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Põllumajandus ja keskkond 
Agriculture and environment

Anne Luik, Liina Talgre, Elen Peetsmann, Luule Metspalu
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut → anne.luik@emu.ee

Põllumajandus on keskkonnas toimiv ja seda otseselt mõjutav majandusharu. 
Peale Teist maailmasõda nn Rohelise revolutsiooni käigus algas põllumajanduse 
intensiivistumine ja vähestele kultuuridele spetsialiseerumine tugevate väliste 
sisendite mõjul. Peamised neist olid mineraalväetised ja sünteetilised taimekaitse-
vahendid. See protsess on viinud muldade degradeerumisele, mullaviljakuse ja 
elurikkuse kahanemisele ning aastal 2013 tõdeti ÜRO kaubanduse ja arengu kon-
verentsil (UNCTAD, 2013), et industriaalne põllumajandus on jõudnud sügavasse 
kriisi. Üleilmne väetiskasutus koos suurenenud taimekaitse vajadusega kasvas vii-
mase neljakümne aastaga kaheksa korda, ent teraviljatoodang vaid kaks korda. 
Samal ajal aga suurenes tunduvalt põllumajanduse poolt põhjustatud keskkonna-
kahju: mulla ja vee saastumine ning elurikkus kadu koos ökosüsteemide hävimi-
sega. Olukord tõi esile hädavajalike muutuste vajaduse tagamaks kestlikku toot-
mist toidujulgeoleku kindlustamiseks.

Muutuste algatamiseks ja elluviimiseks võttis Euroopa Komisjon möödunud 
aasta mais vastu elurikkuse ja talust taldrikule strateegiad, mis on aluseks Euroopa 
rohelisele kokkuleppele. Sellega tehakse ettepanek võtta ette ulatuslikke meetmeid 
ja kohustuda peatama elurikkuse kadu kogu maailmas, samuti muuta toidusüs-
teemi nii, et see vastaks üleilmsetele konkurentsivõimelise kestlikkuse normidele 
ning inimese ja planeedi tervise, samuti kõigi toidu väärtusahelas osalejate ela-
tusvahendite kaitse normidele (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-
2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030).

Milline on meie kodumaine olukord? Statistika näitab (https://www.stat.ee/
et/avasta-statistikat/valdkonnad/pollumajandus-kalandus-ja-jahindus/polluma-
jandus-ja-keskkond), et taimekaitsevahendite kasutus on pidevalt tõusnud – võr-
reldes aastatuhande algusega enam kui kahekordselt. Samuti on süsihappegaasi 
emissioon suurenenud 15,9%. Seega on viimastel aastakümnetel põllumajandus-
lik keskkonnakoormus oluliselt kasvanud. Kui kõrvutada taimekaitsevahendite 

Sissejuhatus
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kasutust mullaseire andmetega, siis seire algusaastal (2007. a) olid vaid üksikud 
intensiivtootmise mulla proovid jääkidega ning keskmiselt ühes proovis oli siis 
vaid 0,61 jääki. 2019. aasta taimekaitsevahendite jääkide seiretulemused tavatoot-
mise muldades näitasid jääke aga kõikides mullaproovides. Sealjuures esines ühes 
proovis korraga keskmiselt 7,2 erinevat jääki. Suurim hulk – 16 eri jääki korraga – 
esines nisupõllu mullaproovides (Penu, 2019).

 Uurimuste kohaselt toimivad erinevad jäägid ka juba väga väikestes kogustes, 
eriti aga vastastikku toimet tugevdavas koostoimes, pärssides nii mulla makro- kui 
mikroorganismide liigilist koosseisu, arvukust ning aktiivsust, mis omakorda viivad 
mullaviljakuse ja -tervise kahanemisele. Mulla mikroobse koosseisu vaesestumise ja 
aktiivsuse languse tõttu hävivad taimekahjustajate looduslikud vaenlased, ülekaalu 
saavad patogeensed mikroorganismid, taimed alluvad kergesti juuremädanikele. 
Samuti ei hävine ka mullas teatavat eluperioodi veetvad kahjurid. See tähendab, et 
oluliselt häirub taimekahjustajate looduslik regulatsioon (Abawi ja Widmer, 2000; 
Lancaster jt, 2010; Cloyd, 2012; Tsiafouli jt, 2015; Madsen jt, 2016).

Sihtobjektide kõrval hävitavad taimekaitsevahendite jäägid (mitte ainult 
putukatõrje- vaid ka haiguste- ja umbrohutõrjevahendid) põldudel nii maapinnal 
kui õitel toituvad ja põllumajandustootmist toetavaid putukad. Näiteks on teada, 
et maapinnal liikuvad ja kahjureid hävitavad jooksiklased kaotavad tundemeeled 
ning hukkuvad. Jäägid jõuavad ka põldude ümbruses õitsevatesse taimedesse nii 
mullavee kui pritsimise triiviga. Seal toituvad paljud erinevad tolmeldajad putu-
kad ja taimekahjureid hävitavad parasitoidid ning jätkub ka meemesilase korje 
peale põllul olevate kultuurtaimede ning umbrohtude õitsemist. Elurikkus põl-
lul ja selle ümbruses on aluseks nii taime tervisele kui mullaviljakusele (Altieri, 
1999). Kahjuks näeme meil põllumajandusmaastiku struktuuri olulist vaesestu-
mist, üha suuremad on ilma mitmekesise ümbruse ja äärealadeta põllud. Eestis on 
vaid 1,3% väärtuslikke põlluäärealasid, mis tagavad elupaikadega looduselt saada-
vad tolmeldamise ja kahjuritõrje teenused (Kruus jt, 2012; Luik, 2019; Kovacs jt, 
2019; Veromann jt, 2020; Veromann, 2021). 

Mullaveega liiguvad pestitsiidijäägid pinnaveekogudesse ja edasi põhjavette 
sh allikatesse ja kaevudesse. Viimaste aastate veeseire näitab kõikide erinevate 
taimekaitsevahendite rühmade jääkide esinemist nii pinnaveekogudes kui isegi 
sügavates kaevudes ja allikates. Kõige sagedamini leitakse tuntud umbrohutõrje-
vahendi glüfosaadi ja tema laguproduktide jääke ning sageli üle kehtestatud piir-
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normi (Leisk, 2020). Sõltuvalt jääkide kontsentratsioonist ja kombinatsioonidest 
häiruvad veeökosüsteemide talitlused. Seega on taimekaitsevahendite kasutuse 
piiramine looduse toimimas hoidmiseks ka Eestile äärmiselt oluline kohustus. 
Euroopa Liidus peaks roheleppe raames taimekaitsevahendite kasutus aastaks 
2030 vähenema 50%. See tähendab loodushoidlike ning säilenõtkemate tootmis-
viiside arendamist ja laialdasemat kasutuselevõttu. 

Loodushoidlikumal agroökoloogilistel printsiipidel põhineval mahe- ehk 
ökotootmisel on kestlikkuseks eeldusi, kuivõrd välistatakse elurikkuse kahanda-
mine taimekaitsevahenditega. Erinevaid vahe- ja põhikultuure sisaldava mitme-
kesise külvikorraga reguleeritakse nii kahjustajate sh umbrohtude esinemist kui 
toetatakse mullaviljakuse ning elurikkuse säilimist koos loomade heaolu austava 
loomakasvatuse integreerimisega tootmisse, tagades nii kohaliku taastuva ressursi 
tasakaalustatud kasutuse. Võimalikult kogu kohalik orgaaniline jääde lülitatakse 
väetisena taimekasvatusse. Nõnda saab toimida võimalikult väikeste kadudega 
ringmajandus, olles tootmise võimalikult tasakaalustatult ühildanud kohaliku 
aineringlusega. Maheviljeluse eeliseid nii keskkonna kui ressursikasutuse näita-
jatelt toob ilmekalt esile Thüneni instituudi tuhandete viljeluspaaride võrdlusel
põhinev metaanalüüs (Sanders ja Hess, 2019). Maheviljelus hoiab vett puhtamana, 
sest sealt toimub oluliselt väiksem taimetoitainete kadu (nitraatide ja fosfori leos-
tumine põldudelt) kui tavaviljeluses. Mahemuldades on vihmausside arvukus 
kõrgem kui tavas ning usutavalt paranenud mullaomadused, kahanenud mulla-
happesus ja tihenemine. Võrreldes tavaviljelusega on elurikkus mahedas kuni 
98% kõrgem. Mahe leevendab kliimamuutusi, sest ökomuldades seotakse rohkem 
süsinikku ning seal on keskmiselt 10% kõrgem süsinikusisaldus. See tähendab, et 
aastas seotakse 258 kg süsinikku ha kohta, sellest lähtub kumuleeruv kliima kaitse 
1082 kg CO2 ekvivalenti ha kohta aastas. Ressursikasutus tõi samuti esile maheda 
eelised – nii lämmastiku, fosfori kui kaaliumi kasutus oli enam kui 40% efektiiv-
sem mahedas (Sanders ja Hess, 2019). Seega on mahe ökoloogiliselt efektiivsem. 
Kestlikkus eeldabki ökoloogilist efektiivsust st väiksema kohaliku taastuva sisen-
diga suurem kogus toodet minimaalse ökoloogilise jalajäljega. 

Euroopa Liidus nähakse ette mahemaa osakaalu suurenemist vähemalt kuni 
25%-ni põllumajandusmaast. Eestis saame olla õnnelikud, et enam kui 22% põllu-
maast on meil mahe ning ka riigimetsad on tunnustatud mahetoodete korje-
maadena. See on olnud oluline panus meie keskkonnatingimuste säilitamiseks. 

Sissejuhatus



Looduse talitluste ja kestliku toidutootmise tarvis vajab see protsess edasist kiire-
mat edasiarendamist. Nn mahekeskkonnad on liigirikkamad. Hiljutine mulla-
seente seire uuring näitas mahetootjate muldades võrreldes intensiivtootmise mul-
dadega oluliselt suuremat elurikkust (Hiiesalu jt, 2020). Samuti on esile toonud 
mahemullas elustiku suurema mitmekesisuse ja aktiivsuse ning mullaomaduste 
paranemise Eesti Maaülikoolis tava- ja mahesüsteemides toimuv pikaajaline külvi-
korra katse. Ka käesolevas kogumikus käsitleb rida autoreid nt Talgre, Eremeev, 
Kuht jt selle katse tulemusi. Ent maheviljeluse tehnoloogiad nõuvad palju oluli-
semat panustamist edasistesse teadusuuringutesse saavutamaks ökoloogilist efek-
tiivsust. Uued teadmised ja tehnoloogiad aitavad kergemini ületada kemikaali-
dega toetatud tavatootmiselt mahetootmisele üleminekut, saavutamaks kohali-
kele tingimustele sobivate mitmekesiste kultuuridega tasakaalustatud külvikord, 
mis saab panna aluse ökoloogiliselt efektiivsele tootmisele. Selleks on kindlasti 
vaja ka teadlaste ja tootjate tihedat koostööd. Põllumajandusmaastiku mitmekesi-
suse suurendamine on ökoloogiliselt efektiivse tootmise seisukohalt aga mööda-
pääsmatu, sest elurikkus põllu ümber ja põllu sees saab hoida looduslikku tasa-
kaalu ning vältida taimekaitsevahendite kasutamist. Saavutamaks võimalikult 
kiiret jätkuvat üleminekut loodusega kooskõlas olevale ökoloogiliselt efektiivsele 
tootmisele, tuleks rakendada kõik poliitilised meetmed nii erinevate toetuste kui 
ka nõuete kehtestamise näol. Põllumeeste viljelusvõistlus aga peaks põhinema 
ökoloogilise efektiivsuse hindamisel: vähima kohaliku taastuva sisendiga suurem 
kogus toodet minimaalse ökoloogilise jalajäljega. Nii on võimalik mitmekesises 
põllumajandusmaastikus hästi toimiva elurikka põllukoosluse puhul. See eeldab 
ka üldist keskkonnateadmiste olulist kasvu. Eurobaromeetri andmeil on eestla-
sed kahjuks keskkonnateadlikkuse osas üsna tagareas. Keskkonnaseisundi huvi 
ja sealt tulenevat teadlikkuse tõusu aitaks kindlasti oluliselt tõsta erinevate sei-
rete laialdane meedias tutvustamine. Praegu on enamus seiretulemusi laialdasele 
publikule küllaltki raskesti kättesaadav. Saagem teadlikeks loodusega kooskõlas 
toimivateks tegutsejateks!
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Sissejuhatus 

Intensiivse maakasutuse tulemuseks on mullaelustiku funktsionaalrühmade 
vähenemine ning muutused mulla bioloogilises mitmekesisuses, mis võivad ohus-
tada mulla toimimist, muutes selle vaesemaks (Tsiafouli jt, 2015). Mulla mikro-
organismid on üheks mullaviljakuse oluliseks osaks, kuna neil on tähtis roll orgaa-
nilise aine lagundamisel ja huumuse tekkel (Degens jt, 2000; Kara ja Bolat, 2008). 
Paljude uuringute tulemused on näidanud kasutatud orgaaniliste väetiste positiiv-
set mõju mulla mikroobide koostisele ja nende aktiivsusele (Edesi jt, 2012; Swisher 
ja Carroll, 1980; Yuan jt, 2017). Kuid taimekaitsevahendid võivad koguneda loo-
duslikku keskkonda ning olla toksilised mitte ainult taimedele, vaid ka loomadele 
ja bakteritele (Sviridov jt, 2015). Ei ole veel täielikult selge, kuidas mõjutab erinev 
väetamine ja taimekaitse mikroobide aktiivsust tava- ja orgaanilistes viljelussüs-
teemides. Mulla mikroobide aktiivsus, kultuuride viljelemisel kasutatud taime-
kaitsevahendite ja väetamise poolt tekitatud mulla seisund on põhjuslikult seotud. 
Käesolev uurimistöö täpsustab mulla mikroobide aktiivsuse (MMA) näitajate 
muutusi tava- ja maheviljelussüsteemide viieväljalises külvikorras, võttes arvesse 
eelkultuuride, kasutatud väetiste ja/või pestitsiidide toimet.

Materjal ja metoodika 

Käesolevas töös analüüsitakse 5-väljalise külvikorraga põldkatselt 2014–
2018. a perioodil kogutud andmestikku; katse on rajatud Eesti Maaülikooli Rõhu 
Katsejaama katsepõllule 2008. a. Katsed viidi läbi neljas korduses ja iga katselapi 
suurus oli 60 m2. Katseala muld oli Stagnic Luvisol (näivleetunud) WRB 2002 
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klassifikatsiooni järgi (FAO, 2006). Kultuuridest olid uurimise all oder (sort ’Anni’)
punase ristiku allakülviga, millele järgnes punane ristik (sort ’Varte’). Ristik künti 
mulda ja sellele alale külvati talinisu (sort ’Fredis’). Järgnesid hernes (sort ’Starter’) 
ning seejärel kartul (sort ’Maret’) (2018 aastal oli sort ’Teele’). Kultuure kasvatati 
kahes erinevas viljelussüsteemis, millest üks oli traditsiooniline (Tava), kus kasutati 
keemilisi taimekaitsevahendeid või mineraalväetisi. Ainsaks orgaaniliseks väeti-
seks oli seal haljasväetisena punane ristik. Teine oli maheviljelussüsteem (Mahe), 
milles väetati kas punase ristiku sissekünniga haljasväetiseks, talvise vahekultuuri 
või neile veel lisaks kääritatud laudasõnniku sissekünniga. Tavasüsteemi viljelus-
viisi Tava 0 ei väetatud, kuid tehti keemilist taimekaitset. Sama süsteemi Tava I-le 
aga anti allakülviga odra, kartuli ja talinisu aladele ühesugune kogus fosforit (P) 
25 kg ha–1 ja kaaliumit (K) 95 kg ha–1 ning väetati lämmastikuga allakülviga otra 
N120 kg ha–1, kartulit ja talinisu N150 kg ha–1 ja hernest N20 kg ha–1. Ristikut ei 
väetatud. Tavasüsteemides kasutati pärast kartuli, herne ja talinisu koristust umb-
rohtude tõrjeks glüfosaati sisaldavat herbitsiidi Roundup Flex normiga 3,0 l ha–1. 
2018. a kasutati selle asemel glüfosaati sisaldavat Rodeo FL, 2,5 l ha–1. Ristiku 
allakülviga odra kasvuaegseks umbrohutõrjeks kasutati MCPA-750 normiga 1,0 
l ha–1 ja hernel normiga 0,7 l ha–1. Umbrohtude hävitamiseks talinisul kasutati 
Secator OD, 150 ml ha–1. Kartuli kasvuaegne umbrohutõrje tehti Titus 25 DF nor-
miga 50 g ha–1. Lehemädaniku tõrjeks kartulil kasutati fungitsiidi Ridomil Gold 
MZ 68 WG 2,5 kg ha–1, mida olenevalt nakatumisest tehti suve jooksul 2–4 korda. 
Tavasüsteemi kartulil tõrjuti kartulimardikat insektitsiididega Fastac 50, 0,3 l ha–1 
ja Decis Mega 50EW, 0,15 l ha–1. 

Mahesüsteemis oli kolm viljelusviisi: väetamata talviste vahekultuurideta 
(Mahe 0), mis järgib ainult külvikorda; ainult talviste vahekultuuridega (Mahe I), 
kus talinisu koristusjärgselt külvati rüpsi ning talirukki segu, herne järgi talirüpsi 
ja kartuli järgi talirukist. Viljelussüsteemis Mahe II künti lisaks samadele vahe-
kultuuridele väetiseks mulda komposteeritud veisesõnnikut, mida anti kevadel 
teraviljadele 10 t ha–1 ja kartulile 20 t ha–1.

Mullaproovid võeti iga katselapi 0–20 cm kihist kevadel (kas pärast kündi 
või enne pindmisi harimisi ja külvitöid) iga aasta aprillis. Mulla mikroobide hüd-
rolüütilist aktiivsust mullas määrati fluorestseiini diatsetaadi (FDA) hüdrolüüsi
kaudu (Schnürer ja Rosswall, 1982). Mikroobse hüdrolüütilise aktiivsuse määra-
miseks võeti 5–10 cm sügavuselt 500 g proovid vastavalt ISO 10381-6 (1993) 
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metoodikale ja sõeluti läbi 2 mm sõela (Reeuwijk, 2002). Reagentide ettevalmis-
tamine järgneva FDA analüüsi jaoks toimus vastavalt Adam ja Duncan (2001) 
kirjeldatud meetodile. 

Kogutud andmete statistiline analüüs teostati programmiga Statistica 13 
(Quest Software Inc), kasutades ühesuunalist dispersioonanalüüsi. Põllukultuuride
vahelise mulla mikroobse hüdrolüütilise aktiivsuse erinevuse võrdluses kasutati 
Fisher LSD post-hoc testi (p = 0,05). 

Tulemused ja arutelu

Viljelussüsteemid Tava 0 ja Mahe 0 erinesid teineteisest vaid selle poolest, et 
neist esimeses kasutati keemilisi taimekaitsevahendeid, teises aga mitte. Et selgi-
tada välja taimekaitsevahendite mõju uuritavatele näitajatele, on väetamata varian-
tide tulemused parema selguse huvides toodud väetisi saanud Tava I ning Mahe I 
ja Mahe II aladest joonisel 1 osadel eraldi (A ja B). 

Punase ristiku kasvatamine tõstis aastate keskmisena mulla mikroobset 
hüdrolüütilist aktiivsust (MMA) kõikides viljelussüsteemides (joonis 1A ja B). 
Väetamata, kuid keemilise taimekaitsega tavaviljeluse (Tava 0) alade mullas tõstis 
punase ristiku kasvatamine võrreldes sellele eelnenud punase ristiku allakülviga 
odra aluse mullaga MMA näitajaid 15,6% võrra (6,8 μg g–1 h–1, joonis 1A) ning jäi 
samaväärsele tasemele ka pärast talinisu. Kuid sellele järgnes pärast herne kasva-
tamist uuesti 7,6% võrra mulla bioloogilise aktiivsuse langus ning see jäi samale 
tasemele püsima ka pärast kartulit. Kartulile järgnenud punase ristiku allakülviga 
odra aluse mulla MMA väärtus näitas selle edasist vähenemist (8,0% võrra).

Väetamata maheviljeluse kontrollala (Mahe 0) muldade kultuuride vahe-
lised MMA näitajad erinesid üksteisest märksa vähem. Punase ristiku järgses 
mullas oli MMA 4,4% võrra suurem kui eelviljaks olnud odra (ak) mullas ning 
herne alal, võrreldes tema eelviljaks olnud talinisuga, oli MMA suurenemine 
4,1%. Seevastu, võrreldes temale eelnenud kartuliga, vähenes odra (ak) variandi 
mullas MMA 6,9% 

Viljelusviiside omavahelises võrdluses olid Tava 0 alade mulla MMA näita-
jad, võrreldes Mahe 0 mullaga, ristiku allakülviga odra järgselt 16,7% võrra mada-
lamad. Punase ristiku sissekünnile järgneval kevadel võetud proovides vähenes 
aga see erinevus ligi poole võrra, 7,7%-ni ning pärast talinisu vähenes see veelgi, 
6,9%-ni. Seega vähendas ristiku kasvatamine Tava 0 variandis taimekatsevahen-
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dite kahjulikku toimet MMA-le. Punase ristiku kasvatamine tõstis aastate keskmi-
sena MMA taset kõikides viljelusviisides (joonis 1A ja B). 

Mullamikroobide kooslus, eriti risosfääris, mõjutab mulla kvaliteeti selle kaa-
samisega biogeokeemilistesse ja toitainete tsüklitesse, mulla pikaajalist jätkusuut-
likkust ja vastupidavust häiringutele (Prashar jt, 2014; Topp, 2003). Ka Madsen 
jt (2016) täheldasid, et pestitsiidid suruvad alla mulla mikroobide hüdrolüütilist 
aktiivsust. Tänu sünteetiliste väetiste ja pestitsiidide puudumisele on pikaajalistes 
mahepõllunduslikes külvikordades võrreldes tavapõllundusega täheldatud posi-
tiivset mõju mulla kvaliteedile ja mikroobide aktiivsusele (Shannon jt, 2002).

Meie katsetes tavasüsteemis kasutatud erinevate pestitsiidide toimet eraldi 
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Joonis 1b.  

Joonis 1.  Mulla mikroobne hüdrolüütiline aktiivsus (MMA) μg fluorestseiini g–1 kuiva 
mulla kohta h–1 väetamata (A) ja väetatud (B) kultuuride kasvualade mullas 
2014–2018 aastate keskmisena. Vertikaaljooned joonisel näitavad viljelusvii-
side vahelist standardviga. *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 (ANOVA).
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ei uuritud, mistõttu tuleb siinkohal iga üksiku kultuuri pestitsiidide mõju SMAle 
käsitleda kompleksselt kui kõikide seal kasutatud herbitsiidide, fungitsiidide ja 
insektsiidide toime koosmõju. 

Mujal tehtud uurimustes on selgunud, et koristusjärgseks umbrohtude tõrjeks 
tavasüsteemis kasutatud Roundup Flex võib kahjustada mulla mikroobide tege-
vust. Näiteks Kremer ja Means (2009) leidsid, et mulla risosfääri sattunud Roundupis 
sisalduv glüfosaat mõjutab mikroorganismide bioloogiat ja ökoloogiat ning nende 
koostoimet taimejuurtega. Glüfosaat, mille poolestusaeg on vahemikus paar päeva 
kuni 2 või 3 kuud, võib piirata mulla ensüümide aktiivsust ja muuta mikroobide 
kooslusi (Lancaster jt, 2010). Glüfosaadi korduva kasutamise negatiivset mõju 
mikroobikooslusele, mis aga omakorda vastukaaluks takistab kemikaali lagunda-
mist või hajumist, on täheldanud ka Lancaster jt (2010). Antud katses kasutati vil-
jelusviisides Tava 0 ja Tava I kasvuaegsel umbrohutõrjel MCPA-d. Nii taimed kui 
mikroorganismid on võimelised MCPA lagundama (Zertal jt, 2004). Bælum jt 
(2008) ning Nielsen jt (2011) uurisid MCPA lagunemisel osaleva funktsionaalse 
geeni tfdA ekspressiooni looduslikes mullaproovides lagunemise ajal. 

Nende uuringud näitasid, et MCPA bioloogilist lagunemist katalüüsib ensü-
maatiliselt α-ketoglutaraadist sõltuv dioksügenaas, mida kodeerib mulla mikroor-
ganismide tfdA geen. MCPA lagunemine sõltub mikroorganismide olemasolust, 
mis kannavad III klassi lagundavat geeni tfdA. Seda geeni kandvad mulla põlis-
bakterid võivad kasutada MCPA-d ka ainsa süsinikuallikana. 

Taimehaigustega sagedase esinemise korral mõjutab korduv pestitsiidide 
kasutamine fütopatogeenide kõrval ka kasulikke mikroorganisme (Abawi ja 
Widmer, 2000). Lisaks sellele kutsub rutiinne sõltuvus pestitsiididest esile laial-
dast sihtorganismide resistentsuse arengut ning häireid looduslikes bioloogilistes 
kontrollisüsteemides (Cloyd, 2012).

Võrdluses orgaaniliste viljelusviisidega jäid Tava I ristiku allakülviga odra 
aluse mulla mikroobide aktiivsuse arvulised näitajad Mahe I and Mahe II omast 
12,0–12,6% võrra maha (joonis 1, B). Samuti ei suutnud Tava I alade väetamine, 
võrreldes Tava 0-ga, nimetamisäärselt parandada MMA näitajaid – vahe vähenes 
võrdluses mahevariantidega vaid 4,1–4,6%. 

Nagu näitasid pärast punast ristikut võetud MMA proovide tulemused, tõu-
sis mulla mikroobide aktiivsus võrreldes eelneva odraga (ak) Tava I variandis juba 
10,2% võrra. Mahe II viljelusviisi MMA andis aga võrreldes Tava I variandiga 
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ristiku kasvualadel 5,5% võrra suurema tulemuse, mis tuleneb ristiku võimest 
tõsta mulla mikroobide aktiivsust ka tavaviljelussüsteemides. 

Kuid talinisu aladel suurenes erinevus Tava I ja Mahe II vahel uuesti, kuni 
7,7%-ni ja see toimus nähtavasti Tava I ala MMA pidurdumise tagajärjel, samas 
kui Mahe II foonil jäi see ligilähedaselt endisele tasemele (joonis 1, B). Kuivõrd 
eelvilja (ristiku) mõju talinisu MMA-le oli nõrk (joonis 1, A), siis moodustusid 
selle lõplikud näitajad põhiliselt talinisu kasvuperioodil mulda küntud ristiku-
taimede lagunemisprotsesside tulemusel. On täheldatud, et nisutaimede arengu-
staadiumid mõjutavad tugevalt muutusi mulla proteolüütiliste bakterite ja seente 
arvukuses (Jezierska-Tys jt, 2012). Suurem osa koosluse muutustest toimub esimese 
kuu jooksul pärast sisendit, peamiselt tänu kiiresti kasvavatele populatsioonidele, 
kes kasutavad ära taimejääkides kergesti lagunevaid süsinikuühendeid (Pascault 
jt, 2013; Voříšková ja Baldrian, 2013). 

Herne kasvualal tõusis Tava I ja Mahe I vaheline erinevus 8,1%-ni. Mulla 
mikroobikooslustel on tähtis roll õlgede lagundamisel (Bastian jt, 2009). Meie 
katses tagastati külvikorra jooksul mulda nii talinisu kui ka odra õled. Su jt (2020) 
andmetel tõstis mulla mikroobide kataboolset aktiivsust nisuõlgede kahel korral 
mulda tagastamine veelgi rohkem kui ühel korral.

Kartuli Tava I alal jätkus MMA kahanemine (3,5% võrra) võrreldes eelviljaks 
olnud herne MMA-ga. Seevastu Mahe II jäi MMA muutumatuks. Kartulil aga oli 
see vahe Mahe II-l võrdluses Tava I MMA-ga 16,8% võrra suurem.

Talviste vahekultuuridega Mahe I variandis oli odra (ak) MMA võrreldes Tava 
I-ga 12% võrra suurem, kuid jäi 7,8% võrra Mahe II omast väiksemaks. Ülejäänud 
kultuuride kasvualal kujunes see ühtlaselt madalamaks, erinedes Mahe II-st vaid 
3,6–5,2% võrra. Punase ristiku ja talinisu aluses mullas saavutasid Tava I viljelus-
viisi MMA näitajad ligilähedaselt Mahe I-ga sama taseme, olles madalamad ainult 
1,7 ja 2,7% võrra. Herne alal aga suurenes erinevus märgatavalt, kuni 10.4%-ni ja 
kartuli järel tõusis see veelgi, 13,2%-ni. 

Järeldused

Kultuuride lõikes oli orgaanilistes viljelusviisides mulla mikroobide hüdro-
lüütiline aktiivsus suurem kui tavaviljelusviisides. Kõige kõrgem ja stabiilsem 
mulla mikroobide aktiivsus oli talviste vahekultuuridega ja kääritatud sõnnikuga 
väetatud Mahe II variandis. 
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Sünteetiliste taimekaitsevahendite ja mineraalväetiste ulatuslik kasutamine 
põhjustasid mikroobide aktiivsuse vähenemise mullas. Keemiliste taimekaitse-
vahenditega töödeldud tavaviljelussüsteemides oli külvikorra kõikide kultuuride 
mullas mikroobide aktiivsus võrreldes mahesüsteemidega madalam. Katseaastate 
võrdluses näitas kõige stabiilsemat mikroobide aktiivsust punane ristik. Väetamata, 
kuid keemilise taimekaitsega tavaviljeluse (Tava 0) alade mullas tõstis punase ris-
tiku kasvatamine võrreldes sellele eelnenud punase ristiku allakülviga odra MMA 
näitajaid 15,6% võrra. Seega ristiku kasvatamine külvikorras avaldas soodsat mõju 
mikroobide aktiivsusele nii tava- kui ka orgaanilistes viljelussüsteemides ning 
aitas tavaviljeluse süsteemis mõnevõrra kompenseerida pestitsiidide kahjustavat 
mõju mulla mikroobide aktiivsusele. 

Kui me tahame vähendada tavapõllumajandusega kaasnevat negatiivset 
mõju keskkonnale ja säilitada järeltulevatele põlvedele jätkusuutliku toidutoot-
mise, tuleks soodustada mahepõllumajanduslikku tootmist.

Tänuavaldused. Uurimus on valminud ERA-NET Core organic projekti FertilCrop ning 
institutsionaalse uurimistoetuse IUT36-2 ja Eesti Maaülikooli baasfinantseerimise pro-
jektide 8–2/T15121PKTM ja P190259PKTT toel.
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Muldkatte orgaanilise aine majandamine 
maheviljeluse tingimustes
Managing of soil organic matter in conditions of organic farming

Raimo Kõlli, Tõnis Tõnutare
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut,  
Mullateaduse õppetool → raimo.kolli@emu.ee

Sissejuhatus

Mahepõllumajanduse üheks olulisemaks asjaks on kohalike ressursside või-
malikult efektiivne kasutamine. Selleks peaks põllupidaja tundma võimalikult 
detailselt tema kasutuses oleva muldkatte huumusseisundit ja leidma võimalusi 
selle optimeerimiseks. Äärmiselt oluline on ka majandamise käigus kogunenud 
orgaanilise aine poolest rikaste materjalide (sh olmejäätmed) taaskasutusse võt-
mine. On ilmselge, et mistahes regiooni muldkattes toimivad inimtegevusest 
mõjustatud looduslikud protsessid on suuremal või vähemal määral erinevad. 
Need protsessid sõltuvad mitte ainult muldkatte püsitunnustest (lõimis, huumus-
seisund, profiili vertikaalne diferentseerumine, karbonaatsus, niiskusolud), vaid
ka reast mulla sisestest ja välistest dünaamilistest näitajatest nagu meteoroloogili-
sed tingimused ja uue orgaanilise aine mulda sisenemise iseloom (dünaamika, hul-
gad, kvaliteet). Olulisteks mõjuriteks on veel ka mullaelustiku reageerimisvõime 
pidevalt muutuvale seisundile ja inimese maaviljeluslik tegevus. Mullastikust 
tingitud erisused eksisteerivad mitte ainult turvas ja mineraalmuldade, vaid ka 
parasniiskete ja märgade muldade ning kultuuristatud ja looduslikus olekus ole-
vate muldade vahel. Tänu detailsele Eesti mullastikukaardile, on maaomanikule 
kergesti kättesaadav teave tema poolt kasutatava maa mullaliikide ja/või erimite 
leviku ja nende põhiomaduste kohta. 

Käesoleva töö eesmärgiks on Eestis enamkasutatud põllumullaerimite põh-
jal käsitleda: (1) Läbi muldkatte toimuva orgaanilise aine voo toimimise mehha-
nisme seoses taimiku produktiivsuse ja mulla huumusseisundiga. (2) Analüüsida 
mulla talitlemise käigus kulunud mulla orgaanilise aine (MOA) koguste taasta-
mise võimalusi (allikad, hulgad) ja sellega seotud probleeme. (3) Esitada mullaeri-
mite kaupa MOA sisalduste (madalamate ja kõrgemate piiride) vahemikud, mis 
tagavad agro-ökosüsteemide normaalse talitlemise. 
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Töö metoodilistest printsiipidest ja kasutatud pedo-ökoloogilisest 
andmestikust

Töö metoodiliseks aluseks on haritavate maade süsteemi „põllukultuur–
muld“ aineringe mullas kulgevate lülide toimemehhanismide selgitamine. Analüü-
sitakse MOA voo erinevate lülide rolli alates taimse materjali (varise) sisendist 
mulda kuni selle täieliku mineraliseerumise või akumuleerumiseni stabiilse huu-
musena ning nende protsesside mõju fütoproduktiivsusele ja muldkeskkonna sei-
sundile. Muldade huumusseisundi kvantitatiivne käsitlus on tehtud MOA põhjal, 
kuna agronoomilistes aruteludes on see mõistlikum nii süsiniku kui ka energiapõ-
hisest aineringe andmete käsitlusest. Huumusseisundi näitajad võtavad arvesse 
kogu mullas oleva orgaanilise aine, milles huumus so. täielikult (hästi-)humifitsee-
runud MOA on vaid üheks osaks. Töös kasutatakse mõistet fütomass (kui taimne 
biomass), et see eristuks MOA koosseisus olevast elustiku biomassist. Nende 
mõlema elutegevuse lõppedes moodustub aga mortmass, mis võib olla suuremal 
või vähemal määral humifitseerunud. Heterotroofne bioproduktsioon moodus-
tub fütoproduktsiooni kui autotroofse produktsiooni arvel ehk on selle suhtes 
miinus märgiga.

Töös piirdutakse Eestis haritava maana enam kasutust ja parimat maavilje-
luslikku hinnangut leidnud rähksete (K), leostunud (Ko), leetjate (KI), kahkjate 
(LP) ja leetunud (Lk) parasniiskete mullaerimitega ja samade muldade niiskete 
(gleistunud) versioonidega (vastavalt Kg, Kog, KIg, LPg ja Lkg). Rõhutame, et 
antud töö ei hõlma eespool nimetatud muldade märgi (glei-) versioone, ega ka 
rähksete muldadega piirnevaid põuakartlikke (Kh, Kk) ja keskmiselt kuni tuge-
vasti erosioonist mõjutatud muldasid (E2, E3). Seda põhjusel, et nende MOA voo-
gudes esinevad mõned hoopiski erinevad toimemehhanismid. Teave nimetatud 
muldade huumusseisundit iseloomustavate omaduste kohta pärineb mitmetest 
Eesti mullateaduse alustalaks olevatest allikatest (EPP, 1978, 1983, 1985) ja meie 
poolt tehtud vastavasisulistest uurimustest (Kõlli, 1987).

Läbi muldkatte toimuva orgaanilise aine voo iseloomustus

Muldkatet läbiv MOA voog saab oma alguse aastati erinevatel aegadel moo-
dustunud taimsest varisest (joon 1). aris siseneb nn. pedo-bioloogilisse reakto-
risse (I plokk), kus toimivad bioloogilised ainevahetuse protsessid koos muundu-
misega, sümbioos mikroorganismide ja kultuurtaimede juuresüsteemi vahel ning 
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mullaelustiku toitumisahelad. Teatud väike osa mulda sisenenud (uuest) orgaani-
lisest ainest akumuleerub lagunemisele vastupidava MOA vormis huumuspanka 
(II plokk). Huumuspank on, ühelt poolt, sobiv keskkonnaruum mulla talitlemi-
seks ehk mulla vee-, õhu-, soojus-, toite- ja hapendus-taandusrežiimide toimimi-
seks. Teiselt poolt, on ta täielikult või ka osaliselt humifitseerunud MOA panipaik.
Pealismullast väljaspool ehk sügavamal asuv panga osa (IIb) hoiab endas maetud 
ehk pikaks ajaks ökosüsteemi talitlusest eemaldatud huumust. I ja II ploki kohal 
(või vahel) olev III plokk on tasakaalustav regulaator või eelhuumuse (vahe)ladu, 
mis on vastastikustes seostes I ja II plokiga. Selles plokis (regulaatoris) toimub 
hästilagunenud mortmassi (detriidi) tihkestumine ja kondensatsioon ning suure 
peenusastmega MOA osiste integreerimine struktuuriagregaatidesse, kolloid-
kompleksidesse ja metallidega seotud sisekompleksühenditesse. Taolised MOA 
voo rajad ei eksisteeri suurtes makrovormides, vaid erinevate suurusskaalade 
vormis, alates mullasõmeratest kuni saviosakeste suuruseni. Kuigi MOA voog on 
suures osas justkui pidevalt muutuv kontiinuum, esineb selles aga ka ajutisi taga-
sipaiskumisi nooremasse arenguperioodi. 

 

Joonis 1.  Mulla orgaanilise aine (MOA) voog ja muundumine muldkattes.

Skeemi plokid: I – pedo-bioloogiline reaktor, II – huumuspank, kus IIa on mulla talitlemises osa-
lev huumus ja IIb – maetud ehk mulla talitlemisest eemaldatud huumus, III – MOA voo kulgu 
tasakaalustav regulaator (MOA muundumine ja eelhuumuse akumulatsioon).
Ainevoogude etapid: 1 – sisend mulda, 2 – väljund mullaelustiku heterotroofse + taimejuurte 
autotroofse hingamise kaudu; 3 – stabiilse huumuse akumulatsioon, 4 – ainevahetus reaktori ja 
regulaatori vahel, 5 – ainevahetus huumuspanga ja regulaatori vahel, 6 – üleminek talitleva ja 
maetud huumusvaru vahel.
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Aineringe pedo-bioloogilise reaktori sisend (1, vt joonis 1) koosneb maa-
alusest surnud juurte ja mullaelustiku mortmassist, maapealse varise ja juurde 
antud orgaaniliste väetiste massist ning elusate mikroorganismide biomassist ja 
peente juurte fütomassid, kuna neid on praktiliselt võimatu eristada surnud osa-
dest. Heterotroofse hingamise kaudne väljund (2) näitab mulla bioloogilist aktiiv-
sust, kus mullaelustiku toitumisahelate mõjul vabanevad taimetoiteelemendid ja 
sellega sünkroonis moodustub ka saak. Pöördumatuks väljundiks bioloogilistest 
protsessidest on ka MOA osaline talletumine lagunemisele vastupidavas olekus 
huumuspanka (IIa plokk). Saagi (kui agronoomilise eesmärgi) saamise aluseks on 
ennekõike see osa MOA-st, mille muundumise protsessid toimivad ühtses rütmis 
taimiku arenemisega. Loomulikult on ka uuel huumusel väga suur osatähtsus 
agronoomilisest aspektist, sest selle abil luuakse soodne muldkeskkond ja eeldu-
sed muldkatte järjepidevaks toimimiseks. Huumuspanga mõju taimiku kasvule ja 
arengule avaldub selleks sobivate režiimide loomise ja regulatsiooni kaudu. Vähe-
tähtis ei ole ka inertse huumuse koostises olevate (suhteliselt stabiilse C : N : P : S 
vahekorraga) elementide tulek aineringesse, mis võib toimuda inertse huumuse 
füüsikalisel lagunemisel. Maakasutajal oleks vaja saavutada sünkroonsus pedo-
bioloogilise reaktori töö (MOA lagunemine) ja taimiku toiteelementide vajaduse 
vahel, mis väldiks nende tulutut kao.

MOA majandamise põhimõtetest 

Huumuspanga huumusesisaldus (antud MOA kontsentratsioonina g kg–1) 
mis on ühelt poolt agro-ökosüsteemi talitluse tagajärg, on teiselt poolt aga eeldus 
järgmise aasta aineringetele. Eesti muldade uurimistulemuste alusel mullaerimite 
kaupa koostatud üldistatud mudelil (joonis 2) on näha nendevaheliste erinevuste 
seaduspärasus. Samas saab väita, et muldade majandamiseks sobiv MOA sisal-
duse diapasoon on suhteliselt lai alates huumusvaeguse piirist kuni huumuse kül-
lust tähistava ülemise piirini. Nii näiteks on vastavad piirid LP sl erimil 17−30 
g kg–1, kuid Kg ls erimil 30−51 g kg–1. Seoses huumusesisalduse suure varieeruvu-
sega ajas ja ruumis on selle kasutamine täpse ökoloogilise indikaatorina küsitav, 
küll aga on ta oluline mulla kui ökoloogilise tausta ja selle seisundi (vaene, rikas) 
väljatoomisel ja selle rakendamisel mõistlikku maakasutusse.

Pedo-ökoloogilistes protsessides ilmneb kaks vastandlikku suunda. Agronoo-
milisest aspektist on oluline saada korralik saak, mis realiseerub MOA efektiivse 
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kasutamise kaudu. Keskkonnapoliitika seisukohast peetakse olulisemaks hoopiski 
atmosfääri süsiniku deponeerimist muldkattesse kauapüsiva huumuse koostises. 
Tegelikkuses on nende kahe eesmärgi üheaegne tulemuslikkuse saavutamine kee-
ruline. 

Üldistest keskkonnahoiu põhimõtetest lähtuvalt tuleks ökosüsteemi hüvesid 
võtta aineringest mõistlikul määral, et ei kahjustataks ringe jätkusuutlikku kulge-
mist. Muldade kasutamise hea tava järgi peaks maakasutaja taastama majanda-
mise käigus kulutatud MOA varu, kuid seda mitte liiga suure (enne või pärast) 
ajanihkega. Reeglina tekib muldkatte toimimisel kulutatud MOA (koos sinna 
talletatud taimetoiteelementide) varude taastamisega möödapääsmatuid raskusi. 
Otse loomulikult ei piisa selleks saagiga formeerumisega kaasnenud kõrvalosade 
fütomassist. Enamlevinud heaks abivõtteks on täiendava fütomassi kasvatamine 
järelkultuurina või mitmeaastaste heintaimede võtmine külvikorda. Olukorda 
defitsiidi osas on tavaliselt keerukas kompenseerida ka majandi siseselt so. mingilt
muult alalt teisaldamisega. Kui MOA kulutusi ei ole võimalik kompenseerida nii 
kohal kasvanud kui teisaldatud orgaanilise ainega, oleks normaalse saagi saami-
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Joonis 2.  Põllumullaerimite huumushorisondi orgaanilise aine sisaldused (g kg–1).

Mullaliigid: Lk – leetunud, LP – kahkjad, KI – leetjad, Ko – leostunud ja K – rähksed mullad, kus 
lisatud indeks g tähistab gleistumist. Lõimised: l – liiv, ls – liivsavi ja s – savi, kusjuures saviliiva 
erimite MOA sisaldus võetakse liiva ja liivsavi keskmisena. Graafik-mudeli erimipõhised MOA
sisalduste piirid: 1 – optimaalne ehk keskmine, 2 – piir kõrge ja üleküllastunud sisalduse vahel, 
3 – piir madala ja väga madala ehk kriitilise sisalduse vahel.
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seks vaja kasutusele võtta suurema toiteelementide kontsentratsiooniga mineraal-
seid aineid või mahekasvatusele sobivaid mikroelemente sisaldavaid väetisi. 

Süsinikuringe teise plokiga seotud mulla majandamise probleemid

MOA voo II plokk – huumuspank – talitleb mulla füüsikalisi, füüsikalis-
keemilisi ja keskkonnakaitselisi omadusi parandavalt. Tänu struktuuriagregaa-
tide moodustumisele tekivad mulda erineva suurusega ruumid, mis on sobivad 
taimede juurestiku arenguks, organismide elupaikadeks ning seemnete ja eoste 
säilimiseks. Tänu MOA arvel moodustunud kolloididele, organo-mineraalsetele 
kompleksidele ja sõmeralisele struktuurile, suureneb mulla neelamismahutavus, 
moodustuvad püsivad puhversüsteemid happesuse stabiliseerumiseks ja suureneb 
mulla veehoiuvõime. Huumuspank tagab mulla soojus-, õhu-, vee-, hapendus-
taandus- ja toiterežiimide toimimise. Tänu huumuspangas loodud tingimustele 
omandab muld võime talitleda veepuhastusfiltrina ja toiteelementide (sh mikro-
elementide) väljaleostumise takistina. 

Süsinikuneutraalsus poliitika täitmisel on üheks lootuseks atmosfääri süsi-
niku võimalikult rohke ladustamine maakasutusvõtete abil stabiilse huumuse 
kujul muldkattesse. Täiendav süsiniku akumulatsioon mulda sõltub muude tegu-
rite kõrval ka mulla olevast MOA tasemest. Sõltuvalt mulla huumusvarude hul-
gast ja kvaliteedist tuleks rakendada järgmisi erinevaid tehnoloogilisi võtteid. 
Optimaalsest madalama MOA sisalduse, eriti aga kriitilise piiri lähedase madala 
sisalduse korral, tuleks kasutada MOA sisaldust suurendavaid võtteid: doteeri-
mine orgaaniliste väetisetega, mitmeaastaste heintaimede kasvatamine, liialt 
sügava künni vältimine jms. Optimaalsest madalama MOA sisalduse korral on 
see perspektiivikas ja vähe kulusid nõudev. Samas on optimaalsest kõrgema MOA 
sisalduse korral täiendav deponeerimine raskendatud seoses huumuse akumulat-
sioonivõime ülempiiri lähedusega. Ka on sellisel juhul varude kasvatamine suuri 
kulusid nõudev ja eksisteerib veel ka risk selle kiireks mineraliseerumiseks. MOA 
optimaalse sisalduse korral tuleks hea tava kohaselt püüda taastada kulutatud 
MOA kogused võimalikult täies mahus.

Kokkuvõte 

Maheviljelusliku tegevuse kaudu avastatakse uusi võimalusi ja viiakse ellu 
ökoloogiliste seaduspärasustega kooskõlalist kohalike ressursside majandamist. 
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Muldade uurimised ja majandamine tuleks teha sealjuures võimalikult detailselt 
so. mullaliikide või mullaerimite tasemel, et senisest põhjalikumalt tunda kõiki 
olulisi muldkatte taimekasvatuslikke omadusi. 

Senisest rohkem tähelepanu vajavad mullas toimuvad bioloogilised ja pedo-
ökoloogilised protsessid, millest sõltub otseselt taimede toitumine ja põllukultuuri 
areng. Seega on süsteemi muld-taim aineringe esimesel lülil (bioloogilisel reakto-
ril) otsustav (seni paljuski madalalt hinnatud) mõju taimiku produktiivsusele ja 
mulla talitlemisele.

Huumuspank on muldkatte kui kolmemõõtmelise ruumi ülesehituse garant 
ja järjestikuste aineringete lähtealus. Huumuspanka kuulub ka ökosüsteemi talit-
lemistes mitteosalev ehk maetud huumus. Huumusesisalduse tase (kontsentrat-
sioon, varu) on seotud mullaerimi iseärasustega ja loob taimekasvuks sobivad 
soojus-, vee- õhu-, toite- ja hapendus-taandus režiimid. Samas on ökosüsteemi 
toimimiseks sobilikud huumusesisalduse tasemed kõigis käsitletud haritavates 
muldades laia ulatusega. 

Keeruline (kuid mitte võimatu) on kokku sobitada MOA sisendi efektiiv-
set taimekasvatuseotstarbelist kasutamist ja selle vastandit huumuse pikaaegset 
deponeerimist inertses vormis.

Kirjandus
Eesti Põllumajandusprojekt (EPP), 1978; 1983; 1985. Eesti NSV mullastik arvudes. Osad: 

1978, II, 3−66; 1983, III, 3−25; 1985, IV, 39−52. Tallinn.
Kõlli, R. 1987. Looduslike ja kultuurökosüsteemide fütoproduktiivsuse, biogeokeemiliste 

ainevoogude ja huumusseisundi pedo-ökoloogiline analüüs. Dr. Sci (biol.) väitekiri. 
Tartu, 553 lk. (vene k.)



29
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The well-being of soil fungi depends on the farmer’s choices
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Mulla elurikkus tagab viljaka ja hästitoimiva mulla

Mulla hea seisund on oluline nii toidutootmise kui ka mulla erinevate funkt-
sioonide tagamiseks. Mullakeskkond on üks elurikkamaid kogu Maal ja mulla-
elustiku mitmekesisus aitab tagada mulla ökosüsteemi toimimise ning paljude 
asendamatute looduse hüvede olemasolu (Bardgett ja van der Putten, 2014). Nii 
on mullaelustikul keskne roll süsiniku sidumisel, aineringete reguleerimisel, vee 
puhastamisel ja patogeenide leviku piiramisel (Pereira jt, 2018). Mitmed intensiiv-
põllumajanduses kasutatavad praktikad võivad aga mulda kahjustada, vähendada 
selle elurikkust ja kvaliteeti ning seada ohtu ka mulla poolt pakutavate looduse 
hüvede toimimise (Bender jt, 2016). 

Mullaseente, sh krohmseente tähtsus põllumajandusmaastikes

Mullaseened on põllumajandusmaadel olulised mitmetel põhjustel. Sapro-
troofsed seened lagundavad mullas leiduvat orgaanilist ainet ning on seega oluli-
sed aineringete käivitajad. Patogeensed seened võivad põllupidajale tuua suurt 
kahju haiguspuhangute tekitajatena. Taimedega arbuskulaarset mükoriisat moo-
dustavad krohmseened on aga ühed olulisemad taimede sümbiontsed partnerid 
mullas (Smith ja Read, 2008; Vahter jt, 2020). Krohmseente kasu põllumajandus-
maadel on väga mitmekülgne: nad parandavad mulla struktuuri, soodustavad 
süsiniku sidumist, vähendavad toitainete leostumist ja parandavad nende omas-
tamist taimede poolt (Bender jt, 2016), soodustades seeläbi taimede kasvu ning 
saagikust (Rillig jt, 2019). Samuti konkureerivad krohmseened patogeenidega, 
piirates nende arvukust (Azcón-Aguilar ja Barea, 1997) ja suurendavad taimede 
vastupanuvõimet patogeenidele (Jung jt, 2012), vähendades seeläbi vajadust pes-
titsiidide järele (Bender jt, 2016). Krohmseened, nagu ka paljud teised mullaorga-
nismid, on tundlikud mitmetele põllumajanduses kasutatavatele praktikatele nagu 
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sünteetiline taimekaitse, väetamine ja mullaharimine (Bender jt, 2016; Moora jt, 
2014; Säle jt, 2015). Järgnevalt võtame vaatluse alla mõned elurikkust soodustavad 
praktikad, mille mõju mullaseentele, sh krohmseentele, uurisid Vahter jt (2020) 
ja Helm jt (2020). 

Maheviljelus

Maheviljeluse juurde kuuluvad orgaaniliste väetiste kasutamine ning sün-
teetiliste taimekaitsevahendite mittekasutamine on mullaelustiku, sh mullaseente 
liigirikkuse (joonis 1) ja mitmekesisuse suurendamisel väga tõhusad meetodid 
(Moora jt, 2014; Vahter jt, 2021). Orgaaniline väetis parandab mulla struktuuri 
ning soodustab seente elutegevust, tõstes seega ka mullas elutsevate seeneliikide, 
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Joonis 1.  Kõikide mullaseente ja krohmseente liigirikkus erinevate majandamisviisidega 
rohumaadel (Helm jt, 2020) ning põldudel (Vahter jt, 2020). Püsirohumaa 
tähistab iga-aastaselt niidetud ja eemaldatud niitega rohumaid. Erinevad tähed 
näitavad liigirikkuse statistiliselt olulist erinevust erinevate majandamisviiside 
vahel (lineaarne mudel, ANOVA, Tukey post hoc test).
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sh saprotroofsete ja krohmseente liigirikkust (Vahter jt, 2021) ning muutes seene-
koosluse koosseisu (Moora jt, 2014; Vahter jt, 2020). Patogeensete seente puhul on 
mahepõldudel täheldatud eri liiki patogeenide ühtlasemat jaotust koosluses, mis 
võib viidata vähenenud võimalusele haiguspuhangute tekkeks (Vahter jt, 2021). 

Pestitsiidide mõju mullaseente elurikkusele

Hiljutisest üle-eestilisest uuringust selgus, et pestitsiidide kasutamise sagedus 
(0–5 korda aastas) mõjutas kõiki uuritud seenerühmi (saprotroofid, patogeenid ja
krohmseened) ning muutis seenekoosluste koosseisu. Seejuures ei olnud vahet, kas 
tegu oli fungitsiidide, herbitsiidide või insektitsiididega. Sagedasema pestitsiidide 
kasutamise korral oli krohmseente liigirikkus madalam. Lisaks muutus sageda-
sema pestitsiidide kasutamisega patogeensete ja saprotroofsete seente liikide jao-
tus koosluses, mis võib vastupidiselt loodetule viia uute haiguspuhangute tekkeni 
(Vahter jt, 2020; Vahter jt, 2021). Seega võivad pestitsiidid, kas otseselt või kaud-
selt, mõjutada lisaks sihtrühmadele ka teisi organismirühmi. Mitmekesise mulla-
elustiku tagamiseks tuleks taimekaitsevahendeid kasutada pigem konservatiivselt 
ning võimalusel rakendada teisi patogeene ning umbrohte allasuruvaid praktikaid 
(Vahter jt, 2020). Selleks sobivaid agrotehnoloogiaid (nt mitmekesine vahekultuu-
ridega külvikord, umbrohtusid alla suruvad kultuurid külvikorras ja haiguskindlate 
sortide kasvatamine) on ka Eestis uuritud ja edukalt rakendatud (Luik jt, 2014). 

Kaitsev mullaharimine 

Suur osa kündmise mõju uurivatest töödest on leidnud, et kündmine vähen-
dab mullaseente arvukust (Groenigen jt, 2010; Säle jt, 2015). Sellegipoolest ei 
tuvastanud Vahter jt (2021) oma töös kündmise vähendamisel (s.h. otsekülvil, 
minimeeritud harimisel ja tavakündmisega kombineeritud maaharimisviisidel) 
otsest mõju mullaseentele. Selle põhjuseks on tõenäoliselt see, et vähendatud 
künniga kaasnes tootmispõldudel enamasti ka suurem pestitsiidide kasutus, mis 
nullis mulla väiksema häirimise kasuliku mõju seentele (Vahter jt, 2021). Siiski 
tuleb rõhutada, et vähendatud kündmine on sellegipoolest kasulik näiteks ero-
siooni ning toitainete leostumise vähendamiseks, kuid mullaseente soodustami-
seks oleks seda meetodit vaja kombineerida ka pestitsiidide kasutamise piiramist 
võimaldavate agrotehnoloogiatega. 
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Põllumajandusmaastiku struktuur

Põllumuldade seente liigirikkust ja mitmekesisust mõjutab ka ümbritsevate 
alade struktuur, kuigi selle mõju võrreldes valitud majandamisviisidega ning mul-
laomadustega on väiksem (Vahter jt, 2020). Erinevad maastikuelemendid on või-
malikud seente leviku allikad ning on seotud nende tõhusama levimisega põldu-
dele (näiteks tänu putukatele, kes levitavad seente eoseid). Tänu sellele on seente 
mitmekesisus põllul seda kõrgem, mida enam on põllul ja selle ümbruses erine-
vaid (pool)looduslikke maastikuelemente ning mida suuremat osa põllu pindalast 
nad mõjutavad (vt metoodikat Vahter jt, 2021). Lisaks maastiku otsesele mõjule 
on oluline ka maastiku ja erinevate majandamisviiside koosmõju – lihtsustunud 
maastikes on negatiivse mõjuga majandamisviiside (mineraalsete väetiste kasuta-
mine ja pestitsiidide sagedasem kasutus) mõju erinevate seente liigirikkusele eriti 
suur (Vahter jt, 2021). 

Rohumaad ja nende hooldusviisid

Rohumaadel on oluline roll mullaseente mitmekesisuse hoidjatena maasti-
kus, kuna nende seenekooslused on põldude omadest selgelt erinevad, hõlmates ka 
liike, mis ei talu sagedasi häiringuid (Moora jt, 2014; Sepp jt, 2018; Vahter jt, 2020). 
Seeneliikide arv on rohumaadel kõrgem kui põllumaadel (joonis 1; Vahter jt, 2020) 
ent mahepõldude liigirikkusega sarnane (Moora jt, 2014). Maherohumaade liigi-
rikkus on erinevates seenerühmades (saprotroofid, patogeenid ja krohmseened)
kõrgem kui intensiivselt majandatud rohumaadel (Vahter jt, 2020). 

Võrreldes erinevalt hooldatud rohumaid (hüljatud, hekseldatud ja niidetud 
püsirohumaad ning lühiajalised rohumaad), mullaseente biomass nende vahel ei 
erinenud, kuid liigirikkus oli madalaim hekseldatud aladel. Krohmseente biomass 
oli aga teistest oluliselt kõrgem lühiajalistel rohumaadel, samas kui liigirikkus eri-
neva hooldusega alade vahel ei erinenud (joonis 1; Helm jt, 2020). See näitab, et 
rohumaade hooldusrežiim küll mõjutab mullaelustikku, kuid olulisimaks tegu-
riks on siiski kündmise ja pestitsiidide kasutamisega seotud praktikaid.

Kokkuvõte 

Muld ja selle elustik on toidutootmisel võtmetähtsusega. 
Mulla ning selle seenekoosluse hea käekäik sõltub eelkõige tootja valitud 

praktikatest. 
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Mõned majandamisviisid nagu maheviljelus, orgaaniliste väetise kasutamine 
ning pestitsiidide kasutamise vähendamine omavad selget kasulikku mõju mul-
laseentele.

Mõned võtted (näiteks vähendatud künd ja maastiku mitmekesistamine) 
soodustavad mullaseente elurikkust eelkõige siis, kui neid kasutada koos teiste 
sobivate meetmetega. 

Erinevate kasuliku mõjuga tegevuste kombineerimisega on võimalik suuren-
dada muldade elurikkust ja funktsionaalsust nii mahe- kui tavatootmises. 

Oluline on silmas pidada ka teisi organismirühmi ning mulla funktsioone, 
kuna ainult ühe organismirühma põhjal ei ole võimalik saada muldade ning agro-
ökosüsteemide toimimisest terviklikku ülevaadet. 

Tänuavaldused. Artikkel valmis tänu järgnevate projektide rahastusele: Keskkonnainves-
teeringute Keskuse projekt nr 15499, Eesti Teadusagentuur PUT1170, PRG1065, PRG874 
ja Euroopa Regionaalarengu Fond TK131 (Tippkeskus EcolChange). 
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Mulla mikroobide aktiivsus sõltub taimekasvatusviisist
Soil microbial activity depends on cropping system

Liina Talgre, Viacheslav Eremeev, Helena Madsen, Anne Luik
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut  → liina.talgre@emu.ee

Sissejuhatus

Mulla hea kvaliteet tagab põllukultuuride saagi, põllumuldade bioloogilise 
aktiivsuse ja soodustab kogu mullaelustiku tervist (Odlare jt, 2008). Mullaelustik, 
sealhulgas mikroorganismid reguleerivad paljusid ökosüsteemi funktsioone ja 
mängivad võtmerolli orgaanilise aine lagundamisel, tagavad toitainete (eriti läm-
mastiku) ringluse, mõjutades seeläbi mulla viljakust ja taimede produktiivsust 
(Bender jt, 2016). 

Orgaanilise süsiniku sisalduse tõus mullas suurendab nii mikroobikoosluste 
arvukust kui ka mitmekesisust (Schmidt jt, 2018). Võimalikult mitmekesine külvi-
kord ja vahekultuuride kasvatamine põhikultuuridest vabal perioodil suurendab 
mulla süsiniku sisaldust ja võib olla tõhus viis suurendamaks mulla mikroobide 
mitmekesisust, surudes samal ajal maha haigustekitajaid, mis põhjustavad saagi 
kadu (Raaijmakers jt, 2009). Peale orgaanilise aine olemasolu mõjutab mulla 
elurikkust mulla õhustatus, niiskus, ülemäärane mineraalväetiste kasutamine ja 
mulla saastatus kemikaalidega. FAO (2015) andmetel oli 33% maailma põllumaast 
degradeerunud erosiooni, tihenemise, hapestumise, sooldumise ja kemikaalidega 
saastumise tõttu. Lisaks eeltoodule on intensiivne põllumajandus põhjustanud 
põllukultuuride mitmekesisuse vähenemise ja suurendanud mineraalväetiste ja 
pestitsiidide kasutamist. See on kaasa toonud elurikkuse kahanemise. Seetõttu on 
mullaomaduste parandamine koos elurikkuse suurendamisega ülioluline taga-
maks kestliku tootmise ja loodusressursside säilimise. See tähendab, et intensiiv-
põllumajanduselt on vaja üle minna keskkonda säästvate süsteemide kasutamisele. 
Maheviljelus on üks võimalus loodust hoidvama tootmise tagamiseks. Thüneni
metaanalüüs (2019) toob välja, et mahetootmises on kõrgem mullaviljakus, suu-
rem elurikkus ja väiksem toitainete leostumine.

Selleks et uurida kohalikes tingimustes tava- ja maheviljeluse mõju nii mul-
lale, põllukultuuride saagile, saagi kvaliteedile ning mullaelustikule, rajati 2008. 

Muld ja selle elustik



36

aastal Eesti Maaülikooli (EMÜ) Eerika katsealale viieväljalise külvikorra katse. 
Selles artiklis antakse ülevaade selle pikaajalise katse (2012–2019) viie erineva tai-
mekasvatussüsteemi mullaomaduste, mulla mikroobide aktiivsuse ja taimekasva-
tusviiside vaheliste seoste uuringute tulemustest.

Materjal ja metoodika

EMÜ Eerika katsepõllule rajatud külvikorrakatse koosneb erinevatest kasva-
tussüsteemidest, millest selles artiklis analüüsitakse viit: kolme mahe- (Mahe 0, 
Mahe I ja Mahe II) ja kahte tavaviljeluse süsteemi (Tava 0 ja Tava II). Külvikorras 
on oder ’Anni’ ristik ’Varte’ allakülviga – ristik ’Varte’ – talinisu ’Fredis’– hernes 
’Tudor’ (alates 2016. a. ’Starter’ – kartul ’Maret’ (alates 2018. a. ’Teele’). Katsepõllul 
on pruun kahkjas (näivleetunud) liivsavimuld.

Mahe 0 süsteem järgib ainult külvikorda. Mahe I ja II süsteemides kasuta-
takse põhikultuuride vahel talviseid vahekultuure. Kohe peale talinisu koristust 
külvatakse talviseks vahekultuuriks rukki ja talirapsi segu, peale hernest taliraps 
ning peale kartulit rukis. Mahe II süsteemis antakse ka kompostitud veisesõnni-
kut teraviljadele 10 tonni ha–1 ja kartulile 20 tonni ha–1. Sõnnik antakse kevadel 
vahetult enne vahekultuuride mulda kündi aprilli lõpus. Talvel on kõik Mahe I ja 
II väljad rohelise katte all. Mahe 0 süsteemis jääb maa herne ja kartuli järel talveks 
mustaks. Külvikorras olevat punast ristikut niidetakse kahel korral suve jooksul ja 
küntakse siis enne talinisu külvi sisse.

Mullamikroobide aktiivsuse määramiseks kasutati fluorestseiini diatsetaadi
(FDA) hüdrolüüsi spektrofotomeetrilist meetodit (Schnürer ja Rosswall, 1982). 
Muldade lämmastiku- ja süsinikusisaldus ning pH analüüsiti EMÜ Mullateaduse 
õppetooli laboratooriumis.

Tavaviljeluse süsteemides on mahedaga sama külvikord, vahekultuure ei kas-
vatata, kuid kasutatakse keemilisi taimekaitsevahendeid ja Tava II-s mineraalväe-
tisi. Tava II süsteemis saavad kõik kultuurid põhiväetistena mineraalväetisi P 25 
kg ha–1 ja K 95 kg ha–1 ning lämmastikuga väetamine oleneb kultuurist: hernele N 
20, odrale N 120, talinisule ja kartulile N 150 kg ha–1. 

Katseandmed töödeldi statistiliselt dispersioonalüüsi (ANOVA) meetodil, 
kasutades andmetöötlusprogrammi Statistica 13 (Quest Software Inc). Variantide
vaheliste erinevuste hindamiseks kasutati Tukey HSD testi, p < 0,001.
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Tulemused ja arutelu

Mulla viljakuse ja kvaliteedi üks olulisemaid näitajaid on süsiniku- ja läm-
mastikusisaldus, mis mõjutab mulla keemilisi, füüsikalisi ja bioloogilisi omadusi 
(Lal jt, 2007). Intensiivne tavaviljelus ühekülgse kultuuride valiku ning agrokemi-
kaalide ohtra kasutamisega vähendab mullas nii lämmastiku-, kui ka orgaanilise 
süsiniku sisaldust, kahjustab mulla struktuuri ning kahandab mikroorganismide 
mitmekesisust (Edesi jt, 2012). Orgaaniliste väetiste, nagu haljasväetis ja sõnnik, 
kasutamine suurendab orgaanilise süsiniku sisaldust ja mikroobide aktiivsust 
mullas (Eremeev jt, 2020). Ka meie katsetulemused kinnitavad, et mahesüsteemi-
des mulda küntud vahekultuuride biomass ja sõnniku kompost on suurendanud 
mulla süsiniku sisaldust oluliselt võrreldes tavasüsteemidega (p < 0,001, joonis 1). 
Samuti on mahesüsteemides üldlämmastiku sisaldus mullas usaldusväärselt kõr-
gem kui tavasüsteemides (0,105–0,115%) (Talgre jt, 2019).

Mulla pH mõjutab kõiki mulla keemilisi, füüsikalisi ja bioloogilisi omadusi ja 
on mikroobse biomassi suuruse mõjutamisel tõenäoliselt vähemalt sama oluline 
kui mulla süsiniku ja lämmastiku sisaldus (Aciego ja Brookes, 2008). Mulla mik-
roorganismide aktiivsus on suurim neutraalsete tingimuste lähedal, kuid sobiv 
pH vahemik varieerub sõltuvalt mikroorganismide liigist. Nii näiteks ei edene 
hästi nitrifitseerivad- ja liblikõielistega sümbioosis elavad lämmastikku siduvad
bakterid kui mulla pH langeb alla kuue. McCauley jt (2009) leidsid, et happe-
lisemas mullas (pH 5,5), kus oli madalam mikrobioloogiline aktiivsus, vähenes 
kartuli kärntõvega nakatumine. Meie katsetulemused näitavad, et orgaanilise aine 
sisalduse tõus mullas on vähendanud ka mulla happesust. Nii on tavasüsteemide 
muld oluliselt happelisem kui mahesüsteemides, kus mineraalväetisi ei kasutata 
(p < 0,001, joonis 2). Tava II süsteemis põhjustas mulla happelisemaks muutumise 
suures koguses mineraalsete lämmastikväetistega väetamine. 

Muutused mullas toovad kaasa ka muutused mullaelustikus. Meie katseand-
med näitavad, et orgaanilise aine sisaldus (joonis 1) korreleerub mullamikroobide 
aktiivsusega (joonis 3). Kõigis mahesüsteemides on tavasüsteemidega võrreldes 
usaldusväärselt kõrgem orgaanilise aine sisaldus ning ka mullamikroobide aktiiv-
sus on usaldusväärselt kõrgem võrreldes tavasüsteemidega. Vahekultuurid ja sõn-
nik Mahe II süsteemis suurendavad mikroobide aktiivsust veelgi (joonis 3). See 
on kooskõlas varasemate uuringutega, kus vahekultuuride kasvatamine suurendas 
oluliselt mikroobide biomassi ja mikroobide mitmekesisust (Rankoth jt, 2019). On 
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Joonis 3. 

 

Joonis 1.  

 

 

Joonis 2 

Joonis 2.  Mulla happesus (pHKCl 2012–2018 aastate keskmine) erinevates 
kasvatussüsteemides.

Joonis 3.  Mulla mikroobide hüdrolüütiline aktiivsus (μg fluorestseiini g–1 kuiva mulla 
kohta h–1 2012–2019 aastate keskmine) erinevates kasvatussüsteemides. 

 

Joonis 1.  

 

 

Joonis 2 

Joonis 1.  Mulla süsiniku sisaldus (Corg % 2012–2018 aastate keskmine) sisaldus 
erinevates kasvatussüsteemides.

Jooniste 1–3 selgitus. Mahe 0: viieväljane külvikord (KK), Mahe I: KK + talvised vahekultuu-
rid (VK), Mahe II: KK + VK + kompostitud sõnnik; Tava 0: KK + keemiline taimekaitse (TK), 
Tava II: KK + TK + mineraalväetised). Vearibad joonisel tähistavad standardviga. Erinevad tähed 
tähistavad statistilist olulist erinevust (Tukey HSD test, p < 0,001).
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leitud, et mulda viidud orgaanilised jäätmed suurendavad mikroobide biomassi, 
millega kaasneb ka nende mitmekesisuse suurenemine, mis omakorda hoiab või-
malikke taimehaiguste tekitajaid kontrolli all. Seetõttu väheneb vajadus keemiliste 
taimekaitsevahendite kasutuse järele (Odlare jt, 2008). Antud töös on mikroobide 
madala aktiivsuse põhjuseks mõlemas tavasüsteemis taimekaitsevahendite kasu-
tamine ja mineraalse lämmastikväetisega väetamine Tava II süsteemis. Mitmed 
varasemad uuringud on näidanud lämmastikupõhiste väetiste negatiivset mõju 
mulla bioloogilistele parameetritele (Geisseler ja Scow, 2014, Liu ja Greaver, 2010). 
Samuti on taimekaitsevahendid ja nende jäägid mullamikroobidele toksilised 
(Edesi jt, 2012, Vukicevich jt, 2016). 

Järeldused

Elus, hästi toimiv muld on kestliku põllumajandustootmise eelduseks. See-
tõttu on tootjatel äärmiselt oluline jälgida, et külvikorras viidaks pidevalt mulda 
võimalikult suur kogus orgaanilist ainet, milles on oma kindel roll nii suvistel ja 
talvistel vahekultuuridel kui ka sõnnikul ja erinevatel kompostidel. Need aitavad 
suurendada mulla toitainete sisaldust ja parandavad mulla koostist ning tõsta-
vad mikroobide aktiivsust, vähendades sellega ühtlasi ka keemilise taimekaitse 
vajadust.

Tänuavaldused. Uurimus on valminud ERA-NET CoreOrganic projekti FertilCrop ning 
institutsionaalse uurimistoetuse IUT36-2 ja Eesti Maaülikooli baasfinantseerimise pro-
jekti 8–2/T15121PKTM toel.
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Kartulisort ‘Teele’ mahe- ja tavaviljeluse süsteemide 
võrdluskatses aastatel 2018–2020
Potato cultivar ’Teele’ in conventional and organic 
farming systems trials in 2018–2020

Viacheslav Eremeev, Kalle Margus, Jaan Kuht, Liina Talgre,  
Maarika Alaru, Eve Runno-Paurson, Anne Luik
Eesti Maaülikool, Põllumajanduse ja keskkonna instituut  → vyacheslav.eremeev@emu.ee

Sissejuhatus

Kartul on oluline kultuur nii meil kui maailmas. Teda on läbi aegade peetud 
teiseks „leivaks“ ning tänapäeval ei kujutaks meist keegi ette toidulauda, kust puu-
duks kartul (Eremeev jt, 2012). Nagu kõigi teistegi kultuuride puhul, tuleb ka kar-
tuli kvaliteetse ja kõrge saagi saamiseks rakendada kompleksselt erinevaid maha-
panekueelseid ja agrotehnilisi võtteid. Lisaks mugula saagile on kartul kõigile 
teistele kultuuridele väga sobiv eelvili külvikorras, sest suurendab mullaviljakust 
ning vähendab umbrohtumust (Eremeev, 2000; Tein ja Eremeev, 2011). 

Meie uurimistöö eesmärk oli selgitada, kuidas erinevad viljelusviisid mõjuta-
vad kartulisordi ‘Teele’ mugulate arvu taime kohta, mugula keskmist massi, saagi-
kust (sh. kaubanduslikku saaki) ning mugulate tärklisesisaldust ja tärklisesaaki.

Materjal ja metoodika

Pikaajaline mahe- ja tavaviljelusviisi võrdluskatse on rajatud 2008. aastal 
Eesti Maaülikooli taimekasvatuse ja taimebioloogia õppetooli Eerika katsepõllule 
(58°22́ N, 26°40́ E). Katses kasutatakse 5-väljalist külvikorda, kus kultuuride jär-
jestus on järgmine: oder (Hordeum vulgare L.) punase ristiku allakülviga, punane 
ristik (Trifolium pratense L.), talinisu (Triticum aestivum L.), hernes (Pisum sati-
vum L.) ja kartul (Solanum tuberosum L.). 

Külvikorras olevaid kultuure väetatakse maheviljelussüsteemis orgaaniliste ja 
tavaviljelussüsteemis mineraalsete väetistega. Käesolevas artiklis analüüsiti kokku 
7 erinevat viljelusviisi: 3 maheviljelus- ja 4 tavaviljelusviisi. Mahe 0 süsteem järgib 
ainult külvikorda. Mahe I ja II süsteemides kasutatakse põhikultuuride vahel talvi-
seid vahekultuure. Kohe peale talinisu koristust külvatakse talviseks vahekultuu-

Taimed
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riks rukki ja talirüpsi segu, peale hernest talirüpsi ning peale kartulit rukist. Mahe 
II süsteemis antakse ka kompostitud veisesõnnikut: teraviljadele 10 tonni ha–1 
ja kartulile 20 tonni ha–1. Sõnnik antakse kevadel vahetult enne vahekultuuride 
mulda kündmist aprilli lõpus. Talvel on kõik Mahe I ja II väljad rohelise katte all. 
Mahe 0 süsteemis jääb maa herne ja kartuli järel talveks mustaks. Külvikorras 
olevat punast ristikut niidetakse kahel korral suve jooksul ja küntakse siis enne 
talinisu külvi mulda.

Tavaviljeluses on neli kasvatussüsteemi – tavaviljeluse väetamata kontrollva-
riant Tava 0 (kontroll, N0P0K0); tavaviljeluse väetatud variant Tava I (N50P25K25); 
tavaviljeluse väetatud variant Tava II (N100P25K25) ja tavaviljeluse väetatud variant 
Tava III (N150P25K25). Variantides Tava 0, I, II ja III kasutati taimekaitsevahendi-
test herbitsiidi Titus (50 g ha–1) umbrohtude tõrjeks ja lehemädaniku vastast tõrjet 
tehti kahel korral fungitsiidide Ridomil Gold MZ 68 WG (2,5 kg ha–1) ja Ranman 
400SC (0,2 l ha–1) / Ranman Activator 0,5 l ha–1. Katsed viidi läbi neljas korduses 
ja iga katselapi suurus oli 60 m2. Katsealal on näivleetunud muld (Stagnic Luvisol) 
WRB 2002 klassifikatsiooni järgi (FAO, 2006).

Katsed tehti keskvalmiva kartulisordiga ‘Teele’, mugulate vaheline kaugus 
vaos oli 25 cm ja vagude vaheline laius 70 cm. Seemnemugulateks kasutati mugu-
laid, mille läbimõõt oli 35–55 cm. Katses määrati üldtunnustatud meetoditel 
mugulate massi- ja kvaliteedinäitajad. Ühe taime mugulate massi, arvu ja ühe 
mugula keskmise massi leidmiseks võeti enne saagikoristust proovid, mis koosne-
sid kümnest järjestikusest taimest. Arvutuslikult leiti ühe taime mugulate mass, 
arv ja ühe mugula keskmine mass. Kogusaak kaaluti koheselt pärast mugulate 
koristust. Mugulate tärklisesisaldus määrati Parovi kaaludega. Tärklise saagi arvu-
tamisel võeti aluseks mugulate tärklisesisaldus ja kogusaak.

Kogutud andmete statistiline analüüs teostati programmiga Statistica 13 (Quest 
Software Inc) kasutades ühesuunalist dispersioonanalüüsi. Variantide vaheliseks
võrdluseks kasutati Tukey HSD post-hoc testi (p = 0,05). Käesolevas artiklis käsit-
letakse aastatel 2018–2020 saadud katseandmeid.

Tulemused ja arutelu

Mugulate arvu ja nende moodustumise kiirust mõjutavad peamiselt klimaa-
tilised tingimused: päevapikkus, sademete jaotumine kasvuperioodi jooksul ning 
öised temperatuurid (Struik ja Ewing, 1995; Eremeev jt, 2003). Antud katses saadi 



43

kõige vähem mugulaid variandis Tava 0, kuid viljelusviiside vahel statistiliselt usu-
tavad erinevused mugulate arvukuses siiski puudusid (joonis 1). Keskmine ühe 
taime mugulate mass variandis Tava 0 jäi väetatud tavaviljelusviiside variantidega 
võrreldes 28,6–43,1 protsenti väiksemaks, oli samaväärne Mahe I-ga ning Mahe 
II võrreldes 8% võrra väiksem. Väetamata viljelusviisides oli variandis Tava 0 ühe 
kartulitaime mugulate mass 24,1% võrra suurem võrreldes Mahe 0-ga, mis tule-
nes nähtavasti sellest, et Tava 0 tehti keemilist lehemädanikutõrjet, kuid Mahe 0 
puhul mitte.

Mineraalväetistega väetatud tavaviljeluse viisides oli mugulate keskmine mass 
32,1% võrra suurem orgaanilisi väetisi saanud mahealadega võrreldes, kusjuures 
kõrgemad näitajad saadi kõige enam lämmastikuga väetatud variandilt Tava III. 
Maheviiside lõikes saadi suurim mugulate keskmine mass talviste vahekultuuride 
ja sõnnikuga väetatud variandilt Mahe II.

Kolme aasta keskmisena saadi mineraalväetistega väetatud tavaviljelusvii-
side variantidest võrdsele lähedane saak ning see ei olenenud lämmastikunormist 
(joonis 2). Mahe II, kus lisaks vahekultuuridele künti mulda ka komposteerunud 
sõnnikut, andis 26,8% võrra suurema saagi võrreldes ainult talviste vahekultuu-
ride variandiga (Mahe I). Väetamata Tava 0 ja Mahe variantide saakides usutavad 
erinevused puudusid.

Joonis 1.  Ühe taime mugulate arv ja mugula keskmine mass 2018–2020. aasta keskmi-
sena. Vearibad joonisel tähistavad standardviga. Erinevad tähed tähistavad 
statistilist olulist erinevust (Tukey HSD post-hoc test, p < 0,05).
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Kuivõrd kartuli mugulasaagi ja kaubanduslike mugulate osatähtsuse vahel oli 
tugev korrelatiivne seos (r = 0,93; n = 84), siis oli tavaviljelusviiside kaubanduslike 
mugulate osakaal sarnane kõikides tavavariantides. Mahe II-s oli see 2,9% võrra 
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Joonis 2.  Kartuli saak ja kaubanduslike mugulate osakaal 2018–2020. aasta keskmisena. 
Vearibad joonisel tähistavad standardviga. Erinevad tähed tähistavad statisti-
list olulist erinevust (Tukey HSD post-hoc test, p < 0,05).

Joonis. 3.  Kartuli tärklisesisaldus ja tärklisesaak 2018–2020. aasta keskmisena. Vearibad 
joonisel tähistavad standardviga. Erinevad tähed tähistavad statistilist olulist 
erinevust (Tukey HSD post-hoc test, p < 0,05).

Eremeev jt_PDF joonised: (1, 2 ja 3). 
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suurem kui Mahe I-s. Väetamata kontrollvariantide Tava 0 ja Mahe 0 variantide 
saakides võrdluses usutavaid erinevusi kaubanduslike mugulate osatähtsuses ei 
ilmnenud. Mitmetes varasemates katsetes on kujunenud reegliks – mida vähem 
on taime kohta mugulaid, seda kiiremini toimub üksikmugula massi suurenemine 
(kaubandusliku osakaalu suurenemine saagis) (Eremeev jt, 2008; Tein ja Eremeev, 
2011). Ebasoodsad keskkonnatingimused (ilmastik, toitainete vähesus mulla nee-
lavas kompleksis ja mulla lahuses, mulla tihenemine) pidurdavad saagi formee-
rumise staadiumis mugulate massi kasvu seda enam, mida suurem on mugulate 
arvukus taimel. Väheneb kaubanduslike mugulate osakaal saagis ja ühes sellega ka 
saagi kvaliteet (Polevoi, 1978).

Kõige tähtsam majanduslik komponent kartulis on tärklis, mille sisaldus 
varieerub (8,0–29,4% (Solovjeva, 2004). Mugulate tärklisesisaldust mõjutavad 21% 
ulatuses vegetatsiooniperioodi temperatuuride summa, 18% sademete summa, 
15% päikesepaiste tunnid ja 7% merepinna kõrgus (Tartlan, 2005). Mõlemas vil-
jelusviisis ilmnes tugev negatiivne korrelatiivne seos mugulate tärklisesisalduse 
ja tärklise saagi vahel: tavaviljelusviisides r = 0,96; n = 48 ja maheviljelusviisides 
r = 0,98; n = 36. Tärklisesaak oli tavaviljeluses 27% võrra suurem kui mahevilje-
luses, kuid tärklisesisaldus oli 6,4% võrra madalam kui maheviljeluses (joonis 3). 
Tavavariantides ilmnes tärklisesaagis N annuste lisamisega küll tõusev trend, kuid 
variantidevaheline statistiliselt usutav erinevus siiski puudus.

Maheviljelusviiside võrdluses ilmnes aga selge mõju: Mahe II-s oli mugulate 
tärklisesaak Mahe I võrreldes 19,6% võrra suurem, millest nähtub ilmne sõnniku 
lisamise positiivne toime tärklisesaagile. Usutav erinevus tärklisesaagis Tava 0 ja 
Mahe 0 vahel puudus. Küll aga esines see mugulate tärklisesisalduses, kus Tava 0 
viljelusviis andis 4,7% võrra madalama sisalduse kui Mahe 0. Seega ilmneb ka 
Tava 0-s kasutatud pestitsiidide negatiivne mõju mugulate tärklisesisaldusele. 
Samuti võib see olla ka põhjuseks, miks tärklisesisaldus oli tavaviljelusviiside 
keskmisena 6,4% madalam võrreldes maheviiside keskmisega. 

Järeldused

Kolme katseaasta (2018–2020) tulemustest kartulisordiga ‘Teele’ selgus, et 
mugulate arv ei sõltu viljelusviisist. Lämmastikuga väetamine suurendas usuta-
valt mugulate keskmist massi taime kohta ja sealt tulenevalt ka kartuli- ja tärklise-
saaki. Kartulimugulate tärklisesisaldus seevastu lämmastikuga väetatud variandil 
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jäi usutavalt madalamaks. Mahedalt kasvatatud kartuli mugulad olid usutavalt 
kõrgema tärklisesisaldusega kui tavaviljeluse süsteemides, kus kasutati erinevaid 
mineraalväetise norme, kuid tärklise saak hektarilt jäi maheviljelusesüsteemides 
madalama saagikuse tõttu usutavalt väiksemaks. 

Tänuavaldused. Uurimus on valminud ERA-NET Core organic projekti FertilCrop ning 
institutsionaalse uurimistoetuse IUT36-2 ja Eesti Maaülikooli baasfinantseerimise pro-
jektide 8–2/T15121PKTM ja P190259PKTT toel.
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Ahtalehine kareputk (Laserpitium prutenicum L.)  
levib endistele põllumaadele
Laserpitium prutenicum on former farmlands

Malle Leht
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut  → malle.leht@emu.ee

Ahtalehise kareputke iseloomustus 

Tartu lähedal Kabina endistel kultuurmaadel, mida üle kümne aasta pole põl-
luna kasutatud, on hakanud kasvama meil väga haruldane taimeliik, ahtalehine 
kareputk (Laserpitium prutenicum L.), keda seni on peetud pigem hemerofoobiks 
(Enari, 1944) e kultuuripelglikuks liigiks, keda inimtegevus häirib ja kes kaob kul-
tuurmaastikest.

Eestis oma levila põhjapiirile jõudev ja siin ainult Tartu ümbruses kasvav 
ahtalehine kareputk (Laserpitium prutenicum) on I kaitsekategooria (EV Valitsuse 
määrus nr. 195 (RTI 2004, 44, 313) ja Punase nimestiku (2008) ohustatud (kate-
gooria 5) taimeliik. I kaitsekategooria liikide isendite ja kasvukohtade kahjusta-
mine on keelatud. Ilma eriloata on keelatud kaitsealuste liikide uurimine, elutin-
gimuste muutmine, loodusest eemaldamine, paljundamine ja kasvatamine tehis-
tingimustes. I kategooria kaitsealuse liigi täpset kasvukohta ei tohi avalikustada, 
kui objekt võib selle tagajärjel ohtu sattuda (Looduskaitseseadus, 2004).

Ahtalehine kareputk on sarikaliste sugukonda (Apiaceae) kuuluv kaheaas-
tane monokarpne taim, lisaks ahtalehisele kasvab Eestis ka oluliselt tavalisem laia-
lehine kareputk (L. latifolium), keda kohtab hajusalt Lääne-Eestis. Kaheaastased 
taimed kasvavad kaks vegetatsiooniperioodi, õitsevad ja annavad teisel aastal peale 
tärkamist seemneid, seejärel kuivavad (Trass, 1965). Harvem võib juhtuda, et kui 
teisel suvel taim mingil põhjusel ei õitsenud, elab ta üle ka teise talve ja õitseb ning 
viljub kolmandal aastal või hiljemgi. Ahtalehine kareputk on alati monokarpne, st 
peale viljumist taim sureb (Tutin, 1968).

Ahtalehine kareputk on 40–110 (200) cm kõrge pealt paljaste ja alt karekar-
vaste kahelis- kuni kolmelissulgjate liitlehtedega kaheaastane taim. Lehekeste tip-
med on süstjad, lühikese kõhrja ogaotsaga. Vars on enamasti kaetud tihedate har-
jasjate karvadega, eriti alusel, vahel punakas. Liitsarikas koosneb 10–25st erineva 
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pikkusega kiirest, kiirte pealmised küljed on karedad. Katis ja osakatis on olemas, 
nende lehekesed on väljast kaetud lühikeste harjastega. Viljad on ovaalsed, hele-
pruunid, kuni 4,5 mm pikad, viljade pearoided on kaetud lühikeste karedate kar-
vadega, kõrvalroided on tiivulised (Talts, 1969). 

Välimuselt sarnaneb ahtalehine kareputk veidi hariliku aruputkega (Selinum 
carvifolia (L.) L.) ja soo-piimputkega (Peucedanum palustre (L.) Moench), kellega 
võib vahel segigi minna. Kõige kindlam on neil liikidel vahet teha katise, lehe vii-
mase järgu sulglehekeste ja varre tunnuste alusel.

Levik ja kasvukohanõudlused 

Ahtalehine kareputk on Euroopa levikuga liik, kes puudub Suurbritannias 
ja Põhjamaades (joonis 1). Levinud on ahtalehine kareputk Kesk- ja Atlantilises 
Euroopas, Balkani poolsaarel ja Vahemeremaade lääneosas, Baltimaades, Põhja-
Saksamaalt ja Kesk-Venemaalt Portugali, Itaalia ja Bulgaariani, kus ta kasvab 
tamme-, männi- ja segametsades, põõsastikes ja raiesmikel. 

Esimesed herbaarandmed ahtalehise kareputke esinemisest Eestis pärinevad 
Tartu Ülikooli herbaariumist aastast 1822. Trükiallikates on ahtalehise kareputke 
esinemist Eestis esmakordselt maininud J.W.L. Luce (1823). Eestis kasvab ahtale-
hine kareputk praegu vaid Tartu ümbruses kahe osapopulatsioonina, varem on 
teda leitud ka Karulast (joonis 2).
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Joonis 1. Ahtalehise kareputke 
(Laserpitium prutenicum) levik  
maailmas.

Joonis 2. Ahtalehise kareputke (Laserpitium pru-
tenicum) levik Eestis (Eesti taimede levikuatlas 2020). 
 – leitud 1921–1970;  – leitud 1971. a. ja hiljem.
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Ahtalehine kareputk kasvab parasniisketes hõredates leht- ja segametsades 
ning metsatukkades, sageli nende servaaladel, lammimetsades, soostunud niitudel 
ning soodes, kraavikallastel ja põõsastikes (Talts, 1969; Kukk, 2013). Tartu ümbruse 
leiukohtades on näha, et liik eelistab päikeselist või poolvarjulist kasvukohta ja 
parasniisket kuni veidi niisket või ajutiselt liigniisket pinnast. Raadi looduskaitsealal 
kasvab ahtalehine kareputk Natura elupaigatüübis 7230 – liigirikkad madalsood, ja 
tunneb end väga hästi kasvades kohati 2 m kõrguseks. Liigi kaitseks on moodusta-
tud ka viis püsielupaika, neist üks koos mägi-piimputkega: Kabina 1, Kabina 2, 
Lohkva ja Haaslava ahtalehise kareputke püsielupaik ning Kruusakivi mägi-piim-
putke ja ahtalehise kareputke püsielupaik (Keskkonnaministri määrus, 2015).

Esinemine kultuurmaadel 

Saksamaal ja selle ümbruskonnas kasvab ahtalehine kareputk vähekasutata-
vatel rohumaadel (klass: Molinio-Arrhenatheretea) ja termofiilsetes kuivades tam-
memetsades (klass: Quercetea pubescentis-petraeae). Liik talub väidetavalt mõõdu-
kalt niitmist, on aga tundlik karjatamisele ja ei talu eriti tallamist ning on urbano-
foob (Biolflor 2016).

Tartu külje all Kabina kandis on aga ahtalehine kareputk seadnud end kasvama 
hiljuti kasutusest kõrvale jäänud kultuurmaadele ja maantee servadesse, kus tema 
levik tasapisi laieneb (EELIS 2020). Seega võiks ahtalehist kareputke pidada pigem 
hemeradiafooriks (taim, kes on inimtegevuse suhtes teataval määral ükskõikne). 

Esimest korda on liigi esinemine neil aladel EELISes registreeritud 2006. aas-
tal. EELISe andmebaasi kantud vaatluste alusel jõudis ahtalehine kareputk Kabina 
ümbruse looduslikest leiukohtadest metsalagendikel maantee äärde 2006. a, sealt 
edasi endiste põldude peale, kust on mitmeid leide aastast 2009 ja alates 2010. a 
on taimi leitud ka kaugematelt põllualadelt.

Edaspidiste uurimistööde (Pindmaa, 2016; Kivisto, 2019; EELIS, 2020) koos-
tamise käigus on 2014. aastal sellelt alalt leitud 61 õitsevat taime, 2015. a suvel oli 
samal alal õitsevaid taimi juba 103, 2018. aastal 135, 2019. aastal 110 ning 2020. 
aastal leiti 73 õitsevat taime. Kõigil aastatel (peale 2018. a) kandsid taimed ka kor-
ralikult seemneid. Väga kuiva ja kuuma suve tõttu 2018. aastal endisel kultuur-
maal kasvanud taimedel kuivasid kõik õied ja seemneid ei moodustunud. Samas 
naabruses asuvas looduslikus kasvukohas, kus on varjulisem ja pinnas niiskem, 
taimed õitsesid ja seemneid moodustus rohkesti. Kuna 2018. a endisel põllumaal 
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kasvavatel taimedel seemneid ei tekkinud, oli ka 2020. aastal seal õitsevaid taimi 
vähem, sest tegemist on kaheaastase taimega.

Kuna liik levib vaid seemnetega, siis on ka tema arvukus ja leviku muster aas-
tati kõikuv, aga paistab, et ahtalehine kareputk tunneb end endistel kultuurmaadel 
hästi ja tema arvukus tasapisi suureneb, kui ilm pole liiga kuum ja kuiv. Mullad 
Kabina ümbruse endistel põllumaadel on samad, mis looduslikes kasvukohta-
des – leostunud mullad, leetjad mullad ja gleistunud leetunud mullad (Maa-amet: 
mullakaart, 2019), seepärast sobib see ala kareputkele kenasti.

Kui Eestis on liik omale uusi kasvukohti leidnud ja levilat veidi laiendanud, 
siis Kesk-Euroopas, oma levila läänepiiril, on kareputke kohati oluliselt vähemaks 
jäänud – vähenenud on populatsioonide arvukus ja säilinud populatsioonid on 
tugevalt fragmenteerunud (Reichel jt, 2016). Selgitamaks, kas selline leiukohtade 
vähenemine mõjutab ka ahtalehise kareputke geneetilist mitmekesisust, uuriti 
võrdlevalt molekulaarste meetodite (AFLP) abil samas piirkonnas kasvava vähe-
neva arvukusega ahtalehise kareputke ja temale sarnase mitte-haruldase hariliku 
aruputke (S. carvifolia) geneetilist mitmekesisust. Ilmnes, et ahtalehise kareputke 
säilinud populatsioonide geneetiline mitmekesisus pole võrreldes laiemalt levi-
nud aruputke populatsioonide omaga vähenenud, vähenenud pole ka geneetiline 
mitmekesisus ruumiliselt eraldunud kareputke populatsioonide vahel. Ei leitud 
ka seost geneetilise mitmekesisuse ja populatsiooni suuruse ning seemnete kaalu 
vahel, küll aga oli populatsiooni suurus ja seemnete kaal korrelatsioonis kesk-
konnanäitajatega (valgus, veereziim, mullastik). 

Põhiline järeldus, milleni jõuti, oli et ökoloogilised protsessid, mis viivad 
populatsioonide hävimisele, toimuvad lühemas ajaskaalas kui suvalised kahjuli-
kud geneetilised protsessid. Seega on kõige olulisem pigem kaitsta ja säilitada 
ahtalehise kareputke kasvukohti (ka kõige väiksemate populatsioonide puhul), 
kui püüda rakendada mingeid spetsiifilisi meetmeid geneetilise mitmekesisuse
säilitamiseks. Kuid Eestis jäeti 5 potentsiaalset püsielupaika moodustamata põh-
jendusega, et need on liiga väikesed (taimi vähe) ja ebatüüpilistes kasvukohtades 
(on mittejätkusuutlikud) (Keskkonnaministeerium, 2015). Neis paikades peaksid 
taimi kaitsma LKS isendikaitse sätted. 

Ahtalehine kareputk paljuneb ainult seemnetega, tema viljad (kaksikseem-
nised) on lapikud ja tiibadega ning levivad põhiliselt tuulega, aga ka lindude ja 
loomadega. Liik õitseb juulis ja augustis, seemned valmivad septembris. Kuigi 
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väidetavalt talub liik mõõdukat niitmist (BiolFlor, 2016), siis taimede paljunemise 
võimaldamiseks võib kasvuala niita alles peale seemnete valmimist, st. peale tava-
list heinaaega.

Tuulega levimisele kohastunud sarikaliste viljade uuringus (Jongejans ja 
Telenius, 2001) jälgiti ka kareputkede viljade levi, nendes katsetes kandusid sari-
kaliste seemned kõige enam 14 m kaugusele, ahtalehisel kareputkel 1,9 m kaugu-
sele (meie katsetes 1,5 m). Looduses on oluline ka taime kõrgus ja ümbritsevad 
taimed – mida kõrgem on emataim ja mida lagedam on ümbrus, seda kaugemale 
seeme saab lennata. Kabina endistele lagedatele kultuurmaadele jõudsid ahtale-
hise kareputke seemned ilmselt loomade ja inimeste kaasabil kõrval olevalt met-
salagendikult, kuhu praegu on moodustatud ahtalehise kareputke püsielupaik. 
Uuel kasvualal, mis on lage, levivad seemned tuulega.

Ahtalehise kareputke seemned idanevad edukamalt, kui nad satuvad pinna-
ses mõnele häiringu kohale, vaba pinnase puhul tärkavad seemned väga hästi, 
nagu oli näha Raadil, kus ilmselt ATVdega rikutud pinnasel kasvas rikkalikult 
noori kareputki. Samas, laborikatsetes oli seemnete idanemine kesine (Pindmaa, 
2016; Kivisto, 2019).

Järeldused 

Selleks et meie ahtalehised kareputked püsiksid nii oma vanades looduslikes 
kasvupaikades kui ka kümmekond aastat tagasi asustatud uutel aladel, tuleb kas-
vukohtades liigile soodsate tingimuste tagamiseks eelkõige vältida nende paikade 
võsastumist ja jälgida, et enne niitmist seemned valmida jõuaksid, arvestada tuleb, 
et liiki ohustab kohati ka tallamine ja ehitustegevus (Leht, 2015; Mesipuu, 2020).

Lisaks ahtalehisele kareputkele on Kabina endistel põllumaadel hakanud kas-
vama veel mõned kaitsealused liigid – niidu-kuremõõk (Gladiolus imbricatus) LK 
II, aas-nelk (Dianthus superbus) LK II, ahtalehine ängelhein (Thalictrum lucidum) 
LKIII ja kõige rikkalikumalt mägi-piimputk (Peucedanum oreoselinum) LK I. 
Seega on need põllualad, mis kunagi kasutusest kõrvale jäid, kujunenud nüüdseks 
kaitsealuste taimeliikidega päris-aruniitudeks, mida peab hooldama vastavalt loo-
duskaitse seaduse nõuetele ja mida põllumaana enam kasutada ei saa.
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Musta sõstra saagikust mõjutavatest teguritest
Factors affecting the yield of blackcurrant.

Asta-Virve Libek , Ave Kikas
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut,  
Polli aiandusuuringute keskus → ave.kikas@emu.ee

Sissejuhatus

Must sõstar on oluline marjakultuur, viljade väärtusliku biokeemilise koos-
tise tõttu on tema kasutamine üha laienenud (Lister jt, 2002; Strautina jt, 2020). 
Teda on suhteliselt lihtne kasvatada, enamik hooldus ja koristustöid on võimalik 
mehhaniseerida ja oskusliku sortide valiku korral ei ole vajadust ka pestitsiide 
kasutada, seega on must sõstar sobiv kultuur maheviljeluseks. Kahjuks võib mõnel 
aastal jääda musta sõstra saagikus tagasihoidlikuks. Saagikust mõjutavad nii sordi 
geneetilised omadused, kui ka kasvuolud, millest olulisemad on saagiaasta eelsed 
ja saagiaasta ilmastikuolud (Opstad jt, 2007). Nii on mitmed autorid rõhutanud 
põõsa puhkeperioodil piisava külmaperioodi vajadust õite normaalseks arenguks 
(Atkinson, jt, 2013; Andersen jt, 2017). Põõsa saagikus sõltub põõsa vanusest, vil-
jakandvate okste arvust, viljakobarate arvust, õite arvust kobaras ja muudest sordi 
omadustest, mis võivad erinevates kasvuoludes oluliselt varieeruda. Eelistada 
võiks sorte, mille omadused oleksid stabiilsemad. Suureks probleemiks musta 
sõstra kasvatamisel on õite ja marjahakatiste varisemine: Käesolevas töös püüame 
selgitada Eesti uuemate sortide ’Asker’, ’Karri’, ’Mairi’ ja mujal levinud sortide ’Ben 
Alder’ ja ’Titania’ saagikujunemisel kobara õite ja marjade arvu kujunemist sõltu-
valt genotüübist ja saagieelse puhkeperioodi keskmiste temperatuuride summast 
ning õiealgmete diferentseerumise alguse (juuli ja august) keskmiste temperatuu-
ride summast ja sademete hulgast. Samuti uuritakse genotüübi ja ilmaolude mõju 
õite ja marjahakatiste varisemisele.

Materjal ja metoodika

Uurimisobjektiks oli kolm Eestis aretatud musta sõstra sorti (’Asker’, ’Karri’, 
’Mairi’), võrdlussordina kasutati Eestis pikka aega kasvatatud ja ka mujal levinud 
sorte ’Ben Alder’ ja ’Titania’. Uurimistöö viidi läbi EMÜ Polli aiandusuuringute 
keskuse 2008. aasta sügisel rajatud kollektsioonistandikus. Põõsad olid istutatud 
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vahekaugustega 1 × 3 m, igat sorti oli kolm põõsast. Istandiku hooldamisel jälgiti 
keskkonnasõbralikku kasvatustava, pestitsiide ei kasutatud. Niisutussüsteem puu-
dub, kuid istandik asub keskmise raskusega liivsavimullal, mis on üsna hea niis-
kuse säilitamise võimega.

Vaatluse all olevatel sortidel loendati õitsemise ajal 30 juhuslikult valitud 
kobara õite arv ning kolme nädalat peale õitsemise lõppu viljade arv kobaras. 
Vaatlusandmeid koguti aastatel 2009–2014. Saadud andmete põhjal saadi õite ja 
marjade arv kobaras ning õite ja marjahakatiste varisemise protsent. Katsesortidelt 
koguti saak aastatel 2011–2014. 

Katseaastate ilmastiku iseloomustamiseks on kasutatud Viljandi vaatlus-
punkti andmeid. Kevadisi öökülmasid ei esinenud õitsemise ajal 2010., 2012. ja 
2013. aasta kevadel. Aastal 2009 oli öökülma vaid ühel ööl (–1,6 °C), 2011. aas-
tal, mil õitsemine oli üsna varajane, esines öökülma mitmel ööl, maksimaalselt 
–2,4 °C, 2014. aasta kõige varasema õitsemise algusega kevadel oli öökülma mit-
mel ööl, ühel ööl isegi kuni –3,5 °C. Kuna saagi kujunemisel on oluline periood 
juuli ja august, õiealgmete diferentseerumise algus ja mõju võivad avaldada ka 
talvised temperatuurid, summeerisime juuli ja augusti keskmised temperatuurid 
ning sademed ning keskmised temperatuurid saagiaastale eelneva aasta oktoob-
rist kuni saagiaasta veebruari lõpuni.

Tulemused ja arutelu

Musta sõstra sortide õite arv kobaras varieerus nii sorditi kui aastati üsna 
tugevasti. Aastate keskmine õite arv kobaras oli suurim sordil ’Karri’ ja väikseim 
sortidel ’Asker’ ja ’Titania’, aastate vahelised erinevused olid kõige suuremad sordil 
’Karri’ ja väikseimad sortidel ’Mairi’ ja ’Asker’ (tabel 2). Sortide keskmine õite arv 
kobaras oli suurim aastatel 2010 ja 2011 ja väikseim 2009 ja 2014. Õite arv koba-
ras oli negatiivses sõltuvuses puhke perioodi (oktoobrist veebruari lõpuni) kesk-
miste temperatuuride summast, r=–0,68. Sorditi oli sõltuvus erinev, kõige suurem 
oli see sordil ’Karri’ (r = –0,97) ja väikseim sordil ’Asker’ (r = –0,39). Järelikult ei 
mõjuta talvised temperatuurid oluliselt sordi ’Asker’ õiealgmete diferentseeru-
mist, kuid olulised on talvised miinustemperatuurid ’Karri’ õite arenemisele. 
Aastati on talviste keskmiste temperatuuride summad väga erinevad (tabel 1). 
Uurimisest selgus, et soojadel talvedel moodustub kobaras vähem õisi, seega võib 
kliima soojenemine mõjutada negatiivselt musta sõstra saagikust. Kuna saagi-
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Tabel 1.   Keskmiste temperatuuride ja 
sademete summa

Aastad Keskm. temp. 
summa

Sademete 
summa

Okt-veebr Juuli-aug Juuli-aug
2008 1001,8 221,6
2009 80,9 1017,3 227,0
2010 –579,8 1265,5 188,8
2011 –539,6 1141,5 151,9
2012 –57,2 1034,8 199,0
2013 –237,3 1085,0 130,7
2014 143,3

* Keskmised temperatuurid on summeeritud 
eelmise aasta oktoobri algusest

aastale eelneva aasta juulis-augustis 
algab musta sõstra sortide õiealg-
mete diferentseerumine, uurisime ka 
nende kuude keskmiste temperatuu-
ride summa ja sademete hulga mõju 
õite arvule. Uurimisest ei selgunud, 
et nende kuude keskmiste tempera-
tuuride summa oleks oluliselt mõju-
tanud õite arvu, vaid sortide ’Karri’ ja 
’Ben Alder’ puhul oli märgata vähest 
mõju, vastavalt r = 0,38 ja r = 0,36. 
Juuli ja augusti sademete hulk mõju-
tas vähesel määral sortide õite arvu 
kobaras (r = 0,37), suurim oli mõju sortide ’Karri’, ’Titania’ ja ’Ben Alder’ puhul, 
vastavalt r = 0,58. r = 0,57 ja r = 0,53.

Viljade moodustumine sõltub õite kvaliteedist, nende oma tolmuga viljastu-
mise võimest, võõrtolmlemise võimalustest, õitsemisaegsetest ilmastikuoludest ja 
muudest teguritest. Aastate keskmine viljade arv kobaras oli suurim sordil ’Mairi’ 
ja väikseim sordil ’Titania’ (tabel 3). Aastati varieerus viljade arv kobaras tugevasti, 
sortide keskmine viljade arv kobaras oli aastatel 2010 ja 2011 ning väikseim aastal 
2014. Viimasena nimetatud aastal olid ka kobarad väheseõielised, lisaks oli ka õite 
ja marjahakatiste varisemine väga suur (tabel 4). Uurimisest selgus, et viljade arv 
kobaras sõltub olulisel määral õite ja marjahakatiste varisemisest, r = 0,76. Ilmnes 
veel üsna tihe negatiivne seos talveperioodi keskmiste temperatuuride summa ja 
kobara viljade arvu vahel (r = –0,71) ja keskmine positiivne seos saagiaastale eel-
neva aasta juulis augusti sademete hulga ja kobara viljade arvu vahel, r = 0,54.

Musta sõstra õite ja marjahakatiste varisemine on saagikust enamohustav 
tegur. Katsesortidest oli kõige suurem varisemine sordil ’Karri’ ja väikseim sor-
tidel ’Asker’ ja ’Mairi’ (tabel 4). Ka varasemates katsetes on sordil ’Mairi’ õite ja 
marjahakatiste varisemine suhteliselt vähene (Kikas jt, 2010). Väga suur oli vari-
semine aastal 2014, mil ka kobara õite arv oli suhteliselt väike ning õitsemise ajal 
esines öökülmi. Sel aastal oli suur varisemine isegi teistel aastatel suhteliselt vähese 
varisemisega sortidel ’Asker’ ja ’Mairi’. Väikseim oli varisemine aastatel 2012 ja 
2013, nendel aastatel ei esinenud õitsemise ajal öökülmasid. Õite ja marjahaka-
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Tabel 2.  Musta sõstra sortide õite arv kobaras aastatel 2009 – 2014

Aasta Õite arv kobaras Aasta mõju
’Karri’ ’Asker’ ’Mairi’ ’Titania’ ’B. Alder’

2009 6,8 5,5 6,3 5,7 7,1 6,3 c
2010 9,8 6,5 7,9 7,7 8,5 8,1 a
2011 10,3 6,6 7,6 7,0 9,3 8,2 a
2012 7,3 6,0 7,2 5,4 5,8 6,3 c
2013 7,7 7,2 7,4 5,6 6,9 7,0 b
2014 5,7 5,8 6,7 5,5 6,6 6,1 c
Sordi mõju 7,9 a 6,3 c 7,2 b 6,2 c 7,4 b

*  Erinevad tähed näitavad sortide kobara keskmise õite arvu statistiliselt usutavaid erinevusi 
95% usaldusnivool.

Tabel 3.  Musta sõstra sortide viljade arv kobaras aastatel 2009–2014

Aasta Viljade arv kobaras Aasta mõju
’Karri’ ’Asker’ ’Mairi’ ’Titania’ ’B. Alder’

2009 4,2 4,9 4,2 4,7 5,8 4,8 c*
2010 6,5 5,2 7 6,1 6,1 6,2 a
2011 7,5 5,4 5,9 5,7 5,7 6,0 ab
2012 4,5 5,4 6,7 4,8 4,8 5,2 c
2013 5,2 6,5 7 4,6 5,4 5,7 b
2014 1,5 2,4 2,6 1,7 3,3 2,3 d
Sordi mõju 4,9 bc 5,0 b 5,6 a 4,6 c 5,2 b

* Erinevad tähed näitavad sortide kobara keskmise viljade arvu statistiliselt usutavaid erinevusi 
95% usaldusnivool.

Tabel 4.  Musta sõstra sortide õite ja marjahakatiste varisemine aastatel 2009 – 2014

Aasta Õite ja marjahakatiste varisemine Aasta mõju
‘Karri’ ‘Asker’ ‘Mairi’ ‘Titania’ ‘B. Alder’

2009 37,9 14,8 33,4 18,6 18,3 24,6b*
2010 33,8 19,9 10,9 20,4 28,1 22,6b
2011 27,1 19,2 21,8 18,6 38,8 25,1b
2012 38,5 9,7 6,5 11,0 17,7 16,7c
2013 33,1 9,9 4,5 18,7 22,2 17,7c
2014 74,1 58,4 61,5 71,6 50,8 63,3a
Sordi mõju 40,8 a 22,0 c 23,1 c 26,5 b 29,3 b

*  Erinevad tähed näitavad sortide keskmise varisemise statistiliselt usutavaid erinevusi 95% 
usaldusnivool.
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Joonis 1. Musta sõstra 
sortide keskmine saak 
aastatel 2011–2014.
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tiste varisemine ja kobara viljade arvu vahel valitses üsna tihe negatiivne seos, 
r = –0,82. Õite ja marjahakatiste varisemine ja talveperioodi keskmiste tempera-
tuuride summa vahel keskmine positiivne seos, r = 0,42.

Joonisel 1 on toodud katsesortide nelja aasta keskmised saagid. Aastate kesk-
mine saak ei erinenud sorditi oluliselt, kuna aastate vahelised erinevused olid 
üsna suured, eriti suured erinevused olid standardsortidel ’Titania’ ja ’Ben Alder’. 
Sortide ’Asker’ ja ’Mairi’ saagi aastate vahelised erinevused ei olnud eriti suured, 
järelikult nende sortide saak sõltub vähem aastate kasvuoludest. Saak oli suurim 
aastatel 2012 ja 2013, sortide keskmine saak vastavalt, 3,1 ja 2,4 kg põõsalt, nendel 
aastatel oli ka õite ja marjahakatiste varisemine väikseim. Saagikuse ja varisemise 
vahel esines keskmise tugevusega negatiivne seos, r = –0,41. Ka varasemates katse-
tes on saadud analoogsed tulemused (Kikas jt, 2010). Viljade arv kobaras oli aastal 
2011 suurem kui aastatel 2012 ja 2013, ilmselt mõjutasid saagikust enam põõsa 
vanus ja okste arv. 

Kokkuvõte

Uurimistulemustest selgus, et musta sõstra sortide saagi kujunemine sõltub 
nii genotüübist, kui ka ilmastikuoludest. Õite ja viljade arv kobaras ja saagieelse 
puhkeperioodi keskmiste temperatuuride summa on negatiivses seoses. Kliima 
soojenemine võib avaldada negatiivset mõju musta sõstra sortide saagikusele. 
Õite ja marjahakatiste varisemine vähendab oluliselt saaki. Ilmastikutingimused 
mõjutavad vähemal määral sortide ’Asker’ ja ’Mairi’ saagikust, nende sortide õite 
ja viljade arv kobaras on aastati stabiilsem ning õite ja marjahakatiste varisemine 
suhteliselt vähene.
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Väetamise mõju mahe lutsernikarjamaa saagile ja 
toiteväärtusele
The effect of fertilisation on the yield and nutritive
value of organic lucerne-grass pastures

Heli Meripõld, Uno Tamm, Silvi Tamm, Sirje Tamm, Valli Loide 
Eesti Taimekasvatuse Instituut   → heli.meripold@etki.ee

Sissejuhatus

Lutsernikarjamaa bioloogilise lämmastiku otstarbekaks kasutamiseks rohu-
saagis on soovitav kasvatada lutserni segus kõrreliste heintaimedega. Liblikõieliste–
kõrreliste segude kasvatamisel tuleb arvestada liblikõieliste liigi fenoloogilist 
arengut, püsivust ja toiteväärtust. Varasemad uuringud on näidanud, et lutserni 
kasvatamine kõrreliste heintaimede segudes parandab rohusaagi toiteväärtust ja 
silode fermentatsiooniomadusi (Tamm, 2017). Liblikõieliste segude hea söömuse 
ja toiteväärtuse ning N-kasutuse efektiivsuse tõstmiseks on vaja seemnesegudesse 
liblikõieliste kaaslasliikideks sobivas vahekorras kõrrelisi (Elgersma ja Søegaard, 
2015). Liblikõielised pakuvad olulisi võimalusi säästvate rohumaapõhiste looma-
kasvatussüsteemide jaoks (Lüscher jt, 2014). Hübriidlutserni sordid ’Karlu’ ja 
’Juurlu’ on tõestanud oma väga head talvekindlust Soome põhjapiirkondades, 
laiuskraadidel 60°49’ N (Mela jt, 1996). Katse eesmärk oli uurida sõnnikukomposti 
ja maheviljelusse sobivate mineraalväetiste mõju lutserni-kõrreliste karjamaal, et 
suurendada karjamaasegude kuivainesaaki ja kindlustada karjale hea rohusööt.

Materjal ja metoodika 

Katse rajati 2016 aastal PMK Kuusiku Katsekeskuses (laiuskraadidel 58°58́ N, 
24°43́  E). Uuringud viidi läbi neljal aastal (2017–2020). Katse rajati rähkmullale, 
mille agrokeemilised näitajad olid järgmised: pHKCl 7,1 (ISO 10390), mulla orgaa-
nilise süsiniku (Corg) 1,9% ning liikuva fosfori (P) ja liikuva kaaliumi (K) sisaldus 
vastavalt 91 ja 95 mg kg–1 (Mehlich III meetod). Katse rajati split-plot asetusega 
kolmes korduses koristuslapi pindalaga 10,5 m2. Katse A variandile anti pärast 
esimest niidet mahetootmisse sobivaid mineraalväetisi Biocat G (Must pärl) 423 
kg ha–1 ja Kainiti 300 kg ha–1. Toitainete sisaldus oli Biocat G: N 42, K 17, S 14 kg 
ha–1 ja Kainit: K 27, Mg 9, S 12, Na 60 kg ha–1. Katse B variandile anti 21 t ha–1 
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orgaanilist väetist (komposteeritud veisesõnnikut), mille toitainete sisaldus oli 
järgmine: N 4, P 23, K 151 kg ha–1 ja KA 20.3%. Külvisenorm lutserni sortidel 
’Artemis’ (Ms), ’Karlu’ (MvM) ja ’Juurlu’ (MvM) oli 12 kg ha–1 ja külvisenorm kõr-
relistel harilik aruhein (Festuca pratensis Huds.), timut (Phleum pratense L.) ja 
aas-nurmikas (Poa pratensis L.) kolmel liigil kokku 20 kg ha–1. Kasutati kolmenii-
telist süsteemi, saak niideti haljasmassi kombainiga Hege 212. Esimene niide tehti 
vahemikus 31. mai – 3. juuni (lutsern pungumise, kõrrelised kõrsumise lõppfaa-
sis), teine niide tehti juuli keskel ja kolmas niide septembri algul. Katseperioodi 
(aprill–september) efektiivsete temperatuuride (üle 5 °C) summa oli 2017. a. 
1246 °C, 2018. a 1754 °C, 2019. a. 1459 °C ja 2020. a. 1394 °C. Sademete kogu-
summa (aprill–september) oli 2017. a 488 mm, 2018. a 319 mm, 2019. a 412 mm 
ja 2020. a 459 mm. 2017. ja 2020. aasta aprill ja maikuu olid viimase 15 aasta keskmi-
sest kõige jahedamad (efektiivseid temperatuure kogunes vastavalt 140 ja 147 °C) 
ja põuasemad (22% ja 24% 15 aasta keskmistest sademetest). Sademete ebaühtlane 
jaotus vegetatsiooniperioodil on mahetootmises oluliseks saagikuse mõjutajaks 
kasvuperioodil. Katseproovidest määrati kuivaine saak (KA), toorproteiin (TP), 
neutraalkiud (NDF), metaboliseeruv energia (ME) ja kuivaine seeduvus (DDM). 
Katseandmed töödeldi statistiliselt dispersioonanalüüsi meetodil 95% usalduspiiri 
juures, kasutades andmetöötlusprogrammi AGROBASE 20TM.

Tulemused ja arutelu

Tulemustest järeldus, et mahe lutsernikarjamaa kuivainesaak sõltus väetami-
sest. 2019 aastaks olid mineraalväetistega väetatud variandis kujunenud välja üht-
lased rohukamarad, kõrgemaid kuivainesaake andsid lutsernisordid ‘Karlu’ (8,89 
t ha–1) ja ’Juurlu’ (8,33 t ha–1) (joonis 1). Varasematest uuringutest on teada, et 
kaaliumväetise mõjul suureneb heintaimede saagikus ja proteiinisisaldus (Parol jt, 
2006). Mineraalväetistega väetatud variandi taimed olid vastupidavamad põuale. 
Lutserni-kõrreliste segukülvide nelja aasta keskmine kuivainesaak oli kõrgem 
mineraalväetistega väetatud variandis, kusjuures sordi ’Karlu’ segu kõrrelistega 
ületas statistilise usutavusega sortide ’Artemis’ ja ’Juurlu’-kõrreliste segukülvi KA 
saake. Nelja aasta keskmine kuivainesaak oli mineraalväetise Biocat G ja Kainit 
mõjul ’Karlul’ 6,21 t ha–1, ’Juurlul’ 5,29 t ha–1 ja ’Artemisel’ 3,90 t ha–1. 

Orgaanilise väetisega väetatud variantides olid saagid väikesed. Aastate lõi-
kes olid saakide erinevused marginaalsed siis sortide vahel puudusid statistiliselt 
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usutavad erinevused (p < 0,05). Mineraalväetistega (A) väetades oli lutserni osa-
kaal segudes suurem kui orgaanilise väetisega (B) variandis (joonis 2). A variandi 
rohusaagi KA-st moodustas lutsern I ja II niite segudes vastavalt ’Artemis’ 62% 
ja 48%, ’Karlu’ 55% ja 68% ning ’Juurlu’ 50% ja 61%. B variandi rohusaagi KA–st 

Joonis 1.  Lutserni kõrreliste karjamaasegude kuivainesaak t ha–1 2017–2020.  
Erinevad tähed näitavad statistiliselt usutavaid erinevusi variantide 
vahel (Ficheri-LSD test, p < 0,05). 

Joonis 2.  Lutserni kõrreliste karjamaa botaaniline koosseis 2020.  
Variandid: A– mineraalväetis ja B – orgaaniline väetis.
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moodustas I ja II niites lutsern ’Artemis’ 30% ja 67%, ’Karlu’ 32% ja 52% ning 
’Juurlu’ 39% ja 64%. Kuigi lutsern moodustas üle kolmandiku KA saagist, olid 
orgaanilise väetisega väetatud rohukamarad hõredad. Rohundite osakaal I niite 
KA saagis oli 21–30%, II niites 13–22%.

A variandi lutserni – kõrreliste saake mõjutas mineraalväetistega väeta-
mine, lutserni sordiomadused ja kasvuaasta ilm. Maheviljeluses ilma taimetoit-
aineid juurde andmata ja ainult orgaanilise väetisega väetamine olulist saagilisa 
ei andnud, keskmine kuivainesaak oli ’Karlul’ 1,93 t ha–1, ’Artemisel’ 1,82 t ha–1 ja 
’Juurlul’ 1,60 t ha–1. 

Söödakultuuride proteiinisisaldus ja seeduvus on rohusööda kvaliteedi ja too-
dangu mõjutajad. I niites on generatiivsete taimeosade kasvuajal sööda kvaliteedi 
langus suurem ja kiirem kui rohu vegetatiivsel kasvuperioodil ädalates. Seetõttu 
on I niite täpsel ajastamisel suur tähtsus sööda kvaliteedile. Lutserni füsioloogi-
line areng saagikoristuse ajal mõjutab oluliselt sööda toiteväärtust (Frame, 2005; 
Tamm jt, 2011; Tamm jt, 2020). Lutserni–kõrreliste karjamaasegude väetamine 
mineraalväetistega suurendas TP ja vähendas NDF sisaldust I ja II niites võrrel-
des B variandiga (tabel 1). Mineraalväetistega väetatud A variandi toorproteiini 
sisaldus KA-s oli I niites 147–159 g kg–1 ning II niites 149–189 g kg–1 ületades 
usutavalt B variandi segude TP sisaldust (104–114 g kg–1). Optimaalse niiteaja 
määramine lutserni kasvatamisel on oluline, sest lutserni biomassi akumulatsioon 
vartesse on kiire ning taimiku sulgumisega kaasneb alumiste lehtede varisemine. 
NDF sisaldus A variantides oli I niites 453–467 g kg–1 ja II niites 416–465 g kg–1 

KA, mis oli oluliselt väiksem võrreldes B variandiga (I niites 489–505 g kg–1 ja 

Tabel 1.   Lutserni sortide (Ms) ’Artemis’, (MvM) ’Karlu’ ja (MvM) ’Juurlu’ kõrreliste kar-
jamaa segude toiteväärtused (TP, NDF, DDM avaldatuna g kg–1 KA, ME in MJ 
kg–1 KA) aastatel 2017–2020

Sort Variant Esimene niide Teine niide
TP NDF ME DDM TP NDF ME DDM

(Ms) 
’Artemis’

A 149 467 10,3 672 149 465 9,9 653
B 122 505 10,1 668 104 516 9,8 649

(MvM) 
’Karlu’

A 159 453 10,3 672 189 416 10,1 671
B 111 489 10,1 669 114 486 10,1 664

(MvM) 
’Juurlu’

A 147 464 10,3 671 176 426 10,2 673
B 104 500 10,2 670 107 511 10,0 660
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II niites 486–516 g kg–1). Alates õitsemisest suurenes järsult vartes ADF ja NDF 
sisaldus ning langes TP, mis Tamme (2017) arvates mõjutab oluliselt kogu taime 
vastavaid parameetreid. 

Varasematel Jungi ja Engelsi (2002) andmetel lutserni varre puitumine 
algab esmase ksüleemi tekkega ning jätkub varre arenguga kaasneva sekundaarse 
ksüleemi vohamisega, mis lignifitseerub. Ligniin raku seinaainena on seedu-
matu. U.Tamme ja S.Tamme (2009) katseis lutserni lehtede KA ligniinisisaldus 
varsumisest õitsemiseni oli lehtedes 26,6–48,4 g kg–1 ja vartes 41,4–101,4 g kg–1. 

Mineraalväetistega väetatud lutserni taime lehtede ja varte suhe oli 0,9 ning orgaa-
nilise väetisega väetatud variandil 1,2. Suurem lehtede osakaal B variandi saagis 
tasakaalustas seeduvuse ja sööda energeetilise väärtuse. Nii mineraalväetistega kui 
ka orgaanilise väetisega väetatud lutserni–kõrreliste karjamaarohi oli hästi seeduv 
(668–673 g kg–1 KA) ja kõrge ainevaheldusliku energiasisaldusega I ja II niites. 

Järeldused

Uurimistulemustest järeldub, et mineraalsete maheväetistega (Biocat G ja 
Kainit) väetatud lutsernikarjamaa KA saagid ületasid oluliselt nelja katseaasta 
jooksul orgaanilise väetisega väetatud variante. Kõige suurema saagiga olid lut-
serni ’Karlu’ ja kõrreliste segud. Maheviljeluses ilma taimetoitaineid juurde and-
mata ja ainult orgaanilise väetisega väetatud variandis jäi kuivainesaak väikeseks. 
Mineraalsed maheväetised suurendasid lutserni–kõrreliste TP ja vähendasid NDF 
sisaldust. Segukülvide kasvatamine võimaldas saada suuremat saaki ja mõjutada 
rohusööda kvaliteeti. Täpselt ajastatud I niide (lutserni varsumine, kõrrelise kõr-
sumine) andis hästi seeduva ja suure energeetilise väärtusega sööda mõlemas 
variandis.

Tänuavaldus. Uurimus viidi läbi Maaeluministeeriumi poolt rahastatud rakendusuurin-
gu- projekti „Mahepõllumajanduses soovitatavad proteiini– ja energiarikkad kultuurid ja 
karjamaasegud“ (2016–2020) toel.
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Talirukki sortide sobivus maheviljelusse
Suitability of winter rye varieties for organic farming

Ilme Tupits
Eesti Taimekasvatuse Instituut  → ilme.tupits@etki.ee

Sissejuhatus

Talirukis on mullastiku ja mulla happesuse suhtes vähenõudlik. Rukkile 
sobivad enim parasniisked, kergema ja keskmise lõimisega mullad ja õige agro-
tehnika rakendamisel kasvab rukis ka raskematel muldadel (Reemann, 1961; Vely-
kis jt, 2005). Põuakartlikel, vähem viljakatel, muldadel on rukki saagikus suurem, 
kui teistel teraviljadel (Stoskopf, 1985; Häusler, 1996) ning kevadise niiskusevaruga 
rähkmuldadel on rukki saak olnud suurem kui odral (Häusler jt, 2006). Rukki 
tugev juurestik tungib sügavale mulda, kus on mullavett ning taimed taluvad 
põuda teistest teraviljadest paremini (Starzycki, 1976). Saksamaal tehti katseliselt 
kindlaks, et rukki juurestik võib tungida 90–230 sentimeetri sügavusele (Kutschera, 
1960), st rukki juured on sama pikad kui taime kõrs. Veest küllastunud turvas-
mullad rukkile ei sobi, sest taimede juured katkevad turba külmudes-sulades 
(Lepajõe, 1982).

Nisuga võrreldes vajab rukis saagi moodustamiseks 20–30% vähem vett (Star-
zycki, 1976) ja enamasti just põuastel aastatel on talirukki saagid suuremad kui 
suviviljadel (Häusler, 1996). Teraviljad vajavad rohkelt vett võrsumise ja loomise 
ajal (Roostalu, 2002), külviaegne või kevadine põud mõjutab rukki saagikust roh-
kem kui pärast õitsemist esinev sademete puudus (Starzycki, 1976). Rohked sade-
med või kõrge õhuniiskus rukki küpsemise perioodil soodustab peas kasvamami-
nekut (Drews jt, 1976; Salmenkallio-Marttila jt, 1998). 

Talirukis sobib hästi maheviljeluse külvikorda. Tänapäeva sordivalik on rik-
kalik ja iga põllumees võib valida Eesti või Euroopa Liidu sordilehest sobiva sordi 
oma põllul ja külvikorras kasvatamiseks. Artikli eesmärk on tutvustada erinevaid 
maheviljeluses kasvatamiseks sobivaid talirukki sorte.

Materjal ja metoodika

Talirukki katse rajati 2019. a septembri algul Eesti Taimekasvatuse Instituudi 
(ETKI) Jõgeva mahekatse väljale. Talirukki eelvili oli punane ristik, mille mass 
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purustati ja künti kolm nädalat enne külvi mulda. Katse külvati kahes korduses 
5 m2 katselappidele. Katses oli viisteist populatsioonsorti. Poolas aretatud sorte 
oli katses seitse (‘Dankowskie Turkus’, ‘Dankowskie Opal’, ‘Dankowskie Rubin’, 
‘Dankowskie Diament’, ‘Dankowskie Skand’, ‘Dankowskie Hadron’, ‘Dankowskie 
Hazlet’) (edaspidi „Dankowskie“ tähistus „D“.), Austrias kaks (‘Elias’, ‘Elego’), 
Sakasmaal üks (‘SU Popidol’), Soomes üks (‘Reetta’) ja Eestis neli sorti (‘Sangaste’, 
‘Vambo’, ‘Tulvi’, ‘Elvi’). 

Suur osa katsesse külvatud sortidest oli pärit lõunapoolsetest riikidest ja neid 
soovitatakse külvata väiksema külvisenormiga. Jõgeval läbiviidud katsetes on soo-
vitatud külvisenormi ja külviaja valikul lähtuda kohalikest tingimustest ning või-
malikust külviajast ja konkreetsest sordist (Tupits, 2012). Tagamaks kõigile sorti-
dele sarnased kasvutingimused, valiti külvisenormiks 400 idanevat tera m2. 

Enne külvi võetud mullaproovi analüüsi andmetel oli mahekatse põllu liiv-
savi lõimisega mulla pHKCl 6,4; P sisaldus 82 mg kg–1 ja K 101 mg kg–1 ning N 
sisaldus 0,2%. Mikroelementidest oli Ca 1996 mg kg–1, Mg 154 mg kg–1, Cu 1,8 
mg kg–1, Mn 47 mg kg–1, B 0,61 mg kg–1 ja Corg 1,9%. Mulla analüüsimisel kasutati 
järgmisi meetodeid: pH – ISO 10390 (International Standard, 2005); P, K, Ca, Mg, 
Cu, Mn – Mehlich III (Mehlich, 1984); B – Berger & Truorg method (Berger ja 
Truorg, 1939); N – ISO 11261 (International Standard, 1995). 

2019. a sügisel oli katsepõllu muld põua tõttu optimaalsest kuivem, siiski tär-
kas rukis kiiresti ja ühtlselt. Sügis oli paljude aastate keskmisest tunduvalt soojem, 
vegetatsioon lakkas novembri lõpus. Pika sügisese kasvuperioodi jooksul kasvas 
taimedel, sõltuvalt sordist, kolm kuni seitse võrset. Katseaasta talv oli pehme ja 
lumevaene, kevadel taimedel külmakahjustusi ja lumiseent ei esinenud. 

2020. a kasvuperioodil oli õhutemperatuuride kasvav summa lähedane pal-
jude aastate keskmisele (1100 °C), kuid sademeid keskmisest rohkem – sademete 
summa 313 mm, paljude aastate keskmine 240 mm. Sademed jaotusid kasvupe-
rioodil ebaühtlaselt. Mais oli sademeid vajaminevast poole vähem, juunis sadas 
vihma kahekordse kuunormi jagu ja juulis oli rohkelt sademeid vahetult enne 
koristusküpsuse saabumist. 

Taimehaiguste esinemist hinnati 9-palli süsteemis, kus 1 pall tähendas hai-
gustunnuste puudumist ja 9 palli tugevat nakkust. 

Katse koristati lapi kaupa, kuivatati ja sorteeriti katsesorteeriga. Mõlema kor-
duse katselappide saagid kaaluti, määrati terade niiskus ja saak arvutati ümber 
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säilitusniiskusele (14%). Saagist määrati mahumass (MM) ja võeti proov tuhande 
tera massi (TTM) määramiseks. Katseandmed analüüsiti ühefaktorilise disper-
sioonanalüüsi meetodil statistikaprogrammi Agrobase abil (AgrobaseTM 20, 1999), 
usalduspiirid määrati 95% (PD0,05) tõenäosusega.

Tulemused ja arutelu

Katses olnud sortide kõrre pikkus oli 122–182 cm. Lühima kõrrega sort oli 
‘SU Popidol’ ja pikim ‘Sangaste’. Keskmise kõrrepikkusega olid sordid ‘Elvi’, ‘Elias’, 
‘Elego’, ‘Reetta’ ja ‘Tulvi’ ning Poolast pärit sordid ja ‘Vambo’ olid lühema kõr-
rega. 

Jahe vegetatsiooni algus 2020. a kevadel soodustas osa keskmise ja lühema 
kõrrega sortide taimedel sügisel kasvanud võrsetele lisaks kõrvalvõrsete kasvu. 
Kõrvalvõrsed moodustasid teise rinde, mille terad koristuse ajaks ei valminud. 
Tihe taimik varjutas mulda ja pärssis umbrohtude kasvu. Lamandumist katses ei 
esinenud. 

Jahe ja kuiv maikuu taimehaiguste levikut ei soodustanud. Lehehaigustest 
täheldati ainult äärislaiksust (Rhynchosporium secalis). Sortide keskmine nakatu-
mine oli 2,1 palli, mis saagikusele olulist mõju ei avaldanud. Suuremad hindepallid 
olid Poolast pärit sortidel (3–4 palli) ja haigustunnused puudusid Eestis ja Soomes 
aretatud sortidel (1 pall). 

Katse keskmine saak oli 4800 kg ha–1. Suurim saak oli sortidel ‘Elvi’ ja ‘Elias’ 
(5850 kg ha–1). Nimetatud sordid on ETKI varasemate aastate erinevates katsetes 
andnud ühesuguseid saake (Tupits ja Tamm, 2019). Üle 5000 kg ha–1 oli saak ka 
sortidel ‘D. Turkus’, ‘D. Opal’, ‘D. Rubin’, ‘D. Diament’ ja ‘Reetta’ (joonis 1). 

Kuue sordi saagid olid katse keskmisest väiksemad. See ei tähenda, et nende 
saagipotentsiaal oleks madal. Sordid ‘Tulvi’, ‘Elego’ ja ‘Vambo’ on varasemates 
katsetes osutunud saagikaiks ja reageerinud hästi orgaaniliste väetiste – sõnniku-
kompost, vedelsõnnik, läga ja biogaasi digestaat, mõõdukatele annustele (Tupits 
ja Tamm, 2019). Sort ‘Sangaste’ võrsub vähe ja tema saagipotentsiaal on väiksem 
kui kaasaegsetel sortidel, aga aastatepikkused katseandmed näitavad, et ‘Sangaste’ 
saagid on olnud stabiilsemad kui teistel sortidel (Tupits, 2007).

Mahumass ja 1000 tera mass on sordi kvaliteedinäitajad, mis sõltuvad tera 
suurusest ja kujust ning endospermi tihedusest, kasvuperioodi ilmastikutingi-
mustest, mulla toitainetesisaldusest, toitainete ja vee kättesaadavusest. MM suu-
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rust mõjutab terade kuju ja suuruse kõrval ka peas kasvamamineku ulatus (Drews 
jt, 1976; Lepajõe, 1982). TTM suurus sõltub lehestiku olemasolust kasvuperioodil, 
eriti terade valmimise ajal. Taimehaiguste levikule soodsatel aastatel või tugeva 
põua tõttu hävivad taimede lehed enne terade täitumist ja siis võib TTM jääda alla 
30 g (Drews jt, 1976).

Toidukategooria rukki mahukaal on interneti andmetel mahevilja kokkuos-
tul 740 g l–1 (www.scandagra.ee). Katseaastal oli mahekatse keskmine MM 14% 
niiskusesisalduse juures suur, 759 g l–1. Suurim MM oli Poola sordil ‘D. Turkus’ 
781 g l–1. TTM oli katseaastal kõigil sortidel väga suur ehk üle 32 g, sortide kesk-
mine oli 36,2 g. Suurim TTM oli sordil ‘D. Hazlet’, 40,0 g. Korduskatse samade 
sortidega rajati 2020. a sügisel. 

Sortide proteiinisisaldus kuivaines, terade tärklisesisaldus ja jahu küpsetus-
omaduste näitaja, s.o langemisarv, määratakse laboratooriumis hiljem ning leia-
vad käsitlemist edaspidi.

Järeldused

Artiklis analüüsiti talirukki viljelemise võimalusi mahetingimustes ja eri-
nevate rukkisortide saagipotentsiaali konkreetsetes ilmastikutingimustes ühe 
kasvutsükli vältel. Usutavaid erinevusi sortide saagi, mahumassi ja tuhande tera 

 

Joonis 1. Talirukki populatsioondortide saak (kg ha-1) ETKI mahekatses Jõgeval võrrelduna katse 
keskmise saagiga 2020. aastal. Vearibad tähistavad standardviga 
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Joonis 1.  Talirukki populatsioondortide saak (kg ha–1) ETKI mahekatses Jõgeval võrrel-
duna katse keskmise saagiga 2020. aastal. Vearibad tähistavad standardviga
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massi vahel ei olnud. Osa lõunapoolsetest riikidest pärit sordid võrsusid soodsates 
ilmastikutingimustes tugevalt, kuid kõrvalvõrsete terad ei valminud põhivõrsete 
teradega samal ajal ning saagikust ei suurendanud. 

Sordid ‘Elias’, ‘Reetta’ ja ‘Elvi’ võrsusid mõõdukalt, olid saagikad ja hea saagi 
kvaliteediga. Sort ‘Elias’ võib lumiseene levikule soodsatel aastatel nakatuda üle 
keskmise ja osa taimi võib hukkuda, kuid katseaastal nakatumist ei esinenud. 
Lõunapoolsetes riikides aretatud sordid on Eesti tingimustes keskmise talvekind-
lusega ja vastuvõtlikud taimehaigustele ning vajavad saagipotentsiaali realisee-
rimiseks lisaks sobivale eelviljale ka maheviljeluses lubatud mõõdukaid väetise-
annuseid. ‘Sangaste’ saagikus oli madalam keskmise ja lühema kõrrega sortidest, 
kuid see sort on vähenõudlik ja kasvab hästi ka vähemviljakatel, põuakartlikel 
muldadel.
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Öölased rikkusid porgandisaagi 
Carrot yield damage by cutworms

Luule Metspalu, Angela Ploomi, Katrin Jõgar, Eha Kruus, Reet Karise, Marika Mänd
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut  → Luule.Metspalu@emu.ee

Sissejuhatus

Porgand (Daucus carota) on kõrge vitamiinide ja mineraalainete sisalduse 
tõttu hinnatud ning kogu maailmas üks enamkasvatatavatest köögiviljadest (Li 
ja Watkinson, 2000). Ka Eestis on lisaks kaubanduslikule viljelemisele porgandi-
peenar pea igas koduaias. Aretatud on palju erinevaid sorte, mis laias laastus jaga-
takse varajasteks (80–100 päeva) ja hilisteks sortideks (120–150 päeva), kuid siin 
on üleminekuid (Järvan, 2000). Varajaste sortide juurikad on lühemad ja tömbi 
otsaga, sisaldavad rohkem suhkrut, kui hilised sordid. Viimastel on pikem juuri-
kas, suurem saagikus ning parem säilivus (Meensalu, 2008). Porgandisaagile on 
inimesel mitmeid olulisi konkurente, kellest tähtsal kohal on kahjurputukad. 
Nende arvukus on tugevasti sõltuv ilmastikust. Seepärast on kliimamuutuste pal-
jude toimete hulgas olulisel kohal muutused putukate fenoloogias (Esbjerg ja Sigs-
gaard, 2014).

Soodsate tingimuste kokkulangemisel võivad porgandisaagile olulist kahju 
tekitada mullaöölased. Öölased on liigirikas sugukond, Eestis on leitud üle 350 
liigi, kuid juurviljade kahjurid on neist enamasti kaks liiki: põlluöölane (Agrotis 
exclamationis) ning oraseöölane (A. segetum). Mõlemad on käitumiselt ja toidu-
nõudluselt küllalt sarnased, öise eluviisiga polüfaagid. Nooremate kasvujärkude 
vastsed toituvad taime maapealsetest osadest, kuid alates kolmandast kasvujärgust 
muutub fototaksis negatiivseks ning vastsed enam mullast ei välju, toitudes nüüd 
vaid juurtest, juurikatest või mugulatest, närides neisse erineva suurusega käike ja 
koopaid (Esbjerg, 2003). Mõlemal liigil on meil suve jooksul üks põlvkond, kuid 
soodsa suve tingimustes võib esineda ka teine osaline põlvkond. Liblika eluiga on 
pikk, isegi kuni poolteist kuud ning pika munemisperioodi tõttu leiame suvel kor-
raga väga erineva vanusega vastseid. Munetakse vastsete toidutaimede alumistele 
lehtedele või mullapinnale. Meil esinevad esimesed röövikud tavaliselt juunis-juu-
lis. Noorte vastsete poolt tarbitavad toidukogused on väikesed, mistõttu lehtede 
kahjustus jääb sageli üldse märkamata. Kuna päeval peitutakse mulda, ei leita ka 
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kahjustajat üles. Täiskasvanud põlluöölase röövik on pruunikas- kuni tumehall, 
hajusa mustriga, oraseöölasel aga rohekashall, matt, hiljem läikiv, seljal tume triip. 
Enamus talvitub eelnukuna, osa viimase kasvujärgu röövikuna või siis nukuna 
(Metspalu ja Hiiesaar, 2002). Kaasajal toimub nende tõrje peamiselt insektitsiidi-
dega, kuid käitumisest ja eluviisist johtuvalt on preparaatide efektiivsus enamasti 
piiratud (Dufault ja Coaker, 1987) ning olulised on pritsimistega kaasnevad ohud 
keskkonnale. Keemilise tõrjega polegi kuigi suuri võimalusi mullaöölaste tõrjes, 
sest peale porgandi on neil teisigi peremeestaimi, kust tulla taas porgandipõllule 
(Metspalu jt, 2012). Üheks alternatiiviks keemilisele tõrjele võiks olla kahjuri käi-
tumisega manipuleerimine, kasvatades neile kas sobimatute (Nissinen jt, 2005) 
või siis püünisena atraktiivsete omadustega sorte (Jallow ja Zalucki, 2003). 

Parima peremeestaime leidmine on putukale eluliselt tähtis, sellest sõltub 
munemine, vastsete toitumine ja järglaskonna arvukus (Renwick, 1989). Porgandi-
sordid erinevad üksteisest nii keemilise koostise kui morfoloogiliste omaduste 
poolest (Meensalu, 2008) ning see võibki mõjutada nii valmikuid munemiskoh-
tade valikul kui ka öölaseröövikute käitumist toidu leidmisel ning heakskiidul. 
Üheks perspektiivikaks tõrjeviisiks võiks siis olla mitme porgandisordi üheaegne 
kasvatamine, asetades kõrvuti sordid, mis ei sobi toitumiseks või siis ka atrak-
tiivse sordi, mis koondab kahjurid ja jätab teised sordid puutumata. Teadmised 
kahjurite sordieelistustest võivad anda porgandikasvatajaile ühe võimaluse teha 
kasutoovaid valikuid. Töö eesmärgiks oli selgitada, milline on öölaseröövikute 
käitumine mõne meil kaubandusvõrgus müüdava porgandisordi suhtes. 

Materjal ja metoodika

Katse viidi läbi 2019. aastal Tartus Eesti Maaülikooli Eerika katsepõllul. 
Sortide valikul lähtuti müügivõrgust saadavatest seemnetest. Katsesse valiti nii 
varajasi kui hiliseid sorte.

Katses olid järgnevad porgandisordid. ’Touchon’ on varajane (90–100 päeva) 
Nantes-tüüpi porgand, silinderjas, sileda koorega, 16–18 cm pikkune. Teda pee-
takse üheks parimaks Nantes-tüüpi sordiks. ’Nantes 5’ on keskvarajane (100–
110 päeva), 19–21 cm pikkune, tömbi otsa ja õhukese koorega. ’Jõgeva Nantes’ 
on keskvarajane (100–120 päeva), ühtlane porgand, 12–16 cm pikkune, tömbi 
otsaga, õhukese koorega. ’Berlicum 2’ on keskhiline (120–140 päeva) sort, silind-
rilise viljaga, ilusa oranži värvusega. Porgand võib kasvada üle 20 cm pikkuseks. 
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Sobib hästi säilitamiseks. ’Lange Rote’ on hiline (140–150 päeva) sort. Juurvili on 
19–22 cm pikkune, tömbi otsaga silinderjas-koonilise juurikaga. Hea säilivusega. 
’Flakkee 2’ on hiline sort (140–150 päeva), juurikas silinderjas kooniline, kuni19 
cm pikkune, väga hea säilitusporgand. Katse korraldati kuues korduses. Seeme 
külvati 15. mail käsitsi kahe põhja-lõuna suunalise kõrvuti asetseva vao harjale 
tehtud vaokesse ning kaeti 1–2 cm mullakihiga. Vagude vahe 70 cm, iga korduse 
külvirea pikkuseks oli 2 m. Sordid vaol olid omavahel eraldatud 0,5 m eraldusri-
baga, millele külvati punapeet. Sordid asetati katses nii, et kõrvuti vagudel olid iga 
kord erinevad sordid. Katset ümbritses 1 m laiune taimikuvaba ala.

Katses ei kasutatud väetisi ega taimekaitsevahendeid. Umbrohud eemaldati 
käsitsi ning kui taimed olid 2–3 pärislehe faasis, harvendati nad 2–3 cm vahedele. 
Saak koristati käsitsi 9. oktoobril. Selle käigus võeti iga sordi igast kordusest 50 
juhuslikult valitud porgandit (kokku 1800) ning määrati öölaste poolt tekitatud 
kahjustatud porgandite hulk valimis ning igal sordil arvutati korduste keskmine 
kahjustus protsentides.

Andmebaas moodustati arvutiprogrammis Excel. Statistiline analüüs teostati 
Statistica 13.3 programmiga. Analüüsil kasutati dispersioonanalüüsi (ANOVA), 
kus teguriteks olid porgandi kahjustus (%) ja porgandi sort. Sortide omavahelisel 
võrdlemisel kasutati Fisheri LSD post-hoc testi (p < 0,05). Kui sortide vahel statis-
tiliselt usaldusväärne erinevus puudus, tähistati need ühesuguste tähtedega.

Tulemused ja arutelu

Suvi 2019 oli mullaöölastele soodne ning nende kahjustused olid porgandil 
märkimisväärsed. Katsetulemustest selgus, et porgandisort oli öölaste valikus sta-
tistiliselt oluline faktor (ANOVA; F5;30  = 2,9279; p = 0,028; joonis 1). 

Porgandisortide omavaheline võrdlus (Fisheri LSD test) näitas, et kõige enam 
oli kahjustatud hiline porgandisort ’Berlicum 2’, erinedes usaldusväärselt sortidest 
’Touchon’ (p = 0,04), ’Jõgeva Nantes’ (p = 0,03), ’Nantes 5’ (p = 0,000) ja ’Flakkee 2’ 
(p = 0,000). Kahjustatud porgandite hulga võrdluses sortidel ’Berlicum 2’ ja ’Lange 
Rote’ küll usaldusväärne erinevus puudus, kuid tendents suuremale kahjustusele 
oli ’Berlicum 2’ kasuks. 

Kui näiteks sordi ’Berlicum 2’ porgandeist oli kahjustatud korduste keskmi-
sena 41,3%, siis ’Lange Rote’ puhul oli see 26,8% porgandeist. Ülejäänud viie por-
gandisordi võrdluses statistiliselt oluline erinevus küll puudus (kõikides sortide 
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võrdlustes p > 0,05), kuid samas võib märgata teatud kalduvusi. Nii näiteks oli 
’Nantes 5’ puhul kahjustatud porgandite hulk kõikide sortidega võrreldes kõige 
madalam, keskmisena oli öölasekahjustustega 14% porgandeist. 

Öölaseröövikutel ei täheldanud me valikute erinevusi varajaste ja hiliste sor-
tide võrdluses. Seega võib järeldada, et mullaöölastel olid eelkõige sordieelistu-
sed ning röövikute poolt ülekaalukalt eelistatud sort oli ’Berlicum 2’. See sort on 
varasemate aastate katsetes olnud teistelegi mullas tegutsevatele kahjuritele atrak-
tiivne. Nii näiteks ’Berlicum 2’ Metspalu jt (2012, 2013) andmeil traatussidele 
oluliselt atraktiivsem kui teised katsetes olnud sordid. Valiku üheks põhjuseks on 
kindlasti see, et porgandisortidel on sekundaarsete ühendite koosseis mõnevõrra 
erinev (Kainulainen jt, 1998). Valikuid võivad teha nii liblikad (munemispaikade 
valik) kui ka röövikud, kes võivad liikuda kõrvalridadel asuvatele atraktiivsema-
tele sortidele.

Arvame ka, et katseaastal oli öölaste tavatult suure arvukuse põhjuseks neile 
arenguks ülimalt soodsad ilmastikutingimused. Kuiva ja päikselise juuni keskmine 
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Joonis 1.  Mullaöölaste röövikute poolt tekitatud kahjustus (korduste keskmine, %) eri-
nevatel porgandisortidel. Statistiliselt usaldusväärsed erinevused (Fisheri LSD-
test, p < 0,05) sortidevahelises võrdluses on märgitud erinevate tähtedega.
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temperatuur oli paljude aastate keskmisest 3 kraadi kõrgem (EMHI, 2019), mis 
soodustas öölaste liblikate lendlust ja noorte röövikute arengut. Juuli oli küll veidi 
jahedam ja sademeterikkam, kuid nähtavasti ei mõjutanud see enam kuigivõrd 
mulda pugenud röövikute elu ja tegevust. Nii näiteks on teada, et alates IV kas-
vujärgust ei mõjuta õhutemperatuur ega mulla niiskus enam oluliselt oraseöölase 
röövikuid (Esbjerg ja Sigsgaard, 2014). August oli kuiv ja soe ning see võimalades 
ka hilisemalt koorunud öölaste vastsetel elutsükkel läbida väikeste kadudega.

Selline suvi võimaldas ellu jääda suurel hulgal vastsetel, mida näitasid ka 
tavalisest oluliselt suuremad kahjustused kõikidel sortidel. Oraseöölase puhangud 
kaasnevad just kuiva ja sooja suvega, kus noorjärkude ellujäämus on suur (Esbjerg 
ja Sigsgaard, 2014). Ka vanematele kasvujärkudele, kes veedavad elupäevi mullas, 
sobib paremini kuiv muld (Esbjerg ja Lauritzen, 2010). Teatavasti on just noor-
järgud, mis toituvad lehtedel, vihmahoogude suhtes väga tundlikud ning vihmad 
võivad hävitada kuni 80% populatsioonist (Lewandowski ja Klukowski, 2010). Kui 
aga vihmase suvega kaasnevad ka veel madalad temperatuurid, on mullaöölaste 
arvukus madal (Esbjerg ja Sigsgaard, 2014). Katseaastale oli iseloomulik see, et 
porgandilappide vahel kasvatatud punapeete öölased ei kahjustanud, ehkki see 
taimeliik on mullaöölaste toidusedelis. Seega, taimeliikide võrdluses eelistati igal 
juhul porgandit. 

Kokkuvõte

Mullaöölaste kahjustused olid antud katseaastal märkimisväärsed kõikidel 
porgandisortidel, kuid sorte kahjustati erineva intensiivsusega. Kõige enam oli 
kahjustatud sort ’Berlicum 2’, vähim aga sort ’Nantes 5’. 

Seega kasvatades korraga mitut porgandisorti, on võimalik kahjustus haju-
tada ning suurendada kvaliteetse saagi osakaalu. Valides kahjureile vähemso-
bivaid sorte kahaneb kahjustatud porgandite hulk ning kahjustuse intensiivsus. 
Võttes aga valikusse ühe eriti atraktiivse sordi, koonduvad öölaseröövikud sellele 
ning siis väheneb teiste sortide kahjustus. Sellise meetodi rakedamisel vähene-
vad kulud kemikaalidele ja töötlemistele ning alaneb keskkonna saastekoormus. 
Tulemusi saab rakendada keskkonnasäästlikus tõrjes.

Tänuavaldused. Uurimistööd toetas IUT 36-2.
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Pestitsiidijääkide liikumine mesindussaaduste vahel
The translocation of pesticide residues between bee matrices
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Sissejuhatus

Meemesilasi ja looduslikke tolmeldajaid ohustavaid tegureid on uuritud 
aktiivselt viimased 15 aastat. Uurimise on tinginud asjaolu, et selle perioodi 
jooksul on suurenenud mesilasperede hukkumine ning piirkonniti on tähelda-
tud ka looduslike tolmeldajate liikide ja arvukuse vähenemist (Bacandritsos jt, 
2010; Williams ja Osborne, 2009). Mesilaste arvukuse vähenemise põhjustena on 
pakutud hulk erinevaid mõjureid ja nende kombinatsioone (haigused, parasiidid, 
pestitsiidide kasutamine jm) (Doublet jt, 2015; Johnson jt, 2013; Raimets jt, 2018; 
Ramsey jt, 2019). Vaatamata sellele, et pestitsiidide mõjusid mesilastele on palju 
uuritud, siiski pestitsiidijääkide liikumisest erinevate mesindussaaduste vahel on 
siiani vähe teada. Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida kas ja millises koguses lii-
guvad mesilasvahast tehtud emakuppude sisse segatud pestitsiidide jäägid edasi 
teistesse mesindussaadustesse, mis omakorda võib negatiivselt mõjutada näiteks 
ka mesilasemade arengut. 

Materjal ja metoodika

Katse viidi läbi 2020. aasta suvel Jõgevamaal asuvas mesilas. Töös kasutati 
mahevaha, mis osteti Eestis tegutsevast tunnustatud mahemesilast. Katses kasu-
tatud toimeained tebukonasool (puhtuse tase 99,3%) ja tau-fluvalinaat (puhtuse
tase 98,7%) osteti ettevõttest Sigma Aldrich.

Esmalt segati eelmainitud pestitsiidide toimeained mahevaha sisse töötlus-
gruppide kaupa järgmistes kontsentratsioonides: (1) tebukonasool (412 µg kg–1); 
(2) tau-fluvalinaat (15 µg kg–1); (3) tebukonasool + tau-fluvalinaat (eelmainitud
kontsentratsioonides); (4) kontrollgrupis pestitsiide ei kasutatud. Pärast pestit-
siidide segamist mahevaha sisse valmistati sulavahast spetsiaalsete vormide abil 
mesilasemade kupualged.

Valmistatud kupualged (n = 40) kinnitati töötluste kaupa (n = 10) langstroth 
raami külge. Kupualgetesse vageldati ühe konkreetse mesilasema munetud muna-
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dest arenenud 1 päeva vanuseid vaklasid, mis pandi mesilasemaga ammperesse 
(n = 1) kasvama. Ammperele anti ka katseperioodi ajal suhkrusiirupit (3 : 2), et 
ergutada mesilasemade vastuvõttu amm-mesilaste poolt. Ööpäeva möödudes 
kontrolliti vagelduse edukust ning 4 päeva pärast vageldust võeti vageldatud mesi-
lasema kupualgetega raam proovide kogumiseks amm-perest ära. Pestitsiidijääkide 
analüüsimiseks koguti ja paigutati sügavkülma vageldatud raamilt kogutud: mesi-
lasema kupud, mesilasema toitepiim ja vaglad (selleks hetkeks 5 päeva vanused). 

Lisaks tehti samadel tingimustel teine katse, kus mesilasemadel lasti koo-
ruda ning seejärel paigutati nad koheselt sügavkülma. Kõik proovid (mesilasema 
kupud, mesilasema toitepiim, vaglad ja valmikud) saadeti pestitsiidijääkide ana-
lüüsimiseks Lätis asuvasse laborisse Institute of Food Safety, Animal Health and 
Environment “BIOR”. Jääkide analüüsimiseks kasutati LC – MS/MS meetodit. 
Andmete analüüsi teostati ANOVA abil programmis STATISTICA.

Tulemused ja arutelu

Töö tulemustest selgub, et pestitsiidide jäägid liiguvad mesindussaaduste 
vahel edukalt. Oluline on ka mainida, et kasutatud mahevaha oli pestitsiidijää-
kidest enamasti puhas – ehk siis kontrollgrupi mesindussaadustest ei leitud tau-
fluvalinaadi jääke. Siiski leiti kontrollgrupi mesilasema kuppudest tebukonasooli
jääke, kuid need kogused olid väikesed ja teistesse mesindussaadustesse edasi ei 
kandunud.

Katse tulemuste üldist pilti vaadates selgub, et mesilasema kuppudes oli nii 
tau-fluvalinaadi kui tebukonasooli jääke ning osa nendest jääkidest jõudis ka
edasi mesilasema toitepiima. Siiski on oluline rõhutada, et mesilasema toitepii-
mast antud jäägid enamikel juhtudel edasi vakladesse ja valmikutesse ei jõudnud 
(joonis 1).

Joonis 1.  Tebukonasooli ja tau-fluvalinaadi liikumine mesindussaaduste vahel erineva-
tes töötlusgruppides. A – tebukonasooli jäägid kontrollgrupis; B – tau-fluvali-
naadi jäägid kontrollgrupis; C – tebukonasooli jäägid tebukonasooli töötlus-
grupis; D – tau-fluvalinaadi jäägid tebukonasooli töötlusgrupis; E – tebukona-
sooli jäägid tau-fluvalinaadi töötlusgrupis; F – tau-fluvalinaadi jäägid tau-fluva-
linaadi töötlusgrupis; G – tebukonasooli jäägid segu töötlusgrupis; H – tau-flu-
valinaadi jäägid segu töötlusgrupis.
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Tau-fluvalinaat kui põllumajanduses ja mesinduses kasutatav populaarne
insektitsiid, ladestub edukalt mitmetesse mesindussaadustesse (Bernal jt, 2010; 
Medici jt, 2015; Mullin jt, 2010). Käesoleva töö tulemustest selgub ka, et antud 
katses kasutatud mesitarus leidus nö “katsevälist” tau-fluvalinaati. Sellele annab
tõestust joonis 1 C, kus mesilasema toitepiima enam kuppudes olnud tau-fluvali-
naat ei jõudnud, kuid vaklades ja valmikutes leidus antud ainet jällegi ja ajas suu-
renevas kontsentratsioonis. Antud juhul võis tau-fluvalinaat olla varem ladestu-
nud näiteks kupuraami kõrval olevatesse kärgedesse ning sealt edasi kandud.

Teise variandina võisid mesilased antud ainet ka väliskeskkonnast tarru tuua. 
Samas, tau-fluvalinaadi liikumist saastund vahast töölismesilaste haudmeni läbi
suira on oma töös näidanud Murcia Morales jt (2020). Siiski on siinkohal olu-
line välja tuua, et suir on oma olemuselt lipofiilne ja mesilasema toitepiim suure
vee sisaldusega ja hüdrofiilne. Just erinevused kahe mesindussaaduse füüsikalis-
keemilises koostises võisid tingida kahe töö tulemuste erinevused. Pestitsiidide 
liikumisel mesindussaaduste vahel on väga oluline roll aine füüsikalis-keemilisel 
koostisel. Hüdrofiilsed ühendid ehk vesilahustuvad ladestuvad pigem mette ja
lipofiilsed ehk rasvlahustuvad ained liiguvad kõrgema rasvasisaldusega ühendi-
tesse (vaha, õietolm).

Järeldused

Käesoleva töö tulemustest võib järeldada, et kasutatud pestitsiidide jää-
gid liiguvad edukalt ühest mesindussadusest teise. Siiski on oluline mainida, et 
antud katse puhul ei liikunud pestitsiidide jäägid mesilasvahast emakuppudest 
kuni mesilasema valmikuteni välja, vaid suurem osa jääkidest jäi mesilasema 
toitepiimas pidama. Pestitsiidide liikumisel mesindussaaduste vahel on oluline 
roll ka aine enda füüsikalis – keemilistel omadustel (hüdrofiilsus, lipofiilsus).

Tänuavaldused. Käesolev töö viidi läbi RITA1 ForBee “L180250PKTE” rahastuse abil.
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Jahukaste esinemine kuuel ristõielisel õlikultuuril 
mahetingimustes
Powdery mildew evaluation on six cruciferous 
oilseed crops on organic conditions
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Sissejuhatus 

Raps on Eestis alates 1990. aastate keskpaigast olnud väga oluline ristõieline 
õlikultuur, sealt alates on tema kasvupind hüppeliselt tõusnud (ESA, 2020) ning 
muutunud meil olulist tulu toovaks kultuuriks. Kahjuks on kaasnenud sellega 
külvikorrareeglite eiramisi, kus rapsi kasvatamisel intervall lühenes 1–2 aastale, 
paljudel juhtudel toimus aastate kaupa samal põllul monokultuuris kasvatamine. 
Selle tagajärjel on tekkinud tõsiseid probleeme erinevate ristõieliste kahjuritega, 
peamiselt hiilamardikate, maakirpude ja peitkärsakatega (Metspalu jt, 2015) ja 
samuti ka erinevate haigustega eriti valgemädaniku ja nuutriga (Ilumäe jt, 2009; 
Järvan, 2016). Hiljutisest uuringust selgus, et ka ristõieliste ebajahukaste võib 
soodsatel kasvuaastatel põhjustada ristõielistele kultuuridele olulise kahju (Runno-
Paurson jt, 2020). Kõik nimetatud haigused ja kahjurid vähendavad oluliselt saaki 
ja selle kvaliteeti. Erinevaid kahjustajaid püütakse hoida resistentsusprobleemide 
ja kahjustajate suurenenud surve tõttu kontrolli all, rakendades selleks intensiiv-
seid keemilise taimekaitse tõrjeprogramme, mistõttu sisendid rapsikasvatusse ja 
keskkonna saastumisse järjest suurenevad. Veelgi enam, enamus ristõieliste hai-
guste patogeenid säilivad mullas aastaid. Külvikorra eiramisel kuhjuvad kahjus-
tajad taimejäänustele ja mulda, kus neid on äärmiselt raske tõrjuda, ning tihti 
keemilised preparaadid neile lihtsalt ei toimi enam (Brandes ja Heimbach, 2018). 
Ennustatakse ka kahjustajate surve kasvu tulevikus, sest kliimamuutuste tagajärjel 
ilmuvad uued patogeenid ning kahjurputukad (Bebber jt, 2019; Fones jt, 2020). 
Kliimamuutused toovad kaasa tugevama haiguste ja putukate surve ka seetõttu, et 
taimede kasvuperiood pikeneb ning talved on soojemad. Sellest kujuneb paraku 
üks olulisematest väljakutsetest teadlastele ja põllumeestele (Velásquez jt, 2019).
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Kui siiani olid kapsanuuter ja valgemädanik Eestis kõige ohtlikemateks rist-
õieliste haigusteks, siis viimasel ajal on lisandunud haiguste nimekirja ka ebajahu-
kaste (Runno-Paurson jt, 2020). Senini oli kapsa-jahukastet (Erysiphe cruciferarum 
Opiz ex L. Junell) peetud Baltikumis väheoluliseks ristõieliste haiguseks (Bankina 
jt, 2012). Sellelaadseid uuringuid ei olnud Eestis varem tehtud, mistõttu me tead-
sime vähe nii sellest haigustekitajast endast kui ka tema võimalikest kahjustustest 
nii rapsil kui ka teistel ristõielistel kultuuridel. 

Kuivõrd meil puudusid Eestis teadmised kapsa-jahukaste esinemise ja kah-
justusmäära kohta nii rapsil kui ka teistel ristõielistel kultuuridel, siis seatigi selle 
uurimustöö peamiseks eesmärgiks hinnata kapsa-jahukaste arengut ja kahjustus-
määra suvirapsil (Brassica napus) ja viiel alternatiivsel õlikultuuril nagu sarepta 
kapsasrohi (B. juncea), valge sinep (Sinapis alba), must kapsasrohi (B. nigra), rukola 
(Eruca sativa subsp. sativa) ja õlirõigas (Raphanus sativus var. oleiformis).

Materjal ja metoodika 

Kapsa-jahukaste (E. cruciferarum) esinemist hinnati kuuel ristõielisel kultuu-
ril 2010. ja 2011. aastal Eerikal, Eesti Maaülikooli Taimetervise õppetooli põldkat-
ses. Katses olid järgmised kultuurid: suviraps (sort ‘Maskot’), sarepta kapsasrohi 
(sort ‘Jadrjonaja’), must kapsasrohi, rukola ehk põld-võõrkapsas (sort ‘Poker’), õli-
rõigas (sort ‘Bille’) ja valge sinep (sort ‘Branco’). Katse korraldati kolmes korduses, 
katselapi suurus oli 5 m2, katselappe ümbritses 1 m laiune taimestikuta kaitseriba. 
Seemned külvati 12. mail 2010 ja 9. mail 2011, tihedusega 250 idanevat tera ruut-
meetri kohta. Väetisi ja taimekaitsevahendeid ei kasutatud ja katsetes järgiti mahe-
põllumajanduse tavasid. Katseala mullastik oli näivleetunud Stagnic Luvisol WRB 
2002 klassifikatsiooni järgi (FAO, 2006), mullalõimis kerge liivsavi ja kündmisega
läbisegatud pindmise huumuskihi paksus 27–30 cm (Reintam ja Köster, 2006).

Kapsa-jahukaste esinemist hinnati loodusliku nakkuse tingimustes alates 12. 
juulist 2010. aastal ja 15. juulist 2011. aastal, kui taimedele ilmusid esimesed hai-
guse sümptoomid ning vaatlused toimusid üks kord nädalas viie nädala jooksul. 
Jahukaste hindamisel kasutati 0–100% hindamisskaalat (EPPO Bulletin, 2003). 
Kogutud andmete statistiline analüüs teostati programmiga Statistica 13 (Quest 
Software Inc), kasutades dispersioonanalüüsi. Liikide ja seireaegade võrdluseks
kasutati Tukey HSD post-hoc testi (p = 0,05). 

Kahjurid, haigused, pestitsiidid
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Tulemused ja arutelu

Antud katses hinnati kapsa-jahukaste arengut suvirapsil kui põhikultuuril ja 
tulemusi võrreldi viiel alternatiivsel ristõielisel õlikultuuril saadud tulemustega. 
Töö tulemustest järeldub, et nii 2010. kui ka 2011. kasvuaasta sobis igati kapsa-
jahukaste uuringuteks, sest mõlemad aastad oli ilmastiku poolest keskmisest olu-
liselt soojemad (joonis 1) ja seetõttu ka haigustekitaja arenguks väga soodsad. 

2010. aastal ilmnesid esimesed jahukaste haigustunnused 12. juulil musta 
sinepi taimedel. Nädal hiljem, 20. juulil leiti nakkust sarepta kapsasrohu taimedelt 
(1,6%) ja suvirapsi taimedelt (3,0%). Mustal sinepil oli kahjustuse määr juba 48% 
(± 12,4%) taimestikust (joonis 2A). Alates 26. juulist edenes jahukaste areng olu-
liselt kiiremini musta sinepi, suvirapsi ja sarepta kapsasrohu taimedel (p < 0,001), 
olles eriti kiire just mustal sinepil (72,0%, ± 5,3%) ja suvirapsil (60,8%, ± 2,9%). 
Haigusvaatluste lõpuks 2. augustil oli suvirapsi taimed nakatunud 89,2% (± 1,5%) 
ja mustal sinepil 82,5% (± 3,1%) (joonis 2A), mis on oluliselt rohkem kui sarepta 
kapsasrohul (55,0%, ± 1,4%) (p < 0,001). Valge sinepi, rukola ja õlirõika taimedel 
jahukaste kahjustus puudus.

2011. aastal täheldati esimesi jahukaste sümptoome, kuid väga vähesel mää-
ral, 15. juulil suvirapsi taimedel. Nädal hiljem 22. juulil oli jahukaste kahjustus 
tõusnud suvirapsi taimedel juba 55%-ni (± 4,8%). Sarepta kapsasrohu taimedel oli 

Runno-Paurson jt joonised: (1, 2 A,B)  
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Joonis 1.  

 
Joonis 1.  Keskmine õhutemperatuur (°C) ja sademete hulk (mm) dekaadide lõikes Eeri-

kal vegetatsiooniperioodi vältel võrrelduna paljude aastate (1964–2019) kesk-
mistega.
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kahjustus 11,7% (± 7,2%) ja eriti kiiresti oli haigus progresseerunud musta sinepi 
taimedel, kus see tõusis 57,5%-ni (± 2,6%) (joonis 2B). Jahukaste areng progres-
seerus veelgi ja kulmineerus sarepta kapsasrohul ja suvirapsi taimedel 80% (± 7,9% 
ja ± 4,3%) kahjustusega ja must sinepi taimedel 83,7%-se (± 1,2%) kahjustusega 
(p < 0,001) (joonis 2B).

 Tulemused näitasid selgelt, et soojade ja üsna kuivade ilmastikutingimuste 
korral on kapsa-jahukaste Eestis oluline ristõieliste õlikultuuride haigus ja naka-
tumine oli liigiti erinev. Eriti tugev oli kapsa-jahukaste kahjustus mõlemal kas-
vuperioodil just alternatiivsel ristõielisel kultuuril, musta sinepil, kuid kõrge oli 
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Joonis 2 A,B.  

Joonis 2.  Kapsa-jahukaste (E. cruciferarum) areng kuuel ristõielisel õlikultuuril 2010. 
aastal (A) ja 2011. aastal (B). * Tähistavad statistilist olulist erinevus kahe 
hindamise vahel *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001; ns – erinevus ei ole usutav 
(Tukey HSD post hoc test). Vertikaaljooned joonisel näitavad standardviga.
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kahjustus ka suvirapsil ning mõlemal katseaastal oli musta sinepi ja rapsi taimede 
nakatumise määr vaatlusperioodi lõpus üle 80% (joonis 3). Ka sarepta kapsas-
rohu taimedel ulatus haiguskahjustus 2011. aastal kasvuperioodi lõpuks kuni 
80%-ni, kuid oli 2010. aastal musta sinepi ja rapsi taimedega võrreldes oluliselt 
mõõdukam. Seega, lisaks vastuvõtlikule suvirapsile on kapsa-jahukaste oluline 
kahjustaja ka alternatiivsetel kultuuridel, mustal sinepil ja sarepta kapsasrohul. 
Kapsa-jahukaste arenguks ja levikuks on vajalikud suhteliselt kõrged temperatuu-
rid (Koike jt, 2006), mistõttu oli seni see haigus jahedama kliimaga aladel vähem 
levinud (Pandey jt, 2017). Nende suvepäevade hulk, kus temperatuuriläve ületab 
20–24 °C, on Põhja-Euroopas viimasel aastakümnel märkimisväärselt kasvanud 
ja prognoositakse jätkuvat tõusutrendi (Kim jt, 2018), seega on vägagi tõenäoline, 
et kapsa-jahukaste levik võib meil tulevikus drastiliselt suureneda ning seada rap-
sisaagid löögi alla.

Järeldused

Tegemist on Eestis esimese kapsa-jahukaste alase teadusuuringuga. Katse 
tulemustest järeldub, et see jahukaste liik võib Eestis õlikultuuridele kujuneda 
üsna oluliseks haiguseks, sest ta hävitab enneaegselt enamuse taimede rohelisest 
fotosünteesivast pinnast. Tuleb märkida, et see uurimistöö langes ajaliselt kahele 
järjestikuselt väga soojale suvele ning need tingimused oli ka patogeeni arenguks 
soodsad. 

Kliimamuutuste kontekstis võib saadud tulemuste põhjal järeldada, et kapsa-
jahukaste on kahtlemata kasvav probleem ristõieliste õlikultuuride jaoks ka Eesti 
oludes. Kuna oluliselt vastuvõtlikumad kultuurid olid suviraps, must sinep ja 
sarepta kapsasrohi, siis kindlasti tuleb tavatootmises nende kultuuride kasvatami-
sel arvestada taimekaitse programmides selle haiguse tõrjumisega. 

Meie tulemustest selgus ka, et teatud alternatiivseid õlikultuure – valge sinep, 
rukola ja õlirõigas – on suur potentsiaal kasvatada isegi kapsa-jahukastele sood-
sates tingimustes ilma igasuguse keemilise tõrje sisendita, säästes nii ümbritsevat 
keskkonda.

Tänuavaldused. Uurimustööd on toetanud Euroopa Regionaalarengu Fond (Tippkeskus 
EcolChange „Globaalmuutuste ökoloogia looduslikes ja põllumajanduskooslustes“), 
IUT36-2 ja Eesti Maaülikooli projekt P190259PKTT.
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Uus kärntõvekindel õunasort ’Virve’
The new scab resistant apple variety ’Virve’

Toivo Univer
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut,  
Polli aiandusuuringute keskus → toivo.univer@emu.ee

Sissejuhatus

Puuviljaistandused on suhteliselt pikaajalised. Õunapuid kasvatatakse samal 
maatükil 15–20 aastat ja enam. Selline viljelussüsteem loob soodsad võimalused 
taimekahjurite ja -haiguste elutegevuseks. Õunapuu kärntõbi (Venturia inaequa-
lis, Cooke (Wint)) on enamlevinud seenhaigus ja tekitab õunakasvatajatele tõsist 
majanduslikku kahju. Valdav osa Eestis kasvatatavatest õunasortidest nakatub 
suuremal või vähemal määral kärntõppe (Pärtel, 1988). Kärntõve tõrjeks soovi-
tatakse pritsida õunapuid 3–4 korda kasvuperioodi jooksul (Kahu ja Luik, 2016). 
Uueks võimaluseks on hakata maheõunaaias kasvatama kärntõveresistentseid 
õunasorte, sest neid ei ole vaja pritsida õunapuu kärntõve nakkuse vastu.

Kärntõvekindlate õunapuusortide aretust alustas Kalju Kask 1986. aastal, ris-
tates sorte ’Cortland’ ja ’Tiina’ haiguskindla seemikuga nr. 23. Saadud seemikute 
hulgast valis ta kärntõvekindlad isendid ja esitas 2004. a. taotluse registreerida 
sordid ’Kuku’, ’Ritika’ ja ’Ruti’. Nende sortide viljad on väikesed (20–30 g), mis-
tõttu sobivad nad salatiõunteks ja siidri valmistamiseks (Kask ja Jänes, 2005; Kask 
jt, 2010). Suureviljaliste ja haiguskindlate õunasortide aretamiseks tehti koostööd 
kolleegidega Lätist. 1997. a tegi Laila Ikase Läti Riiklikust Puuviljanduse Insti-
tuudist õunapuu sortidevahelisi ristlusi neljas kombinatsioonis ja kogus 8 kärn-
tõvekindla sordi looduslikult tolmelnud viljade seemneid. Edasine aretustöö jät-
kus Pollis, kus 1998. a. kevadel külvati peenrale 1372 õunaseemet ja saadi 875 
seemikut (63,8%). Kümne aasta jooksul eemaldati kärntõppe nakatunud lehte-
dega isendid. Kärntõppe ei haigestunud 269 seemikut (30,7%). 2007. a viljus 93 
seemikut. Viljaomaduste järgi valiti perspektiivsed aretised edasiseks uurimiseks. 

Materjal ja metoodika 

Õunasort ’Virve’ (aretisena KK 4-7) on saadud sortide ’Lobo’ ja ’Remo’ ris-
tamisena Dobeles 1997. aastal. Aretustöö jätkus Pollis, kus 1998. a. külvati 100 
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seemet, millest tärkas 63 seemikut. Kolmeaastased seemikud istutati puukooli. 
Pärast prakeerimist jäi alles 16 seemikut, neist viljus 2007. a 12 puud (75%). Kalju 
Kask valis sellest ristlusperekonnast 3 perspektiivset seemikut: KK 4-6, KK 4-7 ja 
KK 4-11. Aretis KK 4-7 valiti 2006. aastal ja paljundati 2007. aastal. 2011. aastal 
valis K. Kask oma abikaasa mälestuseks aretisele sordinimeks ’Virve’. Aretis äratas 
suurt tähelepanu Kalju Kase sortide ja aretiste näitusel, seoses tema valimisega 
valla aukodanikuks, Karksi vallamajas 24.02.2010. a. Aretaja alustas ’Virve’ levi-
tamist 2011. a sügisel, et saada võimalikult kiiresti teavet aretise sobivusest erine-
vates mullastik-klimaatilistes tingimustes. Ta paljundas ja andis ’Virve’ istikuid K. 
Kahule (7 tk), A. Otsingule (4 tk), L. Ikasele (3 tk), P. Pedastsaarele ja J. Kivistikule 
kummalegi ühe istiku. 2018. a vormistas käesoleva kirjutise autor ’Virve’ K. Kase 
nõusolekul tuntud sordina, kus sordi autorlus jagunes Kalju Kasele 85% ja Laila 
Ikasele 15%. Sordi omanikuks on Eesti Maaülikool. 

Eesti kärntõvekindlate õunapuuaretiste uurimiseks rajati võrdluskatse Eesti 
Maaülikooli PKI Polli aiandusuuringute keskuses 2013. aastal. K. Kase valitud 10 
perspektiivset seemikut vääristati puukoolis nõrgakasvulisele pookealusele B9. 
Kaheaastaste istikutena istutati võrdluskatse istutusskeemiga 4 × 2 m (1250 puud 
ha–1). Kontrollsordiks valiti ’Tiina’. Puudel kujundati vabakujuline koonalvõra. 
Katse on ühes korduses ja katselapil on 7 puud. Puu vegetatiivkasvu iseloomus-
tamiseks mõõdeti puu kõrgus (cm), tüve läbimõõt 30 cm kõrguselt tüvel (mm) ja 
noorel puul mõõdeti ladvavõrse pikkus (cm). Saagikoristuse ajal kaaluti puu saak 
(kg) ja leiti keskmine vilja mass (g). 

Õunte säilivust hinnati neljal aastal (2017–2020). Õunad koristati septembris 
ja säilitati viis kuud külmhoidlas temperatuuri +1°…+3° C. Vilju säilitati 8–10 kg 
mahutavates plastkastides. Õunu kaaluti ja sorteeriti iga kuu lõpus, seejärel leiti 
viljade säilituskadu, mis seisnes viljade massi kahanemises hingamise tõttu ja vil-
jade nakatumises mädanikest.

Tulemused ja arutelu

Kaheksa-aastases istanduses on mõlemal sordil üksikud puud välja lange-
nud. Puude hävimise põhjustasid tüvede mehhaanilised vigastused ja metsloo-
made kahjustused. Puu vegetatiivset kasvu iseloomustatakse puu kõrguse, ladva-
võrse pikkuse ja tüve läbimõõdu alusel (tabel 1). Kuuendal aastal olid puud kasva-
nud üle 2 meetri kõrguseks. Sordi ’Virve’ puud kasvasid kõrgemaks võrdlussordi 
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’Tiina’ puudest. Sama tendents oli ladvavõrsete pikkuse ja tüve läbimõõdu osas. 
Katses olevad sordid vääristatuna nõrgakasvulisele pookealusele B9 moo-

dustasid õiepungi juba puukoolis ja õitsesid istanduse rajamise aastal. Puude istu-
tusjärgse võraokste kärpimise tõttu üksikud säilinud õisikud eemaldati. Teisel 
kasvuaastal koguti ’Virve’ puudelt 3,3 kg õunu (tabel 2). Puu saak suurenes ja oli 
suurim õunapuude 7. kasvuaastal (12,3 kg). 2019. a sügisel oli katseistanduses 
põtrade kahjustus, mis seisnes üheaastaste okste kärpimises ja puu latvade vigas-
tuses. Kaheksandaks kasvuaastaks oli õunasordi ’Virve’ puu kogusaak 48,9 kg ja 
keskmine saak 7,5 kg. Kontrollsordi ’Tiina’ saak puu kohta oli püsivalt pisut väik-
sem, puu kogusaak 32,3 kg ja keskmine saak 4,6 kg. Aastate lõikes on ’Tiina’ viljad 
’Virve’ viljadest suuremad. Kahjuks olid ’Tiina’ viljad 2020. a väga väikesed, kesk-
mise massiga 109 g, mis võis olla tingitud puude kahjustusest põtrade poolt. 

Tabel 1.  Õunapuusortide ’Virve’ ja ’Tiina’ vegetatiivse kasvu näitajad

Sort Puude arv, tk Puu kõrgus,  
cm

Tüve läbi- 
mõõt, mm

Ladvavõrse  
pikkus, cm

2013 2020 2018 2020 2018
’Virve’ 7 5 288 ± 2 57 ± 2,5 64 ± 11
’Tiina’ (kontroll) 7 6  214 ± 11 51 ± 2,8 47 ± 7

Tabel 2.   Õunasortide ’Virve’ ja ’Tiina’ saak (kg) ja keskmine vilja mass (g)

Sort 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Keskmine
Puu saak, kg

’Virve’ 3,3 5,4 7,1 7,1 9,3 12,3 7,7 7,5 ± 2,8
’Tiina’ 0,8 4,5 2,9 7,3 2,4 10,0 4,4 4,6 ± 3,1

Vilja mass, g
’Virve’ 144 165 180 180 130 123 121 149 ± 14
’Tiina’ 151 178 157 178 183 164 109 160 ± 25

Tabel 3.  Õunasordi ’Virve’ viljade säilivus aastatel 2017–2020 

Katse-
aasta

Õunte kaal säi-
lituse algul, kg

Säilituskadu, % Õunte kaal 
katse lõpus, kg

Säilitus-
kadu, %okt nov dets jaan veebr

2017/18 8,80 2,1 1,3 1,6 1,1 3,0 8,0 9,1
2018/19 9,79 1,5 2,1 0,4 1,3 1,3 9,14 6,6
2019/20 9,84 1,6 0,6 1,4 1,5 7,5 8,6 12,6
2020/21 8,75 2,1 0,5 1,2 1,9 1,7 8,1 7,4
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Õunapuusordi ’Virve’ vilja põhivärvus on valminult rohekaskollane, katte-
värvus on roosakas, katkendliku punaga, viljaliha magushapu. Saagi koristus-
ajal on õunad kollakasrohelise põhivärvusega. Valmimise käigus rohekas värvus 
kaob. Detsembris muutuvad viljad kollaseks. Õunapuusordi ’Virve’ viljad säilivad 
rahuldavalt veebruari lõpuni (tabel 3). Õunte hingamise tõttu on kaalukadu kuus 
0,5–1,5%. Mädanike ilmnemisel suurenes säilituskadu 3,0–7,5%.

Kokkuvõte 

Uue kärntõvekindla õunasordi ’Virve’ puu on tugevakasvuline ja kõrge, hak-
kab kandma noorelt ja on saagikas. Viljad on keskmised kuni suured (120–180 g), 
koonilised või munajad. Viljaliha põhivärvus on rohekaskollane, kattevärvus on 
roosaks, katkendlike punaste triibukestega. Viljaliha on magushapu. Õunad saa-
vad küpseks detsembris, säilivad hästi jaanuarini, rahuldavalt veebruarini. Katse-
tulemuste põhjal võib öelda, et uus kärntõvekindel õunasort ’Virve’ sobib kasvata-
miseks maheõunaias. 

Tänuavaldused. Uuringud on läbi viidud Eesti Maaeluministeeriumi rahalisel toel pro-
jektide „Sordiaretusprogramm aastatel 2009–2019“ ja „Puuviljakultuuride sordiaretus – 
kärntõvekindlate õuna- ja pirnisortide aretus ja võrdlus“ raames. 
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Punase ristiku kasvupinna seosed kimalaste 
arvukusega Eesti põllumajandusmaastikus 
Red clover and bumble bees in Estonian agricultural landscape

Reet Karise1, Katrin Jõgar1, Eha Kruus1, Eve Veromann1, Eneli Viik2, Marika Mänd1
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Sissejuhatus

Punane ristik (Trifolium pratense L.) kui kultuurtaim hakkas Euroopas levima 
alates 13. sajandist (Kjærgaard, 2003). Selle taimeliigi populaarsust aitas suuren-
dada tõsiasi, et ristikukasvatusega paralleelselt muutus edukamaks karjakasvatus, 
viljasaagid suurenesid ning ka inimeste heaolu paranes (Kjærgaard, 1994). Võrrel-
des looduslike ristikuliikidega, mis on olnud levinud kogu Euroopas, panustavad 
aretatud ristikud enam just õite ja viljade asemel juurestiku kasvatamisele (Kjær-
gaard, 1994). Punase ristiku kasvatamise vastu kadus huvi peale sünteetiliste mine-
raalväetiste väetiste tootmise algust ja laialdasse kasutusse võtmist. Võrreldes mit-
mete teiste liblikõielistega on punase ristiku poolt mulda lisatud toitainete hulk 
kõrgem (Talgre jt, 2012).

Punane ristik oli ja on ka praegu kimalaste (Bombus spp.) üks kõige levinu-
maid toidutaimi. Näiteks 1980. aastateks olid ristiku kasvupind Hollandis, Belgias 
ja Inglismaal langenud peaaegu nullini (Kleijn ja Raemakers, 2008). Ajalooliste 
kogude ja tänapäevaste kimalaste küljest kogutud õietolmude järgi on määra-
tud ka kimalaste poolt kasutatavate toidutaimede muutusi. Kleijn ja Raemakers 
(2008) nägid, et kui enne 1950. aastaid moodustas punane ristik kimalaste toidus 
22%, siis pärast 2000. aastat vaid 12%. Eriti oluline oli punane ristik just nendele 
kimalaseliikidele, kelle arvukus tänapäevaks on väga tugevasti langenud. Ka Eesti 
andmete alusel võib öelda, et kimalased külastavad punast ristikut sageli ja seal 
leiduv kimalaste kompleks on liigirikas (Kotkas, 1968). Kui võrreldi 1960. aas-
tate andmeid tänapäevaste seireandmetega punase ristiku kimalaste koosluse osas 
leiti, et liikide arv Eestis on tõusnud kolme liigi võrra, on liike, mille osatähtsus on 
tõusnud ja neid, millel langenud (Maebe jt, 2019; Bontšutšnaja jt, 2019).

Käesoleva töö eesmärk oli selgitada, kas ja kuidas on Eestis muutunud punase 
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ristiku kasvupind ning kas muutus võib olla mõjutanud siinsete kimalaste popu-
latsiooni.

Materjal ja metoodika 

Uurimustöö põhineb nii Statistikaameti andmetel kui ka Põllumajandusuu-
ringute Keskuse (PMK) pikaajalise Eesti maaelu arengukava (MAK) keskkonna-
toetuste hindamiseks tehtava kimalaste seire andmetel (PMK, 2021). Kimalaste 
loendustel kasutatakse transektmeetodit (500 m), kus igal vaatlusalal tuleb võima-
lusel leida ka punase ristiku või mõne muu entomofiilse õitsva kultuuri põld ning
viia vaatlusrada 100 m ulatuses läbi selle põllu. Lisaks kõrvutati PRIA maakasu-
tuse andmeid (2013, 2016, 2019) ristikute (sest andmebaasides ei ole neid alati 
eristatud) kasvupinna osakaalude kohta kõikidest kultuurpõldudest kimalaste 
seireandmetega, et leida võimalikke seoseid. Ristikute hulgas moodustab punane 
ristik vaatlusalustes maakondades 70–93%.

Tulemused ja arutelu

Liblikõieliste kultuuride kasvatamise populaarsus sõltub eelkõige põlluma-
jandusettevõtte majandamise viisist. Mahepõllumajanduses (MAHE) on liblikõie-
liste kultuuride kasvatamine mulla toitainete sisalduse säilitamise ja kahjustajate 
leviku piiramise seisukohalt möödapääsmatu. Seetõttu on mahepõllumajandu-
sega tegelevates ettevõtetes alati neid rikkalikult kasvamas. Külvikorra muutudes 
jäävad paljud liblikõielised heintaimed põlluservadesse alles. Keskkonnasõbraliku 
majandamise toetust (KSM) saavatel ettevõtetel on kohustus külvikorras kasva-
tada vähemalt 15% ulatuses liblikõielisi kultuure. MAK 2007–2013 perioodil 
kasvatati liblikõielistena peamiselt liblikõielisi heintaimi, mille hulgas oli risti-
kutel oluline osa. MAK 2014–2020 perioodil hakkasid ÜPT taotlejatele kehtima 
rohestamise nõuded, mille üheks osaks oli ökoalade olemasolu. Viimaste hulka 
võis arvata lämmastikku siduvate kultuuridega alad (sh uba ja hernes), mille tule-
musena kaunviljade osakaal põllukultuuridest kasvas hüppeliselt, samas kui risti-
kute osakaal on langenud (PMK, 2021). Viimase kaheksa aasta jooksul on Eestis 
ristikute osakaal vähenenud isegi mahetootmisega ettevõtetes, 2013. aastal oli see 
seal 14% põllukultuuridest, 2016. ja 2019. aastal 11%. Keskkonnasõbraliku majan-
damise toetusega ettevõtetes on samadel aastatel ristiku kasvatamise osatähtsus 
põllukultuuridest vähenenud poole võrra (2013 – 6%, 2016 – 4% ja 2019 – 3%). 

Seire



94

Üllatuslikult on ristikute osakaal vaid ühtse pindalatoetusega (ÜPT) aladel, mil-
lele ei ole taotletud MAHE ja KSM toetust, püsinud 3% juures. Lisaks ristikutele 
kasvatatakse aga ka teisi liblikõielisi kultuure, mille osakaalud MAHE toetusega 
ettevõtetes on olnud ka kuni 50% (PMK, 2021).

Kuidas aga on muutunud kimalaste arvukus neil aladel? Kimalaste liigirikkus 
ei ole vähenenud (Maebe jt, 2019), nagu on toimunud paljudes Kesk- ja Lääne-
Euroopa maades (Kleijn ja Raemakers, 2008). Pikaajaline seire näitab, et Eestis 
on põllumajanduse keskkonnatoetuste juurutamise perioodil kimalasenäitajad 
olenevalt seirepiirkonnast ja toetustüübist olnud stabiilsed või kasvanud ja seda 
nii MAHE, KSM kui ka ÜPT ettevõtetes (PMK, 2021). Seire käigus on leitud, et 
Kesk-Eesti näitajad jäävad alla Lõuna-Eesti näitajatele. Kesk-Eesti aladel on kima-
laste arvukus mõningaste kõikumistega suhteliselt ühtlasena püsinud, samas kui 
Lõuna-Eestis täheldati 2015. aasta paiku kimalaste arvukuse järsku tõusu (joo-
nis 1) ning see tõus kajastus nii ÜPT, KSM kui ka MAHE toetustüübiga ettevõtetes 
(PMK, 2021). Üle kõigi toetustüüpide jätkus see tõus, kuigi aeglasemas tempos, 
veel 2019. aastani. 2020. aasta seiretulemused näitasid aga Lõuna-Eestis tugevat 
langust. 2020. aastal loendati 38% võrra vähem kimalasi kui 2019. aastal. Selline 
langus võib olla juhuslik ja näiteks ilmastikust põhjustatud, kuid Kesk-Eestis sel-
list muutust ei täheldatud. 

Joonis 1. Kimalaste arvukus ja liikide arv Kesk-Eestis ja Lõuna-Eestis aastatel 2009–2020 

(PMK, 2021). 

 

 

 
Joonis 2. Kimalaste arvukus kimalaseseire aladel ja ristikute osakaal põllukultuuridest Kesk-

Eesti ja Lõuna-Eesti seiremaakondades 2013., 2016. ja 2019. aastal toetustüübiti. 

Joonis 1.  Kimalaste arvukus ja liikide arv Kesk-Eestis ja Lõuna-Eestis aastatel 2009–
2020 (PMK, 2021).
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Järgnevalt võrdlesime 2013., 2016. ja 2019. aasta kimalaste arvukusi piirkon-
niti ja toetustüübiti ristikute kasvupinna osakaaluga põllukultuuridest seirealustes 
maakondades (Joonis 2). Kesk-Eestis oli kimalaste arvukus kõigi toetustüüpide 
puhul kõrgeim 2016. aastal, kuigi ristikute osakaal oli 2016. aastaks võrreldes 
2013. aastaga tõusnud ainult MAHE ettevõtetes. 2019. aastal loendati Kesk-Eesti 
kõigi toetustüüpidega ettevõtetes kimalasi 2013. aastaga võrreldes natuke roh-
kem, kuigi vähem kui 2016. aastal. Ristikute osakaal oli aga Kesk-Eestis 2019. 
aastal kõigi toetustüüpidega ettevõtetes madalaim. Lõuna-Eesti piirkonnas risti-
kute osakaal põllukultuuridest KSM ja MAHE ettevõtetes 2019. aastaks võrreldes 
2013. aastaga langes. Lõuna-Eesti ÜPT ettevõtetes ristikute osakaal 2019. aastaks 
võrreldes 2013. aastaga tõusis. Kimalaste arvukus kõigi vaadeldud aastate jooksul 
Lõuna-Eesti ÜPT ja MAHE ettevõtetes tõusis, samas kui KSM ettevõtetes langes. 

Väikesed muutused ristikute kasvupinna osakaalus põllukultuuridest arvata-
vasti kimalaste populatsioonidele pikaajalist mõju ei avalda ning kimalaste arvu-
kuses võib üks loendusaasta näidata näiteks ilmastikust tingitud arvukuse muu-
tusi. 2020. aastal täheldatud Lõuna-Eesti kimalaste arvukuse tugev langus tuleneb 

Joonis 1. Kimalaste arvukus ja liikide arv Kesk-Eestis ja Lõuna-Eestis aastatel 2009–2020 

(PMK, 2021). 

 

 

 
Joonis 2. Kimalaste arvukus kimalaseseire aladel ja ristikute osakaal põllukultuuridest Kesk-

Eesti ja Lõuna-Eesti seiremaakondades 2013., 2016. ja 2019. aastal toetustüübiti. 

Joonis 2.  Kimalaste arvukus kimalaseseire aladel ja ristikute osakaal põllukultuuridest 
Kesk-Eesti ja Lõuna-Eesti seiremaakondades 2013., 2016. ja 2019. aastal toe-
tustüübiti. 
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peamiselt arvukuse langusest KSM ja MAHE seirealadel (PMK, 2021), ning see 
langustrend sai alguse juba 2017. aastal.

Kimalaste seirete käigus on viiel aastal märgitud üles ka taimeliik, mille õielt 
iga kimalane loendati. Nende aastate jooksul on kõige enam kimalasi loenda-
tud just punase ristiku õitelt, kokku 3208 kimalast (PMK, 2021). Populaarsuselt 
järgmine taim oli harilik hiirehernes kokku 1422 külastusega ning seejärel valge 
ristik 1159 külastusega. Samas kui viimasel ajal järjest enam ristiku asemel kas-
vatatavatelt liblikõielistelt kultuuridelt, põldoalt ja põldhernelt loendati kimalasi 
vastavalt vaid 39 ja 6. Need andmed näitavad selgelt, et mitte kõik liblikõielised 
taimed ei ole kimalastele võrdse väärtusega. Olulisimaks taimeks kimalastele on 
just punane ristik.

Kui võrrelda kimalaste arvukuste muutusi kahes erinevas piirkonnas, siis 
Kesk-Eesti püsivamalt õite vaesemas keskkonnas (PMK, 2021) on kimalaste arvu-
kus ühtlasena püsinud. Samas, kui Lõuna-Eesti õierikkamas keskkonnas see nii 
stabiilne ei ole olnud. Kui Lõuna-Eestis on kimalaste üldine arvukus (kõiki toe-
tustüüpe arvestades) pigem tõusnud, kuid nende peamise kesksuvise toidutaime, 
punase ristiku kättesaadavus langenud, jääb üle vaid küsida, et mille arvelt see 
muutus toimunud on? Kui keskkond on kimalastele soodne kogu hooaja vältel, 
saavad kimalaste pered kasvad suureks ja kasvatada palju järglasi. Kui keskkond 
kimalasi niiväga ei soosi, siis jäävad kimalaste pered pisemaks ning ka järgmist 
põlvkonda tagavaid suguisendeid kasvatatakse iga pere kohta vähem. Eesti tingi-
mustes, kus metsade ja võsastunud alade osatähtsus on kõrge, leiavad kimalased 
varakevadeti kindlasti palju toitu. Eelkõige pajud pakuvad neile külluslikult korjet, 
lisaks veel kevadlilled metsades. Sellele järgneb õiterohkus viljapuude ja talirapsi 
näol, pärast mida võib aga tekkida märkimisväärne korje langus (Jachuła jt, 2021). 
Punane ristik on taim, mis alates kesksuvest võiks õitseda väga pikalt ning pak-
kuda kõrge toiteväärtusega õietolmu ja nektarit paljudele kimalaseliikidele. Eestis 
on aga järjest enam täheldatav punase ristiku niitmine siloks nii, et see õitsema ei 
saagi hakata. Heal juhul jääb silopõllust järgi natuke ristikunutte põllu servadesse. 
Selle rikkaliku korjeressursi kadumisega võivad kaasneda kimalaste koosluse 
märkimisväärsed muutused, nagu on ilmnenud ka näiteks Rootsis (Bommarco 
jt, 2012). Juba eelnevalt vaesema Kesk-Eesti kimalaste populatsiooni head käe-
käiku võivad üksikud kehvemad aastad väga kergesti tasakaalust välja viia. Mida 
vaesem on kooslus, seda kergemini see ka juhuslike häiringute tõttu tasakaalust 
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välja läheb (Boeck jt, 2018). Kliima muutuste valguses on aga juhuslike märki-
misväärse mõjuga häiringute oht suur. Tagades kimalastele pikema korjehooaja 
õitsvate ristikupõldude või ka väiksemate punase ristiku ribade säilitamise kaudu, 
hoiame oma kimalaste populatsioone stabiilsemana. 
 
Järeldused

Kimalaste peamise suvise toidutaime, punase ristiku järsk vähenemine just 
viimastel aegadel võib ohustada meie kimalaste populatsioonide arvukust ja lii-
girikkust. Selle vältimiseks tuleks jälgida, et punane ristik jääks põllumajandus-
maastikku püsima. Ükski teine ristikuliik ei ole kimalastele nii atraktiivne kui 
punane ristik. Tagades kimalastele pikema korjehooaja õitsvate ristikupõldude 
või ka väiksemate punase ristiku ribade säilitamise kaudu, hoiame oma kimalaste 
populatsioone stabiilsemana.

Tänuavaldused. Käesolevat uurimustööd on rahastanud Euroopa Regionaalarengu 
Fondist toetatav programmi RITA projekt L180250. Kimalaste seiret rahastati Eesti maa-
elu arengukava 2009–2013 ja 2014–2020 tehnilise abi vahenditest. Täname kõiki välitöö-
del osalenud inimesi.
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Taimkatte muutused pärast rannaniitude taastamist
The recovery of coastal meadow vegetation during restoration
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Sissejuhatus

Läänemereäärsed rannaniidud on poollooduslikud kooslused, millel on 
kõrge looduskaitseline väärtus nii Eestis kui Euroopa Liidus. Sageli nimetatakse 
neid ka pärandkooslusteks, sest need on enamasti püsirohumaad, mille looduslik 
suktsessioon on peatatud pikaajalise ekstensiivse põllumajandustegevuse – niit-
mise ja karjatamise abil (Pärtel jt, 2007). Kuna rannikul asuvad rohumaad on seo-
tud keeruliste loodusoludega ning sageli tükeldatud maaomandiga, ei ole need 
tavapärases põllumajanduses atraktiivsed ning alates 1940ndatest on järk järgult 
jäänud kasutusest välja, kuni 2000ndate alguseks oli 36 000 hektarist kasutuses 
veel vaid 5100 hektarit (Luhamaa jt, 2001). 

Rannaniitude taastamistegevustele on püstitatud kindlad eesmärgid: suu-
rendada rannaniitude pindala, ühendada üksteisest eemalolevaid ja säilinud frag-
mente ning toetada iseloomulike sihtliikide nagu kõre, roheka õõskeele, pesit-
sevate kurvitsaliste ja läbirändavate lindude populatsioonide heaolu või asusta-
mise laienemist (Lotman ja Rannap, 2020). Enamasti on rannaniitude taastamine 
rahastatud Eesti riigi ja/või ühekordsete projektide poolt ning eesmärgiks on taas-
tamistegevuste kiire elluviimine, et muutuda EL Ühtse Põllumajanduspoliitika 
(ÜPP) Põllumajanduse ja keskkonnatoetuse meetmetest toetuskõlbulikuks (Holm 
jt, 2019). Seetõttu on kriteeriumid lihtsad ja mõõdetakse peamiselt taimkatte (sh 
pilliroo) kõrgust ning madalmuruse taimkatte osakaalu. Kui taastamise meetmeid 
on juurutatud ja täiendatud kogu protsessi vältel, siis taastamise edukuse ja taas-
tumise hindamise metoodikad on ebapiisavad ja ei kata kogu elurikkust ranna-
niitudel. Üks põhjuseid võib olla see, et taimekooslused Eesti eri piirkondades on 
väga varieeruvad ning seetõttu ühtsete ja heade indikaatorite leidmine raske. 

Töö fookuseks oli uurida rannaniidu taimkatte taastumise kiirust ning või-
malikke kriteeriume taastumise hindamiseks. 
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Käesoleva uurimuse eesmärgid olid: 1) tuvastada kui kaua võtab aega ran-
naniidu taimkatte taastumine, kui rannaniitu taastatakse roostikust; 2) milliste 
kriteeriumite alusel on võimalik ja mõistlik taimkatte taastumist hinnata? 

Materjal ja metoodika

Uurimisaladeks olid 2005. aastal Sammul jt (2012) poolt kirjeldatud ranna-
niidualad neljas Mandri-Eesti piirkonnas (joonis 1). Sammul jt uuringus piirkon-
nad valiti selliselt, et oleks olemas vähemalt üks pikaajaliselt ja katkematult kasu-
tuses olev rannaniit, üks taastamisel olev rannaniit ja ala, kus rannaniit on kunagi 
olnud, kuid see on jätkuvalt hüljatud. 2015. a olid kõik varasemalt uuritud ranna-
niidud juba taastatud ja uues uuringus märgiti igal rannaniidul kaks transekti 30 
meetrise vahega. Igal transektil märgiti kümnemeetriste vahedega kümme taime-
ruutu suurusega 0,5 × 0,5 m. Igas ruudus määrati taimede üldkatvus, taimeliigid ja 
nende katvus, taimiku keskmine ja maksimaalne kõrgus (Kose jt, 2020). 

Tulemused ja arutelu

Rannaniitude taimkatte taastumine koosluse hülgamisel laienevalt kasva-
vast pilliroost ja võsast võib võtta aega aastakümneid. Meie uurimisalade kolmest 
niidust, mida taastati enne 2005. aastat, olid 2015. aastaks nii visuaalse vaatluse 
kui taimkatte tunnuste analüüsi alusel pikaajalises hoolduses olevatele niitudele 
sarnase ilme saavutanud üks niit (Kavaru). Niidud, mille taastamist oli alustatud 

 

Joonis 1 

Joonis 1. Rannaniidu taas-
tumise uurimisalade kaart. 
Leppemärgid tähistavad 
uurimisala seisundit 2005 
aastal (Sammul jt, 2012). 
2015 aastal olid kõik ranna-
niidud majandatavad erine-
vate PRIA poolt toetatava 
pool-loodusliku koosluse 
hooldamise skeemi alusel.
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hiljem, ei olnud saavutanud visuaalselt ega ka taimkatte tunnuste järgi seisundit, 
mis oleks sarnane pidevalt majandatud niitudele, kuid kaks niitu kuuest olid sellele 
väga lähedal (Kose jt, 2020). Kirjanduse andmetel on oletatud liigirikkuse suure-
nemist 5–10 aastase majandamise järel peale taastamist nii Waddensee piirkonna 
rannaniitudel (Bakker jt, 2003), Rootsi poollooduslikel rohumaadel (Lindborg ja 
Eriksson, 2004) kui ka Norra rannikuluidetel asuvatel rohumaadel (Lundberg jt, 
2017). Eesti rannaniitudel, mis on niiskemad ja pikemat aega maha jäetud, on 
pikemat taastumisaega oletatud ka varem (Sammul jt, 2012). 

Rannaniitude taimestik ei ole väga liigirikas, eriti veepiirile lähemates ja 
peamiselt karjatatavad piirkondades. Rannaniitude liigifondiks loetakse keskmi-
selt 28–53 liiki (Pärtel jt, 2007; Wanner, 2009), mis oli sarnane ka meie uuritud 
niitudel. Uuritud rannaniidualadel osutusid liigrikkamateks need niidud, kus 
oli kunagi varem heina varutud (kõik Häädemeeste piirkonna niidud ja Saardu 
Matsalus) (vt joonis 2). Samalaadset tulemust on kirjeldatud ka varem (Tälle jt, 
2016). Oluline on ka märkida, et kui taastamistegevuste alguses on rannaniitudel 

 

Joonis 2 Joonis 2.  Keskmine taimeliikide arv taimeruudus erineva majandamisajalooga niitudel 
(A – püsivalt majandatud, B – taastatud enne 2005. aastat ja C – taastatud peale 
2005. aastat) aastatel 2005 ja 2015. Vertikaaljooned joonisel näitavad standard-
viga. Tärnidega on tähistatud statistiliselt oluline erinevus samal niidul erineva-
tel aastatel (määratud SAS GLM LSMeans testiga) ja ** p < 0,001 või *p < 0,01.
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taimeliike vähe, sest domineerib pilliroog, siis taastamistegevuste käigus pilliroog 
taandub ja võimaluse saavad paljud liigid. Samas võib taastamisperioodi jooksul 
liigirikkus olla sama suur, kui pikaajaliselt majandatud niidul, kuid need liigid 
on pigem üleminekuliigid, kes on väiksema valgusnõudlusega ja vähem soolsust 
taluvad ning kõrgema kasvuga (Kose jt, 2020). 

Seega ei ole mõistlik otsida igalt rannaniidult väga kindlaid taimeliike – indi-
kaatoreid, vaid võtta hinnangu aluseks meie tulemus, et pikaajaliselt majandatud 
ja visuaalselt heas seisus rannaniidul kasvavad madalakasvulised, soolalembesed, 
valgusnõudlikud, maa-aluste võsunditega mitmeaastased taimeliigid ning liigirik-
kusest olulisem on taimede ühtlane paiknemine üle terve rannaniidu (joonis 3). 

Taastamise alguses, kui roogu eemaldada, on pinnas mudane ja puudub ran-
naniidule iseloomulik kamar. Kamara moodustavad eelpoolmainitud madalakas-
vulised, valguse ja soolalembesed mitmeaastased talvehaljad rohttaimed, nende 
saabumine ja domineerima pääsemine võtab aega üle kümne aasta. 

Pilliroog on rannikul tavapärane taim ja seda ka rannaniidukooslustes. Samas 
on pilliroog tugev konkurent kõigile teistele rannaniidutaimedele ning hülgamise 
korral tõrjub teised liigid välja (Roosaluste, 2007). Meie uuritavatel aladel esines 
pilliroogu ka pikaajaliselt ja pidevalt majandatud niidualadel, kuid juhul, kui pilli-
roo keskmine katvus jäi alla 1%, oli niidu taimkate ka muude näitajate poolest 
heas seisundis. Pilliroo katvus mõjutas statistiliselt oluliselt nii valgus- ja soola-
lembeste, madalakasvuliste kui ka talvehaljaste mitmeaastaste taimeliikide osa-
kaalu taimkattes.

 

Joonis 3. Taimestiku katvus (%) 
erineva majandamise ajalooga 
rannaniitudel (A – püsivalt majan-
datud, B – taastatud enne 2005. 
aastat ja C – taastatud peale 2005. 
aastat). Vertikaaljooned joonisel 
näitavad standardviga. Erinevad 
tähed igas tulbas näitavad statisti-
liselt olulist erinevust p < 0,05 
(määratud SAS GLM REGWQ 
testiga).
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Järeldused ja soovitused

Oma uuringu tulemusel soovitame taimkatte taastumist rannaniitudel hin-
nata lisaks pindalapõhistele kriteeriumitele ka kvaliteeti kirjeldavate tunnustega, 
Hülgamisjärgse kuni kolmeaastase taastamisprotsessi läbinud niidud jõuavad 
taimkatte taastumiseni ning soodsasse looduskaitselisse seisundisse peale vähe-
malt kümneaastast sobiva karjatamiskoormusega pidevat majandamist. Esmane 
taastamine ehk pilliroo ja võsa eemaldamine ei muuda rannaniitu veel taastunuks 
ning iseloomuliku taimkatte kujunemine nõuab aega ja pingutusi. Ka tuleks soovi-
tada, et kõikidel rannaniitudel, mis taastamisjärgselt hakkavad saama EL ÜPP toe-
tusi, oleks võimalus ilma kitsendusteta lisategevustena kasutada niitmist pilliroo 
ja võsa tõrjumiseks. Seda on võetud arvesse käesoleva programmperioodi kavan-
datavas sekkumiselehes ning loodetavasti see niitmise lisameede ka jõustub ning 
on maahooldajatele kergesti kättesaadav. 

Vajalik oleks arvestada eesmärkide seadmisel ka taimkatte taastamise ja taas-
tumise protsessidega ning ainult sihtliikidele keskendumise asemel peaks arves-
tama ja toetama kogu elurikkust ning ökosüsteemi teenuseid.

Tänuavaldused. Teadustööd on toetanud Eesti Teadusagentuur grantiga PSG147, Hari-
dus- ja teadmusministeerium projektiga PUT 1463 ja Eesti Maaülikool baasfinantseeri-
mise projektiga PRG 1075. Täname kolleege, kes aitasid kaasa antud uurimistöö koosta-
misele.
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Nitraatide ja pestitsiidijääkide seiretulemused  
pinna- ja põhjavees 
Results of state monitooring of nitrates and pesticides’ 
residued in surface anf groundwaters in Estonia

Ülle Leisk
Keskkonnauuringute Keskus → ulle.leisk@klab.ee

Artiklis käsitletakse riikliku põhja- ja pinnavee seire tulemusi, mis kirjeldavad 
põllumajandusest lähtuvat reostust ja ohustavad meie vee ökosüsteeme. 

Nitraatide sisaldust analüüsitakse nitraaditundliku ala (edaspidi tekstis NTA) 
põhjaveeseire tulemuste alusel. NTA põhjaveeseire on riikliku keskkonnaseire prog-
rammi põhjaveeseire allprogramm. Seire eesmärk on põllumajandusest lähtuva 
lämmastikureostuse mõju hindamine ning nitraatide sisalduste ja nende muu-
tuste selgitamine põhjavee erinevates sügavusintervallides (sh. allikates) ning muu 
põllumajanduslikust tegevusest lähtuva reostuse mõju, sh. pestitsiidijääkide sisal-
duse hindamine Eesti nitraaditundliku ala põhjavees.

Pestitsiidijääkide sisaldust on analüüsitud nii NTA seire kui ka jõgede seire 
raames võetud proovidest. 

NTA põhjavee ja jõgede seire vastutav täitja, OÜ Eesti Keskkonnauuringute 
Keskus (EKUK) on kooskõlas standardiga EVS EN ISO/IEC 17025 Eesti Akredi-
teerimiskeskuse (EAK) poolt akrediteeritud katselabor ning vastab katselaboritele 
esitatavatele nõuetele. Kõik analüüsimeetodid on akrediteeritud kooskõlas standar-
diga. Taimekaitsevahendite jääkide sisaldus analüüsiti EKUKi kesklaboris gaasi- 
ja vedelikkromatograafil tandemmassi-spektromeetrilise detektoriga multimee-
todil, kokku 144 ühendit. Kõik seiretulemused on avalikud ja kättesaadavad KESE 
keskkonnas https://kese.envir.ee/kese/welcome.action. 

Põhja- ja pinnavee kaitseks moodustatakse intensiivse põllumajandustoot-
misega piirkondades nitraaditundlikud alad. Nitraaditundlikuks loetakse ala, kus 
põllumajanduslik tegevus on põhjustanud või võib põhjustada nitraatioonisisal-
duse põhjavees üle 50 mg l–1 või mille pinnaveekogud on põllumajanduslikust tege-
vusest tingituna eutrofeerunud või eutrofeerumisohus. Sellistele aladele on veesea-
duse alusel kehtestatud rangemad keskkonnakaitsenõuded. Eesti vete seisund pole 
hea ning nii pinna- kui põhjavees kasvab põllumajandusega seotud nitraatioonide 
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sisaldus pidevalt, mistõttu suureneb reostusoht. Põllumajandustootmisest päri-
neva reostuse mõju vähendamiseks pinna- ja põhjavees on koostatud vastavaid 
meetmeid sisaldav nitraaditundliku ala tegevuskava. Tegevuskava korrigeeritakse 
vajadusel nelja aasta tagant vastavalt pinna- ja põhjavee seireandmetele. Seirevõrk 
haarab NTA-l asuvaid allikaid ja pidevas kasutuses olevaid erakaeve, mis kirjel-
davad peamiselt reostuse eest kaitsmata või nõrgalt kaitstud ülemise põhjaveekihi 
seisundit, kuid esindatud on ka NTA sügavamate veekihtide seirepunktid, et sel-
gitada võimaliku nitraadireostuse vertikaalse leviku ulatust. Põhjavee reostumine 
lämmastikühenditega on määrava tähtsusega ka Pandivere kõrgustiku nõlvadelt 
algavate jõgede veekvaliteedi kujunemisel, sest Pandivere piirkonnas toituvad jõed 
valdavalt pindmisest põhjaveekihist. Seireprogramm on üheks teabe- ja kontrol-
limehhanismiks nii Pandivere ja Adavere põhjaveekogumite osas veemajandus-
kavade kui ka nitraaditundliku ala tegevuskava ellurakendamisel ning meetmete 
edukuse hindamisel. Seirepunktideks on valitud eelistatavalt allikad, kuna allikad 
iseloomustavad suuremat ala (allika valgla). Nende puudumisel (eeskätt Adavere 
piirkonnas) on seirepunktideks puurkaevud, mis sõltuvalt veetarbest haaravad 
vett reeglina palju väiksemalt alalt, lisaks sõltub vee kvaliteet puuraugu konst-
ruktsioonist. Seetõttu on puurkaevude valikul võetud seirekavasse kaevud, mis on 
kasutuses pidevalt tarbeveena. Põhivõrgu seirejaamadest (kokku 53) on ette näh-
tud võtta proove neli korda aastas (kord kvartalis, arvestades ilmastikutingimusi 
ja põllutööde aegu) ja tugivõrgu seirejaamadest (kokku 58) üks kord aastas suvisel 
madalveeperioodil peale kevadisi põllutöid (juunis-juulis).

Nitraaditundliku ala Pandivere ja Adavere piirkondade nitraadi sisaldu-
sel olnud erinev tase ja muutuse trend. Adavere-Põltsamaa piirkonnas oli NTA 
seire algul (1990ndatel) nitraadi sisaldus põhjavees oluliselt suurem, seejärel on 
olnud üldine trend langusele, viimastel aastatel aga on nitraadisisaldus taas tõus-
mas. Pandivere piirkonnas oli keskmine nitraadisisaldus NTA seire algul oluliselt 
madalam kui Adavere-Põltsamaa piirkonnas ning sisaldus on enam kasvanud vii-
mastel aastatel.

2020. aastal ületas nitraadi sisalduse lubatud piirväärtuse (50 mg l–1 aasta 
keskmise väärtusena) 17 seirepunktis ehk 15,3%. Kogu nitraaditundlikul alal oli 
nitraadi sisaldus piirväärtuste ületuste arv aastatel 2011–2019. a 7–14. Maksimum-
väärtusena ületati 50 mg l–1 piirväärtus 2020. a 31 seirepunktis, 2015–2019. aasta-
tel 13–28 seirepunktis. Pandivere piirkonna kaevudest ületab 2020. a NO3 kesk-
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mine sisaldus piirväärtuse kolm allikat ja neli kaevu, maksimumsisalduse järgi 10 
kaevu (20% kaevudest) ja 7 allikat (33% allikatest). 2011. a ja 2013. a ei ületanud 
ühegi Pandivere seirepunkti vesi 50 mg l–1.

Seega on olnud 2020. a nitraatide sisalduse nii aastakeskmiste kui ka mak-
simumsisalduste ületusi rohkem võrreldes sama seirekava alusel läbi viidud seire 
tulemusi ajavahemikul aastatel 2011–2019.

2020. a NTA seire aastakeskmisi nitraadiväärtusi on võrreldud pikaajalise 
keskmisega (2001–2020). Võrreldes 2020. a nitraadi sisalduse tulemusi pikaajalise 
(2001–2020) keskmisega, on kogu NTA-l nitraadi sisaldus kasvanud 60% ja vähe-
nenud 30% seirepunktides, Pandivere piirkonnas kasvanud 78% ja vähenenud 
13% seirepunktidest, Adavere piirkonnas kasvanud 33% ja vähenenud 46% seire-
punktides. Enam on kasvanud nitraatide sisaldus allikates – 92% allikatest/kars-
tist, sh kõigis Pandivere allikates, 77% sügavates kaevudes ja 51% keskmise süga-
vusega kaevudes.

Nitraatide sisalduse kasv on täheldatav just talvise ja kevadise proovivõtu 
ajal, mil sügisel põllule viidud sõnnikust ja vedelsõnnikust leostunud lämmastik 
on nitraadina jõudnud põhjavette. Seega tuleb ka tunnistada, et kasvavate nitraa-

Tabel 1.   Nitraadi aastakeskmise sisalduse jaotus seirepunktides 2011–2020. a. 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pandivere allikad ja karst
25–40 mg l–1 30,0% 40,0% 36,8% 26,3% 38,1% 33,3% 28,6% 28,6% 28,6% 47,6%
40–50 mg l–1 5,0% 0,0% 0,0% 10,5% 9,5% 23,8% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0%
üle 50 mg l–1 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,8% 14,3%
Pandivere kaevud
25–40 mg l–1 34,0% 35,3% 22,0% 42,0% 41,7% 39,2% 41,2% 43,1% 39,2% 35,3%
40–50 mg l–1 4,0% 5,9% 12,0% 18,0% 4,2% 11,8% 11,8% 9,8% 15,7% 19,6%
üle 50 mg l–1 0,0% 3,9% 0,0% 2,0% 2,1% 13,7% 2,0% 2,0% 2,0% 7,8%
Adavere allikad
25–40 mg l–1 25,0% 25,0% 25,0% 0,0% 0,0% 25,0% 25,0% 0,0% 0,0% 25,0%
40–50 mg l–1 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 0,0%
üle 50 mg l–1 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 25,0%
Adavere kaevud
25–40 mg l–1 11,4% 28,6% 20,0% 17,1% 22,9% 22,9% 8,6% 14,3% 22,9% 14,3%
40–50 mg l–1 14,3% 14,3% 14,3% 17,1% 8,6% 14,3% 14,3% 22,9% 17,1% 14,3%
üle 50 mg l–1 20,0% 20,0% 22,9% 25,7% 25,7% 20,0% 22,9% 17,1% 25,7% 25,7%
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disisalduste tõttu kehtestatud NTA tegevuskavas rakendatavad meetmed ei tööta. 
Taimekaitsevahendite sisalduse hindamisel on aluseks Keskkonnaministri 

määrus nr. 48 01.10.2019, „Põhjaveekogumite nimekiri ja nende eristamise kord, 
seisundiklassid ja nende määramise kord, seisundiklassidele vastavad keemilise 
seisundi määramiseks kasutatavate kvaliteedinäitajate väärtused ja koguselise sei-
sundi määramiseks kasutatavate näitajate tingimused, põhjavett ohustavate saaste-
ainete nimekiri, nende sisalduse läviväärtused põhjaveekogumite kaupa ja kvali-
teedi piirväärtused põhjavees ning taustataseme määramise põhimõtted”, pestit-
siidide toimeainete, sealhulgas nende metaboliidid, lagunemis- ja reaktsioonisaa-
dused, piirväärtuseks 0,1 µg l–1; pestitsiidide summa (“kokku” tähendab kõikide 
seire käigus tuvastatud ja kvantifitseeritud pestitsiidide, sealhulgas nende asjako-
haste metaboliitide lagunemis- ja reaktsioonisaaduste koguste summat) 0,5 µg l–1. 
Pestitsiidijääke analüüsitakse NTA seire raames igas seirepunktis vähemalt korra 
4-aastase aruandlusperioodi jooksul, aastas võetakse 25–30 proovi. 

Ajavahemikul 2016–2019. a on analüüsitud pestitsiidide ja nende lagupro-
duktide jääke leitud 67% NTA seirepunktis pestitsiidijääkide piirväärtuse summa 
üle lubatud piirnormi (0,5 µg l–1) oli ületatud 23 seirepunktis (15% seirepunkti-
dest); 51 seirepunktis (32,6% seirepunktides) oli ühe või mitme pestitsiidi sisaldus 
kõrgem lubatud piiväärtusest (0, 1 µg l–1). Kokku leiti 35 erinevat pestitsiidi või 
selle laguprodukti. 

Kloridasoon-defenüüli on analüüsitud alates aastast 2012. a ja leitud nii põhja- 
kui pinnaveest üle Eesti. Herbitsiid kloridasoon pole keskkonnas kuigi püsiv, küll 
aga on seda selle esmane lagunemissaadus, milleks ongi kloridason-desfenüül 
(metabolit B). Selle aine jääkide allikad keskkonnas on ebaselged, sest puuduvad 
andmed, et seda herbitsiidi oleks viimastel aastatel Eestis kasutatud. Küll aga lubab 
aine levik ja kõrged sisaldused üle Eesti eeldada, et seda ei saa lugeda ainult jääk-
reostuseks varasemast perioodist. 2020. a juunis Olustvere pargi allikast võetud 
proovis oli kloridasoon-desfenüüli sisaldus 45 µg l–1. Sisaldus on tunduvalt madal 
kui 2018. a leitud 250 µg l–1 (siis leitud kloridasooni sisaldus oli 0,6 µg l–1), kuid 
kõrgem kui 2019. a leitud 11 µg l–1. See siiski näitab, et Olustvere pargis on klorida-
soon-desfenüüli lisandunud ja tegemist pole pelgalt jääkreostusega. 

Suurima kasutusega taimekaitsevahend Eestis on glüfosaat. Nii glüfosaati kui 
ka tema peamist laguainet AMPA-t on leitud ka põhjaveest. Enamus veest leitud 
piirväärtust ületavad taimekaitsevahendid on herbitsiidid.
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2020. aastal leiti 21 seirepunktist (analüüsiti 32 seirepunkti proove) 24 erine-
vat pestitsiidi jääki. Põhjavee kvaliteedi piirväärtuse pestitsiide summana (0,5 µg/l) 
ületas 2 seirepunkti vesi, üksiku pestitsiidijäägi piirväärtuse (0,1µg/l) 7 seirepunkti 
vesi. Üle piirväärtuse oli kloridasoon-desfenüüli sisaldus 6. proovis ja ühes proo-
vis (Simuna allikas) tritosulfurooni sisaldus. Enimleitud pestitsiid on fungitsiid 
boskaliid, mida leiti 11 proovist, kõigis alla lubatud piirväärtuse. Enimkasutatud 
pestitsiidi glüfosaadi ja selle laguaine AMPA sisaldus 2020. a proovides jäi alla 
määramispiiri. 2020. aastal võetud proovides leiti kloridasoon-desfenüüli 7 proo-
vis, samades seirepunktides võetud proovides 2016–2019 aga 21 proovis. Seega on 
kloridasoon-defenüüli leiud põhjavees 2020. a vähenenud. 

Jõgede seires analüüsitakse pestitsiidide jääke ohtlike ainete raames kuni 15 
jões igal aastal. 2018–2019. aastatel analüüsiti 26 jõe proovi ja leiti 28 pestitsiidi, 
neist üle 0,1 µg l–1 oli kloridasoon-desfenüüli sisaldus 3 jões (leiti 17 jões). AMPA 
sisaldus 3 jões (leiti 4 jões) ja dikamba sisaldus 1 jões, Seljajõest 2018. a võetud 
proovist leiti 6 erineva pestitsiidi jääki, Võhandu jõest 2019. a võetud proovist 8 
erinevat pestitsiidi. 2020. a aprillis võetud proovides ületasid glüfosaat ja AMPA 
lubatud piirväärtuse Pärnu jõe kahes seirepunktis ja Tänassilma jões.

2020. a Kiigumõisa ja Reti allikast võetud proovist leiti 9–11 pestitsiidi jääke, 
kõik väga väikeste sisaldustega, enamik neist aga prioriteetse ohtliku aine või 
prioriteetse aine nimekirjas olevad püsivad orgaanilised ühendid (nn. Stockholmi 
konventsiooni ained), mida Eestis ei kasutata ja mis on tõenäoliselt jõudnud 
meie vetesse kaugleviga. Samade pestitsiidide sisaldusi leiti ka 2020. a pinnavee 
seire punktides Navestis Aesoo punktis, Emajões Tartu punktis, Ahjas Lääniste 
punktis ja Porijões Reola punktis augustis võetud proovides. Need pestitsiidid on, 
tsübutriin, permetriin, endosulfaansulfaat, dieldriin, isobensaan, alfa-heksakloro-
tsükloheksaan, gamma-heksaklorotsükloheksaan, heptakloor, heptakloor-ekso-
epoksiid, pentaklorobenseen, trifluraliin, kloropürifoss, kinoksüfeen, o,p’-DDT,
o,p’-DDE, o,p’DDD. Kõik need ained olid väga väikeste kontsentratsioonidega, 
kuid ohtlikuks võib muutuda nende koosmõju, mida pole piisavalt uuritud. Kui 
selline „kokteil“ lisandub meil kasutatud pestitsiidi jääki sisalduvale põhjaveele, 
on selle mõju joogiveekvaliteedile ettearvamatu.  

EKUKi laboris on analüüsitud ka Lahemaalt kogutud sademete vett, april-
list oktoobrini 2020. a on leitud 13 keelustatud pestitsiidide jälgi, enim neid aga 
juunis–juulis. Juulis–oktoobris leiti Lahemaa sademete proovides 5–6 ainet: alfa-
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HCH – 14 proovis, p,p´-DDE – 13 proovis, heksaklorobenseen – 12 proovis, kvin-
toseen – 8 proovis, kloropürifoss – 6 proovis. 

Kokkuvõte 

Tuleb nentida, et põllumajandusliku reostuse surve põhjaveele viimastel aas-
tatel kasvab. Nitraatide sisaldus põhjavees nitraaditundlikel, kuid intensiivse põl-
lumajandusliku maakasutusega aladel kasvab ja kehtivad meetmed NTA tegevus-
kava raames ei ole piisavad. Pestitsiidide sisaldused on viimastel aastatel natuke 
vähenenud, kuid erinevate pestitsiidide arv ühes proovis on kasvanud, mis muu-
dab selle mõju vee ökosüsteemile ettearvamatuks.
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Põlluväetiste kasutamise muutused taasiseseisvunud 
Eesti Vabariigis ja selle kajastumine jõgede vees
Post-soviet changes in the use of agricultural fertilizers 
in Estonia and its reflection in river water.

Tiina Nõges, Sirje Vilbaste, Peeter Nõges  
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut → tiina.noges@emu.ee

Sissejuhatus

Põllumaade viljakuse säilitamiseks on vaja saagiga ära viidavate elementide, 
eelkõige lämmastiku (N), fosfori (P) ja kaaliumi (K) varude taastamine mullas väe-
tamise abil. Osa väetistest, mis põllule pannakse, kandub jõgedesse, nende kaudu 
järvedesse ja merre. Kui K vajadus veekogudes on väike ja ta ei limiteeri elustiku 
kasvu, siis N ja eriti P lisandumine põhjustab seal eutrofeerumist – vesi muutub 
sogaseks, tekivad veeõitsengud ja hapniku kõikumine, mis võib põhjustada kalade 
suremist. Fosfor on põhiline probleemide allikas vees ja temaga küllastunud mul-
dadest on kaod suured. Nitraatide sidumise võime mullal peaaegu puudub ja kui 
seda ei anta põllule täpselt taimedele vajalikus koguses ja ajal, voolab ülejääk vee-
kogudesse. Eutrofeerumise piiramiseks on vaja nii fosfori kui lämmastiku sisse-
kande vähendamist (Paerl jt, 2016), eriti Eestile omastes madalates järvedes.

Fosfor koguneb järvede ja mere setetesse ning hakkab seal ringeldes üha uusi 
ja uusi veeõitsenguid põhjustama ega lase vee kvaliteedil paraneda isegi siis, kui 
tema juurdevool valgalalt suudetakse peatada. Samas saaks sobiva tehnoloogia 
olemasolul veekogudes settinud fosforit väetistena taaskasutada. Veekogude sei-
sund paraneks ja väetiste tootmiseks ei peaks kasutama maailmas juba nappivaid 
fosforiidivarusid. 

Kaasaegne põllumajandusteadus peab kõigi nende küsimustega tegelema ja 
käsitlema kompleksselt kogu väärtusahelat alates loodusressursside kasutamisest 
ohutu toidu tootmiseni ja nende tegevustega kaasnevaid keskkonnamõjusid, seal-
hulgas ka veekogude tervist.

Nõukogude-järgne periood Ida-Euroopas tõi kaasa kiireid muutusi majan-
duses, maakasutuses ja keskkonnakaitses, samas kui varasema tugeva saastatuse 
pärandmõjud avalduvad jätkuvalt veekogude seisundis. Kuna ka kliima soojene-
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mine tugevdab järvede eutrofeerumist, suurendades toitainete sisekoormust ja 
soodustades sinivetikaõitsenguid, on veekogude seisundi parandamiseks tarvis 
veelgi rangemaid meetmeid toitainete (N ja P) koormuse vähendamiseks, reovee 
tõhusamaks puhastamiseks ning väetiste lekke piiramiseks.

Pärast Eesti iseseisvumist ja Euroopa Liiduga (EL) ühinemist 2004. aastal 
hakati reoveepuhastusele rohkem tähelepanu pöörama ja raha eraldama. Põllu-
majandustegevused, mis 1990. aastatel taandarenesid, taastusid suuresti tänu 
uutele EL-i toetusmeetmetele, ehkki väetiste kasutamine jäi tunduvalt alla vara-
sema tipptaseme. 

Loodusliku vee kvaliteedi seost väetiste kasutamisega põllumajanduses 
on küll analüüsitud (Iital jt, 2010; 2014; Bechmann jt, 2014; Stålnacke jt, 2014; 
Pengerud jt, 2015; Nõges jt, 2020), kuid orgaaniliste väetiste osakaalu muutused 
ning N ja P tasakaal väetamisel on siiani vähem tähelepanu pälvinud.

Hüpotees: EL-ga ühinenud Eestis on rangemad reeglid väetiste kasutami-
sel toonud kaasa nende kasutamise vähenemise ning ka N ja P sisalduse languse 
jõgede suublates.

Materjal ja metoodika 

Andmed mineraalväetiste kasutamise ja heitvetes sisalduvate toiteainete 
kohta aastatel 1992–2019 saime Statistikaameti (SA) kodulehelt (https://andmed.
stat.ee; PM065 ja KK25; viimati külastatud 29.03.2021). Samalaadsed andmed 
orgaaniliste väetiste kasutamise ning selle N ja P sisalduse kohta sellel perioodil 
puuduvad, kuid on info loomasõnnikus sisalduva N ja P kohta aastatel 2014–2019 
(SA, PM0646). Orgaanilise väetise kogused arvutasime tagasi aastani 1992 kasu-
tades loomühikuid (LÜ). Loomade arvu (SA, PM09) arvutasime ümber LÜ-deks 
Põllumajandusministri 14.07.2014 määruse nr 71 (Eri tüüpi sõnniku toitainete 
sisalduse arvestuslikud väärtused, sõnnikuhoidlate mahu arvutamise metoodika 
ja põllumajandusloomade loomühikuteks ümberarvutamise koefitsiendid) lisa 9
järgi (joonis 1). Arvutustes kasutasime LÜ poolt sõnnikuga toodetava N ja P kesk-
misi väärtusi: 119,6 kg N ja 23,45 kg P LÜ kohta aastas.

Veekogudesse jõudva N ja P sisaldused aastatel 1992–2020 saime kesk-
konnaseire infosüsteemist KESE (https://kese.envir.ee/kese/; viimati külastatud 
24.03.2021). Valisime välja kolm jõge, kus enamuse aastate kohta on olemas iga-
kuised seireandmed. Väike-Emajõe Pikasilla lõik näitab, kui palju N ja P voo-

https://andmed.stat.ee/
https://andmed.stat.ee/
https://kese.envir.ee/kese/
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Joonis 1.  Põllumajandusloomade arv ja neile vastavad LÜ-d. LÜ arvutusteks kasutati 
ekvivalente: piimalehmad 1, muud veised 0,34, sead 0,03, lambad ja kitsed 
0,21, hobused 0,37, kodulinnud (1000 lindu) 0,051.

lab Võrtsjärve, Avijõe alamjooksu lõik iseloomustub Peipsi järve ja Ida-Virumaal 
asuva Pühajõe suudme lõik merre jõudvat vett.

Tulemused ja arutelu

Pärast Eesti taasiseseisvumist ja kolhoosikorra lõppemist vähenes põlluma-
janduses nii orgaaniliste- kui ka mineraalväetiste kasutamine tuntavalt (joonis 2). 
Koos loomade arvu vähenemisega kahanes ka tekkinud sõnniku hulk ning alane-
sid sõnnikuga mulda viidud N ja P kogused. Aastatuhande vahetuseks see kaha-
nemine peatus ja sellel sajandil viiakse sõnnikuga mulda suhteliselt stabiilselt üle 
20 000 tonni N ja üle 4 000 tonni P aastas.

Mineraalväetistega on olukord teistsugune. 1990ndate alguses oli põllumehel 
vähe vahendeid, et minaraalväetisi osta. Elujärje tõustes ja eriti peale EL-ga ühine-
mist 2004. aastal olukord paranes ning viimastel aastatel viiakse minraalväetistega 
mulda rohkem N (ca 40 000 tonni aastas) kui orgaaniliste väetistega. Samal ajal on 
minaraalväetistega mulda viidavad P kogused jäänud samasse suurusjärku orgaa-
nilise väetisega lisatuga (joonis 2).

Seire
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Veeseaduse järgi on lubatud orgaanilise väetisega lisada aastas hektarile põl-
lumaale 175 kg N ja 25 kg P (Kanger jt, 2014). Sõnniku puhul tuleb arvestada, et 
selle N/P suhe on ligikaudu 5 ja N-normi järgi arvestades ületab P kogus (175kg/
5=35kg) lubatud normi, mis on veekogude seisukohalt väga ohtlik.

Kasutades EL statistikaameti kõige uuemaid andmeid: (https://ec.europa.eu/
eurostat/data/database Sales of fertilisers by type of nutrient (source: Fertilizers Europe) 
ja https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tai01/default/table?lang=en; Live-
stock density index [TAI09]; Share of main land types in utilised agricultural 
[TAI05]; viimati külastatud 10.04.2021) selgub, et Eesti on nii põllumajandus-
liku maa pindalalt, kariloomade tiheduse indeksilt kui ka N- ja P-väetiste ostult 
22. ehk tagantpoolt kolmandal kohal (kõik need andmed on saadaval ainult 25 
riigi kohta). Arvestatuna väetiste kasutamist ühe hektari põllumajandusliku maa 
kohta on Eesti tunduvalt kõrgemal kohal – 15. koht P-väetiste ja 17. koht N-väe-
tiste kasutamise poolest, vastavalt 7,3 kg ha–1 ja 75 kg ha–1. Eesti kasutab P-väetisi 
vähem ja N-väetisi rohkem kui Läti ja Leedu.

Kontrollimaks hüpoteesi, et peale EL-ga ühinemist rangemalt reguleeritud 
väetiste kasutamine Eestis on toonud kaasa veekogudes N ja P sisalduse languse, 
jagasime uuritava ajavahemiku 1992–2020 kolmeks perioodiks: I – 1992–2004 a 












































































































   

Joonis 2.  Mineraalväetiste (Nmin ja Pmin) ning sõnnikus sisalduvate toitainete (Norg ja 
Porg) kasutamine Eestis 1992–2020

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tai01/default/table?lang=en
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(Eesti ühinemine EL-ga); II – 2005–2014 a (sõnnikumajanduse korrastamine 
Põllumajandusministri 14.07.2014 määrusega nr 71); III – 2015–2020 a (joonis 3). 

Esimese perioodi jooksul toimus meie veekogudes drastiline N-sisalduse lan-
gus, kuid P-sisalduses sellist üleüldist trendi ei täheldatud. Erandiks on Pühajõgi, 
kus P kontsentratsioon vees oli selgelt langeva trendiga, kuigi varieerus perioodi 
jooksul üle 80 korra. N ja P trende Eesti jõgedes on aastatel 1992–2006 analüüsi-
nud ka A. Iital kaasautoritega (2010) ja leidnud selge languse. Sellele järgneval ajal 
(meie II ja III periood) nii selgeid muutusi toimunud ei ole. Ettevaatlikuks teevad 

Joonis 3.  Väike-Emajõe, Avijõe ja Pühajõe suudmete seirekohtades määratud N- (vasak 
tulp) ja P sisaldused (parem tulp) kolmel perioodil koos trendijoontega; NB! 
vertikaalteljed on erinevate väärtustega
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Avijõe andmed, kus N-sisaldused näitavad tõusvat trendi nii II kui ka III perioo-
dil. Avijões on ka P-sisaldused III perioodil kasvama hakanud (joonis 3). 

Veekogudesse jõuavad toiteained ka heitvetega. Tänu uute puhastusseadmete 
rajamisele ja vanade rekonstrueerimisele I perioodi jooksul, vähenesid heitvetes 
N kogused 2,5 korda ja P kogused isegi 4 korda. P hulk jätkas jõudsat vähenemist 
ka II perioodi jooksul, kuid III perioodil seda enam märgata pole, olles alates 
2015. a stabiilselt alla 60 t a–1. Ka N kogused heitvetes on vähenenud, kui 2004. a 
oli see 2240 t a–1, siis 2019. a 1340 t a–1. 

Järeldused

Meie analüüs näitas, et käesoleval sajandil ei ole toimunud selget langust ei 
põlluväetiste kasutamises ega ka N ja P sisalduse vähenemist jõgede suublates. 
Mineraalväetiste kasutamine pigem tõuseb, eriti lämmastikväetiste puhul. 

Tänuavaldused. See uuring toimus Eesti Teadusagentuuri rühmagrantide PRG709 ja 
PRG1167 toetusel. 
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Results of monitoring of stream macrophytes
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Sissejuhatus

Vooluvete suurtaimestik (makrofüüdid) on veelise ja pool-veelise eluviisiga 
soontaimed ja makrovetikad. Janauer ja Jolankai (2008) rõhutavad oma vooluvete 
taimestiku ülevaates, et suurtaimed on vee-ökosüsteemide üks võtmeelemente. 
Kõigepealt on nad primaarprodutsendid ning kasutavad nii vees kui setetes ole-
vaid toitesoolasid sidudes need biomassiks. Teiseks on neil tihedad seosed paljude 
teiste organismirühmadega: konkurents valguse ja toitesoolade pärast fütoplank-
toni ja perifüütoniga, varje- ja elupaikade pakkumine zooplanktonile, põhjaloo-
mastikule ning kaladele. Taimestiku biomassi kasutab ka inimene – Eestis põhili-
selt pilliroogu. Taimestik on mõjutatud vee voolamisest ning mõned liigid võivad 
ise mõjutada vee voolamist ning seeläbi ka setete liikumist jõesängis. Taimestik 
stabiliseerib setteid ning soodustab nii orgaanika kui ka toitesoolade settimist. 
Jõgede tervendamisprojektides on jõutud isegi suurtaimestiku eemaldamise ase-
mel selle juurde istutamiseni (Riis jt, 2009). Tihedalt asustatud ja intensiivse põllu-
majandusega piirkondades, kus lisandub sageli ka vooluvete hüdroloogilise režiimi 
reguleerimine ja morfoloogia muutmine, kannatavad veeökosüsteemid tervikuna, 
puutumata ei jää ka suurtaimed. Tavalise inimese jaoks on kaks esimest vooluvete 
elustikku puudutavat küsimust „palju siin kala on?“ ja „miks jõgi kinni kasvab?“

Eesti vooluveekogude suurtaimestik ja nende survetegurid on käsitlemist 
leidnud ka varem (Trei ja Pall, 2004; Paal jt, 2007; Vilbaste jt, 2008; Kõrs jt, 2012). 
Käesoleva töö eesmärk on Eesti vooluvete viimaste aastate seireandmete põhjal 
demonstreerida vooluvete suurtaimestiku ja põllumajandusest tulenevate surve-
tegurite seoseid. 

Materjal ja Metoodika

1. Analüüsiks kasutati vooluvete hüdrobioloogilise ja hüdrokeemilise seire 
andmed aastast 2011 kuni 2016. Hüdrokeemia andmestiku puhul leiti nelja mõõt-
mise aritmeetiline keskmine, kuna enamus seirekohtade puhul oli tehtud neli 
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mõõtmist. Lisaks oli kasutada Keskkonnaministeeriumst saadud andmed maa-
kasutuse kohta valgalal seirekohast ülesvoolu. Taimestiku andmestikust leiti üld-
katvus, taksonite arv ning katvus taksonite kaupa. Edasi arvutati järgmised tai-
mestikuindeksid: 

2. MIR_EE (Eestis vooluvete seisundi hindamisel kasutatav taimestikuin-
deks; Kõrs, 2012, Pall, 2017/18), 

3. RMNI (The River Macrophyte Hydraulic Index; UKTAG River Assessment 
Method ..., 2014),

4. MTR (Mean Trophic Rank; Holmes jt, 1999) 
5. ITEM (Index of Trophy for European Macrophytes; Birk jt, 2007; Birk ja 

Willby, 2010)
Kõigi indeksite puhul ühtlustati taimestiku taksonite ohtruse skaala ning 

selle tulemusena oli see mõnede indeksite puhul detailsem, kui algses metoodikas 
nõutud. Kasutasime üheksa-astmelist skaalat. 

Suurtaimestiku proovivõtuks ja/või vaatluseks on parim aeg juuli–august, 
kuna siis on tavaliselt veetase madalaim ja hüdroloogilised parameetrid stabiilse-
mad ning erinevates jõgedes paremini võrreldavad. Juuliks–augustiks on enami-
kel taimedel valminud viljad, mis on olulisteks määramistunnusteks. Varasema 
vaatluse puhul on paljud taksonid sellises kasvufaasis, et neid ei ole võimalik lii-
gini määrata. Hilisema vaatluse korral hakkavad Eesti tingimustes mitmed takso-
nid juba lagunema (Kõrs jt, 2012) ja nende ohtruse hinnang ei ole seetõttu võrd-
luskõlbulik. Taimestiku vaatlemiseks ja proovi võtmiseks valiti vähemalt 100 m 
jõelõik, mille looduslikud tingimused on visuaalse vaatluse põhjal suhteliselt üht-
lased. Jõelõik peab olema piisavalt avatud ja valgustatud. Välditi jõelõike, kus tai-
mestikku on hiljuti niidetud (õuealad, avalikud platsid ja väljakud, hüdromeetria 
jaamade vahetu lähedus) või muul viisil mõjutatud. Välitöö käigus registreeriti 
soontaimede liigiline koosseis, liikide arv, taimestiku üldkatvus (soontaimed, 
samblad, makrovetikad), iga liigi katvus ning domineerivad liigid jõelõigus. 
Sambla- ja makrovetikaliikide määramine toimub laboris. Arvesse võeti ainult 
vees kasvavad suurtaimed; nii veesisesed kui ka veepealsed.

Jõgede suurtaimestiku indeks MIR_EE arvutatakse järgmise valemi järgi:

saadud andmed maakasutuse kohta valgalal seirekohast ülesvoolu. Taimestiku andmestikust leiti 

üldkatvus, taksonite arv ning katvus taksonite kaupa. Edasi arvutati järgmised taimestikuindeksid:  

1. MIR_EE (Eestis vooluvete seisundi hindamisel kasutatav taimestikuindeks) (Kõrs, 2012, 

Pall, 2017/18),  

2. RMNI (The River Macrophyte Hydraulic Index) (“UKTAG River Assessment Method ..., 

2014), 

3. MTR (Mean Trophic Rank) (Holmes jt., 1999)  

4. ITEM (Index of Trophy for European Macrophytes) (Birk jt., 2007; Birk ja Willby, 2010) 

Kõigi indeksite puhul ühtlustati taimestiku taksonite ohtruse skaala ning selle tulemusena 
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ja valgustatud. Välditi jõelõike, kus taimestikku on hiljuti niidetud (õuealad, avalikud platsid ja 
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registreeriti soontaimede liigiline koosseis, liikide arv, taimestiku üldkatvus (soontaimed, 

samblad, makrovetikad), iga liigi katvus ning domineerivad liigid jõelõigus. Sambla- ja 

makrovetikaliikide määramine toimub laboris. Arvesse võeti ainult vees kasvavad suurtaimed; nii 

veesisesed kui ka veepealsed. 

Jõgede suurtaimestiku indeks MIR_EE arvutatakse järgmise valemi järgi: 

MIR =
∑ Li Wi Pi�

���
∑ Wi Pi�

���
 10 

Li – i-nda taksoni troofsusväärtus (metoodikas ette antud) 

Wi – i-nda taksoni tolerantsusväärtus (metoodikas ette antud) 
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Li – i-nda taksoni troofsusväärtus (metoodikas ette antud),
Wi – i-nda taksoni tolerantsusväärtus (metoodikas ette antud),
Pi – i-nda taksoni katvus skaala järgi (hinnatakse/mõõdetakse välitöödel).

Indeksi arvutamisel kasutatavate taimetaksonite troofsus- ja tolerantsusväärtused 
on kokku lepitud. RMNI, MTR ja ITEM põhinevad laias laastus sarnasel valemil, 
mõneti erinevad tolerantsus- ja troofsusväärtused ning kasutatavad indikaator-
taksonid. 

Arvutatud taimestikuindeksite ning survetegurite vahelise mõju näitamiseks 
kasutati mitteparameetrilist Spearman’i korrelatsioonanalüüsi ja peakomponent-
analüüsi. Hüdrokeemia andmed logaritmiti.

Tulemused

Korrelatsioonanalüüsi tulemustest nähtub, et taimestikuindeksite ning ena-
muse survetegurite vahel on seosed statistiliselt küll usaldusväärsed kuid suhte-
liselt nõrgad (tabel 1). Kuna MIR ja MTR indeksi puhul näitab kõrgem väärtus 
paremat seisundihinnangut ning RMNI ja ITEM indeksi puhul kõrgem väärtus 
halvemat seisundihinnangut, on ka indeksite korrelatsioonikoefitsiendid erimär-
gilised. Indeksite omavaheline seos on ettearvatult päris tugev. Kõige vähem seo-
seid surveteguritega oli MTR indeksil.

Peakomponentanalüüsi tulemusel leiti, et esimene peakomponent seostub 
konduktiivsusega, nitraadi-, kloriidi-, sulfaadi-, üldlämmastiku sisaldusega ja 
madala intensiivsusega põllumajandusmaa osakaaluga valgalal negatiivselt; ning 
loodusliku ja pool-loodusliku maa osakaaluga valgalal positiivselt (joonis 1). 
Seega iseloomustab see peakomponent põllumajanduslikku hajureostust. Teine 
peakomponent seostub kõige enam mineraalse fosfori, üldfosfori, ammoonium-
lämmastiku sisaldusega viidates punktreostusele (olmeheitvete mõju). Taimestiku-
indeksite paiknemisest faktorteljestikus on näha nende mõjutatust mõlemast 
leitud peakomponendist. Mõju erinevus tuleneb jällegi sellest, et MIR ja MTR 
indeksi puhul näitab kõrgem väärtus paremat seisundihinnangut ning RMTI ja 
ITEM indeksi puhul kõrgem väärtus halvemat seisundihinnangut. ’Hajureostuse’ 
telje suhtes paiknemine näitab MIR indeksi suuremat tundlikkust võrreldes teiste 
indeksiga ning MTR on kõige vähemtundlikum. ’Punktreostuse’ telje suhtes paik-
nemine näitab samuti MTR indeksi vähemtundlikust. 
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Tabel 1.   Taimestikuindeksite ja maakasutusandmete vahelised seosed Spearman’i kor-
relatsioonanalüüsi järgi (p < 0,05), m.o. – mitte oluline (p > 0,05).

Näitaja MIR RMNI MTR ITEM
MIR_EE 1,0 –0,46 0,69 –0,59
RMNI –0,46 1,0 –0,44 0,85
MTR 0,69 –0,44 1,0 –0,46
ITEM –0,59 0,85 –0,46 1,0
Kunstlik maakasutus –0,30 0,21 –0,16 0,20
Intensiivne põllumajandus m.o. 0,29 m.o. 0,28
Madala intensiivsusega põllumajandus –0,29 0,26 m.o. 0,20
Muu –0,14 0,19 m.o. m.o.

Joonis 1.  Taimestikuindeksite paiknemine peakomponentide kahe esimese faktori väljal. 
Hüdrokeemilised näitajad ja maakasutuse andmed on aktiivsed parameetrid, 
taimestikuindeksid (MIR_EE, MTR, ITEM ja MRNI) on lisaparameetrid.

Seire
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Järeldused

Euroopa veekogude andmestikus WISER (Birk jt, 2010) on välja toodud järg-
mised liikmesriikide poolt esitatud vooluvete taimestikku mõjutavad survetegu-
rid: eutrofeerumine (17 korral), üldine degradeerumine (13), hüdromorfoloogi-
line degradeerumine (11), orgaaniline reostus (9), elupaikade hävitamine (6), kalda-
elupaikade muutmine (6), voolurežiimi muutmine (6), hapestumine (4), maakasu-
tus valgalal (3), võõrliikide mõju (3), muutused soolsuses (1), raskmetallid (1). 
Survetegureid, milliste puhul on veenvalt näidatud statistilist seost, on vähem.

On mõistetav, et sarnaselt kõigi elustikukomponentidega mõjutab ka veeko-
gude suurtaimestiku kooslusi mitu survetegurit samaaegselt (Baattrup-Pedersen 
jt, 2016), ning taimestikukoosluste reageerimine sõltub mitmetest surveteguritest 
samaaegselt (Barendregt ja Bio, 2003) ning võib olla erinev võrreldes isegi lähe-
daste elustikukomponentidega (Schneider jt, 2012).

Meie analüüside tulemused näitavad, et taimestikuindeksitel ja survetegu-
ritel on sarnased seosed võrreldes teistest Euroopa liikmesriikidest saadud tule-
mustega. Eelkõige on olemas seos eutrofeerumise ja maakasutusega valgalal, kuigi 
need ei väljendu väga tugevalt. See on ka mõistetav, kuna (a) taimestikku mõju-
tavaid survetegureid on veel ja (b) taimestik kasutab ise toitesoolasid – lämmas-
tikku ja fosforit – seega on nende ühendite sisaldus vees taimestiku suhtes nagu 
„poolik toidulaud“. Olles ise mõjutatud ja mõjutades toitesoolade sisaldust vees 
on suurtaimestik eutrofeerumise indikaator ning asjakohane elustikurühm voo-
luveekogude seisundi hindamisel. 

Tänuavaldused. Autorid tänavad abi eest makrovetikad määranud Kai Piirsood ning 
samblaid määranud Mare Leisi. Uurimust on osaliselt toetanud KIK (projekt nr 10338).
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ÜPT, KSM ja MAHE toetuse taotlejate maakasutus ja 
seosed põllumajanduskeskkonnaga
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(SAPS), Environmental Friendly Management (EFM) and Organic Farming 
(OF) support applicants
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Sissejuhatus

Keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) ja mahepõllumajandusliku toot-
mise (MAHE) kohustusega on Eesti põllumajandustootjad saanud ühineda juba 
kolme Maaelu Arengukava (MAK) perioodi jooksul. Sama aja jooksul on tootjad 
saanud taotleda ka ühtset pindalatoetust (ÜPT). KSM ja MAHE meetmega on 
tootjate põllumaale seatud kultuuride üksteisele järgnevuse, liblikõieliste ja talvise 
taimkatte osakaalu nõuded, mis peaks seal soodustama keskkonnasõbralikumat 
majandamist. ÜPT seab aga Euroopa Liidu (EL) ühtsest põllumajanduspoliitikast 
(ÜPP) lähtuvalt piirangud püsirohumaade ülesharimiseks ja täiendavate kliima 
ning keskkonna (nn rohestamise) nõuete lisandumisega käesoleval MAK perioo-
dil soodustatakse ka põllumaa keskkonnasõbralikumat majandamist.

Kõik see on mõjutanud ka põllumajanduslikku maakasutust Eestis. Käesolev 
artikkel annabki ülevaate ÜPT, KSM ja MAHE toetuse taotlusaluse maa struktuu-
rist ja muutustest, ning võimalikest seostest põllumajanduskeskkonnaga pikema 
ajaperioodi jooksul.

Materjal ja metoodika

Andmetabelid ÜPT, KSM ja MAHE toetuse taotlemise ja taotlusaluse pinna 
kohta 2010.–2021. a saadi Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametist 
(PRIA). Andmeid töödeldi Põllumajandusuuringute Keskuses (PMK), kus nende 
põhjal on koostatud iga-aastased põllumajanduse keskkonnatoetuste (PKT) hin-
damise aruanded. Käesolev artikkel ongi valminud PRIA toetuste taotlemise and-
metabelite (PRIA, 2010–2021) ja ühe PMK poolt koostatud PKT hindamisaru-
ande (PMK, 2020) põhjal.

mailto:karli.sepp@pmk.agri.ee
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PRIA poolt on eeltoodud toetusi määratud ja välja makstud taotlusalusest 
kogupinnast siiski mõnevõrra väiksemale pinnale ja väiksemale arvule taotlejatele.

Tulemused ja arutelu

ÜPT taotluspind suurenes 2009.−2013. a toetusperioodi keskmisega võrreldes 
2020. a üle 75 000 ha (8%), kuid taotlejate arv vähenes 2234 e 14% võrra (joonis 1). 
KSM toetuse taotluspind pole uuel meetme toetusperioodil (2015. a alates) üldi-
selt oluliselt muutunud. Taotlejate arv on aga vähenenud koguni 40%. Taotlejate 
arvu vähenemine tuleneb põhiliselt osade ettevõtete KSM kohustuse üleandmi-
sest teistele KSM ettevõtetele ja osadel tootjatel ka KSM kohustuse asendamisest 
MAHE toetuse kohustusega. MAHE toetuse taotluspind ja taotlejate arv suurene-
sid 2009.−2013. a keskmisega võrreldes oluliselt kuni 2019. a, kusjuures taotlus-
pind suurenes üle 80 000 ha (67%) ja taotlejate arv 724 võrra (61%). 2015. a alates 
on MAHE toetuse taotlejaid olnud rohkem kui KSM toetuse taotlejaid. Samas on 
KSM kogupind olnud kaks kuni kolm korda suurem kui MAHE kogupind.

osade ettevõtete KSM kohustuse üleandmisest teistele KSM ettevõtetele ja osadel tootjatel ka 

KSM kohustuse asendamisest MAHE toetuse kohustusega. MAHE toetuse taotluspind ja 
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2020. a KSM ja MAHE pind ning taotlejate arv siiski vähenesid natuke, kuna osadel tootjatel 

lõppes viieaastane toetuse kohustusperiood, osad neist seda ei pikendanud ja uued tootjad ei 

saanud KSM ja MAHE toetust taotleda.  

KSM taotluspind moodustas kogu ÜPT taotluspinnast 2009.−2013. a keskmisena 50% ja 2020. 

a 46%, MAHE taotluspind aga vastavalt 13% ja 20%.  
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2020. a KSM ja MAHE pind ning taotlejate arv siiski vähenesid natuke, kuna 
osadel tootjatel lõppes viieaastane toetuse kohustusperiood, osad neist seda ei 
pikendanud ja uued tootjad ei saanud KSM ja MAHE toetust taotleda. 

KSM taotluspind moodustas kogu ÜPT taotluspinnast 2009.−2013. a kesk-
misena 50% ja 2020. a 46%, MAHE taotluspind aga vastavalt 13% ja 20%. 

MAHE toetuse taotlusaluste peamiste kultuurigruppide struktuur põllu-
maal (pind ilma püsirohumaa ja püsikultuurideta) erineb märkimisväärselt KSM 
ja ÜPT põllumaa kultuurigruppide struktuurist (joonis 2). MAHE põllumaal on 
lühiajaliste (kuni viie aastaste) rohumaade osakaal olnud aastate jooksul oluliselt 
suurem (2020. a 38%) kui KSM (2020. a 20%) ja ÜPT (2020. a 23%) pinnal, kuid 
teravilja (allakülvita) pinna osakaal oluliselt väiksem (2020. a vastavalt 29%, 55% 
ja 51%). MAHE põllumaal moodustavad märkimisväärse osa ka teraviljad alla-
külviga (2020. a 15%). KSM ja ÜPT põllumaal on nende osakaal jäänud aga väike-
seks (2020. a vastavalt 3% ja 5%). KSM ja ÜPT põllumaal kasvatatavate ristõieliste 
õlikultuuride (raps, rüps, sinep, rõigas) osakaal (2020. a vastavalt 13% ja 10%) 
on olnud aga oluliselt suurem kui MAHE põllumaal (2020. a 5%). 2009.−2013. 
a toetusperioodiga võrreldes on kõigi käsitletud toetustüüpide põllumaal märki-
misväärselt suurenenud kaunviljade osakaal. 
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Lühiajaliste rohumaade osakaal on aastate jooksul kõigi kolme toetustüübi põllumaal 

märkimisväärselt vähenenud ja terakultuuride osakaal suurenenud. Nii oli ÜPT põllumaal 

lühiajaliste rohumaade osakaal 2009.−2013. a keskmisena 33%, kuid 2020. a 23%, KSM 

põllumaal vastavalt 29% ja 20% ning MAHE põllumaal vastavalt 50% ja 38%.  
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Lühiajaliste rohumaade osakaal on aastate jooksul kõigi kolme toetustüübi 
põllumaal märkimisväärselt vähenenud ja terakultuuride osakaal suurenenud. 
Nii oli ÜPT põllumaal lühiajaliste rohumaade osakaal 2009.−2013. a keskmisena 
33%, kuid 2020. a 23%, KSM põllumaal vastavalt 29% ja 20% ning MAHE põllu-
maal vastavalt 50% ja 38%. 

MAHE tootmisel on terakultuuride pind teataval määral suurenenud ka vii-
maste aastate jooksul ülesharitud püsirohumaade arvelt. Kuigi ÜPP-st tulenevalt 
ei tohi EL-riigid püsirohumaid üldiselt üles harida, on see mahepõllumajanduses 
seadusandlusest tulenevalt siiski võimalik. Nii on MAHE toetuse taotlusalusel 
maal vahemikus 2016−2020 üles haritud ja põhiliselt terakultuuride kasvatami-
seks põllumaa alla viidud ligikaudu 4000−7000 ha püsirohumaa pinda aastas. 
Püsirohumaade osakaal tervikuna on olnud kogu Eesti MAHE toetuse taotlus-
alusel põllumajandusmaal siiski suhteliselt kõrge (2009.−2013. a 48% ja 2020. a 
36%). Kuna mahetootmine on suhteliselt ekstensiivne tootmisviis, ei halvenda 
püsirohumaade osakaalu sellises proportsioonis vähenemine veel märkimisväär-
selt üldist mahepõllumajanduskeskkonna kvaliteeti. Pigem võimaldab muude 
kultuuride kasvatamine mitmekesistada mahetoodangu sortimenti ning tõsta 
selle turuväärtust.

Tänu suurele lühiajaliste rohumaade osakaalule MAHE põllumaal peaks 
mullastruktuur olema MAHE tootmisel tervikuna parem, toiteelementide leostu-
mine väiksem ja orgaanilist C lisanduma mulla huumushorisonti rohkem kui 
KSM tootmisel. See loob soodsa keskkonna ka mullaelustiku, tolmeldajate, põllu-
lindude jm kasurite tegevuseks.

KSM toetuse saajad peavad oma ettevõtte põllumaa pinnal igal aastal kasva-
tama vähemalt 15% liblikõielisi heintaimi (liblikõielised heintaimed, nende segud 
kõrrelistega jm, allakülvid ning kaunviljad) ja MAHE toetuse saajad vähemalt 20%. 
Lisaks kehtivad ÜPT toetuse saajatele erinevad tingimused lämmastikku siduvate 
liblikõieliste kasvatamiseks nn rohestamise nõuetest tulenevalt. 

MAHE tootjate liblikõieliste kogupinna kasv aastate jooksul tuleneb üldisest 
mahetoetuse kogupinna suurenemisest. Samas on MAHE taotlejate liblikõieliste 
pinna osakaal aastate lõikes rohkem muutunud kui ÜPT ja KSM toetustüübi põl-
lumaal (joonis 3). KSM põllumaal on nende osakaal aga mõnevõrra vähenenud. 
Oluliselt suurem on liblikõieliste osakaal olnud just MAHE toetuse taotlejatel 
– 2020. a 57% põllumaa pinnast (ÜPT ja KSM taotlejatel vastavalt 31 ja 27%). 

Seire
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See tuleneb ühelt poolt suuremast lühiajaliste rohumaade osakaalust MAHE toot-
jate põllumaal. Teiselt poolt peavad MAHE tootjad põldudel kultuure lämmasti-
kuga varustama kõigepealt just liblikõieliste kasvatamisega (nende juurtega süm-
bioosis olevate mügarbakterite abil) ja seejärel orgaaniliste väetistega. Mineraalse 
lämmastiku andmine pole aga mahetootmisel lubatud. Kõik see peaks kokkuvõt-
tes vähendama täiendavate lämmastikväetiste kasutamisvajadust mahetootmisel 
ja looma võimalusi ettevõtte sisese lämmastiku aineringe paremaks toimimiseks. 

Mustkesa liiga sage kasutamine võib mullaviljakust järsult vähendada, kuna 
kiirendab oluliselt orgaanilise aine mineraliseerumist ja soodustab mullaero-
siooni. Ühel vegetatsiooniperioodil põllu mustkesana harimisel võib mineralisee-
ruda kogu orgaanilise aine hulk, mis näiteks kaheaastase põldheina kasvatami-
sega viljavahelduses mulda lisandub. Samuti lõhutakse mulla struktuur, hävita-
takse vihmausse ja suurendatakse toiteelementide leostumist. Seetõttu ei tohiks 
põllumajanduskeskkonna toetusmeetmed (PKT) mustkesa kasutamist soosida. 
2009.−2013. a toetusperioodil sai mustkesale lisaks ÜPT toetusele taotleda ka 
KSM ja MAHE toetust. Sellel perioodil oli mustkesa osakaal MAHE taotlejate 
põllumaal märkimisväärne – keskmiselt 6,3% (joonis 4). Uuel toetusperioodil 
2015. a alates KSM ja MAHE toetust mustkesale enam ei määrata. Viljavahelduse 
nõuetes piiratakse mustkesa kasutamist ka sellega, et mustkesa ei katkesta kül-

Joonis 3.  Liblikõieliste (liblikõielised heintaimed, nende segud kõrrelistega jm, allakül-
vid ning kaunviljad) pind ja osakaal kogu ÜPT, KSM ja MAHE toetuse taotlus-
alusel põllumaal.
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Joonis 4.  Mustkesa pind ja osakaal kogu ÜPT, KSM ja MAHE toetuse taotlusalusel põl-
lumaal.

vikorras samasse liiki või sugukonda kuuluvate põllukultuuride ja köögiviljade 
järgnevust. Mustkesa osakaal MAHE põllumaal on ilmselt oluliselt vähenenud 
just nende piirangute tõttu. 2020. a oli mustkesa osakaal MAHE põllumaal vaid 
0,2%. Mustkesa pind on vähenenud ka KSM ja ÜPT põllumaal. 

Kokkuvõte

MAHE toetuse taotlejate arv ja taotlusalune pind suurenesid MAK 2014−2020 
põllumajanduse keskkonnatoetuste taotlusperioodi jooksul oluliselt, kuna uued 
tootjad said meetmega ühineda igal aastal. KSM toetuse taotlejate arv vähenes 
aga märgatavalt.

MAHE taotlusalusel põllumaa pinnal (pind ilma püsirohumaa ja püsikul-
tuurideta) on suur osakaal olnud lühiajalistel rohumaadel (2020. a 38%), KSM ja 
ÜPT pinnal aga oluliselt väiksem (vastavalt 20% ja 23%). See peaks MAHE põllu-
maal rohkem soodustama kvaliteetsema mullakeskkonna teket ja tagama tolmel-
dajatele, põllulindudele ning muudele kasuritele paremaid elutingimusi. 

Ilma allakülvita teravilja pinna osakaal oli MAHE tootjatel oluliselt väiksem 
(29%) ja KSM ning ÜPT tootjatel suurem (vastavalt 55% ja 51%). MAHE tootjatel 
oli märgatavalt suurem osakaal aga allakülviga teraviljal, vähem kasvatati ristõie-
lisi õlikultuure.

Seire
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Lühiajaliste rohumaade osakaal on aastate jooksul vähenenud ja terakultuu-
ride osakaal suurenenud kõigi kolme toetustüübi põllumaal.

MAHE tootjatel on oluliselt vähenenud toetuse taotlusaluse püsirohumaa 
pind. Märkimisväärne osa (4000−7000 ha aastas) püsirohumaast haritakse üles ja 
asendatakse 1-aastaste põllukultuuridega.

MAHE põllumaal kasvatatakse suhteliselt palju liblikõielisi (liblikõielised 
heintaimed, nende segud kõrreliste jm, allakülvid ning kaunviljad) taimi (2020. a 
57%). KSM ja ÜPT tootjatel oli neid oluliselt vähem (vastavalt 27% ja 31%).

Mustkesa osakaal oli MAHE põllumaal varem märkimisväärne (2009.−2013. 
a keskmiselt 6,3%). 2015. a alates mustkesale mullakeskkonna seisundi halvenda-
mise tõttu enam MAHE ja KSM toetust ei määrata, mistõttu on mustkesa osakaal 
MAHE põllumaal langenud miinimumini (0,2%).

Tänuavaldused. Täname Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametit, kes tuli 
vastu meie päringusoovile ja koostas iga-aastaselt andmetabelid ÜPT ja põllumajanduse 
keskkonnatoetuste taotlemise andmetega, tänu millele on saanud võimalikuks ka käes-
oleva artikli valmimine.
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Maastikuelemendid põllumajandusmaastikus 
toetavad tootmist
Seminatural habitats in agricultural landscapes support plant production 

Eve Veromann
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut → eve.veromann@emu.ee

Põllumajanduse intensiivistumine on muutnud oluliselt põllumajandusmaas-
tikku kogu maailmas ja on üks peamiseid elurikkuse, nii taksonoomilise kui funkt-
sionaalse mitmekesisuse, vähenemise põhjuseid (Benton jt, 2003; Carmona jt, 
2020; Díaz jt, 2019; Foley jt, 2005). Ökosüsteemide degradeerumine ei ole pelgalt 
keskkonnaprobleem vaid sellel on reaalsed majanduslikud tagajärjed (Sandhu jt, 
2016). Suured põllumajandusmasinad ja laiad agregaadid nõuavad suuremaid ja 
kandilisemaid põllumassiive, millest ebamugavad, masinatööd segavad maastiku-
elemendid eemaldatakse, põllumajandusmaastik lihtsustub ja vaesestub dramaati-
liselt. Nii empiiriliselt kui teoreetiliselt on tõestatud ökoloogiline printsiip, et 
lokaalset elurikkust mõjutavad tugevasti regionaalne maastiku mitmekesisus ja liigi-
rikkus (näiteks: (Gaston, 2000)). Struktuurselt kompleksne maastik toetab oluliselt 
rohkemaid liike kui lihtne maastik. See tähendab, et elupaikade saarekesed, mis 
asuvad heterogeenses maastikus on asustatud potentsiaalselt palju mitmekesisema 
liigifondiga võrreldes sama suurte ja sama kvaliteediga elupaiga laikudega, mis asu-
vad ühetaolises maastikus. Paljudel liikidel on erinevate elupaikade vaheline liiku-
mine tavaline nähtus ja väga hästi on uuritud ka erinevate organismide levimine 
looduslikest elupaikadest põldudele (Thies ja Tscharntke, 1999; Bianchi jt, 2006;
Ricketts jt, 2008). Üheks sellise elupaikade vahelise liikumise põhjuseks on näiteks 
see, kui ressursid, mida liigid vajavad erinevatel eluetappidel on ruumiliselt eral-
datud. Näiteks parasitoidid vajavad paljunemiseks peremeesorganisme, kes asuvad 
põllul (kahjurid) ja toiduks nektarit, mis asub põllumajandusmaastiku elementidel 
(põllusaar, metsasiil, puude rida, hekk, kraav, kiviaed) õitsevatel taimedel. Samuti 
looduslikud mesilased (erakmesilased, kimalased), kelle pesa- ja toitumispaigad 
võivad asuda erisugustes biotoopides, erinevatel maastikuelementidel. 

Suured monokultuursed põllumassiivid pakuvad entomoloogilisest vaate-
nurgast nii toidu-, paljunemise- kui elupaigaressurssi ökoloogilises mõttes väga 
väikesele hulgale herbivooridele, keda me nimetame kahjuriteks, sest nad konku-
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reerivad meiega toidu pärast. Samas aga loome soodsad tingimused põllul kasva-
tatavale monokultuurile spetsialiseerunud liikidele: pakume neile ohtralt toitu ja 
paljunemisvõimalusi, oleme aga elimineerinud nende liikide looduslike vaenlaste 
(röövtoidulised putukad sealhulgas parasitoidid) võimalused nende arvukust 
vähendada. Kahjurite looduslikele vaenlastele on põllmajandusmaastikes maasti-
kuelementide olemasolu kriitilise tähtsusega. Mitteharitavad, mitmekesise taimes-
tikuga põlluservad on agroökosüsteemides elurikkuse soodustamisel võtmetäht-
susega. Maastikuelementide positiivne mõju röövtoiduliste lülijalgsete arvukusele 
avaldub siiski vaid nende piisava kvaliteedi ja kvantiteedi korral. Ziółkowska jt 
(2021) leidsid, et positiivne mõju jooksiklaste populatsiooni arvukusele algas 
siis, kui põlluservad olid mitte vähem kui 4 m laiad ja selliseid põlde oli ümb-
ruskonnas vähemalt 40%. On leitud, et rohumaaribad põlluservas pakuvad rööv-
toidulistele lülijalgsetele (jooksiklased, lühitiiblased, ämblikulaadsed, kiletiivali-
sed parasitoidid) talvitumispaiku, alternatiivset toitu, sigimis-, varje- ja elupaiku, 
samuti toimivad ühenduskoridoridena poollooduslike elupaikade vahel jne (Gallé 
jt, 2020, 2018; Laura jt, 2017; Schirmel jt, 2016). QuESSA projekti (Holland jt, 
2020) raames Eestis, Tartumaa põllumajandusmaadel tehtud uurimusest selgus, 
et talvituvate röövtoiduliste lülijalgsete hulk oli kõige kõrgem põlluga piirnevatel 
rohumaaribadel (maapinnal keskmiselt 373 isendit/m2) ja puiskoridorides (289 
isendit/m2) (Treier jt, 2017). Talvitumiskohtadest väljudes hakkavad röövtoiduli-
sed putukad endale süüa otsima ja liiguvad põldudele, kus nende saagiks langevad 
taimekahjurid. Näiteks suurenes rapsi ühe olulisema kahjuri, naeri hiilamardika 
(Brassicogethes aeneus), parasiteerituse tase oluliselt siis, kui põllu servas olid 
vanemad kui kuueaastased rohumaaribad. Samuti mõjusid positiivselt maastiku 
heterogeensus ja maastikuelementide sidusus. Parasiteerituse tase ületas määra, 
mida loetakse piisavaks, et hoida kahjuri arvukus allpool majanduslikku tõrjekri-
teeriumit (Thies jaTscharntke, 1999).

Eestis suurendasid rohumaaribad põlluservades rapsi teise, väga olulise kah-
juri, kõdra-peitkärsaka (Ceutorhynchus obstrictus) parasiteerituse taset, mis pai-
guti ületas 80% (Kovács jt, 2019). Nii kõrge parasiteerituse tase lubab järeldada, 
et parasitoidid hoiavad meil kõdra-peitkärsaka arvukuse looduliku kontrolli all 
ja selle kahjuri vastu ei tohiks siin insektitsiide üldse kasutada. Kõdra-peitkär-
saka parasitoidid talvituvad enamasti nii rohtsetel põlluservadel kui ka metsasii-
ludes. Meta-analüüsiga, kuhu olid kaasatud andmed nii Euroopast (sisaldas ka 
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Eesti andmed), Põhja-Ameerikast kui ka Uus-Meremaalt tõestati, et rohtsed põl-
luservad tõstsid looduslikku kahjuritõrje taset põllul keskmiselt 16% ja mis eriti 
oluline, mitte kuskil ei suurendanud nad kahjurite arvukust (Albrecht jt, 2020). 
Ometi kerkib ikka ja jälle küsimus, kas kahjurite looduslike vaenlaste soodus-
tamine tootjatel ka reaalselt saaki aitab tõsta. Suuremahuline uuring, kuhu oli 
kaastatud ligi 1500 uurimisala tõestas, et nii loodulike vaenlaste kui loodulike 
tolmeldajate liigiline mitmekesisus panustas olulisest saagi suurenemisse. See 
uuring tõestas, et mitte ainult kasurite arvukus vaid ka liigiline mitmekesisus on 
saagi suurusesse panustamisel võtmetähtsusega (Dainese jt, 2019). Tolmeldamine 
on ülioluline loodusehüve, mis monokultuursetes põllumajandusmaastikes on 
intensiivse agrokeemia kasutuse ja tolmeldajate toidutaimede ning elupaikade 
nappuse tõttu hääbumas (Garibaldi jt, 2016; Potts jt, 2016). Tolmeldajad mõjuta-
vad oluliselt toidutootmist, üle kolmandiku globaalsetest toidutaimede saagist ja 
kvaliteedist (IPBES, 2016) ning umbes 90% looduslikest õistaimedest sõltub tol-
meldajatest (Ollerton jt, 2011). Samuti nagu röövtoidulistel lülijalgsetel sõltub ka 
tolmeldajate heaolu maastikuelementidest, mis pakuvad neile nii toitu, varju, elu- 
ja talvitumispaiku (Williams jt, 2015; Kremen jt, 2018). Looduslike tolmeldajate 
puhul on kriitilise tähtsusega nii toidutaimede kättesaadavus kogu vegetatsiooni-
perioodi jooksul kui ka pesa- ja talvitumispaikade olemasolu. Ligi kolmveerand 
Eesti erakmesilaste liikidest ja enamik meie kimalaste liikidest pesitsevad pinna-
ses, mistõttu vajavad nad kohti, kus ei oleks häiringuid. Põllumajandusmaastikus 
pakuvad selliseid pesapaiku kvaliteetsed maastikuelemendid. Paljud uurimused 
on näidanud, et tolmeldajate puhul on eriti oluline taimede liigirikkus ja maas-
tikuelemendi vanus: mida liigirikkama taimestikuga ja vanem on põlluserv, seda 
rohkem ta toetab tolmeldajaid ja seda enam panustab kõrvalasuva põllu tolmel-
damisse (Albrecht jt, 2020). 

Tolmeldamishüve on olulise tähtsusega ka põllukultuuride kasvatajatele. 
Näiteks tootjate jaoks üks oluline kultuur on raps, mille saak ja kvaliteet tolmelda-
jate ohtra olemasolu korral põllul suureneb 20–35% (Bommarco jt, 2012; Perrot 
jt, 2018). Raps on üks nö intensiivseimaid kultuure, mida töödeldakse korduvalt 
erinevate taimekaitsevahenditega, sealhulgas ka insektisiididega. Esindusliku 
uuringuga, mis viidi läbi Prantsusmaa rapsipõldudel tõestati, et kui põllul oli tol-
meldajaid rohkem ja pestitsiide kasutati vähem, siis suurenes mitte ainult saak 
vaid ka kasum 16–40% hektari kohta (Catarino jt, 2019). Seega parandades põllu-
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majandusmaastikul tingimusi tolmeldajate jaoks, parandame nii saagi suurust kui 
ka kvaliteeti. 

Selleks, et tagada põldudel kahjuritõrje ja tolmeldamisteenus on vajalik, et 
sidusate ja kvaliteetsete mitmekesise taimestikuga maastikuelementide osakaal 
põllumajandusmaastikus oleks vähemalt 25%. Uurimused on näidanud, et isegi 
8% suuruse ala eraldamine põllumaast mitmekesiste maastikuelementide loomi-
seks (lisaks olemasolevatele) ei vähendanud saagi suurust samal põllul ja posi-
tiivne mõju saagi suurusele suurenes ajas (Pywell jt, 2015). Seega, teeme mono-
toonsed põllumajandusmaastikud tagasi mitmekesiseks, sellest võidavad nii toot-
jad, tarbijad kui loodus.

Tänuavaldused.Tööd toetas Eesti Teadusagentuuri personaalne uurimistoetus PRG1056. 
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Sissejuhatus

Põllumajandusmaastiku struktuur mõjutab otseselt seal pakutavate looduse 
hüvede kättesaadavust ja kvaliteeti. Olulisteks näitajateks on maastiku kompleks-
sus, maastikuelementide rohkus, nende mitmekesisus ja omavaheline sidusus. 
Põllumajandusmaastiku lihtsustumine – maastike muutmine liiga homogeenseks 
ja üksluiseks – on üks peamiseid elurikkuse vähenemise põhjustaid (Benton jt, 
2003; Foley jt, 2005; Carmona jt, 2020). Elurikkusest aga sõltuvad olulised loo-
duse hüved, sealhulgas looduslik kahjuritõrje, tolmeldamine ning mullaviljakuse 
säilimine. Struktuurselt mitmekesine maastik panustab üksluise põllumajandus-
maastikuga võrreldes oluliselt enam looduse hüvede toetamisse. Nii on erinevad 
uurimused leidnud, et maastiku struktuur ja mahepõllumajanduse osatähtsus 
selles mõjutavad oluliselt positiivselt nii taimede kui ka tolmeldajate mitmeke-
sisust (Roschewitz jt, 2005; Rundlöf jt, 2010; Gabriel jt, 2010; Power jt, 2012). 
Mitmekesise taimestikuga maastikuelemendid, näiteks rohtsed või puudega põl-
luservad, põllusaared, metsaservad, kraavid ja nende servad, hekid jne on oluli-
sed komponendid põllumajandusmaastikus elurikkuse suurendamisel ja aitavad 
tagada erinevate looduse hüvede pakkumise. Paljud uuringud on näidanud mit-
mekesise taimestikuga põlluservade ja rohumaaribade positiivset mõju põldudel 
nii tolmeldamisele kui ka looduslikule kahjuritõrjele (Bianchi jt, 2006; Bommarco 
jt, 2012; Garibaldi jt, 2016; Perrot jt, 2018; Aguilera jt, 2020; Albrecht jt, 2020). 
Taimekaitse nurgakivi mahepõllumajanduses on ennetus. Ennetus aga põhinebki 
looduslikult mitmekesise ökosüsteemi hoidmisel, mis aitab tagada kahjuripuhan-
gute vältimiseks vajaliku bioloogilise “tagala” kahjurite looduslike vaenlaste näol. 
Kuna loodusliku kahjuritõrje soosimine on mahepõllumajanduses hädavajalik, 
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peaks Eesti mahepõllumajandusmaastikud olema mitmekesiste maastikuelemen-
tidega ja heterogeensed. Antud töös hindasime, kas mahepõllumajandusmaasti-
kud on tavapõllumajandusmaastikega võrreldes mitmekesisemad ning sisaldavad 
rohkem maastikuelemente. 

Aastatel 2019–2020 kaardistasid Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooli teadla-
sed projekti ELME („Ökosüsteemide ja nende teenuste baastasemete hindamine 
ja kaardistamine, sh metoodika väljatöötamine Keskkonnaagentuurile“) raames 
üleriigiliselt nelja peamise maismaaökosüsteemi (mets, soo, niit ja põllumajan-
duslik ökosüsteem) seisundi ja pakutavad looduse hüved (Helm jt, 2020). Projekti 
käigus valminud Eesti ökosüsteemide kaart (nn baaskaart) näitab, kus mingi öko-
süsteem asub ja ökosüsteemide seisundikaardilt saab teavet, millises ökoloogi-
lises seisus on erinevad ökosüsteemid. Looduse hüvede kaardid näitavad nende 
paiknemist ja hulka. Põllumajanduslike ökosüsteemide hulka arvati projekti raa-
mes need alad, mis alates 2004. aastast on olnud aktiivses põllumajanduslikus 
kasutuses (allikas: PRIA toetusaluste põllumajandusmaade andmeregister) ning 
Eesti topograafia andmekogu (ETAK) klassi „haritav_maa“ kuuluvad võsastu-
mata alad. Põllumajandusökosüsteemide kohta oli töö puhul tegu esimese ülerii-
gilise ökosüsteemide seisundi kaardistamisega Euroopas.

Põllumajandusökosüsteemide seisundi hindamise põhimõtted

Seoses kultuuride vaheldumise ja külvikorraga, muutuvad põllumajandusli-
kud ökosüsteemid pisut igal aastal. Nii on neis maastikes kohapõhiseid püsivaid 
tunnuseid vähem kui teistes ökosüsteemides ja seisundi hindamisel tuleb kasu-
tada ka erinevate põllumajanduspraktikate mõju. Nii ongi põllumajandusmaastike 
seisundi tähtsaimateks määrajateks püsivate maastikuelementide ja pärandniitude 
lähedus ning kasutatavad põllumajanduspraktikad (nt viljelusviis, turvasmuldade 
kasutus). Eesti põllumajandusmaastike seisundi hindamiseks koondati andmed 
erinevatest allikatest, mis kirjeldavad maakasutust, keskkonnatingimusi ning põlde 
ümbritsevat maastikku (EELIS, ETAK, PRIA andmebaas, Maa-ameti taimkatte 
kõrgusmudel, digitaalne mullakaart). Andmete abil koostati indikaatorid, mille 
mõju igale põllumassiivile hinnati nn. mõjualade ulatuse kaudu (Martin jt, 2019). 

Eesti põllumajandusmaastike seisundi hindamise indikaatorid ning nende 
mõjualade ulatused (vt. joonis 1 ja 2 mõjualade näiteid erineva mitmekesisusega 
maastikes). 
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• Lineaarsed puistuga maastikuelemendid, mis on võrdsed ja laiemad kui 5 m: 
mõjuala 35 m mõlemale poole (kokku 70 m) pluss elemendi laius.

• Pindalalised põllusaared: mõjuala 75 m.
• Punkt-elemendilised põllusaared, üksikpuud: mõjuala raadius 35 m.
• Metsade mõjuala on metsa servast 35 m. 
• Pärandniitude mõju põllumaale: mõjuala niidukoosluse servast 300 m.
• Kõik üle 2 m laiused kraavid said mõjuala, mis arvestati järgmiselt: kraavi 

maksimaalne laius korda 3 (kraavi pervest 3 m laiune ala peaks olema külvi-
korrast väljas, lähtutakse eeldusest, et see nii on) jagatud 2. Mõjuala mõjub 
mõlemale kraavi poolele (näiteks kui kraav on 4 m lai: 4 × 3 / 2 = 6 m kraavi 
mõlemale poolele, koos kraaviga on mõjutsoon 16 m lai); kraave, mille 
laius on 1–2 m, mõjualaga ei ümbritsetud, sest neid võib kraaviperveni üles 
harida;

• Väikeveekogud (väiksemad vooluveekogud, tiigid, veesilmad jne), mõjuala 
35 m pluss elemendi enda laius.

 

 

 

 

 

Joonis 1 

 

Joonis 2 

Joonis 1.  Näide maasikuelementide mõjualade katvustest mitmekesises põllumajandus-
maastikus
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Joonis 1 

 

Joonis 2 Joonis 2.  Näide maasikuelementide mõjualade katvustest homogeenses põllumajandus-
maastikus

• Looduslikud vooluveekogude rannad ja kaldad ning maaparandussüsteemid 
suurema valgalaga kui 10 km2 on kaitstud vastavalt looduskaitseseadusele 
ja veeseadusele (10 m veekaitsevöönd), mõjualaks on antud töös määratud 
10 + 35 m mõlemale poolele (lähtutakse eeldusest, et veekaitsevööndis sätes-
tatud piirangutest peetakse kinni). 

• Kiviaiad: mõjuala 35 m. 
• Kaitsealused taimed, kui nad esinevad põllumaadega piirnevatel aladel: 

punktobjekt ja mõjuala 35 m.
Iga mõjuala olemasolu eest sai põld punkte ehk maastikuliselt mitmekesisemad 
põllud said kõrgemad väärtused. Lisaks sai põld punkte elurikkust hoidvate prak-
tikate eest, nt mahepõllumajandus, keskkonnasõbraliku majandamise toetus. 
Külvikorras oleva põllu paiknemine turvasmuldadel, karstialadel ja õhukestel 
paepealsetel muldadel võttis aga summast punkte maha. Koondpunktisumma 
alusel jagati põllud nelja seisundiklassi, põldude mõjualadega kaetuse alusel saab 
aga iseloomustada põllu elurikkust toetavate looduse hüvedega kaetust.
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Maastikuelementide mõjualade katvus külvikorras olevatel mahepõldudel

Põllul on olulisteks looduse hüvede pakkujateks looduslikud putuktolmeldajad 
ja põllukahjurite looduslikud vaenlased (eelkõige lülijalgsed). Selleks, et tagada 
jätkusuutlikku põllumajandust ja selle raames looduslikku tolmeldamist ja kahju-
rite haldamist, peaks kasulikud putukad olema võimelised levima suuremale osale 
põllust, lähtudes võimalikest pesa- ja talvituspaikadest ehk maastikuelementidest. 
Seetõttu ongi oluline hinnata, millised on nö maastikuelementide mõjualad põl-
dudel ehk kui suurt osa põllust kahjurputukate vaenlased ja tolmeldajad suudavad 
oma tegutsemisega “katta”.

Eesti mahepõldusid analüüsides selgus, et liigendatud põlde, kus maastiku-
elementide mõjuala on suur, on vähe. Ühe kolmandiku Eesti mahepõldudest 
moodustasid põllud, mille maastikuelementide mõjualad katsid alla 30%, teise 
kolmandiku moodustasid põllud mõjualade katvusega 30–50% ja üle 50%-se kat-
vusega põllud ülejäänud osa (joonis 3). Kui Eesti keskmisena on mahepõldudest 
ligikaudu 65% mõjualade katvus väiksem kui 50%, siis Põlva-, Saare-, Valga- ja 
Võrumaal oli selliseid põlde vastavalt 46,9%, 53,9%, 50,5% ja 54% ehk nende maa-
kondade põllud on keskmisest liigendatumad ja paremini loodusliku kahjuritõrje 
ja tolmeldamisega “kaetud”. Samades maakondades esineb ka suurim osakaal 
> 90%-se maastikuelementide mõjualade katvusega mahepõlde. 
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Joonis 3.  Külvikorras olevate mahepõldude maastikuelementide mõjualade katvus osa-
tähtsuste kaupa maakondade lõikes (andmed: PRIA, ETAK, EELIS).
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Kogu Eesti külvikorras olevast mahemaast on kõige rohkem neid põlde, mil-
lel maastikuelementide mõjuala jääb alla 30% põllu kogupindalast. Samas erine-
vad osakaalud maakonniti isegi kuni kaks korda, näiteks üldiselt heterogeensema 
maastikuga piirkondades Põlva-, Valga- ja Võrumaal on väiksema mõjualaga põlde 
19–24%, samas kui homogeensema maastikuga Lääne-Virumaal küündis sama 
näitaja üle 49,1%-ni. Hiiumaal, kus samuti domineerivad väikese mõjualade katvu-
sega põllud (48,6%), on olukord mõnevõrra teistsugune, seal moodustab valdava 
osa kogu haritavast maast mahepõllumajandus, mida viljeletakse väiksematel 
tihedalt koos paiknevatel põldudel, ilma et neid eraldaksid rohkem kui 5 m laiu-
sed rohuribad. Vastavalt pindalatoetuste tingimustele mahealadel maastikuele-
mentidega kaetud pind toetusaluse maa hulka ei kuulu, mistõttu on neist suur 
hulk likvideeritud, suurendamaks majandatava maa pindala, mõjutades aga see-
läbi ka antud näitajat. 

Alla 30% maastikuelementide mõjualade katvusega põldude näol on tegu 
üksluiste aladega, kus maastikuelementide vähesuse tõttu ei saa tootja loota loo-
dusliku kahjuritõrje toimimisele ning kahjuripuhangute ennetamine läbi bioloo-
gilise kontrolli on vähetõhus. Sellistel põldudel on kindlasti vajalik maastikuele-
mentide suurendamine, nt püsivate rohumaaribade loomine, laiemate servade 
loomine, puutukkade ning -ribade rajamine, hekkide rajamine. Võimalusel tuleks 
põlluga piirnevatel aladel taastada ja hooldusesse võtta poollooduslikke kooslusi, 
mis hoiavad hästi põllukahjurite looduslike vaenlaste arvukust ja liigifondi. 

Kolmandikul Eesti mahepõldudest katab maastikuelementide mõjuala 30–
50% põllu pindalast ja nimetatud katvusega mõjualadega põldude jaotumus on 
sarnane üle kogu Eesti. Üheteist protsendil põldudest on mõjualade katvus vahemi-
kus 50–60%, esinevad ka piirkondlikud erinevused. Keskmisest vähem esineb selle 
kategooria põlde Järva, Ida-Viru, Lääne-Viru ja Hiiu maakonnas (vastavalt 6,9%, 
7,9%, 8,5% ja 8,6%), rohkem on neid näiteks Põlva ja Pärnu maakonnas (vastavalt 
14,7% ja 13,6%). Alla 60% mõjualade katvusega põldude puhul ei ole põllu kesk-
osas kahjuritõrje hästi tagatud, kuid olukorra parandamine on küllalt lihtne. 

Põldudel, millel mõjualade katvus on vähemalt 70%, on potentsiaalselt hästi 
või väga hästi tagatud looduse hüvede, näiteks tolmeldamise ja kahjuritõrje tee-
nuste pakkumine. Mahepõldude osakaal, millel mõjualade katvus on vähemalt 
70%, moodustab Eestis keskmiselt siiski vaid 16,1%, oluliselt rohkem Eesti kesk-

Seire



144

misest on üle 70%-se katvusega põlde Põlva, Saare, Valga ja Võru maakonnas 
(vastavalt 28,0%, 27,2%, 24,3% ja 27,3%).

Põlde, millel maastikuelementide mõjualade katvus on kõrge, ületades 90% 
põllu pindalast, esineb üle kogu Eesti, kuid nende osakaal kõigi mahepõldude 
lõikes on väga väike, vaid 5,8%. Mõnevõrra suurem Eesti keskmisest on kõrge 
mõjualade katvusega põldude osatähtsus Lääne, Põlva, Pärnu, Saare, Valga ja 
Võru maakonnas, küündides üle 6,5% (vastavalt 6,5%, 11,1%, 6,6%, 16,6%, 8,0% ja 
9,8%). Enamasti jääb peaaegu täielikult maastikuelementide mõjualadega kaetud 
mahepõldude osakaal kogu maakonna mahepõldudest vahemikku 3–5%, Saare 
maakonna väga suure katvusega põldude osakaalu tingib kõrge poollooduslike 
koosluste, rannaniitude, loopealsete, puisniitude ja teiste liigirikaste ökosüstee-
mide, olemasolu ja jaotumus maastikul. Pärandniitude potentsiaali majutada ja 
toetada erinevaid looduse hüvesid pakkuvaid eluslooduse rühmi hinnatakse väga 
kõrgeks, mistõttu need panustavad oluliselt mõjualade katvusesse kogu põlluma-
jandusmaal.

Kokkuvõte

Üldiselt on Eesti mahepõllumajandusmaadel maastikuelementide lisamise/
laiendamise suunas veel palju arenguruumi, selleks et tagada looduse hüvede jät-
kusuutlikkus põldudel. Hetkel ei ole ca kahel kolmandikul mahepõldudest pii-
savalt liigendatust, et ennetada ja ohjata kahjuripuhanguid ning tagada maksi-
maalne võimalik tolmeldamisteenus. Suure tõenäosusega tuleneb tänane suhteli-
selt kehv hetkeseis sellest, et seni ei ole mahepõllumajanduses maastikuelemendid 
kuulunud toetusaluse maa hulka. See peab kindlasti muutuma, sealhulgas peavad 
toetusõiguslikuks saama ka uued, rajatavad maastikuelemendid. Uuel perioodil 
on loodetavasti rakendumas nn ökosüsteemi teenuste toetus, mis põhineb maasti-
kuelementide mõjualade katvusel ning aitab soodustada olemasolevate maastiku-
elementide säilitamist ja uute loomist. 

Tänuavaldused. Käesolev uurimistöö on valminud Keskkonnaagentuuri juhitava ELME 
projekti (kaasrahastajad Euroopa Liidu Ühekuuluvusfond ja SA Keskkonninvesteeringute 
Keskus) töö ’Ökosüsteemide ja nende teenuste baastasemete hindamine ja kaardistamine, 
sh metoodika väljatöötamine Keskkonnaagentuurile’ raames. Autorid tänavad kõiki 
ELME projekti partnereid ja sellesse panustajaid. Lisaks toetasid autoreid Eesti Teadus-
agentuur (PRG874 ja PRG1056) ning Euroopa Regionaalarengu Fond TK131 (Tippkeskus 
EcolChange).
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Seiretulemused erinevate toetustüüpide mõjust 
põllulindudele ja kimalastele
Monitoring results on the effects of different support
schemes on farmland birds and bumblebees

Eneli Viik
Põllumajandusuuringute Keskus → eneli.viik@pmk.agri.ee

Sissejuhatus

Põllumajandusmaastiku elurikkuse seisund maailmas, sh Eestis, on halvene-
mas. Põhjuseid on palju, millest üks on põllumajanduse intensiivistumine ja maa-
kasutuse muutused. Olukorra parandamiseks on Euroopa Liidu ühise põllumajan-
duspoliitika raames põllumajandustootjatel võimalus taotleda toetusi, millele on 
seatud elurikkust soosivaid nõudeid. Nende hulka kuuluvad Eesti maaelu arengu-
kava (mak) mahepõllumajandusliku tootmise toetus (mahe) ja keskkonnasõbra-
liku majandamise toetus (ksm), mille üks eesmärk on säilitada ja suurendada elu-
rikkust ja maastiku mitmekesisust. Töö eesmärk ongi hinnata mahe ja ksm toetuse 
panust elurikkuse eesmärgi täitmisel, mida tehakse Põllumajandusuuringute Kes-
kuse (pmk) koordineerimisel toimuva põllulindude ja kimalaste seire põhjal.

Materjal ja metoodika 

Kimalaste ja põllulindude andmeid koguti igal aastal 66 põllumajandusette-
võtte maadel, millest 22 mahe, 22 ksm toetusega ja 22 kontrollgruppi kuuluvate 
põllumajandustootjate kasutuses, kes taotlevad küll ühtset pindalatoetust (üpt), 
aga ei ole liitunud mahe ja ksm toetusega. Erandlikult koosnes põllulindude seire-
valim 2015. aastal 53 seirealast: 13 mahe, 21 ksm ja 19 üpt ala. Seirealad asusid 
kahes piirkonnas: Kesk-Eestis (Lääne-Viru, Järva ja Jõgeva maakond) ja Lõuna-
Eestis (Valga, Võru ja Põlva maakond). Kesk-Eesti esindab monotoonsema maas-
tikuga ja väiksema püsirohumaade osakaaluga piirkonda kui Lõuna-Eesti. 
Mõlemas piirkonnas oli 33 seireala. 2015. aastal vahetati ligi kolmandik seireala-
dest välja ning uuenenud valimiga alustati kimalaste seiret 2015. ja põllulindude 
seiret 2016. aastal.

Põllulindude andmeid koguti aastatel 2010–2020 perioodil aprilli lõpp kuni 
juuni keskpaik kolm korda. Selleks valiti igal alal välja haritaval põllul asuv 1 km 
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pikkune transekt (loendusrada), millest 50 m mõlemale poole keskjoont pandi 
kirja kõik kuuldud-nähtud linnud, kes võivad olla potentsiaalsed pesitsejad. 
Loendused toimusid varahommikul ajavahemikus kell 4–10 ning arvestati ilmas-
tikuolude sobilikkust. Välitöid tegi Eesti Ornitoloogiaühing.

Kimalaseandmeid koguti aastatel 2009–2020 perioodil juuni lõpp kuni 
augusti keskpaik kolm korda. Selleks valiti igal alal välja 500 m pikkune loendus-
rada, millest 400 m oli haritava põllu servas rohumaaribal paiknev püsitransekt 
ning 100 m oli seireaastate jooksul muutuva asukohaga, paiknedes võimalusel 
tolmeldamist vajava kultuuriga põllul (nt ristik). Loendaja liikus aeglasel mööda 
loendusrada ja märkis 2 m laiusel ribal üles kõik õisi külastavad kimalased. 
Loendusrada jagati enamasti lõikudeks, mis eristasid elupaigatingimusi või kulge-
sid ühest käänupunktist teiseni. Igal lõigul hinnati 4-pallises skaalas ka õite tihe-
dus, kuna kimalaste arvukus ja liigirikkus sõltub toidubaasist, s.o kättesaadavast 
nektarist ja õietolmust. Loendused toimusid enamasti ajavahemikus kell 10–17 
sobilike ilmastikuoludega. 2014. ja 2017.–2020. aastal märgiti üles ka kimalaste 
külastatud taimeliigid. Välitöid tegi Eesti Maaülikool.

Tulemused ja arutelu

Kesk- ja Lõuna-Eesti piirkondade transektidel loendati aastatel 2010–2020 
potentsiaalsete pesitsejatena kokku 5755 paari linde, kellest 43% Kesk-Eestis ja 
57% Lõuna-Eestis ning 37% mahe, 33% ksm ja 30% üpt aladel. Aastate jooksul 
loendati kokku 51 pesitsevat põllulinnuliiki, seejuures Kesk-Eestis 18 ning Lõuna-
Eestis 49 liiki ning mahe aladel 43, ksm aladel 26 ja üpt aladel 31 liiki. 

Kõigil seireaastatel domineeris ülekaalukalt avamaastikku eelistav põldlõoke 
(olenevalt aastast 60–79% paaridest). Põldlõokesele järgnesid pesitsevate paaride 
osakaalult kadakatäks, kiivitaja, sookiur, pruunselg-põõsalind ja talvike. Kõige 
väiksema pesitsevate lindude mitmekesisusega olid Kesk-Eesti ksm alad, kus 
kohati perioodil 2010–2019 kokku vaid kolme pesitsevat linnuliiki: põldlõokest, 
kiivitajat ja kadakatäksi. 2020. a lisandus neljanda liigina ühe pesitseva paariga 
kägu. Kesk-Eesti ksm loendusradade puhvrites esines ka kõige vähem maastiku-
elemente. Laiemas plaanis vaadatuna oli PRIA andmetel Kesk-Eesti seiremaa-
kondade põllumassiivide keskmine pindala, millel esines ksm toetusega põlde 
(aga ei esinenud mahe toetusega põlde) palju suurem kui selliste põllumassiivide 
keskmine pindala, millel leidus vaid üpt toetusega põlde (ksm ja mahe toetu-
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sega põlde ei olnud) või leidus mahe toetusega põlde (aga ei olnud ksm toetusega 
põlde) – keskmised vastavalt 16 ha, 6 ha ja 8 ha. Lõuna-Eesti vastavad keskmised 
pinnad olid 9 ha, 3 ha ja 4 ha. Seega on Kesk-Eesti ksm seirealade madalama lin-
nustiku mitmekesisuse põhjuseks ilmselt vähene maastiku mitmekesisus.

Keskmine pesitsevate linnupaaride ja liikide arv loendusraja kohta olid 
Lõuna-Eestis enamasti statistiliselt oluliselt kõrgemad kui Kesk-Eestis (PMK, 
2020). Toetustüübiti olid Lõuna-Eestis linnunäitajad enamikul juhtudel mahe 
aladel kõrgemad kui ksm ja üpt aladel – see vahe oli küll suurem viiel esimesel 
seireaastal (joonis 1). Kesk-Eestis oli keskmine pesitsevate paaride arv loendus-
raja kohta läbi aastate mahe aladel kõrgem kui ksm ja üpt aladel, pesitsevate lii-
kide arvu puhul kehtis see esimesel neljal seireaastal (2010–2013). Seejärel pesit-
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sevate liikide arv Kesk-Eesti mahe aladel langes järsult ning jäigi edaspidi sama 
madalale tasemel kui ksm ja üpt aladel. Madalaimad olid keskmised pesitsevate 
lindude näitajad Kesk-Eestis sagedamini ksm, Lõuna-Eestis sagedamini üpt ette-
võtetes. Statistiliselt olulisi erinevusi linnunäitajates lähtuvalt toetustüübist leiti 
siiski vaid üksikutel juhtudel (PMK, 2020).

Tulemused viitasid, eriti ilmekalt perioodil 2010–2013/2014, et mahe ette-
võtted on põllulindudele sobivam elupaik. Ühelt poolt olid mahe alade mõne-
võrra kõrgemad linnunäitajad ilmselt seotud meetme nõuetega: mahe ettevõtetes 
on keelatud kasutada sünteetilisi pestitsiide ja enamust mineraalväetisi ning ilm-
selt leidus neile seal rohkem toitu. Lisaks oli mahe aladel loendusrajast keskmi-
selt üle 60% lühiajaliste rohumaade all (üpt ja ksm aladel Kesk-Eestis 10–20%, 
Lõuna-Eestis 30%), mis on lindudele soodsam elupaik.

Viimastel aastatel (Kesk-Eestis alates 2014. ja Lõuna-Eestis alates 2015. aas-
tast) pesitsevate lindude näitajad mahe aladel aga langesid märgatavalt. Ühe 
põhjusena võib kahtlustada väiksemat valimit 2015. aastal ja seirevalimi muutust 
2016. aastal (Kesk-Eestis vahetus 8 ja Lõuna-Eestis 6 mahe ala), kuid samas toimus 
Kesk-Eesti mahe aladel järsk langus juba enne valimi muutust 2014. aastal. Lisaks 
toimus langus ka teiste toetustüüpidega aladel, kuigi seal vahetati välja üksikud 
alad: Kesk-Eestis 1 üpt ning Lõuna-Eestis 1 ksm ja 2 üpt ala. Keskmisi linnu-
näitajaid analüüsiti ka vaid alade kohta, mis olid perioodil 2010–2020 igal aastal 
valimis – Kesk-Eestis oli selliseid alasid 18, Lõuna-Eestis 21, kuna jooksvalt on 
olnud vajadus üksikuid alasid välja vahetada. Leiti, et ka vaid neid alasid arvesse 
võttes jäid ksm ja üpt üldised trendid samaks. Sama kehtib ka Lõuna-Eesti mahe 
alade pesitsevate liikide arvu osas, pesitsevate paaride arvus olid mõned erisused. 
Kesk-Eesti mahe alade kohta ei saanud sellist analüüsi teha, kuna selliseid alasid 
oli vaid üks. Üldiselt võib järeldada, et muutuste peamine põhjus ei ole muutused 
seirevalimis.

Põllulindude arvu vähenemisele Eestis viitab ka riikliku keskkonnaseire prog-
rammi raames läbiviidav haudelinnustiku punktloendus (Nellis, 2020). Selle põh-
jal arvutatakse Eesti kohta Euroopa põllulinnustiku kompleksindeksit (FBI), mille 
trend oli aastatel 1983–2020 mõõduka langusega (keskmiselt 1,3% aastas), aastatel 
2011–2020 aga ebaselge (langus keskmiselt 3,4% aastas). Mak põllulindude seires 
perioodil 2010–2020 kohatud 15 arvukaimast pesitsevast liigist kuuluvad haudelin-
nustiku punktloenduse 2011.–2020. aasta trendi järgi mõõdukalt langeva trendiga 



151

liikide hulka üheksa – seega, kui Eestis üldiselt on need liigid mõõdukalt langeva 
trendiga, on arusaadav, et see kajastub ka mak põllulindude seires.

Põllulindude olukord Eestis on murettekitav ja mak meetmed ei ole olnud 
piisavad nende negatiivsete muutuste ärahoidmiseks. Kuna langevad trendid ilm-
nevad kõigi toetustüüpidega aladel ning ka riikliku seire raames tehtavas hau-
delinnustiku punktloenduses, ei ole languse põhjuseks ilmselt eri toetustüübiga 
ettevõtete lokaalsed omapärad, vaid muud laiemalt negatiivset mõju avaldavad 
tegurid (nt üleüldine põllumajanduse intensiivistumine ja põllumajandusmaas-
tiku ühekülgsemaks muutumine). Lisaks mõjutavad põllulinde mitmed Eesti 
põllumajanduse välised tegurid. Näiteks on paljud Eestis pesitsevad põllulinnu-
liigid rändlinnud ning mõjutatud tingimustest rändeteedel ja talvitumispaigas. 
Uurimist vajab ka kiskluse roll.

Kesk- ja Lõuna-Eesti piirkondade transektidel loendati aastatel 2009–2020 
kokku 38 674 kimalast, kellest 30% Kesk-Eestis ja 70% Lõuna-Eestis ning 37% 
mahe, 38% ksm ja 25% üpt aladel. Aastate jooksul on kohatud 21 liiki päriskima-
lasi, sh olenevalt aastast mahe ettevõtetes 17–20, ksm ettevõtetes 14–21 ja üpt 
ettevõtetes 13–18 liiki. Kesk-Eestis kohati olenevalt aastast 14–19 ja Lõuna-Eestis 
17–20 liiki kimalasi. Loendatud isenditest olid aastate jooksul suurima osakaa-
luga kivi-, maa-, põld-, aed-, tume-, soro- ja metsakimalased. Viie aasta põhjal 
olid sagedamini külastatud taimeliigid erinevad ristikud, harilik hiirehernes, ussi-
keel, arujumikas, põldohakas ja põldjumikas (PMK, 2020).

Keskmine kimalaste arvukus ja liikide arv loendusraja kohta olid enamasti 
Lõuna-Eestis kõrgemad kui Kesk-Eestis ning enamasti oli erinevus ka statistiliselt 
oluline (PMK, 2020). Läbiva trendina olid seireaastate 2009–2019 jooksul kima-
laste keskmised näitajad loendusraja kohta üpt ettevõtetes madalamad kui mahe 
ja ksm ettevõtetes, mis jätkus Kesk-Eestis ka 2020. aastal (joonis 2). Erandlikult 
olid Lõuna-Eestis 2020. aastal kimalaste keskmised näitajad loendusraja kohta 
ksm aladel langenud peaaegu perioodi madalaima tasemeni ning väga suur langus 
toimus ka mahe alade kimalaste arvukuses. Sellise languse põhjuseid ei oska esi-
algu seletada. Mahe ja ksm ettevõtete võrdluses olid keskmised kimalasenäitajad 
seireperioodi jooksul loendusraja kohta olenevalt näitajast ja aastast kõrgemad 
kord mahe, kord ksm aladel. Läbi aastate leiti kõige madalamad kimalasenäita-
jad Kesk-Eesti üpt aladel ehk seal olid järelikult kimalastele kõige ebasoodsamad 
tingimused, sh kõige madalam õite tihedus. Sageli oli kimalasenäitajate erinevus 
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toetustüübiti statistiliselt oluline ning sel juhul olid näitajad enamasti ksm ja/või 
mahe aladel oluliselt kõrgemad kui üpt aladel ning vahel ksm aladel ka oluliselt 
kõrgemad kui mahe aladel (PMK, 2020).

Üheks põhjuseks, miks kimalasenäitajad olid sageli mahe ja ksm aladel kõr-
gemad kui üpt aladel, võivad olla ksm ja mahe toetuse nõuded. Mahe ettevõtetes 
on keelatud kasutada sünteetilisi taimekaitsevahendeid ja enamust mineraalväe-
tisi, mis peaks kimalastele soodsalt mõjuma. Ksm sisaldab endas samuti mitmeid 
elurikkusele kaudselt positiivselt mõjuvaid nõudeid: 2–5 m laiused mitmeaastase 
taimestikuga rohumaaribad, viljavahelduse/külvikorra rakendamine, nõue kasva-
tada kogu ettevõtte toetusõiguslikul maal vähemalt 15% puhaskülvina liblikõielisi 
põllumajanduskultuure või liblikõieliste-kõrreliste heintaimede segu, glüfosaatide 
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kasutamise piirangud ning kohustus osaleda koolitustel. Kõik need nõuded või-
vad kaudselt kimalastele kasulikud olla, vähendades taimekaitsevahendite kasu-
tust, suurendades kimalaste toiduressurssi ja pesitsuspaikade olemasolu.

Üpt loendusradadel oli õite tihedus sageli oluliselt madalam kui mahe ja/
või ksm aladel – samas võeti õite tihedus statistilistes analüüsides arvesse ning 
ikkagi leiti sageli, et kimalasenäitajad olid üpt aladel oluliselt madalamad. 2014. 
ning 2017.–2020. aastal märgiti üles taimeliigid, millel kimalasi kohati. Kesk-
Eestis oli kõigil viiel aastal kimalaste külastatud keskmine taimeliikide arv loen-
dusraja kohta madalaim üpt aladel, Lõuna-Eestis aga mahe aladel (PMK, 2020). 
2016.–2020. aasta kimalaste loendusradade rohumaaribade laiuse analüüsist ilm-
nes, et olenevalt aastast oli üle 3 m laiuste rohumaaribade pikkuse osakaal ribadel 
asuvate loendusradade kogupikkusest Kesk-Eesti ksm aladel 31–43%, üpt aladel 
17–35% ja mahe aladel 0–8%, Lõuna-Eestis vastavalt 10–35%, 10–20% ja 0–13% 
(joonis 3). Seega oli üpt aladel üle 3 m laiuste ribade osakaal üllatavalt kõrge, eriti 
võrreldes mahe aladega. Sellele vaatamata olid üpt aladel kimalasenäitajad ena-
masti kõige madalamad – ilmselt on peamiseks põhjuseks madalam õite tihedus, 
mis tuleneb muuhulgas sellest, üpt aladel olid rohumaaribad kõige sagedamini 
niidetud (joonis 4). Mõjutada võivad ka teistsugused majandamisvõtted ja maa-
kasutus üpt aladel.
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Joonis 3.  Põllu servas rohumaaribal asuva kimalaseseire loendusraja pikkuse osakaal 
ribal asuva loendusraja kogupikkusest 2016.–2020. aastal lähtuvalt riba laius-
klassidest piirkonniti ja toetustüübiti.
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Arvestades ksm ja mahe toetuse nõudeid ning sageli kõrgemat õite tihedust 
mahe loendusradadel, võiks eeldada, et mahe aladel on kimalasenäitajad kõr-
gemad kui ksm aladel. Tegelikkuses olid näitajad kõrgeimad kord mahe, kord 
ksm aladel. Eri toetustüübiga alad paiknevad maastikus läbisegi, mis tähendab, et 
mahe alad võivad olla mõjutatud kõrval asuvast intensiivsemast majandamisest. 
Samas leiti 2019. aasta PRIA andmetel, et mahe seirealade ümber moodustatud 
500 m, 1 km ja 2 km puhvrites oli mahe toetusega pinna osakaal puhvris asuvast 
põllumajandusmaast oluliselt kõrgem kui ksm ja üpt seirealade ümber moodusta-
tud puhvrites ehk siis võiks sobida mahe võrdlusgruppi esindama (PMK, 2019).

Seega võib olla, et ksm aladel ongi teatud juhtudel kimalastele soodsamad 
tingimused kui mahe aladel – eriti põllu servas asuvatel rohumaaribadel ja Kesk-
Eestis. Kuigi keskmine õite tihedus loendusraja kohta oli mahe aladel enamasti 
kõrgem kui ksm aladel, siis 2014. ning 2017.–2020. aasta kimalaste külastatud 
taimeliikide koguarv ja keskmine külastatud taimeliikide arv loendusraja kohta 
olid enamasti kõrgeimad ksm aladel (PMK, 2020). Järelikult pakkusid need isegi 
mitmekesisemat toiduvalikut kui mahe alad. Lisaks ilmnes 2016.–2020. aasta 
kimalaste loendusradade rohumaaribade laiuse analüüsist, et aastate keskmisena 
oli ksm aladel üle 3 m laiuseid ribasid Kesk-Eestis olenevalt aastast 31–74% ja 
Lõuna-Eestis 10–35%, samas mahe aladel vaid vastavalt 0–8% ja 0–13%. Samuti 
olid ksm tootjad kõige väiksema osa oma seirealustest rohumaaribadest ära niit-
nud (joonis 4). Seega: ksm rohumaaribad olid laiemad ning harvemini niidetud 
kui mahe põldude servas asuvad ribad, enamus kimalaste loendusrajast asubki 
aga rohumaaribadel.
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Nii linnu- kui ka kimalasenäitajad olid enamasti Lõuna-Eestis kõrgemad kui 
Kesk-Eestis, mis tuleneb piirkondlikest eripäradest. Mitmed elurikkusele soodsad 
maastiku mitmekesisuse näitajad olid 2 km raadiuses seirealadest Lõuna-Eestis 
oluliselt kõrgemad kui Kesk-Eestis (PMK, 2014, 2015). 2019. aastal oli PRIA 
andmetel seirealustes maakondades keskmine üpt taotletud pind taotleja kohta 
Kesk-Eestis olenevalt maakonnast 98–116 ha, Lõuna-Eestis 35–62 ha. 2020. aastal 
jäi olenevalt seiremaakonnast põllumassiivi keskmine pindala Kesk-Eestis vahe-
mikku 8–11 ha, Lõuna-Eestis 4–6 ha, püsirohumaade osakaal oli Kesk-Eestis 16%, 
Lõuna-Eestis aga 26%. Seega pakub Lõuna-Eesti oma mitmekesisema maastiku, 
väiksemate ettevõtete ja põllumassiividega ning suurema püsirohumaade osakaa-
luga rohkem sobivaid elupaiku.

Järeldused

Põllulindude olukord oli parem mahe aladel ning ühtmoodi kehvem ksm ja 
üpt aladel. Viimastel aastatel langesid linnunäitajad kõigi toetustüüpidega aladel, 
mis tuleneb ilmselt üldisest põllumajanduse intensiivistumisest ja maastiku ühe-
külgsemaks muutumisest. Lisaks mõjutavad põllulinde mitmed Eesti põlluma-
janduse välised tegurid. Kimalaste olukord oli mahe ja ksm aladel parem kui üpt 
aladel, millele aitavad ilmselt kaasa mitmed keskkonnatoetuste nõuded. mahe ja 
ksm alade võrdluses olid kimalasenäitajad kohati ksm aladel isegi kõrgemad, eriti 
Kesk-Eestis. Põhjus on tõenäoliselt selles, et ksm rohumaaribad olid kõige laie-
mad ja kõige harvemini niidetud.

Tänuavaldused. Seiret rahastati Eesti maaelu arengukava 2009–2013 ja 2014–2020 teh-
nilise abi vahenditest. Tänan siiralt kimalase- ja linnuseire välitöö tegijaid.
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