioonanalüüsi tulemused, et aastate 2007-2014 seireettevõtete keskmisena kasutatud
pestitsiidide toimeaine kogused põllumajandusmaa kohta ja pritsitud pinna kohta ei erinenud
statistiliselt oluliselt aastate vahel (p>0,05). Selle põhjal saab väita, et otseselt surve keskkonnale
ei kasvanud. Kuna aga pestitsiidide kasutamine suurenes, siis oht pinna- ja põhjavee saastumise
kasvuks säilis, hoolimata sellest, et samal ajavahemikul suurenes põllukultuuride kasvupind ja
saagikus.
2.1.3.2. Pestitsiidide kasutuskoormus toetustüübiti aastatel 2007-2014

Antud osas analüüsitakse ~40 KSM (+KST) ja ~40 ÜPT seireettevõtte pestitsiidide kasutamise
tulemusi toetustüübiti.
ÜPT tootjatele kehtivate pestitsiidide kasutamise põhinõuete täitmisele lisaks pidid KSM(+KST)
toetuse saajad täitma ka täiendavaid keskkonda kaitsvaid lisanõudeid.
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Joonis 95. Toetustüübiti pritsitud pinna osatähtsus põllumajandusmaast, kasutatud pestitsiidide
toimeainet pritsitud pinnale ja trend aastatel 2007-2014

Keskkonnasõbraliku majandamise/tootmise toetuse saajatel oli keelatud põllu-, rühvel- ja
köögiviljakultuuridel glüfosaatide kasutamine tärkamisest saagi koristamiseni.
Glüfosaadi kasutamise keeld kehtis ka haljasväetisena sisseküntaval
Taimekasvuregulaatorite kasutamine oli lubatud üksnes taliviljade kasvatamisel.

rohumaal.

Aastatel 2007-2014 varieerusid toetustüübiti seireettevõtetes pestitsiidide kasutamise tulemused
suurtes piirides, seda nii pritsitud pinna kui ka kasutatud pestitsiidide toimeaine koguste
arvestuses. Varieerumine oli vahemikus pestitsiidide mittekasutamisest kuni kõikidel põldudel
pestitsiidide kasutamiseni.
2007. aastaga võrreldes suurenes pestitsiididega pritsitud pind ÜPT ettevõtetes 2014. aastal 8%
ja KSM (+KST) puhul 1% (Joonis 95).
Kõigil aastatel pritsiti suuremat pinda ÜPT toetustüübi korral. ÜPT suurem pritsitud pind tulenes
osaliselt sellest, et ÜPT tootjatel oli suurem pind põllukultuuride all. Näiteks moodustas
teraviljade kasvupind 2014. aastal ÜPT seireettevõtete maakasutusest 63% ja KSM
maakasutusest 44%, Liblikõieliste kasvupind moodustas ÜPT ettevõtete maakasutusest 13% ja
KSM puhul 35%. KSM (+KST) tootjatel oli seoses liblikõieliste kasvatamise kohustusega
keskmiselt suurem pindala lühiajaliste rohumaade all, kus kasvuaegselt pestitsiide tavaliselt ei
kasutata.
Pestitsiidide toimeaine kogused pritsitud pinna kohta olid kõigil aastatel suuremad KSM (+KST)
tootmises, olenevalt aastast 0,684–0,849 kg/ha. Samas nende ettevõtete pestitsiidide toimeaine
kogus pritsitud pinna kohta vähenes 2014. aastal seireperioodi algusaastaga (2007. a) võrreldes
0,072 kg/ha ( vähenemine 9%).
ÜPT korral oli toimeaine kogus pritsitud pinna kohta vahemikus 0,503–0,686 kg/ha, aastate 2007
ja 2014 tulemuste võrdluses oli kasv 0,219 kg/ha (kasv 27%) (Joonis 95).
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Suurem toimeaine kogus pritsitud pinna kohta KSM(+KST) ettevõtetes võis osaliselt olla
tingitud sellest, et lühiajaliste rohumaade kasvuperioodi lõppemisel kasutatakse põldude
rohukamara täielikuks hävitamiseks suure kasutusnormiga glüfosaate ja koormus pritsitud
pinnale suurenes.
Suurem toimeaine kogus pritsitud pinna kohta KSM (+KST) ettevõtetes oli osaliselt tingitud ka
sellest, et pritsiti väiksemat pinda kui ÜPT tootmises ja ettevõtetes kasutatud kogu pestitsiidide
toimeaine jagunes väiksemale pinnale.
2014. aastal pritsiti glüfosaatidega 14% (698 ha) ÜPT ettevõtete seire all olevast
põllumajandusmaast (4919 ha) ja KSM puhul 8% (430 ha) seirepinnast (5410 ha). Pestitsiididega
pritsitud pinnast moodustas glüfosaatidega pritsitud pind ÜPT puhul 19% ja KSM puhul 14%.
ÜPT ettevõttes kasutati samal aastal (2014. a) seitset erinevat glüfosaadi toimeainel põhinevat
preparaati, KSM ettevõtetes nelja erinevat preparaati. Pritsitud glüfosaadi toimeaine kogus
pritsitud pinna kohta oli ÜPT ettevõtetes 1,255 kg/ha ja KSM ettevõtetes 1,175 kg/ha. ÜPT
ettevõtetes kasutati glüfosaate odra, nisu, kaera, tritikale, rapsi, kõrvitsa ja mustkesa puhul. KSM
ettevõtetes odra, nisu, kaera, rapsi, liblikõieliste kõrreliste ja ristiku puhul. Antud aastal kasutati
glüfosaate rohkem ÜPT seireettevõtetes.
Statistikaameti andmetel kasutati Eestis 2013. aastal glüfosaadi toimeainet põllumajanduslikes
majapidamistes kultuuridel kokku 112 376 kg ja 2014. aastal 132 719 kg. Vähemalt korra
glüfosaadiga pritsitud pind oli 2013. aastal 76 523 ha ja 2014. aastal 113 952 ha. Nende andmete
põhjal kasutati 2014. aastal glüfosaadi toimeainet koguseliselt 18% rohkem kui aasta varasemal
perioodil, vähemalt korra toimeainega pritsitud pind suurenes aastaga 49% . 2014. aastal kasutati
kõige suuremas koguses ja kõige suuremal pinnal glüfosaate teraviljade puhul (~71% kogusest ja
~ 74% glüfosaatidega pritsitud pinnast), järgnesid tehnilised kultuurid raps ja rüps (~20%
kogusest ja 18% pinnast), mitmeaastaste rohusöötade puhul (~5% kogusest ja 4% pinnast) ja
lühiajalistel rohumaadel (4% kogusest ja 3% pinnast), kaunviljade puhul (~2% kogusest ja 1%
pinnast) (Statistikaamet, 2016).
Kasutatud pestitsiidide toimeaine kogus põllumajandusmaa kohta KSM (+KST) ettevõtetes oli
olenevalt aastast vahemikus 0,315–0,484 kg/ha ja ÜPT korral 0,322–0,587 kg/ha. Kaheksast
aastast kuuel oli pestitsiidide kasutuskoormus suurem ÜPT ettevõtetes (Joonis 96).
Aastate 2007 ja 2014 tulemuste võrdlemisel KSM(+KST) ettevõtetes pestitsiidide
kasutuskoormus põllumajandusmaa kohta vähenes 0,032 kg/ha (vähenemine 7%) ja ÜPT
ettevõtetes suurenes 0,206 kg/ha (kasv 65%).
Kuigi 2014. aastal KSM ettevõtetes pestitsiidide kasutuskoormus põllumajandusmaa kohta
suurenes võrreldes 2013. aasta tulemustega, jäi see allapoole 2007. aasta kasutamise taset.
Uuringu tulemusena selgus, et aastatel 2007-2014 pritsiti KSM (+KST) ettevõtetes väiksemat
pinda põllumajandusmaast ja väiksem oli kasutatud pestitsiidide toimeaine kogus
põllumajandusmaa kohta, kui ÜPT ettevõtetes. Samas kinnitasid dispersioonanalüüsi tulemused,
et aastate 2007-2014 toetustüüpide keskmisena kasutatud pestitsiidide toimeaine kogused
pritsitud pinna ja põllumajandusmaa kohta ei erinenud statistiliselt oluliselt ÜPT ja KSM(+KST)
toetustüüpide vahel (p>0,05). Keemilise surve suurenemise oht keskkonnale ja vee kvaliteedile
avaldus mõlema toetustüübi korral, seda kinnitab pestitsiidide kasutuskoormuse trend (Joonis 95)
(Joonis 96). KSM(+KST) ettevõtetes vahepealsetel aastatel pestitsiidide kasutamine mõnevõrra
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Toimeainet põllumajandusmaale
kg/ha

vähenes ja hakkas siis taas tõusma, aastaks 2014. oli see pöördunud usutavaks kasvuks. ÜPT
ettevõtetes kõikus kasutuskoormus suuremates piirides, aga usutav kasvu trend avaldus
selgemalt.
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Joonis 96. Toetustüübiti kasutatud pestitsiidide toimeaine kogus ja trend põllumajandusmaale, aastatel
2007-2014
Probleemid

Probleemiks on, et tegelikult puudub Eestis adekvaatne ülevaade pestitsiidide kasutamise kohta
tervikuna. Puudub ülevaade kui palju pestitsiide kasutatakse mittepõllumajandussektoris. Kuigi
Statistikaamet kogub andmeid taimekaitsevahendite põllumajanduses kasutamise kohta juba
aastaid, ei ole alates 2006. aastast taimekaitsevahendite kasutatud kogused varasemate aastate
andmetega võrreldavad valikvaatluse laiendamise metoodika muutumise tõttu (Joonis 97).
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Joonis 97. Statistikaameti andmetel pestitsiidide kasutamine põllumajanduslikes majapidamistes kokku,
ja põllumajandusmaa ning haritava maa9 hektari kohta aastatel 2004-2014 (SA andmetel 10.02.2016
seisuga) (Statistikaamet, 2016a)

Ka ei väljenda kasutatud taimekaitsevahendite füüsiliste koguste ümberarvestamine
põllumajandus-maa ja haritava maa kohta tegelikku pestitsiidide kasutamise survet keskkonnale.
Füüsilises koguses preparaadi kasutamise kogused on suuremad preparaatide toimeaines
väljendatud kogusest.
Eestis turustatud ja kasutatud pestitsiidide koguste kohta toimeaines pidas 2011. aastani arvestust
Põllumajandusamet, need andmed sisaldasid ka mittepõllumajandussektoris kasutatavaid
pestitsiidide koguseid. Alates 2011. aastast alustati Eestis põllumajanduslikuks kasutamiseks
turustatud pestitsiidide toimeaine koguste kohta andmete kogumist Statistikaametis.
Võrreldes 2011. aastaga on Statistikaametis osaliselt pestitsiidide andmeid tänaseks täiendatud ja
korrigeeritud, aga eksitavat infot metoodika muutmise, terminoloogia ja kasutatud koguste osas
on siiani.
Kokkuvõte

Aastatel 2007-2014 PMK poolt teostatud uuringu „Pestitsiide kasutuskoormus“ raames
analüüsiti ~ 80 põllumajandusettevõtte pestitsiidide kasutamist. Seireala pindala hõlmas
aastate keskmisena ~ 8700 ha põllumajandusmaad. Uuringu eesmärgiks oli analüüsida,
kuidas põllumajandustoetuste saamiseks kehtestatud erinevate nõuete tingimustes,
keskkonnasõbraliku tootmise/majandamise (KST; KSM) ja ühtse pindalatoetust (ÜPT)
saavate ettevõtete majandamine võib muuta agrokeskkonna survet pinna- ja põhjavee
seisundile ja kvaliteedile.
• Aastatel 2007-2014 kasutati seireettevõtete keskmisena pestitsiide 52-68% seirealusest
põllumajandusmaast. Pestitsiidide toimeaine kogus pritsitud pinna kohta varieerus
olenevalt aastast vahemikus 0,666-0,787 kg/ha ja põllumajandusmaa kohta vahemikus
0,348-0,516 kg/ha. Seireettevõtetes kasutatud pestitsiidide toimeaine kogus suurenes

•

9

Haritav maa = põllumaa - regulaarselt külvikordade järgi töödeldav maa põllumajanduslikes majapidamistes.
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eeltoodud perioodil pritsitud pinna kohta 0,054 kg/ha (kasv 7%) ja põllumajandusmaa
kohta 0,072 kg/ha (kasv16%).
•

Seireettevõtetes vähenes pestitsiidide kasutamine majanduslanguse aastatel 2008-2010,
sellele järgnes kasutamise tõus aastatel 2011-2014.

•

Pestitsiide kasutuskoormus seireettevõtetes sõltus aasta eripärast, kasvatavast kultuurist,
kasvupinnast,
saagikusest,
preparaatide
valikust
ja
kasutatud
doosist,
viljelemistehnoloogiast, üldisest majandusolukorrast, toetuste saamiseks püstitatud
nõuete täitmisest, integreeritud taimekaitsesüsteemide juurutamisest ning tootjate
teadlikkuse kasvust keskkonnasõbralikumast tootmisest jne.
Otsekülvi
kasutavas
kuues
seireettevõttes
kasutati
nii
herbitsiide
(umbrohutõrjevahendid), insektitsiide (putukatõrjevahendid), fungitsiide (seenhaiguste
tõrjevahendid) kui ka kasvuregulaatoreid. Üheski ettevõttes ei kasutatud glüfosaate
(üldhävitava toimega) igal aastal. Pestitsiidide kasutuskoormus ja surve keskkonnale
sõltus sellest kas glüfosaate kasutati ja kui suures koguses neid kasutati. Näiteks oli 2014.
aasta seireettevõtete keskmine kasutatud pestitsiidide toimeaine kogus pritsitud pinnale
0,787 kg/ha, otsekülvi tegijatel, kes kasutasid glüfosaate, oli see 1,148 kg/ha.
Põllumajandusmaa kohta oli kasutatud toimeaine kogus ettevõtete keskmisena 0,516
kg/ha ja otsekülvi teinud ettevõtetes 1,044 kg/ha. Ettevõttes, kus glüfosaate viie aasta
jooksul kordagi ei kasutatud, püsis pestitsiidide kasutuskoormus samal või madalamal
tasemel kui seireettevõtete keskmisena. Otsekülvi tegijatel sõltus glüfosaadi kasutamine
ilmselt sellest, kuidas suudeti kontrolli all hoida umbrohtude (orashein, ohakad jne) levik
ja sellest, kuidas oli võimalik pinnas külviks ette valmistada. Glüfosaadil põhinevaid
preparaate kasutati nisu, odra, rapsi ja mustkesa puhul.
Antud uuringus ilmnes ka preparaatide valiku mõju pestitsiidide kasutuskoormusele. Üha
rohkem võetakse kasutusele preparaate, mille kasutuskogused on väga väiksed ehk nn
grammpreparaadid (näiteks herbitsiid Salsa, kasutuskogus 20 g/ha). Mida rohkem
ettevõttes kasutati grammpreparaate, seda väiksemaks kujunes ka pestitsiidide
kasutuskoormus.
Kõige suuremas koguses ja kõige suuremal pinnal kasutati kõikidel seireaastatel
ettevõtetes herbitsiide. Näiteks 2014. aastal kasutati seireettevõtetes 36 erinevat
herbitsiidi (nendest 8 erinevat glüfosaati), kokku 91%-l pestitsiididega pritsitud pinnast.
Insektitsiidide (putukatõrjevahendid), fungitsiidide (seenhaiguste tõrjevahendite) ja
kasvu-regulaatorite kasutamise osatähtsus oli kordades väiksem.
Kultuuride lõikes kasvatati seirealal kõige suuremal pinnal otra, nisu, kaera ja rapsi.
Eelnimetatud kultuuride kasvatamisel kasutati ka kõige enam erinevaid pestitsiide.
Näiteks 2014. aastal kasutati odra kasvatamisel ettevõtetes 15 erinevat herbitsiidi, 11
erinevat fungitsiidi (seenhaiguste tõrjevahendid), 3 erinevat insektitsiidi
(putukatõrjevahendid) ja 5 kasvuregulaatorit. Nisu kasvatamisel 9 erinevat herbitsiidi, 5
erinevat fungitsiidi, 3 insektitsiidi ja 4 kasvuregulaatorit. Rapsi kasvatamisel 6 erinevat
herbitsiidi , 4 erinevat fungitsiidi ja 6 erinevat insektitsiidi.
Uuringu tulemusena selgus, et perioodil 2007-2014suurenes seireettevõtete keskmisena
pestitsiidide kasutamine, mida kinnitab antud ajavahemikku iseloomustav pestitsiidide
kasutuskoormuse trend nii pritsitud pinna kui ka kogu põllumajandusmaa kohta, mis
vahepealse languseaastate järel usutavalt 2014. aastaks kasvule pöördus. Samas

•
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kinnitasid dispersioonanalüüsi tulemused et aastate 2007-2014 seireettevõtete keskmisena
kasutatud pestitsiidide toimeaine kogused põllumajandusmaa ja pritsitud pinna kohta ei
erinenud statistiliselt oluliselt aastate vahel (p>0,05). Selle põhjal saab väita, et otseselt
surve keskkonnale ei kasvanud. Kuna aga pestitsiidide kasutamine suurenes, siis oht
pinna- ja põhjavee saastumise kasvuks säilis, hoolimata sellest, et samal ajavahemikul
suurenes põllukultuuride kasvupind ja saagikus.
Aastatel 2007-2014 kasutati KSM(+KST) seireettevõtetes keskmisena pestitsiide 42-58%
seirealusest põllumajandusmaast. Kasutatud pestitsiidide toimeaine kogus pritsitud pinna
kohta varieerus olenevalt aastast vahemikus 0,684-0,849 kg/ha ja põllumajandusmaa
kohta vahemikus 0,315-0,484 kg/ha.
Aastatel 2007-2014 kasutati ÜPT seireettevõtetes keskmisena pestitsiide 64-83%
seirealusest põllumajandusmaast. Kasutatud pestitsiidide toimeaine kogus pritsitud pinna
kohta varieerus olenevalt aastast vahemikus 0,503-0,796 kg/ha ja põllumajandusmaa
kohta vahemikus 0,322-0,587 kg/ha.
2014. aastal pritsiti glüfosaatidega 14% ÜPT ettevõtete ja 8% KSM seire all olevast
põllumajandusmaast. Pestitsiididega pritsitud pinnast moodustas glüfosaatidega pritsitud
pind ÜPT puhul 19% ja KSM puhul 14%. ÜPT ettevõttes kasutati seitset erinevat
glüfosaadi toimeainel põhinevat preparaati, KSM ettevõtetes nelja erinevat preparaati.
Pritsitud toimeaine kogus pritsitud pinna kohta oli ÜPT ettevõtetes 1,255 kg/ha ja KSM
ettevõtetes 1,175 kg/ha. ÜPT ettevõtetes kasutati glüfosaati odra, nisu, kaera, tritikale,
rapsi, kõrvitsa ja mustkesa puhul. KSM ettevõtetes odra, nisu, kaera, rapsi, liblikõieliste
kõrreliste ja ristiku puhul. Antud aastal kasutati glüfosaate rohkem ÜPT seireettevõtetes.
Käesoleva uuringu tulemustest selgus, et aastatel 2007-2014 pritsiti KSM (+KST)
seireettevõtetes väiksemat pinda põllumajandusmaast ja väiksem oli kasutatud
pestitsiidide toimeaine kogus põllumajandusmaa kohta, kui ÜPT ettevõtetes. Samas
kinnitasid dispersioonanalüüsi tulemused, et aastate 2007-2014 toetustüüpide keskmisena
kasutatud pestitsiidide toimeaine kogused pritsitud pinna ja põllumajandusmaa kohta ei
erinenud statistiliselt oluliselt ÜPT ja KSM(+KST) toetustüüpide vahel (p>0,05).
Keemilise surve suurenemise oht keskkonnale ja vee kvaliteedile avaldus mõlema
toetustüübi korral, seda kinnitab pestitsiidide kasutuskoormuse trend. KSM(+KST)
ettevõtetes vahepealsetel aastatel pestitsiidide kasutamine mõnevõrra vähenes ja hakkas
siis taas tõusma, aastaks 2014 oli trend pöördunud usutavaks kasvuks. ÜPT ettevõtetes
kõikus kasutuskoormus suuremates piirides, aga usutav kasvu trend avaldus selgemalt.
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3. VALDKOND ELURIKKUS
3.1. VALDKONNA ÜLDINE ÜLEVAADE
Siin alapeatükis on välja toodud ja analüüsitud avalikust statistikast, eriuuringutest, riiklikust
keskkonnaseirest või muudest allikatest pärit kvantitatiivset ja kvalitatiivset teavet. Välja on
toodud Eestis kimalaste ja põllulindude osas läbiviidavad või –viidud olulisemad seired ja
uurimused. Lisaks kirjeldatakse lühidalt kimalaste ja põllulindude seisundit Euroopa või
maailma skaalas. Eesti riikliku keskkonnaseire programmi raames läbiviidavate seirete
tulemused on välja toodud riikliku keskkonnaseire-programmi kodulehel (KAUR, 2016)
kättesaadavate aruannete põhjal ning muudele allikatele on eraldi viidatud.
Kimalased

Eesti riikliku keskkonnaseire programmi alamprogrammi „Eluslooduse mitmekesisuse ja
maastike seire“ allprogrammi „Põllumajandusmaastikud“ üheks eesmärgiks on jälgida kimalaste
kui looduslike põhitolmeldajate olukorda Eesti põllumajandusmaastikes, nende liigilise
koosseisu ja arvukuse muutusi põllumajanduskooslustes ning koguda vajalikku infot kimalaste
säilimiseks ja kaitseks. Põllumajandusmaastike seiret teostab Eesti Maaülikooli Põllumajandusja keskkonnainstituut.
Põllumajandusmaastike allprogrammi raames alustati kimalaste seirega 1996. aastal. Seire
toimub nii kultuur- kui ka loodusmaastikes. Valim on aastati aga küllaltki väike ning suure
seiresammuga (viis aastat), mistõttu sellise seire põhjal ei saa teha järeldusi erinevate
majandamisviiside mõjust kimalasekooslustele. Antud seire võimaldab aga üldiselt jälgida
kimalaste, kui looduslike põhitolmeldajate olukorda Eesti põllumajandusmaastikes. Kimalaste
arvukus oli sõltuvalt loendusalast ja -aastast väga varieeruv ulatudes vähem kui kümnest ligi
200-ni – enamasti jäi siiski alla 100 kimalase 2 km2 kohta.
Olenevalt seirealast ja -aastast kohati 3-12 liiki kimalasi 2 km2 kohta. Eestis leidub koos üksikuid
kordi kohatud liikidega kokku 21 liiki päriskimalasi (lisaks veel kolm liiki, kelle olemasolu
Eestis on küsitav), kellest 18 kuuluvad looduskaitseseaduse alusel III kaitsekategooriasse.
Levinumateks liikideks olid kivi-, põld-, maa- ja aedkimalane. Seire tulemuste tõlgendamisel
viidatakse ilmastiku mõjule: suured üleujutused ning pikk jahe kevad mõjutavad kimalasi
negatiivselt, põud vähendab toiduressursiks oleva nektari kogust taimedes. Negatiivsete
teguritena toodi veel välja haritava maa suurt osakaalu ja maastiku homogeensust. Kõrge
kimalaste arvukuse tegurina toodi ühe põhjusena välja liblikõieliste kultuuride kasvatamist
loendustransektide läheduses ning mosaiikset maastikku. Lisaks leiti, et kimalaseliike ja isendeid
leidus (pool)looduslikes elupaikades rohkem kui kultuurmaastikes.
Kimalased on üheks uurimise all olevaks objektiks ka Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja
keskkonnainstituudi taimekaitse osakonnas (viib läbi ka eelpool välja toodud riiklikku kimalaste
seiret). Muuhulgas on uuritud kimalaste esinemist Eesti põllumajandusmaastikes, toiduressursi
mitmekesisust mahe- ja tavataludes, kimalaste tähtsust lutserni kõrgema saagi tagamisel,
kimalaste kasutamist tolmeldajatena ja biofungitsiid (bioloogiline seenhaiguste tõrjevahend)
Prestop Mix levitamisel aedmaasika hahkhallituse tõrjeks ning konkureerivate taimeliikide mõju
aedmaasika tolmeldamisele kimalaste poolt. Lisaks on uuritud järgmiste pestitsiidide/toimeainete
mõju kimalastele: insektitsiid Neem EC ja Fastac 50 EC, biofungitsiid Prestop Mix,
bioinsektitsiid BotaniGard, insektitsiidi toimeaine tau-fluvalinaadi ja fungitsiidi toimeaine
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tebukonasooli sünergeetiline mõju ja insektitsiidi toimeaine (aga ka biopestitsiidide täiteaine)
kaoliini mõju. Mõned olulisemad tulemused Eesti Maaülikooli uuringutest on esitatud
alljärgnevalt.
Uurimuses „Kimalased Eesti põllumajandusmaastikul“ (Mänd et al., 2002) võrreldi kimalaste
ning nende toidutaimede arvukust ja liigirikkust Eesti põllumajanduslikes ja poollooduslikes
elupaikades. Õitsevate toidutaimede rohkuses ega ka kimalaste arvukuses nende kahe elupaiga
vahel olulisi erinevusi ei leitud. Küll oli aga kimalaseliikide arv põllumajandusaladel oluliselt
madalam kui kõrval asuvatel poollooduslikel aladel. Põhjuseks võis olla eelistatud toidutaimede
väiksem osakaal põllumajanduselupaikades. Selliste elupaikade osatähtsus, kus kündmist ei
toimu ja taimejuuri ei häirita ning kus seega kujuneb välja eelistatud toidutaimestik, võib olla
kimalasekoosluste liigirikkuse jaoks agroökosüsteemides otsustava tähtsusega.
Lisaks on uuritud kimalastele toitu pakkuvate taimede mitmekesisust mahe- ja tavataludes
(Mänd et al., 2004). Tulemustest selgus, et vaatlusalused mahetalud tagasid kimalastele
mitmekesisema ja suurema valikuvõimalusega toidubaasi, pakkudes soodsamaid
toitumistingimusi kui tavatalud. See aga on eelduseks kimalaste ja teiste tolmeldajate putukate
säilimisele põllumajandusmaastikes. Pikasuiseliste kimalaste toidubaas osutus kõige piiratumaks
– seega nende arvukust ja levikut mõjutavaks oluliseks teguriks on meie
põllumajanduskooslustes neile sobivate toidutaimede piiratud hulk. Kõige mitmekesisem
toiduvalik oli lühisuiselistel kimalastel, mistõttu nad olid ka kõige arvukamalt esindatud liigid nii
põllumajandus- kui ka looduskooslustes.
2011. aastal valmis Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudis doktoritöö
„Abiootiliste ja biootiliste faktorite mõju kimalaste populatsioonidele poollooduslikel kooslustel:
maastikuline analüüs“ (Forero, 2011), kus uuriti kimalaste mitmekesisust ja arvukust IdaVirumaa poollooduslikel kooslustel. Uurimuse tulemusel leiti, et niidu tasandil määrab kimalaste
liigirikkuse ja arvukuse õitsvate toidutaimede liigirikkus ja rohkus. Samas leiti, et kimalaste
arvukus ja liigirikkus ei sõltu ainult biootilistest teguritest nagu toidu olemasolu, vaid ka
abiootilistest teguritest ja maastikku ning elupaika iseloomustavatest näitajatest. Nt suurendab
kimalaste arvukust ja liigirikkust elupaika ümbritsevas maastikus poollooduslike niitude
osatähtsus (eriti pikasuiseliste liikide puhul), õiterohkete aedadega inimasustuse lähedus,
metsaservade ja muude koosluste piirialade olemasolu. Viimased pakuvad kimalastele
mitmekesisemaid olusid, rohkem toitu, varjepaiku ja pesitsusalasid. Suurte avatud põllumaade
lähedusel leiti olevat kimalastele negatiivne mõju.
Täiendavalt uuriti kimalaseliike eraldi ning selgus, et erinevad kimalaseliigid eelistavad
erinevaid maastikuelemente: nt Schrencki kimalased eelistavad suurema metsa osatähtsusega
maastikke, hall- ja karukimalased aga seevastu rohkem avatud maastikke. Doktoritöös järeldati,
et kimalaste liigirikkuse ja arvukuse hoidmiseks tuleb säilitada maastikulist mitmekesisust
metsakoosluste, poollooduslike ja looduslike niitude ja neid ühendavate looduslike koridoridega
ning seda mitte ainult piiratud elupaiga tasandil, vaid laiemal, elupaika ümbritseval maastikulisel
tasandil.

133

SA Säästva Eesti Instituudi poolt on ALARM projekti10 raames viidud läbi ajalooliste andmete
(1875-2005) analüüs maakasutuse ja kimalaste mitmekesisuse ning ohustatuse vaheliste seoste
kohta. Analüüsi tulemusena selgus, et koos lühiajalise rohumaa (k.a ristikupõllud) ning
liblikõieliste pindala vähenemisega avamaa kimalaseliikide ohustatus kasvab. Seejuures on kõige
ohustatumad just keskmiste ja pikkade suistega avamaaliigid (nt ristiku- ja urukimalane).
SA Säästva Eesti Instituudi poolt viidi 2009. a projekti „Tallinna linnaelustiku uuringud ja
strateegiline analüüs“ ning 2010. aastal projekti „Tallinna fauna seisund 1980-2010“ raames läbi
tolmeldajate, sh kimalaste seire (SA Säästva Eesti Instituut, 2009); (SA Säästva Eesti Instituut,
2010). Eesmärgiks oli vaatluste käigus saada võimalikult ulatuslik ülevaade uurimisalade
tolmeldajate (päevaliblikad ja kimalased) ning ööliblikate (vaid 2010. a) faunast, et välja
selgitada nende liigiline koosseis ja arvukus Tallinna erinevates piirkondades. Kõige arvukamad
kimalaseliigid Tallinna vaatlustransektidel olid 2010. a kivi-, maa- ja põldkimalane – kokku
kohati 10 liiki.
2013. a alustati Euroopa Komisjoni rahastatud ja Suurbritannia juhitud nelja-aastase
üleeuroopalise teadusprojektiga QUESSA (Quantification of Ecosystem Services for Sustainable
Acriculture, st ökosüsteemi teenuste roll jätkusuutlikus põllumajanduses (QUESSA, 2015)).
Selle eesmärgiks on hinnata erinevate põllumajandusmaal asuvate poollooduslike elupaikade
tähtsust ja väärtust ökosüsteemi teenuste (sh tolmeldamise) pakkumisel ning välja arendada
meetodid nii põllumajandustootjatele kui ka poliitikutele, et tagada ratsionaalne ja efektiivne
maastikukasutus ka tulevikus. Eestist osaleb projektis Eesti Maaülikool, kes selle raames kogub
muuhulgas andmeid ka kimalaste kohta.
QUESSA projekti raames 2013. a kogutud andmete analüüsi eesmärk oli muuhulgas selgitada
kultuurpõlluga piirnevate maastikuelementide mõju peamiste tolmeldajate arvukusele ja
liigilisele mitmekesisusele. Uuriti viie maastikuelemendi mõju: mets, poollooduslik niit või
heinamaa, liblikõielise kattekultuuri või vahekultuuriga põld, puiskoridor ja rohtne põlluserv.
Analüüsi põhjal järeldati, et liblikõieliste kattekultuuriga või vahekultuuriga põllud pakuvad
mesilaselaadsetele tolmeldajatele pikaajalise ja püsiva toitumisvõimaluse, tagades nii ka
populatsioonide säilimise põllumajandusmaastikus. Sirelased aga eelistavad kitsaid põlluservasid
ja puiskoridore. Seega garanteerib heterogeenne maastik, kus esinevad mitmed erinevad
biotoobid, suurema hulga eri tolmeldajaid ning seega ka suurema ja kvaliteetsema saagi.
(Veromann et al., 2015)
Looduskaitse rakendusuuringu LOORA (Loopealsete ja rannaniitude majandamine ja elustiku
seisund) raames võrreldi kimalaste arvukust Tartumaa eri tüüpi põlluservades: metsaga piirnevad
ja avatud alaga piirnevad põlluservad (Sõber et al., 2015). Ühtlasi hinnati põllu lähikonnas
paikneva metsa osakaalu mõju kimalaste liigirikkusele ja arvukusele. Leiti, et poollooduslike
koosluste jäänukfragmentidel, s.o mitmesugustel servaaladel, mh põlluservadel, on tähtis roll
kimalaste liigirikkuse ja arvukuse hoius meie tänapäevases maastikus. Seetõttu tuleb paremini
ära kasutada juba olemasolevaid servaelupaiku, majandades kõiki servi kimalasi säästvalt –
õistaimed peaksid saama õitseda igal aastal ja viljuda vähemalt üle aasta. Põlluservi tuleks ka
laiendada, kuna laiemad servad pakuvad rohkem toidutaimi ja elupaiku ja seetõttu on kimalaste
liigirikkus seal suurem. Laiemaid servi soovitatakse rajada pigem metsa äärde, sest antud
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ALARM – EC 6 Framework Programme project „Assessing large-scale environmental risks for biodiversity with
tested methods“ (COCE-CT-2003-506675), www.alarmproject.net

134

uuringu järgi eelistasid kimalased metsaservi. Kimalaste liigirikkus ja arvukus oli uuringu põhjal
suurem seal, kus leidus rohkem metsa.
Lisaks leiti LOORA raames, et loopealsete kinnikasvamine mõjub negatiivselt tolmeldajate
toidutaimede liigirikkusele ja liigilisele koosseisule. Seetõttu on kimalaste liigirikkuse ja
arvukuse hoidmiseks vaja loopealseid traditsiooniliselt majandada ja taastada. Loopealsete
seisundit saab hinnata putuktolmlevate taimeliikide põhjal: nende liigirikkuse ja arvukuse järgi.
Nende liikide kasvamine, õitsemine ja viljumine näitab loopealse sobivust tolmeldajate
elupaigaks ja seega ka loopealse soodsat seisundit. (Sõber et al., 2015)
Toiduressursi nappuse kõrval ohustab tolmeldajaid ka pestitsiidide kasutamine. Näiteks on Eestis
leitud, et insektitsiid Neem EC, mis on väidetavalt mesilaselaadsetele ohutu, mõjutab
karukimalase toitumiskäitumist ja lennuraadiust (Karise et al., 2006). PMK koordineeritava PKT
kimalaste seire 2006.-2008. a andmete põhjal leiti, et neil põlluservas asuvatel seiretransektidel,
mille kõrval põllul pestitsiide kasutati, oli kimalaste arvukus oluliselt madalam (PMK, 2009k).
Selle põhjusteks võis olla vähenenud toidutaimede hulk, pestitsiidide repellentne (eemalepeletav)
toime või kimalaste mürgitamine.
Sarnane analüüs PKT kimalaste seire 2009.-2012. a andmetel näitas, et kimalaseseire transektil
hinnatud õite tihedus oli seda madalam, mida suurem oli transektiga seotud põldudel pestitsiidide
kasutuskoormus. Lisaks oli õite tihedus oluliselt madalam neil seirealadel, kus kasutati
pestitsiide – järelikult oli seal väiksem ka kimalaste toiduressurss. Kimalaste arvukus oli nii
piirkondade peale kokku kui ka piirkonniti eraldi seda madalam, mida suurem oli pestitsiidide
kasutuskoormus. (PMK, 2014k)
Selleks, et tolmeldajaid mitte kahjustada, on hakatud tootma repellentseid pestitsiide. Eestis on
tehtud aga meemesilastega uurimus (Karise et al., 2007), mille põhjal selgus, et nad ilmselt ei
erista alfa-tsüpermetriiniga töödeldud ja töötlemata alasid ning toitumisala valikut mõjutab
eelkõige toiduressursi hulk. Lisaks võib toidutaime atraktiivsus ületada insektitsiidi
repellentsuse, eriti juhtudel, kui muid toidutaimi mesilaste lennuraadiuses ei ole ja nad lendavad
ikkagi insektitsiidiga töödeldud põllule. Üks teine uurimus (Muljar et al., 2012) leidis, et alfatsüpermetriini sisaldava insektitsiidi (Fastac 50 EC) väiksemad kui surmavad doosid (isegi
väiksemad kui meil põllul tegelikult kasutatakse) mõjusid negatiivselt kimalaste füsioloogiale.
Viimasel ajal on Euroopas järjest enam kõlapinda leidnud neonikotinoidide kahjulik mõju
mesilastele. Seetõttu võeti 2013. a aprillis vastu otsus kolme neonikotinoidide toimeaine
(klotianidiin, imidaklopriid ja tiametoksaam) keelustamise kohta EL liikmesriikides kaheks
aastaks – keeld hakkas kehtima 1. detsembrist 2013. Euroopa Komisjon vaatab selle otsuse üle,
kui on täiendavat infot keelustatud toimeainete mõjust mesilastele. Euroopa Toiduohutusametil
(The European Food Safety Authority, EFSA) peaks uuendatud hinnang neonikotinoidide mõjust
mesilastele valmima 2017. a jaanuariks.
Keelustamise põhjuseks olid muuhulgas paar uurimust, mille järgi neonikotinoidid mõjusid
kahjulikult meemesilastele ja kimalastele. Nende uurimuste kohaselt ei leidnud paljud
neonikotinoididega töödeldud meemesilased enam koduteed (Henry et al., 2012) ning kimalased
tootsid oluliselt vähem uusi kuningannasid ning nende pered olid väiksemad (Whitehorn et al.,
2012). Lisaks on leitud, et neonikotinoidide koosmõju püretroididega suurendab mesilaste
suremust vähendades seeläbi pere eluvõimet (Gill et al., 2012).
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Nii enne kui ka pärast keelustamist toimub siiani vaidlus, kas neonikotinoidid on mesilastele
kahjulikud või mitte. Mõni uurimus viitab selgelt nende kahjulikule mõjule, teised jälle
väidavad, et neonikotinoidid ei ole mesilaste negatiivsete trendide põhjuseks. Kriitikana
negatiivset mõju tõestavate uurimuste kohta tuuakse läbiviimine ebarealistlikes tingimustes –
tihti laboritingimustes ja katses kasutatavad pestitsiidikogused ei ole sellised, millega tõenäoliselt
põllul kokku puututakse. UK-s põhjustas neonikotinoidide keelustamine eelmisel aastal
rapsisaagile suurt kadu (The Guardian, 2014). Lisaks arutletakse selle üle, milliseid alternatiive
keelustatud neonikotinoidide asemel kasutama hakatakse ja kas need ei ole mitte sama ohtlikud
(Klatt et al., 2016).
Samas leiti 2014. a kevadel UK-s ühe rapsipõllu lähedal massiliselt surnud või surevaid
kimalaste kuningannasid. Rapsiseemned olid külvatud 2013. a sügisel ja töödeldud
imidaklopriidiga (Buglife, 2014). Surnud kimalastest leiti kõrge kogus imidaklopriidi ning lisaks
kahte erinevat fungitsiidi (seenhaiguste tõrjevahendid). Uurimused on näidanud, et mõned
fungitsiidid võivad oluliselt neonikotinoidide kahjulikku mõju suurendada, mis võis olla ka
antud juhul kimalaste massilise suremuse põhjuseks.
Lisaks on senini arvatud, et fungitsiidid on mesilaste jaoks ohutud, kuna need on ette nähtud
seente, mitte putukate või taimede hävitamiseks. Järjest enam leitakse aga tõendusmaterjali, et
fungitsiidid mõjutavad mesilasi – nt muudavad mesilased parasiitidele vastuvõtlikumaks (Pettis
et al., 2013). Seni ei ole fungitsiididele peetud vajalikuks lisada hoiatust neid mitte kasutada, kui
lähikonnas on mesilasi.
Seni arvati, et mesilased puutuvad põllutingimustes neoniktoinoidide toimeainete jääkidega
kokku kultuurtaimede õitsemise ajal neilt nektarit ja õietolmu kogudes. Seejuures oletati, et
looduslikud taimed põlluservades nö „lahjendavad“ kultuurtaimedelt saadud pestitsiidijääkide
mõju. Ühest UK uurimusest aga selgus, et neonikotinoidide toimeainete jääke leiti ka
põlluservade looduslike taimede nektaris ja õietolmus ning mõnikord isegi kõrgemates
kontsentratsioonides kui kultuurtaimes. Seejuures leiti neid jääke looduslikes taimedes läbi kogu
kevade ja suve – seega puutuvad mesilased neonikotinoidide toimeainete jääkidega kokku veel
rohkem kui seni arvatud. (Botias et al., 2015)
2013. a uuris Eesti Maaülikool pestitsiidide esinemist Eesti põllumajandusmaastikes asuvatelt
korjealadelt kogutud mees ja suiras, et uurida nende mõju meemesilastele (Karise, 2013). Leiti,
et mesi võib sageli sisaldada lubatust kõrgemaid herbitsiidide toimeainete jääkide koguseid ning
isegi 2 km raadiuses pestitsiidide mittekasutamine ei ole piisav, et tagada mee puhtust. Samuti
ohustavad mett fosfororgaanilised ja neonikotinoidsed putukatõrjevahendid, mille koostises on
dimetoaat ja tiaklopriid. Kogutud suiraproovidest leiti juunis 12 ja juulis 6 erinevat pestitsiidi
toimeaine jääki (nii insektitsiidide, herbitsiidide kui ka fungitsiidide omi) ning mitmetel juhtudel
olid kogused lubatud piirnormist kõrgemad. Haudmeproovidest leiti kolme erineva pestitsiidi
toimeaine jääke, millest fungitsiid tebuconazole ületas lubatud piirnormi. Kui pestitsiidide
toimeainete jääke leidub meemesilaste mees, õietolmus ja haudmes, siis ei ole neist puutumata
ka pestitsiidide suhtes hoopis haavatavamad kimalased.
Kindlasti ei tohi alahinnata kimalaste kui looduslike tolmeldajate majanduslikku tähtsust. Suur
osa meie igapäevasest toidust saadakse tänu tolmeldajatele: umbes kolmandik inimeste
tarbitavast toidust on otse või kaude seotud tolmeldajatega ja 84% Euroopa Liidus
kasvatatavatest kultuurtaimedest vajab putukate tolmeldamist (Williams, 2002). Risttolmlemine
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tagab muuhulgas suurema puuvilja-, marja- ja seemnesaagi (õun, pirn, mustsõstar, lutsern,
rüps jne), viljade parema kvaliteedi (maasikas, vaarikas), sünkroniseerib seemnete valmimise
(raps) ning seemnete parema idanevuse (päevalill). Just tolmeldajatest sõltuvate kultuurtaimede
toiteväärtus on väga kõrge, nt sisaldavad need rohkem kui 90% toidus leiduvast C-vitamiinist
(Eilers et al., 2011). Eduka tolmeldamisteenuse aluseks on aga tolmeldajate mitmekesisus.
Putuktolmeldamise majanduslik väärtus on 2005. a seisuga hinnatud maailmas 153 miljardile
eurole aastas ning EL25 riikides 14,2 miljardile eurole aastas, millest suur osa on kimalastel
(Gallai et al., 2009). Ühe hiljutise hinnangu põhjal on tolmeldajate majanduslik väärtus
maailmas aga koguni 215-529 miljardit eurot aastas (IPBES, 2016). Eestis on uuritud
maakimalaste olulisust lutserni tolmeldamisel ning välja toodud nende positiivne mõju saagile
(Mänd et al., 1996).
Järjest enam on leitud tõendeid, et kimalaste seisund on halvenenud Euroopas, Põhja-Ameerikas
ja Aasias, mille põhjusteks peetakse peamiselt elupaikade kadumist ja killustumist,
agrokemikaalide (sh pestitsiidide) mõju, konkurentsi looduslikult mitteesinevate liikide poolt,
patogeene ja kliimamuutust (Goulson et al., 2008); (Williams et al., 2009); (Potts et al., 2010).
2012. a andis ka Eesti Mesinike Liit välja ülevaate mesilasperede hukkumiste võimalikest
põhjustest (Toomemaa, 2012). Meemesilastel on viimasel ajal ilmnenud maailmas mitmeid
terviseprobleeme ning arvestades ka looduslike tolmeldajate arvukuse langust on tekkinud tõsine
mure kultuur- ja looduslike taimede piisava tolmeldamise pärast (Aizen et al., 2009). Seetõttu on
hakatud tarvitusele võtma mitmeid kaitsemeetmeid, sh põllumajandusliku keskkonnatoetuse
raames. Kimalaste mitmekesisuse säilitamisel ja kaitsel on vaja meeles pidada, et kimalaseliigid
erinevad üksteisest mitmete omaduste poolest (nt populatsiooni suurus, levimisvõime,
toitumisraadius, toidutaimede valik), mistõttu mõned neist on keskkonnategurite suhtes
tundlikumad kui teised ja vajavad seetõttu kaitseks rohkem pingutusi (Goulson et al., 2011).
Hiljuti koostati Euroopas STEP (Status and Trends of European Pollinators, st Euroopa
tolmeldajate staatus ja trendid) projekti raames 68 kimalaseliigi (nii päris- kui ka kägukimalased)
kohta punane nimestik ehk kaardistati, millised neist on ohustatud ja mis ohustatuse klassi nad
sel juhul kuuluvad (IUCN, 2013). Leiti, et 24% Euroopa kimalaseliikidest on ohustatud. Uuringu
järgi on neist 68-st kimalaseliigist 46% väheneva, 29% stabiilse ja 13% suureneva
populatsiooniga. Eestis esinevatest liikidest on selle määrangu järgi kõik kägu- ning 17
päriskimalase liiki Euroopas tavalised, 3 liiki on ohualtid ja 1 liik ohulähedane. Nii päris- kui ka
kägukimalastest on 12 liiki langeva, 7 liiki stabiilse, 8 liiki kasvava ja 2 liiki teadmata
populatsioonitrendiga (IUCN, 2015).
2012. a moodustati bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni liikmete poolt elurikkuse ja
ökosüsteemi teenuste platvorm (IPBES, Intergovernmental Science-Policy Platform on
Biodiversity and Ecosystem Services), milles osaleb 124 riiki. Platvormi eesmärk on teadvustada
elurikkuse ja ökosüsteemide seisund maailmas ning nende mitmekülgne tähtsus inimkonnale,
samuti võimaldada keskkonnapoliitika kujundajatel oma otsustes tugineda usaldusväärsel
teadusinformatsioonil. 2016. a veebruaris võttis IPBES vastu aruande tolmeldajate seisundist ja
tolmeldamise mõjust maailma toidutoodangule (IPBES, 2016). Aruandes tuuakse välja
tolmeldajate olulisus, trendid, ohutegurid ja soovitusi ohutegurite vältimiseks ja olukorra
parandamiseks. Hinnangu põhjal on 16,5% selgroogsetest ja üle 40% selgrootutest
tolmeldajaliikidest maailmas ohustatud. Samas sõltuvad 75% toiduks kasutatavatest taimedest
vähemalt osaliselt tolmeldamisest.
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2014. aastal käivitas Looduskalender Keskkonnainvesteeringute keskuse toel kimalaste teemalise
projekti „Rahvateaduslik kimalaste loendus 2014“ (Looduskalender, 2014). Projekti eesmärk oli
parandada inimeste teadlikkust kimalaste eluringi ja tähtsuse kohta meie igapäevaelus, õpetada
loodushuvilisi oma kodukoha kimalasi märkama ja määrama, saada vaatlusprojekti abil uusi
teadmisi kimalaseliikide leviku kohta ja korjetaimede eelistuste kohta Eestis. Muuhulgas anti
projekti raames eestikeelsed nimed kimalaseliikidele, kellel eestikeelne nimi veel puudus.
Põllulinnud

Euroopa on perioodil 1980-2013 kaotanud Euroopa Linnuloenduste Komitee (European Bird
Census Council, EBCC) andmetel 57% ehk rohkem kui pooled oma põllulindudest. Euroopa
Liidu „vanades“ liikmesriikides oli vastaval perioodil langus 56% ning „uutes“ liikmesriikides
47%. Kõige tavalisemate metsalindude arvukus perioodil 1980-2013 üldkokkuvõttes ei
muutunud. (PECBMS, 2015)
Regionaalsel tasandil oli Kesk- ja Ida-Euroopas (kuhu kuulub antud klassifikatsiooni järgi ka
Eesti) aastatel 1982-2013 langus tavalisemate põllulindude puhul 54%. 23-st põllulindude
arvukuse trendi arvutamiseks kaasatud liigist Kesk- ja Ida-Euroopas perioodil 1982-2013
näitasid 13 liiki langustrendi ning vaid nelja liigi arvukus tõusutrendi. Nelja liigi arvukus on
olnud stabiilne ja kahe liigi arvukuse trend on teadmata. (PECBMS, 2015)
Üle-euroopaliselt on drastilise näitena langenud tuttlõokese, nurmkana ja põldtsiitsitaja arvukus
– langus 1980ndate algusest vastavalt 95%, 94% ja 89%! Arvukuse langus on väga suur olnud
veel näiteks turteltuvil (89%), kadakatäksil (78%), sookiurul (68%), kiivitajal (55%) ja
halltsiitsitajal (65%). Langustrendiga linnuliikide nimekirja saaks veel pikalt jätkata, isegi Eestis
ühe levinuima põllulinnu, põldlõokese arvukus on Euroopas perioodil 1980-2013 langenud 52%.
Täpsemalt saab liikide trendidega tutvuda Euroopa Linnuloenduste Komitee kodulehel.
(PECBMS, 2015)
Veelgi enam, hiljuti läbiviidud uuringus, kus analüüsiti koos PECBMS ja Birdlife International
andmeid leiti, et viimase 30 aastaga on Euroopas kadunud koguni 421 miljonit lindu (Tiirutaja,
2014); (Inger et al., 2015). 90% n-ö kadunud lindudest kuuluvad 36 kõige tavalisema liigi hulka
nagu koduvarblane, põldlõoke, nurmkana, kuldnokk jt. Uurimuse tulemusel tõdeti, et Euroopas
on palju tähelepanu pööratud vähearvukate liikide kaitsele ja n.ö tavaliste liikide arvukuse
vähenemist ei ole piisavalt tähtsustatud – see kehtib ka Eesti kohta.
Samas mängivad just arvukad liigid määravat rolli ökosüsteemi teenuste pakkumisel (nt
lagundamine, kahjurite arvukuse reguleerimine, tolmeldamine, seemnete levitamine). Nii nt võib
mõne arvuka liigi hääbumine koosluse aine- ja energiaringele tõsise tagasilöögi anda ning
mõjutada oluliselt ka haruldasi kaitsealuseid liike.
Alates 1983. aastast toimub Eestis lindude punktloenduse seireprojekt, mida alates 1994. a
viiakse läbi Eesti riikliku keskkonnaseire alamprogrammi ’Eluslooduse mitmekesisuse ja
maastike seire’ raames. Tegemist on üle-eestilise lindude seire punktloendusega, mis on osaks
üle-euroopalisest linnuseire projektist PECBMS (Pan-European Common Bird Monitoring
Scheme), milles osaleb 37 Euroopa riiki. Eesti kuulub kuue Euroopa riigi hulka, kus projekt on
olnud juba käigus üle 25 aasta. Antud seire andmete põhjal arvutatakse ka Euroopa
põllulinnustiku kompleksindeksit Eesti kohta (Farmland Bird Index, FBI). Euroopa FBI
kompleksindeksisse kuuluvad 37 linnuliiki, kuid Eestist pesitseb neist 23 liiki. Eesti kohta käiva
FBI arvutamisse on aga neist kaasatud vaid 14 liiki, kuna 9 liigi kohta ei ole usaldusväärseid iga138

aastaseid populatsiooniindekseid (varasemalt kaasati nt vaid 12 liiki) (Nellis, 2015). Antud seire
andmete põhjal on põllulindude indeks Eestis kogu perioodi jooksul (1983-2015) küll kõikunud,
kuid üldise trendina siiski langenud (Joonis 98). 2015. a oli põllulindude indeks Eestis 69.
Aastatel 1983-1987 asus põllumajandusmaastikus tegelikult väga vähe loenduspunkte. Alates
1988. a on loenduspunktide arv põllumajandusmaastikus suurenenud.
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Joonis 98. Põllulindude populatsiooniindeks (Farmland Bird Index, FBI) Eestis aastatel 1983-2015 (Nellis,
2015) alusel

Hiljutisel PECBMS workshopil olevat otsustatud, et Eurostatile ja DG Agrile esitatakse edaspidi
Euroopa üldise liigivaliku alusel leitud FBI asemel rahvuslikud FBI väärtused, st iga riigi enda
valitud liigikomplekti koondindeksi väärtused (valitud liikide geomeetriline keskmine). Renno
Nellise, Andres Kuresoo ja Hannes Pehlaku poolt on siseriikliku valiku alusel välja töötanud 37
liigiga põllulinnustiku kompleksindeks, mida pakuti nüüd ka Eestile omase FBI arvutamiseks.
(Nellis, 23.11.2015 andmetel)
Haudelinnustiku punktloenduse tulemusel esitati perioodi 1983-2015 kohta 80 linnuliigi
usaldusväärsed populatsiooniindeksid – põllumajandusmaaga rohkem seotuks võib neist
tinglikult pidada 54 liiki. Liikide puhul on esinenud erisuunalisi trende: põllumajandusmaaga
seotud liikidest olid mõõdukalt väheneva arvukusega 18 (nt suurkoovitaja, põldlõoke,
koduvarblane, talvike, hallvares), stabiilse arvukusega 26 ja mõõdukalt kasvava arvukusega 10
(nt kiivitaja, linavästrik, rohevint, pasknäär) liiki. (Nellis, 2015)
Eesti Ornitoloogiaühing (EOÜ) on arvutanud perioodi 1987-2014 kohta Eesti talilinnuloenduse
andmete põhjal liikide arvukustrendid (Elts, 2015). Alates 2012. a on trendide arvutamiseks
kasutatud programmi TRIM, mida tänapäeval kasutatakse laialt kui standardiseeritud programmi
lindude arvukusmuutuste hindamiseks. TRIM abil arvutatakse populatsiooniindeks nii, et
esimese talve tulemus loetakse võrdseks ühega (100%). Vaadeldaval perioodil oli arvukus
stabiilne seitsmel uuritud maismaa talilinnuliigil, mõõdukas tõus esines neljal ja mõõdukas
langus seitsmel liigil. Kahe liigi arvukuse muutused hinnati ebaselgeks. Talu- ja avamaastikuga
on neist sagedamini seotud 10 liiki: hakk, hallvares, harakas, kodutuvi, koduvarblane,
põldvarblane, rasvatihane, rohevint, ronk ja talvike. Nende liikide seisundi hindamisel leiti, et
perioodil 1987-2014 esines mõõdukas tõus kolmel, mõõdukas langus kolmel ning stabiilne seis
neljal liigil.
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2012. a arvutati talu- ja avamaastikuga seotud linnuliikide talviste loenduste põhjal ka Eesti
talvine põllulinnuindeks (TPLI). Selgus, et TPLI näitab Eestis viimase veerandsaja aasta jooksul
nõrka langust, kusjuures eriti märgatav, peaaegu monotoonne langus leidis aset ajavahemikul
1991-1998 (Elts, J., 2012).
2013. aastal kaitsti Tartu Ülikoolis doktoritöö „Põllulindude seosed maakasutuse ja maastiku
struktuuriga Põhja-Euroopas“ (Marja, 2013), kus hinnati maastiku struktuuri ja maakasutuse
mõju põllulindude liigirikkusele ja elupaigavalikule. Selleks kasutati erinevaid andmestikke, mis
hõlmasid Balti riike, Soomet ja Loode-Venemaad. Uurimustöö tulemused näitasid selgelt, et
lindudele on oluline maastiku mitmekesisus suuremal pinnal. Mikroelupaikadest on väga
olulised kraavide servaalad ning lisaks on väga oluline mitmekesine maakasutus, kuna linnud
kasutavad pesitsustsükli jooksul erinevate põllukultuuridega põlde.
MAK PKT linnuseire 2010.-2012. a andmete põhjal viidi läbi ka linnunäitajate ja seirepõldudel
kasutatud väetiste ja pestitsiidide vaheline analüüs (PMK, 2014l). Kõige enam olulisi seoseid
linnustiku näitajates ilmnes lämmastiku kogusega – kaheksast linnunäitajast olid viis Nkasutusega negatiivses seoses (N-kasutuse suurenedes linnunäitajad langesid). Sarnane analüüs
viidi läbi ka toetustüübiti eraldi. Toetustüübiti leiti olulisi seoseid vaid ÜPT alade puhul (KSM ja
MAHE aladel mitte). Põhjuseks võis olla ÜPT alade homogeensem maastik võrreldes KSM
aladega. Lihtsamas maastikus ilmnevad põllumajanduse mõjud tugevamini, mitmekesisemas
maastikus aga võimalikud negatiivsed mõjud puhverdatakse.
Eesti riikliku keskkonnaseire programmi alamprogrammi „Eluslooduse mitmekesisuse ja
maastike seire“ raames viiakse läbi veel järgmisi allprogramme, mis seostuvad suuremal või
vähemal määral ka põllulindudega: “Haned, luiged ja sookurg“, „Kotkad ja must-toonekurg“,
„Rohunepi seire“, „Niidurüdi seire“, „Röövlinnud“, „Valitud elupaikade talilinnustik“ ja
„Rukkiräägu seire“. Nende tulemustega saab tutvuda riikliku keskkonnaseire programmi
kodulehel (KAUR, 2016).
Liikide kaitseks on koostatud liikide kaitse tegevuskavasid. Hetkeseisuga on nt kinnitatud
niidurüdi, rohunepi, põldtsiitsitaja, väike-konnakotka, suur-konnakotka, tutka, väike-laukhane,
väikeluige, sookure, kaljukotka, kanakulli ja tedre tegevuskava (KKM, 03.02.2016 andmetel).
Osad neist vajavad ilmselt ka juba uuendamist. Keskkonnaministeeriumile on esitatud ja ootavad
kinnitamist veel nt rukkiräägu, suurkoovitaja ja punaselg-õgija kaitse tegevuskavad.
3.2. PMK BIOLOOGILISE MITMEKESISUSE UURINGUD
Nii MAK 2004-2006, MAK 2007-2013 kui ka MAK 2014-2020 üheks eesmärgiks on säilitada ja
suurendada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust. Et hinnata, mil määral
keskkonnasõbraliku majandamise (KSM, aastani 2009 keskkonnasõbraliku tootmise toetus ehk
KST) ja mahepõllumajandusliku tootmise toetus (MAHE) selle eesmärgi saavutamisele kaasa
aitavad, alustas PMK 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);
• lindude liigirikkus, arvukus ja asustustihedus (2005.-…..a);
• soontaimede koosluse struktuur, liigirikkus ja liikide katvus (2005., 2006. ja 2008. a);
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•
•

vihmausside arvukus ja liikide mitmekesisus ning mulla biomassi aktiivsus (2004.-2008.
a);
toetust saavate rohumaaribade taimestik (2011. ja 2013. a).

Lisaks loetelus välja toodud elurikkuse seire indikaatoritele viidi 2009.-2013. a mullastiku
valdkonna raames läbi põllumuldade elurikkusega seotud uuringuid:
• hooghännaliste (Collembola) arvukuse ja liigilise mitmekesisuse uuring:
o 2009.-2010. a MAHE, KSM ja ÜPT (ei olnud liitunud MAHE ja KSM toetusega,
kuid taotlesid ühtset pindalatoetust) ettevõtetes, et uurida hooghännaliste sobivust
mullaelustiku indikaatorliigiks;
o 2011.-2013. ja 2015. a tava- ja otsekülviga ettevõtete maadel, et uurida otsekülvi
mõju mullaelustikule;
• mulla mikroobikoosluse uuring 2009.-2010. a MAHE, KSM ja ÜPT ettevõtetes ning
2011.- 2013. ja 2015. a tava- ja otsekülviga ettevõtetes, et uurida otsekülvi mõju
mullaelustikule;
• vihmausside arvukuse ja liigilise koosseisu uuring 2011.-2013. ja 2015. a tava- ja
otsekülviga ettevõtetes, et uurida otsekülvi mõju mullaelustikule.
Nende uuringute 2009.-2013. a tulemustega saab tutvuda varasemates MAK 2007-2013 2. telje
püsihindamise aruannetes ning mullastiku valdkonna uuringute aruannetes, mis on kättesaadavad
PMK kodulehel aadressil https://pmk.agri.ee/pkt. 2015. a uuringu tulemustega saab tutvuda
käesoleva aruande mullavaldkonna uuringute osas.
2015. a toimusid BD uuringute raames iga-aastane kimalaste ja põllulindude seire.
Huvi korral saab varasemate elurikkuse seire (sh vihmaussikoosluse ning mulla biomassi
aktiivsuse ja taimestiku seire) tulemuste kohta infot PMK eelmiste aastate MAK 2007-2013 2.
telje püsihindamise ja elurikkuse valdkonna uuringute aruannetest, mis on PMK kodulehel
kättesaadavad.
Kimalaste ja põllulindude seire valim

2009. a moodustati seoses eelmise põllumajandusliku keskkonnatoetuse (PKT) 5-aastase
kohustuseperioodi lõppemisega uus kimalaste ja lindude seire valim. Uues seirevalimis oli
seirealasid endiselt kokku 66, kuid need asusid varasema (2006-2008/2009) kolme piirkonna
(Kesk-, Lõuna- ja Lääne-Eesti) asemel kahes piirkonnas: Kesk-Eestis (hõlmab Jõgeva-, Järva- ja
Lääne-Virumaad) ning Lõuna-Eestis (hõlmab Võru-, Valga- ja Põlvamaad). Mõlemas piirkonnas
oli kokku 33 seireala, millest:
• 11 mahepõllumajandusliku tootmise toetusega põllumajandusettevõtet (MAHE);
• 11 keskkonnasõbraliku majandamise põhi- ja lisapaketiga põllumajandusettevõtet
(KSM);
• 11 referentspõllumajandusettevõtet (ÜPT; põllumajandusettevõtted, mis ei ole liitunud
MAHE ja KSM toetuse kohustusega, kuid taotlevad ühtset pindalatoetust).
Seirevalimi moodustamise põhimõtetega saab tutvuda PMK 2009. a kohta käivas
püsihindamisaruandes (PMK, 2010a). 2009. a toimus põllulindude seire veel vanadel ja
kimalaste seire uutel seirealadel, alates 2010. aastast toimus nii põllulindude kui ka kimalaste
seire uutel seirealadel. Aastate jooksul vahetati erinevatel põhjustel mõned seireettevõtted välja.
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2015. aastast sai taotleda MAK 2014-2020 perioodi toetusi. Sellest tulenevalt muutus 2015. a 66st elurikkuse seireettevõttest 13 ettevõtte toetustüüp. Need ettevõtted vahetati 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 2015. a läbi juba ka
uutel seirealadel ning seega oli analüüsitavaid seireettevõtteid kokku endiselt 66 – igast
toetustüübist 22. Kuna linnuseire toimus perioodil aprilli lõpp – juuni keskpaik, ei olnud selleks
ajaks muutused ettevõtete toetustüüpides veel teada ning seega toimus seire samadel aladel, kus
2014. a. Kuna 2015. a 13 seireala toetustüüp võrreldes eelnevate aastatega muutus, siis nende
seirealade tulemusi 2015. a linnuseire põhianalüüsidesse ei kaasatud. 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.
Linnuseire põhianalüüs käsitleb seega 2010.-2014. a kohta 66 seireala ja 2015. a kohta 53
seireala loendustulemusi. Eraldi uuriti ka 13 seireala linnunäitajaid, mille toetustüüp 2015. a
võrreldes eelnevate seireaastatega muutus. Kuna midagi silmapaistvat neil aladel 2015. a
võrreldes eelnevate seireaastatega ei täheldatud, seda analüüsi ei esitata.
3.2.1. KIMALASTE MITMEKESISUSE JA ARVUKUSE UURING

Töö teostajad: Eesti Maaülikool, Põllumajandusuuringute Keskuse põllumajanduskeskkonna
seire büroo
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 seire ja analüüsi metoodika

Kimalaste mitmekesisuse ja arvukuse uuringu kokkuvõte käsitleb 66 elurikkuse seireala 2009.2015. a tulemusi (PMK, 2015k). Kimalaste seiretransektid valiti võimalikult linnuseire
transektide lähedale ning seire toimus igal aastal. Transekti pikkus oli 500 m, millest võimalusel
400 m oli püsitransekt ning 100 m seireaastate jooksul muutuva asukohaga, lähtudes rajatud
ristiku ja teiste entomofiilsete (putuktolmlevate) kultuuride paiknemisest tootja põldudel.
Loendaja liikus piki tähistatud ja lõikudeks jagatud transekti, kusjuures kahe meetri laiusel ribal
(1 m kummalegi poole rada) loendati kõik kimalased liikide kaupa. Lisaks hinnati 4-pallises
skaalas õite tihedus (kuna kimalaste arvukus ja liigirikkus sõltub toidubaasist, s.o. kättesaadavast
nektarist ja õietolmust). 2013.-2015. 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 12). Lisaks on erinevates
Eesti andmebaasides mainitud veel kolme päriskimalase liiki, kelle esinemine Eestis ei ole
kindel. Antud aruandes mõeldakse „kimalaste“ all edaspidi päriskimalasi ning nende
pesaparasiitidest rääkides kasutatakse sõna „kägukimalased“.
Analüüsides kasutati järgmisi näitajaid:
• õite tihedus transekti kohta;
• kimalaste arv transekti kohta;
• kimalaste liikide arv transekti kohta;
• kimalaste Shannoni mitmekesisuse indeks11 transekti kohta;
kimalaste liigiline koosseis, sh:
o enim kohatud liigid;
o pikasuiseliste liikide (ristiku-, uru- ja aedkimalane) esinemine, kuna pikkade
suistega liigid on võimelised tolmeldama ka pika õieputkega taimede õisi (nt
põlduba ja punane ristik);
o niidu- ja nõmmekimalase esinemine, kuna need liigid eelistavad metsataimede
nektarit ja õietolmu ning on seega põllumajandusmaastiku mitmekesisuse
indikaatoriks;
• kägukimalaste arvukus 2009.-2015. a ning liigiline koosseis 2013.-2015. a.

•

Kimalasenäitajate ja õite tiheduse oluliste erinevuste testimiseks piirkonnast ja toetustüübist
tulenevalt kasutati üldist ja üldistatud lineaarset mudelit 12. 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 tulemused esitatakse nii seirepiirkondade kaupa eraldi kui ka koos.
11

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
12

Üldine ja üldistatud lineaarne mudel (general/generalised linear model, GLM) on uurija poolt eeldatav faktorite ja
uuritavate tunnuste vahekorra üldskeem (mudel), mille detailid tuleb hinnata algandmetest (valimist). Üldist
lineaarsest mudelit kastutatakse kui uuritav tunnus on normaaljaotusega, kui ei ole, kasutatakse üldistatud lineaarset
mudelit
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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).
Kimalaseseire alade ümber moodustatud puhvrite ETAK andmete analüüsi metoodika

2014. a viidi läbi 2009.-2014. a kimalaseseire andmete analüüs koos erinevate maastiku- ja
maakasutusnäitajatega Eesti Topograafilise Andmekogu (ETAK) põhjal, et välja selgitada,
millised tegurid ja mis raadiuses põllumajandusmaastiku kimalasekooslust mõjutavad. Selle
väljaselgitamine aitab välitööde käigus kogutud kimalaste seireandmete tulemuste tagamaid lahti
seletada (sh eristada toetuse nõuetest põhjustatud muutusi muudest kõrvalteguritest põhjustatud
muutustest). Analüüsiga saab tutvuda PMK 2015. a aruandes (PMK, 2015a).
Kuna 2015. a vahetati 66-st seirealast 17 välja, viidi 2015. a samuti läbi kõigi alade kohta ETAK
andmete analüüs, et saada ülevaade uue perioodi seirealade ümbrusest. Iga 2015. a kimalaseseire
ala ümber moodustati 2 km raadiusega puhver13. Kuna ühel seirealal võisid transekti lõigud veidi
hajali paikneda, leiti kõigepealt seireala keskpunkt, mille ümber puhvrid moodustada. Selleks
moodustati ümber seiretransekti lõikude MapInfo programmis hulknurk ning seejärel leiti selle
tsentroid.
2015. a kimalaseseire alade ümber moodustatud puhvrites andmete leidmiseks kasutati ETAK
andmekihti 2014. a seisuga. ETAK andmekihte uuendati teatud ajasammuga – seega ei
peegeldanud need andmed täielikult reaalset olukorda, kuid võimaldasid siiski seirealade tausta
uurida.
Kõik ETAK pindobjektide tüübid jagati 10 pindobjekti-/ maakatteklassi14. ETAK pindobjektide
iga 10 klassi kohta arvutati perimeetri pikkus ehk ümbermõõt (m), osakaal (%) puhvris ning
lappide arv. Pindobjektide andmeid kasutades arvutati ka servaindeks (m/ha), maastiku Shannoni
ja Simpsoni mitmekesisuse indeksid ning erinevate maakatteklasside arv 100 ha kohta (Lisa 13).
ETAK näitajate statistiliselt olulist erinevust lähtuvalt piirkonnast analüüsiti t-testiga 15. ETAK
näitajate erinevust lähtuvalt toetustüübist testiti ühesuunalise dispersioonanalüüsiga 16 ning
täpsemaks toetustüüpidevaheliste erinevuste tuvastamiseks kasutati Tukey post hoc testi.
2009.-2015. aasta kimalaseseire tulemused
Kesk-Eesti seirepiirkond
Üldiseloomustus ja liigiline koosseis

Seireperioodi 2009-2015 jooksul loendati Kesk-Eestis kokku 6711 isendit, sh MAHE aladel
2424, KSM aladel 2763 ja ÜPT aladel 1524 kimalast. Seireperioodil kohati Kesk-Eestis
13

2014. a läbiviidud 2009.-2014. a kimalaseseire andmete analüüs koos erinevate maastiku- ja
maakasutusnäitajatega Eesti Topograafilise Andmekogu (ETAK) põhjal teostati 500 m, 1 km ja 2 km raadiusega
puhvrite kohta. Analüüsi tulemusel leiti tugevaimad seosed 2 km puhvris, mistõttu kaasati 2015. a analüüsi vaid 2 km
puhvrite andmed
14

2014. a läbiviidud analüüsis moodustati 11 pindobjekti-/ maakatteklassi. Kuna klassi „turbaväli“ pindala oli
minimaalne, arvati see 2015. a analüüsides klassi „muu lage ja jäätmaa“
15

T-test võimaldab testida pideva muutuja sõltuvust (antud juhul ETAK näitajad) ühest diskreetsest muutujast, milles
on kaks võrreldavat rühma (antud juhul piirkond)
16

Ühesuunaline dispersioonanalüüs võimaldab uurida ühe grupeeriva tunnuse (antud juhul toetustüüp) mõju
uuritavale tunnusele (antud juhul ETAK näitajad)
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olenevalt aastast 596-1334 kimalast. 2015. a loendati kõigi toetustüüpidega seiretransektidel
kokku 1190 kimalast, mis viitas, et see oli kimalastele üsna soodne aasta.
Aastatel 2009-2013 Kesk-Eesti kõigi toetustüüpidega ettevõtetes kohatud kimalaseliikide arv
aasta-aastalt kasvas: seireperioodi algul 2009. a kohati 14 liiki, 2013. a aga 19 liiki kimalasi.
2014. ja 2015. a kohati aga kolm liiki vähem – seega kokku 16 liiki. Nt ei kohatud 2014. ja 2015.
a varemesinenud liikidest kummalgi aastal ristiku- ega jaanikimalast. Jaanikimalast ongi
varemalt Kesk-Eestis kohatud vaid ühel korral, ristikukimalast aga 14 korral. 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 (20092015) kivi-, maa-, põld-, metsa-, aed-, tume- ja sorokimalane. Kordagi ei kohatud 2009.-2015. a
seire käigus Kesk-Eesti seirealadel sambla- ja stepikimalast. Jaanikimalast kohati vaid korra ning
teisi liike kõiki üle kümne isendi.
Eestis esinevast kolmest pikasuiselisest kimalaseliigist kohati 2009.-2015. a seirel Kesk-Eestis
enim aedkimalasi (514 isendit), vähem uru- ja ristikukimalasi (vastavalt 75 ja 14 isendit).
Aedkimalasi kohati enim KSM seirealadel ning veidi vähem ÜPT ja MAHE aladel. Uru- ja
ristikukimalasi kohati kõige rohkem MAHE ja kõige vähem ÜPT seirealadel.
Nõmme- ja niidukimalasi, kes on head põllumajandusmaastiku mitmekesisuse näitajad, kohati
seireaastate (2009-2015) jooksul mõlemaid 51 isendit. Seejuures mõlemat enim KSM
seirealadel.
Lisaks kohati Kesk-Eesti seirealadel olenevalt aastast 0-171 kägukimalast. 2013. a 4 liiki, 2014.
a 6 liiki ning 2015. a kõiki 8 liiki kägukimalasi, neist arvukamalt kivi-, põld-, maa- ja aedkägukimalasi.
Toetustüüpidevahelised erinevused aastate kaupa

2009.-2015. a seiretulemuste põhjal leiti Kesk-Eestis järgmistel juhtudel toetustüübi statistiliselt
oluline mõju kimalasenäitajatele (Tabel 10; Joonis 99):
• kimalaste keskmine arvukus transekti kohta oli 2013.-2015. a KSM ettevõtetes ning
2014. ja 2015. a ka MAHE ettevõtetes oluliselt kõrgem kui ÜPT ettevõtetes;
• kimalaseliikide keskmine arv transekti kohta oli KSM ettevõtetes 2011.-2015. a oluliselt
kõrgem kui ÜPT ettevõtetes. Lisaks oli kimalaseliikide arv 2012. a KSM ettevõtetes ka
oluliselt kõrgem kui MAHE ettevõtetes ning 2013.-2015. a MAHE ettevõtetes oluliselt
kõrgem kui ÜPT ettevõtetes;
• kimalaste keskmine Shannoni mitmekesisuse indeks transekti kohta oli 2011.-2015. a
KSM ettevõtetes oluliselt kõrgem kui ÜPT ettevõtetes ning 2011. ja 2013.-2015. a ka
MAHE ettevõtetes oluliselt kõrgem kui ÜPT ettevõtetes.
Lisaks leiti järgmistel juhtudel toetustüübi oluline mõju õite tihedusele: 2009.-2011. ning 2015. a
oli õite tihedus MAHE ettevõtetes oluliselt kõrgem kui ÜPT ettevõtetes ning 2010. a lisaks ka
KSM ettevõtetes oluliselt kõrgem kui ÜPT ettevõtetes.
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-

-

-

-

Shannoni
mitmekesisuse
indeks

+posit

-

-
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Õite tihedus
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2015

-
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2014

-
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2013

-
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2012

-

2011

2011

+posit

2010

2010

-

Kimalaste
arvukus

2009

2009

Tabel 10. Kimalasenäitajate seosed ettevõtte toetustüübi ja õite tihedusega Kesk-Eesti piirkonnas 2009.2015. a (analüüsides võeti arvesse korraga mõlemad tegurid)
Õite tihedus
Toetustüüp
Näitaja

-

-

-

-

+K-Ü

+M,K-Ü

+M,K-Ü

-

+K-Ü

+K-M,Ü

+M,K-Ü

+M,K-Ü

+M,K-Ü

-

-

+M,K-Ü

+K-Ü

+M,K-Ü

+M,K-Ü

+M,K-Ü

+M-Ü

+M,K-Ü

+M-Ü

-

-

-

+M-Ü

- statistiliselt oluline mõju puudub, +posit statistiliselt oluline positiivne mõju, +M-Ü – MAHE oluliselt kõrgem kui ÜPT,
+M,K-Ü – MAHE ja KSM oluliselt kõrgemad kui ÜPT, +K-Ü – KSM oluliselt kõrgem kui ÜPT, +K-M,Ü – KSM oluliselt
kõrgem kui MAHE ja ÜPT

Joonis 99. Kimalasenäitajad ja õite tiheduse hinnang transekti kohta Kesk-Eesti piirkonnas ettevõtete
toetustüüpide lõikes 2009.-2015. a. Punkt näitab aritmeetilist keskmist, vertikaalne joon standardviga
Muutused aastate jooksul

Kimalasenäitajate ja õite tiheduse hinnangu muutuste jälgimisel aastate jooksul tuleb meeles
pidada, et tulenevalt MAK 2014-2020 toetusperioodi avanemisest vahetati 2015. a osad seirealad
välja. Kesk-Eesti seirevalim koosnes igal seireaastal 33-st seireettevõttest 17, millest 11 MAHE,

17

Erandiks oli 2014. a, mil seirevalim koosnes 32-st seireettevõttest
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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 2009-2015 üles-alla. Loendustransekti keskmised varieerusid aastate jooksul
olenevalt toetustüübist järgmiselt: MAHE 22-48, KSM 19-52 ja ÜPT 11-40 kimalast. Kõrgeima
kimalaste arvukusega aastad olid kõigi toetustüüpidega ettevõtetes 2009. ja 2012. a ning KSM ja
MAHE aladel ka 2015. a (Joonis 99). ÜPT aladel oli kimalaste arvukus aga 2015. a seireaastate
madalaim (keskmiselt 11 isendit transekti kohta).
Kimalaste keskmine liikide arv transekti kohta varieerus aastatel 2009-2015 olenevalt
toetustüübist järgmiselt: MAHE 6-8, KSM 5-10 ja ÜPT 3-7 liiki. MAHE ettevõtetes püsis näitaja
2011.-2015. a stabiilselt samal tasemel ning oli veidi kõrgem kui 2009. ja 2010. a. KSM ja ÜPT
ettevõtetes oli keskmine kimalaseliikide arv transekti kohta 2012. a märgatavalt kõrgem kui
teistel seireaastatel. Aastate jooksul oli KSM ettevõtetes näha kasvutrendi, ÜPT ettevõtetes püsis
näitaja aga stabiilselt madal.
Kimalaste keskmine Shannoni mitmekesisuse indeks transekti kohta varieerus aastatel 20092015 olenevalt toetustüübist järgmiselt: MAHE 1,4-1,7, KSM 1,1-2 ja ÜPT 0,6-1,4. Nagu
kimalaseliikide arvu puhul, püsis ka mitmekesisuse indeks MAHE ettevõtetes 2011.-2015. a
stabiilselt samal tasemel ning oli veidi kõrgem kui 2009. ja 2010. a. KSM seirealadel näitaja
seire algaastatel järjest kasvas kuni jõudis 2012. a haripunkti (keskmine 2), seejärel veidi langes
ja püsis stabiilsena. ÜPT seirealadel oli näitaja 2009. a väga madal (keskmine 0,6), 2012. a
haripunktis (keskmine 1,4) ning teistel aastatel stabiilselt samal tasemel.
Keskmine õite tiheduse hinnang transekti kohta varieerus aastatel 2009-2015 olenevalt
toetustüübist järgmiselt: MAHE 0,9-1,8, KSM 0,8-1,2 ja ÜPT 0,5-1,5. MAHE ettevõtetes oli õite
tiheduse hinnang 2009. a väga kõrge (keskmine 1,8), seejärel langes ning kui arvata välja 2014. a
madalseis (keskmine 0,9), püsis aastatel 2010-2015 stabiilsena. KSM seirealadel hinnati õite
tihedus loendustransektidel kahel esimesel seireaastal ja 2013. a kõrgemaks ning teistel aastatel
mõnevõrra madalamaks (Joonis 99). ÜPT seirealadel püsis õite tihedus läbi aastate küllaltki
stabiilne, v.a 2013. a, mil see oli väga kõrge (keskmine 1,5).
Lõuna-Eesti seirepiirkond
Üldiseloomustus ja liigiline koosseis

Seireperioodi 2009-2015 jooksul loendati Lõuna-Eestis kokku 12 260 isendit, sh MAHE aladel
4153, KSM aladel 5197 ja ÜPT aladel 2910 kimalast. Olenevalt aastast kohati Lõuna-Eestis
1073-2448 kimalast. 2015. a loendati kõigil 33 seirealal kokku 2448 kimalast ehk seireaastate
2009-2015 maksimum.
Kõigi toetustüüpidega seirealade peale kokku kohati sõltuvalt aastast 17-19 liiki. MAHE
ettevõtetes kohati 2009.-2014. a 17, 2015. a aga 18 liiki. KSM ettevõtetes kohati olenevalt
aastast 13-19 ja ÜPT ettevõtetes 10-17 liiki.
Enim kohatud liikideks Lõuna-Eesti kõigi toetustüüpidega seirealadel olid läbi aastate (20092015) maa-, kivi-, põld-, aed-, tume- ja metsakimalane. Seireaastate jooksul kohati Lõuna-Eestis
kõiki 21 Eestis esinevat päriskimalase liiki, kuigi aru-, stepi- ja triipkimalast vaid üks isend.
Teistest liikidest isendeid kohati kõiki üle 20-ne.
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Eestis esinevast kolmest pikasuiselisest kimalaseliigist kohati 2009.-2015. a seirel enim
aedkimalasi (1053 isendit), vähem ristiku- ja urukimalasi (vastavalt 323 ja 114 isendit).
Aedkimalasi kohati enim KSM seirealadel ning kõige vähem MAHE aladel. Uru- ja
ristikukimalasi kohati kõige rohkem MAHE ja kõige vähem ÜPT seirealadel.
Seireaastate jooksul (2009-2015) kohati Lõuna-Eestis kokku 368 niidukimalast ja
28 nõmmekimalast, kes on mõlemad head põllumajandusmaastiku mitmekesisuse näitajad.
Niidukimalasi kohati kõige rohkem KSM ja kõige vähem MAHE aladel. Nõmmekimalast kohati
MAHE ja KSM aladel mõlemaid 12 isendit, ÜPT aladel vaid 4 isendit.
Lisaks kohati Lõuna-Eesti seirealadel olenevalt aastast 3-108 kägukimalast. 2013. a kohati 3
liiki, 2014. a 5 liiki ja 2015. a 7 liiki kägukimalasi. Samas jäi kahe aasta peale kokku 23 isendit
liigini määramata. Arvukamalt kohati määratud liikidest kivi-, põld-, maa- ja aed-kägukimalasi.
Toetustüüpidevahelised erinevused aastate kaupa

2009.-2015. a seiretulemuste põhjal leiti Lõuna-Eestis järgmistel juhtudel toetustüübi statistiliselt
oluline mõju kimalasenäitajatele (Tabel 11; Joonis 100):
• kimalaste keskmine arvukus transekti kohta oli 2015. a KSM ettevõtetes oluliselt kõrgem
kui MAHE ja ÜPT ettevõtetes ning MAHE ettevõtetes oluliselt kõrgem kui ÜPT
ettevõtetes;
• kimalaseliikide keskmine arv transekti kohta oli 2009., 2010. ja 2015. a KSM ettevõtetes
ning 2010. a lisaks ka MAHE ettevõtetes oluliselt kõrgem kui ÜPT ettevõtetes;
• kimalaste keskmine Shannoni mitmekesisuse indeks transekti kohta oli 2015. a KSM
ettevõtetes oluliselt kõrgem kui MAHE ja ÜPT ettevõtetes.
Lisaks leiti järgmisel juhul toetustüübi oluline mõju õite tihedusele: 2012. ja 2013. a oli see
MAHE ettevõtetes oluliselt kõrgem kui ÜPT ettevõtetes. 2014. a oli õite tihedus aga KSM
ettevõtetes oluliselt kõrgem kui ÜPT ettevõtetes.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015

2014

2013

2012

2011

+posit +posit +posit +posit +posit +posit +posit

2009

Kimalaste
arvukus

2010

2009

Tabel 11. Kimalasenäitajate seosed ettevõtte toetustüübi ja õite tihedusega Lõuna-Eesti piirkonnas
2009.-2015. a (analüüsides võeti arvesse korraga mõlemad tegurid)
Õite tihedus
Toetustüüp
Näitaja

-

-

-

-

-

-

+K-M-Ü

Kimalaseliikide posit
+
arv

-

+posit +posit +posit +posit

-

+K-Ü

+M,K-Ü

-

-

-

-

+K-Ü

Shannoni
mitmekesisuse +posit
indeks

-

+posit

-

-

-

-

-

-

-

+K-M,Ü

-

-

-

+M-Ü

+M-Ü

+K-Ü

-

-

+posit +posit

Õite tihedus

- statistiliselt oluline mõju puudub, +posit statistiliselt oluline positiivne mõju, +M-Ü – MAHE oluliselt kõrgem kui ÜPT,
+M,K-Ü – MAHE ja KSM oluliselt kõrgemad kui ÜPT, +K-Ü – KSM oluliselt kõrgem kui ÜPT, +K-M-Ü – KSM oluliselt
kõrgem kui MAHE ja ÜPT ning MAHE oluliselt kõrgem kui ÜPT, +K-M,Ü – KSM oluliselt kõrgem kui MAHE ja ÜPT
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Joonis 100. Kimalasenäitajad ja õite tiheduse hinnang transekti kohta Lõuna-Eesti piirkonnas ettevõtete
toetustüüpide lõikes 2009.-2015. a. Punkt näitab aritmeetilist keskmist, vertikaalne joon standardviga
Muutused aastate jooksul

Kimalasenäitajate ja õite tiheduse hinnangu muutuste jälgimisel aastate jooksul tuleb meeles
pidada, et tulenevalt MAK 2014-2020 toetusperioodi avanemisest vahetati 2015. a osad seirealad
välja. Lõuna-Eesti seirevalim koosnes igal seireaastal 33-st seireettevõttest 18, millest 11 MAHE,
11 KSM ja 11 ÜPT ettevõtted. 2015. a vahetati välja 2 ÜPT, 1 KSM ja 5 MAHE ettevõtet.
Loendustransekti keskmine kimalaste arvukus varieerus seireaastate jooksul olenevalt
toetustüübist järgmiselt: MAHE 32-84, KSM 42-96 ja ÜPT 31-51 kimalast. Kimalaste keskmine
arvukus transekti kohta kõikus kõigi toetustüüpidega ettevõtetes seireaastatel 2009-2015 ülesalla ning jälgis aastatel 2009-2013 küllaltki sarnast trendi (Joonis 100). 2014. a KSM seirealade
keskmine kimalaste arvukus võrreldes 2013. a jälle tõusis, MAHE ja ÜPT ettevõtetes aga veidi
langes. 2015. a toimus MAHE ja KSM ettevõtetes näitajas hüppeline kasv, ÜPT ettevõtetes jäi
see kasv aga väga tagasihoidlikuks.
Kimalaste keskmine liikide arv transekti kohta varieerus aastatel 2009-2015 olenevalt
toetustüübist järgmiselt: MAHE 6-10, KSM 7-11 ja ÜPT 5-8 liiki. Madalaim oli näitaja kõigi
toetustüüpidega ettevõtetes 2009. a ning ilmselt võib üheks põhjuseks olla asjaolu, et seire
toimus siis kahel, mitte kolmel korral nagu teistel aastatel. Aastatel 2010-2015 oli kõigi

18

Erandiks oli 2014. a, mil seirevalim koosnes 32-st seireettevõttest
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toetustüüpidega ettevõtetes keskmises kimalaseliikide arvus ühine see, et näitaja püsis 2011.2013. a stabiilsena, 2014. a langes ning 2015. a jälle kasvas.
Kimalaste keskmine Shannoni mitmekesisuse indeks transekti kohta varieerus aastatel 20092015 olenevalt toetustüübist järgmiselt: MAHE 1,4-1,9, KSM 1,5-2 ja ÜPT 1,3-1,7. Keskmine
mitmekesisuse indeks oli seireaastate jooksul erinevate toetustüüpidega ettevõtetes küllaltki
erinev – ühisena saab välja tuua, et 2009. a oli see kõigi toetustüüpidega seirealadel madalaim
ning 2015. a võrreldes 2014. aastaga kasvas.
Keskmine õite tiheduse hinnang transekti kohta varieerus aastatel 2009-2015 olenevalt
toetustüübist järgmiselt: MAHE 1,3-1,7, KSM 1,1-1,5 ja ÜPT 1-1,4. Õite tiheduse hinnang
kõikus MAHE seirealadel üles-alla. KSM ja ÜPT ettevõtetes õite tiheduse hinnang aastani 2013
langes, seejärel aga 2014. a KSM seirealadel tõusis, ÜPT seirealadel jäi aga jätkuvalt madalaks
(Joonis 100). 2015. a näitaja KSM seirealadel jälle langes, ÜPT aladel aga tõusis ning oli
seetõttu nii KSM kui ka ÜPT aladel peaaegu samal tasemel.
Kesk- ja Lõuna-Eesti seirepiirkondade koondanalüüs
Üldiseloomustus ja liigiline koosseis

Seireaastate 2009-2015 jooksul loendati kokku 18 971 kimalast, sh MAHE aladel 6577, KSM
aladel 7960 ja ÜPT aladel 4434 isendit. Kesk- ja Lõuna-Eesti kõigi toetustüüpidega
seiretransektidel kohati 2009.-2015. seireperioodil olenevalt aastast 2242-3638 kimalast. 2015. a
loendati kõigil 66 seirealal kokku 3638 kimalast ehk seireaastate 2009-2015 maksimum.
Kõigi toetustüüpidega seirealade peale kokku kohatud liikide arv aastatel 2009-2013 igal aastal
ühe liigi võrra suurenes – 2013. a kohati kõiki Eestis esinevat 21 päriskimalase liiki. 2014. ja
2015. a kohati aga kokku 20 liiki, kuna ei kohatud ühtegi stepikimalast. Viimast ongi aga
seireaastate jooksul kohatud vaid ühe korra. MAHE ettevõtetes kohati olenevalt aastast 17-20,
KSM ettevõtetes 14-21 ja ÜPT ettevõtetes 13-18 liiki kimalasi.
Kesk- ja Lõuna-Eesti seirepiirkondade peale kokku olid seiretransektide arvukamateks liikideks
kivi-, maa-, põld-, aed-, metsa-, tume-, soro- ja hallkimalane. Kõige vähem kohati stepikimalast
(1 isend), teisi liike kõiki üle 20 isendi.
Eestis esinevast kolmest pikasuiselisest kimalaseliigist kohati 2009.-2015. a seirel enim
aedkimalasi (1567 isendit), vähem ristiku- ja urukimalasi (vastavalt 337 ja 189 isendit).
Aedkimalasi kohati enim KSM seirealadel ning kõige vähem MAHE aladel. Uru- ja
ristikukimalasi kohati kõige rohkem MAHE ja kõige vähem ÜPT seirealadel.
Kõigi toetustüüpidega ettevõtetes kohati ka niidu- ja nõmmekimalast – esimest arvukamalt kui
teist (kõigi seireaastate jooksul kokku 419 niidu- ja 79 nõmmekimalast). Need liigid eelistavad
metsataimede nektarit ja õietolmu ning on seega head põllumajandusmaastiku mitmekesisuse
indikaatorid. Mõlema liigi isendeid kohati enim KSM ettevõtetes.
2009.-2015. a loendati kokku 622 kägukimalast, sh MAHE aladel 204, KSM aladel 338 ja ÜPT
aladel 80 isendit. 2013. a kohati 4 liiki, 2014. a 7 liiki ja 2015. a kõiki 8 liiki kägukimalasi.
Samas jäi kolme aasta peale kokku 23 isendit liigini määramata. Arvukamalt kohati määratud
liikidest kivi-, põld-, maa- ja aed-kägukimalasi.
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Toetustüüpide- ja piirkondadevahelised erinevused aastate kaupa

Pooltel juhtudel olid kimalasenäitajad Lõuna-Eestis oluliselt kõrgemad kui Kesk-Eestis. Selline
erinevus leiti sagedamini kimalaste arvukuses (Tabel 12).
2009.-2015. a seiretulemuste põhjal leiti Kesk- ja Lõuna-Eesti seirepiirkondade koosanalüüsil
järgmistel juhtudel toetustüübi statistiliselt oluline mõju (Tabel 12, Joonis 101):
• kimalaste keskmine arvukus transekti kohta oli 2012.-2015. a KSM ettevõtetes oluliselt
kõrgem kui ÜPT ettevõtetes ning 2012. a ka oluliselt kõrgem kui MAHE ettevõtetes.
2015. a oli näitaja lisaks MAHE ettevõtetes oluliselt kõrgem kui ÜPT ettevõtetes;
• kimalaseliikide keskmine arv transekti kohta oli 2011.-2015. 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;
• kimalaste keskmine Shannoni mitmekesisuse indeks transekti kohta oli 2011.-2013. ning
2015. 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.
Viiel aastal seitsmest oli keskmine õite tiheduse hinnang transekti kohta Lõuna-Eestis oluliselt
kõrgem kui Kesk-Eestis. Lisaks leiti järgmistel juhtudel õite tihedusele oluline toetustüübi mõju:
• 2009., 2011. ja 2015. a oli õite tihedus MAHE ettevõtetes kõrgem kui ÜPT ettevõtetes;
• 2010. a oli õite tihedus MAHE ja KSM ettevõtetes kõrgem kui ÜPT ettevõtetes;
• 2012. a oli õite tihedus MAHE ettevõtetes kõrgem kui KSM ja ÜPT ettevõtetes;
• 2014. a oli õite tihedus KSM ettevõtetes kõrgem kui ÜPT ettevõtetes.
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Joonis 101. Kimalasenäitajad ja õite tiheduse hinnang transekti kohta Kesk- ja Lõuna-Eesti piirkonnas
ettevõtete toetustüüpide lõikes 2009.-2015. a. Punkt näitab aritmeetilist keskmist, vertikaalne joon
standardviga
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Tabel 12. Kimalasenäitajate seosed ettevõtte toetustüübi, piirkonna ja õite tihedusega Kesk- ja Lõuna-Eesti piirkonnas 2009.-2015. a (analüüsides võeti arvesse
korraga kõik tegurid)
2012

2015

2011

2014

2010

2013

2009

2012

2015

2011

2014

2010

2013

2009

2012

+posit

+posit

+posit

+posit

+posit

+posit

+posit

-

-

-

+K-M,Ü

Kimalaseliikide
arv

+posit

+posit

+posit

+posit

+posit

+posit

-

-

-

+K-Ü

+K-M,Ü +M,K-Ü

Shannoni
mitmekesisuse
indeks

+posit

+posit

+posit

+posit

-

+posit

-

-

-

+K-Ü

+K-M,Ü

+M,K-Ü +M-Ü

+M-K,Ü

+M-Ü

2015

2011

Kimalaste
arvukus

Õite tihedus

2014

2010

Piirkond

2009

Näitaja

Toetustüüp
2013

Õite tihedus

+K-Ü

+K-Ü

+K-M-Ü

-

+L-K

+L-K

-

+L-K

+L-K

+L-K

+M,K-Ü

+M,K-Ü

-

+L-K

-

-

+L-K

-

+L-K

+K-Ü

-

+M,K-Ü

+L-K

-

-

-

-

-

+L-K

-

+K-Ü

+M-Ü

-

+L-K

+L-K

+L-K

-

+L-K

+L-K

- statistiliselt oluline mõju puudub, +posit statistiliselt oluline positiivne mõju, +M-Ü – MAHE oluliselt kõrgem kui ÜPT,+ M,K-Ü – MAHE ja KSM oluliselt kõrgemad kui ÜPT, +M-K,Ü – MAHE
oluliselt kõrgem kui KSM ja ÜPT, +K-Ü – KSM oluliselt kõrgem kui ÜPT, +K-M,Ü – KSM oluliselt kõrgem kui MAHE ja ÜPT, +K-M-Ü – KSM oluliselt kõrgem kui MAHE ja ÜPT ning MAHE
oluliselt kõrgem kui ÜPT, +L-K – Lõuna-Eesti oluliselt kõrgem kui Kesk-Eesti
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Muutused aastate jooksul

Kimalasenäitajate ja õite tiheduse hinnangu muutuste jälgimisel aastate jooksul tuleb meeles
pidada, et tulenevalt MAK 2014-2020 toetusperioodi avanemisest vahetati 2015. a osad seirealad
välja. Kesk- ja Lõuna-Eesti seirevalim koosnes igal seireaastal kokku 66-st seireettevõttest19,
millest 11 MAHE, 11 KSM ja 11 ÜPT ettevõtted. 2015. a vahetati välja 3 ÜPT, 1 KSM ja 13
MAHE ettevõtet.
Kimalaste keskmine arvukus transekti kohta kõikus kõigi toetustüüpidega ettevõtetes
seireaastatel 2009-2015 üles-alla. Loendustransekti keskmised varieerusid olenevalt toetustüübist
aastate jooksul järgmiselt: MAHE 32-66, KSM 41-72 ja ÜPT 21-37 kimalast. Kõrgeima
kimalaste arvukusega aastad olid 2012 ning MAHE ja KSM aladel ka 2015. ÜPT seirealadel
kimalaste arvukus üldise trendina aastate jooksul veidi langes (Joonis 101). MAHE ja KSM
seirealadel võis kimalaste arvukuse kõikumist aastatel 2009-2014 stabiilseks lugeda (v.a 2012. a
kõrgseis). 2015. a aga kimalaste arvukus MAHE ja KSM ettevõtetes kasvas hüppeliselt.
Kimalaste keskmine liikide arv transekti kohta varieerus aastatel 2009-2015 olenevalt
toetustüübist järgmiselt: MAHE 6-9, KSM 6-10 ja ÜPT 4-7 liiki. Madalaim oli näitaja kõigi
toetustüüpidega ettevõtetes 2009. a, mille üheks põhjuseks võib olla asjaolu, et seire toimus siis
kahel, mitte kolmel korral nagu teistel aastatel. Aastatel 2010-2015 oli näitaja stabiilseim MAHE
ettevõtetes, KSM ja ÜPT ettevõtetes aga aastate jooksul veidi kõikus, olles kõrgeim 2012. ja
2015. a.
Kimalaste keskmine Shannoni mitmekesisuse indeks transekti kohta varieerus aastatel 20092015 olenevalt toetustüübist järgmiselt: MAHE 1,4-1,7, KSM 1,3-1,9 ja ÜPT 1-1,5. Nagu
kimalaseliikide arvu puhul, oli ka mitmekesisuse indeks kõigi toetustüübiga ettevõtetes
madalaim 2009. a ning ilmselt samuti seetõttu, et seire toimus siis kahel, mitte kolmel korral
nagu teistel aastatel. Ka see näitaja oli aastatel 2010-2015 stabiilseim MAHE ettevõtetes ning
KSM ja ÜPT ettevõtetes kõikus veidi üles-alla, olles kõrgeim 2012. ja 2015. a.
Keskmine õite tiheduse hinnang transekti kohta varieerus aastatel 2009-2015 olenevalt
toetustüübist järgmiselt: MAHE 1,1-1,5, KSM 1,1-1,3 ja ÜPT 0,8-1,2. Õite tiheduse hinnangu
trendid olid kõigi toetustüüpidega ettevõtetes aastate jooksul erinevad (Joonis 101). MAHE
ettevõtetes näitaja 2014. aastani langes ning 2015. a tõusis jälle aastate 2011-2013 tasemele.
KSM seirealadel hinnati õite tihedus kõrgeimaks 2009. ja 2010. a ning seejärel langes, kuid püsis
aastatel 2011-2015 küllaltki samal tasemel. ÜPT seirealadel võis täheldada mõningast
langustrendi, v.a 2013. a, mil õite tiheduse hinnang oli väga kõrge (keskmine 1,2).
2015. a kimalaseseire alade ümber moodustatud puhvrite ETAK andmete analüüs

2014. a viidi läbi 2009.-2014. a kimalaseseire andmete analüüs koos erinevate maastiku- ja
maakasutusnäitajatega Eesti Topograafilise Andmekogu (ETAK) põhjal, et välja selgitada,
millised tegurid ja mis raadiuses põllumajandusmaastiku kimalasekooslust mõjutavad (PMK,
2015a). Selle väljaselgitamine aitab välitööde käigus kogutud kimalaste seireandmete tulemuste
tagamaid lahti seletada (sh eristada toetuse nõuetest põhjustatud muutusi muudest
kõrvalteguritest põhjustatud muutustest). Kuna 2015. a vahetati 66-st elurikkuse seirealast 17
välja, viidi 2015. a samuti läbi kõigi alade kohta ETAK andmete analüüs, et saada ülevaade uue
perioodi seirealade ümbrusest.
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Erandiks oli 2014. a, mil seirevalim koosnes 64-st seireettevõttest

Rohkem kui pooled uuritud ETAK andmete põhjal leitud maastiku- ja maakasutusnäitajatest olid
2015. a kimalaseseire alade ümber moodustatud 2 km raadiusega puhvrites Lõuna-Eestis
oluliselt kõrgemad kui Kesk-Eestis (Tabel 13). Näiteks olid Lõuna-Eesti kimalaseseire puhvrites
oluliselt suurem servaindeks, maastiku mitmekesisuse näitajad (nii Shannoni mitmekesisuse kui
ka Simpsoni indeks), pindobjektide arv kokku ning erinevate pindobjektiklasside arv puhvris 100
ha kohta. Ükski näitaja ei olnud Kesk-Eestis oluliselt kõrgem kui Lõuna-Eestis.
Peamine maakasutus oli kimalaseseire puhvrites põllu- ja metsamaa. Piirkondade vahel need
oluliselt ei erinenud: põllumaa keskmine osakaal oli Kesk-Eesti kimalaseseire puhvrites 54% ja
Lõuna-Eestis 50%, metsamaa osakaal vastavalt 34% ja 31% (Lisa 14). Rohumaade osakaal oli
küllaltki madal, kuid Lõuna-Eestis oluliselt kõrgem kui Kesk-Eestis (vastavalt 8,6% ja 6,3%).
Analüüsides ETAK näitajaid Kesk-Eesti ja Lõuna-Eesti kimalaseseire puhvrites lähtuvalt
seireala toetustüübist, leiti oluline erinevus veidi vähem kui kolmandikul juhtudest. Seejuures
seisnes enamik juhtudel oluline erinevus selles, et ETAK näitaja oli KSM kimalaseseire alade
2 km raadiusega puhvrites oluliselt kõrgem kui ÜPT seirealade puhvrites (Tabel 13). Mõne
ETAK näitaja osas leiti aga ka teistsugune toetustüüpidevaheline erinevus: nt oli Kesk-Eestis
metsamaa osakaal ÜPT seirealade puhvrites oluliselt kõrgem kui MAHE seirealade puhvrites.
Lõuna-Eestis olid aga inimtegevusega alade perimeetri pikkus, inimtegevusega alade osakaal ja
lappide arv KSM seirealade puhvrites oluliselt kõrgemad kui MAHE seirealade puhvrites.
Peamise maakasutuse, põllumaa osakaal eri toetustüübiga seirealade puhvrites Kesk- ega ka
Lõuna-Eestis oluliselt ei erinenud, kuigi oli Kesk-Eestis MAHE seirealade puhvrites kõrgeim ja
ÜPT puhvrites madalaim (keskmine MAHE puhvrites 62%, KSM puhvrites 51% ja ÜPT
puhvrites 48%). Lõuna-Eestis oli põllumaa osakaal kõrgeim ÜPT ja madalaim MAHE seirealade
puhvrites (keskmine MAHE puhvrites 45%, KSM puhvrites 50% ja ÜPT puhvrites 54%).
Metsamaa osakaal Lõuna-Eesti eri toetustüübiga ettevõtetes oluliselt ei erinenud, Kesk-Eestis oli
aga ÜPT seirealade puhvrites oluliselt kõrgem kui MAHE seirealade puhvrites (keskmised
vastavalt 41% ja 26%). Rohumaade osakaal eri toetustüübiga seirealade puhvrites ei erinenud
kummaski piirkonnas.
Kõik ETAK näitajate keskmised väärtused piirkonniti ja toetustüübiti on esitatud Lisa 3.
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Tabel 13. ETAK näitajate vahelised erinevused piirkonniti ja toetustüübiti Kesk- ja Lõuna-Eesti
kimalaseseire puhvrites raadiusega 2 km aastal 2015
ETAK näitaja

Pindobjekti perimeetri
pikkus (m)

Piirkond

Aianduslik maa

-

-

Haljasala

-

-

-

-

K-M

-

Mageveekogu

L-K

-

-

L-K

K-Ü

K-Ü

+

Mets

+

Muu lage ja jäätmaa

+

-

-

-

+L-K

-

-

Põõsastik

+L-K

-

-

Rohumaa

L-K

K-Ü

-

+

+

L-K

-

L-K

K-Ü

+
+

+

K-M,Ü

+

Aianduslik maa
Haljasala

-

-

-

Inimtegevusega ala

-

-

+K-M

+L-K

Mageveekogu
Mets

-

Muu lage ja jäätmaa

-

-

-

K-M

-

K-Ü

-

+

+

Põld

-

-

-

Põõsastik

L-K

-

-

L-K

-

-

L-K

+

-

-

+L-K

-

-

L-K

-

-

-

-

-

+K-M

+

Rohumaa

+

Soo
Shannoni mitmekesisuse
indeks
Simpsoni indeks
Aianduslik maa
Haljasala

+

Inimtegevusega ala

+L-K

Mageveekogu

L-K

Mets
Pindobjektide lappide
arv

+

+

Põld

Servaindeks (m/ha)

Maastiku
mitmekesisuse
näitajad

-

Inimtegevusega ala

Soo

Pindobjekti osakaal
(%)

Toetustüüp
Kesk-Eesti
Lõuna-Eesti

+

Muu lage ja jäätmaa

-

Põld

L-K

+

L-K

Põõsastik

+

M,K-Ü

+

+

Pindobjektid kokku
Erinevate pindobjektiklasside arv puhvris 100 ha
kohta

+

+L-K

L-K

K-Ü

+

K-Ü

-

-

-

+

L-K
L-K

-

K-Ü

+

+

Soo

+

K-Ü

+

L-K

Rohumaa

K-Ü

M,K-Ü

+

-

K-Ü

+

K-Ü

* - statistiliselt oluline erinevus puudub, +
– Lõuna-Eesti oluliselt kõrgem kui Kesk-Eesti, +
– KSM oluliselt
kõrgem kui ÜPT, +K-M – KSM oluliselt kõrgem kui MAHE,+M,K-Ü – MAHE ja KSM oluliselt kõrgemad kui ÜPT, +K-M,Ü –
KSM oluliselt kõrgem kui MAHE ja ÜPT
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Arutelu
Üldiseloomustus ja liigiline koosseis

2009.-2015. seireaastate jooksul loendati Kesk-Eestis 6711, Lõuna-Eestis 12 260 ning kahe
piirkonna peale kokku 18 971 kimalast. Kimalaste arvukus kõikus seireaastate jooksul üles-alla.
Sellist kõikumist võib seletada populatsioonide arvukuse loomuliku muutumisega aastate vahel –
põhjuseks ilmastik jm tegurid. 2015. a oli kimalaste arvukus üks seireaastate kõrgeimaid.
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-, metsa-, aed-, tume- ja sorokimalane. Kõige vähem arvukateks
liikideks Eestis olid seire põhjal stepi-, samet-, aru- ja triipkimalane.
Eestis esinevast kolmest pikasuiselisest kimalaseliigist oli mõlemas piirkonnas seireaastate 20092015 peale kokku arvukaim aedkimalane. Ristikukimalane oli Lõuna-Eestis arvukam kui
urukimalane, Kesk-Eestis aga vastupidi. Põllumajandusmaastiku mitmekesisust iseloomustavaid
liike, nõmme- ja niidukimalast kohati Kesk-Eestis ühepalju (mõlemas 51 isendit), Lõuna-Eestis
kohati niidukimalasi aga 13 korda rohkem kui nõmmekimalasi (vastavalt 368 ja 28 isendit).
Kimalaste pesaparasiite, kägukimalasi kohati olenevalt aastast 3-279 isendit, seejuures kõige
vähem ÜPT ja kõige rohkem KSM ettevõtetes. Alates 2013. a määrati kägukimalased liigi
tasandil. Kesk- ja Lõuna-Eestis kohati seireaastate 2013-2015 peale kokku kõiki kaheksat Eestis
esinevat kägukimalase liiki.
Piirkondadevahelised erinevused

Üldise trendina oli kimalaste arvukus läbi aastate Lõuna-Eestis kõrgem kui Kesk-Eestis.
Kimalaseliikide arv ja Shannoni mitmekesisuse indeks olid ÜPT seirealadel samuti läbi
seireaastate Lõuna-Eestis kõrgemad kui Kesk-Eestis. MAHE ja KSM seirealadel oli samasugune
trend seire algaastatel, kuid aastate jooksul Kesk-Eesti keskmine kimalaseliikide arv ja Shannoni
mitmekesisuse indeks lähenesid Lõuna-Eesti tasemele, kus kimalasenäitajad olid juba seire
algaastatel kõrgemad kui Kesk-Eestis. 2015. a tõusis Lõuna-Eesti KSM ja MAHE ettevõtetes
märgatavalt keskmine kimalaseliikide arv ning KSM ettevõtetes ka Shannoni mitmekesisuse
indeks. Kesk-Eestis toimus selline märgatav tõus vaid kimalaseliikide arvus KSM ettevõtetes,
kuid oli siiski tagasihoidlikum kui Lõuna-Eestis.
Piirkondadevahelised erinevused tulenevad ilmselt kompensatsioonialade olemasolust LõunaEestis 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 LõunaEestis (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. Nii
varasemas kui ka 2015. a analüüsis olid nt Lõuna-Eestis oluliselt kõrgemad servaindeks,
maastiku mitmekesisuse näitajad (nii Shannoni mitmekesisuse kui ka Simpsoni indeks),
pindobjektide arv kokku, erinevate pindobjektiklasside arv puhvris 100 ha kohta ning rohumaade
osakaal. Seega oli Lõuna-Eesti seirealade ümbrus tõesti mitmekesisem.
Lisaks oli nt 2014. a seirealustes maakondades ÜPT pind taotleja kohta Kesk-Eestis olenevalt
maakonnast 66-97 ha, Lõuna-Eestis aga 26-43 ha (PRIA, 06.03.2015 andmetel). Põllumassiivi
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keskmine pindala jäi 2014. a sõltuvalt seiremaakonnast ja toetustüübist Kesk-Eestis vahemikku
8,5-22,2 ha, Lõuna-Eestis aga 4,2-10,9 ha (PRIA, 05.02.2015 andmetel). Püsirohumaade osakaal
oli perioodil 2010-2014 Kesk-Eesti seirealustes maakondades olenevalt aastast keskmiselt 1820%, Lõuna-Eestis aga 28-31% (PRIA, 15.02.2011 andmetel); (PRIA, 14.02.2012 andmetel);
(PRIA, 25.01.2013 andmetel); (PRIA, 10.02.2014 andmetel); (PRIA, 05.02.2015 andmetel).
Üldiselt võib sellest järeldada, et Lõuna-Eesti oma mitmekesisema maastiku ja suurema
rohumaade osakaaluga pakub kimalastele rohkem sobivaid elupaiku ja toiduressurssi, sh ka
nõudlikematele liikidele.
Kimalasenäitajad toetustüübiti

Kesk-Eesti seirealadel kahel esimesel seireaastal kimalasenäitajates sõltuvalt toetustüübist olulisi
erinevusi ei leitud. Alates 2011. a olid näitajad aga tihti KSM ettevõtetes oluliselt kõrgemad kui
ÜPT ettevõtetes. Lisaks olid ka MAHE ettevõtetes näitajad tihti oluliselt kõrgemad kui ÜPT
ettevõtetes, KSM alade näitajatest aga oluliselt ei erinenud. Viimasel kahel seireaastal leiti KeskEestis kõigi kolme kimalasenäitaja puhul selge oluline erinevus: näitaja oli MAHE ja KSM
ettevõtetes oluliselt kõrgem kui ÜPT ettevõtetes. Kuna kahel esimesel seireaastal (2009 ja 2010)
sellist erinevust ei leitud, viitab see, et keskkonnatoetustega liitunud ettevõtetes näitajad
võrreldes esimese paari seireaastaga veidi tõusid, ÜPT ettevõtetes jäid aga läbi aastate stabiilselt
madalamateks.
Lõuna-Eestis leiti aastatel 2009-2014 kimalasenäitajates sõltuvalt toetustüübist vaid paar olulist
erinevust. 2015. a leiti aga kõigis näitajates oluline erinevus: kõik kimalasenäitajad olid KSM
ettevõtetes oluliselt kõrgemad kui ÜPT ettevõtetes. Lisaks olid KSM seirealadel kimalaste
arvukus ja Shannoni mitmekesisuse indeks ka MAHE alade vastavatest näitajatest oluliselt
kõrgemad. Kimalaste arvukus MAHE aladel oli aga omakorda oluliselt kõrgem kui ÜPT aladel.
Piirkondade koosanalüüsil kahel esimesel seireaastal olulisi erinevusi toetustüübiti ei leitud.
Samas 2011.-2015.a leiti 13-nel juhul 15-st toetustüübiti oluline erinevus. Seejuures oli näitaja
KSM seirealadel alati oluliselt kõrgem kui ÜPT seirealadel. MAHE aladel olid kõik kolm
kimalasenäitajat 2012. a ÜPT seirealadega sarnaselt oluliselt madalam kui KSM seirealadel.
2015. a olid aga kõik kimalasenäitajad ja 2013. ja 2014. a kimalaseliikide arv ka MAHE
ettevõtetes oluliselt kõrgemad kui ÜPT ettevõtetes.
Seega olid üldise trendina keskkonnatoetustega mitteliitunud ettevõtetes kimalaste arvukus,
liikide arv ja mitmekesisuse indeks madalamad. Seejuures aastate jooksul selline erinevus
suurenes, mis viitab, et KSM ja MAHE alad muutusid kimalastele seireaastate jooksul
atraktiivsemaks, ÜPT alad aga mitte. Üheks põhjuseks võivad olla KSM ja MAHE toetuse
nõuded. MAHE ettevõtetes on keelatud kasutada sünteetilisi pestitsiide ja enamus
mineraalväetisi, mis peaks kimalastele soodsalt mõjuma. KSM sisaldab endas samuti mitmeid
elurikkusele kaudselt positiivselt mõjuvaid nõudeid: 2-5 m laiused mitmeaastase taimestikuga
rohumaaribad, pärandkultuuriobjektide ja muude väärtuslike maastikuelementide säilitamine,
viljavahelduse/külvikorra rakendamine, nõue kasvatada kogu ettevõtte toetusõiguslikul maal
vähemalt 15% puhaskülvina liblikõielisi põllumajanduskultuure või liblikõieliste-kõrreliste
heintaimede segu, keeld kasutada enamus juhtudel glüfosaate ning KSM tootja peab osalema ka
koolitustel. Kõik need nõuded võivad kaudselt kimalastele kasulikud olla, vähendades
pestitsiidide kasutust, suurendades kimalaste toiduressurssi ja pesitsuspaikade olemasolu (sh läbi
maastiku mitmekesisuse säilimise/suurenemise).
158

Kimalasenäitajad olid KSM seirealadel sageli isegi kõrgemad kui MAHE seirealadel. KSM
kõrgete tulemuste üheks põhjuseks võis olla asjaolu, et seirealade ümber moodustatud 2 km
raadiusega puhvrites olid paljud ETAK näitajad KSM ettevõtetes oluliselt kõrgemad kui ÜPT
seirealadel ja mõne näitaja osas ka oluliselt kõrgemad kui MAHE seirealade ümbruses.
Toetustüüpidevahelised erinevused esinesid eelkõige Kesk-Eestis. 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. LõunaEesti heterogeenses maastikus olidki kimalaste mitmekesisuse näitajad juba algul kõrgemad ning
püsisid stabiilsemana. Tõenäoliselt on Lõuna-Eesti piisavalt mitmekesine, et pakkuda eri
vajadusega kimalaseliikidele sobivaid elupaiku – seda olenemata seireala toetustüübist.
Samas oli üllatav, et 2015. a olid kõik kimalasenäitajad Lõuna-Eesti KSM seirealadel oluliselt
kõrgemad kui ÜPT seirealadel ning kimalaste arvukuse ja Shannoni mitmekesisuse indeksi puhul
ka oluliselt kõrgemad kui MAHE ettevõtetes. Varasematel aastatel oli Lõuna-Eestis vaid paaril
juhul toetustüüpidevaheline oluline erinevus leitud. 2015. a toimus küll seirevalimis muutus:
Lõuna-Eestis vahetati 33-st seirealast 8 välja, kuid neist vaid üks oli KSM seireala. Seega ei
põhjenda ühe seireala vahetumine 2015. a Lõuna-Eesti KSM seirealade nii kõrgeid kimalaseseire
näitajaid, vaid põhjus pidi olema milleski muus.
Kimalasenäitajate muutused aastate jooksul

Aastate jooksul oli kõige varieeruvam näitaja kimalaste arvukus. See tuleneb ilmselt
populatsioonidünaamikast, mida mõjutavad omakorda ilmastik jt tegurid. Kõrgeima kimalaste
arvukusega aasta oli kõigi toetustüüpidega ettevõtetes 2012. KSM ja MAHE ettevõtetes oli
kimalaste arvukus ka väga kõrge 2015. a, ÜPT aladel oli näitaja aga väga madal. Kesk-Eesti
ÜPT alade madala kimalaste arvukuse üheks põhjuseks võis olla seireaastate (2009-2015)
madalaim õite tihedus loendustransektidel. Lõuna-Eesti tulemuste järgi aga selline põhjendus ei
kehti: õite tihedus oli seal 2015. a nii KSM kui ka ÜPT ettevõtetes hinnatud samale tasemele,
kimalaste arvukus oli aga seejuures KSM aladel seireaastate kõrgeim, ÜPT aladel jäi aga endiselt
küllaltki madalaks.
2015. a vahetati ka osad seirealad välja, peamiselt MAHE ettevõtted (22-st 13). Seega võis
seirealade vahetus olla osaliselt põhjuseks 2015. a kõrgele kimalaste arvukusele MAHE aladel.
Samas toimus arvukuses hüppeline kasv ka KSM aladel, millest vaid üks ala välja vahetati.
Seega olid keskkonnatoetustega liitunud ettevõtete seirealad 2015. a kimalastele väga
atraktiivsed, mitteliitunud ettevõtete omad aga mitte. Kindlat põhjust on aga raske välja tuua.
2016. a seire käigus selgub, kas selline trend jääb püsima.
Kimalaseliikide arv ja Shannoni mitmekesisuse indeks on stabiilsemad näitajad. Lõuna-Eestis
olid need näitajad läbi aastate väikeste kõikumistega küllaltki stabiilsed, v.a mõningane
suurenemine 2015. a – eelkõige KSM ettevõtetes. Samuti olid need näitajad seire algaastal
(2009. a) veidi madalamad.
Kesk-Eestis toimusid aastate jooksul suuremad muutused kui Lõuna-Eestis: nii kimalaseliikide
arv kui ka mitmekesisuse indeks olid KSM ja ÜPT ettevõtetes seire algaastatel madalamad ning
seejärel kasvasid, saavutades haripunkti 2012. a. Seejärel toimus Kesk-Eesti KSM aladel väike
langus, mis 2015. a jälle positiivseks pöördus – seega seireaastate jooksul oli KSM ettevõtetes
näha kasvutrendi. ÜPT aladel olid pärast 2012. a need kimalasenäitajad aga võrreldavad jälle
2010. ja 2011. a tasemega. 2009. a madalate liigirikkuse ja mitmekesisuse näitajate üheks
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põhjuseks võis olla asjaolu, et 2009. a toimus seire vaid kahel korral, mitte kolmel nagu
järgnevatel aastatel.
MAHE aladel olid kimalaseliikide arv ja Shannoni indeks Kesk-Eestis 2009. ja 2010. a veidi
madalamad kui järgnevatel aastatel, 2011.-2015. a aga stabiilselt kõrgemad. MAHE alade kõige
stabiilsemate näitajate põhjus võis olla selles, et neil aladel ongi juba stabiilne kooslus välja
kujunenud, mida ei ole enam nii kerge mõjutada. KSM alad seevastu, mis on intensiivsemalt
majandatavad kui MAHE alad (nt pestitsiidide ja mineraalväetiste kasutamise osas), reageerivad
mõõdetavamalt erinevatele tegevustele, mis kimalasi võiks soodustada.
Huvitav on märkida, et kuigi Lõuna-Eestis olid kimalaste näitajad ÜPT seirealadel madalamad
kui MAHE ja KSM aladel, suurenesid 2015. a kimalasenäitajad siiski ka ÜPT aladel. KeskEestis oli 2015. a muutus ÜPT aladel aga vaevumärgatav. Eri toetustüübiga ettevõtted paiknevad
maastikus kombineeritult ning seega ei piirne ühe nö toetustüübi mõju ainult antud konkreetse
põllu või ettevõttega, vaid avaldab mõju ka kõrvalolevatele aladele. Nii võivad kõrgemate
kimalasenäitajatega KSM ja MAHE alad avaldada positiivset mõju kõrval asuvatele ÜPT aladele
ja vastupidi. Kuna Lõuna-Eesti maastik on mitmekesisem, põllumassiivid väiksemad ja
püsirohumaade osakaal suurem, avaldasid ehk sealsed KSM ja MAHE aga ka
kompensatsioonialad ÜPT aladele suuremat positiivset mõju kui Kesk-Eestis. MAHE alade
hoidmiseks kõrvalasuvate intensiivsemalt majandatavate alade negatiivsetest mõjudest oleks vaja
MAHE alade eraldamiseks jätta ka piisavalt laiad puhverribad.
Õite tihedus toetustüübiti ja muutused aastate jooksul

Kuna kimalaste eesmärk on õisi külastada, 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 pesitsusja 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 oli õite tiheduse hinnang Lõuna-Eesti MAHE ja KSM seirealadel küllaltki
stabiilne. ÜPT aladel võis täheldada aga nõrka langustrendi, kuigi 2015. a näitaja jälle tõusis.
Kesk-Eesti MAHE loendustransektidel oli õite tihedus aastate jooksul langeva trendiga. Kui
KSM ja ÜPT alade 2013. a õite tiheduse hinnang välja jätta, võis ka neil loendusaladel nõrka
langustrendi märgata.
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Kokkuvõte

•

2009.-2015. a olid kõige arvukamateks kimalaseliikideks Eesti põllumajandusmaastikul
kivi-, maa-, põld-, metsa-, aed-, tume- ja sorokimalane. Kõige vähem arvukateks liikideks
olid stepi-, samet-, aru- ja triipkimalane. Seireaastate 2009-2015 jooksul loendati KeskEestis 6711, Lõuna-Eestis 12 260 ning kahe piirkonna peale kokku 18 971 kimalast.
Kuue seireaasta jooksul kohati Kesk-Eestis kokku 19 ja Lõuna-Eestis 21 liiki kimalasi –
viimases seega kõiki Eestis kindlalt esinevaid kimalaseliike.

•

Üldise trendina olid kimalaste arvukus ning ÜPT seirealadel ka kimalaseliikide arv ja
Shannoni mitmekesisuse indeks läbi aastate Lõuna-Eestis kõrgemad kui Kesk-Eestis.
MAHE ja KSM seirealadel oli kimalaseliikide arvus ja Shannoni mitmekesisuse indeksis
samasugune trend seire algaastatel, kuid aastate jooksul Kesk-Eesti näitajad lähenesid
Lõuna-Eesti tasemele, kus kimalasenäitajad olid juba seire algaastatel kõrgemad kui
Kesk-Eestis.
Kimalaseseire alade ümbruses 2 km raadiuses olid mitmed olulised maakasutuse ja
maastiku mitmekesisuse näitajad Lõuna-Eestis oluliselt kõrgemad kui Kesk-Eestis.
Piirkondadevahelised erinevused kimalasenäitajates tulenevad seega ilmselt kõrgemast
maastiku mitmekesisusest ja kompensatsioonialade olemasolust Lõuna-Eestis ning
piirkondlikest eripäradest.

•

Üldise trendina olid kimalasenäitajad MAHE ja KSM ettevõtetes kõrgemad kui ÜPT
ettevõtetes. Seejuures aastate jooksul selline erinevus suurenes, mis viitab, et KSM ja
MAHE alad muutusid kimalastele seireaastate jooksul atraktiivsemaks, ÜPT alad aga
mitte. Üheks põhjuseks võivad olla KSM ja MAHE toetuse nõuded.
Kimalasenäitajad olid KSM seirealadel sageli isegi kõrgemad kui MAHE seirealadel.
KSM kõrgete tulemuste üheks põhjuseks võis olla asjaolu, et seirealade ümber
moodustatud 2 km raadiusega puhvrites olid paljud maastiku mitmekesisuse näitajad
KSM ettevõtetes oluliselt kõrgemad kui ÜPT seirealadel ja mõne näitaja osas ka oluliselt
kõrgemad kui MAHE seirealade ümbruses.
Toetustüüpidevahelised erinevused esinesid eelkõige Kesk-Eestis, mis on homogeensema
maastikuga kui Lõuna-Eesti ning ilmselt seetõttu omab keskkonnasõbralik tootmine seal
mõõdetavamat mõju.

•

Aastate jooksul oli kõige varieeruvam näitaja kimalaste arvukus. See tuleneb ilmselt
populatsioonidünaamikast, mida mõjutavad omakorda ilmastik jt tegurid. 2015. a toimus
mõlema piirkonna KSM ja MAHE ettevõtetes kimalaste arvukuses hüppeline kasv –
seega olid keskkonnatoetustega liitunud ettevõtete seirealad 2015. a kimalastele väga
atraktiivsed, mitteliitunud ettevõtete omad aga mitte. Kindlat põhjust on aga raske välja
tuua. 2016. a seire käigus selgub, kas selline trend jääb püsima.
Kimalaseliikide arv ja Shannoni mitmekesisuse indeks on stabiilsemad näitajad. LõunaEestis olid need näitajad läbi aastate väikeste kõikumistega küllaltki stabiilsed, v.a
mõningane suurenemine 2015. a – eelkõige KSM ettevõtetes. Kesk-Eestis toimusid
aastate jooksul suuremad muutused kui Lõuna-Eestis: KSM ettevõtetes oli Kesk-Eestis
seireaastate jooksul näha kasvutrendi. MAHE aladel olid kimalaseliikide arv ja Shannoni
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indeks aga Kesk-Eestis 2009. ja 2010. a veidi madalamad, 2011.-2015. a aga stabiilselt
kõrgemad.
Lõuna-Eesti keskkonnatoetusega mitteliitunud aladel 2015. a kimalasenäitajad veidi
kasvasid, Kesk-Eestis oli muutus aga vaevumärgatav. Eri toetustüübiga ettevõtted
paiknevad maastikus kombineeritult ning seega ei piirne ühe nö toetustüübi mõju ainult
antud konkreetse põllu või ettevõttega, vaid avaldab mõju ka kõrvalolevatele aladele.
Kuna Lõuna-Eesti maastik on mitmekesisem, põllumassiivid väiksemad ja
püsirohumaade osakaal suurem avaldasid ehk sealsed KSM ja MAHE aga ka
kompensatsioonialad ÜPT aladele suuremat positiivset mõju kui Kesk-Eestis. MAHE
alade hoidmiseks kõrvalasuvate intensiivsemalt majandatavate alade negatiivsetest
mõjudes oleks vaja MAHE alade eraldamiseks jätta ka piisavalt laiad puhverribad.
•

Kuna kimalaste eesmärk on õisi külastada, 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.
Aastate jooksul oli õite tiheduse hinnang Lõuna-Eesti MAHE ja KSM seirealadel
küllaltki stabiilne. Lõuna-Eesti ÜPT aladel ning Kesk-Eesti kõigi toetustüüpidega aladel
võis aga täheldada nõrgalt langevat trendi.

3.2.2. LINDUDE LIIGIRIKKUSE, ARVUKUSE JA ASUSTUSTIHEDUSE UURING

Töö teostajad: Põllumajandusuuringute Keskuse põllumajanduskeskkonna seire büroo, Eesti
Ornitoloogiaühing
Uuringu eesmärk

Uuringu eesmärk on elurikkuse seisukohast hinnata MAK keskkonnasõbraliku majandamise
(KSM) ja mahepõllumajandusliku tootmise (MAHE) toetusele seatud eesmärkide täitmist.
Pikaajalise uuringu eesmärk on indikaatorite seirega näidata, kas põllumajanduslik tootmine on
kaitsnud või parendanud selle maa elupaigalist funktsiooni, samuti hinnata, kas mahepõllundus
tugevdab bioloogilist mitmekesisust ning kas keskkonnasõbaliku majandamise tulemuseks on
pesitsevate lindude mitmekesisuse ja arvukuse suurenemine.
Metoodika

Lindude liigirikkuse, arvukuse ja asustustiheduse uuringu kokkuvõte käsitleb 2010.-2014. a
kohta 66 seireala ja 2015. a kohta 53 seireala loendustulemusi (kuna 13 seireala toetustüüp
2015. a muutus, jäeti need analüüsist välja) (PMK, 2015l). 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.
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Analüüsides kasutati järgmisi näitajaid: pesitsevate paaride arv, pesitsevate paaride arv
põldlõokeseta (et vähendada selle Eesti põllumajandusmaastiku kõige arvukama liigi mõju
analüüsi tulemustele), pesitsevate liikide arv, kõikide liikide arv ja pesitsevate lindude Shannoni
mitmekesisuse indeks20 transekti kohta. Andmeid analüüsiti ja tulemused on esitatud nii
seirepiirkondade kaupa eraldi kui ka koos.
Lähtuvalt pesitsusaegsest toiduvalikust võib linnud jagada loomtoidulisteks-putuktoidulisteks (nt
aed-põõsalind, kiivitaja), segatoidulisteks (toituvad pesitsusajal nii loomsest kui ka taimsest
toidust; nt metsvint, nurmkana) ning seemnetoidulisteks (nt karmiinleevike); detailne nimekiri on
esitatud lisas (Lisa 15). Kuna majandamisviisid mõjutavad ka lindude toiduressursse (nt
sünteetiliste pestitsiidide kasutamine vähendab lindudele toiduks olevate putukate ja
umbrohuseemnete arvu ja mitmekesisust), analüüsiti ettevõtete toetustüüpide lõikes ka erineva
toiduvalikuga pesitsevate paaride arvu.
Eri toetustüübiga ettevõtete ja piirkondadevaheliste erinevuste tuvastamiseks kasutati üldist ja
üldistatud lineaarset mudelit 21, kus analüüsi kaasati lisanäitajatena loendustransektide puhvrisse
(100 m laiune ja 1 km pikkune ala) jääv maastikuelementide pindala ning põllukultuuride
(linnuseire analüüsil mõeldakse selle all haritaval maal kasvatatavaid kultuure, v.a lühiajalised
rohumaad) pindala. Maastikuelementide pindala kaasati põhjusel, et mitmed uurimused on
näidanud maastikuelementide olulist mõju linnunäitajatele (Piha, 2007); (McMahon, 2008);
(Marja et al., 2012). Põllukultuuride pindala kaasati analüüsi, kuna MAHE ettevõtetes oli sageli
väiksem pind transektist põllukultuuride all ja seega suurem pind rohumaade all kui KSM ja
ÜPT ettevõtetes. Kuna rohumaa on enamasti ekstensiivsemalt majandatud kui põllukultuurid,
taheti erinevast maakasutusest tulenevat mõju eri toetustüübiga ettevõtete vaheliste erinevuste
tuvastamisel kõrvaldada.
Eraldi uuriti ka keskmist põllukultuuride ja maastikuelementide pindala lindude loendustransekti
puhvris (1 km x 100 m) toetustüübiti aastate kaupa. Kuna mõlemad näitajad mõjutavad mingil
määral linnunäitajaid, aitab nende trendide teadmine linnunäitajate analüüsitulemusi tõlgendada.
Tulemused
Kesk-Eesti seirepiirkond
Üldiseloomustus ja liigiline koosseis

Kesk-Eesti piirkonna transektidel kohati perioodil 2010-2015 sõltuvalt aastast 148-260 pesitsevat
paari ja 4-14 pesitsevat liiki. Toitekülaliste isendite koguarv kõikus vahemikus 373-792, liikide
arv aga 17-32. 2015. a registreeriti potentsiaalsete pesitsejatena kokku 4 liiki ja 148 paari linde,
mis oli seireperioodi miinimum. Toitekülalistena registreeriti piirkonnas 2015. a 19 linnuliiki ja
kokku 408 toitekülalist lindu.
2015. a analüüsi kaasati vaid need seirealad, kus toetustüüp võrreldes eelnevate aastatega ei
muutnud – seega kajastati 2015. a kohta varasema 33 seireala asemel 26 seireala tulemusi. See
20

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
21

Üldine ja üldistatud lineaarne mudel (general/generalised linear model, GLM) on uurija poolt eeldatav faktorite ja
uuritavate tunnuste vahekorra üldskeem (mudel), mille detailid tuleb hinnata algandmetest (valimist). Üldist
lineaarsest mudelit kastutatakse kui uuritav tunnus on normaaljaotusega, kui ei ole, kasutatakse üldistatud lineaarset
mudelit
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oli ilmselt ka põhjuseks 2015. a madalamatele pesitsevate paaride ja liikide arvule võrreldes
eelnevate aastatega. Toitekülaliste lindude koguarvus ja liikide arvus seirealade vähenemine nii
palju ei kajastunud, kuid need näitajad ongi palju muutlikumad ja kõiguvad suuremates piirides.
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 (67-91%). Seejuures oli põldlõokeste
dominant MAHE seirealadel 2015. a võrreldes aastatega 2010-2014 erakordselt kõrge
(dominantsid vastavalt 71-81% ja 91%). 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.
Järgnevateks liikideks dominantsidelt olid Kesk-Eesti seirealadel kiivitaja ja kadakatäks, keda
leidus samuti kõigi toetustüüpidega ettevõtetes. Ülejäänud liikidest oli arvukaim sookiur, keda
kohati enamasti vaid MAHE aladel, kuid paaril korral ka ÜPT aladel. Veel kohati 10 pesitsevat
linnuliiki, kuid väga harva ja nende kohatud paaride osakaal oli väga madal: peamiselt kohati
neid MAHE ja vahel ka ÜPT ettevõtetes, kuid mitte kordagi KSM ettevõtetes.
Keskmised linnunäitajad ja muutused aastate jooksul

Keskmised linnunäitajad transekti kohta olid Kesk-Eesti seirealadel perioodil 2010-2014 MAHE
ettevõtetes igal aastal veidi kõrgemad kui KSM ja ÜPT ettevõtetes (Joonis 102). 2015. a see aga
kõigi linnunäitajate puhul nii ei olnud: pesitsevate liikide arv ja pesitsejate Shannoni
mitmekesisuse indeks olid siis MAHE aladel madalamad kui KSM ja ÜPT aladel. Pesitsevate
paaride arv (sh põldlõokeseta) ja kõikide liikide arv olid aga ka 2015. a MAHE aladel kõrgemad
kui KSM ja ÜPT aladel. 2015. a erandlike tulemuste põhjuseks võis olla muutus seirealade
arvus: kui 2010.-2014. a tulemused kajastavad kõigi toetustüüpide kohta 11 loendusala tulemusi,
siis 2015. a kajastavad need 11 KSM, 10 ÜPT ja vaid 5 MAHE loendusala tulemusi (teistele
MAHE aladele ei taotletud 2015. a enam MAHE toetust). 2015. a kohati neil viiel MAHE alal
vaid kahte pesitsevat linnuliiki: põldlõokest ja kadakatäksi.
Kui võrrelda omavahel KSM ja ÜPT seirealade keskmisi linnunäitajaid transekti kohta, siis
aastatel 2011-2014 olid need eranditult KSM aladel veidi madalamad kui ÜPT aladel. 2010. ja
2015. a olid näitajad aga KSM ja ÜPT ettevõtetes küllaltki võrdsed või KSM ettevõtetes veidi
kõrgemadki (Joonis 102).
Keskmine pesitsevate paaride arv oli kõrge 2012. ja 2013. a, millele järgnes aga langustrend,
eriti ÜPT seirealadel. Teised neli linnunäitajat 2013. a võrreldes eelnevate aastatega kõigi kolme
toetustüübiga ettevõtetes kasvasid, seejärel langesid aga jälle endisele tasemele või isegi
madalamale.
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Joonis 102. Keskmised (± standardviga) linnunäitajad transekti kohta Kesk-Eesti piirkonnas ettevõtete
toetustüüpide lõikes 2010.-2015. a
Pesitsevate paaride arv toetustüübiti toitumisgruppide järgi

Loomtoiduliste lindude paare kohati perioodil 2010-2015 MAHE ettevõtetes mõnevõrra rohkem
kui KSM ja ÜPT ettevõtetes (Lisa 16). Jättes analüüsist välja põldlõokese kui kõige arvukama
loomtoidulise linnuliigi, kohati MAHE ettevõtetes seireaastate peale kokku pesitsevaid paare
kolm korda enam kui KSM ja kaks korda enam kui ÜPT ettevõtetes.
Pesitsusajal seemnetoiduliste ja segatoiduliste linnuliikide nimekiri on oluliselt lühem kui
loomtoiduliste liikide oma ja seega kohati neid ka palju harvem. Seemnetoidulist liiki
karmiinleevikest kohati seireaastate jooksul vaid MAHE ettevõtetes. Segatoidulisi linnuliike
kohati 2010.-2015. a kokku kolme paari MAHE ja viit paari ÜPT ettevõtete seiretransektidel,
KSM seirealadel aga mitte kordagi.
Toetustüüpidevahelised erinevused aastate kaupa

Kõigi viie linnunäitajaga viidi seireaastate 2010-2015 kohta läbi statistilised analüüsid. Seejuures
testiti linnunäitajate erinevusi seirealade vahel lähtuvalt toetustüübist, kuid analüüsis võeti
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arvesse ka maastikuelementide ja põllukultuuride pindala loendustransekti puhvris. 2015. a
tulemuste puhul tasub meeles pidada, et kui aastatel 2010-2014 sisaldas analüüsitav valim 11
MAHE, 11 KSM ja 11 ÜPT seireala, siis 2015. a 5 MAHE, 11 KSM ja 10 ÜPT seireala.
2010.-2015. a linnuseire analüüsil leiti Kesk-Eestis järgmistel juhtudel toetustüübi statistiliselt
oluline mõju (Tabel 14):
• pesitsevate paaride arv põldlõokeseta oli 2011. a MAHE ettevõtetes oluliselt kõrgem kui
KSM ettevõtetes ning 2014. a ÜPT ettevõtetes oluliselt kõrgem kui KSM ettevõtetes;
• Shannoni mitmekesisuse indeks oli 2011. a MAHE ettevõtetes oluliselt kõrgem kui KSM
ettevõtetes.
Maastikuelementide pindala osas leiti 2013. a neljale linnunäitajale viiest oluline positiivne mõju
ning mõned korrad ka varasematel aastatel (Tabel 14). Põllukultuuride pindala osas leiti oluline
negatiivne mõju viiel aastal pesitsevate paaride arvule põldlõokeseta ning mõnel korral ka
teistele linnunäitajatele.
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Tabel 14. Linnunäitajate seosed maastikuelementide ja põllukultuuride pindalaga ning ettevõtte toetustüübiga Kesk-Eesti piirkonnas 2010.-2015. a
(analüüsides on arvesse võetud korraga kõik tegurid)
Maastikuelementide pindala
2011

2012

2013

2014

2015

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Toetustüüp

2010

Näitaja

Põllukultuuride* pindala

Pesitsevate paaride
arv

-

-

-

-

-

-

+negat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pesitsevate paaride
arv põldlõokeseta

-

-

+posit

+posit

-

-

+negat

-

+negat

+negat

+negat

+negat

-

+M-K

-

-

+Ü-K

-

Pesitsevate liikide
arv

-

-

-

+posit

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kõikide liikide arv

-

-

-

+posit

-

-

-

-

-

+negat

-

-

-

-

-

-

-

-

+posit

-

+posit

+posit

-

-

-

-

-

-

-

+negat

-

+M-K

-

-

-

-

Shannoni
mitmekesisuse
indeks

* haritaval maal kasvatatavad kultuurid, v.a lühiajalised rohumaad, - statistiliselt oluline mõju puudub, +posit statistiliselt oluline positiivne mõju, +negat statistiliselt oluline
negatiivne mõju, +M-K – MAHE oluliselt kõrgem kui KSM, +Ü-K – ÜPT oluliselt kõrgem kui KSM

Lõuna-Eesti seirepiirkond
Üldiseloomustus ja liigiline koosseis

Lõuna-Eesti piirkonna transektidel kohati perioodil 2010-2015 sõltuvalt aastast 254-357
pesitsevat paari ja 17-24 pesitsevat liiki. Toitekülaliste isendite koguarv kõikus vahemikus 233782, liikide arv aga 27-37. 2015. a registreeriti potentsiaalsete pesitsejatena kokku 19 liiki ja 254
paari linde, mis oli mis oli aastate jooksul üks madalamaid tulemusi. Toitekülalistena registreeriti
piirkonnas 2015. a 35 linnuliiki ja kokku 785 toitekülalist lindu.
2015. a analüüsi kaasati vaid need seirealad, kus toetustüüp võrreldes eelnevate aastatega ei
muutnud – seega kajastati 2015. a kohta varasema 33 seireala asemel 27 seireala tulemusi. See
oli ilmselt ka põhjuseks 2015. a madalamatele pesitsevate paaride ja liikide arvule võrreldes
eelnevate aastatega. Toitekülaliste lindude koguarvus ja liikide arvus seirealade vähenemine ei
kajastunud, kuid need näitajad ongi palju muutlikumad ja kõiguvad suuremates piirides.
Pesitsevatest liikidest domineeris Lõuna-Eesti seirepiirkonnas kõigi toetustüüpidega ettevõtetes
kõigil seireaastatel põldlõoke. Kõrgeim oli põldlõokese dominants KSM (46-60%), seejärel ÜPT
(46-56%) ning madalaim MAHE ettevõtetes (30-42%). Arvukamalt olid esindatud veel
kadakatäks, kiivitaja, sookiur, pruunselg-põõsalind, talvike ja soo-roolind – kõik need liigid olid
kõigil aastatel esindatud kõigi toetustüüpidega ettevõtetes, v.a. sookiur, keda 2011. a KSM
ettevõtetes ei kohatud ning soo-roolind, keda 2014. a KSM ettevõtetes ei kohatud. Lisaks oli
kõigi seirealade ja -aastate peale esindatud veel 34 linnuliiki, keda kohati harvemini.
Keskmised linnunäitajad ja muutused aastate jooksul

Paari erandiga olid keskmised linnunäitajad transekti kohta Lõuna-Eesti seirealadel perioodil
2010-2015 MAHE ettevõtetes igal aastal veidi kõrgemad kui KSM ja ÜPT ettevõtetes (Joonis
103). Mainitud paar erandit leiti pesitsevate paaride arvus 2011. ja 2015. a. Kui võrrelda
omavahel KSM ja ÜPT seirealade keskmisi linnunäitajaid transekti kohta, siis kord olid näitajad
kõrgemad KSM, kord ÜPT ettevõtetes. 2015. a kohta tuleb meeles pidada, et analüüsitav
seirealade arv vähenes: kui 2010.-2014. a tulemused kajastavad kõigi toetustüüpide kohta 11
loendusala tulemusi, siis 2015. a kajastavad need 10 KSM, 9 ÜPT ja 8 MAHE loendusala
tulemusi.
Aastate jooksul kõikusid keskmised linnunäitajad loendustransekti kohta KSM ja ÜPT
ettevõtetes aastati üles-alla, kuid üldiselt võis näitajad stabiilseks lugeda. MAHE ettevõtetes
näitajad aastati nii palju ei varieerunud. Pigem oli MAHE aladele omane, et mitmed näitajad oli
kõrgemad 2010. a, 2011. a langesid ja hakkasid jälle tõusma kuni saavutasid 2014. a haripunkti.
2015. a aga toimus langus (siin on aga kajastatud 8 MAHE seireala tulemused, mitte 11 ala omad
nagu 2010.-2014. a).

Joonis 103. Keskmised (± standardviga) linnunäitajad transekti kohta Lõuna-Eesti piirkonnas ettevõtete
toetustüüpide lõikes 2010.-2015. a
Pesitsevate paaride arv toetustüübiti toitumisgruppide järgi

Loomtoiduliste lindude paare kohati perioodil 2010-2015 kõige rohkem MAHE ja kõige vähem
ÜPT ettevõtetes (Lisa 17). Jättes analüüsist välja põldlõokese kui kõige arvukama loomtoidulise
linnuliigi, kohati MAHE ettevõtetes seireaastate peale kokku pesitsevaid paare poolteist korda
enam kui KSM ja ÜPT ettevõtetes.
Pesitsusajal seemnetoiduliste ja segatoiduliste linnuliikide nimekiri on oluliselt lühem kui
loomtoiduliste liikide oma ja seega kohati neid ka palju harvem. Pesitsusajal nii seemne- kui ka
segatoiduliste liikide paare kohati seireaastatel 2010-2015 kokku kõige rohkem MAHE ja kõige
vähem ÜPT seirealadel.
Toetustüüpidevahelised erinevused aastate kaupa

Kõigi viie linnunäitajaga viidi seireaastate 2010-2015 kohta läbi statistilised analüüsid. Seejuures
testiti linnunäitajate erinevusi seirealade vahel lähtuvalt toetustüübist, kuid analüüsis võeti
arvesse ka loendustransekti maastikuelementide ja põllukultuuride pindala. 2015. a tulemuste
puhul tasub meeles pidada, et kui aastatel 2010-2014 sisaldas analüüsitav valim 11 MAHE,
11 KSM ja 11 ÜPT seireala, siis 2015. a 8 MAHE, 10 KSM ja 9 ÜPT seireala.
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2010.-2015. a linnuseire tulemuste põhjal leiti Lõuna-Eestis mõnel juhul toetustüübi statistiliselt
oluline mõju (Tabel 15):
•

pesitsevate paaride arv oli:
o 2010. a MAHE ettevõtetes oluliselt kõrgem kui ÜPT ettevõtetes;
o 2015. a KSM ettevõtetes oluliselt kõrgem kui MAHE ja ÜPT ettevõtetes;

•

pesitsevate paaride arv põldlõokeseta oli:
o MAHE ettevõtetes 2010. ja 2014. a oluliselt kõrgem kui ÜPT ning 2010. a ka
oluliselt kõrgem kui KSM ettevõtetes;
o 2015. a KSM ettevõtetes oluliselt kõrgem kui MAHE ettevõtetes;

•

kõikide liikide arv oli 2014. a MAHE ettevõtetes oluliselt kõrgem kui ÜPT ettevõtetes.

Maastikuelementide pindala mõjutas 2010. a kõiki linnunäitajaid, v.a pesitsevate paaride arv,
positiivselt (Tabel 15). Lisaks leiti 2012. a pesitsevate paaride arvule põldlõokeseta oluline
negatiivne mõju. Põllukultuuride pindalal leiti 2011.-2015. a paljudel juhtudel olevat erinevatele
linnunäitajatele oluline mõju, mis oli alati negatiivne.
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Tabel 15. Linnunäitajate seosed maastikuelementide ja põllukultuuride pindalaga ning ettevõtte toetustüübiga Lõuna-Eesti piirkonnas 2010.-2015. a (analüüsides
võeti arvesse korraga kõik tegurid)
Maastikuelementide pindala
2011

2012

2013

2014

2015

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Toetustüüp

2010

Näitaja

Põllukultuuride* pindala

Pesitsevate paaride
arv

-

-

-

-

-

-

-

-

+negat

-

+negat

+negat

+M-Ü

-

-

-

-

+K-M,Ü

Pesitsevate paaride
arv põldlõokeseta

+posit

-

+negat

-

-

-

-

+negat

+negat

+negat

+negat

+negat

+M-K,Ü

-

-

-

+M-Ü

+K-M

Pesitsevate liikide
arv

+posit

-

-

-

-

-

-

-

+negat

-

+negat

+negat

-

-

-

-

-

-

Kõikide liikide arv

+posit

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+negat

-

-

-

-

+M-Ü

-

Shannoni
mitmekesisuse
indeks

+posit

-

-

-

-

-

-

-

+negat

+negat

+negat

+negat

-

-

-

-

-

-

* haritaval maal kasvatatavad kultuurid, v.a lühiajalised rohumaad, - statistiliselt oluline mõju puudub, +posit statistiliselt oluline positiivne mõju, +negat statistiliselt oluline negatiivne mõju,
+M-K,Ü – MAHE oluliselt kõrgem kui KSM ja ÜPT, +M-Ü – MAHE oluliselt kõrgem kui ÜPT, +K-M KSM oluliselt kõrgem kui MAHE, +K-M,Ü KSM oluliselt kõrgem kui MAHE ja ÜPT

Kesk- ja Lõuna-Eesti seirepiirkondade koondanalüüs
Üldiseloomustus ja liigiline koosseis

Kesk- ja Lõuna-Eesti piirkonna transektidel kohati perioodil 2010-2015 sõltuvalt aastast 402-632
pesitsevat paari ja 19-25 pesitsevat liiki. Toitekülaliste isendite koguarv kõikus vahemikus 7021374, liikide arv aga 33-43. 2015. a registreeriti potentsiaalsete pesitsejatena kokku 19 liiki ja 402
paari linde, mis olid mõlemad perioodi miinimum. Toitekülalistena registreeriti piirkonnas 2015. a
43 linnuliiki ja kokku 1193 toitekülalist lindu.
2015. a analüüsi kaasati vaid need seirealad, kus toetustüüp võrreldes eelnevate aastatega ei
muutnud – seega kajastati 2015. a kohta varasema 66 seireala asemel 53 seireala tulemusi. See oli
ilmselt ka põhjuseks 2015. a madalamatele pesitsevate paaride ja liikide arvule võrreldes eelnevate
aastatega. Toitekülaliste lindude koguarvus ja liikide arvus seirealade vähenemine ei kajastunud,
kuid need näitajad ongi palju muutlikumad ja kõiguvad suuremates piirides.
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 62-72%, MAHE ettevõtetes aga 46-59%.
Järgnevateks arvukamateks liikideks olid kadakatäks ja kiivitaja ning väiksema arvukuse ja
osakaaluga järgnesid sookiur, pruunselg-põõsalind, talvike, soo-roolind, metskiur, rukkirääk, võsaritsiklind ja metsvint. Lisaks kohati mõlema piirkonna peale kokku eri toetustüübiga ettevõtetes
veel 31 pesitsevat linnuliiki, kuid vähearvukalt.
Keskmised linnunäitajad ja muutused aastate jooksul

Kesk- ja Lõuna-Eesti seirealadel olid keskmised linnunäitajad transekti kohta perioodil 2010-2014
MAHE ettevõtetes igal aastal kõrgemad kui KSM ja ÜPT ettevõtetes (Joonis 104). KSM ja ÜPT
ettevõtete loendusatransektidel olid linnunäitajad kõrgemad kord KSM, kord ÜPT ettevõtetes.
Aastate jooksul kõikusid keskmised linnunäitajad transekti kohta KSM ja ÜPT ettevõtetes veidi
üles-all, kuid võis stabiilseks lugeda. MAHE seirealadel oli linnunäitajatele iseloomulik järgmine
trend: 2010. a olid näitajad kõrgemad, 2011. a langesid, misjärel jälle kasvasid kuni saavutasid
2013. a haripunkti, seejärel jälle langesid. 2015. a kohta tuleb meeles pidada, et seirealade arv
vähenes: kui 2010.-2014. a tulemused kajastavad kõigi toetustüüpide kohta 22 loendusala tulemusi,
siis 2015. a kajastavad need 21 KSM, 19 ÜPT ja vaid 13 MAHE loendusala tulemusi.

Joonis 104. Keskmised (± standardviga) linnunäitajad transekti kohta Kesk- ja Lõuna-Eesti piirkonnas
ettevõtete toetustüüpide lõikes 2010.-2015. a
Pesitsevate paaride arv toetustüübiti toitumisgruppide järgi

Loomtoiduliste lindude paare kohati perioodil 2010-2015 MAHE ettevõtetes kõige rohkem ja ÜPT
ettevõtetes kõige vähem – vahe oli 157 paari (Lisa 18). Jättes analüüsist välja põldlõokese kui kõige
arvukama loomtoidulise linnuliigi, kohati MAHE ettevõtetes seireaastate peale kokku pesitsevaid
paare 1,6 korda rohkem kui KSM ja ÜPT ettevõtetes. 2015. a oli MAHE seirealade arv väiksem kui
KSM ja ÜPT seirealade arv (MAHE 13, KSM 21 ja ÜPT 19 seireala) – seega oleks 2015. a võrdse
valimi korral MAHE näitajad veel kõrgemad olnud.
Pesitsusajal seemnetoiduliste ja segatoiduliste linnuliikide nimekiri on oluliselt lühem kui
loomtoiduliste liikide oma ja seega kohati neid ka palju harvem. Seemnetoidulist liiki
karmiinleevikest kohati seireaastate jooksul enim MAHE ettevõtetes – kokku 9 paari. KSM
ettevõtetes kohati seireaastate jooksul vaid kahte ja ÜPT ettevõtetes ühte paari karmiinleevikesi.
Segatoidulisi linnuliike kohati seireaastate 2010-2015 jooksul kokku 91 paari, sh kõige rohkem
MAHE ettevõtetes.
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Toetustüüpide- ja piirkondadevahelised erinevused aastate kaupa

Kõigi viie linnunäitajaga viidi seireaastate 2010-2015 kohta läbi statistilised analüüsid. Seejuures
testiti linnunäitajate erinevusi seirealade vahel lähtuvalt toetustüübist ja piirkonnast, kuid analüüsis
võeti arvesse ka maastikuelementide ja põllukultuuride pindala loendustransekti puhvris. 2015. a
tulemuste puhul tasub meeles pidada, et kui aastatel 2010-2014 sisaldas analüüsitav valim 22
MAHE, 22 KSM ja 22 ÜPT seireala, siis 2015. a 13 MAHE, 21 KSM ja 19 ÜPT seireala.
Kesk- ja Lõuna-Eesti seirepiirkondade andmete koosanalüüsil leiti, et kõigil juhtudel, v.a kõikide
liikide arv 2010. ja 2013. a, olid näitajad Lõuna-Eestis oluliselt kõrgemad kui Kesk-Eestis. Lisaks
leiti järgmistel juhtudel toetustüübi statistiliselt oluline mõju (Tabel 16):
•

pesitsevate paaride arv põldlõokeseta oli:
o 2010. ja 2014. a MAHE ettevõtetes oluliselt kõrgem kui ÜPT ja 2010. a ka oluliselt
kõrgem kui KSM ettevõtetes;
o 2015. a KSM ettevõtetes oluliselt kõrgem kui MAHE ettevõtetes;

•

kõikide liikide arv oli 2010. ja 2014. a MAHE ettevõtetes oluliselt kõrgem kui ÜPT ja
2014. a ka oluliselt kõrgem kui KSM ettevõtetes.

Maastikuelementide pindala korreleerus 2010. ja 2013. 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 16).
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Tabel 16. Linnunäitajate seosed maastikuelementide ja põllukultuuride pindalaga, piirkonnaga ja ettevõtete toetustüübiga Kesk- ja Lõuna-Eesti piirkonnas
2010.-2015. a (analüüsides on arvesse võetud korraga kõik tegurid)
2015

2014

2013

2012

2011

2010

2015

Toetustüüp
2014

2013

2012

2011

2010

Piirkond
2015

2014

2013

2012

2011

Põllukultuuride* pindala
2010

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Maastikuelementide pindala
Näitaja

Pesitsevate
+negat +negat +negat
+negat +L-K +L-K +L-K +L-K +L-K +L-K
+posit
paaride arv
Pesitsevate
+M- Ü + K-M
paaride arv
+posit
+negat +negat +negat +negat +negat +negat +L-K +L-K +L-K +L-K +L-K +L-K + M-K,Ü põldlõokeseta
Pesitsevate
+posit
+negat
+negat +negat +L-K +L-K +L-K +L-K +L-K +L-K
+posit
liikide arv
Kõikide liikide
M- Ü
+M-K,Ü
+posit
+negat
+negat +negat
+negat +L-K +L-K
+L-K +L-K +
arv
Shannoni
mitmekesisuse
+posit
+posit
+negat +negat +negat +negat +L-K +L-K +L-K +L-K +L-K +L-K
indeks
* haritaval maal kasvatatavad kultuurid, v.a lühiajalised rohumaad, - statistiliselt oluline mõju puudub, +posit statistiliselt oluline positiivne mõju, +negat statistiliselt oluline
negatiivne mõju, +M-K,Ü – MAHE oluliselt kõrgem kui KSM ja ÜPT, +M-Ü – MAHE oluliselt kõrgem kui ÜPT, +K-M – KSM oluliselt kõrgem kui MAHE, +L-K Lõuna-Eesti oluliselt
kõrgem kui Kesk-Eesti

175

Põllukultuuride ja maastikuelementide pindala toetustüübiti 2010.-2015. a

Linnunäitajate analüüsides võeti arvesse ka põllukultuuride ja maastikuelementide pindala
loendustransekti puhvris (1 km x 100 m). Seetõttu uuriti ka nende näitajate keskmisi väärtusi
toetustüübiti kogu seireperioodi 2010-2015 jooksul. Loendustransektide puhvrite pindala oli
sirgjoonelise transekti puhul 10 ha ning juhul, kui transekt ei olnud sirgjooneline, ka veidi rohkem.
Põllukultuuride pindala oli mõlemas piirkonnas MAHE loendustransektide puhvrites madalam kui
KSM ja ÜPT loendusaladel (Joonis 105). Kesk-Eesti MAHE aladel oli põllukultuuride pindala
madalaim 2014. a ning teistel aastatel püsis küllaltki sarnasel tasemel (keskmiselt 3-4 ha
loendustransekti puhvrist). Lõuna-Eesti MAHE aladel kõikus keskmine põllukultuuride pindala
transekti kohta aastate jooksul rohkem. KSM ja ÜPT ettevõtete transektide puhvrites toimusid
seireaastate jooksul vaid väikesed kõikumised, Lõuna-Eestis suuremad kui Kesk-Eestis. Mõlema
piirkonna ÜPT ettevõtetes oli põllukultuuride pindala seireaastate jooksul nõrgalt kasvava trendiga.
Kesk-Eesti

Lõuna-Eesti

Kesk- ja Lõuna –Eesti

Joonis 105. Keskmine (± standardviga) põllukultuuride pindala transekti puhvris (1 km x 100 m) Kesk- ja
Lõuna-Eestis ning piirkondade peale kokku ettevõtete toetustüüpide lõikes 2010.-2015. a

Keskmine maastikuelementide pindala loendustransekti puhvri kohta oli Lõuna-Eestis kõrgem kui
Kesk-Eestis. Lisaks oli keskmine maastikuelementide pindala Lõuna-Eestis ja piirkondi koos
vaadates MAHE aladel kõrgem kui KSM ja ÜPT aladel (Joonis 106). Kesk-Eestis oli keskmine
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maastikuelementide pindala transketi puhvris MAHE ja ÜPT aladel küllaltki võrdne, KSM aladel
aga madalam.
Keskmine maastikuelementide pindala loendustransekti puhvri kohta oli seireaastate jooksul lindude
loendustransektide puhvrites küllaltki stabiilne – suuremad muutused esinesid 2014. ja 2015. a
(Joonis 106). 2014. a muutused toimusid põhjusel, et mõnda seiretransekti tuli veidi nihutada või
seireala välja vahetada – põhjuseks osade seirepõldude omaniku- ja sellest tulenev võimalik
toetustüübivahetus. 2014. a lõppesid ju tegelikult 2009. a võetud viieaastased keskkonnatoetuse
kohustused, kuid soovijad said kohustusega jätkata ka 2014. a. Kesk-Eestis oli seega keskmise
maastikuelementide pindala 2014. a muutuse põhjuseks kahe KSM seiretransekti nihutamine ning
ühe MAHE ala väljavahetamine. Lõuna-Eesti 2014. a ÜPT keskmise maastikuelementide pindala
muutuse põhjuseks oli samuti asjaolu, et kahte transekti tuli veidi nihutada. 2015. a muutused
keskmises maastikuelementide pindalas olid seotud seirevalimi vähenemisega, millest tulenevalt ka
keskmised väärtused analüüsitavate loendusalade kohta muutusid.
Kesk-Eesti

Lõuna-Eesti

Kesk- ja Lõuna –Eesti

Joonis 106. Keskmine (± standardviga) maastikuelementide pindala transekti puhvris (1 km x 100 m) Kesk- ja
Lõuna-Eestis ning piirkondade peale kokku ettevõtete toetustüüpide lõikes 2010.-2015. a
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Arutelu
Üldiseloomustus ja liigiline koosseis

2010.-2015. aastatel kohati seirealadel kokku 42 pesitsevat linnuliiki ning loendati 3340 pesitsevat
põllulinnupaari. Dominantseimaks linnuliigiks Eesti põllumajandusmaastikul oli ülekaalukalt
avamaastikku eelistav põldlõoke, kellele järgnesid kadakatäks, kiivitaja ja sookiur. Madalaim
põldlõokese dominants leiti igal aastal MAHE ettevõtetes, mis tuleneb sellest, et seal kohati rohkem
ja arvukamalt ka teisi liike kui KSM ja ÜPT ettevõtetes. Erandina võib välja tuua vaid 2015. a KeskEesti MAHE seirealad, mil kohati vaid kahte pesitsevat linnuliiki – põldlõokest ja kadakatäksi.
Selliste tulemuste üheks põhjuseks võib olla asjaolu, et 2015. a analüüs sisaldas vaid 5 MAHE
seireala tulemusi varasema 11 asemel.
Lisaks oli põldlõokeste dominants Kesk-Eestis kõrgem kui Lõuna-Eestis: olenevalt aastast kõigi
toetustüüpidega ettevõtete peale kokku vastavalt 76-91% ja 45-48%. Lõuna-Eestis kohati rohkem ja
arvukamalt ka teisi liike: Lõuna-Eestis kohati perioodi 2010-2015 peale kokku 41 pesitsevat
linnuliiki, Kesk-Eestis vaid 14.
Kõige väiksema pesitsevate lindude mitmekesisusega olid Kesk-Eesti KSM ettevõtted, kus kohati
perioodi 2010-2015 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 kõigis KSM
ettevõtetes keskmine põllumassiivi pindala palju suurem (2014. a nt olenevalt maakonnast 16,722,2 ha) kui MAHE ja ÜPT ettevõtetes (2014. a sõltuvalt maakonnast vastavalt 8,5-11,3 ha ning 9,613,1 ha) ning Lõuna-Eesti kõigi toetustüüpidega ettevõtetes (2014. a 4,2-10,9 ha) (PRIA,
05.02.2015 andmetel). Seega on Kesk-Eesti KSM seirealade madalama linnustiku mitmekesisuse
põhjuseks ilmselt vähene maastiku mitmekesisus.
Piirkondadevahelised erinevused

2010.-2015. a linnunäitajad olid kõigil viiel aastal (v.a paaril juhul) Lõuna-Eesti seirepiirkonnas
oluliselt kõrgemad kui Kesk-Eesti seirepiirkonnas. See tuleneb ilmselt kompensatsioonialade
olemasolust Lõuna-Eestis ja piirkondlikest eripäradest. 2014. a oli nt seirealustes maakondades ÜPT
pind taotleja kohta Keks-Eestis olenevalt maakonnast 66-97 ha, Lõuna-Eestis aga 26-43 ha (PRIA,
06.03.2015 andmetel). Põllumassiivi keskmine pindala jäi 2014. a sõltuvalt seiremaakonnast ja
toetustüübist Kesk-Eestis vahemikku 8,5-22,2 ha, Lõuna-Eestis aga 4,2-10,9 ha (PRIA, 05.02.2015
andmetel). Püsirohumaade osakaal oli perioodil 2010-2014 Kesk-Eesti seirealustes maakondades
olenevalt aastast keskmiselt 18-20%, Lõuna-Eestis aga 28-31% (PRIA, 15.02.2011 andmetel);
(PRIA, 14.02.2012 andmetel); (PRIA, 25.01.2013 andmetel); (PRIA, 10.02.2014 andmetel); (PRIA,
05.02.2015 andmetel). Üldiselt võib sellest järeldada, et Lõuna-Eesti on mosaiiksem ja seal leidub
rohkem linnustikule sobivaid elupaiku.
Eri toetustüübiga ettevõtete vahelised erinevused

Keskmised linnunäitajad transekti kohta olid mõne üksiku erandiga nii piirkonniti eraldi kui ka
Kesk- ja Lõuna-Eesti piirkondi koos analüüsides MAHE ettevõtetes kõrgemad kui KSM ja ÜPT
ettevõtetes. See viitab, et MAHE ettevõtted on põllulindudele sobivam elupaik. Ühelt poolt olid
MAHE alade mõnevõrra kõrgemad linnunäitajad ilmselt seotud meetme nõuetega: MAHE
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ettevõtetes on keelatud kasutada enamus mineraalväetisi ja sünteetilisi pestitsiide. Pesitsevate
paaride arvu uurimisel lähtuvalt pesitsusaegsest toitumistüübist selgus nt, et seireaastate peale kokku
kohati MAHE aladel lisaks loomtoidulistele lindudele rohkem ka segatoidulisi ja seemnetoidulisi
linde kui KSM ja ÜPT aladel – ju neile leidub MAHE aladel rohkem toitu.
Lisaks oli MAHE seirealade kõrgemate linnunäitajate põhjuseks ilmselt asjaolu, et seireaastate
2010-2015 jooksul oli transekti puhvri pinnast (1 km x 100 m; seega sirgjoonelise transekti puhul
10 ha) Kesk-Eestis ÜPT ettevõtetes põllukultuuride all keskmiselt 8,9 ha, KSM ettevõtetes 8,0 ha
ning MAHE ettevõtetes 3,0 ha; Lõuna-Eestis olid vastavad näitajad 6,6 ha, 7,0 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 – seetõttu olid seal ka linnunäitajad
kõrgemad.
Madalaimad olid keskmised linnunäitajad transekti kohta Kesk-Eestis sagedamini KSM seirealadel,
Lõuna-Eestis ja piirkondade koosanalüüsil kord KSM, kord ÜPT ettevõtetes. Sellest võib järeldada,
et KSM ettevõtete tegevus ei ole niipalju keskkonnasõbralikum, et avalduks positiivne trend
võrreldes ÜPT aladega.
Lisaks transketi kohta keskmiste linnunäitajate võrdlemisele viidi 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 2010-2015
andmeid aastate kaupa eraldi analüüsides leiti statistiliselt olulisi erinevusi linnunäitajates eri
toetustüübiga ettevõtete vahel siiski vaid üksikutel juhtudel. Seejuures leiti kümnel juhul 14-st, et
näitaja oli MAHE seirealadel oluliselt kõrgem kui KSM ja/või ÜPT aladel.
2015. a leiti eri toetustüübiga seirealade vahel linnunäitajates esmakordselt ka sellised olulised
erinevused, kus näitajad olid KSM ettevõtetes oluliselt kõrgemad. Nii oli Lõuna-Eestis pesitsevate
paaride arv KSM seirealadel oluliselt kõrgem kui MAHE ja ÜPT aladel. Pesitsevate paaride arv
põldlõokeseta oli aga nii Lõuna-Eestis kui ka piirkondade koosanalüüsil KSM aladel oluliselt
kõrgem kui MAHE aladel. Selline oluline erinevus esineks aga juhul, kui kõigi toetustüüpidega
ettevõtete seirepuhvrites oleks ühepalju põllukultuure.
Kui jälgida 2015. a keskmisi linnunäitajaid transekti kohta, siis nendest kolmest väljatoodud
statistiliselt olulise erinevuse juhust oli ainult Lõuna-Eesti pesitsevate paaride arvu puhul selle
näitaja keskmine väärtus transekti kohta MAHE aladel ka reaalselt madalam kui KSM aladel – teise
kahe väljatoodud erinevuse puhul oli keskmine linnunäitaja transekti kohta MAHE aladel tegelikult
kõrgeim. Põhjus, miks olulise erinevuse testimisel siiski leiti, et näitaja oli KSM aladel oluliselt
kõrgem, seisnes selles, et analüüsis võeti arvesse ka maastikuelementide ja põllukultuuride pindala.
Suurim mõjutaja oli siin just põllukultuuride pindala, mis oli reaalselt MAHE aladel hoopis
madalam kui KSM ja ÜPT aladel. Oluliste erinevuste testimisel võeti seda arvesse ning seega
näitasidki analüüsitulemused, et juhul kui KSM aladel oleks sama palju rohumaid kui MAHE aladel
või vastupidi (MAHE aladel oleks sama palju põllukultuure kui KSM aladel), siis oleks need
näitajad olnud 2015. a KSM aladel oluliselt kõrgemad. Reaalselt sellist olukorda siiani ei saanudki
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tekkida: MAHE aladele on omane suur rohumaade osakaal ning KSM toetust nt püsirohumaadele ei
saagi taotleda ning MAK 2007-2013 raames ei tohtinud KSM ettevõtetel lühiajalisi rohumaid olla
üle 50% majandusüksuse põllumajandusmaast. Seda viimati mainitud nõuet MAK 2014-2020 KSM
meetmes enam ei ole, kuid tootja peab tulenevalt rohestamise nõuetest rakendama
põllumajanduskultuuride mitmekesistamise nõuet. Analüüsitulemuste põhjal võib aga järeldada, et
üks peamine linnunäitajate mõjutaja oli põllukultuuride pindala – seal, kus see pindala oli suurem,
olid linnunäitajad madalamad. Samas, eelnevatel aastatel võeti samuti põllukultuuride pindala
arvesse, kuid sellist erinevust, et näitaja oli KSM aladel oluliselt kõrgem, ei leitud.
2015. a võis MAHE alade linnunäitajates tõesti ka langust märgata. 2015. a erandlike tulemuste
üheks põhjuseks võib aga olla analüüsi kaasatud seirealade arvu vähenemine – kui varasematel
aastatel oli igast toetustüübist 22 seireala, siis 2015. a kaasati analüüsi 13 MAHE, 21 KSM ja
19 ÜPT seireala tulemused. 2016. a kaasatakse valimisse 13 uut seireala ning siis on seirealasid
kokku jälle 66, igast toetustüübist 22. Siis selgub, kas 2015. a erandlikud tulemused jätkuvad või oli
tegemist tõesti eranditega.
Põllukultuuride pindala mõju

Toetustüübi olulise mõju testimisel kaasati lisanäitajana analüüsi ka põllukultuuride (haritaval maal
kasvatatavad kultuurid, v.a lühiajalised rohumaad) pindala. Põllukultuuride pindala kaasati analüüsi,
kuna MAHE ettevõtetes oli sageli väiksem pind transektist põllukultuuride all ja seega suurem pind
rohumaade all kui KSM ja ÜPT ettevõtetes – nagu juba eelpool välja toodud. Samas leiti
analüüsides (nii aastate kaupa kui ka aastaid koos analüüsides) põllukultuuride pindalal tihti
linnunäitajatele oluline mõju, mis oli alati negatiivne. See viitab, et mida rohkem oli linnuseire
transektide all teravilja-, õlikultuuri- jm haritavaid põlde peale rohumaa, seda väiksem oli seal
lindude arvukus ja liikide arv. Samas ei tähena see, et kogu ala peaks vaid rohumaa olema – oluline
on kultuuride mitmekesisus, sest linnud kasutavad pesitsustsükli jooksul erinevate kultuuridega
põlde.
Põllukultuuride oluline mõju leiti sagedamini Lõuna-Eesti seirepiirkonnas. Põhjuseks võis olla
asjaolu, et Kesk-Eestis olid linnustiku näitajad nii madalad ning põllukultuuride pindala valitsevam
kui Lõuna-Eestis, mistõttu oli olulist seost raske tuvastada (näitajate varieeruvus oli selleks liiga
väike).
Maastikuelementide pindala mõju

Toetustüübi olulise mõju testimisel kaasati lisanäitajana analüüsi maastikuelementide pindala.
Seirealade valikul üritati linnutransekt paigutada põldude keskele ning vältida maastikuelementide
sattumist transekti ümber paiknevasse loenduspuhvrisse (1 km x 100 m), kuid alati ei olnud see
võimalik – eriti Lõuna-Eestis. 2010.-2015. a analüüside tulemusel leiti küll mitmetel juhtudel oluline
positiivne maastiku 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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Keskmine maastikuelementide pindala loendustransekti puhvri kohta oli Lõuna-Eestis kõrgem kui
Kesk-Eestis. Lisaks oli keskmine maastikuelementide pindala Lõuna-Eestis ja piirkondi koos
vaadates MAHE aladel kõrgem kui KSM ja ÜPT aladel. Kesk-Eestis oli keskmine
maastikuelementide pindala transketi puhvris MAHE ja ÜPT aladel küllaltki võrdne, KSM aladel
aga madalam.
Kokkuvõte

• 2010.-2015. a loendati seirealadel kokku 3340 pesitsevat paari ja kohati 42 pesitsevat
põllulinnuliiki, neist Kesk-Eestis 14 ja Lõuna-Eestis 41.
Dominantseimaks linnuliigiks Eesti põllumajandusmaastikul oli ülekaalukalt avamaastikku
eelistav põldlõoke, kellele järgnesid kadakatäks, kiivitaja ja sookiur. Madalaim põldlõokese
dominants leiti igal aastal MAHE ettevõtetes, mis tuleneb sellest, et seal kohati rohkem ja
arvukamalt ka teisi liike kui KSM ja ÜPT ettevõtetes.
Kõige väiksema pesitsevate lindude mitmekesisusega olid Kesk-Eesti KSM ettevõtted, kus
kohati perioodi 2010-2015 jooksul vaid kolme pesitsevat linnuliiki – madala linnustiku
mitmekesisuse põhjuseks on ilmselt vähene maastiku mitmekesisus seirealustel põldudel
(suured põllumassiivid ja vähe maastikuelemente).

• 2010.-2015. a olid kõik linnunäitajad kõigil viiel aastal (v.a paaril juhul) Lõuna-Eesti
seirepiirkonnas oluliselt kõrgemad kui Kesk-Eesti seirepiirkonnas. See tuleneb ilmselt
kompensatsioonialade olemasolust Lõuna-Eestis ja piirkondlikest eripäradest.
• Keskmised linnunäitajad transekti kohta olid mõne üksiku erandiga nii piirkonniti eraldi kui
ka koosanalüüsides MAHE ettevõtetes kõrgemad kui KSM ja ÜPT ettevõtetes. See viitab, et
MAHE ettevõtted on põllulindudele sobivam elupaik. Ühe põhjusena võib välja tuua
meetme nõudeid: MAHE aladel ei tohi kasutada enamus mineraalväetisi ja sünteetilisi
pestitsiide, mistõttu leidub lindudele seal ilmselt ka rohkem toitu. Olulise põhjusena võib aga
välja tuua ka maakasutuse. KSM ja ÜPT aladel oli transekti puhvrist suurem osa (70-90%)
põllukultuuride all, MAHE aladel oli aga transekti puhvrist suurem osa (~70%) hoopis
rohumaade all. Rohumaad on aga lindudele sobivam elupaik.
Madalaimad olid keskmised linnunäitajad transekti kohta Kesk-Eestis sagedamini KSM
seirealadel, Lõuna-Eestis ja piirkondade koosanalüüsil kord KSM, kord ÜPT ettevõtetes.
Sellest võib järeldada, et KSM ettevõtete tegevus ei ole niipalju keskkonnasõbralikum, et
avalduks positiivne trend võrreldes ÜPT aladega.

• Toetustüüpide olulise erinevuse statistilistesse analüüsidesse kaasati lisanäitajatena
maastikuelementide pindala ning põllukultuuride (linnuseire analüüsides mõeldakse selle all
haritaval maal kasvatatavaid kultuure, v.a lühiajalised rohumaad) pindala loendustransekti
puhvris (1 km x 100 m). Olulisi erinevusi linnunäitajates eri toetustüübiga ettevõtete vahel
leiti vaid üksikutel juhtudel – seejuures kümnel juhul 14-st oli näitaja MAHE aladel oluliselt
kõrgem kui KSM ja/või ÜPT aladel.
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• Keskmine põllukultuuride pindala transekti puhvri kohta oli mõlemas piirkonnas MAHE
aladel madalam kui KSM ja ÜPT aladel. Põllukultuuride pindalal leiti tihti oluline seos
linnunäitajatega, mis oli alati negatiivne – see viitab, et mida rohkem on linnuseire
transektide all teravilja-, õlikultuuri- jm haritavaid põlde peale rohumaa, seda väiksem on
seal lindude arvukus ja liigirikkus. Samas on oluline ka kultuuride mitmekesisus, sest linnud
kasutavad pesitsustsükli jooksul erinevate kultuuridega põlde.
• Keskmine maastikuelementide pindala transekti puhvri kohta oli Lõuna-Eestis kõrgem kui
Kesk-Eestis. Toetustüübiti oli maastikuelementide pindala Lõuna-Eestis ja piirkondade
koosanalüüsil MAHE aladel kõrgem kui KSM ja ÜPT aladel, Kesk-Eestis aga MAHE ja
ÜPT aladel ühtmoodi kõrgem kui KSM aladel. Mitmetel juhtudel leiti analüüsides
maastikuelementide oluline mõju linnunäitajatele, mis oli paari erandiga alati positiivne.
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4. VALDKOND SOTSIAALMAJANDUS JA MUU
4.1. VALDKONNA ÜLDINE ÜLEVAADE
Põllumajanduslik tootmine sõltub paljuski nii ilmastikust kui ka üldisest majanduslikust olukorrast
ning kuna järgnevates uuringute ülevaadetes on keskendutud 2014. aasta majanduslike näitajate
analüüsimisele (mida on vajadusel võrreldud varasemate aastate tulemustega), on ka siinkohal välja
toodud 2014. aasta majandussituatsioon.
Eesti majanduskasvu mõjutab suurel määral väliskaubandus, mille areng on omakorda tugevalt
seotud kaubanduspartnerite majanduse olukorraga. Põllumajandussaaduste ja toidukaupade
väljavedu oli 2014. aastal 2% võrra väiksem kui aasta tagasi. Põllumajandussaaduste osas oli suurim
langus piima ja piimatoodete väljaveo langemine Venemaale. Aastaga vähenes
põllumajandussaaduste ja valmistoidukaupade eksport Venemaale ligi 20%. Aasta kokkuvõttes
alanesid nii ekspordi- kui ka impordihinnad keskmiselt paari protsendi võrra, mis oli eelkõige
tingitud nõudluse vähenemisest välisturgudel ning toormehindade kahanemisest, mis omakorda oli
enamasti seotud maailma naftahinna kõikumistega. Tänu sellele, et imporditud tooted odavnesid
kiiremini kui eksporditud tooted, said ettevõtted oma kulusid kokku hoida. Aasta keskel ekspordi- ja
impordihindade languse vahe vähenes ja teisel poolel eksporditud tooted olid suurema langusega.
(RM, 2015)
Hindade languse tõttu vähenes märgatavalt Eesti ettevõtete konkurentsivõime, mistõttu 2014. aasta
oli põllumajandustootjatele suhteliselt keeruline. TNS EMORi andmetel langesid teravilja
kokkuostuhinnad 22 viimase kolme aasta madalaimale tasemele ning seda peamiselt rekordilise
teraviljasaagi tõttu maailmas (sh rekordsaak ka EL-s), mis omakorda tähendas varude suurenemist ja
kaubavahetuse aeglustumist. Kartulikasvatajatele tegi olukorra keeruliseks lisaks rasketele
ilmastikuoludele ka Venemaa impordikeeld, mille mõju oli tootjatele pigem kaudne – Poola ja
Soome poolt Venemaale müümata jäänud kartul toodi Eesti turule ning Eesti tootja pidi leidma uusi
eksporditurge. 2014. aasta augustis kehtestas Venemaa sisseveopiirangud muuhulgas ka puu- ja
köögivilja impordile. Kuna Eestis kasvatatud puu- ja köögivilja jõuab välisturgudele väga vähe, siis
Vene impordikeeld kohalikku tootmist otseselt ei mõjutanud, kuid kuna sanktsioonide tulemusel
kaotasid ELi suured puu- ja köögivilja eksportöörid (Leedu, Poola, Holland, Hispaania, Belgia)
olulise turu, siis suurenesid ka Eestisse toodavad puu- ja köögivilja kogused ning hinnad langesid.
Kuigi 2014. aasta alguses oli piima turuolukord soodne, põhjustasid Venemaa importpiirangud ja
prognoositud kvoodiületamise tasu aasta lõpuks hinnalanguse, mistõttu piima keskmine
kokkuostuhind langes 327,98 euroni tonn, mis on 3% madalam kui 2013. aastal.
Põllumajandussaaduste tootjahinnaindeksi23 muutus 2014. aastal võrreldes eelmise aastaga oli 4,0%, sh taimekasvatuses -7,5% ja loomakasvatuses -4,1%. Tootjahinnaindeks suurenes vaid
puuvilja ja marjade (25,6%) ning kartuli (21,2%) osas ning kõigi teiste põllumajandussaaduste osas
toimus tootjahinnaindeksi vähenemine. Suurim vähenemine toimus teravilja (-16,7%) ning tehniliste
22

Teraviljatööstustelt, -veskitelt ja teistelt teravilja kokkuostjatelt kogutavad tegelikud Eestis toodetud toidu- ja
söödavilja keskmised ostuhinnad, mis on kaalutud iganädalaste ostukogustega ja ei sisalda käibemaksu
23
Põllumajandussaaduste tootjahinnaindeks iseloomustab Eestis toodetud põllumajandussaaduste hindade muutust
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kultuuride (-13,3%) osas. Põllumajandussaaduste tootmise vahendite ostuhinnaindeks24 vähenes
2014. aastal võrreldes eelnenud aastaga 2,3%. Enim vähenes väetise ja pinnaseparandaja (-8,1%)
ning loomasööda (-6,0%) ostuhinnaindeks. (MEM, 2015a)
Mahepõllumajanduse areng Eestis

Mahepõllumajandus ehk ökoloogiline põllumajandus on loodushoidlik tootmisviis, mis põhineb
tasakaalustatud aineringlusel ja kohalikel taastuvatel varudel (Luik et al., 2008).
Mahepõllumajanduse reeglid kehtivad nii taime- ja loomakasvatuses kui ka töötlemisel,
toitlustamisel ja turustamisel.
Põllumajandusameti (PMA) andmetel oli mahepõllumajanduse registris 2014. aasta lõpu seisuga
1542 mahepõllumajanduslikku majapidamist, mis on võrreldes 2013. aastaga 11 tootja võrra vähem
(Joonis 107). 2014. aastal oli mahepõllumajanduslikus kasutuses 158 071 ha, mis on võrreldes 2013.
aastaga 4645 ha rohkem.

Joonis 107. Mahepõllumajanduse areng Eestis aastatel 2005-2014 (PMA, 15.01.2015 andmetel)

Kuigi mahepõllumajanduslikku taimekasvatust iseloomustab rohumaade suur osatähtsus – valdav
osa ehk 96 236 hektarit on rohumaade all, tuleb siinkohal arvesse võtta, et siia hulka kuuluvad ka
külvikorras olevad lühiajalised rohumaad, mis on vajalikud mullaviljakuse säilitamise seisukohast.
Maheteravilja kasvatati 27 182 hektaril ning muud mahepõllumajanduslikku maad oli 34 653
hektarit (Lisa 19).
Mahetoidu töötlejaid oli 2014. a 102, enamik neist väikeettevõtted. Paljud töötlejatest valmistavad
nii mahe- kui ka tavatoodangut. Jätkuva trendina suureneb nende mahetootjate arv, kes loovad oma
ettevõttes või selle juurde ka töötlemisega tegeleva üksuse. Mahetootjaid, kes ka töötlemisega
tegelevad, oli 2014. aastal 44 (43% kõigist töötlemisettevõtetest). Töödeldi kõiki peamisi
tootegruppe – piima, liha, teravilja, marju, puu- ja köögivilju ning maitse- ja ravimtaimi. Kõige
rohkem oli 2014. a puuvilja-, köögivilja- ja marjatöötlejaid (40) ning tera- ja kaunviljatöötlejaid
(20). (MEM, 2015b)
24

Põllumajandussaaduste tootmise vahendite ostuhinnaindeks iseloomustab põllumajandusäriühingute kuluartiklite
hinnamuutusi
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Aianduse areng Eestis

2000. aastal kasvatati Eestis avamaaköögivilja 3,8 tuhandel hektaril ning viljapuu- ja marjaaedade
pindala ulatus 11,6 tuhande hektarini (SA, 18.01.2016 andmetel). 2014. aastal kasvatati
avamaaköögivilja 2874 hektaril, mida on 61 hektarit rohkem kui 2013. aastal (2813 ha), kuid 49
hektarit vähem kui 2012. aastal (2923 ha). Tänu avamaa köögiviljade suurenenud saagikusele on
kasvupinna vähenemisest tingitud mõju kogusaagile olnud väiksem. 2014. aastal oli viljapuu- ja
marjaaedade üldpind 6607 ha (SA, 18.01.2016 andmetel). Kandeealiste õuna- ning pirniaedade
pindala oli 2014. aastal kokku 2924 ha, mis moodustab viljapuu- ja marjaaedade üldpinnast 44%.
Enamus puuvilja- ja marjakultuuride pind on viie aastaga vähenenud, sh kõige rohkem õuna-ja
pirniaedade kasvupind (-486 ha). Suurenenud on maasika, vaarika ja muude puuviljade ja marjade
gruppi kuuluvate kultuuride (sh astelpaju) kasvatamine. Maasikaistandike kasvupind on võrreldes
2010. aastaga suurenenud 26 ha ja vaarikaistandike kasvupind 16 ha võrra. Muude puuviljade ja
marjade gruppi kuuluvate kultuuride kasvupind suurenes 1031 ha-lt 1232 ha-ni (+201 ha).
Kasvupindade ja sellest tulenevalt tootmise vähenemine aiandussektoris on toimunud mitmete
tegurite koosmõjul: odavama importkauba sissetoomine, madalad kokkuostuhinnad,
turustamisvõimaluste vähenemine, väike tootmisefektiivsus, sisendite hinnatõus ning tootmise
kaasajastamise probleemid. (MEM, 2015a)
Aiandustoodangu turustamisel domineerib otseturustamine ning seejärel hulgi- ja jaemüük.
Ühistuline turustamine ning otse eksportimine (peamiselt Soome ja Läti) on suhteliselt vähe levinud
ning neid kanaleid pidi jõuab turule vaid 8 % toodangust. (Civitta, 2014) Kui suurematel
põllumajandustootjatel on väljakujunenud oma turupositsioon koos kindlate lepinguparterite ja
pikaajaliste tarnelepingutega, siis väiketootjatel on tihti peamiseks turustuskanaliks otsemüük
lõpptarbijale, kuna neil on raskusi toodangu ühtlase kvaliteedi tagamisega.

185

4.2. PMK SOTSIAALMAJANDUSE JA MUU VALDKONNA UURINGUD JA NENDE
EESMÄRGID
Eesti maaelu arengukava 2004-2006 peamiseks eesmärgiks oli muuta põllumajandustootmine
keskkonnasõbralikumaks ning aidata kaasa vähemsoodsamates piirkondades asuvate tootjate ning
väiketootjate jätkusuutlikkusele. MAK 2007–2013 meetmete läbi sooviti tõsta Eesti põllumajanduse
ja metsanduse konkurentsivõimet, parandada keskkonna seisundit ja maapiirkondade elukvaliteedi
ning aidata kaasa maamajanduse mitmekesistamisele. Selleks, et hinnata kuidas on
põllumajandusliku keskkonnatoetuse meetmed kaasa aidanud kohalike saaduste turusituatsiooni
parandamisele ja aidanud säilitada ning suurendada maaelanikkonna tulutaset alustas PMK 2004.
aastal uuringuga „Mahetoodanguna müüdavate mahetoodete osa“, millele 2010. aastal lisandus
ettevõttetulu analüüs. 2015. aastal viidi läbi aiandustoodangu turustuskanalitest ülevaate saamiseks
ühekordne uuring „Peamised aiandustoodangu turustuskanalid“.
Varasemate uuringute tulemustega saab tutvuda MAK 2007-2013 2. telje püsihindamise ja
sotsiaalmajanduse valdkonna uuringute aruannetes, mis on kättesaadavad PMK kodulehel aadressil
http://pmk.agri.ee/pkt.
4.2.1 INDIKAAT ORI „MAHETOODANGUNA MÜÜDAVATE MAHETOODETE OSA“ UURING

Töö teostaja: Agrinet OÜ Põllumajandusuuringute Keskuse, Põllumajanduskeskkonna seire büroo
tellimusel
Uuringu eesmärk

Indikaatori „Mahetoodanguna müüdavate mahetoodete osa” pikaajalise uuringu eesmärgiks on välja
selgitada, mil määral on MAK 2. telje mahepõllumajandusliku tootmise toetus kaasa aidanud
kohalike mahesaaduste turusituatsiooni parandamisele (ehk uurida mahesaaduste kättesaadavust).
Metoodika

Indikaatori „Mahetoodanguna müüdud mahetoodete osa” analüüsimiseks vajalike andmete
saamiseks viidi FADN 25 valimisse kuulunud mahetootjate hulgas 2015. aastal läbi iga-aastane
küsitlus, mis sisaldas küsimusi mahetoodangu tootmise mahtude ja toodangu realiseerimise kohta
mahe- või tavatoodanguna toodanguliikide lõikes ning viidete (suuline, kirjalik, ökomärk)
kasutamise kohta mahetoodangu müümisel. Küsitleti vaid neid mahetootjaid, kellel oli 2014. aasta
seisuga õigus müüa oma toodangut viitega mahepõllumajandusele ehk kellel oli üleminekuaja
läbinud põllumajandusmaid ja/või loomi. Üleminekuaja läbinud põllumajandusmaid ja loomi
omavate tootjate kindlakstegemiseks kasutati Põllumajandusameti (edaspidi PMA) mahetootjate
registri andmeid 2014. aasta kohta. PMA andmed olid aluseks ka põllumajandustootjate
määratlemisel mahetootjaks või mahetootjaks üleminekuajal.
Küsitluse tulemusena saadud andmete analüüsi eesmärgiks oli informatsiooni saamine selle kohta,
millised võimalused on tootjatel oma mahepõllumajanduslikult toodetud toodangut mahetoodanguna
müüa, milliseid viiteid seejuures kasutatakse ning milliseks kujuneb mahetoodete realiseerimishind
võrreldes tavatoodanguga.
25

FADN ( Farm Accountancy Data Network) – põllumajandusliku raamatupidamise andmebaas
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Indikaatori „Mahetoodanguna müüdavate mahetoodete osa” analüüsimiseks kogutavad näitajad olid
järgnevad:
• mahepõllumajanduslikult toodetud taime- ja loomakasvatustoodangu kogused
toodanguliikide lõikes;
• mahepõllumajanduslikult toodetud taime- ja loomakasvatustoodangu müük toodanguliikide
lõikes ja kokku (sh mahetoodanguna või tavatoodanguna), kogused ja rahaline väärtus
eurodes;
• viidete (suuline, kirjalik, ökomärk) kasutamine mahepõllumajanduslikult toodetud taime- ja
loomakasvatustoodangu realiseerimisel;
• peamised turustuskanalid mahetoodangu realiseerimisel.
Kõik indikaatori „Mahetoodanguna müüdud mahetoodete osa” näitajad on arvutatud kaalutud
keskmistena, kaalumise aluseks on mahetootjate üldkogumi struktuur, mis on arvutatud antud
uuringu jaoks, kasutades Põllumajandusameti andmeid mahepõllumajanduslike majapidamiste kohta
2014. aasta seisuga ning standardtoodangu koefitsiente 26 “ST 2010”. Igale tunnustatud
mahetootmisettevõttele määrati tootmistüüp ja majanduslik suurus vastavalt metoodikale, mis on
kasutusel FADNi tüpoloogias27. See annab võimaluse mahetootjate majandustulemusi välja tuua ka
erinevate tootmistüüpide ja majandusliku suuruse gruppide lõikes ning võrrelda mahetootjate
tulemusi FADN valimis sarnastesse gruppidesse kuuluvate tavatootjatega.
Arvestades majandusliku suuruse alampiiriks 4000 eurot, nagu on kehtestatud ka FADN
üldkogumisse kuuluvatele tootjatele, oli 2014. aastal Eestis 1270 mahetootjat, kellel
standardkogutoodangu väärtus aruandeaastal oli suurem kui 4000 eurot. Seega,
mahepõllumajanduslike majapidamiste hulgas oli 272 väga väikest majapidamist (18 %
mahetootjate üldarvust), kus küll tegeldakse põllumajandusega, kuid tootmise maht on liiga väike, et
neid FADN tüpoloogia järgi mahetootjateks pidada.
2014. aastal olid Eesti mahepõllumajanduslike majapidamiste üldkogumis ülekaalus (46%)
loomakasvatustootjad, segatootjaid oli 18% ja taimekasvatajaid 19%. Ülejäänud tootmistüüpides oli
mahepõllumajanduslikke majapidamisi vähem. 2014. aasta lõpu seisuga oli väga väikeste
mahepõllumajanduslike majapidamiste (SKT <4000 €), kes moodustasid 18% mahetootjate
üldarvust ning 1% mahepõllumajandusliku tootmise standardkogutoodangust kasutuses vaid 1%
kogu mahepõllumajanduslikust maast. Samas suuremate mahetootjate (SKT >100 000 eurot; 9%
mahetootjate üldarvust) kasutuses oli 35% maast ning 43% mahepõllumajandusliku tootmise
standardkogutoodangust. Seega on mahepõllumajandustootjate üldkogum esinduslik, kattes valdava
osa mahepõllumajanduslikust tootmisest Eestis.

26

Standardkogutoodangu (ST) koefitsiendid arvutatakse viie aasta keskmisena vastavalt keskmistele saagikus- ja
produktiivsusnäitajatele ning hindadele vaatlusalustel aastatel. Otsetoetused standardtoodangu koefitsientides ei
kajastu. „ST 2010“ on arvutatud aastate 2008-2012 keskmisena
27
Põllumajandusliku majapidamise majanduslik suurus eurodes määratakse lähtudes hektarite ja loomade arvust selles
majapidamises ning vastavatest standardtoodangu koefitsientidest. Tootmistüüp määratakse olenevalt ühe või teise
tootmisharu osatähtsusest ettevõtte standardkogutoodangus
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Mahepõllumajandusliku majandustegevuse hindamiseks on kasutatud FADN valimisse kuuluvaid
mahetootjaid, keda oli 2014. aastal 147 (Lisa 20). Vastavalt valimisse kuuluvate mahetootjate
esindatusele mahetootjate üldkogumis on tulemused esitatud kaalutud keskmistena.
Tulemused

2014. aastal on viitega mahepõllumajandusele realiseeritud loomakasvatustoodangu osakaal kogu
müügimahust võrreldes 2013. aastaga suurenenud või jäänud enam-vähem samale tasemele pea
kõikide loomakasvatustoodangu liikide puhul (Joonis 108). Kõige enam kasvas eluslammaste
realiseerimine viitega mahepõllumajandusele (38% võrra). Lehmapiima realiseeriti 2014. aastal
viitega mahepõllumajandusele 2% enam kui 2013. aastal, samuti kasvas lammaste ja veiste lihaks
realiseerimine (vastavalt 3% ja 7% võrra). Elusveiste ja kanamunade realiseerimine viitega
mahepõllumajandusele vähenes vastavalt 20% ja 4%. Perioodi 2007-2014 keskmisena on viitega
mahepõllumajandusele realiseeritud loomakasvatustoodangu osakaal kogu müügimahust olnud
toodanguliikide osas erinev, nii on näiteks viitega mahepõllumajandusele realiseeritud 99%
kodulindudest, 90% kanamunadest ja 60% eluslammastest samas kui ettevõtetes toodetud piimast on
realiseeritud viitega mahepõllumajandusele vaid 10%.
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Joonis 108. Mahetoodanguna müüdud loomakasvatustoodangu osakaal kogu realiseerimisest perioodil
2013-2014 ja perioodi 2007-2014 keskmisena (PMK, 2015c)

Üldjuhul olid mahedana realiseeritud loomakasvatustoodangu müügihinnad võrreldes tavatoodanguga kõrgemad. Mahetoodete hinnalisa võrreldes tavatoodetega sõltub suurel määral
tootegrupist. Mõnel juhul on mahetooted odavamad, hinnalisa ei olegi või on see väike (nt
lihaveiseliha, lambaliha), mõnel juhul on aga mahetooted (nt munad) ligi kaks korda ja rohkemgi
tavatoodetest kallimad. Oluliseks hinnavahe põhjuseks on lisaks tootmisviisi erinevustest tulenevale
hinnavahele ka väikesed toodangu mahud, sh käsitöönduslik töötlemine ja suur logistikakulu.
(MEM, 2015a) Samas võib hinnavahe olla aastati väga erinev, näiteks lehmapiima realiseerimise
hind viitega mahepõllumajandusele oli 2014. aastal võrreldes tavatoodanguga 16% kõrgem (2013.
aastal hinna erinevus 21%) ning sõltub üldisest majanduslikust olukorrast.
Lisaks informatsioonile tootmise mahtude ja toodangu realiseerimise kohta mahe- või
tavatoodanguna, küsiti mahetootjalt ka seda, millist viidet (suuline, kirjalik, ökomärk)
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mahetoodangu realiseerimisel kasutati. Viidete kasutamise kohta on andmed esitatud osakaaluna
nendest tootjatest, kes konkreetse toodanguliigi realiseerimisel mahepõllumajandusele viitasid (Lisa
21).
Mahetootmisele viitas 2014. aastal 73% oma loomakasvatustoodangut realiseerinud mahetootjatest
(2013. a 72%). Kõige levinumaks viitamisviisiks on esmakordselt tõusnud kirjalik viide, mida
kasutas ühe viitamisviisina 61% oma toodangut realiseerinud mahetootjatest (2013. a 43%). See
võib olla tingitud sellest, et järjest enam müüakse toodangut töötlejatele ning sellest tulenevalt
väljastatakse rohkem saatelehti, kuhu lisatakse informatsioon mahepõllumajandusliku päritolu
kohta. Suulist viidet kasutas 36% (2013. a 52%) ja ökomärki ainult 4% mahetootjatest (2013. a 5%).
Lihatoodetel ökomärgi vähese kasutamise üheks peamiseks põhjuseks on see, et ökomärgiga
viitamisel peab tootjal olema töötlemise ja pakendamise luba. Samas on väiketöötlemise ja pakendamise käivitamine seotud suurte investeeringutega, mis käib väiketootjatele tihti üle jõu.
Kitsepiima, kanamunade ja kodulindude (munakanad, broilerid jne) mahedana lihaks realiseerimisel
kasutati peamiselt suulist viidet (Joonis 109). Lehmapiima mahedana realiseerimisel kasutas suulist
viidet 46% ning kirjalikku viidet 45% mahetootjatest. Kirjalikku viidet on kõige rohkem kasutatud
veiste ja lammaste lihaks realiseerimisel ning ka elusveiste ja -lammaste müügi puhul. Lehmapiima,
kanamunade, lammaste ja veiste lihaks realiseerimisel kasutati ka ökomärki.
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Joonis 109. Mahepõllumajandusliku loomakasvatustoodangu müügi puhul kasutatud viited 2014. aastal
(PMK, 2015c)

Taimekasvatustoodangust müüdi 2014. aastal kogu ulatuses viitega mahepõllumajandusele musti
sõstraid, astelpaju marju ja maasikaid (Joonis 110). Viitega mahepõllumajandusele müüdi ka valdav
osa ehk üle 84% teraviljast (nisu, oder, rukis) ja õlikultuuridest. Mugul- ja juurköögivilja realiseeriti
mahedana 74% kogu müügimahust. Kartulit realiseeriti viitega mahepõllumajandusele 69% ja õunu
58% kogu müügimahust.
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Joonis 110. Mahetoodanguna müüdud taimekasvatustoodangu osakaal kogu realiseerimisest perioodil 20132014 ja perioodi 2007-2014 keskmisena (PMK, 2015c)

Võrreldes 2013. aastaga suurenes 2014. aastal kõige enam maasikate, astelpaju marjade, rukki ja
mustsõstarde (40-65% võrra) realiseerimine viitega mahepõllumajandusele. Samas mugul- ja
juurköögiviljade ning õunte mahedana realiseerimise osakaal kogu müügimahust on võrreldes 2013.
aastaga vähenenud (10% võrra). Viitega mahepõllumajandusele realiseeritud odra, nisu, segavilja ja
kartuli osakaal on jäänud enam-vähem samale tasemele (69-95% kogumüügist).
Perioodi
2007-2014
keskmisena
on
viitega
mahepõllumajandusele
realiseeritud
taimekasvatustoodangu osakaal kogu müügimahust olnud peamiste toodanguliikide osas erinev,
olles suurim mugul- ja juurköögivilja (88%), maasikate (86%) ning kartuli (78%) osas ja kõige
väiksem õunte realiseerimisel viitega mahepõllumajandusele (44%).
Mahedana realiseeritud taimekasvatustoodangu müügihinnad olid üldjuhul võrreldes tavatoodanguna realiseeritud hindadega kõrgemad. Näiteks mahepõllumajandusele viidatud kartuli
realiseerimise hind oli 2014. aastal võrreldes tavatoodanguga 84% kõrgem (2013. a 66%).
Taimekasvatustoodangu realiseerimisel viitas mahetootmisele 73% oma toodangut realiseerinud
mahetootjatest (2013. a 79%). Mahetoodangu realiseerimisel oli kasutatud kõiki kolme viitamisviisi.
Mahetootmise ja -töötlemise puhul on oluline kogu tooteahela jälgitavus ja tooraine päritolu
kindlakstegemine, mistõttu on kõige levinum kirjalik viide, mida kasutas ühe viitamisviisina 66%
mahetootjatest (2013. a 50%). Suulist viidet kasutas 27% ja ökomärki 6% oma
taimekasvatustoodangut realiseerinud mahetootjatest (2013. a vastavalt 44% ja 6%).
Maasikate ja õunte mahedana realiseerimisel kasutati peamiselt suulist viidet (Joonis 111).
Kirjalikku viidet kasutati kõige enam teraviljade, õlikultuuride ja astelpaju marjade mahedana
realiseerimisel. Maasikate, kartuli, teravilja ning mugul- ja juurköögiviljade realiseerimisel kasutati
ka ökomärki.
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Joonis 111. Mahepõllumajandusliku taimekasvatustoodangu müügi puhul kasutatud viited 2014. aastal (PMK,
2015c)

Kõige tähtsamaks turustuskanaliks peeti küsitluse andmetel müüki talust kohapeal (Joonis 112), nii
arvas 25% mahetootjatest (2013. a 29%), 19% mahetootjatest pidas peamiseks turustuskanaliks
müüki mahetoodanguna tööstusele/töötlejale (2013. a 14%). 17% mahetootjatest nimetas peamise
turustuskanalina müüki tavatoodanguna tööstusele/mahetöötlejale ning 11% müüki teisele
mahetootjale. 9% arvates oli peamiseks turustuskanaliks realiseerimine tavatoodanguna
kokkuostjale/vahendajale.
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Joonis 112. Peamised turustuskanalid mahetoodangu realiseerimisel perioodil 2013-2014 ja perioodi 20072014 keskmisena (PMK, 2015c)

Kuigi 2014. aastal on müük talust kohapeal 2013. aastaga võrreldes veidi langenud (4% võrra), on
see siiski jätkuvalt oluline turustuskanal müügi meetod, kuna tootjal on parem kontroll kauba hinna
üle ning samuti on võimalik tänu vahendajate puudumisele saada suuremat sissetulekut. Peale selle
ei ole vaja teha ka kulutusi kauba transportimiseks jms. Perioodi 2007-2014 keskmisena on kõige
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tähtsamateks turustuskanaliteks müük talust kohapeal (30%) ja müük tava tööstusele või töötlejale
(21%).
Kokkuvõte

• 2014. aastal on viitega mahepõllumajandusele realiseeritud toodangu osakaal kogu
müügimahust võrreldes 2013. aastaga suurenenud või jäänud enam-vähem samale tasemele
pea kõikide loomakasvatustoodangu liikide puhul. Võrreldes 2013. aastaga kasvas enim
eluslammaste realiseerimine viitega mahepõllumajandusele (38% võrra). Lehmapiima
realiseeriti 2% enam, samuti kasvas lammaste ja veiste lihaks realiseerimine (vastavalt 3% ja
7% võrra). Elusveiste ja kanamunade realiseerimine viitega mahepõllumajandusele vähenes
vastavalt 20% ja 4%.
• Perioodi 2007-2014 keskmisena on viitega mahepõllumajandusele realiseeritud
loomakasvatustoodangu osakaal kogu müügimahust olnud toodanguliikide osas erinev viitega mahepõllumajandusele on realiseeritud 99% kodulindudest, 90% kanamunadest ja
60% eluslammastest ning 10% ettevõtetes toodetud piimast.
• Loomakasvatustoodangu realiseerimisel viitas mahetootmisele 2014. aastal 73% oma
toodangut realiseerinud mahetootjatest (2013. a 72%). Kõige levinumaks viitamisviisiks on
esmakordselt tõusnud kirjalik viide, mida kasutas ühe viitamisviisina 61% oma toodangut
realiseerinud mahetootjatest (2013. a 43%). Suulist viidet kasutas 36% (2013. a 52%) ja
ökomärki ainult 4% mahetootjatest (2013. a 5%).
• Kitsepiima, kanamunade ja kodulindude (munakanad, broilerid jne) mahedana lihaks
realiseerimisel kasutati peamiselt suulist viidet. Lehmapiima mahedana realiseerimisel
kasutas suulist viidet 46% ning kirjalikku viidet 45% lehmapiima müünud mahetootjatest.
Kirjalikku viidet on kõige rohkem kasutatud veiste ja lammaste lihaks realiseerimisel ning ka
elusveiste ja -lammaste müügi puhul. Lehmapiima, kanamunade, lammaste ja veiste lihaks
realiseerimisel kasutati ka ökomärki.
• Taimekasvatustoodangust müüdi 2014. aastal kogu ulatuses viitega mahepõllumajandusele
musti sõstraid, astelpaju marju ja maasikaid. Viitega mahepõllumajandusele müüdi ka valdav
osa ehk üle 84% teraviljast (nisu, oder, rukis) ja õlikultuuridest. Mugul- ja juurköögivilja
realiseeriti mahedana 74% kogu müügimahust. Kartulit realiseeriti viitega
mahepõllumajandusele 69% ja õunu 58% kogu müügimahust.
• Võrreldes 2013. aastaga suurenes 2014. aastal kõige enam maasikate, astelpaju marjade,
rukki ja mustsõstarde (40-65% võrra) realiseerimine viitega mahepõllumajandusele. Samas
mugul- ja juurköögiviljade ning õunte mahedana realiseerimise osakaal kogu müügimahust
on võrreldes 2013. aastaga vähenenud (10% võrra). Viitega mahepõllumajandusele
realiseeritud odra, nisu, segavilja ja kartuli osakaal on jäänud enam-vähem samale tasemele
(69-95% kogumüügist).
• Perioodi 2007-2014 keskmisena on viitega mahepõllumajandusele realiseeritud
taimekasvatustoodangu osakaal kogu müügimahust olnud peamiste toodanguliikide osas
erinev. Viitega mahepõllumajandusele realiseeritud toodangu osakaal on kogu müügimahust
olnud suurim mugul- ja juurköögivilja (88%), maasikate (86%) ning kartuli (78%) osas.
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Kõige väiksema osakaaluga kogu müügimahust on olnud õunte realiseerimine viitega
mahepõllumajandusele (44%).
Taimekasvatustoodangu realiseerimisel viitas mahetootmisele 73% oma toodangut
realiseerinud mahetootjatest (2013. a 79%). Kõige levinum on kirjalik viide, mida kasutas
ühe viitamisviisina 66% mahetootjatest (2013. a 50%). Suulist viidet kasutas 27% ja
ökomärki 6% oma taimekasvatustoodangut realiseerinud mahetootjatest (2013. a vastavalt
44% ja 6%).
Maasikate ja õunte mahedana realiseerimisel kasutati peamiselt suulist viidet. Kirjalikku
viidet kasutati kõige enam teraviljade, õlikultuuride ja astelpaju marjade mahedana
realiseerimisel. Maasikate, kartuli, teravilja ning mugul- ja juurköögiviljade realiseerimisel
kasutati ka ökomärki.
25% mahetootjatest peavad kõige tähtsamaks turustuskanaliks müüki talust kohapeal (2013.
a 29%), 19% mahetootjatest pidas peamiseks turustuskanaliks müüki mahetoodanguna
tööstusele/töötlejale (2013. a 14%). 17% mahetootjatest nimetas peamise turustuskanalina
müüki tavatoodanguna tööstusele/mahetöötlejale ning 11% müüki teisele mahetootjale. 9%
arvates
oli
peamiseks
turustuskanaliks
realiseerimine
tavatoodanguna
kokkuostjale/vahendajale.
Kuigi 2014. aastal on müük talust kohapeal 2013. aastaga võrreldes veidi langenud (4%
võrra), on see siiski jätkuvalt oluline turustuskanal, kuna tootjal on parem kontroll kauba
hinna üle ning samuti on võimalik tänu vahendajate puudumisele saada suuremat
sissetulekut. Perioodi 2007-2014 keskmisena on kõige tähtsamateks turustuskanaliteks müük
talust kohapeal (30%) ja müük tava tööstusele või töötlejale (21%).
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4.2.2. INDIKAAT ORI „PEAMISED AIANDUSTOODANGU TURUSTUSKANALID“ UURING

Töö teostaja: Agrinet OÜ Põllumajandusuuringute Keskuse, Põllumajanduskeskkonna seire büroo
tellimusel
Uuringu eesmärk

Keskkonnasõbraliku aianduse toetuse eesmärgiks on soodustada keskkonnasõbralikumate praktikate
rakendamist aianduskultuuride kasvatamisel. Spetsiifilisteks eesmärkideks on vähendada
taimekaitsevahendite kasutamist, tagada tarbijatele tervislikum toit, vähendada toitainete leostumist
mullast ning aidata kaasa bioloogilise mitmekesisuse säilimisele põllumajandusmaastikus. Lisaks
aianduskultuuride keskkonnasõbralikult kasvatamisele on väga oluline ka puhta toidu jõudmine
tarbijani. Selleks, et saada ülevaade aiandustoodangu peamistest turustuskanalitest võeti 2015. aastal
kasutusele indikaator „Peamised aiandustoodangu turustuskanalid“, kus uuritavaks näitajaks on
erinevate turustuskanalite kasutamine toodangu realiseerimisel.
Metoodika

Indikaatori „Peamised aiandustoodangu turustuskanalid” analüüsimiseks vajalikud andmed koguti
FADN28 andmekogumise raames valimis olevate ettevõtete kohta, kellel oli 2014. aastal
tootmistüübiks aiandus/püsikultuurid või kelle ettevõttes kasvatati köögivilja (avamaa või
turuaianduse köögivili) vähemalt 0,3 hektaril (v.a mahetootjad). 2015. aastal viidi läbi ühekordne
küsitlus, mille käigus paluti tootjatel järjestada tähtsuse järjekorras kaks peamist aiandustoodangu
turustuskanalit.
Eestis on alates 2010. aastast kehtestatud FADN üldkogumisse kuuluva põllumajandustootja
majandusliku suuruse alampiiriks standardkogutoodangu 29(SKT) väärtus 4000 eurot. See tähendab,
et FADN üldkogumisse 30 kuuluva põllumajandusettevõtte SKT väärtus aruandeaastal peab olema
suurem kui 4000 eurot. Ettevõtte SKT tehakse kindlaks standardtoodangu (ST) koefitsientide31
baasil, mis arvutatakse viie aasta keskmisena vastavalt saagikus- ja produktiivsusnäitajatele ning
hindadele vaatlusalustel aastatel. Seega ei ole analüüsi kaasatud tootjaid, kelle
standardkogutoodangu väärtus jääb alla 4000 euro.
Kõik indikaatori „Peamised aiandustoodangu turustuskanalid” näitajad on arvutatud kaalutud
keskmistena.
Tulemused

Küsitluse käigus paluti tootjatel järjestada tähtsuse järjekorras kaks peamist turustuskanalit. Selgus
et kõige tähtsamaks turustuskanaliks aiandustoodangu realiseerimisel peeti müüki turul, nii arvas
28

FADN ( Farm Accountancy Data Network) põllumajanduslik raamatupidamise andmebaas
Ettevõtte standardkogutoodang (SKT) arvutatakse standardtoodangu (ST) koefitsientide alusel lähtudes kasvatatavate
põllumajanduskultuuride kasvupinnast ja loomade keskmisest arvust aruandeaastal
30
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
31
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
29
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25% tootjatest, 22% pidas peamiseks turustuskanaliks müüki talust kohapeal (Joonis 113). 14%
tootjatest nimetas peamise turustuskanalina müüki tööstusele/mahetöötlejale, 7% müüki
kokkuostjale/vahendajale ning 6% müüki lasteaiale ja koolile. 19% tootjatest ei turusta
aiandustoodangut, toodetakse ainult oma pere tarbeks.
Turul
Talust kohapeal
Ei turusta toodangut
Tööstusele / töötlejale
Kokkuostjale / vahendajale
Lasteaiale, koolile
Messil, näitusel, oksjonil
Toitlustusasutusele
Muud kanalid
0%

5%

10%

15%

20%

25%

Joonis 113. Aiandustoodangu peamised turustuskanalid, 2014. aastal (PMK, 2015c)

Tähtsuselt teiseks turustuskanaliks aiandustoodangu realiseerimisel osutus müük talust kohapeal , nii
arvas 32% tootjatest (Joonis 114). 24% tootjatest pidas tähtsuselt teiseks turustuskanaliks müüki
turul, järgnesid müük kokkuostjale/vahendajale (13%), müük otse kliendile koju (12%) ning müük
väikepoele ning toitlustusasutusele (5%).
Talust kohapeal
Turul
Kokkuostjale / vahendajale
Otse kliendile koju
Väikepoele
Toitlustusasutusele
Tööstusele / töötlejale
Messil, näitusel, oksjonil
Muud kanalid
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Joonis 114. Aiandustoodangu teisejärgulised turustuskanalid, 2014. aastal (PMK, 2015c)

Indikaatori „Peamised aiandustoodangu turustuskanalid” jaoks läbiviidud analüüsi käigus selgusid
ka probleemid, millele tuleks uuringu kordamisel leida lahendus. Esiteks oli problemaatiline
aiandustoodangu realiseerimisel peamiste turustuskanalite määratlemine ehk milline turustuskanal
on peamine ja milline tähtsuselt teine, kuna tihti ei osanud vastaja öelda kumb turustuskanal tema
jaoks olulisem on. Neil puhkudel lähtuti peamise turustuskanali määratlemisel üldjuhul ühe või
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teise turustuskanali kaudu müüdud toodangu rahalisest väärtusest. Selleks, et andmed oleksid
ühtsetel alustel kogutud, võiks edaspidi kõikide vastajate puhul lähtuda valitud turustuskanali
tähtsuse määratlemisel müüdud toodangu rahalisest väärtusest.
Teiseks selgus analüüsi käigus, et tootjatele esitatud valikvastuste seas oli kaheti mõistetavaid
turustuskanaleid. Näiteks, kui tootja müüb oma toodangut talust kohapeal ning ostjaks on
kokkuostja siis vastuse variantideks võivadki olla erinevad turustuskanalid („müük kokkuostjale ja
vahendajale“ ning „talust kohapeal“). Üheselt mõistatavuse huvides võiks edaspidi turustuskanalile
„müük kokkuostjale ja vahendajale“ lisada täpsustuse, et mõeldud on müüki kokkuostjale sõltumata
tehingu toimumise kohast. Samuti võiks selguse huvides loobuda turustuskanalitest "talust
kohapeal" ja "otse kliendile koju" ning kasutada nende asemel uut turustuskanalit "otseturustus".
Sel juhul oleks arusaadavam, kas toodang jõuab otse lõpptarbijani või müüakse vahendajale.
Kokkuvõte

• Kõige tähtsamaks turustuskanaliks aiandustoodangu realiseerimisel peeti müüki turul, nii
arvas 25% tootjatest, 22% pidas peamiseks turustuskanaliks müüki talust. 14% tootjatest
nimetas peamise turustuskanalina müüki tööstusele/mahetöötlejale, 7% müüki
kokkuostjale/vahendajale ning 6% müüki lasteaiale ja koolile. 19% tootjatest ei turusta
aiandustoodangut, toodetakse ainult oma pere tarbeks.
• Tähtsuselt teiseks turustuskanaliks aiandustoodangu realiseerimisel osutus müük talust
kohapeal , nii arvas 32% tootjatest (Joonis 8). 24% tootjatest pidas tähtsuselt teiseks
turustuskanaliks müüki turul, järgnesid müük kokkuostjale/vahendajale (13%), müük otse
kliendile koju (12%) ning müük väikepoele ning toitlustusasutusele (5%).
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4.2.3 INDIKAAT ORI “ETTEVÕTJATULU” UURING

Töö teostaja: Agrinet OÜ Põllumajandusuuringute Keskuse, Põllumajanduskeskkonna seire büroo
tellimusel
Uuringu eesmärgid

Indikaatori „Ettevõtjatulu” pikaajalise uuringu eesmärgiks on välja selgitada, mil määral on MAK 2.
telje toetused aidanud säilitada ja suurendada maaelanikkonna tulutaset.
Metoodika

Indikaatori „Ettevõtjatulu” peamisteks analüüsiobjektideks on netolisandväärtus32, ettevõtjatulu33
ning arvestuslik netokasum34 (Lisa 22), mis on arvutatud keskmiselt põllumajandustootja kohta iga
MAK 2007–2013 2. telje meetme lõikes.
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 aastaühiku 35 (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 23) ja 2. telje toetusi
taotlenud tootjate toetuste struktuur (Lisa 24).
Analüüsiks on kasutatud FADN36 andmeid 2014. aasta kohta. Eestis on alates 2010. aastast
kehtestatud FADN üldkogumisse kuuluva põllumajandustootja majandusliku suuruse alampiiriks
standardkogutoodangu 37(SKT) väärtus 4000 eurot. See tähendab, et FADN üldkogumisse 38 kuuluva
põllumajandusettevõtte SKT väärtus aruandeaastal peab olema suurem kui 4000 eurot. Ettevõtte
SKT tehakse kindlaks standardtoodangu (ST) koefitsientide 39 baasil, mis arvutatakse viie aasta
keskmisena vastavalt saagikus- ja produktiivsusnäitajatele ning hindadele vaatlusalustel aastatel.
Seega ei kajasta SKT väärtus seda, kui kõrge oli antud ettevõttes põllukultuuride saagikus, loomade
32

Netolisandväärtus (Net Value Added) näitab ettevõttes loodud lisandväärtust, mis arvutatakse kogutoodangust
vahetarbimise ja kulumi mahaarvamisel ning toetuste (va investeeringutoetused) ja maksude lisamisel.
Netolisandväärtus on summa, mis jääb tootmistegurite kasutamise kulude katmiseks (nt palk, rent, intressid,
omanikutulu)
33
Ettevõtjatulu (Family Farm Income) erineb netolisandväärtusest selle poolest, et arvesse võetakse ka kulutused
tööjõu- rendi- ja finantskulude maksmiseks ning sissetulekud investeeringutoetustest. Ettevõtjatuluks nimetataksegi
summat, millest on maha arvatud kulud tööjõule, intressidele, rendile jne
34
Arvestuslik netokasum ( Conditional Profit) võtab arvesse ka tasustamata tööjõudu (palgata töötavad omanikud ja
nende pereliikmed), mille väljatoomisel lahutatakse ettevõtjatulust tasustamata tööjõukulu
35
Tööjõu aastaühik (TJÜ) võrdub arvestuslikult 2 200 töötunniga aastas
36
FADN ( Farm Accountancy Data Network) põllumajanduslik raamatupidamise andmebaas
37
Ettevõtte standardkogutoodang (SKT) arvutatakse standardtoodangu (ST) koefitsientide alusel lähtudes kasvatatavate
põllumajanduskultuuride kasvupinnast ja loomade keskmisest arvust aruandeaastal
38
Statistikaameti poolt 2013. aastal läbiviidud põllumajandusliku struktuuriuuringu andmetel oli Eestis 19 186
põllumajanduslikku majapidamist. Majandusliku suuruse alampiiri 4000 eurot ületas neist 7578 põllumajandustootjat ja
nemad moodustavadki põllumajandustootjate üldkogumi FADNi mõistes
39
Standardkogutoodangu (ST) koefitsiendid arvutatakse viie aasta keskmisena vastavalt keskmistele saagikus- ja
produktiivsusnäitajatele ning hindadele. Otsetoetused standardtoodangu koefitsientides ei kajastu. Standardtoodangu
koefitsiente korrigeeritakse teatud perioodi järel. „ST 2010” on arvutatud aastate 2008-2012 keskmisena
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produktiivsus, müügitulu või kui palju saadi toetusi aruandeaastal, vaid ettevõtte teoreetilist suurust
arvutatuna ST koefitsientidest ning kasvatatavate põllukultuuride hektaritest ja loomade arvust
lähtuvalt. Piltlikult öeldes peaks majandusliku suuruse alampiiri ületamiseks majapidamises
kasvatama vähemalt 15 ha nisu või vähemalt 3 piimalehma.
Kõik indikaatori “Ettevõtjatulu” näitajad on arvutatud kaalutud keskmistena. Andmed kaaluti eraldi
iga MAK 2007–2013 2. telje toetuse lõikes, kasutades PRIA loomade ja põldude registri andmeid
2014. aasta kohta ning standardtoodangu koefitsiente “ST 2010”. Igale PRIA loomade ja/või
põldude registris olevale tootjale 40 määrati tootmistüüp ja majanduslik suurus vastavalt Euroopa
Liidu FADN tüpoloogiale41.
Indikaatori “ettevõtjatulu” analüüsimiseks on MAK 2007–2013 2. telje toetust saanud 42 ettevõtetest
eraldi analüüsitud:
• mahepõllumajandusliku tootmise toetust saanud tootjad (edaspidi MAHE tootjad);
• keskkonnasõbraliku majandamise toetust saanud tootjad (edaspidi KSM tootjad);
• ebasoodsamate piirkondade toetust saanud tootjad (edaspidi ESA tootjad );
• poolloodusliku koosluse hooldamise toetust saanud tootjad (edaspidi PLK tootjad);
• ohustatud tõugu looma pidamise toetust saanud tootjad (edaspidi OTL tootjad);
• loomade karjatamise toetust saanud tootjad (edaspidi LKT tootjad);
• Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antavat toetust saanud tootjad (edaspidi
NAT tootjad);
• Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antavat toetust saanud tootjad (edaspidi NAM
tootjad);
• 2. telje toetusi saanud tootjad (edaspidi 2. telje tootjad);
• 2. telje toetusi mittetaotlenud tootjad (edaspidi tavatootjad);
• FADNi põllumajandustootjate üldkogumisse kuuluvad tootjad (edaspidi Eesti keskmine
põllumajandustootja).
Andmete konfidentsiaalsuse tagamiseks on FADN andmete kasutamisel minimaalne grupi suurus
andmete avalikustamiseks vähemalt viis ettevõtet. Kuna 2014. aastal oli kohalikku sorti taimede
kasvatamise (edaspidi SRT) ning kiviaia taastamise (edaspidi KIV) toetust saanud ettevõtteid
valimis vähem kui viis, ei olnud võimalik nende majandustulemusi eraldi analüüsida.
Tabelis (Tabel 17) on välja toodud MAK 2007–2013 2. telje toetusi saanud tootjate esindatus
meetmete lõikes 2014. aastal. Kõik tehtud uuringud, mis põhinevad FADN metoodikal, käsitlevad
ainult professionaalsete 43 põllumajandustootjate majandusnäitajaid.

40

Tootja kellel oli maad ja/või põllumajandusloomi 2014. a seisuga
Eestis enamlevinud tootmistüüpideks on taimekasvatus, piimatootmine, loomakasvatus ja segatootmine
42
2014. aastal tehti toetuste määramisotsused 2013. aastal vastuvõetud taotlustele
43
FADN metoodika järgi peetakse professionaalseteks põllumajandustootjateks neid tootjaid,
standardkogutoodang ületab 4000 eurot
41

kelle

198

Tabel 17. MAK 2. telje toetusi taotlenud tootjate esindatus meetmete lõikes 2014. aastal (PMK, 2015c)
Näitajad
Makstud summa, mln €
Toetust saanud ettevõtete arv
sh SKT < 4 000 €
sh SKT >= 4 000 € (üldkogum)
Ettevõtete arv valimis
Toetust saanud ettevõtete
maakasutus, tuhat ha
sh SKT < 4 000 €
sh SKT >= 4 000 € (üldkogum)
Üldkogumi esindatus toetust
saanud ettevõtete
koguarvust
maakasutusest
makstud summast

ESA
9,5
9246
5955
3291
319

NAT
0,8
1661
1040
621
67

KSM
21
1863
89
1774
322

MAHE
13
1409
190
1219
145

OTL
0,6
688
376
312
42

PLK
0,03
41
2
39

LKT
4,5
934
547
387
39

NAM
3,8
4507
4284
223
30

2. telg
59
15 780
10 735
5045
564

497
56,7
441

137
10,6
126

546
1,3
545

153
1,3
152

40
3,6
36

20
0,0
20

76
7,1
69

45
9,1
36

868
69,2
799

36%
89%

37%
92%

95%
100%

87%
99%

45%
91%

95%
100%

41%
91%

4,9%
80%

32%
92%

85%

73%

100%

98%

66%

100%

81%

7,1%

88%

Tulemused

FADN andmetel oli Eesti keskmise põllumajandustootja kasutuses 2014. aastal keskmiselt 121 ha
põllumajanduslikku maad, millest 38% oli omandis ja 62% renditud. Alates 2006. aastast on
rendimaa osatähtsus jäänud enam-vähem samale tasemele. Majanduslikku suurust arvestades võib
täheldada, et mida suurem ettevõte, seda suurem osatähtsus on rendimaal – kui väiketootjatel oli
keskmiselt 46% põllumajandusmaast renditud, siis suurimate ettevõtete grupis oli rendimaad 63%.
Renti maksti 2014. aastal keskmiselt 36 eurot renditud maa hektari kohta (2013. a 30,3 eurot/ha).
Tootjad, kes kasutasid maad vähem kui 400 ha, maksid renti keskmiselt 24-29 eurot hektari kohta.
Suurtootjad, maakasutusega üle 400 ha, maksid keskmiselt 43 eurot/ha. (MMIK, 2015)
Põllumajandusliku maakasutuse poolest olid kõige suuremad KSM tootjad, kelle kasutada oli
keskmiselt 306,9 ha (2013. a 277 ha) ettevõtte kohta. Mahetootjal oli 2014. aastal kasutada
keskmiselt 128,7 ha põllumajanduslikku maad. Maakasutuse poolest kõige väiksemad olid
tavatootjad, kellel oli keskmiselt 51,9 ha põllumajanduslikku maad ettevõtte kohta. Seega võib
järeldada, et KSM kohustusega on liitunud just põllumajandusliku maakasutuse poolest suurimad
põllumajandustootjad.
Eesti keskmiselt oli 2014. aastal 38% põllumajandusmaast söödakultuuride44, 38% teravilja, 9%
õlikultuuride ja 4% muude põllukultuuride all. Tootmisest kõrvale jäetud maad oli keskmiselt 11%
kogu maakasutusest. Kõige suurem oli tootmisest kõrvale jäetud toetusõigusliku püsirohumaa
osatähtsus aianduse ja püsikultuuride tootmistüübis (vastavalt 48% ja 27% kogu kasutatavast
põllumajandusmaast). Majandusliku suuruse poolest kõige väiksemate tootjate grupis oli kasutamata
toetusõiguslikku püsirohumaad 28% põllumajandusmaast, kõige suuremate tootjate grupis
2%.(MMIK, 2015)
MAK 2007-2013 2. telje meetmetoetuste lõikes ilmneb kõige suurem erinevus söödakultuuride osas
(Joonis 115), mis omakorda on tihedas seoses meetme eesmärkidega. Kuna OTL ja LKT meetmed
on suunatud loomakasvatajatele, moodustavad söödakultuurid nende ettevõtte kasutuses olevast
44

Söödakultuurid – FADN metoodika kohaselt loetakse söödakultuurideks lühiajalised, pikaajalised ja looduslikud
rohumaad
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maast 60%. Samas KSM ja tavatootjatel oli teravilja ja õlikultuuride all vastavalt 59% ja 56% maast,
seega nendes tootjate gruppides on enamuses taimekasvatusega tegelevad tootjad. Aastate lõikes
maakasutuses olulisi muudatusi ei ole toimunud.
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Joonis 115. Maakasutus perioodil 2012-2014 (PMK, 2015a) (PMK, 2015c)

Kogutoodangu45 väärtus ulatus 2014. aastal keskmiselt 123 987 euroni ettevõtte kohta. Võrreldes
2013. aastaga on kogutoodangu väärtus kasvanud 2%, sealhulgas taimekasvatustoodangu väärtus
suurenes 11%, loomakasvatustoodangu väärtus vähenes 5%, muud sissetulekud suurenesid 8% ja
toetused vähenesid 4%. 2014. aastal langesid teravilja hinnad viimase kolme aasta madalaimale
tasemele ja seda peamiselt rekordsaagi tõttu nii ELis kui ka mujal maailmas.
Taimekasvatustoodangu väärtus suurenes vaatamata peamiste taimekasvatuskultuuride
realiseerimishindade langusele, mille kompenseeris tunduvalt kõrgem saagikus võrreldes 2013.
aastaga.
Loomakasvatustoodangu väärtuse vähenemine oli peamiselt tingitud madalamatest
loomakasvatussaaduste kokkuostuhindadest. Võrreldes 2013. aastaga vähenes piima kokkuostuhind
2,4%. Lisaks piimale langesid ka veise- ja sealiha kokkuostuhinnad.
Põllumajandusmaa hektari kohta arvestatuna oli kogutoodangu väärtus keskmiselt 1021 euro/ha
(2013. a 1053 eurot/ha). Viimase viie aasta võrdluses oli see näitaja kõige kõrgemal tasemel 2012.
aastal (1065 eurot/ha). Võrreldes 2010. aastaga on kogutoodangu väärtus põllumajandusmaa hektari
kohta arvestatuna kasvanud 26%, sh taimekasvatustoodangu väärus on kasvanud 46%,
45

Kogutoodangu moodustavad ettevõttes toodetud taime- ja loomakasvatustoodang ning muud sissetulekud (näiteks tulu
lepingulistest töödest, taluturism, metsandus jne). Kogutoodangu väärtuse ja struktuuri analüüsimisel lisatakse
kogutoodangule ka toetused (v.a investeeringutoetused)
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loomakasvatustoodang 22%, muud sissetulekud 75%, kuid toetused on vähenenud 6%. Toetuste (v.a
investeeringutoetused) kogusumma põllumajandusmaa hektari kohta oli 2014. aastal 181 eurot ja
see on viimase viie aasta madalaim tulemus.
Kogutoodangu väärtus koos toetustega (v. a investeeringutoetused) oli 2014. aastal
põllumajandusmaa hektari kohta arvestatuna kõige suurem KSM ja LKT tootjatel (vastavalt 1164 ja
1394 eurot/ha) (Joonis 116) ning kõige väiksem MAHE ja PLK tootjatel (vastavalt 536 ja 697
eurot/ha).
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Joonis 116. Kogutoodangu väärtus (k.a toetused) põllumajandusmaa hektari kohta, perioodil 2012-2014
(PMK, 2015a) (PMK, 2015c)

Kogutoodangu (k.a toetused v.a investeeringutoetused) struktuuris moodustasid toetused 2014.
aastal 18% ehk keskmiselt 22 028 eurot tootja kohta (2013. aastal vastavalt 19% ja 23 014 eurot).
Kõige väiksem oli toetuste osakaal aiandusega ning sea- ja linnukasvatusega tegelevates ettevõtetes
(vastavalt 5% ja 7% kogutoodangu väärtusest). Kõige suurem toetuste osakaal kogutoodangus
(38%) oli loomakasvatuse tootmistüübis. (MMIK, 2015)
Kuna toodang võib olla toodetud müügiks, ettevõtte siseseks tarbimiseks (nt loomadele söödaks,
seemneks jne) või jääda varudeks, siis analüüsitakse ka seda, kui suure osa sissetulekutest
moodustas taime- ja loomakasvatustoodangu realiseerimine, sissetulek muudest põllumajandusega
otseselt seotud kõrvaltegevustest (näiteks tulu lepingulistest töödest, taluturismist, metsandusest,
taastuvenergia tootmisest jne) ning toetused (v.a investeeringutoetused).
Eesti keskmine põllumajandustootja 46 sai 2014. aastal sissetulekuid (k.a toetused) 823 eurot
põllumajandusmaa hektari kohta (2013. a 891 eurot). LKT tootjad said sissetulekuid 1068 eurot ja
KSM tootjad 942 eurot põllumajandusmaa hektari kohta, mis on vastavalt 35% ja 19% võrra rohkem

46

Eesti keskmine põllumajandustootja – kaalutud keskmine näitaja, mis on saadud FADN valimis olnud ettevõtete
tulemuste üldistamisel põllumajandustootjate üldkogumile. Andmete laiendamiseks on kasutatud Statistikaameti poolt
läbiviidud struktuuriuuringu andmeid põllumajanduslike majapidamiste arvu ja nende liigituse kohta majandusliku
suuruse ja tootmistüüpide lõikes. FADN metoodika järgi peetakse professionaalseteks põllumajandustootjateks neid
tootjaid kelle standardkogutoodangu väärtus ületab 4000 eurot
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tavatootjatega võrreldes (Joonis 117). MAHE, OTL ja PLK tootjad said sissetulekuid hektari kohta
teiste 2. telje tootjate ning tavatootjatega võrreldes oluliselt vähem (435-591eurot/ha).
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Joonis 117. Sissetulekud (k.a toetused) põllumajandusmaa hektari kohta 2014. aasta (PMK, 2015c)

Arvestades, kui suure osatähtsuse põllumajandustootjate sissetulekutest moodustavad toetused
kokku, saab hinnata, milline on nende sõltuvus toetustest. Eesti keskmisel põllumajandustootjal
moodustasid toetused 2014. aastal sissetulekute struktuurist 22% (2013. a 22%). Toetuste osatähtsus
sissetulekutes oli kõige suurem PLK ja MAHE tootjatel, moodustades vastavalt 39% ja 54%
sissetulekutest. KSM tootjatel moodustasid toetused 19% sissetulekutest. Erinevaid 2. telje toetusi
taotlenud ettevõtetel on sõltuvus toetustest väga erinev ning toetuste osatähtsus sissetulekutes
varieerub vahemikus 16% – 54%.
MAK 2007-2013 2. telje meetmete toetuse osatähtsus sissetulekutes erineb oluliselt 2. telje toetusi
taotlenud tootjate lõikes – kui NAM tootjatel moodustab meetmetoetus vaid 0,7% sissetulekutest,
siis MAHE tootjatel moodustab mahetoetus 21% sissetulekutest (Joonis 118). NAM toetuse
taotlejate puhul on üldjuhul tegemist vaid metsaomanikega, kelle sissetulekud tulevad muudest
tegevustest ning seetõttu on meetme toetuse mõju sissetulekutele väike.
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Joonis 118. 2. telje meetme toetuse osatähtsus tootjate sissetulekute struktuuris perioodil 2012-2014 (PMK,
2015a) (PMK, 2015c)

Üheks põllumajandustootjate tulukuse hindamise näitajaks on netolisandväärtus47 (NLV). Mida
suurem on NLV, seda rohkem jääb ettevõttele vahendeid töötasude maksmiseks, investeeringute
tegemiseks ja omanikutuluks. Netolisandväärtus on väga madal eelkõige mikropõllumajandusettevõtete puhul, kuna nende investeerimisvõimekus masinatesse, seadmetesse ja ehitistesse on
olnud suhteliselt kesisem võrreldes suurettevõtetega. Kuigi antud näitaja on hinnatundlik,
reageerides
hinnamuutustele
põllumajandussaaduste
turul
ja
ilmastikutingimustele
vegetatsiooniperioodil, on ta siiski hetkel sobivaim, iseloomustamaks põllumajandusettevõtete
konkurentsivõimelisust.
Majandusliku suuruse järgi grupeerides oli kõige kõrgem NLV tööjõu aastaühiku kohta (22 390
eurot) ettevõtete grupis standardkogutoodangu väärtusega 100 000 kuni 500 000 eurot, mis oli üle
seitsme korra rohkem kui kõige väiksemate tootjate grupis (3174 eurot). Tootmistüüpide lõikes oli
2014. aastal kõige edukam taimekasvatus, kus NLV tööjõu aastaühiku kohta ulatus 18 844 euroni,
kuid võrreldes 2012. aastaga on taimekasvatusettevõtetes NLV tööjõu aastaühiku kohta vähenenud
ligi poole võrra. Võrreldes 2013. aastaga ei ole üheski tootmistüübis (v.a püsikultuurid) NLV tööjõu
aastaühiku kohta kasvanud. Segatootmises vähenes NLV tööjõu aastaühiku kohta 26%,
loomakasvatuses 19%, piimatootmises 5% ja taimekasvatuses 3%. Sea- ja linnukasvatuses ja
aianduses jäi NLV tööjõu aastaühiku kohta praktiliselt samale tasemele kui 2013. aastal.
Maakasutuse järgi olid väga suured erinevused suur- ja väiketootjate vahel taimekasvatuse
tootmistüübis - kui tootjatel maakasutusega vähem kui 40 ha oli NLV tööjõu aastaühiku kohta 1032
eurot, siis suurtootjatel (rohkem kui 400 ha) 31 603 eurot. Sama suur erinevus oli ka loomakasvatuse
tootmistüübis, kus väiketootjatel oli NLV tööjõu aastaühiku kohta 838 eurot ja suurtootjatel 19 921
eurot (erinevus mõlemas tootmistüübis 24 korda). Piimatootmises ja segatootmises erines NLV
tööjõu aastaühiku kohta suur- ja väiketootjate vahel kolm-neli korda. (MMIK, 2015)

47

Netolisandväärtuse (NLV) leidmiseks lisatakse kogutoodangu väärtusele toetused (v.a investeeringutoetused) ja
lahutatakse eri- ja üldkulud ning põhivara kulum (Lisa 22)
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MAK 2007-2013 2. telje toetusi saanute lõikes tootsid NLV tööjõu aastaühiku kohta kõige rohkem
KSM tootjad (20 115 euro/TJÜ; Joonis 119) ja kõige vähem OTL tootjad (8402 euro/TJÜ). 2. telje
toetuste osakaal NLV-s on väikseim LKT ja KSM tootjatel (vastavalt 20% ja 25%) ja suurim
MAHE tootjatel (82%).
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Joonis 119. Netolisandväärtus eurodes tööjõu aastaühiku kohta 2014. aastal (PMK, 2015c)

Peale netolisandväärtuse on oluliseks majandustulemuste hindamise näitajaks ettevõtjatulu48, mis
näitab ettevõtte kasumlikkust ja jätkusuutlikkust. FADN andmetel moodustas Eesti keskmisel
põllumajandustootjal ettevõtjatulu koos toetustega 2014. aastal 4 442 eurot/TJÜ (2013. a 7723
eurot/TJÜ). Tööjõu aastaühiku kohta arvestatuna tootsid 2014. aastal kõige rohkem (7348 eurot)
ettevõtjatulu PLK tootjad ning kõige vähem LKT tootjad (2049 eurot) OTL tootjate ettevõtjatulu jäi
negatiivseks (-2068 eurot). KSM ja mahetootjad tootsid ettevõtjatulu tööjõu aastaühiku kohta
arvestatuna keskmiselt vastavalt 4772 eurot ja 5665 eurot.
Ettevõtjatulu arvestatuna põllumajandusmaa hektari kohta moodustas Eesti keskmisel
põllumajandustootjal koos toetustega 2014. aastal 68 eurot /ha (2013. a 127 eurot/ ha). 2. telje
meetmetoetuste lõikes tootsid 2014. aastal kõige rohkem ettevõtjatulu (k.a toetused) PLK ja NAM
tootjad (vastavalt 77 ja 76 eurot/ha; Joonis 120).

48

Ettevõtjatulu saadakse lahutades netolisandväärtusest tööjõu-, rendi- ja intressikulu ning lisades investeeringutoetuste
ja maksude bilanss (Lisa 22). Ettevõtjatulu on raamatupidamisarvestuses võrreldav majandustegevuse kasumiga.
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Joonis 120. Ettevõtjatulu eurodes põllumajandusmaa hektari kohta 2014. aastal (PMK, 2015c)

Põllumajandusettevõtete majandusnäitajad sõltuvad nii üleüldisest majanduslikust olukorrast kui ka
muudest teguritest, näiteks vähenesid tootmistoetused 2014. aastal 13%, mistõttu tootmisteguritulu49
vähenes 7%, jäädes 2011. aasta tasemele. Viie aastaga on põllumajanduse majandusharu toodangu
väärtus alushinnas koos tootmistoetustega suurenenud 28%. Seejuures toote- ja tootmistoetuste
osatähtsus on langenud 4%, moodustades 2014. aastal toodangu ja toetuste väärtusest 16%. Samal
ajal on vahetarbimises tehtavad kulutused ja kulum suurenenud umbes 30% ja tootmisteguritulust
kaetavad tööjõukulud ning makstavad intressid ning rendid 46%, mistõttu ettevõtjatulu on
majandusharu tasemel hinnanguliselt kahanenud 2014. aastaks 2010. aasta tasemele. (MEM, 2015a)
FADN andmetel kasutati 2014. aastal tööjõudu keskmiselt 1,85 aastaühikut 50 ettevõtte kohta, millest
46% (2013. a 46%) moodustas tasustamata tööjõud. Kõige rohkem tööjõudu kasutati
piimatootmisega tegelevates ettevõtetes, kus töötas keskmiselt 4,2 töötajat (sh 1,0 aastaühikut oli
tasustamata). Tasustatud tööjõu osatähtsus kogu tööjõukulus kasvas koos ettevõtte suurenemisega –
nii oli majandusliku suuruse poolest kõige suuremate ettevõtete grupis 99% tööjõust tasustatud,
seevastu kõige väiksemate tootjate grupis 4%. Tööjõu kasutamise efektiivsus on aasta aastalt
paranenud - kui 2010. aastal kasutati 100 ha kohta keskmiselt 1,76 TJÜ, siis 2014. aastal 1,52
TJÜ/100 ha. (MMIK, 2015)
Tasustatud tööjõu osatähtsus kogu tööjõukulus erines oluliselt MAK 2. telje toetusi taotlenud
tootjate lõikes, kui MAHE tootjatel oli üle 65% kogu tööjõukulust tasustamata (2013. a 70%), siis
KSM tootjatel ainult 20% (2013. a 24%). Seetõttu on analüüsitud ka arvestuslikku netokasumit
(ANK 51), kus ettevõtjatulust lahutatakse tasustamata tööjõukulu tasustatud tööjõu palgatasemel.
Arvestuslik netokasum on eriti oluline just väiketootjate majandustulemuste hindamisel, et
väärtustada ka palgata töötavate omanike ja pereliikmete tööaega, mille eest tasu ei makstud.

49

Tootmisteguritulu - netolisandväärtus faktorhinnas koos tootmistoetustega ja ilma muude maksudeta, ), mis mõõdab
hüvitust kõigile kasutatud tootmisteguritele (maa, töö, kapital)
50
Arvestuslikult võrdub üks aastaühik 2200 töötunniga
51
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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Eesti keskmisel põllumajandustootjal jäi 2014. aastal arvestuslik netokasum (koos toetustega v.a
investeeringutoetused) negatiivseks, moodustades -2173 eurot tööjõu aastaühiku kohta (2013. a
1581 eurot/TJÜ). KSM tootjatel oli ANK koos toetustega tööjõuühiku kohta arvestatuna keskmiselt
1873 eurot. Tööjõuühiku kohta arvestatuna oli ANK kõige suurema miinusega OTL ja tavatootjatel
(vastavalt -8588 ja -4969 euro/TJÜ).
Põllumajandusmaa hektari kohta arvestatuna jäi Eesti keskmisel põllumajandustootjal ANK koos
toetustega 2014. aastal negatiivseks (-33 eurot/ha; 2013. a 26 eurot/ha). ANK tootmise seisukohalt
kujunes 2014. aasta väga kehvaks ning ANK koos toetustega jäi kõigis (v.a KSM tootjatel)
analüüsitavates gruppides negatiivseks. Põllumajandusmaa hektari kohta arvestatuna oli ANK kõige
suurema miinusega OTL ja tavatootjatel (vastavalt -132 eurot/ha ja -100 eurot/ha).
Tootmise jätkusuutlikkuse säilitamise ja arendamise seisukohalt on investeeringud üheks
määravamaks teguriks. FADN andmetel kulutas 2014. aastal Eesti põllumajandustootja
investeeringuteks keskmiselt 27 336 eurot ettevõtte kohta (2013. a 37 360 eurot). Tööjõu aastaühiku
kohta investeeriti 2014. aastal keskmiselt 14 771 eurot (2013. a 19 626 eurot). Analüüsi tulemustest
selgus, et 55% Eesti põllumajandustootjatest ei ole 2014. aastal investeeringuid teinud. Kõige
rohkem (65%) mitteinvesteerinud ettevõtteid oli 2014. aastal NAM tootjate hulgas (Joonis 121) ning
kõige vähem (alla 36%) PLK ja KSM tootjate hulgas. Üle 10 000 eurot tööjõu aastaühiku kohta
investeeringuid teinud ettevõtteid oli kõige rohkem KSM ja PLK tootjate ning kõige vähem
tavatootjate hulgas.
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Joonis 121. Tootjate jagunemine investeeringu suuruse järgi TJÜ kohta 2014. aastal (PMK, 2015c)

Investeeringute vähenemist põllumajanduses ja toiduainetetööstuses võib seostada toiduainete
ekspordikeeluga Venemaale ja üldise toidutoorme hinna langustrendiga (RM, 2015).
Alljärgnevalt on analüüsitud, milline on meetme toetuse osakaal sissetulekutes erinevaid 2. telje
toetusi saanud tootjate lõikes. Meetme toetuse osakaalu erinevuste hindamiseks on iga tootjate grupi
juures kasutatud kolme indikaatorit: mediaan 52, alumine detsiil53 ja ülemine detsiil54. Analüüsi
52

Mediaan jagab vastava grupi tootjad täpselt pooleks, millest suuremaid ja väiksemaid on ligikaudu võrdselt, kusjuures
tootjad on järjestatud meetme toetuse osakaalu järgi sissetulekutes kõrgemast madalamani
53
Alumine detsiil kajastab konkreetse meetme osakaalu, millest väiksema osakaaluga tootjaid on 10%
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tulemustest selgus, et kõige suurem erinevus meetme toetuse osakaalu osas oli PLK ja MAHE
tootjatel (Joonis 122). Näiteks, 10% PLK tootjatel moodustas PLK toetus sissetulekutest vaid 1%,
samas 10% ulatus see üle 48% (MAHE tootjatel vastavalt 11% ja 35%). Kõige väiksem erinevus
meetme toetuse osakaalu osas oli NAT tootjate hulgas: 10% tootjatel moodustas NAT toetus vaid
0,2% ning 10% ulatus see üle 4% sissetulekutest.

Joonis 122. MAK 2.telje meetme toetuse osakaalu varieeruvus sissetulekutes 2014. aastal (PMK, 2015c)

Kokkuvõte

• Põllumajandusliku maakasutuse poolest olid 2014. aastal kõige suuremad KSM tootjad, kelle
kasutada oli keskmiselt 306,9 ha (2013. a 277 ha) ettevõtte kohta. Mahetootjal oli keskmiselt
kasutada 128,7 ha põllumajanduslikku maad.
• MAK 2007-2013 2. telje meetmetoetuste saajate maakasutuse lõikes ilmneb kõige suurem
erinevus söödakultuuride osas, mis omakorda on tihedas seoses meetme eesmärkidega. Kui
OTL ja LKT puhul moodustavad söödakultuurid nende ettevõtte kasutuses olevast maast
60%, siis KSM tootjatel oli teravilja ja õlikultuuride all 59% maast.
• Kogutoodangu väärtus koos toetustega (v. a investeeringutoetused) oli 2014. aastal
põllumajandusmaa hektari kohta arvestatuna kõige suurem KSM ja LKT tootjatel (vastavalt
1164 ja 1394 eurot/ha) ja kõige väiksem MAHE ja PLK tootjatel (vastavalt 536 ja 697
eurot/ha).
• Eesti keskmine põllumajandustootja sai 2014. aastal sissetulekuid (k.a toetused) 823 eurot
põllumajandusmaa hektari kohta (2013. a 891 eurot). LKT tootjad said sissetulekuid 1068
eurot ja KSM tootjad 942 eurot põllumajandusmaa hektari kohta, mis on vastavalt 35% ja
19% võrra rohkem tavatootjatega võrreldes. MAHE, OTL ja PLK tootjad said sissetulekuid
hektari kohta teiste 2. telje tootjate ning tavatootjatega võrreldes oluliselt vähem (435591eurot/ha).
• Eesti keskmisel põllumajandustootjal moodustasid toetused 2014. aastal sissetulekute
struktuurist 22% (2013. a 22%). Toetuste osatähtsus sissetulekutes oli kõige suurem PLK ja
MAHE tootjatel, moodustades vastavalt 39% ja 54% sissetulekutest. KSM tootjatel
54

Ülemine detsiil on näitaja, millest suurema osakaaluga tootjaid on 10%
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moodustasid toetused 19% sissetulekutest. Erinevaid 2. telje toetusi taotlenud ettevõte
sõltuvus toetustest on väga erinev ning toetuste osatähtsus sissetulekutes varieerub
vahemikus 16% – 54%.
2. telje meetmetoetuste lõikes tootsid NLV tööjõu aastaühiku kohta kõige rohkem KSM
tootjad (20 115 euro/TJÜ) ja kõige vähem OTL tootjad (8402 euro/TJÜ). 2. telje toetuste
osakaal NLV-s on väikseim LKT ja KSM tootjatel (vastavalt 20% ja 25%) ja suurim MAHE
tootjatel (82%).
FADN andmetel moodustas Eesti keskmisel põllumajandustootjal ettevõtjatulu koos
toetustega 2014. aastal 4 442 eurot/TJÜ (2013. a 7723 eurot/TJÜ). Tööjõu aastaühiku kohta
arvestatuna tootsid 2014. aastal kõige rohkem (7348 eurot) ettevõtjatulu PLK tootjad ning
kõige vähem LKT tootjad (2049 eurot) OTL tootjate ettevõtjatulu jäi negatiivseks (-2068
eurot). KSM ja MAHE tootjad tootsid ettevõtjatulu tööjõu aastaühiku kohta arvestatuna
keskmiselt vastavalt 4772 eurot ja 5665 eurot.
Ettevõtjatulu arvestatuna põllumajandusmaa hektari kohta moodustas Eesti keskmisel
põllumajandustootjal koos toetustega 2014. aastal 68 eurot /ha (2013. a 127 eurot/ ha). 2.
telje meetmetoetuste lõikes tootsid 2014. aastal kõige rohkem ettevõtjatulu (k.a toetused)
PLK ja NAM tootjad (vastavalt 77 ja 76 eurot/ha).
Tasustatud tööjõu osatähtsus kogu tööjõukulus erines oluliselt 2. telje toetusi taotlenud
tootjate lõikes, kui MAHE tootjatel oli üle 65% kogu tööjõukulust tasustamata (2013. a
70%), siis KSM tootjatel ainult 20% (2013. a 24%).
Eesti keskmisel põllumajandustootjal jäi 2014. aastal arvestuslik netokasum (koos toetustega
v.a investeeringutoetused) negatiivseks, moodustades -2173 eurot tööjõu aastaühiku kohta
(2013. a 1581 eurot/TJÜ). KSM tootjatel oli ANK koos toetustega tööjõuühiku kohta
arvestatuna keskmiselt 1873 eurot. Tööjõuühiku kohta arvestatuna oli ANK kõige suurema
miinusega OTL ja tavatootjatel (vastavalt -8588 ja -4969 euro/TJÜ).
Põllumajandusmaa hektari kohta arvestatuna jäi Eesti keskmisel põllumajandustootjal ANK
koos toetustega 2014. aastal negatiivseks (-33 eurot/ha; 2013. a 26 eurot/ha). ANK tootmise
seisukohalt kujunes 2014. aasta väga kehvaks ning ANK koos toetustega jäi kõigis (v.a KSM
tootjatel) analüüsitavates gruppides negatiivseks. Põllumajandusmaa hektari kohta
arvestatuna oli ANK kõige suurema miinusega OTL ja tavatootjatel (vastavalt -132 eurot/ha
ja -100 eurot/ha).
FADN andmetel kulutas 2014. aastal Eesti põllumajandustootja investeeringuteks keskmiselt
27 336 eurot ettevõtte kohta (2013. a 37 360 eurot). Tööjõu aastaühiku kohta investeeriti
2014. aastal keskmiselt 14 771 eurot (2013. a 19 626 eurot). 55% Eesti
põllumajandustootjatest ei ole 2014. aastal investeeringuid teinud. Kõige rohkem (65%)
mitteinvesteerinud ettevõtteid oli 2014. aastal NAM tootjate hulgas ning kõige vähem (alla
36%) PLK ja KSM tootjate hulgas. Üle 10 000 eurot tööjõu aastaühiku kohta investeeringuid
teinud ettevõtteid oli kõige rohkem KSM ja PLK tootjate ning kõige vähem tavatootjate
hulgas.
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4.2.4. ÜPP TOETUSTE JAGUNEMINE
ÜPP toetuste jagunemine maakonniti

MAK 2007-2013 2. telje meetmetoetuste üldisesse põllumajandustoetuste konteksti paigutamiseks
ning laiema tausta saamiseks toetuste võimalikust mõjust maakonnas, on vaadeldud ÜPP I ja II
samba toetuste jagunemist maakondade vahel aastatel 2013-2014. I samba toetuste analüüsimisel
võeti arvesse kõik PRIA poolt väljamaksmisele kuulunud otsetoetused, põllumajanduse
turukorralduse toetused ja riiklikud toetused. Pindalapõhiseid üleminekutoetusi 2014. aastal ei
makstud. II samba ehk MAK 2007-2013 meetmetoetustest võeti analüüsimisel arvesse kõik
väljamaksmisele kuulunud 1., 2., 3. telje ja LEADER meetme toetused.
Toetuste jaotamisel maakonniti (Lisa 26) on aluseks võetud PRIA kliendiregistris olev toetuse saaja
postiaadress, kuna toetuste sidumine konkreetse tegevusmaakonnaga on keeruline. Postiaadress
näitab tavajuhtudel seda põllumajandustootja kontori asukohta või elukohta, mille ta ise on esitanud
PRIA kliendiregistrisse ning mida uuendatakse juhul, kui PRIA-sse on põllumajandustootja poolt
sellekohane avaldus esitatud. Põllumajandustootjate maad võivad paikneda mitmes maakonnas ja
seetõttu tuleb arvestada, et antud maakondlik jaotus ei pruugi näidata tegelikke toetuste kasutamise
piirkondi. 2013. aasta kohta käivate andmete analüüsil on kasutatud PRIA andmepäringut
15.04.2014 seisuga ja 2014. aasta kohta 31.01.2015 seisuga.
ÜPP I ja II samba toetuste jagunemine

Sarnaselt eelnevale aastale rakendati ka 2014. aastal Eestis toetuste ümbersuunamist ehk teisisõnu
taotlejale makstavate otsetoetuste kogusumma vähendamist 55. Nimetatud vähendamisi rakendatakse
taotlejatele, kelle otsetoetuste kogusumma on üle 5000 euro. Lisaks rakendus alates 2013. aastast
Eestis finantsdistsipliin 56, mis puudutab EL eelarvest rahastatavate toetuste vähendamist ehk ÜPT-d
ja piimasektori eritoetust. (PM, 2014a)
2014. aastal maksti nii I kui ka II samba toetusi välja vähem kui 2013. aastal. I samba raames
väljamakstud toetuste summa oli 115 mln eurot, mis on 10,4 mln eurot vähem kui eelneval aastal ja
II samba raames vastavalt 121 ja 39,9 mln eurot.
Lääne-Virumaa põllumajandustootjad said sarnaselt eelnevatele aastatele ka 2014. aastal kõige enam
I samba toetusi (12,8 mln eurot; Joonis 123) . Järgnesid Tartumaa ja Viljandimaa (mõlemad 10,9
mln eurot). 2014. aastal vähenesid toetused võrreldes 2013. aastaga enamikes maakondades. Üheks
toetuste kogusumma vähenemise põhjuseks on kindlasti see, et 2014. aastal ei makstud ühtegi
üleminekutoetust 57.
II samba toetuste 2014. aasta kogusumma oli sarnaselt 2013. aastale kõige kõrgem Tartumaal (13,9
mln eurot), järgnesid Pärnumaa (12,8 mln eurot) ja Harjumaa (11,4 mln eurot). Võrreldes 2013.
55

Vähenduste aluseks on nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 artikkel 7 lõige 1 punkt d ja lõige 2 ning artikkel 132 lõige
2 punkt b
56
Euroopa Nõukogu on finantsdistsipliini (otsetoetuste summa vähendamine) rakendamiseks vastu võtnud määruse
(EÜ) nr 1181/2013, milles käsitletakse määruses (EÜ) nr 73/2009 sätestatud otsetoetuste kohandamise määra
kehtestamist. 2014. aastal oli otsetoetuste kohandamise määr üle 2 000 euro suurustele otsetoetuste summadele
1,393041%.
57
Üleminekutoetuste hulka kuuluvad põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus, ammlehma ja ute
kasvatamise ning veise, piima ja ute üleminekutoetus
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aastaga on toetuste kogusumma kõigis maakondades vähenenud (0,2-3,7%) Üheks vähenemise
põhjuseks on 2. telje meetmete kohustusperioodide lõppemine 5947 taotlejal 2014. aastal (MEM,
2015c).

Joonis 123. ÜPP I ja II samba välja makstud toetuste jagunemine maakonniti 2014. aastal (PRIA, 31.01.2015
andmetel)

ÜPP II samba toetuste jagunemine

MAK 2007-2013 raames väljamakstud toetustest moodustasid 2014. aastal kõige suurema osa 2.
telg (49%) ja 1. telg (32%), järgnesid LEADER (12%) ning 3. telg (7%). 2013. aastaga võrreldes
vähenes 1. telje väljamaksete kogusumma 25 mln euro võrra, 2. telje väljamaksete kogusumma jäi
samale tasemele. Kolmanda telje ja LEADER väljamaksete kogusumma vähenes vastavalt 7 ja 3
mln eurot.
Maakondlikus jaotuses maksti 1. telje 58 meetmete raames 2014. aastal välja enim toetusi Tartumaa
põllumajandustootjatele – 5,9 mln eurot (2013. a 9,5 mln eurot; Joonis 124). 2. telje 59 toetusi maksti
välja enim Pärnumaa ja Saaremaa põllumajandustootjatele – vastavalt 5,9 ja 5,6 mln eurot (2013. a

58
1. telg on suunatud põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõime ja põllumajandusvaldkonna inimpotentsiaali
arendamisele
59
2. telje on suunatud mullastiku, eluslooduse, veekeskkonna, põllumajandusmaastike säilitamise ja parendamise ning
maapiirkondade ja maamajanduse jätkusuutlikkuse tõstmisele
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vastavalt 5,8 ja 5,5 mln eurot) ja 3. telje60 meetmete raames maksti enim toetusi Tartumaa ja
Saaremaa tootjatele – vastavalt 1,6 ja 1,2 mln eurot (2013. a vastavalt 1,9 ja 1,7 mln eurot).
2014. aastal LEADER-meetme61 raames uute taotluste vastuvõttu ei toimunud. Strateegia
elluviimiseks väljamakstud toetuse kogusumma on olnud läbi aastate suurim Harjumaal, kus toetuse
kogusumma kasvas aasta- aastalt -2010. a 0,7 mln eurolt 2013. aastal 3,0 mln euroni ja vähenes
2014. aastal 2,6 mln euroni.

Joonis 124. MAK 2007-2013 raames väljamakstud toetuste jagunemine telgede kaupa 2014. aastal
maakonniti (PRIA, 31.01.2015 andmetel)

60

3. telg on suunatud maapiirkondade elukvaliteedi parandamisele ja majandustegevuse mitmekesistamise
soodustamisele, selleks toetatakse külade uuendamist ja arendamist ning maapiirkonna majandustegevuse
mitmekesistamist
61
LEADER-meetme rakendamine koosneb piirkondlike arengustrateegiate koostamisest, kohalike tegevusgruppide
arendamisest ja kohalike tegevusgruppide strateegiate elluviimisest
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MAK 2007-2013 2. telje meetmetoetuste jaotumine

MAK 2007-2013 2. telje väljamakstud toetuste kogusummast moodustasid 2014. aastal kõige
suurema osa KSM (36%) ja MAHE (23%), järgnesid ESA (16%), LKT (8%), PLK (8%) ja NAM
(6%). Muude toetuste osakaal kokku kõigist toetustest jäi kuni 1% piiresse.
MAK 2007-2013 raames väljamakstud toetuste kogusummas on 2. telje erinevate toetuste hulgas
2014. aastal sarnaselt eelnevatele aastatele KSM suurima osatähtsusega Jõgevamaa (68%; 2029
tuhat eurot) ja Lääne-Virumaa (63%; 3168 tuhat eurot) põllumajandustootjatel (Joonis 125). KSM
osatähtsus on kõige väiksem Hiiumaal, moodustades 6% (111 tuhat eurot) kõikidest 2. telje
toetustest.
MAHE toetuse osatähtsus maakondade lõikes on 2014. aastal suurim Hiiumaa (36%, 628 tuhat
eurot) põllumajandustootjatel, järgnevad Tartumaa (35%; 1867 tuhat eurot) ja Viljandimaa (34%;
1511 tuhat eurot).
Poollooduslikke kooslusi on teatud piirkondades rohkem, nagu näiteks Lääne-Eestis ja saartel,
mistõttu on PLK hooldamise toetuse osakaal neis piirkondades suurem. 2014. aastal moodustas PLK
toetus Hiiumaal 26% (462 tuhat eurot), Läänemaal 26% (1243 tuhat eurot) ja Saaremaal 24% (1352
tuhat eurot) 2. telje väljamakstud toetuste kogusummast.

Joonis 125. MAK 2007-2013 2. telje väljamakstud toetuste jagunemise osatähtsus (%) maakonniti 2014.
aastal (PRIA, 31.01.2015 andmetel)
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Erinevate toetuste lõikes (I, II sammas ja riiklikud toetused) on suurima 2014. aastal väljamakstud
kogusummaga maakond Tartumaa (25,6 mln eurot; 2013. a 29,8 mln eurot), järgnevad Harjumaa
(23,2 mln eurot; 2013. a 27,7 mln eurot) ja Pärnumaa (23,0 mln eurot; 2013. a 26,8 mln eurot).
ÜPP toetuste jagunemine põllumajandustootjate suurusgrupiti

ÜPP toetuste analüüsil määrati igale PRIA põllumajandusloomade ja põllumassiivide registris
olevale tootjale (kellel oli maid ja/või loomi) tootmistüüp ja majanduslik suurus vastavalt Euroopa
Liidu FADN tüpoloogiale. Põllumajandusettevõtte tootmistüübi määramise aluseks on 2010.
aruandeaastast kasutusele võetud põllumajanduslike majapidamiste tüpoloogia62 (EL komisjoni
määrus (EÜ) nr 1242/2008).
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 2014. aastal on ära
toodud lisas (Lisa 27).
Suurtootjad said 2014. aastal I samba väljamakstud toetustest 58% ja II samba toetustest 34%,
väiketootjad vastavalt 11% ja 11%. I samba toetused moodustasid 2014. aastal enam kui poole
suurtootjatele makstavatest toetuste kogusummast (61%). Väiketootjatel oli vastav näitaja 49% ja
keskmise suurusega tootjatel 52%. Riiklikud toetused olid 2014. aastal suurima osakaaluga FADN
tüpoloogia järgi määratlemata tootjatel63 (50%).
Täpsemast II samba erinevate telgede ja LEADER-meetme analüüsist selgus, et 2014. aastal
väljamakstud toetuste kogusummast on suurima osakaaluga 1., 3. telje ja LEADER-meetme puhul
FADN tüpoloogia järgi määratlemata tootjad (vastavalt 47%, 71% ja 93% väljamakstud toetustest;
Joonis 126). Majandusliku suurusega määratlemata tootjate suur osakaal tuleneb vastavate
toetusmeetmete eripärast. Nii näiteks rõhutavad 1. telje eesmärgid kolme erineva sektori arengut,
mistõttu makstakse toetusi nii põllumajandustootjatele, erametsa valdajatele kui ka toiduainete
töötlejatele. 3. telje meetmetega kaasajastatakse külade infrastruktuuri, kultuuri ja
arhitektuuripärandit ning maapiirkondades mitmekesistatakse ettevõtlust ning LEADER-meede on
kavandatud kohalike tegevusgruppide strateegiate elluviimiseks, mistõttu on põllumajandustootjate
(kellele on võimalik määrata majanduslik suurus) osakaal toetuste saajate hulgas väike.
2. telje väljamakstud toetuste kogusummas suurima osakaaluga on suurtootjad (56% väljamakstud
toetustest).

62

Põllumajanduslike majapidamiste liigituses on ettevõtte tootmistüübi ja majandusliku suuruse määramise aluseks
standardkogutoodangu (SKT) väärtus eurodes
63

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 126. MAK 2007-2013 telgede ja LEADER-meetme raames väljamakstud toetuste jagunemine
majandusliku suurusklassi alusel 2014. aastal (PRIA, 31.01.2015 andmetel) (FADN, 2015b)

MAK 2007-2013 2. telje meetmetoetuste jagunemise analüüs näitab, et 2014. aastal väljamakstud
KSM toetuse kogusummast maksti enamus ehk 81% suurtootjatele (Joonis 127). Suurtootjatele on
läinud ka suurem osa SRT (69%) ja LKT (68%) väljamakstud toetusest. MAHE toetuse
väljamakstud kogusumma jaguneb peamiselt suurtootjate (43% kogusummast) ja keskmiste tootjate
(40%) vahel. NAM toetus jaguneb peamiselt FADN tüpoloogia järgi määratlemata tootjate (70%) ja
hobitalunike (23%) vahel, kuna vaid veerandik NAM tootjatest tegeleb põllumajandusliku
tootmisega (2014. aastal deklareeris NAM taotlejatest oma põllumajandusmaid 23%).
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Joonis 127. MAK 2007-2013 2. telje meetmetoetuste jagunemine majandusliku suurusklassi alusel 2014.
aastal (PRIA, 31.01.2015 andmetel) (FADN, 2015b)

Võrreldes 2013. aastaga ei ole väljamakstud 2. telje meetmetoetuste jagunemises olulisi muutusi
toimunud, suurtootjate osakaal väljamakstud toetuste kogusummas on vähenenud 1-8% võrra ning
samavõrra on suurenenud väike- ja keskmise suurusega tootjate osakaal. Toimunud muudatuste
põhjuseks võib olla pigem 5. aastase kohustusperioodi lõppemine kui suurtootjate üldarvu
vähenemine.
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ÜPP toetuste jagunemine tootmistüübiti

ÜPP I ja II samba väljamakstud toetuste jagunemist analüüsiti ka põllumajandustootjate
tootmistüübi järgi. Eestis on kasutusel seitse tootmistüüpi: taimekasvatus64, aiandus65,
püsikultuurid 66, piimatootmine, loomakasvatus67, sea- ja linnukasvatus68 ja segatootmine69.
Detailsemad andmed toetuste jagunemise kohta erinevate tootmistüüpidega ettevõtete vahel on ära
toodud lisas (Lisa 28).
Analüüsides tootmistüüpidega määratletud põllumajandustootjatele 2014. aastal väljamakstud
põllumajandustoetusi, selgub, et taimekasvatajad ja piimatootjad on sarnaselt eelnevatele aastatele
saanud võrreldes teiste tootmistüüpidega suurema osa toetustest. I samba väljamakstud toetuste
kogusummast moodustab taimekasvatajate osakaal 48% (2013. 43%) ja piimatootjate osakaal 23%
(2013. a 31%), II samba puhul vastavalt 28% ja 13%.
MAK 2007-2013 2. telje raames erinevate väljamakstud meetmetoetuste osakaal erineb
tootmistüübiti oluliselt. 39% meetmetoetuste kogusummast makstakse taimekasvatusega
tegelevatele põllumajandustootjatele, 22% piimatootmise ja loomakasvatusega tegelevatele
põllumajandustootjatele. Kõige väiksema osakaaluga on olnud jätkuvalt aianduse- ja püsikultuuride
tootmistüüp, mille osakaal on jäänud kahe tootmistüübi peale kokku 1% piiresse. Samuti on 1%
osakaaluga sea- ja linnukasvatus. Eelpoolnimetatud tootmistüüpe iseloomustab vähene (üldjuhul)
põllumajandusmaa pindala ja spetsiifiliste meetmetoetuste puudumine MAK 2007-2013
programmperioodil.
MAK 2007-2013 2. telje väljamakstud toetuste osakaal kogusummast sõltub erinevatel
tootmistüüpidel suuresti antud meetmetoetuste eripärast ehk siis sellest kas meede on suunatud
pigem taime- või loomakasvatajatele. Nii selgub täpsemal analüüsil, et 2014. aastal väljamakstud
KSM toetus makstakse peamiselt taimekasvatuse- (54% kogusummast) ja piimatootmisega (30%)
tegelevatele tootjatele (Joonis 128). Samuti on suur taimekasvatajate osakaal SRT puhul, kus
väljamakstud toetuse kogusummast 67% läheb taimekasvatuse- ja 24% segatootmisega tegelevatele
tootjatele.
Selliste meetmete puhul (LKT, OTL ja MAHE toetatavad loomad), kus toetust makstakse
loomapõhiselt, on ka vastavate tootmistüüpide osakaal suurem. Nii on 2014. aastal väljamakstud
LKT kogusummast makstud 58% piimatootmisega ja 23% loomakasvatusega tegelevatele tootjatele
ning MAHE toetuse puhul vastavalt piimatootmisega 9% ja loomakasvatusega tegelevatele
tootjatele 46% kogusummast.
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Taimekasvatus – teravilja, õli- ja valgukultuuride kasvatamine, üldine taimekasvatus
Aiandus - aiandus katmikalal, avamaal, muu aiandus (k.a puukoolid)
66
Püsikultuurid – puuviljakasvatus, erinevate püsikultuuride kasvatamine
67
Loomakasvatus – lihaveise-, piima- ja lihaveisekasvatus, lamba- ja kitsekasvatus, muud karjatatavad loomad
68
Sea- ja linnukasvatus ja erinevate teratoiduliste kasvatamine
65

69

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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Joonis 128. MAK 2007-2013 2. telje meetmetoetuste jagunemine tootmistüübi alusel 2014. aastal (PRIA,
31.01.2015 andmetel) (FADN, 2015b)
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4.2.5. MAK 2007-2013
JÄTKUSUUTLIKKUS

PERIOODI

2.

TELJE

TOETUSTE

SAAJATE

MAJANDUSLIK

Põllumajandustootja jätkusuutlikkuse analüüsi peamiseks eesmärgiks on hinnata 2. telje toetuste
mõju ulatust põllumajandustootjate jätkusuutlikkusele, hinnates jätkusuutlike tootjate osakaalu
vastavat toetust saanud ettevõtete hulgas. Hindamise aluseks on võetud jätkusuutlikku arengut
tagava arvestusliku brutolisandväärtuse 70 (BLV) tase tööjõu aastaühiku71 (TJÜ) kohta.
Jätkusuutlikku arengut tagava BLV arvestamisel on eeldatud, et põllumajandusettevõtte BLV peab
katma konkurentsivõimelise palgataseme töötajatele (k.a omaniku ja tema pereliikmete tasustamata
tööjõule) ja 5% ettevõtte põhivarade keskmisest väärtusest (v.a maa), mis on vajalik normaalseks
taastootmiseks. Palgataseme baasiks on võetud töötleva tööstuse keskmine kogu tööjõukulu 72 töötaja
kohta aastas. MAK 2007 – 2013 2. telje meetmetest toetust taotlenud tootjate keskmiste põhivarade
väärtuste arvestamisel on kasutatud FADN andmeid. Seega sõltub jätkusuutlikuks arenguks vajalik
BLV TJÜ kohta ettevõtete põhivarade suurusest ning seetõttu on meemete lõikes erinev.
Põllumajandustootjate jätkusuutlikkust on hinnatud MAK 2007 – 2013 2. telje meetmete lõikes,
võrdluseks on lisatud 2. telje toetusi taotlenud põllumajandustootjate keskmine ning Eesti keskmine
põllumajandustootja (FADN üldkogumisse kuuluvad põllumajandustootjad). Lisas (Lisa 29) on ära
toodud brutolisandväärtuse muutus 2. telje meetmete lõikes nii analüüsiaastale eelneva aasta kui ka
perioodi algusaasta (2007. a) võrdlusena.
Jätkusuutlike tootjate osakaalu hindamisel on eeldatud, et põllumajandusettevõtte BLV peab katma
konkurentsivõimelise palgataseme kõikidele töötajatele, kuid sageli omanik iseendale ega teistele
pereliikmetele ametlikult palka ei maksa. 2014. aastal moodustas põllumajandustootmises
kasutatavast tööjõust keskmiselt 46% tasustamata tööjõud. Tasustatud tööjõu osatähtsus kogu
tööjõukulus erines oluliselt MAK 2. telje toetusi taotlenud tootjate lõikes. MAHE ja tavatootjate
grupis oli üle 65% kogu tööjõukulust tasustamata, samas KSM tootjate grupis ainult 20%
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. Jätkusuutlikkuse hindamiseks võrreldi iga ettevõtte tegelikku (tootja
andmetel põhinev) BLV taset TJÜ kohta arvestusliku (töötleva tööstuse keskmine) jätkusuutlikkuse
tasemega. Jätkusuutlikku arengut tagava BLV TJÜ hindamiskriteeriumid olid järgmised:
·
·

kui BLV tööjõu aastaühiku kohta jääb 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.
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Brutolisandväärtuse (BLV) arvutamiseks lisatakse kogutoodangu väärtusele toetuste (v.a investeeringutoetused) ja
ettevõtlusega seotud maksude bilanss ning lahutatakse eri- ja üldkulud
71
Tööjõu aastaühik (TJÜ) on ühe töötaja täistööaeg, mis võrdub arvestuslikult 2 200 töötunniga aastas
72
Statistikaameti andmetel oli 2007. aastal töötlevas tööstuses kogu tööjõukulu (koos sotsiaal- ja ravikindlustusmaksu
ning töötuskindlustusmaksuga) töötaja kohta aastas 10 980 €, 2009. aastal 12 395 €, 2009. aastal 11 805 €, 2010. aastal
12 307 €, 2011. aastal 12 996 € ning 2012. aastal 14 052 €
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Jätkusuutlike tootjate osakaal aastatel 2007-2013 erinevate 2. telje toetuste taotlejate hulgas erineb
oluliselt. Kindlasti tuleb siinkohal arvestada, et analüüsi on kaasatud ainult FADN üldkogumisse
kuuluvad põllumajandustootjad, kelle majandusliku suuruse alampiiriks on standardkogutoodangu
(SKT) 73 väärtus 4000 eurot.
Kui võrrelda jätkusuutlike tootjate osakaalu tootjate koguarvust koos meetme toetusega ja ilma
meetme toetuseta, selgus et meetme toetuse mõju erines oluliselt 2. telje erinevate meetmete lõikes.
2014. aastal oli jätkusuutlike tootjate osakaal kõige suurem (59% tootjate koguarvust; Joonis 129)
KSM tootjate hulgas ning kõige väiksem LKT ja NAM tootjate hulgas (vastavalt 26% ja 27%
tootjate koguarvust).
Meetme toetuse mõju jätkusuutlike tootjate osakaalule oli kõige suurem PLK, KSM ja MAHE
tootjate puhul. Nimelt, PLK toetuseta oleks olnud jätkusuutlikke tootjaid PLK tootjate hulgas 8%
võrra vähem ning MAHE toetuseta jätkusuutlikke tootjaid 12% vähem.
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Joonis 129. Jätkusuutlike põllumajandustootjate osakaal tootjate koguarvust MAK 2007-2013 2. telje
meetmete lõikes (koos ja ilma meetme toetuseta) 2014. aastal (PRIA, 31.01.2015 andmetel) (FADN, 2015b)

Põllumajandustootjad on väga erinevad, nii tootmisstruktuuri kui ka majandusliku suuruse poolest,
mistõttu on jätkusuutlike tootjate osatähtsus ja 2. telje toetuste mõju ulatus tootjate
jätkusuutlikkusele suurusgrupiti erinev. MAK 2. telje raames makstud toetuste mõju hindamiseks
põllumajandustootjate peamistele majandustulemustele ning jätkusuutlike tootjate osakaalu
hindamiseks on tootjad jagatud majandusliku suuruse alusel kolme gruppi:
· väiketootjad – SKT 4000€ - 25 000€
· keskmise suurusega tootjad – SKT 25 000€ - 100 000€
· suurtootjad – SKT üle 100 000€
Jätkusuutlike tootjate osakaal erines oluliselt suurusgruppide lõikes (Joonis 130). Analüüsist selgus,
et 2014. aastal oli jätkusuutlikke tootjate osakaal kõige suurem (74%-100%) suurtootjate hulgas,
samas väiketootjate hulgas oli neid sõltuvalt meetmest vaid 4%-26%.

73
Ettevõtte standardkogutoodang (SKT) arvutatakse standardtoodangu (ST) koefitsientide alusel lähtudes kasvatatavate
põllumajanduskultuuride kasvupinnast ja loomade keskmisest arvust aruandeaastal
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Joonis 130.Jätkusuutlikke tootjate osakaal tootjate koguarvust MAK 2007-2013 2. telje meetmete lõikes,
2014. aastal (PRIA, 31.01.2015 andmetel) (FADN, 2015b)

Kokkuvõtvalt võib eelnevast 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. Nii oli KSM toetust taotlenud tootjate hulgas jätkusuutlikke tootjaid 59%, samas kui vaadata
neid eraldi suurusgruppide lõikes, siis selgub, et suurtootjate hulgas oli jätkusuutlikke tootjaid 87%,
keskmise suurusega tootjate hulgas – 54% ja väiketootjate hulgas – 26%.
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5. KOMPLEKSUURING MAHE– JA TAVAVILJELUSEST
Kompleksuuringuga alustati PMK Kuusiku katsekeskuses 2003. aastal. Uuring on pikaajaline.
Selgitatakse mitmete maaviljeluslike võtete (mullaharimine, külviaeg, orgaanilise väetise
kasutamine, liblikõieliste heintaimede allakülvid haljasväetiseks jm) ja viljelusviiside (mahe-,
tavaviljelus) olulisust PKT seisukohalt. Kompleksuuring viiakse läbi erinevates mahe- ja
tavakülvikorra katsetes.

5.1. KOMPLEKSUURING JA SELLE EESMÄRGID
Uuringu eesmärgiks on selgitada mahe- ja tavaviljeluse külvikordades mullaviljakuse, mullatervise
ja kultuuride saaginäitajate muutusi pikema aja jooksul, kasutades erinevaid agrotehnoloogilisi
lahendusi. Nende mõju hinnatakse järgmiste indikaatorite abil: mulla toitainete ja orgaanilise aine
sisaldus, mullatoitainete bilanss, mulla füüsikalised näitajad, vihmausside ja mikroorganismide
tegevus, umbrohtumus, kultuuride saak ja saagikvaliteet, taimehaigused, -kahjurid ja -kasurid ning
kultuuride kattetulu. Eeltoodud näitajate kohta kogutakse andmeid vastavalt metoodikale erineva
pikkusega uurimissammuga.
Uuritavad külvikorratüübid ja agrotehnoloogad 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. Väiksem osa katsealast paikneb
kerge liivsavilõimisega leostunud mullal. Rähkmuld on üks enam levinud mullatüüp Põhja–Eesti ja
Saaremaa põllumajandusettevõtetes, ülejäänud piirkondades leidub seda vähem. Leostunud mulda
loetakse Eesti viljakamate põllumuldade hulka. Künnikihi omastatava fosfori ning kaaliumi sisaldus
(Melich-3 järgi) oli katse algusperioodil keskmine ja mikroelementide sisaldus madal, pH on
valdavalt neutraalne (ühel külvikorraväljal nõrgalt happeline). Huumusesisaldus (Tjurini järgi) on
keskmine või üle keskmise. Selline mullaviljakuse tase peaks olema suhteliselt tavaline suure hulga
maheviljelejate põllumaadel Eestis. Uuringuid teostatakse mitmes külvikorras, erinevate
uurimisfaktorite alusel (Lisa 30, Lisa 31).
5.1.1. KULTUURIDE UMBROHTUMUS, SAAGINÄIT AJAD, KATTETULU JA NPK-ÜLDBILANSS
PÕLDHEINAROHKES SÖÖDAKÜLVIKORRAS

Külvikord on planeeritud söödakülvikorrana ja seal on olnud järgnev viljavaheldus: põldhein 1. a –
põldhein 2. a – suvinisu – segavili (hernes või suvivikk + kaer) – suvioder allakülviga. 2014. ja
2015. a algas külvikorras uus kultuuride rotatsioon. Maheviljeluses on see 3. järjestikuseks
rotatsiooniks ja tavaviljeluses 2. rotatsiooniks.
2. a põldheina katsepõld künti terves ulatuses ümber suvinisu külvi eelselt kevadel, kusjuures
poolele osale põllust anti künnieelselt ka tahesõnnikut. Suvinisu ja segavilja põld künti või hariti
pindmiselt peale kultuuri koristamist sügisel. Poolele osale koristatud segavilja põllust anti sügisel
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suviodra järgneva aasta väetamiseks künni või pindmise harimise eelselt tahesõnnikut. Seetõttu
käsitletakse edaspidistes alaosades sõnnikuga väetamist suvinisule ja suviodrale otsemõjuna,
põldheina ja segavilja puhul järelmõjuna.
Terasaagid on allpool arvestatud 13% niiskusega ja need on eelnevalt puhastatud ning sorteeritud.
Põldhein 2015. aastal

Põldheina saak koguti 2015. a kahe niitena. Uues külvikorra rotatsioonis ongi plaanis koristada igal
aastal kaks niidet, kuna eelmises rotatsioonis ilmnes, et kui koristada põldheinalt kolm niidet, jääb
põllu P ja K bilanss rotatsioonis viie aasta keskmisena maheviljeluses negatiivseks. Niidete
vähendamisel kolmelt kahele on aga võimalus osa toitaineid sügisel koristamata massiga põllule
jätta ja nii bilanssi tasakaalustada. Kolmanda niite saak on 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.
Kuna kevad ja suve esimene pool olid jahedad, jäi põldheina 1. niite koristamise aeg nädala ja 2.
niite koristamise aeg poolteise nädala võrra hilisemaks kui eelmisel aastal. Katseperioodi (20072015) saakide võrdluses oli põldheina saagikus 2015. a üle keskmise.
Tahesõnniku järelmõjul suurenes 2015.aastal 1. a põldheina kahe niite haljas- ja kuivmassisaak
maheviljeluses võrreldes sõnniku mitteandmisega 34% (haljasmassisaak 6335 kg võrra hektarile ja
kuivmassisaak 1138 kg/ha) (Joonis 131). 2. aasta mahepõldheina saak tõusis sõnniku järelmõjul
oluliselt vähem – haljasmassisaak 9% (2322 kg/ha) ja kuivmassisaak 20% (961 kg/ha). Samas oli 2.
a põldheina saagikus maheviljelusel suurem kui 1. a põldheinal. Üldiselt on varem saagikam olnud
aga just 1. a põldhein. Tavaviljeluses anti 2015. a mineraalväetisega N-15, P-13 ja K-60 kg/ha.
Põldheina saagikus 2015. a tavaviljeluses sõnniku järelmõju (30 t/ha kaks korda 5-a jooksul) ja
mineraalväetise koostoime variandis praktiliselt ei erinenud ainult mineraalväetisi saanud variandist
(statistiliselt mitteusutav). Seega sõnniku järelmõju põldheina saagile mineraalväetiste foonil
praktiliselt ei ilmnenud. Varasematel aastatel on sõnniku järelmõju ja mineraalväetiste koostoime
variant andnud siiski väikese saagitõusu võrreldes ainult mineraalväetisi saanud variandiga. Nagu
varemgi, suurenes põldheina saak kõige rohkem mineraalväetiste andmisel. Sõnniku järelmõjul
tõusis näiteks põldheina kuivmassisaak maheviljeluses 2015. a keskmiselt 31% ja tavaviljeluses vaid
5,8%, kuid mineraalväetise andmisel tõusis kuivmassisaak 75% võrreldes väetamata
maheviljelusega. Vastupidiselt maheviljelusele, oli tavaviljeluses 2. a põldheina kahe niite kogusaak
aga märgatavalt väiksem kui 1. a põldheinal.
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Joonis 131. Põldheina haljas- ja kuivmassi kogusaagid 2015. aastal Kuusiku katsepõllul

Mahepõldheina 1. aasta keskmine haljasmassisaak moodustas tavaviljeluse keskmisest haljasmassisaagist 2015. a 50% ja 2. aasta põldheinal 78%. Kuivmassisaak moodustas vastavalt 56 ja 80%.
Mahepõldheina 1. aasta haljasmassisaak eelmise rotatsiooni keskmisena (2010.-2014. a) moodustas
tavaviljeluse keskmisest haljasmassi saagist aga 61% ja 2. aasta põldhein vaid 37%. Kuivmassisaak
moodustas vastavalt 69 ja 41%.
Terakultuuride umbrohtumus ja selle mõju terasaagile 2015. aastal

Selles alajaotises on umbrohtumuse ja saagi andmed esitatud sõnniku andmise ja mitteandmise
variandi keskmisena, kuna tahesõnnikul puudus märkimisväärne mõju umbrohtumusele.
Kaheaastane põldhein suutis vegetatiivselt levivaid umbrohte (VLU) nagu põldohakas, põldpiimohakas jt suhteliselt edukalt alla suruda, nii et nende maapealne toormass jäi järgnevas
suvinisus suhteliselt väikeseks kõigis mahe- ja tavaviljeluse variantides (Joonis 132). Lühiealisi
umbrohte (LEU) ohjeldas tavaviljeluses suhteliselt tõhusalt herbitsiidiga (Sekator) pritsimine,
seetõttu oli nende mass märgatavalt väiksem võrreldes maheviljeluse variantidega.
Siiski oli 2015. a VLU mass suvinisus tervikuna mõnevõrra suurem kui VLU mass eelmise
rotatsiooni (2010.-2014. a) keskmisena. Seda põhjustas eelkõige hariliku orasheina ja põldpiimohaka suurem levik 2015. a. Nende umbrohtude suurem levik võis tuleneda sellest, et suvinisule
eelnenud põldhein hõrenes 2. aastal punasest ristikust tugevalt ja tekkinud tühikutes olid soodsamad
tingimused nimetatud umbrohtude arenguks. Kõige enam esines orasheina tavaviljeluses pindmisel
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mullaharimisel. Siin oli VLU kogumass ka kõige suurem. Teravilja kasvu ajal pole võimalik
herbitsiididega tavaviljeluses orasheina tõrjuda, küll aga soodustavad mineraalväetised tema
arengut. Tavaviljeluse variantides kasvasid ka orasheina isendid väetise mõjul tunduvalt suuremaks
kui maheviljeluses. Maheviljeluse variantidest oli suurim VLU toormass ainult küntud variandis
peamiselt tänu põld-piimohaka suuremale levikule.
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Joonis 132. Suvinisu umbrohtumus ja terasaak pärast põldheina sissekündi 2015. a Kuusiku katsepõllul

Terakultuuri teisel järjestikusel kasvuaastal suurenes segaviljas VLU toormass kahekordse pindmise
mullaharimise ja ainult künniga maheviljeluse variantides kiiresti nagu varasematel aastatelgi
(Joonis 133). Pindmisel mullaharimisel levis segaviljas ja suviodras ka võilill, mida
künnivariantides polnud. VLU toormassi kasv jätkus maheviljeluses pindmisel mullaharimisel ka
segaviljale järgnevas suviodras. Kahekordsel tüükoorimisel koos künniga suudeti aga vegetatiivselt
levivad umbrohud kontrolli all hoida nii segaviljas kui ka suviodras sarnaselt varasematele aastatele
nii mahe- kui ka tavaviljeluses.
Maheviljeluses oli segaviljas tüükoorimise ja künni koosmõjul VLU toormass võrreldes pindmise
mullaharimise ja ainult künniga üle 15 korra ning tavaviljeluses pindmise mullaharimisega võrreldes
ligi 14 ja ainult künniga võrreldes ligi 5 korda väiksem. Kogu segavilja umbrohtumus oli
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tüükoorimise ja künni koosmõjul maheviljeluses pindmise mullaharimise ja ainult künniga võrreldes
üle 2 korra ja tavaviljeluses pindmise mullaharimisega võrreldes üle 2 korra ja künniga võrreldes
ligi poolteist korda väiksem. Tüükoorimise ja künni koosmõju tõhusust näitab ka see, et selle
harimisviisi korral oli maheviljeluses VLU toormass segaviljas oluliselt väiksem kui VLU toormass
tavaviljeluses pindmisel mullaharimisel ja ainult kündmisel, kus oli lisaks pritsitud ka herbitsiidiga
(MCPB ja Basagrani segu). Harilik orashein oli selgelt domineerivaks VLU liigiks mõlemal
viljelusviisil. Maheviljeluses esines pindmisel mullaharimisel ja ainult kündmisel ka rohkesti põldpiim- ja põldohakat.
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Joonis 133. Segavilja (hernes+kaer) umbrohtumus ning terasaak teisel aastal pärast põldheina sissekündi
2015. a Kuusiku katsepõllul

Suviodras oli maheviljeluses tüükoorimise ja künni koosmõjul VLU toormass pindmise
mullaharimisega võrreldes üle 24 korra ja künniga võrreldes üle 9 korra väiksem (Joonis 134).
Pindmisel mullaharimisel oli maheviljeluses suurim toormass võilillel. Suhtelisel rohkesti oli
pindmisel mullaharimisel ja ainult künnil maheviljeluses ka põldohakat, põld-piimohakat ning
orasheina. Kogu suviodra umbrohtumus oli tüükoorimise ja künni koosmõjul maheviljeluses
pindmise mullaharimise ja ainult künniga võrreldes 4,6 korda ja künniga võrreldes üle 2 korra
väiksem. Tüükoorimise ja künni koosmõju tõhusust maheviljeluses näitab ka see, et VLU toormass
oli siin väiksem kui VLU toormass tavaviljeluses pindmisel mullaharimisel ja ainult kündmisel nagu
segaviljaski. Ka suviodra pritsimisel kasutati tavaviljeluses umbrohutõrjeks herbitsiididena MCPB
ja Basagrani segu nagu segaviljaski.
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Joonis 134. Suviodra umbrohtumus ning terasaak kolmandal aastal pärast põldheina sissekündi 2015. a
Kuusiku katsepõllul

Tüükoorimise ja künni koosmõju ülesanne on vegetatiivselt levivate umbrohtude paljunemisorganite
väljakurnamine ja LEU seemnete suurem idanemise provotseerimine. Ühekordne künd, samuti
pindmine mullaharimine, seda ülesannet ei täida, vaid aitavad hoopis VLU maasiseseid
paljunemisorganeid tükeldades paljunemisele kaasa.
Suvinisus tavaviljelusel ja segaviljas nii mahe- kui tavaviljelusel avaldus statistiliselt usutav
tendents, et VLU toormassi vähenemisel harimisviiside lõikes kasvab LEU osakaal. See tendents on
avaldunud ka varem. Põhjuseks võib olla, et kui VLU alla surutakse, saab LEU rohkem vaba
kasvuruumi. Suviodras selline tendents 2015. a ei avaldunud. Seal võis LEU mõjutada ka põldheina
allakülv.
Suurim terasaak saadi nii suvinisul, segaviljal kui suviodral 2015. a nii tava- kui maheviljeluses
tüükoorimise järelmõjul koos künniga. Maheviljeluses oli tüükoorimise järelmõjul koos künniga
suvinisu terasaak võrreldes pindmise mullaharimise järelmõju variandiga 35% (760 kg/ha) ja ainult
künniga võrreldes 21% (521 kg/ha) suurem, tavaviljeluses vastavalt 26% (1020 kg/ha) ja 14% (395
kg/ha) suurem. Segavilja terasaak suurenes maheviljeluses tüükoorimisel ja künnil teiste
harimisviisidega võrreldes 38% (1032 kg/ha), tavaviljeluses pindmise mullaharimisega võrreldes
52% (1856 kg/ha) ja ainult kündmisega võrreldes koguni 72% (2256 kg/ha). Tüükoorimisel koos
künniga oli maheviljeluses segavilja terasaak isegi suurem kui terasaak tavaviljeluses pindmisel
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harimisel ja ainult kündmisel. Selline olukord, kus maheviljeluse terasaak ületab tavaviljeluse teatud
variandide terasaake, oli katseajaloos esmakordne. Selle peamiseks põhjuseks oli ilmselt suur
orasheina levik, mis pärssis kultuurtaimede kasvu eeltoodud tavaviljeluse variandides, võrreldes
maheviljeluse tüükoorimise ja künni koosmõju variandiga, kus orashein oli alla surutud.
Suviodral oli terasaakide vahe ainult küntud variandi ja tüükoorimise ning künni variandi vahel
väike. Erinevused olid suuremad aga pindmise mullaharimisega võrreldes. Tüükoorimisel koos
künniga oli odra terasaak maheviljeluses koguni 78% (1235 kg/ha) ja tavaviljeluses 7,2% (319
kg/ha) suurem kui pindmisel mullaharimisel.
Terakultuuridel avaldus ka selge statistiline seos VLU ja kõigi umbrohtude toormassi suurenemise
ning terasaagi vähenemise vahel. Tüükoorimisel koos künniga oli umbrohtumus väike ja terasaak
suurim. Teiste harimisviiside juures, kus umbrohtumus oli suur, oli ka terasaak tüükoorimise ja
künni variandiga võrreldes oluliselt väiksem.
Kõrgeima ja madalaima terakultuuride saagiga variandid 2015. aastal

Suvinisule `Mooni´ anti tavaviljeluses 2015. aasta kevadel külvi alla kompleksväetist (N-90, P-9, K17 kg/ha) ja pooltele variantidele lisaks kevadel tahesõnnikut 20 t/ha (N-118, P-11, K-120 kg/ha).
Maheviljeluses anti pooltele variantidele kevadel samas koguses (20 t/ha) tahesõnnikut, pooled
variandid jäid väetamata. Maheviljeluses saadi suurim suvinisu terasaak 2015. aastal sõnniku
andmise ning tüükoorimise ja künni koosmõju variandis 3245 kg/ha. Tavaviljeluses saadi suurim
saak samuti tüükoorimise ja künni foonil, nii sõnniku andmisel kui mitteandmisel praktiliselt
võrdsena - vastavalt 4997 ja 4996 kg/ha . Madalaim terasaak saadi nii mahe- kui tavaviljeluses
pindmise mullaharimise ja sõnnikuga mitteväetamise variandis – vastavalt 2161 ja 3761 kg/ha.
Suvinisu keskmine terasaak nii mahe- kui tavaviljeluses oli 2015. a ligilähedaselt samal tasemel
2014. a ehk üks katseperioodi kõrgeimaid.
Segavilja (hernes+kaer) väetati tavaviljeluses 2015. aastal kevadel kompleksväetisega (N-50, P-5,
K-9 kg/ha). Suurim segavilja terasaak saadi nii mahe- kui tavaviljeluses 2015. aastal sõnniku
andmise järelmõju ning tüükoorimise ja künni koosmõju variandis – vastavalt 4066 ja 5443 kg/ha
Need on ka terakultuuride suurimad saagid katseajaloo jooksul nii mahe- kui tavaviljeluses.
Madalaimad terasaagid olid nii mahe- kui ka tavaviljeluses ainult kündmise foonil, kusjuures
maheviljeluses sõnniku mitteandmisel 2510 kg/ha ja tavaviljeluses sõnniku andmise järelmõjul 3106
ja mitteandmisel 3173 kg/ha. Seega ületas maheviljeluses sõnniku andmise järelmõju ja
tüükoorimise ning künni koosmõju variandi terasaak oluliselt tavaviljeluse ainult küntud variandi
terasaake. Ka maheviljeluse tüükoorimise ja künni ning sõnnikuga mitteväetamise koosmõju
variandi terasaak (3435 kg/ha) oli tavaviljeluse ainult küntud variantide terasaakidest suurem.
Põhjuseks oli eelkõige tüükoorimise ja künni variandi vähene umbrohtumus (eelkõige orasheinaga)
võrreldes künni variantidega, mis võimaldas kultuuridel paremini kasvada.
Suviotra `Maali´ väetati tavaviljeluses 2015. aasta kevadel kompleksväetisega (N-50, P-5, K-9
kg/ha) ja pooled variandid said 2014. a sügisel lisaks tahesõnnikut 30 t/ha (N-141, P-33, K-192
kg/ha). Maheviljeluses anti pooltele variantidele 2014. a sügiskünni alla sama sõnnikukogus, pooled
variandid jäid väetamata. Suurimad suviodra terasaagid saadi nii mahe- kui tavaviljeluses 2015.
aastal sõnniku andmisel ning tüükoorimise ja künni koosmõju variandis – vastavalt 3166 ja 4845
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kg/ha ja ainult kündmise ning sõnniku koosmõju variandis – vastavalt 3162 ja 4785 kg/ha.
Madalaimad terasaagid oli maheviljeluses pindmise mullaharimise variandis – sõnniku
mitteandmisel 1617 ja andmisel 1542 kg/ha. Tavaviljeluses oli madalaim terasaak pindmisel
mullaharimisel sõnniku mitteandmisel – 4393 kg/ha. Maheviljeluses oli suviodra keskmine terasaak
ligikaudu sama suur kui 2014. a ehk üks katseajaloo kõrgeimaid. Tavaviljeluses saadi aga
katseperioodi kõrgeim keskmine saak.
Tahesõnniku mõjul suurenes maheviljeluses 2015. a sarnaselt 2010.-2014. a perioodile kõige
rohkem künnipõhiste variantide suviodra terasaak (Joonis 135). Nii tõusis ainult künnil suviodra
terasaak sõnniku andmisel ainult künni variandis 35% (818 kg/ha) ja tüükoorimisel koos künniga
29% (704 kg/ha). Suvinisu puhul vähendasid sõnniku mõju terasaagile ühelt poolt ilmselt põldheina
sissekünni järgsel lagunemisel vabanevad toiteelemendid. Sõnnikuga antavate toitainete hulk oli
suvinisule samuti väiksem kui suviodrale – suvinisule anti 20 ja suviodrale 30 t/ha sõnnikut.
Pindmisel mullaharimisel jäi saagimuutus väikeseks. Suviodral isegi langes natuke (4,6%). Kuna
sõnnik jääb siin mullaga korralikult segamata, siis vähendab see loomulikult ka sõnniku tõhusust
(osa lämmastikku ka lendub). Varasemal perioodil on pindmisel harimisel olnud sõnniku mõjul
siiski märgatav saagitõus (2010.-2014. a keskmisena 15%).
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Joonis 135. Mahekülvikorra terakultuuride aastate keskmised saagimuutused tahesõnniku mõjul võrreldes
mitteväetamisega 2015. aastal Kuusiku katsepõllul

Tavaviljeluses jäi sõnniku mõju mineraalväetiste foonil terasaakidele tagasihoidlikuks nagu
varematel aastatelgi. Tavaviljeluses said terakultuurid vajalikud toiteelemendid ilmselt põhiliselt
kätte kiiresti lagunevatest mineraalväetistest, mille foonil jäi sõnniku mõju minimaalseks.
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Maheviljeluses oli keskmine terasaak tavaviljeluse terasaagist 2015. a suvinisul 57%, segaviljal 76%
ja suviodral 52%. Perioodi 2010.-2014. keskmisena moodustas keskmine terasaak tavaviljeluse
terasaagist mahesuvinisul 60%, segaviljal 72% ning suviodral 52%.
Kattetulu külvikorras 2015. aastal

Kultuuride kattetulude arvestamisel korrutati nende saak müügihindadega ja liideti võimalikud
toetussummad (ÜPT, MAHE ja KSM toetus), millest lahutati muutuv– ning masintöökulud.
Masintöökulude leidmisel võeti 2015. a aluseks Eesti Taimekasvatuse Instituudi teaduri Kalvi
Tamme tehtud mahe- ja tavaviljeluse kuluarvutused 400 ha suurusele loomakasvatusettevõttele
(Tamm, 2014). Arvutustes lähtuti Lääne-Euroopa päritolu masinatest. Terakultuuride kattetulus
arvestati AS Baltic Agro ostuhindu novembris 2015. a. Suvinisu müügihinnaks toidunisuna oli
vastavalt kvaliteedikategooriale tavaviljeluses 151 ja maheviljeluses 149 euro/t, segaviljal ja
suviodral söödaviljana vastavalt 116 ja 147 euro/t ning närbsilol 35 euro/t. Teraviljapõhk koguti
põllult ruloonidesse ning sellele arvestati 2015. a müügihinnaks 15 euro/t. Suvinisu ja segavilja
müügihind oli 2015. aastal madalam kui 2014. aastal. Kultuuride kattetulu arvestati tava– ja
maheviljeluses künnipõhiste variantide kohta, kus tehti tüükoorimist ja anti tahesõnnikut või ei
antud.
Sarnaselt eelmistele aastatele põhjustasid tahesõnniku andmisel tehtud kulutused ka 2015. a suvinisu
ja -odra kattetulu järsu languse nii mahe– kui tavaviljeluses, võrreldes sõnniku mitteandmisega
(maheviljeluses keskmiselt -135 ja tavaviljeluses -199 euro/ha) (Tabel 18). Kalkulatsioonides
maksis suviodrale antud 30 t/ha allapanuga tahesõnniku laadimine, põllule viimine ja laotamine
kokku 241 eurot/ha ja suvinisule 20 t/ha andmine 187 eurot/ha. Samas pole tahesõnnik,
suviteraviljade terasaagi tõstmisel otsemõjuna kuigi efektiivne, kuna selle mineraliseerumine ja
toitainete vabanemine suure kuivainesisalduse tõttu oli liivsavimullas suhteliselt aeglane ega
taganud kulutustele vastavat saagitõusu.
Maheviljeluses oli suvinisu ja suviodra väetamisel sõnnikuga 2015. aastal kattetulu külvikorra välja
hektari kohta vastavalt 118 ja 151 euro võrra väiksem kui sõnnikuta variandis. Tavaviljeluses oli
sõnniku andmisel suvinisu ja –odra kattetulu külvikorra välja hektari kohta vastavalt 184 ja 214 euro
võrra väiksemaks võrreldes mitteandmisega. Sarnane olukord on olnud ka varasematel aastatel ja
näitab, just nagu poleks tahesõnniku põldudele laotamine ökonoomne. Tegelikult on uuritav
külvikord planeeritud söödakülvikorrana, kus loomakasvatuses toodetav sõnnik tuleb põldudele
laotada. Sel juhul moodustavad söödakülvikorras sõnniku andmise kulud osa piima või liha
tootmiskuludest. Söödakultuuride suurema saagikuse korral 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 sõnniku mitteandmisega, mis teeb sõnniku andmise ikkagi
põhjendatuks ka ökonoomika poolelt. Lisaks sellele, kui ettevõttes toodetud sõnnikut põldudele ei
antaks, tuleks seda käsitleda jäätmena ja selle eest tuleks maksta jäätmemaksu.
Tahesõnniku andmine oleks võrreldes mitteandmisega maheviljeluses 2015. a saagitaseme juures
ära tasunud suvinisu ja -odra müügihinna tasemel alates 370 euro/t.
Toetuste mittearvestamisel ületas terakultuuride keskmine kattetulu tavaviljeluses oluliselt
maheviljeluse oma ehk 47 euro võrra hektarile. Toetuste juurdearvestamisel oli ilma sõnnikuta
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terakultuuride keskmine kattetulu tavaviljeluses samuti suurem kui maheviljeluses (17 euro/ha
võrra), sõnniku andmisel vastupidi – väiksem (40 euro/ha võrra).
Tervikuna oli võrreldud variantide kattetulu 2015. a külvikorra välja kohta tavaviljeluses mõnevõrra
suurem ja maheviljeluses väiksem kui 2014. aastal. Toetuste osakaal kogutulust oli maheviljeluses
2015. aastal nagu varemgi tunduvalt suurem kui tavaviljeluses, kuna MAHE toetused olid tunduvalt
suuremad kui KSM toetused tavaviljeluses (Tabel 18). Lisaks olid maheviljeluses ka madalamad
saagid. Keskmiselt moodustasid toetused terakultuuride kogutulust 2015. a ühe külvikorravälja
hektari kohta maheviljeluses 36% ja tavaviljeluses 19%, mis on ligikaudu sama kui 2014. a.
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Tabel 18. Külvikorra kultuuride kattetulu, toodangu omahind ja põllumajandustoetuste osakaal kogutulust 2015. aastal
Näitaja
Põldhein 1. Põldhein
Suvinisu Segavili Suvioder Põldheina Kultuurid
a 2-niidet 2. a 2allakülv
kokku
närbsiloks
niidet
närbsiloks
TAVA sõnniku ja mineraalväetisega
Müüdav silo ja terasaak kg/ha
28 176
29 604
4 787
5 443
4 595
Kattetulu toetusteta €/ha
587
625
-41
67
-163
-113
961
Kattetulu toetustega €/ha
755
792
127
243
5
-113
1 799
Omahind €/kg
0,01
0,01
0,17
0,11
0,20
Toetuste osakaal kogutulust %
15
14
17
20
19
TAVA mineraalväetisega
Müüdav silo ja terasaak kg/ha
31 227
26 717
4 786
5 346
4 413
Kattetulu toetusteta €/ha
668
549
144
56
52
-113
1 354
Kattetulu toetustega €/ha
835
716
311
224
219
-113
2 192
Omahind €/kg
0,01
0,01
0,13
0,11
0,15
Toetuste osakaal kogutulust %
13
15
18
20
19
MAHE sõnnikuga
Müüdav silo ja terasaak kg/ha
21 720
20 525
3 035
4 066
2 916
Kattetulu toetusteta €/ha
501
470
-56
75
-255
-89
645
Kattetulu toetustega €/ha
742
711
185
315
-15
-89
1 848
Omahind €/kg
0,01
0,01
0,18
0,11
0,24
Toetuste osakaal kogutulust %
24
25
33
32
34
MAHE väetamata
Müüdav silo ja terasaak kg/ha
17 685
18 043
2 462
3 435
2 212
Kattetulu toetusteta €/ha
397
406
62
24
-105
-89
695
Kattetulu toetustega €/ha
637
647
303
264
136
-89
1 898
Omahind €/kg
0,01
0,01
0,14
0,12
0,21
Toetuste osakaal kogutulust %
28
28
37
36
41
-

Keskmiselt
külvikorra
välja kohta

Teravili
keskmiselt

192
360
0,10
17

4 942
-46
122
0,16
19

271
438
0,08
17

4 848
84
251
0,13
19

129
370
0,11
30

3 339
-79
162
0,18
33

139
380
0,10
34

2 703
-6
234
0,15
38
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NPK üldbilanss külvikorra rotatsioonis 2010.-2014. aastal

Külvikorra rotatsiooni NPK-bilansis on arvesse võetud kultuuride saagiga (terad, haljasmass,
põhk) ja leostumisega eemaldatavad ning sõnnikuga, mineraalväetistega, liblikõieliste
õhulämmastikuga, sademetega, mullaelustikuga ja külviseemnega mulda juurde toodavad
toiteelementide kogused. N-üldbilanssi pole üldiselt võimalik täpselt arvutada. Keeruline on
arvestada näiteks heintaimede juurte osakaalu ja punase ristiku juurtega seotud õhulämmastikku.
Arvesse võeti, et punase ristiku maapealne mass ja juured saavad 80% lämmastikust õhust ja
20% mullast.
Külvikorra rotatsiooni (keskmise põllu) NPK-üldbilanss peaks soovitavalt olema vähemalt
tasakaalu lähedal. Kui see on märgatavalt negatiivne, eemaldatakse NPK mullast saagiga liialt
palju mullavarude arvelt ja see viib mulla toiteelementide varu vähenemisele ning võimalikule
saagilangusele. Tasakaalustatud või negatiivse NPK bilansi korral väheneb ka toiteelementide
leostumise risk.
Bilansiarvestused tehti külvikorra rotatsiooni kohta vahemikus 2010-2014 tüükoorimise ja künni
koostoime variantides nii mahe- kui tavaviljeluses, kus poolele katsealast anti tahesõnnikut
rotatsioonis kaks korda ühele külvikorraväljale korraga 30 t/ha. Poolt katseala ei väetatud.
Suvinisu väetamisel sõnnikuga 30 t/ha anti nii mahe- kui tavaviljeluses perioodi keskmisena N141, P-23 ja K-155 kg/ha, suviodrale anti sõnnikuga N-146, P-33 ja K-176 kg/ha. Tavaviljeluses
anti perioodi keskmisena mineraalväetistega 1. ja 2. a põldheinale lisaks N-18, P-14 ja K-60
kg/ha, suvinisule N-90, P-10 ja K-43 kg/ha, suviodrale allakülviga N-50, P-6 ja K-26. Segavilja
väetati neljal aastal sarnaselt suviodrale, kuid ühel aastal anti N-12, P-11 ja K-50 kg/ha.
Rotatsioonis koristati 1. a põldheinalt põhiliselt 3-niidet ja 2. a põldheinalt 2-niidet aastas.
Kolmel aastal, kui suviodra põldheina allakülv sügiseks suureks kasvas, koristati ka see. Kuna
heintaimedega eemaldatakse põllult suurtes kogustes NPK, mõjutab heintaimede koristamise
intensiivsus mulla NPK-üldbilanssi oluliselt.
Kuigi tavaviljeluses eemaldati suuremate saakidega mullast oluliselt rohkem NPK-d, ei erinenud
külvikorra keskmine NPK-bilanss oluliselt NPK -bilansist maheviljeluses (Joonis 136).
Tavaviljeluses kompenseerisid suurema eemaldatud toiteelementide koguse võrreldes
maheviljelusega ka põldudele antud mineraalväetised.
NPK bilanss jäi sõnniku mitteandmisel suhteliselt tugevalt negatiivseks nii mahe- kui
tavaviljeluses. Seega ei piisanud tavaviljeluses NPK bilansi tasakaalustamiseks ainult kasutatud
mineraalväetiste kogustest. Maheviljeluses võeti aga kogu P ja K mullavarude arvelt. Samuti ei
suutnud punane ristik toota piisavalt õhulämmastikku, et ilma sõnnikuta N-bilanssi külvikorras
tasakaalustada, kuna enamus õhust mügarbakterite poolt seotud lämmastikust eemaldati
põldheina koristamisega põllult. N ja K eemaldamine põldheina maapealse massiga on oluliselt
suurem võrreldes terakultuuride terasaagi ja põhuga. Nii eemaldati 1. a põldheina niidetega
külvikorra rotatsioonis isegi rohkem K, kui suvinisu, segavilja ja suviodra tera- ning põhusaagiga
kokku (Tabel 19). Tähelepanu tasub pöörata ka sellele, et terakultuuride põhus on K sisaldus
oluliselt suurem kui terades. Seetõttu omab põhu tagastamine põllule kas otse või läbi sõnniku
olulist osa põllu K bilansi tasakaalustamisel. Kuigi põhu kuivmassi saak oli märgatavalt väiksem
kui terade kuivmassisaak, eemaldati põhuga põldudelt märgatavalt rohkem K kui suurema
terasaagiga.
231

20

14
9

10

4

0

kg/ha aastas

-2

-6

-10

-5
-9

-10

-20

MAHE
-30
-40

TAVA

-33
-38

-50
-55 -57

-60
-70
N

P
Ilma sõnnikuta

K

N

P

K

Sõnnikuga

Joonis 136. Külvikorra rotatsiooni keskmine NPK-üldbilanss mahe- ja tavaviljeluses 2010.-2014. a
Kuusiku katsepõllul

Sõnniku andmisel jäi N-bilanss positiivseks nii mahe- kui tavaviljeluses (vastavalt 9 ja 14
kg/ha/a) (Joonis 136). P-bilanss jäi maheviljeluses kergelt negatiivseks ja tavaviljeluses
positiivseks (vastavalt -2 ja 4 kg/ha/a). K-bilanss jäi aga nii mahe- kui tavaviljeluses negatiivseks
(vastavalt -9 ja -5 kg/ha/a).
Ilma sõnnikuta maheviljeluse katsealal on omastatava P ja K sisaldus näiteks 2.,3 ja 5.välja
keskmisena künnikihis ajavahemikus 2003-2015 ka märgatavalt vähenenud. Sellega on
omastatava PK sisaldus langenud keskmiselt väetistarbe tasemelt suure väetistarbe tasemeni. Nii
oli omastatava P sisaldus (Mehlich-3 järgi) sõnnikuta katsealal katse alguses näiteks 54 mg/kg ja
perioodi lõpus 45 mg/kg, omastatava K sisaldus aga vastavalt 159 ja 125 mg/kg (statistiliselt
olulised erinevused). Sõnniku andmisel olulisi muutusi omastatava PK sisalduses maheviljeluse
katseala künnikihis polnud.
NPK-üldbilanssi oleks tervikuna võimalik mõlema viljelusviisi puhul tasakaalustada tahesõnniku
koguse suurendamisega. Kuigi sellisel juhul suureneb tavaliselt ka kultuuride saak ning äraviidav
toiteelementide kogus, läheb mingi osa tahesõnniku toiteelemente orgaanilise aine koosseisus
mullas siiski püsivamasse vormi, täiendades ka mullavarusid pikemaks ajaks. Nii, et teoreetiliselt
võiks NPK-üldbilansi tasakaalu tahesõnniku koguse suurendamisega põllul saavutada. Samas
sõltub sõnniku tootmise kogus loomade arvust, keda saab mingi koguse söödamaa kohta pidada,
mistõttu sõnniku väetamisnorme pole siiski alati võimalik oluliselt tõsta. Lisaks sõnnikule saaks
maheviljeluses kasutada lubatud mineraalseid PK-väetisi ja püüda sellega bilanssi
tasakaalustada. See pole siiski alati nii lihtne, sest väetamisel saadava suurema saagi ja suurema
heintaimede juurestiku tõttu võib suureneda ka PK kasutamine mullavarude arvelt.
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Tabel 19. NPK-eemaldamine kultuuride saakidega külvikorra rotatsioonis 2010.-2014. a Kuusiku
katsepõllul
Kultuuri saagi
liik

Sõnnikuga

Ilma
sõnnikuta

N kg/ha aastas

Sõnnikuga

Ilma
sõnnikuta

P kg/ha aastas

Ilma
sõnnikuta

Sõnnikuga

K kg/ha aastas

MAHEVILJELUS
Põldheina 1. a
kogusaagiga

115

149

15

18

129

171

Põldheina 2. a
kogusaagiga

39

65

7

15

45

74

111

140

23

29

31

40

20

25

6

7

51

68

Suvinisu,
segavilja,
suviodra
terasaagiga
kokku
Suvinisu,
segavilja,
suviodra
põhuga kokku

TAVAVILJELUS mineraalväetistega
Põldheina 1. a
kogusaagiga

210

220

21

23

205

240

Põldheina 2. a
kogusaagiga

136

135

15

15

126

138

Suvinisu,
segavilja,
suviodra
terasaagiga
kokku

194

214

37

40

49

55

27

30

6

7

88

109

Suvinisu,
segavilja,
suviodra
põhuga kokku

Eeltoodule tuginedes oleks vast reaalsem püüda NPK-bilanssi tasakaalustada põldheina
optimaalsel ajal koristatud niidete arvu vähendamisega vegetatsiooniperioodil. Samuti võiks jätta
sügisel koristamata teravilja allakülvi. Sellega jääks arvestatav hulk NPK põllult eemaldamata.
Viimase niite ära jätmine ei tooks söödabaasi suurt puudujääki, kuna see ädal on üldiselt väikese
saagikusega. Järgnevas rotatsioonis (2015.-2019. a) vähendataksegi põldheina niidete arvu
võrreldes 2010.-2014. a rotatsiooniga.
Kuna külvikorra rotatsiooni NPK-bilanss oli tasakaalu lähedal või negatiivse, vähendas see ka
märgatavalt NPK leostumise riski.
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5.1.2. TERAKULTUURIDELE
TÕHUSUS MAHEVILJELUSES

ALLAKÜLVATUD

LIBLIKÕIELISTE

HALJASVÄETISTE

Katses uuritakse terakultuuridele allakülvatud punase ja valge ristiku mõju haljasväetisena
terakultuuride saagikusele ja mullaviljakusele maheviljeluses. Katset viiakse läbi keskmise
sügavusega rähkmullal (keskmine liivsavi). Katsega alustati 2010. a, mil pool katsealast künti
sügisel. Järgmine pool katsealast künti 2011. a kevadel. Nii sai sisse viia kevadise ja sügisese
künni võrdlusvariandid. Igal kevadel (alates 2011. a) tehti kasvatatava teraviljaliigi alla punase
või valge ristiku puhaskülv haljasväetise saamise eesmärgil. Talveks sissekündmata
haljasväetistaimede eesmärk on taimetoiteelementide sidumine ja säilitamine kevadel
külvatavatele teraviljadele.
2011. a olid katsealal kasvanud kaera terasaagid allakülviga variantidest vaid vähesel määral
suuremad võrreldes allakülvita variantidega (Joonis 137). Kaera terasaak oli aga tervikuna
oluliselt kõrgem kui järgnevatel teraviljadel. 2012. ja 2013. aastal, kui katses kasvasid vastavalt
suvinisu ja -oder, olid allakülviga variantide terasaagid võrreldes allakülvita variandi terasaagiga
oluliselt suuremad (vastavalt 65% ja 32%). Ilmselt oli liblikõieliste heinataimede lämmastiku
mulda sidumise kumuleeruv mõju terasaagile teisel ja kolmandal aastal olnud suurem kui
esimesel teravilja võrdlusaastal. Pealegi laguneb osa sisseküntud haljasväetisest esimesel aastal,
kuid osa laguneb ka järgneval aastal. Nii et ka selles osas avaldub haljasväetise kumuleeruv
mõju. Ilma allakülvita teraviljal ilmneb lisaks lämmastiku puudusele tugevamalt ka teravilja
üksteisele järgnevuse kahjulik mõju, mis terasaaki samuti vähendab.
2014. a külvati katsesse põldhernes, kuna mahetaimekasvatuse nõuete järgi peab viljavahelduses
olema kindlasti liblikõieline puhaskultuur, juhul kui heintaimede segu ei kasvatata. Ka hernele
tehti allakülvid. Võrreldes allakülvita variandiga oli herne saagikus märgatavalt suurem vaid
valge ristiku allakülvi puhul (40%). Punase ristiku allakülvis oli saagitõus vaid 9,9%. Kusjuures
punase ristiku suurem mass võis pidurada herne arengut.
2012.-2014. a suurenes kogu katseala umbrohtumus järsult, eriti märkimisväärselt kasvas
ohakate osakaal. Umbrohtumuse suurenemisel oli kindlasti mõju terasaakide langusele. See
näitab, et allakülvid pole vegetatiivselt levivate umbrohtude tõhusad allasurujad ja suviteraviljad
ei suuda sellise viljavahelduse korral nendega pikemat aega konkureerida. Vegetatiivselt levivate
umbrohtude väljakurnamiseks tehtava tüükoorimise ja künniga hävitatakse ka sügisel varakult
allakülvid või põhikultuuri järgselt külvatavad vahekultuurid, pärssides nii ka nende tõhusust.
Umbrohtumuse allasurumiseks alustatigi 2013. a sügisel tüükoorimise ja künniga. Selle tõttu
loobuti katsealal aga kevadkünni variandist. Esimestel aastatel, kui katses tehti nii sügis- ja
kevadkündi, olid kevadkünnil kõigi variantide terasaagid märgatavalt suuremad – 2011.-2012. a
keskmisena 19% võrra ehk 223 kg/ha. Sügiskünni järgsete madalamate terasaakide põhjuseks
võib olla toiteelementide suurem väljaleostumine sügisel küntud põlluosalt, kus sisseküntud
haljasmass juba sügisel lagunema hakkab.
Umbrohtumuse allasurumiseks tehti katses ka 2014. a sügisel tüükoorimine koos künniga ja
külvati rukis `Sangaste´, mille umbrohtude allasurumisvõime on tõhusam. 2015. a kevadel aga
rukkisse ristikute allakülvi ei tehtud. Ilmneski, et 2015. a vähenes umbrohtumus rukkis
põldhernega võrreldes oluliselt. Samas oli terasaak kõrgem kui 2013. ja 2014. aasta suviviljadel.
Punase ja valge ristiku allakülvi järelmõju variantide rukki terasaagikus oli suurem kui
kontrollvariandis – keskmiselt 248 kg/ha ehk 16% võrra.
234

3000

2500

2496
2251

2320

2000

18101837

kg/ha

1707
1576
1517

1500
1104

1450

1174

1797 1796
1733

1504

1414

Allakülvita
Valge ristiku
a.k
Punase ristiku
a.k

1136
1034

1000

500

0
Kaer 2011

Suvinisu
2012

Suvioder
2013

Põldhernes
Rukis
2014
`Sangaste`
2015 (a.k
järelmõju)

Keskmine

Joonis 137. Suviteraviljadele allakülvatud liblikõieliste heintaimede mõju terakultuuride terasaagile
maheviljeluses 2011.-2015. a Kuusiku katsepõllul

Kultuuride keskmisena ei olnud valge ja punase ristiku allakülvi mõjude vahel saagikusele
2011.-2015. a olulisi erinevusi. Võrreldes allakülvita kontrollvariandiga, suurendasid ristiku
allakülvid haljasväetisena terakultuuride saagikust (statistiliselt usutavalt) ja keskmiselt 25% ehk
350 kg/ha. Kui välistada arvestusest 2011. a, kui ristikute eelnevate aastate kumuleeruvat mõju
terakultuuride saagile veel polnud, siis oli terasaagi tõus keskmiselt 33% ehk 400 kg/ha. Seega
oli ristikute allakülvide mõju haljasväetisena terakultuuride terasaagikuse tõusule maheviljeluses
märkimisväärne.
5.1.3. KOKKUVÕTE KOMPLEKSUURINGUST
Umbrohtumus ja saaginäitajad põldheinarohkes söödakülvikorras

•

•

Põldheina kuiv- ja haljasmassisaak tõusis 2015. a tahesõnniku järelmõjul maheviljeluses
võrreldes sõnniku mitteandmisega 1. a põldheinal 34% (haljasmassisaak 6335 kg/ha ja
kuivmassisaak 1138 kg/ha). 2. a mahepõldheinal tõusis haljasmassisaak 9% (2322 kg/ha) ja
kuivmassisaak 20% (961 kg/ha). Tavaviljeluses jäi sõnniku mõju mineraalväetiste foonil
tagasihoidlikuks nagu varasematel aastatelgi. Sõnniku järelmõjul tõusis mahepõldheina
kuivmassisaak keskmiselt 31% võrreldes väetamata variandiga ja tavaviljeluses vaid 5,8%,
mineraalväetise (N-15, P-13 ja K-60 kg/ha) andmisel aga 75% võrreldes väetamata
maheviljelusega. 2. aasta põldheina saagikus oli maheviljeluses 2015. a suurem kui 1. aasta
põldheinal, tavaviljeluses vastupidi. Varasematel aastatel on mõlemal viljelusviisil 1. a
põldhein olnud üldiselt oluliselt saagikam kui 2. aasta põldhein.
Kaheaastane põldhein suutis külvikorras vegetatiivselt levivatest umbrohtudest ohakad
suhteliselt edukalt alla suruda, nii et tervikuna oli vegetatiivselt levivate umbrohtude
maapealne mass järgnevas suvinisus kõigil aastatel suhteliselt väike. Maheviljeluse
terakultuuride põldudel, kus tehti pindmist mullaharimist või ainult künti ega tehtud enne
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•

•

•

kündi tüükoorimist, suurenes vegetatiivselt levivate umbrohtude osakaal juba teisel aastal
peale põldheina sissekündi järsult nagu varasematel aastatelgi. Kahekordsel tüükoorimisel
koos künniga suudeti maheviljeluses vegetatiivselt levivad umbrohud kontrolli all hoida.
Terasaagid olid siin märgatavalt suuremad kui teiste mullaharimiste foonil.
Maheviljeluses oli 2015. a tüükoorimise järelmõjul koos künniga suvinisu terasaak võrreldes
pindmise mullaharimise järelmõjuga 35% (760 kg/ha) ja ainult künniga võrreldes 21% (521
kg/ha) suurem, tavaviljeluses vastavalt 26% (1020 kg/ha) ja 14% (395 kg/ha) suurem.
Segavilja terasaak suurenes maheviljeluses tüükoorimisel koos künniga teiste
harimisviisidega võrreldes 38% (1032 kg/ha), tavaviljeluses pindmise mullaharimisega
võrreldes 52% (1856 kg/ha) ja ainult kündmisega võrreldes 72% (2256 kg/ha).
Tüükoorimisel koos künniga oli maheviljeluses segavilja terasaak isegi suurem kui
tavaviljeluses pindmisel harimisel ja ainult kündmisel, seda orasheina suure leviku tõttu.
Suviodra terasaak oli tüükoorimisel koos künniga maheviljeluses 78% (1235 kg/ha) ja
tavaviljeluses 7,2% (319 kg/ha) suurem kui pindmisel mullaharimisel. Tüükoorimise ja künni
koosmõju ning ainult künni variantide terasaak erines vähe.
Tahesõnniku mõjul (30 t/ha otsemõjuna) tõusis suviodra terasaak maheviljeluses ainult
kündmisel 35% (818 kg/ha) ja tüükoorimisel koos künniga 29% (704 kg/ha). Suvinisu
terasaak tõusis sõnniku mõjul (sõnniku otsemõju 20 t/ha) tüükoorimisel koos künniga 21% ja
ainult künnil 14%. Segavilja terasaak tõusis sõnniku järelmõjul tüükoorimisel koos künniga
18% ja ainult künnil 17%. Pindmisel mullaharimisel oli terasaagi tõus sõnniku mõjul
suvinisul ja segaviljal minimaalne (3,6%) ning suviodral isegi langes (-4,6). Pindmisel
mullaharimisel jääb osa sõnnikut mullaga segamata, mis vähendab ka sõnniku mõju
saagikusele. Tavaviljeluses jäi sõnniku mõju mineraalväetiste foonil terasaakidele suhteliselt
tagasihoidlikuks nagu varasemal perioodilgi ehk toiteelemendid saadi põhiliselt kätte
mineraalväetistest.
Suurim suvinisu, segavilja ja suviodra terasaak maheviljeluses saadi sõnniku andmisel
tüükoorimise ja künni koosmõju variandis – vastavalt 3245, 4066 ja 3166 kg/ha (13%
niiskus). Segavilja terasaak – 4066 kg/ha, oli katse ajaloos maheviljeluses seni kõrgeim
terakultuuride terasaak. Väikseim terasaak oli suvinisul ja suviodral 2015. a maheviljeluses
pindmisel mullaharimisel, mitteväetamise korral – vastavalt 2161 ja 1542 kg/ha ja segaviljal
ainult kündmisel, mitteväetamise korral 2510 kg/ha. Tavaviljeluses saadi 2015. a suurim
suvinisu, segavilja ja suviodra terasaak samuti sõnniku andmisel tüükoorimise ja künni
koosmõjul – vastavalt 4997, 5443 ja 4845 kg/ha. Väikseim terasaak oli suvinisul ja suviodral
tavaviljeluses pindmisel mullaharimisel, sõnniku mitteandmisel – vastavalt 3761 ja 4393
kg/ha ning segaviljal ainult kündmisel, sõnniku andmise korral – 3106 kg/ha. Maheviljeluses
moodustas keskmine terasaak tavaviljeluse terasaagist 2015. a suvinisul 57%, segaviljal 76%
ja suviodral 52%, mis olid suhteliselt sarnased 2010.-2014. a keskmistega.

Kattetulu põldheinarohkes söödakülvikorras

•

•

Toetused moodustasid 2015. aastal külvikorra terakultuuride kattetulust olulise osa –
maheviljeluses (sõnniku andmise ja mitteandmise variandi keskmisena) 36% ja tavaviljeluses
19%. See on ligikaudu sama kui 2014. a.
Tahesõnniku andmisel jäi suvinisu ja odra kattetulu 2015. aastal sarnaselt varasematele
aastatele väiksemaks kui mitteandmisel, seda nii mahe- kui ka tavaviljeluses (maheviljeluses
keskmiselt -135 ja tavaviljeluses -199 euro/ha). Tahesõnniku laadimine, vedu ja laotamine on
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•

suhteliselt kulukas (uuringus 30 t sõnniku hektarile andmisel 241 euro/ha ja 20 t andmisel
187 euro/ha ). Terasaagitõus ja selle eest saadav müügitulu ei olnud piisavalt suur
kompenseerimaks kulutusi, mis tekkisid seoses sõnniku laotamisega. 2015. a oli
terakultuuride (suvinisu, segavili, suvioder) keskmine kattetulu toetuste maksmisel
maheviljeluses sõnnikuga väetamisel ja mitteväetamisel vastavalt 162 ja 234 euro/ha ning
tavaviljeluses 122 ja 251 euro/ha. Külvikorra keskmine arvestuslik kattetulu, kus
arvestatakse nii terakultuuride terasaagi, põhu ja põldheina silo müügi keskmist kattetulu, oli
toetuste maksmise korral hektari kohta 2015. a tavaviljeluses mõnevõrra suurem kui
maheviljeluses (vastavalt 399 ja 375 euro/ha). Eelnevatel aastatel on külvikorra keskmine
kattetulu olnud aga maheviljeluses kõrgem kui tavaviljeluses.
Allapanuga tahesõnniku andmine tasunuks maheviljeluses 2015. a ära alates suvinisu ja
suviodra müügihinnast 370 euro/t.

NPK-üldbilanss põldheinarohke külvikorra rotatsioonis 2010.-2014. aastal

•

NPK-bilanss oli sõnniku mitteandmisel põllul selgelt negatiivne nii mahe- kui tavaviljeluses
(NPK mahe -33;-10;-55 ja NPK tava -38;-6;-57 kg/ha aastas). Seega ei suudetud ka
tavaviljeluses kasutatud mineraalväetiste kogustega kompenseerida saagiga põllult
eemaldatud NPK-d ja märkimisväärne kogus toiteelemente võeti mulla varude arvelt. Sellisel
viisil majandades võib mullaviljakus hakata vähenema. Tahesõnniku andmisel keskmiselt
kaks korda rotatsiooni jooksul põllule 30 t/ha oli N-bilanss nii mahe- kui tavaviljeluses
positiivne (vastavalt 9 ja 14 kg/ha aastas). P-bilanss oli sõnniku andmisel maheviljeluses
negatiivne (-2 kg/ha aastas) ja tavaviljeluses positiivne (4 kg/ha aastas). K-bilanss oli aga nii
mahe- kui tavaviljeluses negatiivne (vastavalt -9 ja -5 kg/ha aastas).

•

Kõige suurem osa NPK-st eemaldati põllult põldheina saagiga. K eemaldati 1. aasta
põldheina saagiga isegi märgatavalt rohkem kui suvinisu, segavilja ja suviodra terasaagi ja
põhuga kokku. Põldheina sügisese viimase ädala koristamata jätmisel tekib võimalus ka K
bilansi tasakaalustamiseks eeldusel, et sõnnikut antakse endises koguses. Bilansi
tasakaalustamine suurema koguse sõnniku põllule andmisega võib osutuda võimatuks, kuna
ettevõttes toodetav sõnnikukogus on vastavuses peetavate loomade arvuga ehk lisakogust
sõnnikut polegi võimalik toota. Teoreetiliselt saaks puuduvat osa toiteelementidest
kompenseerida ka mineraalväetistega (mahepõllumajanduses lubatud väetistega).

•

Künnikihi omastatava P sisaldus (Mehlich-3 järgi) vähenes sõnnikuta katsealal
maheviljeluses (3-välja keskmisena) katse alguse 54 mg/kg-lt (2003.-2004. a) 2014.-2015. a
45 mg/kg-ni, omastatava K sisaldus aga vastavalt 159-lt mg/kg ja 125 mg/kg-ni ehk
omastatava PK sisaldus langes keskmiselt väetustarbe tasemelt suure väetustarbe tasemeni.
Sõnniku andmisel olulisi muutusi omastatava künnikihi PK sisalduses maheviljeluses
polnud.

•

Kuna külvikorra rotatsiooni NPK-bilanss oli tasakaalu lähedal või negatiivne, vähendas see
NPK leostumise riski põllult.

Terakultuuridele allakülvatud liblikõieliste haljasväetiste tõhusus maheviljeluses

•

Kaerale, suvinisule, suviodrale ja põldhernele allakülvatud punase või valge ristiku
haljasväetiste mõjul suurenes (perioodil 2011-2015) maheviljeluses kultuuride terasaak
oluliselt haljasväetisteta variantide suhtes – keskmiselt 25% ehk 350 kg/ha. Välistades
arvestusest 2011. a, kui ristikute eelnevate aastate kumuleeruvat mõju terakultuuride saagile
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veel polnud, oli terasaagi tõus keskmiselt 33% ehk 400 kg/ha. Kaks aastat pärast
viljavahelduse sisseviimisest tõusis põllul järsult ohakate jm umbrohtude osakaal, mis
põhjustas ka saagilanguse. Allakülvid pole vegetatiivselt levivate umbrohtude tõhusad
allasurujad.
Allakülvide kevadise sissekünni järgselt olid teraviljade terasaagid märgatavalt suuremad kui
sügisese sissekünni järgselt – keskmiselt (2011. ja 2012. a) 19% ehk 223 kg/ha. Sügiskünni
järgsete madalamate terasaakide põhjuseks võib olla toiteelementide suurem väljaleostumine
sügisel küntud põlluosalt, kus sisseküntud haljasmass juba sügisel lagunema hakkab.
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6. KÕRGE LOODUSVÄÄRTUSEGA (KLV) PÕLLUMAJANDUSALADE
MÄÄRATLEMINE EESTIS - METOODIKA VÄLJATÖÖTAMISE JA
PEAMISTE TULEMUSTE KOKKUVÕTE
6.1. ÜLEVAADE KÕRGE LOODUSVÄÄRTUSEGA PÕLLUMAJANDUSE MÕISTE
KUJUNEMISEST
Kõrge loodusväärtusega põllumajanduse (KLV põllumajandus; inglise keeles High Nature Value
Farming) mõistega tegeleti 1990-ndate aastate alguses, kui mitmed autorid viitasid looduslike
väärtuste ja põllumajandustegevuse vahelistele seostele (Beaufoy, 1994; Bignal, 1996). Seoste
analüüsimisel jõuti järeldusele, et elurikkuse säilimine suurtel põllumajandusaladel sõltub
eelkõige madala intensiivsusega põllumajandustegevuse jätkumisest neil aladel. Hinnanguliselt
sõltub 50%
Euroopa
liikidest (sh paljud endeemsed
ja ohustatud liigid)
põllumajandustegevustest.
Euroopa keskkonnapoliitikas määratleti KLV põllumajanduse kohustused esmakordselt 1998.
aastal üleeuroopalises elurikkuse ja maastike strateegias, ning on täpsustatud ja sätestatud hiljem
mitmetes erinevates deklaratsioonides ja strateegiates.
Kõrge loodusväärtusega põllumajanduse puhul on tegemist nö üldmõistega, mis käsitleb endas
nii konkreetseid väärtuslikke alasid kui ka neid väärtusi säilitavaid majandustegevusi.
Kõige enam levinud definitsiooni kohaselt (Andersen, 2003) moodustavad KLV
põllumajandusmaa need alad Euroopas, kus põllumajandustegevus on domineerivaks
maakasutuseks ja kus põllumajandustegevus toetab või on seotud kas kõrge liigi- ja
elupaigarikkusega või leidub neil aladel Euroopa ja/või riikliku, ja/või piirkondliku
kaitseväärtusega liike. Antud definitsiooni järgi eristatakse kolme KLV põllumajandusmaa
põhitüüpi:
Tüüp 1:
põllumajandusmaa, millel on kõrge poollooduslike koosluste osatähtsus;
Tüüp 2:
põllumajandusmaa, millel on madal põllumajandusintensiivsus ja suur
maastikuline mosaiiksus (sh suur maastikuelementide osatähtsus);
Tüüp 3:
põllumajandusmaa, mis toetab Euroopa või maailma tähtsusega haruldaste liikide
populatsiooni.
Kõik kolm tüüpi ei ole praktikas selgelt piiritletud ja võivad üksteisega kattuda, kuid kõikide
tüüpide ühisnäitajaks on nende alade suur tähtsus Euroopa tasandil elurikkuse säilitajana ja
suurendajana (Paracchini M.L., 2008).
Antud määratluse järgi enamikel riikidel olemas indikatiivne info KLV põllumajandusmaa
esimese tüübi kohta ja mingil määral on kolmanda tüübi kohta, kuid praktiliselt täiesti puudub
info mosaiikse maastikuga seotud KLV põllumajandusmaa (tüüp 2) ulatuse kohta.
Lisaks KLV põllumajandusmaa määratlusele on tehtud edasisi analüüse KLV põllumajanduse
kontseptsiooni praktikasse rakendamise osas ning antud soovitusi KLV põllumajanduse (sh nii
alade kui ka majandamisviiside) täpsemaks määratlemiseks ja iseloomustamiseks (sh muutuste
hindamiseks). Ühe peamise analüüsi kohaselt (Beaufoy G. C., 2009) tuleks KLV põllumajanduse
iseloomustamisel aluseks võtta kolme põhitüüpi näitajaid, mis on seotud:
• maakasutuse ja tootmise madala intensiivsusega;
• poolloodusliku taimestiku/maastikuelementide olemasoluga;
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mosaiikse maastiku olemasoluga.

KLV põllumajandusmaa määratlemisel on väga oluline arvestada ka põllumajandusmaad
ümbritsevat nö tugistruktuuri, sest paljud põllumajandusmaal olevad väärtused on seotud just
nendega (nt pesitsevad paljud põllulinnud puistus ja käivad põllul toitumas). Vahelduv
mitmekesine maastik ja Eesti geograafiline asend on aluseks siinsele elupaikade suurele
mitmekesisusele ja kõrgele loodusväärtusele, seega on põhitüüpi näitajate arvestamisel võimalik
rõhutada ja analüüsida elurikkust ja loodusväärtusi toetava mitmekesise maastiku osatähtsust,
mis on ka aluseks võetud käesolevas metoodikas Eesti KLV põllumajandusalade määratlemisel.

6.2. KÕRGE LOODUSVÄÄRTUSEGA PÕLLUMAJANDUSALADE MÄÄRATLEMISE
EESMÄRK EESTIS
Üheks oluliseks MAK 2007-2013 2. teljega seotud kontekst- ja mõjuindikaatoriks on seisund ja
muutused kõrge loodusväärtusega (KLV) põllumajanduses ning eelkõige MAK toetustest
tingitud muutused seotud KLV põllumajandusalades. Ka MAK 2014-2020 oluline
hindamisteema on KLV põllumajandusmaa määratlemisega seotud tegevused. Kuna antud
indikaatori osas puuduvad paljudel riikidel (sh Eestil) nö sobilikud alusandmed ja/või ei ole
kasutuses olev määratlus piisav tegeliku olukorra peegeldamiseks (eelkõige toetuse mõju
väljatoomisel), otsustati PMK eestvedamisel 2009. aastal luua MAK 2007-2013 2. Telje
(keskkonna ja paikkonna säilitamine) hindamise raames KLV põllumajanduse töögrupp.
Töögrupi ülesandeks oli analüüsida põllumajandusmaade loodusväärtuste klassifitseerimise
võimalusi Eestis ning välja töötada testala näitel (Jõgeva maakond) Eesti konteksti sobiv kõrge
loodusväärtusega põllumajandusalade määratlemise metoodika, mille kokkuvõtvad tulemused on
koondatud käesolevasse aruandesse, täisversioonis on metoodika kättesaadav PMK kodulehelt.
6.2.1. KLV PÕLLUMAJANDUSALADE MÄÄRATLEMISE VAJADUSTE HINDAMINE

KLV põllumajandusalade defineerimisega alustas Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA), kes
peamiselt perioodil 2004-2008 kaardistas üleeuroopaliselt KLV põllumajanduspiirkonnad, võttes
aluseks CORINE (CLC) maakatte andmed, linnu- ja liblikapopulatsioonide suundumused,
Natura 2000 andmed ja teatavad riiklikud andmed, sealhulgas rohumaade inventuurid. EEA
poolt Eesti kohta koostatud KLV kaardil esitletud pindalad erinevad suuresti Eesti peamistes
andmeallikates kajastatud pindaladest. Suurimaks puuduseks EEA KLV kaardi puhul on
andmete täpsusklass (väikseim kaardistatav üksus CLC klasside puhul on 25 ha) ning see, et pole
võimalik hinnata maakatte tegelikku sõltuvust põllumajandustegevusest. EEA on ka rõhutanud,
et KLV põllumajandusalade kaardistus ei sobi riiklike ja regionaalsete poliitikate tõhususe
hindamiseks.
MAK 2007-2013 perioodi alguses olid liikmesriigid kohustatud hindama oma riigi KLV
põllumajandusmaade ulatust (deklareerima KLV põllumajandusmaa hektarite arvu). Eesti MAK
2007-2013 programmi raames andmed KLV põllumajandusmaa baasindikaatori osas
poollooduslike koosluste (PLK) kohta Natura 2000 aladel (KLV tüüp 1 - põllumajandusmaa,
millel on kõrge poollooduslike koosluste osatähtsus) (~74 330 ha).
Lisaks kohustusele määratleda ja säilitada KLV põllumajandus tuleb EL liikmesriikidel KLV
põllumajandust ka seirata MAK meetmete mõjude hindamiseks ehk analüüsida KLV alade
ulatust ja selle kvaliteeti. Euroopa elurikkuse säilitamise eesmärke ei ole võimalik täita ainult
konkreetsete elupaikade või liikide kaitsmise läbi või näiteks konkreetse majandamisega
määratletud alade kaudu (nt Natura 2000 alad). MAK 2007-2013 raames pöörati küll tähelepanu
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Natura 2000 alal asuvatele PLK-dele, kuid ka Natura 2000 võrgustikust väljaspool on olulisi
kõrge loodusväärtusega põllumajandusalasid. Nö „tavalise“ põllumajandusmaa elurikkuse
säilitamisel on väga olulised mosaiiksed põllumajandusmaastikud väikeste põldude ja rohkete
väärtuslike maastikuelementidega. Tuginedes 2009. aastal läbi viidud KLV põllumajanduse
situatsioonianalüüsile ning vajadusele analüüsida ning määratleda põllumajandusmaadega seotud
loodusväärtusi täpsemalt, leiti, et Eestis peaks olema KLV põllumajandus selgemalt ning
detailsemalt määratletud.

6.3.

KLV
PÕLLUMAJANDUSALADE
INDIKAATORITE LÄHTEANDMED

MÄÄRATLEMISE

METOODIKA

6.3.1. INDIKAATORITE VALIMISE PÕHIMÕTTED

EL juhiste kohaselt (Beaufoy G. C., 2009) on liikmesriikidele KLV põllumajandusalade
määratlemisel, seotud tegevuste iseloomustamisel ja muutuste seirel soovitatud kasutada
eripalgelisi näitajaid, mille põhjal oleks võimalik iseloomustada nii KLV põllumajandusalade
ulatust kui ka kvaliteeti.
Toetudes erinevatele KLV põllumajandusega seotud teoreetilistele alustele ja Eesti andmestikku
analüüsides otsustati arvesse võtta kolme eri tüüpi indikaatoreid, millele 2015 aastal lisati lõpliku
väljavaliku tegemiseks veel üks grupp, kokku kasutati 4 gruppi indikaatoreid:
• maakasutuse ja tootmise intensiivsust iseloomustavad indikaatorid;
• looduskaitselised indikaatorid;
• maastiku mosaiiksusega seotud indikaatorid;
• looduslike eeldustega seotud indikaatorid.
Peamisteks indikaatorite valiku kriteeriumiteks olid ruumiliste andmete üle-eestiline olemasolu,
esinduslikkus, kvaliteet ja töötlemise lihtsus.
Edasise analüüsi ühtlustamiseks otsustati valida igasse gruppi võrdne arv indikaatoreid (Tabel
20).
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Tabel 20. KLV põllumajandusalade määratlemisel kasutatavad indikaatorid
Indikaatorgrupi
nimetus

Indikaatori
number

Indikaatori nimetus

Ühik

GR1-1

Püsirohumaade osatähtsus
põllumajandusmaast

%

GR1-2

Lühiajaliste rohumaade osatähtsus
põllumaast

%

GR1-3

Põllumajandusmaa loomkoormus

GR1-4

Mahepõllumajandusliku toetuse aluse maa
osatähtsus põllumajandusmaast (%)

%

GR1-5

Turvasmuldade osatähtsus
põllumajandusmaast (%)

%

GR2-1

PLK-de osatähtsus põllumajandusmaast

%

GR2-2

Hooldatud PLK-de osatähtsus PLK-de
kogupinnast

%

GR2-3

Põllumajandusega seotud kuue linnuliigi
esinemine

GR2-4

Kaitsealade ja Natura 2000 alade
pindalaline osatähtsus

GR2-5

I, II ja III kaitsekategooria aluste liikide
esinemine

GR3-1

Simpsoni mitmekesisusindeks

GR3-2

Valitud joonobjektide kogupikkus ETAK
põllumajandusmaal

m

GR3-3

Valitud punktobjektide arv ETAK
põllumajandusmaal

tk

GR3-4

PRIA põllumassiivide arv

tk

GR3-5

PRIA põllumassiivide servade summaarne
pikkus

m

GR4-1

ETAK samakõrgusjoonte kogupikkus
ruudus

m

Grupp 4 – GR4:

GR4-2

Allikasoode arv ruudus

tk

Looduslike eeldustega
seotud indikaatorid

GR4-3

Mullastiku mitmekesisuse indeks
(Simpsoni indeksil põhinev)

(kasutatakse alade
väljavalikul)

GR4-4

Looduslike vooluveekogude (jõed, ojad)
kogupikkus ruudus

m

GR4-5

Põllumajandusmaa kaalutud keskmine
reaalboniteet

arvutatud
väärtus

Grupp 1 – GR1:
Maakasutuse ja
põllumajandustootmise
intensiivsust
iseloomustavad
indikaatorid

Grupp 2 – GR2:
Looduskaitselised
indikaatorid

Grupp 3 – GR3:
Maastiku
mosaiiksusega seotud
indikaatorid

LÜ/ha

arvutatud
väärtus
%

esineb/ei esine
arvutatud

arvutatud
väärtus
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6.3.2. ÜLDISED TÄHELEPANEKUD INDIKAATORITE OSAS

Maakasutust ja tootmise intensiivsust iseloomustavate (GR 1) üldiste üleriigiliste
põllumajanduse ja keskkonnaga seotud andmete esindatus on Eestis suhteliselt hea. Maakasutuse
ja tootmise intensiivsuse täpseks ruumiliseks hindamiseks on andmete olemasolu aga piiratud ja
üleriigiliselt esinevaid andmeid, mida KLV põllumajandusmaa indikaatorite hindamiseks saab
kasutada, on vähe. Täpsem ülevaade puudub ligikaudu 400 000 ha põllumajandusmaa kohta, ehk
~ 30% potentsiaalsest põllumajandusmaast ei ole maakasutuse statistikaga kaetud.
Mitmete oluliste näitajate kohta, näiteks väetiste ja taimekaitsevahendite kasutus (kirjeldavad
otsest keskkonnakoormust), puudub Eestis ruumiliselt seotud statistiline andmestik. Samuti
puudub ruumiliselt seotud informatsioon karjatamise ja karjatamiskoormuse kohta ning
loomkoormused saab arvutada kaudselt, kasutades PRIA põllumajandusloomade registri
andmeid (v.a hobuste andmed 74) ning põllumassiivide ja -toetuste registrite andmestikku.
Looduskaitseliste indikaatorite (GR 2) juures tuleb arvestada, et põllumajandusmaa moodustab
olulise osa paljude liikide elupaikadest ja toitumisaladest, olles samas ka puhvertsooniks
mitmetele metsaliikidele. Eestis on põllumajandusmaade looduskaitselist väärtust võimalik
iseloomustada keskkonnaregistri kaitsealuste alade ja liikide esinemise kaudu. Peamiseks
probleemiks KLV põllumajandusalade määratlemisel on kaitsealuste liikide andmestiku
ebaühtlane ruumiline jaotumine ning keskkonnaregistrisse kantud andmed esindavad peamiselt
looduskaitse või Natura 2000 alasid ning on valdavalt seotud mitte-põllumajandusmaaga.
Lisaks keskkonnaregistri andmetele saab põllumajandusmaa väärtust kirjeldada Eesti
haudelindude levikuatlase (edaspidi Eesti linnuatlas) andmetel põllumajandusega seotud
indikaatorliikide esinemise kaudu.
Maastiku mosaiiksusega seotud indikaatorite (GR 3) puhul tuleb arvestada, et mosaiikne ja
maastikuelementiderikas põllumajandusmaastik loob eeldused suuremaks elurikkuseks ka
väljaspool poollooduslikke rohumaid, seega tähelepanu tuleb pöörata ka maastikumeetrika
analüüsimisele.
Maastikumeetrika analüüsimine baseerub mitmetel indeksitel, mis kirjeldavad ruumi omadusi
maastikutasandil ning erinevate punkt- ja joonobjektide kasutamisel. Põllumajandusmaastikel
läbiviidud uuringud (Sepp, 2004; Muljar, 2010; Forero D. , 2011) kimalaste ja lindude
liigirikkuse hindamiseks näitavad otsest seost liigirikkuse ja maastiku mitmekesisuse vahel.
Neljas grupp indikaatoreid (looduslike eeldustega seotud indikaatorid GR – 4) kirjeldab
piirkonna looduslikke eeldusi ja potentsiaali kõrgema loodusväärtuse kujunemiseks ja ei sõltu
otseselt majandamisest. Reljeefierinevused ja nende vahelised alad, looduslikud vooluveekogud
loovad mitmekesisema maastikupildi ning erineva niiskusrežiimi, mis omakorda loob eeldused
mitmekesisema liigilise koosseisu tekkimisele. Mullastiku iseloom ja mitmekesisus piirkonnas
on otseselt seotud liigilise mitmekesisuse tekkimisega, kuna erinevad liigid eelistavad elu- ja
kasvukohana erinevaid tingimusi, mida mõjutavad mulla reaktsioon, niiskusrežiim,
huumushorisondi tüsedus, jt. näitajad. Allikasoode arvukus ei ole üldiselt väga suur, kuid need
piirkonnad on enim ohustatud ja loovad oma lubjarikka veega väga eripäraseid koosluseid.
Põllumajandusmaa reaalboniteet kirjeldab põllumajandusmaa väärtust tootmisressursina.
74

Hobuste andmed PRIA põllumajandusloomade registris ei ole seotud isendikaupa loomapidaja ega ka
tegevuskoha andmetega.
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Botaaniline liigirikkus on mitmete uuringute põhjal mõjutatud mulla viljakusnäitajatest (Huston,
1994.; Dybzinski et al ., 2008).
6.3.3. PEAMISTE KASUTATUD ANDMEALLIKATE JA ANDMEKOGUDE ISELOOMUSTUS

Peamised nõuded andmetele on nende esinemine ülepinnaliselt kogu riigi territooriumil,
kontrollitav töötluslugu (selgelt on teada kaardiobjektide tegelik vanus ja sisestustäpsus) ja
valdav osa neist on kindla sammuga pidevalt uuendatavad.
KLV põllumajanduse määratlemise metoodika koostamine on toimunud mitmete aastate jooksul
(2009-2015) ning etappide kaupa. Töö teostamiseks valiti kaheksa erinevat andmekogu, mida
kasutati erinevate indikaatorite arvutamisel:
Eesti topograafiline andmekogu (ETAK);
PRIA põllumassiivide register,
PRIA põllumajandusloomade register;
PRIA põllumajandustoetuste register;
Digitaalne mullastiku kaart;
Eesti Looduse Infosüsteem - EELIS;
Eesti haudelindude levikuatlas;
Pärandkoosluste Kaitse Ühingu poollooduslike koosluste andmebaas.
Töö käigus keskenduti indikaatorite arvutamisel eelkõige andmete kasutatavusele ja töögrupi
arutluste tulemusena muudeti eelkõige arvutamise põhimõtteid, mitte lähteandmeid, mis oleks
olnud liigselt töömahukas. Testalal olid mitmete kasutatud andmete väljavõtete kuupäevad
erinevad, mis antud metoodika väljatöötamise järgus ei omanud suuremat tähtsust, kuna oluline
oli testida andmete sobivust indikaatorite arvutamiseks põhimõtteliselt. Ülepinnaline
andmetöötlus kogu riigi territooriumil teostati sama perioodi andmekogude väljavõtetega.

6.4.

KLV
PÕLLUMAJANDUSALADE
LÄHTEALUSED

MÄÄRATLEMISE

TEOREETILISED

6.4.1. RUUTLAHENDUSEL PÕHINEV METOODIKA

Sisuliselt erinevate nähtuste samaaegseks analüüsiks on vaja leida kindel territoorium, mille sees
andmed esinevad ja mille kaudu analüüsitud andmete koondväärtust väljendatakse.
Universaalsed territooriumid, mida üle maailma laialdaselt sarnaste analüüside puhul
kasutatakse, on erineva suurusega ruutvõrgustikud.
Lähtudes võimalusest, et tulevikus võidakse kasutada liikmesriikide poolt koostatud KLV
põllumajandusalade valikut üleeuroopalise temaatilise andmekihi osana, otsustati Eesti KLV
põllumajandusalade määratlemise metoodika väljatöötamisel kasutada olemasolevat Euroopa
Keskkonnaagentuuri poolt kõikidele liikmesriikidele koostatud 1×1 km ruutvõrgustikku
(kaardikiht vektorkujul75).

75

Rasterandmed on reaalse maailma abstraktsioon, kus ruumiandmed esitatakse pikslite maatriksina. Piksli
suurusega määratletakse väikseim võimalik informatsiooniühik kaardil, millele saab omistada väärtuse (väärtuseks
võib olla number või ka värv).
Vektorandmete puhul esitatakse georuumiline andmestik koordinaatide kaudu punktide, joonte või pindadena. Iga
objekt koosneb ühest või mitmest koordinaadipunktist (joon on punktide järjestus ja polügoon ehk ala on joonte
kogum).
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6.4.1. METOODIKA ARENDAMINE JA TESTIMINE

Esimene katse KLV põllumajandusmaa indikaatorite analüüsiks ruutvõrgustikus tehti Hiiu
maakonnas, et töötada välja algne andmetöötluse metoodika ja veenduda ruutlahenduse
sobivuses. Andmestik koondati ja testiti ruutlahendi sobivust ruumianalüüsi teostamiseks, hinnati
katseliselt väga paljude potentsiaalset elurikkust kirjeldavate indikaatorite väljaarvutamise
võimalusi ja võimalike lähteandmete olemasolu ning kvaliteeti. Testimise käigus täiendati ja
muudeti jooksvalt indikaatorite arvutamise meetodeid ja veenduti ruutlahendi sobivuses KLV
analüüsiks.
Terve Eesti kaudseks iseloomustamiseks valiti Jõgeva maakond, kus on esindatud nii intensiivne
kui ka ekstensiivne põllumajandus, maastikuline kompositsioon on reljeefist tulenevalt
vaheldusrikas (Joonis 138), mullastik vahelduv ja kirju ning looduskaitselise informatsiooni
olemasolu esinduslik. Jõgeva testala kõikide indikaatorite andmestik koondati ja analüüsiti.

Joonis 138. Jõgeva maakonna LIDAR andmetest genereeritud varjumudel, mis näitab reljeefi
vaheldusrikkust

Valitud indikaatorite ruumiline jaotumine riigi erinevates osades ei ole sarnane. Rannikuvööndis
ja saartel ning sisemaal esinevad erinevad indikaatorid erinevas mahus. Indikaatorite üleriigilise
jaotumise täpsemaks ülevaateks laiendati testalasid üle-eestiliselt rannajoonega mittelõikuvate ja
rannajoonega lõikuvate KLV ruutudega (Joonis 139). Nende ruutude analüüs kinnitas näiteks, et
rannavööndis leidub PLK-sid ja kaitsealasid kontsentreeritult oluliselt rohkem kui mujal Eestis.
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Joonis 139. Jõgeva testala ning üle-eestilise juhusliku valikuga rannajoonega mittelõikuvate ja
rannajoonega lõikuvate KLV ruutude paiknemine

Vastavalt metoodikale arvutatakse KLV indikaatorid välja ainult nende ruutude kohta, mis
sisaldavad põllumajandusmaad. ETAK-põhine maakatte analüüs näitab selgeid indikaatorite
vahelisi erinevusi rannajoone ja sisemaa ruutudes.
Suurimad erinevused rannavööndis ja sisemaal on seotud majandamise ja looduskaitseliste
väärtuste ebaühtlase jagunemisega. Majandamisintensiivsus on selgelt suurem sisemaal ja
looduskaitselised väärtused on kontsentreerunud rannavööndisse. Erinevus ei ole nii suur
maastikuindikaatorite ja valitud linnuliikide esinemise puhul, mis käituvad suhteliselt sarnaselt
mõlemas piirkonnas. Teatav erisus rannavööndi ja sisemaa maastikunäitajates siiski esineb rannavööndis on esindatud eelkõige suuremapindalalised PLK-d ja maastik on seetõttu mitmes
piirkonnas vähem liigendatud, mida peegeldab hästi massiivide arv. Seda kinnitab ka
maakattetüüpide jagunemine rannavööndis, mis näitab, et lagedate alade pindala on võrreldes
sisemaa ruutudega väga suur, samas haritava põllumaa pindala on võrreldes sisemaa ruutudega
kordades väiksem.
Metoodika testimise erinevad etapid olid edukad, testimise käigus täiendati jooksvalt andmete
analüüsi meetodeid ja arvutamise põhimõtteid. Indikaatorite testimine laiendatud testaladel
kinnitas ruutlahendi sobivust sellise ülesande lahendamiseks ja kinnitas valitud indikaatorite
laiapõhjalisust. Erinevates regioonides domineerisid erinevad indikaatorid, mis annab kindluse,
et KLV lõppväärtused moodustuvad erinevate indikaatorite koosmõju tulemusena sõltumatult.
6.4.3. VALITUD
PÕHIMÕTTED

INDIKAATORITELE

VÄÄRTUSTE

ANDMISE

JA

ARVUTAMISE

KLV indikaatorite väärtused arvutati 1×1 km suuruste ruutude põhiselt ainult
põllumajandusmaad sisaldavatele ruutudele. Siinjuures võeti lisaks PRIA põllumassiividele ja
PLK-dele arvesse ka ETAK põllumajandusmaa, kuna kõik põllumajandusmaad ei kajastu PRIA
põllumassiivide registris. Kokku arvutati indikaatorid 35 314 ruudu kohta. Erinevad indikaatorid
jagunevad ruumiliselt väga erinevalt ja ei esine reeglina kõikides testala ruutudes.
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Ruutude lõppväärtuste arvutamisel arvestati iga indikaatori puhul ainult nende ruutudega, mille
andmed olid nullist suuremad. Ekspertgrupi soovitusel jagati indikaatorite andmed üldjuhul
kolmeks väärtusvahemikuks ning väärtuste selgemaks eristamiseks anti indikaatorite
väärtusvahemikesse jaotunud ruutudele hindepunktid 1, 3 või 5 (erandiks olid põllumajandusmaa
loomkoormusega seotud indikaator ning kõik maastikugruppi ja loodusliku eelduste gruppi
kuuluvad näitajad, mille puhul anti hindepunktina ka väärtus 0). Lõpptulemusena summeeriti
ruudus kõikide indikaatorite hindepunktide väärtused.
Kuna tegemist on ekspertsüsteemiga, siis on ka mitmete indikaatorite väärtusvahemikud ja neile
hindepunktide omistamine ekspertide ettepanekutest lähtuv, mitte alati statistiliste arvutuste
tulemus. Näiteks ei võimalda statistiline arvutus tulemusi alati peegeldada adekvaatsete
väärtusvahemikena, mis looduses reaalselt ka tegelikkusele vastab (näiteks annab statistiline
arvutus kõrgema väärtusklassi piiriks loomkoormuse alates 2 LÜ/ha, samas on teada, et
keskkonnale suureneb surve juba 1,5 LÜ/ha juures). Lisaks ei kehti alati ka reegel, et mida
suurem on mingi indikaatori arvutatud numbriline väärtus, seda suurem on ka väärtus KLV
määratlemise kontekstis. Näiteks põllumajandusmaa loomkoormuse puhul on loodusväärtuse
jaoks negatiivse mõjuga nii liiga väike kui ka liiga kõrge loomkoormus.
Maastiku mosaiiksusega seotud indikaatorite väärtusvahemikke ei ole ekspert-arvamuste põhjal
võimalik määratleda, mistõttu kasutati nende näitajate puhul väärtus-klassidesse jagamisel
kirjeldava statistika näitajaid – vastavalt 25%, 50%, 75% kvartiile 76.
Iga indikaatori kohta on metoodikas esitatud täpsemalt indikaatori üldine iseloomustus,
kasutatud andmeallikad, arvutuskäik, indikaatori väärtuste skaala ning märkused. Antud peatükis
on metoodika täisversioonis indikaatoreid illustreeritud ka asjakohaste näidetega.
Väärtuste arvutamisel arvestatakse iga indikaatori puhul ainult nende ruutudega, mille andmed
on nullist suuremad. Lisaks jäävad väärtuste arvutamisel välja ka kõik need ruudud, mis ei
sisalda põllumajandusmaad.

6.5.

KLV
PÕLLUMAJANDUSALADE
VALIDEERIMINE JA TÕLGENDAMINE

INDIKAATORITE

LÕPPVÄÄRTUSE

6.5.1. TUNNUSTE VÕRDLUSANALÜÜS

KLV põllumajanduse määratlemisel valiti indikaatortunnused suure hulga võimalike variantide
hulgast eeldusega, et need peegeldavad kõige paremini just neid väärtusi, mida KLV puhul
püütakse esile tõsta. Edasise töö käigus muudeti tunnuste skaalat võimendamaks kindlaid
omadusi, kuid sellised inimese poolt valitud skaalad võivad vahel jaotuda nii ebaühtlaselt, et ei
kirjeldagi enam seda, mida algselt püüti hinnata. Teisalt otsib KLV hindamine just teatud
kindlaid keskkonnaväärtusi, mis ei pruugi looduses olla levinud ühtlaselt. Viimasel juhul on
sobilik tunnuse skaala ümber seadistada nii, et vajalikud väärtused ikkagi eristuksid, kuid ei
oleks koondunud vaid skaala kitsasse ossa, sest sellisel juhul on tunnuse varieerumine
minimaalne ning mitme jaotusega skaalal ei ole sisulist mõtet. Kuna antud juhul olid tunnused
valitud ekspertide poolt, siis tuleks lähemalt uurida, kuidas need tegelikult KLV hinnangut
mõjutavad. Hinnati eri tunnuste panust koguhinde kujunemisse varieeruvuste kaudu. Üldiselt
iseloomustab valitud tunnuseid asjaolu, et väga sagedased on null-väärtused, st antud tunnus kas
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Kvartiilid on kirjeldavas statistikas tunnuse väärtused variatsioonireal, mis jagavad variatsioonirea neljaks ligikaudu
võrdseks osaks.

247

ei esinenud või sai väga madala hinnangu. Enamus indikaatoreid on hea varieeruvusega, väike
on varieeruvus kahe indikaatori puhul - hooldatud poollooduslikud kooslused ja allikasoode
esinemine.
Erinevate KLV indikaatorite individuaalne mõju lõppväärtuse kujunemisele on erinevates
regioonides erineva kaaluga ja igal juhul põhjendatud. Seda kinnitab andmete
korrelatsioonimaatriks, mis näitab selgelt, et korrelatsioonid erinevate indikaatorite vahel on
üldiselt väga väikesed ja annab kinnituse et tunnused on sõltumatud. KLV põllumajanduse
määratlemiseks kasutatud indikaatorite laiapõhjalisust ja sisulist erinevust on võimalik hinnata
ka visuaalselt. Kõigi nelja indikaatorite grupi kõige kõrgema väärtusega (> 90%) ruutude
eraldamisel eristusid tulemused üksteisest nähtavalt (Joonis 140).

Joonis 140. Nelja indikaatorgrupi kõrgeima väärtusega (>90%) ruutude esinemine

Erinevate indikaatorgruppide maksimumid asuvad ruumiliselt erinevates kohtades ja kattuvused
on väga väikesed. See kinnitab, et koondväärtuse arvutamisel saavad kõrgeima väärtuse ruudud
kus esinevad mitmed erinevad indikaatorid ja määrav on erinevate kõrgete väärtuste koosmõju.
6.5.2. KLV PÕLLUMAJANDUSALADE INDIKAATORITE FAKTORANALÜÜS

Faktoranalüüsi kaudu saab leida mingi suurema hulga erinevate tunnuste hulgast nende tunnuste
omavahelised seosed. Antud analüüsi meetod sobib juhul, kui on kasutada suur hulk
arvtunnuseid ühe ja sama omaduse mõõtmiseks ja need tunnused on omavahel mingi mustri
kohaselt korreleeritud.
KLV põllumajandusmaa lõppväärtuse kujunemises osaleb kakskümmend erinevat indikaatorit ja
nende erinevad kombinatsioonid (faktorid) kirjeldavad lõpptulemust erinevas mahus. Neli
esimest indikaatorite kombinatsiooni kirjeldavad kokku 42,5% KLV lõpptulemusest. Esimene
faktor kirjeldab 17% KLV lõpptulemusest ja selle moodustavad peamiselt maastiku
mitmekesisuse indikaatorid (GR 3). Teine faktor kirjeldab 11% KLV lõpptulemusest ja selle
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moodustavad peamiselt teise indikaatorgrupi näitajad. Kolmas faktor kirjeldab 8%
lõpptulemusest ja selle moodustavad peamiselt looduslike eelduste ja maastiku indikaatorid (GR
4) ning neljas faktor kirjeldab 6% lõpptulemusest ja selle moodustavad erinevate
indikaatorgruppide üksiknäitajad.
Kokkuvõttes faktoranalüüs kinnitab, et indikaatorid on valitud laiapõhjaliselt ja lõpptulemuse
kirjeldamises osalevad erinevad indikaatorid ja nende kombinatsioonid.
6.5.3. KLV PÕLLUMAJANDUSALADE
VÄLITÖÖDEL

MÄÄRATLEMISE

METOODIKA

TESTIMINE

Väljatöötatud metoodika välitöödel testimise eesmärk oli kontrollida, kas erineva KLV
hindepunktidega ruudud on välitingimustes visuaalselt eristuvad, st kas kõrge hindega ruutudes
on tõepoolest märgatavad suuremad elurikkust toetavad loodusväärtused.
Kontrollimiseks valiti 10 juhuslikku Jõgevamaa testala KLV ruutu, mis ei paikneks üksteisele
liialt lähedal ning külastamiseks valiti alad, mis esindasid KLV-väärtuse skaala kõiki osi (nii
madala kui ka väga kõrge väärtusega ruudud). Alasid külastati 2013. a novembris KLV töögrupi
eksperdi J.Eltsi poolt, tehes peatusi igas ruudus vähemalt kolmes kohas.
Ühekordse külastusega ei ole võimalik märgata kõiki ala iseloomustavaid omadusi, kuid üldpildi
ala väärtusest sai ka sellise meetodiga.
Ühte kontrollimiseks valitud kõrge summaarse KLV väärtusega ruutu võrreldi nii põhikaardi kui
ka ortofoto alusel (Joonis 141). Eesti põhikaardi versioon jätab visuaalsel hinnangul väga
mitmekesise ja mosaiikse maastiku mulje. Ortofotolt on selgelt näha, et tegemist on siiski
põllumajanduslikus kasutuses oleva alaga, mida iseloomustab suur liigendatus, eri tüüpi
maastikuelementide rohkus ja paiknemine jõe lähedal.

Joonis 141. Suvaliselt valitud kõrge hinnangu saanud KLV ruut Eesti põhikaardina ja ortofotona

Üldise tulemusena võib kinnitada, et kõrgema KLV-hindega ruudud näisid olevat maastikuliselt
mitmekesisemad ning toetavat suuremat elurikkust. Madalama KLV-hindega aladel oli levinud
suuremate põldudega ühte tüüpi kasvatatava kultuuriga tavapärane põllumajandusmaastik.
Välitööde tulemused kinnitasid, et väljatöötatud hindeskaala tõepoolest kajastab ruutude
loodusväärtusi.
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6.6.

KOGU
EESTI
KLV
PÕLLUMAJANDUSALADE
LÕPPVÄÄRTUSE LEIDMINE JA TÕLGENDAMINE

INDIKAATORITE

6.6.1. ÜLDINE STATISTILINE ANALÜÜS

Lähtuvalt testalade metoodikast ja selle testimise tulemustest, arvutati kõigi 20 indikaatori
andmestik kogu riigi territooriumil kõikides ruutudes, kus esines põllumajandusmaad.
Põllumajandusmaad sisaldavaid 1×1 km ruute oli kasutatud andmete põhiselt kokku 35 314.
KLV ruutude koondhindepunktide üle-eestiline jagunemine sarnaneb statistilisele
normaaljaotusele (Joonis 142), väärtused algavad ühest ja kõrgeimad väärtused lõpevad 75
hindepunktiga, maksimaalne teoreetiline väärtuste summa oleks 100 hindepunkti.
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Joonis 142. KLV ruutude koondhindepunktide jagunemine üle-eestilisel analüüsil

Piiri määratlemiseks kõrge ja madala väärtusega alade (ruutude) vahel, lähtuti algandmete
koguhulgast (35 314 ruutu) ja hindepunktide lõppväärtustest. Kasutati 10% protsentiile, mis
antud ruutude arvu juures eristab võrreldava ruutude arvu madalamate ja kõrgemate
hindepunktidega väärtustega ruutudest. Selle järgi kuuluvad madalate väärtuste hulka ruudud
väärtusega ≤16 hindepunkti (3501 ruutu ehk 9,9% kõikidest ruutudest) ja kõrgete väärtuste hulka
ruudud väärtusega ≥46 hindepunkti (3707 ruutu ehk 10,5% kõikidest ruutudest).
Eesti KLV indikaatorite hindepunktide koguvalimist on suurima osatähtsusega
põllumajandusega seotud linnuliikide näitajad ja maastikku ning mullastikku kirjeldavad
indikaatorid (Joonis 143). Põllumajandustootmisega seotud indikaatorid on ühtlaselt esindatud.
Väikseima osatähtsusega on hooldatud PLK-de andmestik.
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Joonis 143. KLV indikaatorite osatähtsus kogu Eesti KLV andmestikust

Kõrgeima väärtusega ( ≥46 hindepunkti) ruutudes on esindatud kõik valitud indikaatorid, suurima
osatähtsusega on maastikku kirjeldavad indikaatorid ja põllumajandusega seotud linnuliikide
näitajad. Üldjoontes sarnaneb kõrgeima väärtusega indikaatorite jaotumine kogu Eestit
kirjeldava andmestiku jaotusega. Suurim erinevus avaldubki selles, et kõrgeima väärtusega
ruutude puhul on kõik indikaatorid ühtlaselt esindatud.
Madalama väärtusega ruutude hindepunktidest moodustavad suurema osa linnuliikide indikaator,
mullastiku mitmekesisuse indikaator ja mullaviljakuse indikaator. Teiste indikaatorite osatähtsus
jääb alla 7% ja hooldatud PLK-sid sisuliselt ei esine.
6.6.2. KLASTERANALÜÜS

Selleks, et saada ülevaade Eesti KLV ruutude koondhindepunktide väärtuste ruumilise jaotuse
kohta, viidi läbi klasteranalüüs. Mida selgemalt klastrid kõrgemate koondhindepunktidega grupis
ruumiliselt välja joonistuvad, seda kindlam võib olla, et indikaatorid on valitud laiapõhjaliselt ja
erinevates piirkondades moodustabki kõrgeima väärtuse erinevate indikaatorite koosesinemine.
Analüüs näitab, et sõltumata KLV väärtusgrupist on indikaatorid valdavalt üksteisest sõltumatud
ja seega ühe indikaatorgrupi (nt. maakasutuse ja põllumajandustootmise intensiivsust
iseloomustavad indikaatorid, looduskaitselised indikaatorid vmt.) mõju ei avaldu üldskoorile
ebaproportsionaalselt. Küll aga toimub indikaatorite grupeerumine erinevalt madala ja kõrge
väärtusega alade lõikes, kus madala KLV väärtusega ala puhul ei ole tulemust mõjutavat ühte
juhtivat tegurit (indikaatorit) vaid see kujuneb paljude indikaatorite koosmõjust.
Kasutati ka K-keskmiste meetodil klasterdamist, mis sobib grupeerimise meetodiks suure
objektide arvu puhul. Kõrge- ja madala väärtusega ruutude ülepinnaliseks rühmitamiseks on 20
indikaatori alusel kasutatud kolme klastrit.
Madala väärtusega ruutudes sisulist klasterdumist ei toimu, erinevused on minimaalsed ja vaid
kolm indikaatorit on olulise klastrite vahelise erinevusega, mistõttu ei joonistu madalate
hindepunktidega KLV ruutude puhul välja ka selget ruumimustrit. Madalama väärtusega KLV
ruutude puhul moodustavad põhiosa tavapärased põllumajandusmaastikud, kus maastikuline
mitmekesisus ei ole suur ja massiivide arv ruudus samuti mitte. Siia hulka kuuluvad Kesk-Eesti
intensiivsemalt majandatud piirkonnad ja mujal kuuluvad siia ka suurema pindalaga
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kuivendusalad. Kõrgema väärtusega ( ≥46 hindepunkti) ruutude ruumiline klasterdumine on
selgepiiriline (Joonis 144).

Joonis 144. Kõrge väärtusega (≥46 hindepunkti) KLV ruutude klastrite paiknemine

6.6.3. EESTI KLV PÕLLUMAJANDUSALADE LÕPPVÄÄRTUSTE VISUALISEERIMINE

Ruutlahend annab universaalse võimaluse visualiseerida ja teha andmepäringuid kõikide 20
indikaatori osas kas eraldiseisvalt või omavahelises võrdluses. Lisaks võimaldab see näitajaid
analüüsida kas paari või grupi kaupa, kogu andmestik on salvestatud GIS-andmetena, kus
ruumiandmed on seotud indikaatorite tabelandmetega.
KLV hindepunktide jagunemine on visualiseeritud üle-eestiliselt, eristatud on madalad (<16
hindepunkti) ja kõrged (>46 hindepunkti) hindepunktid (Joonis 145).

Joonis 145. Eesti KLV põllumajandusalade ruutude hindepunktide jagunemine
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KLV hindepunkide lõppväärtuste jagunemise visualiseerimiseks ÜPT ja PLK toetusaluste PRIA
põllumassiivide lõikes omistati KLV ruudu lõppväärtus igale ruudu sisse jäävale PRIA
põllumassiivile (Joonis 146). Kõige kõrgema väärtusega (>46 hindepunkti) PRIA 2013. aasta
andmetel toetusaluseid põllumassiive on käesoleva töö andmetel ~113 000 ha, mis moodustab
kogu KLV analüüsis osalenud põllumajandusmaa massiivide pinnast 9%. Alla 16 hindepunktiga
massiivide kogupindala on ~37 000 ha, mis moodustab kogu KLV analüüsis osalenud
põllumajandusmaa massiivide pinnast 3%.

Joonis 146. Eesti KLV põllumajandusalade ruutude hindepunktide jagunemine PRIA põllumassiivide
lõikes

6.6.4. EESTI KLV PÕLLUMAJANDUSALADE
PÕLLUMAJANDUSMAA TÜÜPIDE JÄRGI

TULEMUSTE

TÕLGENDAMINE

KLV

KLV põllumajandusmaa moodustavad need alad Euroopas, kus põllumajandustegevus on
domineerivaks maakasutuseks ja kus põllumajandustegevus toetab või on seotud kõrge liigi- ja
elupaigarikkusega või leidub neil aladel Euroopa ja/või riikliku, ja/või piirkondliku
kaitseväärtusega liike. Definitsiooni kohaselt jagatakse KLV maa kolme tüüpi:

Tüüp 1:

põllumajandusmaa, millel on kõrge poollooduslike koosluste osatähtsus

Poollooduslikke koosluseid esineb Eestis kokku 10 477 KLV ruudus - kokku ~122 000 ha
(Joonis 147). Esimese tüübi põllumajandusmaast ~90 000 ha-l (4555 ruudus) on PLK-de
osatähtsuse indikaator saanud maksimaalse väärtuse.
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Joonis 147. PLK-de esinemine Eesti KLV põllumajandusaladel

Tüüp 2:

põllumajandusmaa, millel on madal põllumajandusintensiivsus ja suur
maastikuline mosaiiksus (sh suur maastikuelementide osatähtsus)

Maastikunäitajad kirjeldavad kogu KLV hindepunktide lõppväärtustest suure osa. Kuna
maastikunäitajaid esineb kõikides ruutudes rohkemal või vähemal määral, siis on nende mõju
lõppväärtusele paratamatult suur.
Kõrgema koondväärtusega ( ≥46 hindepunkti) ruutudest on maastikunäitajate osatähtsus selgelt
kõige suurem, varieeruvus sisemiselt toimub vaid ruutudes, kus esinevad suurepindalalised PLKd, mistõttu maastiku mosaiiksus on väiksem. Klasteranalüüs näitab, et kõrgema väärtusega
ruutudes on üldjoontes kõrged nii madalat tootmisintensiivsust kirjeldavad näitajad, kui ka
maastiku mitmekesisust kirjeldavad näitajad. Lähtudes sarnaselt kogu KLV väärtuslikumate
alade eristamise loogikast, on võimalik eristada kummagi grupi väärtuslikumad ruudud. Tüüp 2
moodustavad Grupp 1 ja 3 väärtuslikuma osa (10%) hindepunktid ja Grupi 2, majandatavad
PLK-d kokku. Madala põllumajandusintensiivsuse ja suure maastikulise mosaiiksusega KLV
põllumajandusmaa pindala on vastavalt ruutudele ~66 717 ha (1271 ruutu) (Joonis 148).

254

Joonis 148. Eesti KLV põllumajandusalad, kus majandusintensiivsus on madal ja maastiku mosaiiksus on
kõrge

Tüüp 3:

põllumajandusmaa, mis toetab Euroopa või maailma tähtsusega haruldaste
liikide populatsiooni.

Kolmandat tüüpi KLV alad on määratletud põhjusega, et ka intensiivsem põllumajandus võib
lokaalselt toetada suurt hulka kaitseväärtusega liike, nagu näiteks talvituvaid või rändel olevaid
veelinde ja siia hulka kuuluvad Natura ja tähtsate linnualade (IBA-alad) põllud ja rohumaad.
Esimese kaitsekategooria taimeliikide leiukohti esineb kõrgema koondväärtusega KLV ruutudest
(≥46 hindepunkti) kokku 42 ruudus ehk 9%-l kogu leiukohtade arvust (leiukohti Eestis kokku
445). KLV hindepunktide mediaanväärtusest kõrgemates (≥31 hindepunkti) ruutudes esineb 27%
esimese kategooria taimeliigi kõigist leiukohtadest.
Esimese kaitsekategooria loomaliikide leiukohti esineb kokku 2014 ruudus, neist kõrgema
koondväärtusega ( ≥46 hindepunkti) ruutudes esineb 12% kõikidest leiukohtadest,
mediaanväärtusest ( ≥31 hindepunkti) suuremate väärtustega ruutudes esines 43% kõikidest
leiukohtadest. Liites esimese kaitsekategooria leiukoha ruudud ja Grupi 2 kõrgema väärtusega
(≥13 hindepunkti) ruudud kokku, on kaitsealuseid liike toetav põllumajandusmaa pindala
~ 114 344 ha (3729 KLV ruutu) (Joonis 149). Kõrgema väärtusega KLV ruutude kaitsealuste
taime- ja loomaliikide leiukohad sisaldavad ka enamikku lindude rännet toetavatest
rannaniitudest.
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Joonis 149. KLV ruudud kus looduskaitseväärtuste hindepunktide summa ületab väärtuslikuma 10% piiri
või esinevad I kategooria kaitsealused liigid

6.7. KLV PÕLLUMAJANDUSALADE METOODIKA KASUTAMISVÕIMALUSED
Looduskaitsepoliitika on oma olemuselt traditsiooniliselt keskendunud eelkõige elurikkuse
seisukohalt oluliste põllumajandusmaade „kaitsele“ ning vähem seda väärtust säilitavale või
soosivale madala intensiivsusega põllumajandustegevusele. Lisaks elurikkusele on sellisel
tootmistegevusel ka oluline roll muude ökosüsteemiteenuste (süsiniku sidumine, veekaitse jm)
pakkumisel ning nii geneetilise ressursside kui ka loodus- ja kultuuriväärtuste säilitamisel ja
mitmekesistamisel.
KLV põllumajanduse määratlemise metoodika aluste väljatöötamisel on tegemist paindliku
töövahendiga, millega vastavalt vajadustele saab defineerida ja leida erinevaid piirväärtuseid
ning väärtusvahemikke ülepinnaliselt kõikide indikaatorite summana. Säilib alati võimalus
vaadelda eraldiseisvalt ainult ühte indikaatorit kahekümnest (näiteks PLK) ja ülejäänud
indikaatorite andmeid saab vajadusel kasutada lisaväärtuse andmiseks.
6.7.1. MAAKASUTUS KLV RUUTUDES
Maakasutus toetustüüpide lõikes

Mahepõllumajanduse toetusalune pind 2014. aasta andmetel kõrgema väärtusega ( ≥46
hindepunkti) KLV ruutudes oli kokku 47 000 ha (18% kogu kõrgema väärtusega KLV
maakasutusest). Eesti mahetoetusalusest pinnast (132 802 ha) moodustas mahepind kõrgema
väärtusega KLV ruutudes 35%.
KSM toetusalune pind 2014. aastal kõrgema väärtusega ( ≥46 hindepunkti) KLV ruutudes oli
kokku 87 587 ha, (34% kogu kõrgema väärtusega KLV maakasutusest) ja 22% kogu Eesti KSM
toetusalusest pinnast.
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PLK toetusalune pindala kõrgema väärtusega (≥46 hindepunkti) KLV ruutudes oli kokku
18 767 ha (7% kogu kõrgema väärtusega KLV maakasutusest) ja ~75% kogu Eesti PLK
toetusalusest pinnast.
Mahe-, KSM- ja PLK toetusalused pinnad kokku moodustavad 59% kogu kõrge väärtusega ( ≥46
hindepunkti) KLV põllumajanduse maakasutusest. Pindalatoetusaluste põldude keskmine suurus
KLV kõrgema väärtusega ruutudes on 4,8 ha.
Maakasutus kultuurigruppide lõikes

2014. aasta PRIA pindalatoetuste andmetel oli toetusalune pindala kõrge väärtusega ( ≥46
hindepunkti) KLV ruutudes kokku 257 337 ha. Kogu kõrge väärtusega KLV ruutude
maakasutusest moodustavad 40% pikaajaline rohumaa ja PLK-d, teravili 30%, lühiajalised
rohumaad 20 % ja raps 7% (Joonis 150).
4%
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1%
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Liblikõieline

40%
16%

Raps, rüps, sinep,
rõigas
Heintaim, kõrreline
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28%

Mustkesa
Muud kultuurigrupid

Joonis 150. Kõrge väärtusega (≥46 hindepunkti) KLV ruutude maakasutus PRIA 2014 pindalatoetuste
andmetel kultuurigruppide lõikes

Pikaajalised- ja lühiajalised rohumaad ning PLK-d domineerivad saartel, rannikuvööndis,
suurematel jõeluhtadel ja kõrgustikel. Viljakamatel muldadel on suurem osatähtsus teravilja
kasvatusel, lühiajalistel rohumaadel ja rapsil (Joonis 151).
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Joonis 151. KLV kõrge väärtusega põllumajandusmaa maakasutus PRIA 2014. a andmetel

Põllumajandustootjaid kelle maad asuvad kasvõi osaliselt kõrge väärtusega ( ≥46 hindepunkti)
KLV ruutudes on kokku 8174, miinimum pindala 0,12 ha, maksimum pindala 4297 ha. Ettevõtte
suurus, mille maad asuvad kasvõi osaliselt kõrge väärtusega KLV põllumajandusmaal, on
keskmiselt 95 ha. Põllumajanduslikke pindalatoetusi taotlenud tootjaid, kelle maad asuvad ainult
kõrge väärtusega KLV ruutudes, on kokku on 3174. Valdav enamus (94%) ainult kõrge
väärtusega KLV ruutudes asuvatest tootjatest kasutavad toetusalust põllumajandusmaad
kogupinnaga alla 25 hektari tootja kohta ning moodustavad 69% kõrge väärtusega KLV ruutude
tootjate põllumajandusmaast.
Kokkuvõte

• KLV põllumajandusalad tuleb igal riigil ise määratleda, et tagada põllumajandusliku
elurikkuse väärtuste tunnustamine ja kaitse.
• Eesti KLV põllumajandusalade määratlemiseks moodustati ekspertidest töögrupp, mille üheks
eesmärgiks oli välja töötada Eesti konteksti sobivad põllumajandusmaade loodusväärtuste
klassifitseerimise alused ning KLV põllumajandusalade määratlemise metoodika.
• Toetudes erinevatele KLV põllumajandusega seotud teoreetilistele alustele ja Eesti
andmestikku analüüsides otsustati arvesse võtta nelja eri tüüpi indikaatoreid: maakasutuse ja
tootmise intensiivsust iseloomustavad indikaatorid, looduskaitselised indikaatorid, maastiku
mosaiiksusega seotud indikaatorid, looduslike eeldustega seotud indikaatorid.
• Indikaatorite arvutamisel kasutati kaheksat erinevat andmekogu, (Eesti topograafiline
andmekogu, PRIA põllumassiivide register, PRIA põllumajandusloomade register, PRIA
põllumajandustoetuste register, digitaalne mullastiku kaart, Eesti Looduse Infosüsteem, Eesti
haudelindude levikuatlas, Pärandkoosluste Kaitse Ühingu poollooduslike koosluste
andmebaas).
• Testalaks valiti Jõgeva maakond, kus on esindatud nii intensiivne kui ka ekstensiivne
põllumajandus, maastikuline kompositsioon on reljeefist tulenevalt vaheldusrikas, mullastik
vahelduv ja kirju ning looduskaitselise informatsiooni olemasolu esinduslik. Testala laiendati
üle-eestiliselt juhusliku valiku meetodiga sisemaa ja rannajoonega lõikuvate ruutudega.
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Indikaatorite testimine laiendatud testaladel kinnitas ruutlahendi sobivust sellise ülesande
lahendamiseks ja kinnitas valitud indikaatorite laiapõhjalisust.
Üldjuhul jagati indikaatorite andmed kolmeks väärtusvahemikuks ning väärtuste selgemaks
eristamiseks anti indikaatorite väärtusvahemikesse jaotunud ruutudele hindepunktid 1, 3 või 5
(erandiks olid põllumajandusmaa loomkoormusega seotud indikaator ning kõik
maastikugruppi ja loodusliku eelduste gruppi kuuluvad näitajad, mille puhul anti
hindepunktina ka väärtus 0). Lõpptulemusena summeeriti ruudus kõikide indikaatorite
hindepunktide väärtused.
Iga indikaatori kohta kirjeldati üldine indikaatori kirjeldus, kasutatud andmestik, arvutuskäik
ning märkused ja tähelepanekud indikaatori osas, mida arvesse võtta.
Esimese grupi moodustavad indikaatorid, mis otseselt või kaudselt kirjeldavad
põllumajandusliku maakasutuse ja tootmise intensiivsust, teise grupi moodustavad
indikaatorid, mis otseselt või kaudselt kirjeldavad ruutude looduskaitselist väärtust, kolmanda
grupi moodustavad indikaatorid, mis otseselt või kaudselt kirjeldavad KLV ruudu maastiku
mosaiiksust ja mitmekesisust. Neljanda grupi moodustavad indikaatorid, mis kirjeldavad
KLV ruutude potentsiaalseid eeldusi suuremaks looduslikuks ja maastikuliseks
mitmekesisuseks.
KLV põllumajandusmaa määratlemisel kontrolliti ja valideeriti indikaatorite sobivust ka
statistiliselt. KLV indikaatorite koguhinnangu andmiseks hinnati eri tunnuste panust
koguhinde kujunemisse varieeruvuse kaudu. Tunnuste võrdlusanalüüsi tulemus näitas, et
erinevate KLV indikaatorite individuaalne mõju lõppväärtuse kujunemisele on erinevates
regioonides erineva kaaluga ja igal juhul põhjendatud. Andmete korrelatsioonimaatriks ja
faktoranalüüs kinnitasid, et tunnused on sõltumatud, laiapõhjalised ja lõpptulemuse
kirjeldamises osalevad erinevad indikaatorid ja nende kombinatsioonid.
Metoodika välikontrolli testala KLV ruudu alad esindasid KLV-väärtuse skaala kõiki osi (oli
nii madala kui ka väga kõrge väärtusega ruute) ning kokkuvõttes näisid kõrgema KLVhindega ruudud olevat maastikuliselt mitmekesisemad. Madalama KLV-hindega aladel oli
levinud tavapärane põllumajandusmaastu suuremate põllupindade ja ühte tüüpi kultuuriga.
2013. a novembris elurikkuse eksperdi (J. Elts) poolt läbi viidud välitööde tulemused
kinnitasid, et väljatöötatud hindeskaala tõepoolest kajastab ruutude loodusväärtusi.
Ülevaate saamiseks Eesti KLV ruutude koondhindepunktide väärtuste ruumilise jaotuse kohta
viidi läbi klasteranalüüs, mis näitas, et sõltumata KLV väärtusgrupist on indikaatorid
valdavalt üksteisest sõltumatud ja seega ühe indikaatorgrupi mõju ei avaldu üldskoorile
ebaproportsionaalselt.
Metoodika aluseks valitud 1×1 km ruutlahend annab universaalse võimaluse visualiseerida ja
teha andmepäringuid kõigi 20 indikaatori osas kas eraldiseisvalt või omavahelises võrdluses.
Lisaks võimaldab see näitajaid analüüsida kas paari või grupi kaupa, kogu andmestik on
salvestatud GIS-andmetena, kus ruumiandmed on seotud indikaatorite tabelandmetega.
Metoodikas lähtutakse Eesti KLV põllumajandusmaa klassifitseerimisel definitsioonist, mille
kohaselt jagatakse KLV põllumajandusmaa kolmeks tüübiks ning tulemused vastavalt sellele
jaotusele:
Tüüp 1: põllumajandusmaa, millel on kõrge poollooduslike koosluste osatähtsus. Metoodika
väljatöötamisel leiti, et poollooduslikke koosluseid, mis klassifitseerivad selle tüübi alla on
Eestis kokku ~122 000 ha (10 477 KLV ruudus).
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Tüüp 2: põllumajandusmaa, millel on madal põllumajandusintensiivsus ja suur maastikuline
mosaiiksus (sh suur maastikuelementide osatähtsus). Maastikunäitajad kirjeldavad kogu KLV
hindepunktide lõppväärtustest suure osa. Eestis selle tüübi KLV põllumajandusalasid oli
kokku ~66 717 ha 1271 KLV ruudus.
Tüüp 3: põllumajandusmaa, mis toetab Euroopa või maailma tähtsusega haruldaste liikide
populatsiooni. Eestis selle tüübi all kokku 3729 KLV ruutu (~ 114 344 ha). Käesolevas töös
pakutud määratluse kohaselt sisaldavad kõrgema väärtusega KLV ruutude kaitsealuste taimeja loomaliikide leiukohad ka enamikku lindude rännet toetavatest rannaniitudest.

• 2014. aasta PRIA pindalatoetuste andmetel oli kõrge väärtusega (≥46 hindepunkti) KLV
ruutudes kokku 257 337 ha toetusalust pindala. Kogu kõrge väärtusega KLV ruutude
maakasutusest moodustavad 40% pikaajaline rohumaa ja PLK-d, teravili 30%, lühiajalised
rohumaad 20 % ja raps 7%.
• Põllumajandustootjaid kelle maad asuvad kasvõi osaliselt kõrge väärtusega (≥46 hindepunkti)
KLV ruutudes on kokku 8174, tootjaid kelle maad asuvad ainult kõrge väärtusega KLV
ruutudes on kokku 3174. Valdav enamus tootjatest (94%), kelle toetusalused maad on ainult
kõrge väärtusega KLV ruutudes, kasutavad põllumajandusmaad kogupinnaga alla 25 hektari
tootja kohta. Sellised tootjad moodustavad 69% kõrge väärtusega KLV ruutude tootjate
põllumajandusmaast.
• Ligi 60% kogu kõrge väärtusega (≥46 hindepunkti) KLV põllumajanduse maakasutusest on
seotud MAK põllumajandusliku keskkonnatoetusega (MAHE, KSM ja PLK).
• KLV põllumajanduse määratlemise metoodika aluste väljatöötamisel on tegemist loodava
paindliku töövahendiga, kus praktilisel rakendamisel saab vajadusel muuta piirväärtuseid ning
väärtusvahemikke ülepinnaliselt kõikide indikaatorite summana. Siinjuures säilib alati
võimalus vaadelda eraldiseisvalt ainult ühte indikaatorit kahekümnest (näiteks PLK) ja
ülejäänud indikaatorite andmeid saab vajadusel kasutada lisaväärtuse andmiseks. Täismahus
Eesti KLV põllumajandusmaa määratlemise metoodika on kättesaadav PMK kodulehelt.
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