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EESSÕNA
Põllumajandussektoris ei ole võimalik keskenduda üksnes klassikalises mõttes efektiivsele tootmisele. Loodus- ja elukeskkonda hoides peab järjest suuremal määral panustama keskkonnahüvedesse.
On vaja tagada kliimamuutuste mõjudega arvestamine, põhja- ja pinnavee hea seisund, tasakaalustatud
maa- ja mullakasutuse jätkusuutlikkus, looduse elurikkuse ja elupaikade säilimine ning inimeste ja
loomade tervise ohtude ärahoidmine.
Hea põllumajandustava on põllumajanduse üldtunnustatud reeglistik, mis koosneb õigusaktidega
määratud keskkonnanõuetest ja soovituslikest juhistest. Keskkonnanõuete ja soovituslike juhiste järgimine vähendab keskkonna reostumise või keskkonnaseisundi halvenemise ohtu. Kõigile põllumajandustootjatele mõeldud hea põllumajandustava soovituslike juhiste järgimine on vabatahtlik. Käesolev
juhendmaterjal on kolmas sellelaadne väljaanne Eestis. Esimene Hea põllumajandustava anti Keskkonnaministeeriumi ja Põllumajandusministeeriumi koostöös välja 2001. aastal. Materjale uuendati
2006. aastal lähtudes sel ajal kehtivatest õigusaktidest ja Euroopa Liidu liikmesriikide analoogilistest
dokumentidest.

Karksi ürgorg. Foto Ilmar Roosmaa
Riigikogu võttis 2019. aastal vastu uued veeseaduse ja jäätmeseaduse eelnõud. Uute seaduste ja
nendega seotud rakendusmääruste vastuvõtmisega jõudis lõpule üle 10 aasta kestnud keskkonnaõiguse
korrastamise protsess, mille käigus töötati välja süstematiseeritud ja ühtlustatud keskkonnaõiguse kontseptsioon. Käesolevas väljaandes on lähtutud 2020. aasta alguses kehtivatest õigusaktidest.
Selguse huvides peab märkima, et kuna tegemist ei ole ametlikult kinnitatud dokumendiga, ei
ole käesolev väljaanne hea põllumajandustava eeskiri Euroopa Ühenduste Nõukogu nitraadidirektiivi
(91/676/EMÜ) tähenduses. Nimetust „Hea põllumajandustava“ kasutame näitamaks seost kahe varasema põllumajanduse keskkonnanõudeid ja soovituslikke juhiseid koondava samanimelise trükisega.
Materjali jälgitavuse huvides on kohustuslikud nõuded välja toodud punase tekstiga ja soovituslikud nõuded rohelise tekstiga.
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1. PÕLLUMAJANDUSE SEOS VEEKESKKONNAGA
Põllumajandus kui veeressursi tarbija
Vesi on üks olulisemaid loodusvarasid, millest sõltub vähemal või suuremal määral kõikide elusorganismide elutegevus. Vett loetakse küll taastuvate maavarade hulka, kuid arvestades inimtegevuse
tagajärjel toimuvat vee reostamist ja mageveevarude ebaühtlast jaotust maakeral, tuleb magedat vett
kasutada väga otstarbekalt. Põllumajandus on kogu maailmas üks suurimaid, samas ebaefektiivsemaid
veekasutajaid, avaldades veevarudele järjest kasvavat survet ja mõjutades ka muuks otstarbeks saadaoleva vee kogust ja kvaliteeti. Kolmandik Euroopas kasutatavast veest kulutatakse põllumajandussektoris
ning Maailmapanga hinnangul suureneb 2030. aastaks globaalne vee nõudlus põllumajanduses praegusega võrreldes 30–45%. Kliimamuutused omakorda vähendavad veevarude kättesaadavuse kindlust
– mõnedes Euroopa piirkondades on tulevikus rohkem ja teistes vähem magevett. Tööstuses ja majapidamistes on võimalik küll rakendada vee säästlikumaid kasutusviise, ent veest sõltuvad ökosüsteemid
võivad saada pöördumatuid kahjustusi. Sellel on aga märksa laiem mõju kui vaid konkreetse veekogu
elukond, see mõjutab meid kõiki. Õigeid põllumajandustavasid järgides võime vee kasutamist põllumajanduses märkimisväärselt tõhustada, mis tähendab suuremaid veevarusid muuks otstarbeks, eelkõige
loodusele.
Eestis on veeressurssi rohkem kui
enamuses maailma riikides, meie põhjaveevarud on suured ning enamikule
Eesti inimestest on kättesaadav puhas
joogivesi. Samuti ületab meie sademete
hulk aurumise, mis võimaldab põllukultuure kasvatada enamasti ilma niisutussüsteemideta. See annab meile teatud
konkurentsieelise, mis võib kliimamuutuste jätkudes veelgi tugevneda. Eestist
on viimase kümne aasta jooksul saanud
teravilja eksportiv maa. Me kasutame
vett põllusaaduste tootmisel ja ekspordime põllusaadusi – seega võime öelda, et
Viljapuuaia vihmutamine. Foto Jaan Kivistik
meist on juba saanud vett eksportiv maa.
Siiski ei ole Eesti sademeterežiim põllukultuuride kasvatamiseks alati optimaalne
– taimede seisukohalt esineb sageli nii
veepuudust kui liigniiskust. Varasemalt
on Eesti põllumajandusmaadel pööratud
olulist tähelepanu just põllumaade kuivendusele: 1980-ndate esimeses pooles
oli kuivendusega hõlvatud 85% (800 000
ha) haritavast maast, millest praeguseks
on jäänud kasutusse 590 000 ha. Niisutusega ala on olnud palju väiksem
(maksimaalselt 14 000 ha) ja praeguKöögiviljade kastmine. Foto Aleksander Kaasik
seks kahanenud 3 700 hektarile, millest
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peamise osa hõlmab veerežiimi kahepoolse reguleerimise raames toimiv dreenniisutus. Seoses kliima
muutumisega võime oodata sademete ekstreemsuste suurenemist, sealjuures nii põua- kui tugevate
sadudega perioodide sagenemist. See toob veeressurssi efektiivsemaks kasutamiseks kaasa vajaduse maaparandussüsteemide kaasajastamiseks.

Põllumajandus kui vee reostaja
Võrreldes Euroopaga on Eesti põllumajanduskoormus väike ja meie põhja- ja pinnavee kvaliteet
valdavalt hea. Siiski ei tohiks me oma veeressurssidesse hooletult suhtuda. Põllumajandus on kahtlemata oluline põhja- ja pinnavee reostaja. Eestis on üle 200 000 inimese, kelle kaevuvee headust võib
halvendada põllumajandusest tulenev nitraadi- ja pestitsiidireostus, maavarade kaevandamine või ka
majapidamiste puhastamata reovesi. Ka liiga intensiivne vee ammutamine võib mõjutada põhjavee
kvaliteeti. Seireandmed näitavad, et põllumajanduse mõju veekeskkonnale on viimastel aastatel pigem
kasvanud ja tõenäoliselt kasvab ka tulevikus. Veekaitsenõuded ja -piirangud põllumajandustootmisele
peavad aitama vältida ebasoodsat mõju, mis halvendaks pinna- ja põhjaveekogumite seisundit.
Riigikontrolli 2018. aasta audit näitas, et põhjavee saastumine nitraatidega on Eestis kasvanud
ning nitraatide peamiseks allikaks peetakse väetiste laotamist. Viimase viie aastaga on suurenenud poole
võrra ka taimekaitsevahendite kasutamine, jättes jääke põhjavette. 17%-l keskmise sügavusega seirekaevudest, mis asuvad Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikul alal, on vee nitraadisisaldus
nii suur, et seda ei soovitata puhastamata kujul enam joogiveeks kasutada. Põhjavee puhtus sõltub
paljuski põllumeeste keskkonnateadlikkusest – toota kaitsmata piirkondades mõõdukamalt, vähendades sellevõrra tootmises vajalike väetiste ja taimekaitsevahendite koguseid, et vältida nende jõudmist
põhjavette.
Enamik Eesti pinnaveekogusid on madalad ja lühikesed ning seetõttu reostuse suhtes tundlikud.
Hoolimata põllumajanduse paremast korraldusest ja muutustest maakasutuses on põllumajanduslik
hajureostus suurim tegur, mis kahjustab nii meie siseveekogude kui ka Läänemere keskkonnaseisundit.
Põllumajandusest pärit lämmastik ja fosfor moodustavad Eesti siseveekogudesse jõudvast lämmastikukoormusest ligikaudu poole ja fosforikoormusest umbes kolmandiku (www.envir.ee/sites/default/
files/nitrate_report_2016_estonia.pdf ).
Veekeskkonda sattuv liigne fosfor
ja lämmastik tekitavad probleeme nii
siseveekogudes kui ka meres, muutes
vee liiga toitaineterikkaks. Tulemuseks
on veekogude eutrofeerumine, mille
tagajärjel kasvavad veekogud kinni,
hakkavad vohama vetikad, halveneb vee
kvaliteet jm. Toitainete ülekülluse tõttu
on juba saanud tavaliseks igasuvised
massilised vetikate õitsengud nii meie
sisevetes kui ka Läänemeres. Samuti
võivad liigsed ja taimede poolt ärakasutamata jäänud jäägid jõuda mitte ainult
veekogudesse, vaid põllumajandussaaduste kaudu ka inimeste toidulauale.
Kuigi Eestis kasutatakse väetisi ja
Veekogusse jõudnud väetisained põhjustavad vetikate ja taimede
taimekaitsevahendeid
Euroopa keskvohamist. Foto Nikolai Laanetu
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misest vähem, vajab põllumajandusest tuleneva hajureostuse vähendamine senisest enam tähelepanu.
Põllumajandusest pärineva veereostuse ulatus sõltub kasutatavate väetiste kogustest ja liigist, taime- ja
loomakasvatuse iseloomust ja intensiivsusest, põllumaade osakaalust, taimkatte liigist, saagikusest ja
põllumajandusloomadest ühe pindalaühiku kohta. Toitainete liikumine põllumajandusmaastikult veekogudesse toimub erinevatel aastaaegadel erinevalt ja seda mõjutavad lisaks ilm, maakasutus, reljeef,
mulla omadused, mullaharimisviis ja paljud muud tegurid. Kaudselt põllumajandusega seonduvana
võib nimetada ka turba kui loomakasvatuses ja katmikaianduses kasutatava materjali tootmisel tekkivat veekeskkonna reostust, samuti võib turba tootmisala kuivendamine mõjutada põhjavee taset.
Samuti toimub pinnase ja toitainete tugev väljakanne metsade lageraiealadelt. Hajureostuse piiramine
on eriti vajalik kaitsmata põhjaveega aladel, kus saasteained jõuavad kiiresti põhjavette. Tänapäevase
intensiivse majandamise juures on osa hajureostusest vältimatu, ent väga suur osa on siiski tingitud
lohakast majandamisest. Kuigi veekaitsemeetmed võimaldavad olulisel määral vähendada toitainete
ärakannet põllumajandusmaastikult veekogudesse, võtab veekogude tervenemine siiski aega. Kui valglalt
tulev koormus väheneb, võib veeseisundit jätkuvalt mõjutada sisekoormus setetest, kuhu reostus aastakümnete jooksul on akumuleerunud.

Põllumajandus kui veeressursside hooldaja
Need ajad, mil põllumajandus süüdimatult keskkonda saastas, on õnneks mööda. Praegu tuleks
põllumajandustootjasse suhtuda mitte ainult kui keskkonnaprobleemi tekitajasse, vaid kui selle probleemi võimalikku lahendusse. Taimekasvatuses on suund sinnapoole, et mis on hea talunikule, on hea
ka keskkonnale. Näiteks põldude jaoks välja töötatud taimetoitainete bilanss, mis tagab toiteelementidega tasakaalus mullaviljakuse ja on kooskõlas keskkonnahoiu põhimõtetega, on kasulik ka talunikule
– ta kulutab sama või suurema saagi saamiseks väetiste peale vähem raha, samas kasutavad taimed
elemendid ära ja üleliigsed toitained ei liigu veeringlusse.
Ühe näitena hästi korraldatud põllumajanduslikust tegevusest kui veeressursside hooldajast võib
tuua loomade karjatamise. Halbade praktikate korral kujutab karjatamine veekogu ääres endast veekaitselist riski. Teisalt söövad loomad pilliroogu ja teisi kiirekasvulisi taimi ning viivad sellega märgalalt
taimetoitaineid välja. Kindlasti peaks karjatamise lubatud periood olema kooskõlas veekaitsevööndis
kasvavate taimede kasvufaasidega. See on oluline, kuna loomad söövad ülekasvanud taimikut oluliselt
halvemini, mistõttu karjatamise alustamisega hilinemine vähendab karjatamise positiivseid mõju veekogude kallaste kinnikasvamise ärahoidmisel ja toitainete leostumise vähendamisel.

Veised rannakarjamaal. Foto Toomas Kokovkin
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2. ÕIGUSLIK REGULATSIOON
Veemajanduskavad
Veemajanduskavad koostatakse selleks, et saada põhjalik ülevaade Eesti veekogude seisundist ning
planeerida tegevusi nende seisundi parandamiseks. Vee seisundit ohustavad peamiselt fosfori- ja lämmastikuühendid, mis satuvad vette asulate reoveepuhastitest, metsast, luhtadelt ja põllumaalt. Need
toitained panevad veekogudes taimestiku kasvama ja veekvaliteet halveneb nii vee-elustiku kui ka vett
kasutavate inimeste jaoks.
Keskkonnaagentuuri poolt koostatud Eesti pinnaveekogumite seisundi 2018. a. ajakohastatud vahehinnangu (https://www.keskkonnaagentuur.ee/et/eesmargid-tegevused/vesi/pinnavesi/veekogumiteseisundiinfo) kohaselt, mis käsitleb kokku 750 pinnaveekogumit – sh 644 vooluveekogumit (valgala
pinnaga alates 10 km2), 90 maismaa seisuveekogumit (veepeegel pinnaga alates 50 ha) ja 16 rannikuveekogumit – oli olukord järgmine: 54,4% pinnaveekogumitest oli heas või väga heas seisundis, 33%
kesises seisundis ning 12,4% halvas või väga halvas seisundis. Rannikuveekogumitest aga oli tervelt 15
kogumit halvas seisundis. Seega on suurel osal veekogumitest keskkonnaeesmärgid veel saavutamata
ning on vaja teha jõupingutusi nende seisundi parandamiseks.
Euroopa Liidu veepoliitika raamdirektiivi (2000/60/EÜ) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000L0060-20141120&from=EN) kohaselt oleks pidanud veekogude
hea seisundi saavutama 2015. aastaks. Seda nõuet on erandina pikendatud. Veeseaduse § 275 (https://
www.riigiteataja.ee/akt/121122019017) kohaselt tuleb põhja- ja pinnaveekogumite hea seisund saavutada 2021. aasta 22. detsembriks.
Veepoliitika raamdirektiiv nõuab liikmesriigilt kuue rakendamisaasta jooksul mitut võtmedokumenti, millest olulisimad on vesikondade veemajanduskavad.
Vabariigi Valitsuse protokollilise otsusega 7. jaanuarist 2016 on kinnitatud Kehtivad veemajanduskavad perioodiks 2015–2021 (www.envir.ee/et/veemajanduskavad). Selles on kehtestatud eraldi veemajanduskavad Ida-Eesti vesikonnale, Lääne-Eesti vesikonnale ja Koiva vesikonnale ning ühtne veemajanduskava Lisa 2 (https://www.envir.ee/sites/default/files/iele_koiva_lisa_2._ohtlike_ainete_andmik.pdf)
ja Lisa 3 ( https://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/vesi/vesikondade-veeseireprogramm-2016-2021 )
kõikidele vesikondadele. Veemajanduskava lahutamatu osa on meetmeprogramm (https://www.envir.
ee/sites/default/files/meetmeprogramm.pdf), kus antakse ülevaade pinnavee ning põhjavee punkt- ja
hajukoormuse vähendamise meetmetest. Veemajanduskava ja meetmeprogrammi sisu nõuded (https://
www.riigiteataja.ee/akt/112122019021) on kehtestatud keskkonnaministri 11.12.2019 määrusega
nr 67. Praegu on ettevalmistamisel koos avalikkuse kaasamisega vesikondade veemajanduskavade koostamine ja kaasajastamine perioodiks 2021–2027.
Veemajanduskavades ja meetmeprogrammis olevaid suuniseid ja piiranguid tuleb arvestada planeeringutes ja arengukavades ning keskkonnalubade andmisel. Meetmeid finantseeritakse nii riigieelarvest, kohalike omavalitsuste, Euroopa Liidu kui ka erasektori vahenditest.

Nitraaditundlik ala
EÜ Nõukogu nitraadidirektiivi (91/676/EMÜ) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/
TXT/PDF/?uri=CELEX:31991L0676&from=EN) eesmärk on kaitsta põhja- ja pinnavett põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest. Nitraadidirektiiv moodustab ühtse terviku vee raamdirektiiviga
(2000/60/EÜ) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000L006020141120&from=EN), olles võtmetähtsusega vahendiks vee kaitsmisel põllumajanduskoormuse eest.
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Nitraadidirektiivi alusel on nitraaditundlikud alad (NTA) määratud kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides. NTAd määratakse intensiivse põllumajandustootmisega piirkondades põhja- ja pinnavee kaitseks.
Nitraaditundlikuks loetakse alad, kus põllumajanduslik tegevus on põhjustanud või võib põhjustada põhjavees nitraatioonisisalduse, mis ületab 50 milligrammi liitris, või kus põllumajanduslik
tegevus on põhjustanud veekogu eutrofeerumise või eutrofeerumisohu.
Eesmärgiga kaitsta pinna- ja
põhjavee kvaliteeti ning arvestades
Pandivere kõrgustiku ning Kesk-Eesti
tasandiku looduslikku eripära (valdavalt nõrgalt kaitstud või kaitsmata
põhjaveega alad, rohkelt allikaid ja
karstilehtreid), määrati NTA Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2003
aasta määrusega nr 17 Pandivere ja
Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku
ala kaitse-eeskiri. See määrus kaotas
kehtivuse uue veeseaduse jõustumisel
01.10.2019. Praegu kehtib Vabariigi
Valitsuse 06.12.2019 määrus nr 100
Nitraaditundliku ala määramine ja
Nitraaditundlikul alal on rohkesti karstilehtreid ja allikaid.
põllumajandusliku tegevuse piirangud
Foto Jürgen Öövel
nitraaditundlikul alal (www.riigiteataja.ee/akt/110122019006).
Nitraaditundlik ala koosneb kahest osast – Pandivere piirkonnast (2382 km2) ja Adavere-Põltsamaa piirkonnast (667 km2). Eelnimetatud määruse alusel kehtestatakse kitsenduste ulatus allikate ja
karstilehtrite ümbruses ning kaitsmata põhjaveega aladel. Põllumajandusliku tootmise mõju vähendamiseks pinna- ja põhjavee kvaliteedile koondatakse planeeritavad meetmed nitraaditundliku ala
tegevuskavasse, mis vaadatakse uuesti üle iga nelja aasta järel ja vajaduse korral ajakohastatakse. Nitraaditundliku ala tegevuskava koostamise menetlus ja ajakohastamine on sätestatud veeseaduses § 50
ja § 51. Momendil kehtib Vabariigi Valitsuse 21.07.2016 istungil otsusega kinnitatud Pandivere ja
Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala tegevuskava aastateks 2016–2020 (https://www.envir.ee/sites/
default/files/nta_tegevuskava_2016_2020.pdf)
Nitraaditundlikul alal teeb põhjavee regulaarseiret Eesti Keskkonnauuringute Keskus (EKUK).
Lämmastikühendite (NH4, NO3) sisalduste muutusi põhiseirejaamades selgitatakse neli korda aastas.
Nitraatide seire tulemusi võrreldakse nelja-aastaste perioodide kaupa (praegu periood 2016–2019) eelmise aruandlusperioodiga ja pikaajalise keskmisega. EKUK aastaaruannete andmeil on nitraaditundliku
ala allikates ja kaevudes jätkuv trend nitraadireostuse suurenemisele (Leisk, 2020).

Keskkonnaload
Keskkonnaloa omamine annab õiguse kasutada mõnda loodusressurssi, viia keskkonda saasteaineid
ja jäätmeid ning arendada majandustegevust seaduses sätestatud juhtudel. Keskkonnaluba on aluseks
keskkonnakasutuse tasustamisele. Tasustatakse loodusressursi kasutusõigust (loodusressursi kasutusõiguste tasu) ja keskkonna saastamist (saastetasu).
Keskkonnakasutuse reguleerimiseks ja nõuete konkreetseks fikseerimiseks on kasutusel järgmised
keskkonnaload:
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• Keskkonnakompleksluba – antakse suure saastepotentsiaaliga tööstusettevõtete käitamiseks viisil, mis tagab tootmise võimalikult väikese mõju keskkonnale ning inimeste tervisele. Kompleksluba
asendab üksikuid keskkonnalube – vee erikasutusluba, jäätmeluba ja välisõhu saasteluba. Seejuures
vaadeldakse mõju keskkonnale kompleksselt ning ühe näitaja paremaks muutmine ei tohi põhjustada
teiste halvenemist, nt õhku heite vähendamine ei tohi põhjustada jäätmetekke või vette heite suurenemist.
• Lihtluba – antakse kindla loodusressursi kasutamiseks, saasteallikast saasteainete keskkonda
viimiseks või jäätmekäitluseks (nt geoloogilise uuringu luba, kaevandamisluba, vee erikasutusluba, välisõhu saasteluba jne). Lihtlube väljastatakse konkreetset valdkonda reguleerivate õigusaktide alusel (nt
vee erikasutusluba veeseaduse alusel).
• Eriluba – antakse välisõhu
saasteloa ja vee erikasutusloa kehtivuse
ajal. Eriloaga võib teatud tingimustel ületada kehtestatud keskkonnanormatiive.
• Erakorraline luba – ühekordseks toiminguks kindla loodusobjektiga, näiteks enim kasutatud
ohustatud liigi üle riigipiiri viimisel,
kaitsealuste liikide isendite kasutamisel, liikide isendite ümberasustamisel
jms tegevuste puhul.
Keskkonnakomplesloa taotlemise
Üle 400 piimalehmaga farmide puhul tuleb taotleda
kohustus on suure saastepotentsiaaliga
keskkonnakompleksluba. Foto Helje Mets
tööstuslikel
tegevusvaldkondadel.
Tulenevalt Tööstusheite seaduse (https://www.riigiteataja.ee/akt/116052013001?leiaKehtiv) sättest (§19 lg 3) on Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2013 määrusega nr 89 (https://www.riigiteataja.ee/
akt/111062013019?leiaKehtiv) kehtestatud allvaldkondade kaupa künnisvõimsused või tegevusmahud, millest alates tuleb kompleksluba taotleda. Määruse §11 sätestab kompleksloa nõude järgmiste
künnisvõimsustega alltegevusvaldkondadele:
• kodulindude intensiivkasvatus käitises linnukohtade arvuga üle 40 000 linnu;
• sigade intensiivkasvatus käitises kohtade arvuga rohkem kui 2 000 seale kehamassiga üle 30 kg
või 750 emisele;
• veiste intensiivkasvatus käitises, kus peetakse üle 400 piimalehma või üle 533 ammlehma või
üle 800 noorveise.
Veeseaduse (https://www.riigiteataja.ee/akt/122022019001?leiaKehtiv) kohaselt ei pea taotlema
veeluba tegevuste jaoks, mis ei ole veekeskkonnale ohtlikud. Tegevused, mille puhul vee erikasutusluba
(veeluba) on kohustuslik, on sätestatud veeseaduse §187. Veeluba mittenõudvad tegevused on loetletud
veeseaduse §188. Veekeskkonnariskiga tegevused vastavalt veeseaduse §196-le tuleb registreerida Keskkonnaametis.

Keskkonnaotsuste infosüsteem (KOTKAS)
Käivitatud on keskkonnaotsuste infosüsteem (KOTKAS), mis koondab kõik keskkonnalubadega
seotud taotlused ja nende menetlemise ühte riigi infosüsteemi. Selle eesmärk on lihtsustada keskkonnalubade taotlemist ja menetlemist, loaga seotud seiret, aruandlust ning muude loaga seotud kohustuste
täitmist, samuti kogutud andmete säilitamist, kasutamist ja kättesaadavust ning vähendada bürokraatiat.
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KOTKASe (https://kotkas.envir.ee) avalik teenus võimaldab tutvuda:
• keskkonnalubade taotlusega;
• väljastatud keskkonnalubadega;
• keskkonnakasutusega seotud avalike dokumentidega.
KOTKAS infosüsteemi sisseloginud kasutaja saab:
• koostada ja esitada keskkonnaloa taotluse;
• osaleda keskkonnaloa menetlusprotsessis;
• deklareerida keskkonnatasu;
• esitada aastaaruandeid.
KOTKAS infosüsteemi haldaja on Keskkonnaministeerium, tehnilise toimimise tagab Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnoloogiakeskus.

Parim võimalik tehnika
Ettevõtetel, kellele on kohustuslik omada keskkonnakompleksluba, tuleb kohustuslikus korras rakendada parimat võimalikku tehnikat (PVT). Tööstusheite seaduse (https://www.riigiteataja.ee/
akt/116052013001?leiaKehtiv) tähenduses on PVT tehnilise arendustegevuse ning selles rakendatavate
töömeetodite kõige tõhusam ja kõige paremini välja arendatud tase. PVT on praktiliselt sobiv heite
piirväärtuste ja muude kompleksloa nõuete määramiseks, et vältida, või kui see pole teostatav, siis vähendada heidet ja selle mõju keskkonnale tervikuna.
Parima võimaliku tehnika mõistes tähendab:
• tehnika – käitises kasutatavat tehnoloogiat ning käitise kavandamise, ehitamise, hooldamise,
käitamise ja tegevuse lõpetamise viisi;
• võimalik tehnika – käitajale mõistlikul viisil kättesaadavat nüüdisaegset tehnikat, mille kasutamine tegevusvaldkonnas on kulusid ja eeliseid arvesse võttes majanduslikult ja tehniliselt vastuvõetav
ning tagab keskkonnanõuete parima täitmise;
• parim – tõhusaimat keskkonna kui terviku kaitsmiseks kõrgeimal tasemel.
Tööstusheite seadusega (https://www.riigiteataja.ee/akt/116052013001?leiaKehtiv) kehtestatakse
nõuded suurtööstuse teatud valdkondades tegutsevatele käitajatele eesmärgiga vähendada tööstuslikku
saastet, mis pärineb nende valduses olevast käitisest. Euroopa Komisjonis vastu võetud parima võimaliku tehnika järeldustes (PVT alased järeldused) ning neile järeldustele algmaterjaliks olnud PVT-viitedokumentides sisalduvad heite piirväärtused, heite seiramise ja vähendamise
nõuded on kohustuslikud kompleksloaga
käitistele.
PVT alased järeldused kodulindude
ja sigade intensiivkasvatuse jaoks on kehtestatud 15. veebruaril 2017 Komisjoni
rakendusotsusega (EL) 2017/302 (https://
www.envir.ee/sites/default/files/pvt_
jareldused_kodulindude_ja_sigade_
inteniivkasvatusele.pdf).
PVT-järeldused veiste intensiivkasvatamise jaoks on koostatud Eesti parima võimaliku tehnika juhendi (Kaasik, PVT veisekasvatuses tähendab ka söödavalmistamise ja söötmise korraldamist parimal viisil. Foto Arvo Meeks
2013) põhjal ja kinnitatud keskkonna-
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ministri 27. märtsi 2015 käskkirjaga nr 319 (https://www.envir.ee/sites/default/files/veiste_pvt_jareldused.
pdf).
PVT alastes järeldustes käsitletakse järgmisi põllumajanduslikke tootmisprotsesse ja tegevusvaldkondi:
• kodulindude, sigade ja veiste söötmise korraldamine (eesmärgiga vähendada lämmastiku ja
fosfori eritumist);
• söödavalmistamine;
• kodulindude, sigade ja veiste kasvatamine (pidamine);
• sõnniku kogumine, ladustamine, töötlemine ja laotamine.
PVT-järeldustes on toodud üksikasjalik tehnikate kirjeldus tegevusvaldkondade kaupa. Veekaitselise tähtsuse poolest olulisemad tehnikad on järgmised:
• sobiva asukoha valik käitise rajamisel (piisav kaugus reostustundlikest aladest ja elumajadest);
• tõhus veekasutus;
• reoveest ja sõnnikukäitlusest lähtuva heite vähendamine.
Kompleksloa kohustusega käitaja peab veenduma, et sõnnikukäitluse PVT-järeldusi ja õigusaktidega esitatavaid keskkonnanõudeid täidetakse sõnniku käitlusahela kõikides etappides (farmist eemaldamisel, hoiustamisel, töötlemisel, transpordil, laotamisel).
Eelnimetatud PVT-järeldustes esitatud meetodite loetelud ja kirjeldused ei ole normatiivsed ega
ammendavad. See tähendab, et saab kasutada muid meetodeid ja tehnikaid, mis tagavad PVT-järeldustes välja toodud vähemalt samaväärse keskkonnakaitse taseme.
Parimaks võimalikuks tehnikaks (PVT) veiste ja sigade ning lindude intensiivkasvatuseks peetakse
piisava mahutavusega sõnnikuhoidla olemasolu. PVT tahesõnniku säilitamiseks on betoneeritud põhjaga ja/või seintega lekkekindel hoidla, mis on varustatud sõnnikukihist väljavalguva virtsa mahutiga.
PVT vedelsõnniku säilitamiseks on lekke- ja korrosioonikindel mehhaanilistele, keemilistele ja termilistele mõjuritele vastupidav betoon- või teraselementidest hoidla, mida tühjendatakse vähemalt üks kord
aastas tehnilise korrasoleku kontrolliks ja hooldustöödeks. PVT on hoidla katmine kaane, katuse, tendi,
present- või plastkangaga, samuti ujuvkattega (hekselpõhk, turvas, kergkruus, plastikgraanulid, rapsiõli
vms saasteainete emissiooni vähendav materjal) (Loomakasvatusettevõtete sõnnikukäitluse ja sõnnikuhoidlate
inventuur) (https://www.envir.ee/sites/default/files/sonnikuhoidlate_lopparuanne_18_05_2017.pdf).
PVT väetiste kasutamisel lähtub toiteelementide sisalduse laboratoorsest määramisest nii sõnnikus
kui mullas. PVT on väetiste tasakaalustatud andmine kõlvikutele vastavalt mullastiku ja taimede vajadustele ning keskkonnasäästliku tehnika kasutamine väetiste laotamisel.
PVT sõnniku ja kääritusjäägi laotamisel põllumaadele on sisestus- ja segamislaotus. Sõnniku puhul
on PVT ka lohislaotus ning paisklaotus kui muldaviimine toimub 4–6 tunni jooksul. Kääritusjäägi
puhul paisklaotus ei ole PVT. Sõnniku ja kääritusjäägi laotamisel rohu- ja karjamaadele on PVT sisestus- ja lohislaotus. Paisklaotus sõnniku ja kääritusjäägi laotamisel rohu- ja karjamaadele ei ole PVT.

Nõuetele vastavus
Nõuetele vastavuse süsteem kehtib Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) toetuste
taotlejatele. Süsteemi eesmärk on tagada, et toetusi saaksid täies mahus need taotlejad, kes järgivad
keskkonnakaitse, loomade heaolu tagamise, looma- ja taimetervise kaitse ning põllumajandusmaa heas
korras hoidmise nõudeid.
Nõuetele vastavuse süsteem käivitati Euroopa Liidus 2003. aastal ning rakendati Eestis järk-järgult
aastatel 2004–2012. Süsteem koosneb kahest osast: maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis
hoidmise nõuded (HPK) ja kohustuslikud majandamisnõuded (KM).
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HPK nõuded on kehtestatud põllumajandusministri 14. jaanuari 2015 määrusega nr 4 Maa
heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded (www.riigiteataja.ee/akt/117102019019?/
leiaKehtiv) Vastavalt vajadusele on nõudeid aastate jooksul muudetud või täiendatud. Määruses on
toodud ettekirjutused veekaitse, mulla ja süsinikuvarude kaitse ning maastikule iseloomulike vormide
säilitamise ja hooldustööde minimaalse taseme kohta.
Kohustuslikud majandamisnõuded (KM) tulenevad EL direktiividest ja määrustest ning puudutavad valdkondi nagu veekaitse, elurikkus, toiduohutus, loomade identifitseerimine ja registreerimine,
loomahaigused, taimekaitsevahendid ning loomade heaolu. Direktiivide nõudeid rakendab iga liikmesriik oma õigusaktidega. KM nõuded avaldatakse iga aasta alguses loeteluna (Kohustuslikud majandamisnõuded 2020) www.pria.ee/sites/default//files/2020-02/KM_2020.pdf). Kui muutub mõne KM
nõuete süsteemi kaasatud õigusakti nõue, siis muutub ka KM nõuete loetelu.
KM nõue Nitraadireostuse vältimine nitraaditundlikul alal (KM 1) tuleneb nitraadidirektiivi
(91/676/EMÜ) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:31991L0676&f
rom=EN) artiklitest 4 ja 5 ning tugineb veeseaduse sätetele. KM 1 sisaldab ettekirjutusi mineraalväetiste
ja sõnniku laotamispiirangute (ajalised keelud, maapinna seisund ja kalle, allikate ja karstilehtrite ümbrus), sõnniku- ja virtsahoidlate mahu ja ohutusnõuete ning väetiste ja sõnnikuga aastas anda lubatavate
lämmastikukoguste kohta.
Taotluse saaja peab järgima HPK ja KM nõudeid oma põllumajanduslikus tegevuses ja kogu
põllumajandusliku majapidamise maal kogu kalendriaasta jooksul. Nõuete rikkumisel vähendatakse
taotleja toetuste summat.

Veeinfosüsteem - Veeveeb
Veeinfosüsteem Veeveeb (https://veeveeb.envir.ee/) on loodud Norra veemudelite projekti “Mudelite süsteemi ja töövahendite loomine mere ja maismaa pinnavete integreeritud haldamiseks” raames. Selle funktsionaalsus võimaldab klientidel koostada ja esitada Keskkonnaametile veekaitsevööndis
karjatamise teatist koos vajaliku kaardimaterjaliga. Samuti võimaldab loodud rakendus koostada ning
esitada vedelsõnniku laotamisplaani üle 400 loomühikuga* loomapidajal või isikul, kes kasutab laudas
vedelsõnnikutehnoloogiat või isikul, kes lepingu alusel laotab 400-le loomühikule vastava koguse loomade vedelsõnnikut.
Teatise täpsem andmekoosseis ja esitamise kord on kehtestatud keskkonnaministri 01.10.2019
määrusega nr 47 Sügavallapanusõnniku auna rajamise teatise ja veekaitsevööndis karjatamise teatise
andmekoosseis ja esitamise kord (www.riigiteataja.ee/akt/102102019004).
Sisselogimine infosüsteemi toimub ID-kaardi või mobiil-ID abil. Veeveebi juhend (https://www.
keskkonnaamet.ee/sites/default/files/vesi/veeveebi_kasutaja_juhend.pdf) on leitav Keskkonnaameti
koduehelt.
Veeveebi sisseloginud kasutaja saab:
1. Sisestada teatisi ja kontrollida esitatud teatisi veekaitsevööndis karjatamise kohta;
2. Sisestada taotlusi ja kontrollida esitatud taotlusi vedelsõnniku laotamise kohta.
_____________________________

* Loomühik on mõõtühik, mis võimaldab koondada andmed eri liiki loomade ja lindude kohta. Loomühikuteks arvutamise
koefitsiendid on kehtestatud maaeluministri 30.09.2019 määrusega nr 73 Eri tüüpi sõnniku toitainesisalduse arvutuslikud
väärtused, põllumajandusloomade loomühikuteks ümberarvutamise koefitsiendid ja sõnnikuhoidla mahu arvutamise metoodika
(www.riigiteataja.ee/akt/101102019011).
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3. VEEHOID

Tutt-pütt – 2020. aasta lind.
Foto Koidula Kliimann

Veekaitse üldised eesmärgid
Veeseaduses (§ 31) sätestatu alusel on veekaitse üldised eesmärgid:
• vähendada inimtegevuse mõju veekeskkonnale;
• vältida veeökosüsteemide ning nendest sõltuvate maismaaökosüsteemide ja märgalade seisundi
halvenemist ning parandada nende seisundit;
• soodustada vee kestlikku kasutamist ning tagada pinna- ja põhjaveevarude pikaajaline kaitse
ning piisav veevarustus;
• lõpetada prioriteetsete ohtlike ainete heide ja piirata saasteainete, sealhulgas muude ohtlike
ainete heidet veekeskkonda;
• aidata kaasa üleujutuste ja põudade mõju leevendamisele;
• saavutada mereala hea keskkonnaseisund.

Punkt- ja hajureostusallikad
Veekeskkonda jõuab põllumajanduskoormus punktreostusallikatest ja kasutatavalt maalt hajukoormusena. Põllumajanduses tekkivad
reovedelikud sisaldavad heljumit, lahustunud orgaanilisi aineid, väetusaineid, toksilisi ühendeid, pesuaineid ja tõvestavaid mikroorganisme,
mis võivad veekeskkonda reostada.
Punktreostusallikas on konkreetsel territooriumil paiknev objekt,
mille kasutamise käigus tekib reostuskoormus. Peamisteks põllumajanduslikeks punktreostusallikateks on loomakasvatusfarmid, sõnniku- ja silohoidlad, mineraalväetiste, mürkkemikaalide ja vedelkütuste
hoidlad ning kanalisatsioonirajatised. Farmikompleksides on potentsiaalsed saasteallikad (laudad, sõnniku- ja silohoidlad, söötmisplatsid)
sageli kontsentreeritud kujul ning sealt võib lähtuda oht reostusainete
kandumiseks sademete- või lumesulamisveega veekogudesse või maaPuhas vesi on oluline loodusvara.
parandussüsteemidesse.
Foto Ago Pärtel
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Punktreostust on võimalik oluliselt vähendada hoolikusega ja keskkonnaohtlike objektide nõuetele
vastavusse viimisega.
Hajureostuse allikateks on:
• põllumajandusmaa (erineva intensiivsusega haritav põllumaa, kultuurrohumaa, looduslik rohumaa),
• mets (lageraie alad!),
• märgalad (turbakaevandamisalad).
Põllumajandusliku hajureostuse olulisemateks allikateks on põldude väetamine ja farmikomplekside territooriumid. Tulenevalt väetamisest võivad toitained põldudelt koos vee liikumisega kanduda
maaparandussüsteemidesse ja selle kaudu looduslikesse veekogudesse. Kaitsmata põhjaveega aladel võivad taimede poolt kasutamata jäänud toitained jõuda mullast läbinõrguva sademeteveega põhjavette.
Hajureostust põhjustavad orgaanilised ja mineraalväetised, taimekaitsevahendid ning sõnniku
kaudu levivad veterinaarravimid. Samuti igasugused jäätmed, mida püütakse põllule laotamisega utiliseerida (vadak, veri, praak, reovee sete).
Kaudselt põllumajandusega seonduvana võib
nimetada ka turba – kui loomakasvatuses ja katmikaianduses kasutatava materjali – tootmisel tekkivat
veekeskkonna reostust. Kuivendamise käigus turbasoo-aladelt välja juhitud vesi muudab looduslike vooluveekogude happesust ja saastab neid humiinainetega
ning turbapuru heljumiga. Tootmisala kuivendamine
võib mõjutada ka põhjavee taset ja sellega seoses veetaset ümbruskonna kaevudes. Sooalade ülesharimine ja
edasine kasutamine põllu(majandus)maana kiirendab
mineraliseerumisprotsesse, mille tulemusel võib suuPõldudelt lähtub põllumajanduslik hajureostus. reneda sademete poolt väljauhutud lämmastiku jõudFoto Toomas Tsamoot
mine drenaažisüsteemide kaudu veekogudesse.
Hajukoormus kahjustab nii pinna- kui põhjavett. Hajukoormusega seotud keskkonnamõju on
raskem mõista ja mõõta ning seda ei ole võimalik vähendada ilma tootmisele kitsendusi seadmata.
Põllumajanduskoormust tuleb hoida kontrolli all nii, et veekogude ja põhjavee kvaliteet rahuldab
vee kasutamise erinevaid eesmärke. Seejuures peavad olema tasakaalus jõupingutused punktreostuskoormuse ja hajukoormuse kontrollimisel. Näiteks ei ole kasu nõuetekohastest sõnnikuhoidlatest, kui
sõnnikut ei suudeta õigeaegselt põldudele laotada.

Põllumajanduslik reostuskoormus
Põllumajanduslik reostuskoormus on üks olulisemaid veekeskkonda mõjutavaid survetegureid.
Põllumajanduslik hajukoormus võib tekkida järgmistel põhjustel:
• Liiga intensiivne väetamine või väetamine ebasobival ajal (vegetatsiooniväline aeg hilissügisel,
külmunud või lumega kaetud maa). Taimede poolt omastamata jäänud toitained kanduvad koos sademete ja lumesulamisveega veekeskkonda.
• Väetise kasutamine künklikul alal, kus maapind on suure kaldega.
• Sõnnikuhoidla leke või sõnniku valgumine üle õigeaegselt tühjendamata hoidla piirete.
• Sõnnikuauna paigutamine ebasobivale kohale (nt kaldega maapind; kaevu, veekogu ja karstilehtri lähedus; maaparandussüsteemi drenaažitorude kohal).
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• Sõnnikuauna jätmisel katteta (kile, turba-, põhu-, mulla-, vm kiht) võib sademevesi sattuda
takistamatult sõnnikuauna ning sealt välja valgudes kanda toitaineid põhja- või pinnavette.
• Silohoidlast lekkiv silomahl võib pääseda veekeskkonda.
Põhjavee reostus orgaanilise aine või mikroorganismidega. Kaevude vesi reostub sageli loomafarmide, silohoidlate ja sõnnikupatareide ümbruses. Reostunud vesi lõhnab ebameeldivalt, suurenenud
on ammooniumiooni sisaldus (üle 0,5 mg/l) ja orgaanilise aine sisaldus (vee oksüdeeritavus üle 5 mg/l O2).
Sõnniku või muude orgaaniliste jäätmete laotamisel kaitsmata põhjaveega alale võib laotamisele
järgnev vihmasadu mikroobid kiiresti kaevudesse ja veekogudesse kanda. Kõige ohtlikum on värske vedelsõnniku laotamine karstialadel, alvaritel, kaevude ümbruses ja veekogude läheduses. Põhjavee reostumise
risk on suurem lume sulamise ja sademeterohkel perioodil.
Põhjavee reostus nitraatiooniga. Taimede poolt kasutamata jäänud nitraatlämmastik lahustub
vees ja satub põllumaade all olevasse põhjavette. Kaitsmata põhjaveega aladel, kus vettandvad liiva- või
lõhelise paekivi kihid avanevad otse maapinnal või õhukese pinnakatte all, pääseb nitraatioon kergesti
põhjavette.
Kui nitraatioone on mullast läbinõrguvas vees palju, võib tagajärjeks olla põhjavee reostumine
(põhjavesi sisaldab nitraatiooni üle 50 mg/l). Nitraatioonidel on omadus koguneda ka pinnakattesse, kust
see jõuab omakorda salvkaevudesse. Eelkõige on ohustatud põllumajanduspiirkondade üksikkaevude
kasutajad.
Reostus taimekaitsevahenditega. Statistikaameti andmetel on keemiliste taimekaitsevahendite
kasutatud kogused viimastel aastatel pidevalt kasvanud. Oma osa selles on kindlasti ka nende kasutamisel mittepõllumajanduslikel eesmärkidel (umbrohutõrje raudteel ja maanteeservadel). Väidetavalt
ei ole Eesti põllumajanduses kasutatavad taimekaitsevahendite kogused nii suured, et nad keskkonnateadlikul kasutamisel mõjutaksid oluliselt põhjavee kvaliteeti. Erandjuhtudel võivad põhjavee reostumist põhjustada taimekaitsevahendite lohakas ladustamine (nende jäägid amortiseerunud hoonetes!) ja
õnnetusjuhtumid tõrjetöödel.
Keskkonnauuringute Keskuse poolt aastail 2016–2017 teostatud seire tulemused, kus selgitati ja
kaardistati taimekaitsevahendite jääkide esinemist ja sisaldust lisaks nitraaditundlikule alale ka mujal
Eestis, teevad siiski ettevaatlikuks. Igas maakonnas intensiivse põllumajandustegevuse piirkonnas välja
valitud ühest pinnavee ja kahest põhjavee (allikas ja ülemise veekihi kaev) punktist kolmel korral võetud veeproovidest analüüsiti eri meetoditega kokku 135 aine jääke. Taimekaitsevahendite jääke leiti üle
poolte proovidest, 137-st proovist
leiti kokku 49 aine jääke; üheksa taimekaitsevahendi ja laguaine sisaldus
ületas lubatud piirväärtuse (0,1 μg/l),
kokku 34 proovis. Üheksas uuringupunktis (kahes allikas, neljas kaevus
ja kolmes pinnavee punktis) oli pestitsiidide summa suurem kui lubatud
piirväärtus 0,5 μg/l.
Veekogude
eutrofeerumine.
Farmide ümbrusest ja põldudelt tulev
reostus jõuab veekogudesse eeskätt
kevadise ning sügisese suurvee ajal.
Nitraaditundliku ala vooluveeVeekogu eutrofeerumine. Allikas www.envir.ee
kogude vees on põllumajandustoot-
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misest põhjustatud kõrgenenud lämmastikusisaldus. Kui sinna lisandub heitveest või virtsast pärinev
fosfor, kasvab veekogu taimestikku täis.
Põllumajanduskoormus on määrav väikeste jõgede ja ojade veekvaliteedi kujunemisel. Eriti selgelt
on põllumajanduse mõju jälgitav väikestes veekogudes. Väikejärvede reostamine on kaasa toonud nende kiirenenud vananemise: halveneb kalastiku koosseis, järv kaotab oma puhkemajandusliku väärtuse ning
muutub lõpuks märgalaks. Virtsaga reostatud järv jääb pikaks ajaks, sageli alatiseks, rikutuks.
Hapnikupuudus veekogudes. Veekogudesse reostusena sattunud liigne lämmastik ja fosfor kutsuvad esile veetaimede ja vetikate vohamise, mis võib kaasa tuua hapnikupuuduse. Lisaks loomakasvatusest pärinevatele ekskrementidele ja ammooniumiooni sisaldavatele väetistele on potentsiaalseteks
reostusaineteks ka veekogudesse sattunud silomahl, vadak jm vedelikud, mis on suure biokeemilise
hapnikutarbega. Nende ümbertöötlemiseks vajamineva hapniku võtavad mikroorganismid vee-elustiku
arvelt. Seetõttu tekib vees hapnikupuudus ning kalad hukkuvad või asenduvad vääriskalad kehvemate
liikidega. Hapnikupuudus on eriti ohtlik jõeforelli ja lõhede sigimispaikades, kus selle tagajärjel võib
kalamari hukkuda kõigis reostatud jõe kudepaikades.
Ehkki Eestis on rakendatud vägagi erinevaid meetmeid hajukoormuse vähendamiseks põllumajandusest, ei kajastu see paljudel juhtudel muutusena pinnavee kvaliteedis ja/või toitainete koormuse
vähenemisena. Viimastel aastatel on pinna- ja põhjavee kvaliteet nitraaditundlikul alal, ja kohati ka
mujal, isegi halvenenud. Selle põhjusena on välja toodud nii põllumajandustootmise intensiivistumist
ja spetsialiseerumist (teraviljakasvatus, piimatootmine ja lihaloomade farmid), lihaloomade aastaringset
väljas pidamist, kui ka soojade talvede esinemist ja suurenenud äravoolu.

Veeobjektide kaitse
Veeseaduse (https://www.riigiteataja.ee/akt/122022019001?leiaKehtiv) ja selle alamate õigusaktidega on määratud veehaarete, veekogude, vee-elustiku elupaikade, allikate ja karsti kaitse nõuded.
Veeobjektide kaitse eesmärk on vee säilitamine kasutuskõlblikuna (vastavana keskkonnanormidele)
ning veekogude ja põhjavee hea seisundi säilitamine. Veehaarete kaitse tuleneb nende joogiveeallikana kasutamisest. Eestis on kaks joogiveehaaret, mis kasutavad pinnavett: Ülemiste järv koos Pirita ja
Jägala jõe veesüsteemiga ning Narva jõgi. Enamus linnu ja asulaid saavad oma vee põhjaveest.
Põhjaveehaardele moodustatakse sanitaarkaitseala, mille ulatus, arvestades veehaarde tootlikkust
ning põhjaveekihi kaitstust, on veeseaduses (§ 149) sätestatud 10–50 meetri raadiusega. Veeseadus (§ 150)
sätestab sanitaarkaitseala ulatuse ka pinnaveehaardele – nii vooluveekogu kui ka maismaa seisuveekogu
puhul.
Kui veehaarde projektikohane veevõtt on üle 500 kuupmeetri ööpäevas, võib veeseaduse (§ 152)
kohaselt suurendada põhjavee sanitaarkaitseala ulatust veehaardest kuni 200 meetrini ja pinnavee sanitaarkaitseala võib hõlmata veekogu kaldavööndit kuni 1000 meetri laiuses.
Veehaarde sanitaarkaitsealal tuleb vältida põhjavee, veekogu või selle osa kvaliteedi halvenemist
ulatuses, mis võib joogivee tootmisel kaasa tuua veetöötluse kulude olulise suurenemise.
Veehaarde sanitaarkaitsealal on majandustegevus keelatud, välja arvatud:
• veehaarde ehitamine, teenindamine, kasutamine;
• sanitaarkaitseala hooldamine;
• metsa hooldamine;
• rohttaimede niitmine ja niite koristamine või äravedu.
Veehaarde sanitaarkaitseala piirid kantakse pärast veehaarde rajamist riikliku maakatastri kaardile
või kinnisturaamatusse.
Veekogu ääristava maismaavööndi ehk kalda või ranna (Läänemere, Peipsi järve, Lämmijärve,
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Pihkva järve ja Võrtsjärve kaldaid nimetatakse rannaks) puhul on erosiooni ja hajuheite vältimiseks
veekaitsevöönd. Veekogu kalda või ranna veekaitsevööndi ulatus on sätestatud veeseadusega (§ 118):
Veekaitsevööndis on keelatud § 119 (https://www.riigiteataja.ee/akt/122022019001?leiaKehtiv):
• maavarade ja maa-ainese kaevandamine ning kaevandamist ette valmistava geoloogilise uuringu
teostamine;
• puu- ja põõsarinde raie Keskkonnaameti nõusolekuta, välja arvatud maaparandussüsteemi ehitamiseks ja hoiuks;
• maaharimine, väetise ja reoveesette kasutamine ning sõnnikuhoidla või -auna paigaldamine;
• keemilise taimekaitsevahendi kasutamine, kui puudub sellekohane veekeskkonnariskiga tegevuse registreering Keskkonnaametis
(vt veeseaduse § 196);
• ehitamine, välja arvatud ehitised veekogu kalda või ranna erosiooni
ja hajuheite vältimiseks;
• pinnase kahjustamine ja muu
tegevus, mis põhjustab veekogu ranna
või kalda erosiooni või hajuheidet.
Veekogu kalda või ranna piiranguvööndi ning ehituskeeluvööndi ulatus ja kitsendused on sätestatud looduskaitseseadusega (www.riigiteataja.
ee/akt/122022019021?leiaKehtiv).
Ranna ja kalda piiranguvööndis asuvate metsade kaitse eesmärk on vee ja Veekaitsevööndis karjatamisel tuleb järgida veeseaduse nõudeid.
pinnase kaitsmine ja puhketingimuste Foto Anni Õnneleid
säilitamine.
Ranna piiranguvööndis on keelatud lageraie.
Kalda piiranguvööndis ei tohi lageraielangi pindala olla
suurem kui kaks hektarit, välja arvatud maaparandussüsteemi
eesvoolu veekaitsevööndis maaparandushoiutööde tegemisel.
Vee-elustiku kaitse eesmärgil on keskkonnaministri 15.06.2004 määrusega nr 73 (www.riigiteataja.
ee/akt/109072016022) kehtestatud nende lõhe, jõeforelli,
meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaigaks olevate veekogude või veekogu lõikude nimistu, millel on vastavalt
looduskaitseseadusele keelatud uute paisude rajamine ja olemasolevate paisude rekonstrueerimine ulatuses, mis tõstab
veetaset, ning veekogu loodusliku sängi ja hüdroloogilise režiimi muutmine.
Veeobjektide kaitse täiendava meetmena võiks nimetada
põllumajandustootmise intensiivsuse vähendamist veehaarde
toitealal.
Eelkõige on see soovitatav veekvaliteedi tagamiseks
Looduslähedane jõesäng, Pärlijõgi Võrumaapinnalähedase veekihi vett kasutavate veehaarete puhul.
maal. Foto Henn Timm

19

Eriti ettevaatlik tuleb olla sõnniku kasutamisel karstialadel ja kaitsmata põhjaveega aladel.
Väikejärvede kaitseks reostamise eest on soovitatav kasutada vähem väetisi ja taimekaitsevahendeid
järve kallastel ja eelkõige järvesuunalistel suure kallakusega maadel ning lõheliste või vähkide elupaikadeks olevate väikeste jõgede läheduses.
Põhja- ja pinnavee kaitsealade maakasutusintensiivsuse vähendamise võimalikud soovitatavad
tegevused on näiteks:
• metsastamine;
• loodusliku rohumaana kasutamine;
• ekstensiivselt kasutatava püsirohumaana kasutamine;
• talvine taimkate põldudel;
• väetise kasutamine majanduslikust optimumist väiksemas koguses.
Põllumajandustöötaja hoolivust näitab veeobjekti ja selle ümbruse korrashoid:
• allikad ja allikalised alad;
• karstialade ja karstilehtrite ümbrus;
• veekaitsealad vastavalt kaitsekorralduskavale;
• veekogu kaldad, säng, puistu ja kallasraja hooldus, veekaitseribade loomine ja hooldamine,
veeobjektidele juurdepääsu tagamine ja matkaradade hooldus, puhkekohtade hooldus.

Põhja- ja pinnavee hea seisund ja selle säilitamine
Tingituna aluspõhja ja pinnakatte geoloogilistest iseärasustest ning erisustest ja muudest teguritest
on põhjavesi reostumise eest kaitsmata või nõrgalt kaitstud suurel osal Eesti aladest (skeem 1).
Põhjavee kaitstuse kaart (www.envir.ee/sites/default/files/kaitstusekaart400.pdf) iseloomustab
maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi põhjavee looduslikku kaitstust ehk reostusohtlikkust.

Skeem 1. Põhjavee kaitstuse kaardi skeem. Keskkonnainfo
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Kaardi koostamisel oli olulisim küsimus: kas veekiht on kaetud vett pidavate või vett läbilaskvate setetega. Kui reostuse korral, mis võib lähtuda näiteks farmidest, prügilatest, kütuse-, sõnniku- ja silohoidlatest, põllult ja mujalt, on olemas looduslik takistus, siis reoaine ei satu kergesti põhjavette. Põhjavee kaitstuse kaart on valminud aluspõhja geoloogilise, pinnakatte geoloogilise, pinnakatte paksuse ja
hüdrogeoloogilise kaardi analüüsi tulemusel.
Põhjavee kaitstuse kaardil jagunevad alad viide kaitstuse klassi, vt veeseaduse § 68 (https://www.
riigiteataja.ee/akt/122022019001?leiaKehtiv)
Euroopa Liidu veepoliitika raamdirektiivi (2000/60/EÜ) kohaselt peavad kõik veekogumid – nii
pinna- kui ka põhjaveekogumid – saavutama hea seisundi.
Veeseaduse § 275 sätestatu kohaselt tuleb pinna- ja põhjaveekogumite hea seisund saavutada 2021.
aasta 22. detsembriks.
Veekogumi seisundi määramisel võetakse aluseks:
pinnaveekogumil –
• ökoloogiline seisund (füüsikalis-keemilised, bioloogilised ja hüdroloogilised kvaliteedinäitajad);
• keemiline seisund (ohtlikud saasteained);
põhjaveekogumil –
• koguseline seisund;
• keemiline seisund.
Keemilise seisundi alusel eristatakse veekogumitel järgmisi seisundiklasse:
• hea – erinevate keemiliste ühendite või ainete sisaldus on vastavuses või ei ületa nendele ühenditele ja ainetele kehtestatud piirväärtusi;
• halb – erinevate keemiliste ühendite või ainete sisaldus ei ole vastavuses või ületab nendele
ühenditele ja ainetele kehtestatud piirväärtusi.
Põhjaveekogumite nimekiri, seisundiklassid, põhjavett ohustavate saasteainete nimekiri ja nende
sisalduse piirväärtused põhjavees on sätestatud keskkonnaministri 01.10.2019 määrusega nr 48 (www.
riigiteataja.ee/akt/102102019005).
Põhjaveekogumite seisundi hindamist korraldab Keskkonnaministeerium iga kuue aasta järel.
Eestis on moodustatud 39 põhjaveekogumit. 2014. aastal tehtud hindamise kohaselt oli neist halvas
seisundis 8 ja heas, kuid ohustatud
seisundis 10 põhjaveekogumit.
Põhjaveekogumite halva seisundi
peamised põhjused olid:
• fenoolide, naftasaaduste, benseeni, nitraatide ja/või pestitsiidide läviväärtuse ületamine;
• kaevandustest ja karjääridest
ära juhitava vee tõttu põhjaveetaseme
langus.
Pinnaveekogumi ökoloogilist seisundit iseloomustavad viis seisundiklassi:
• väga hea – kirjeldab inimtegevusest
täielikult mõjutamata loodusliku
Madalaveelise pinnaveekogu halva seisundi põhjuseks on eutroveekogu seisundit;
feerumine. Foto Marko Saarm
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• hea – kirjeldab väga vähese inimtegevuse mõjuga ning looduslikule seisundile väga lähedase
seisundiga veekogu;
• kesine – veekogu seisund on mõjutatud mõõduka inimtegevuse poolt, mistõttu veekogus ei
pruugi esineda kõiki looduslikke liike, veekogu voolusäng ei pruugi olla looduslik ning veekogu
toitainetesisaldus võib olla suurenenud reostuskoormuse mõjul;
• halb – kirjeldab veekogu, mille seisund on kõikide kvaliteedinäitajate järgi inimtegevuse poolt
tugevasti rikutud, vesi sellises veekogus võib olla reostunud ning paljud sellele veekogule omased liigid
hävinud või kadunud;
• väga halb – veekogu seisund on inimtegevuse tulemusena tõsiselt rikutud.
Kui pinnaveekogumi ökoloogilise seisundi klass on väga hea ja keemilise seisundi klass on hea,
loetakse veekogumi seisund väga heaks. Põhjaveekogumi seisundiklass on hea, kui nii põhjaveekogumi
keemilise kui ka koguselise seisundi klass on hea.
Keskkonnaagentuuri andmeil oli pinnaveekogumite seisundi 2017. aasta vahehindamise kohaselt
54,9% pinnaveekogumitest heas või väga heas seisundis, 34,5% kesises seisundis ja 10,3% halvas või
väga halvas seisundis. Vooluveekogumite puhul nimetati mitte hea seisundi peamiste põhjustena jääkreostust, rikutud hüdromorfoloogiat või jõe tõkestatust. Maismaa seisuveekogumite kesise või halva seisundi puhul oli jätkuvalt probleemiks eutrofeerumine, aga ka vee üldfosfori ja üldlämmastiku sisaldus.
Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030, mis kiideti heaks Riigikogu otsusega 14.02.2007 (www.
riigiteataja.ee/akt/12793848) püstitas veepoliitika valdkonnas järgmised eesmärgid:
• saavutada põhjavee ja pinnavee (sh rannikuvee) hea seisund;
• hoida veekogusid, mille seisund on juba hea või väga hea.
Põhjavee seisundi olulisteks näitajateks on keskkonna kvaliteedi standardikohaste piirväärtuste ületamine järgmiste komponentide osas: nitraadid, taimekaitsevahendid ja muud ohtlikud ained.
Pinnaveekogu seisundi üldhinnangu andmisel lähtutakse nii ökoloogilisest seisundist kui ka keemilistest näitajatest, jälgides pinnavees toitainete sisalduse trende ning ohtlike ainete kontsentratsioone.
Meetmed keskkonnastrateegia eesmärkide saavutamiseks:
• pinna- ja põhjavee seisundi parandamiseks ning säilitamiseks tegevusprogrammide väljatöötamine ja rakendamine;
• veekaitse õigusaktide väljatöötamine ning täiustamine, lähtuvalt vajadusest arvestada enam veekogude seisundit;
• soodustuste, toetuste süsteemi arendamine ja rakendamine inimmõju vähendamiseks veekogumitele ning pinna- ja põhjavee seisundi parandamiseks;
• järelevalve ja seire tõhustamine ning edasi arendamine reostuse ennetamiseks ja veekeskkonna
seisundi hindamiseks.
Põhja- ja pinnavee hea seisund on ohus eelkõige piirkondades, kus toimub intensiivne põllumajandustootmine. Mida suurem on haritava maa osatähtsus veekogu valgalas, seda suurem on lämmastiku ärakanne veekeskkonda. Väetiste kasutamise suurenedes on taimetoitainete sisalduse suurenemine
veekeskkonnas üldiselt vältimatu. Viimaste aastate trendiks on taimekaitsevahendite kasutamise suurenemine, mis osaliselt on põhjustatud minimeeritud mullaharimise võidukäigust, ja see võib kaasa tuua
taimekaitsevahendite jääkide jõudmise veekeskkonda.
Vee hea keemilise seisundi säilitamine mingis piirkonnas tähendab põllumajandusliku koormuse
hoidmist sellistes piirides, et pinna- ja põhjavette jõudev reostuskoormus ei läheneks reostust põhjustavale tasemele. Pinnavee puhul on ohu signaaliks kalastiku negatiivsed muutused: lõheliste asendumine
karpkalalistega või kalade arvukuse järsk langus, samuti supluskohtade seisundi halvenemine.
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Põllumajanduse reostuskoormuse mõju veekogudele võimendub süvendatud ja tammidega tõkestatud jõgedes ning alandatud veetasemega järvedes. Reostuskoormuse mõju aitab leevendada vooluveekogude looduslähedase geomorfoloogilise seisundi taastamine. See tähendab mittevajalike tõkestusrajatiste likvideerimist ja süvendatud vooluveekogudele võimaluste piires kalade elu- ja sigimispaikade
taastamist, aga ka põllumaade kuivendusvee eesvoolude tihedamat hooldust.
Oht taimetoitainete kandumiseks veekeskkonda suureneb metsa lageraie korral, sest suured puud,
kes kasutasid ära pinnasest ja varisest vabanevaid toitaineid, samuti suures koguses vett, on maha raiutud. Veekaitse eesmärgil tuleb sellised alad võimalikult kiiresti uuesti metsastada. Metsast ja põllumajandusmaalt pärineva reostuse jõudmist veekeskkonda aitab aeglustada ja vähendada näiteks mittevajalike kraavide kinniajamine, puude ja loodusilmeliste puistute säilitamine veekogude kallastel jm.
Lihtsustatult öeldes: mida aeglasemalt vesi vooluveekokku jõuab, seda puhtamaks see saab.
Intensiivse põllumajandusega aladel on vajalik madalate, reostunud veega kaevude asendamine
puurkaevudega või veetrasside rajamine, et tagada
seal elavatele inimestele kvaliteetne joogivesi.
Veekeskkonna hea seisundi säilitamise eesmärgil on põllumajandusest tuleneva hajureostuse
vähendamiseks võimalik kasutada järgmisi meetmeid:
• nitraaditundliku ala määratlemine (ja seal
kehtivad piirangud)
• väetiste kasutamise piirangud
• parim võimalik tehnika vedelsõnniku laoTalvine taimkate vähendab veekeskkonna reostutamiseks
mist taimetoitainetega. Foto Ando Adamson
• põllu tasandi ja põllumajandusettevõtte
taimetoitainete bilanss
• talvine taimkate
• minimeeritud mullaharimine
• veekaitsevööndid
• tehismärgalad ja seadedrenaaž

Tehismärgalad (Talpsep jt, 2012)

Avaveeline tehismärgala. Foto Kuno Kasak

Tehismärgalad on madala hooldusvajadusega
veepuhastussüsteemid. Tavaliselt kasutatakse neid
punktallikate reovee järelpuhastitena või sajuvee
puhastamiseks, kuid need võivad sobida ka põllumajandusliku hajureostuse puhastamiseks, sest
taluvad hästi veetaseme ja vooluhulga kõikumist.
Põldudelt tuleneva hajureostuse kinnipüüdmiseks maaparandussüsteemides on võimalik rajada
nn avaveelisi tehismärgalasid, kus vee puhastamine
toimub eeskätt tänu vee viibeaja pikenemisele ja
mikrobioloogilistele protsessidele. Vee töötlemine
tehismärgalades põhineb üldiselt samadel füüsika-
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listel, keemilistel ja bioloogilistel protsessidel, mida kasutatakse tavapärastes asulate reoveepuhastites.
Protsessid lihtsalt toimuvad vähemintensiivselt suuremal hajutatud alal. Tehismärgala ülesanne on luua
mikroorganismidele sobilikud elutingimused. Veetaimede juurte ja varte ning pinnaseosakeste ümber
moodustub mikroobikooslus, kus mikroobid aitavad lagundada ja siduda vees leiduvaid reoaineid.
Avaveelised tehismärgalad kujutavad endast kõrgemate veetaimedega kaetud madalaid (0,2–0,4 m veesügavusega) tiike. Tavalistest sette- ja biotiikidest eristab neid oluliselt väiksem sügavus ja veetaimestik
(harilik pilliroog, hundinuiad, järvkaisel, kõrkjad).
Farmi territooriumilt koguneva reostunud vee puhastamiseks on võimalik lisaks avaveelistele tehismärgala süsteemidele rajada ka pinnasefiltersüsteeme. Pinnasefiltrites voolab vesi läbi filterkeha, mille
käigus peetakse kinni suur osa reostusaineid.
Seadedrenaaž
Seadedrenaaž on potentsiaalne meede eelkõige liivase pinnasega tasasel dreenitud põllumaal, selleks et vähendada läbi mulla dreenitorudesse leostunud reostusainete jõudmist eesvoolude kaudu veekogudesse. Eriti perspektiivne, seda ka saagikuse seisukohalt, on see niisuguste põldude puhul, mis taimede kasvuajal kannatavad liigkuivuse käes. Kui põhjavee tase põllul tõuseb, püsib vesi mulla alumistes
kihtides pikemat aega ning aurumise käigus tõusevad vees olevad taimetoitaimed uuesti ülespoole ja
saavad taimede poolt ära kasutatud. Tulemuseks on reostuseainete vähenemine eesvoolu suunatavas
dreenivees. Tuleb siiski meeles pidada, et kuigi see veekeskkonna seisundi parandamise meede võib
vähendada ainete (eelkõige nitraatide) väljakannet, on drenaaži peaeesmärk ikkagi liigniiskuse kiire
ärajuhtimine.

Veehoid nitraaditundlikul alal
Pandivere ja Adavere-Põltsamaa NTA välispiiri ning allikate ja karstilehtrite ning kaitsmata põhjaveega alade asukohaandmetega saab tutvuda Maa-ameti kaardirakenduses (www.maaamet.ee) ja keskkonnaregistris (http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/).
Veeseaduse § 36 kohaselt peetakse nitraaditundlikku ala, sealhulgas kaitsmata põhjaveega pae- ja
karstialasid pinnakatte paksusega kuni kaks meetrit ning kaitset vajavaid olulisi allikaid ja karstilehtreid
kaitset vajavaks alaks, kus veekaitsele kehtivad rangemad kvaliteedinõuded ja tegevuse piirangud.
Veeseaduse § 168 sätestab põllumajandusliku tegevuse piirangud nitraaditundlikul alal:
Nitraaditundliku ala kaitsmata põhjaveega alal pinnakatte paksusega kuni kaks meetrit ja karstialadel võib piirata:
• mineraalväetistega antavat lämmastikku aasta keskmise koguseni 100 kg haritava maa ühe hektari kohta;
• loomapidamist 1,5 loomühikuni põllumajandusmaa ühe hektari kohta (põllumajandusmaa
käesoleva seaduse tähenduses on haritav maa ja looduslik rohumaa);
• reoveesette kasutamist.
Nitraaditundlikul alal asuvast põllumajandusega tegeleva isiku kasutatavast haritavast maast peab
vähemalt 30 protsenti olema 1. novembrist kuni 31. märtsini kaetud taimkattega. Sellest protsendist kolmandikku võib hoida kõrretüü all. Taimkattena veeseaduse tähenduses mõistetakse talvituvaid
kultuure, nagu taliteraviljad, taliraps, talirüps, kõrrelised ja liblikõielised heintaimed ning maitse- ja
ravimtaimed.
Lisaks võimaldab veeseadus piirata põllumajanduslikku tegevust nitraaditundliku ala kaitsmata põhjaveega aladel ning allikate ja karstilehtrite ümbruses. Piirangute ulatus on sätestatud Vabariigi Valitsuse
06.12.2019 määruses nr 100 https://www.riigiteataja.ee/akt/110122019006
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Kaitsmata põhjaveega aladel ei tohi:
1) mineraalväetistega antav lämmastikukogus olla aastas üle 120 kg haritava maa ühe hektari kohta
ning taliviljadele ja mitmeniitelistele rohumaadele korraga antav lämmastikukogus üle 80 kg haritava
maa ühe hektari kohta;
2) pidada loomi üle 1,5 loomühiku põllumajandusmaa hektari kohta;
3) kasutada reovee setet.
Allikate ja karstide ümbruses on 10 meetri ulatuses veepiirist või karsti servast keelatud:
1) väetamine;
2) taimekaitsevahendi kasutamine;
3) sõnniku hoidmine aunas.
Oluliste allikate ja karstide ümbruses on kuni 50 meetri ulatuses veepiirist või karsti servast keelatud:
1) väetamine;
2) taimekaitsevahendi kasutamine;
3) sõnniku hoidmine aunas;
4) matmispaiga rajamine;
5) karjatamine;
6) reoveesette laotamine.
Põllumajandustootmisest pärineva reostuse mõju vähendamiseks pinna- ja põhjaveele koostatakse
vastavaid meetmeid sisaldav NTA tegevuskava. Selle koostamist korraldab Keskkonnaministeerium
ning tegevuskava kinnitab Vabariigi Valitsus. NTA tegevuskava on veemajanduskava täiendav kava,
mis toetab veemajanduskavades püstitatud eesmärkide saavutamist elanike joogiveega varustamisel, pinna- ja põhjavee hea seisundi saavutamisel ja säilitamisel ning vee-elustiku elutingimuste säilitamisel NTA-l.
Nitraadireostuse vähendamise eesmärkide seadmisel tuleb arvestada teatud põllumajandustegevuse
spetsiifikaga ja ka keskkonnamõjuga:
• Lämmastikuühendid on looduse aineringe oluline osa ning nende kasutamisel väetisena ei ole
võimalik kogu lisatud lämmastikuühendeid suunata põllumajanduse lõpptoodangusse.
• Sõnniku hoidmise ja kasutamise ning mineraalväetiste kasutamise keskkonnanõuete täitmise
ja tehnoloogia arendamisega on võimalik vähendada lämmastikuühendite kadu toodanguühiku kohta,
kuid kadude suurus jääb oluliselt sõltuma tootmisperioodi ilmastikust, mida pole võimalik kogu vegetatsiooniperioodi peale ette näha.
• Põllumajandusest tulenev lämmastikuühendite koormus jääb peamiseks lämmastikuühendite
koormuse vooks veekeskkonnale ning seda koormust tuleb sotsiaalmajanduslikult mõistlike kuludega
piirata, koormuse mõju leevendada ja kompenseerida.
• Põhjavee maapinnalähedase kihi vastavust joogivee kvaliteedile ei ole põldudel asuvates madalates kaevudes võimalik tagada. Hajaasustuse joogivee kvaliteedi tagamiseks tuleb rajada sügavamaid kaeve.
NTA tegevuskava koostatakse viieaastaste perioodide kaupa (praegu on teoksil neljas tegevuskava)
(https://www.envir.ee/sites/default/files/nta_tegevuskava_2016_2020.pdf )
Tegevuskava eesmärgid põllumajanduskoormuse piiramisel:
• Piirata põllumajanduskoormust olulisema koormusega kohtades, et leevendada selle mõju halvas seisundis põhjavee- ja pinnaveekogumitele.
• Ajakohastada pidevalt veekaitsemeetmete planeerimiseks ja rakendamiseks vajalikku teavet.
• Vähendada keskkonnanõuetele mittevastava põllumajandustootmise osakaalu.
• Tõsta põllumajandustootjate, konsulentide ja ametkondade teadlikkust, sh selgitada veekaitsemeetmete rakendamise võimalusi tootjatele nende asukohas, lähtudes tootmispaiga looduslikest tingimustest.
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• Tagada tervisele ohutu joogivesi põllumajandustootmise mõjualal olevates majapidamistes.
NTA tegevuskava eesmärkide saavutamiseks rakendatakse järgmisi meetmeid:
• Meede 1: Tervisele ohutu joogivee tagamine hajaasustusaladel (nitraatide ja taimekaitsevahendite jääkide seire kaevude vees, puurkaevude rajamine).
• Meede 2: Keskkonnasäästlike tehnoloogiate rakendamine põllumajanduses (sõnniku- ja silohoidlate rekonstrueerimine ning nõuetele vastavate hoidlate rajamine; väetiste, sh sõnniku, ajakohaste
keskkonnahoidlike laotamistehnoloogiate kasutuselevõtt; innovaatilised sõnnikutöötlemise tehnoloogiad). (Väetiste kasutamise optimeerimise kõrval võimaldavad tänapäevased väetiste, sh ka sõnniku laotamise seadmed väetisi täpsemalt doseerida ning mulda viia, mistõttu väheneb ka leostumine. Uusi võimalusi
keskkonnakaitseks põllumajanduses avab vedelsõnnikust biogaasi tootmine, mis võimaldab lisaks sõnnikule
kasutada taimseid ja loomseid jäätmeid. Selliste meetmete rakendamine aitab parandada põllumajandustootmise konkurentsivõimet suurendamata koormust keskkonnale.)
• Meede 3: Põllumajandustootmise mõju-uuringute ja seirete korraldamine. Uuringud on
vajalikud kohustuslike keskkonnanõuete ja põllumajandustootjatele vabatahtlike meetmete soovituste
täpsustamiseks ning põllumajanduskoormuse mõju leevendamise planeerimiseks.
Veemajanduskavade 2015–2021 tegevustes on planeeritud ka mitmeid NTA tegevuskava täiendavaid meetmeid – nt eesvoolude hoiutööd ja sagedam hooldus (voolutakistuste eemaldamine, voolusängide puhastamine, kallaste korrashoid), settebasseinide ja lodude rakendamine, veekogude kaldavööndis toitaineid siduva taimestikuga puhvervööndite rajamine, allikate ja karstilehtrite ümbruse
korrastamine, kasutuseta puurkaevude likvideerimine jm.
NTA-l rakendatud veekaitse meetmete tõhusust hinnatakse pinna- ja põhjaveeseire programmi
alusel. Selleks võrreldakse kaht nelja-aastast aruandeperioodi. Seiretulemuste alusel korrigeeritakse vajadusel NTA-l kehtivaid kitsendusi ja kohustusi. See tähendab, et kui nitraatide ja taimekaitsevahendite jääkide tase põhjavees tõuseb, peab riik rakendama uusi piiranguid põllumajandusele, et seda
suundumust peatada.
Põhjavee regulaarne seire on näidanud, et põhiline reostuskoormus nitraatide ja taimekaitsevahenditega lähtub Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikelt aladelt. Väikeseks stiimuliks tootjaile,
et rohkem tähtsustada veekeskkonna kaitset ja mitte panustama maksimaalse tulu taotlemisele väetiste ja
taimekaitsevahendite intensiivsema kasutamise abil, on maaeluministri 16. veebruari 2018 määrusega
nr 9 Piirkondlik veekaitse toetus (https://www.riigiteataja.ee/akt/120022018045?leiaKehtiv) sätestatu,
mille alusel võib NTA piirkonnas majandav
tootja taotleda rahalist toetust järgmiste tegevuste elluviimise eest:
• maa järjepidevalt vähemalt viie järjestikuse kalendriaasta (edaspidi kohustuseperioodi) jooksul osaliselt talvise taimkatte
all hoidmine;
• kohustuseperioodi esimese kalendriaasta kohustuse aluse maa kohustuseperioodi
jooksul rohumaana hoidmine.

Põltsamaa jõgi. Foto Aleksander Kaasik
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4. MULDADE SÄÄSTEV KASUTAMINE JA KAITSE
Mullaks nimetatakse maakoore pindmist kobedat kihti, mida kasutavad ja muudavad aktiivselt
taimed ja muud elusorganismid ning nende laguproduktid kogu ülejäänud keskkonna osalusel ja
mõjutusel. Mulla tekkes ja järjepidevas talitluses on väga tähtis roll mullaelustikul. Peale orgaanilise
aine lagundamise osaleb mullaelustik ökosüsteemide aineringes, sh mulla mineraalse osa murenemises,
taimede toitumises ja muudes protsessides (Astover, 2012).
Muld on hindamatu väärtusega loodusvara, mida tuleb hoida ja säästvalt kasutada. Lisaks kasutamisele põllu- ja metsamajandamises on mullakiht esmane filter loodusliku kvaliteediga põhja- ja
pinnavee kujunemisel. Mullal on tähtis roll kliimamuutuste leevendamisel. Muld on üks maailma suurimaid süsinikuvaramuid, mistõttu on muldade säästev ja jätkusuutlik kasutamine oluline ka süsiniku
sidumise seisukohalt.
Viljakate muldade pindala väheneb kogu maailmas, see kaasneb maavarade kaevandamisega, ehitiste, teede jm infrastruktuuri rajamisega, vee- ja tuuleerosiooniga jne. Viljaka maa vähenemist põhjustab ka mulla orgaanilise aine sisalduse vähenemine ja mullaelustiku vaesumine, samuti reostumine,
tihenemine jm.
Hea tava on säilitada viljakaid põllumaid ja kaitsta muldi kui rahvuslikku rikkust.
Mullakaitse otsene regulatsioon
nii Euroopa Liidu kui Eesti õiguses
praegu veel puudub. Kaudselt reguleerivad mulla kaitset põllumajandusreostuse eest Euroopa Nõukogu
direktiiv 86/278/EMÜ Keskkonna ja
eelkõige pinnase kaitsmise kohta reovee setete kasutamisel põllumajanduses
ning EL keskkonnavastutuse direktiiv
(2004/35/EÜ), mille sätted on Eestis
üle võetud keskkonnavastutuse seaduses (RT I 2007, 62, 396). Üksikuid
mullakaitse norme sisaldavad ka teised
õigusaktid – näiteks maapõueseadus
Muld on hindamatu väärtusega loodusvara. Kevadine põld
(RT I, 10.11.2016, 1), mis sätestab
Olustveres. Foto Malle Järvan
mullakaitse normid kaevandamise
puhuks, ja maaparandusseadus (RT I, 31.05.2018, 3), mis reguleerib mullaga seonduvat maaparandustöödel (http://www.k6k.ee/keskkonnaigus/materjalid/teemavaldkonnad/mullakaitse).
Kuigi ühtne mullapoliitika Euroopa Liidus praegu puudub, ei tähenda see, et muldade ja nende
kaitsega ei tegeletaks. Eelkõige pööratakse mulla kaitsele tähelepanu keskkonna- ja põllumajanduspoliitikas. Kui keskkonnapoliitika keskendub mullale peamiselt läbi strateegiliste dokumentide ja erinevate
reeglite, siis põllumajanduspoliitika tegeleb teemaga eelkõige läbi toetusmeetmete. Toetuste saamine
on seotud teatud nõuete täitmisega (nõuetele vastavuse süsteem, rohestamine, põllumajanduslikud
keskkonnatoetused) (https://maablogi.wordpress.com/2017/12/05).
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Hea põllumajandustava üheks põhialuseks on oma muldade omaduste tundmine ning
nende teadmistepõhine ja säästlik kasutamine.
Eesti muldasid on põhjalikult tutvustatud üsna mitmes trükises (Penu, 2005; Astover, 2012).
Lisaks võib leida põllumajandustootjale suunatud teavet mulla koostise, omaduste, Eesti muldade nimestiku, nende lühendkoodide ning muu kohta ka elektroonilistes väljaannetes, näiteks (http://taim.
etki.ee/taim/public/pdf/Trukised/Mulla_ABC_I.pdf).
Maakasutuse ja põllumajandustootmise planeerimisel on vaja arvestada mullastiku iseärasustega
ning muldade sobivusega põllumajanduskultuuride kasvatamiseks, siin on abiks mullakaardid ja vastavad kaardirakendused:
• https://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=MA29&user_id=at&LANG=1&WIDTH=1236&HEI
GHT=722&zlevel=5,516347.0304616,6551202.1117726
• https://pmk.agri.ee/et/pollumajanduskeskkonna-uuringud/muldade-kasutussobivuse-kaardirakendus.
Mulla viljakuse säilitamine ja taastootmine on väga oluline.
Mulla viljakuse all mõistetakse mulla võimet tagada taimede kasvuks ja arenguks soodsad tingimused, s.t eelkõige varustada taimi toiteelementide ja veega ning taimejuuri hapnikuga. Mulla viljakus
on suhteline ja sõltub taimeliigist – ühele taimeliigile viljakas muld ei pruugi seda olla teisele. Viljakus
kujuneb loodusliku mullatekkeprotsessi ja inimtegevuse mõjul. Mullaviljakuse säilitamine hõlmab erinevaid agrotehnilisi võtteid: süstemaatilist väetamist, mulla lupjamist, kivikoristust, veerežiimi reguleerimist, viljavaheldust jne. Viljakuse taastootmiseta langeb mullaviljakus ja väheneb põllukultuuride
saagikus.
Muldade produktiivsus, s.t võime toota biomassi, sõltub mullaviljakusest ja ilmastikust. On üldteada, et erinevad kultuurid annavad erinevatel muldadel erinevaid saake. Näiteks lutsern annab kõrgeid saake lubjarikastel parasniisketel või isegi kuivadel muldadel, kuid niisketel ja happelistel muldadel
selle kasvatamine ei õnnestu.
Produktiivsuse alusel võib Eesti mullad jagada järgmistesse rühmadesse (Astover, 2012):
• head põllutüübilised haritavad mullad, millel on võimalik kasvatada edukalt kõiki peamisi
põllukultuure. Need on valdavalt keskmise lõimisega parasniisked või hästi kuivendatud mullad;
• keskmised põllutüübilised haritavad mullad, kultuuride kasutamise diapasoon on kitsam ja
produktiivsus väiksem. Lõimiselt on need kas kergemad või raskemad parasniisked, kuivendatud või
kuivendamata niisked ja märjad mullad;
• rohumaatüübilised haritavad mullad, kus kasvatatakse heintaimi. Mullad, millel on teatud
puudused: erodeeritus, suur koreselisus, reguleerimata veerežiim, turbakihi olemasolu.
Muldade harimiskindlus näitab muldade võimet taluda intensiivsest maaviljelusest tingitud negatiivseid muutusi mulla omadustes – näiteks kiire orgaanilise aine lagunemine ja mineraliseerumine,
erosioon ja struktuuri halvenemine. Potentsiaalse viljakuse võimaliku vähenemise järgi mullaharimise
tagajärjel jaotatakse mullad kolme harimiskindluse rühma (Astover, 2012):
• Harimiskindlatel muldadel võib kasvatada intensiivset mullaharimist nõudvaid kultuure, ilma
et sellega kaasneks potentsiaalse viljakuse vähenemine. Selliste muldade huumusesisaldus on optimaalne, orgaaniline aine ei allu mineraliseerumisele, erosiooni ei esine ja mulla struktuursus on vastupidav.
Siia kuulub näiteks valdav osa rähk-, leostunud ja leetjaid muldi.
• Piiratud harimiskindlusega muldadel on intensiivset mullaharimist nõudvate kultuuride kasvatamine lubatav, kuid nende vahekord heintaimedega peab tagama potentsiaalse viljakuse suurenemise
või säilimise. Siia kuuluvad mullad, mille huumusesisaldus on suurem kriitilisest, kuid väiksem opti-
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maalsest, samuti erosiooniohtlikud mullad ja mullad, mille orgaaniline aine allub tugevalt mineraliseerumisele. Piiratud harimiskindlusega on näiteks osa näivleetunud muldi ning enamik leetunud ja
gleimuldi.
• Harimisõrnadel muldadel põhjustab intensiivne maaharimine potentsiaalse viljakuse märgatavat vähenemist, mille tulemusena võivad mullad muutuda põllumajanduslikult kasutuskõlbmatuks.
Siia kuuluvad huumusvaesed mullad, samuti turvastunud ja turvasmullad, mille orgaaniline aine allub
tugevale mineraliseerumisele, ning erodeeritud ja erosiooniohtlikud mullad. Harimisõrnade turvasmuldade intensiivne kuivendamine põhjustab mitte ainult viljakuse kadu, vaid sellega kaasneb ka märgatav süsiniku emissioon atmosfääri (peamiselt CO2-na).
Muldade haritavus iseloomustab mullaharimistööde optimaalset ja efektiivset teostatavust praktilise kasutamise seisukohalt. Mullaharimisega kaasneb oluline energia-, aja- ja rahakulu. Olenevalt
koostisest ja füüsikalistest omadustest on mullad väga erineva haritavusega ning jaotatakse selle järgi
järgmistesse rühmadesse (Astover, 2012):
• Kergelt haritavad mullad on kivi- ja koresevabad liiv- ja saviliivmullad tasastel aladel, samuti
hästi kuivendatud turvastunud ja turvasmullad.
• Keskmiselt haritavad mullad on keskmise lõimisega kivi- ja koresevabad või nõrgalt koreselised
mullad tasastel või nõrgalt kaldu olevatel aladel ning hästi kuivendatud mullad.
• Raskelt haritavad mullad on väga kivised ja koreserikkad mullad, rasked liivsavi- ja savimullad,
puudulikult kuivendatud või kuivendamata mullad ning suure kaldega aladel asuvad mullad. Raskelt
haritavad mullad nõuavad agrotehnilisi erivõtteid ja täiendavaid kulutusi, mis sageli määrab just selliste
maade praktilise kasutamise. Üha laialdasemalt juurduv kaasaegne agrotehnoloogia (sh minimeeritud
mullaharimine ja otsekülv) parandab nii raskelt haritavate muldade kui ka vähese harimiskindlusega
muldade kasutusvõimalusi.
• Mitteharitavad mullad ei ole tavapõllumajanduses perspektiivikad ning on kasutatavad metsamaana või loodusliku rohumaana. Sellesse rühma kuuluvad näiteks leedemullad, väga õhukesed paepealsed mullad, koreserikkad rähkmullad, tugevasti liigniisked ehk turvastunud gleimullad, siirdesooja rabamullad.
Muldade kasutussobivuse määravad:
• mulla omaduste vastavus kultuuri bioloogilistele nõuetele;
• muldade harimiskindlus;
• muldade haritavus.

Koreserikas muld Kanaveres. Foto Toomas Tsamoot
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Muldade puudused, mis limiteerivad kasutussobivust (Astover,
2012):
• veerežiimi ebasobivus: põuakartlikel muldadel avaldub veepuudus,
liigniiskete muldade kasutamine on
võimatu või raskendatud;
• mullapeenese (mullaosakesed
läbimõõduga alla 2 mm) vähesus, mis
halvendab oluliselt mulla füüsikaliskeemilisi omadusi (veehoiuvõime,
neelamismahutavus jne);
• õhuke mullaprofiil, mis on tingitud muldade väljaarenematusest ja

mille tagajärjeks on sageli suur koreselisus;
• turvastumine, mille tagajärjel toimub orgaanilise aine kuhjumine, mineralisatsioon puudub;
• leetumine – mulla pindmine kiht vaesub savi- ehk ibeosakestest (suurus alla 0,002 mm) ja kergesti lagunevatest mineraalühenditest, mille tagajärjel väheneb toiteelementide sisaldus künnikihis ning
halvenevad ka mulla füüsikalised omadused;
• happesus, mille tagajärjel kuhjub mulda toksilisi mangaani ja alumiiniumi ioone ning halveneb
toitainete omastatavus;
• vähene bioloogiline aktiivsus, näiteks orgaanilise aine vähesuse tõttu;
• erosioon kalletega aladel ja mullaosakeste ärakanne tuulele avatud põldudel;
• muldkatte kirjusus, kus suhteliselt väikesel põllul on palju erinevaid mullaerimeid;
• lõimise mittesobivus, kas liigse raskuse (savi) või liigse kerguse (liiv) tõttu, mille tõttu halvenevad nii muldade omadused kui ka haritavus ja harimiskindlus;
• kivisus, mis takistab muldade harimist ja vähendab veehoiu võimet;
• üleujutused, mille korral ei saa põllukultuure kasvatada (lammimullad);
• muldade degradatsioon (väärtuse halvenemine) – mulla kahjustumine inimtegevuse tagajärjel
(näiteks liigne tallamine, pinnase langatumine kaevanduste kohal jm).
Mulla eest hoolitsemine tähendab hea mullastruktuuri loomist, mulla bioloogilise aktiivsuse ja
tootmisvõime säilitamist ja suurendamist.
Hea mullastruktuuri eeldused:
• mulla orgaanilise aine sisaldus ja kvaliteet peavad tagama toiteelementidega varustatuse ja huumuse taastootmise;
• mulla elustik peab olema arvukas ja aktiivne, mis kiirendab orgaanilise aine lagunemist ja muudab toitained taimedele kättesaadavaks;
• juurtel peavad olema head kasvutingimused, mis ühtlasi soodustab taimekasvu.
Hea mullastruktuuri saavutamiseks tuleb:
• rakendada mullale sobivat viljavaheldust või külvikorda, arvestades maade kasutussobivusega;
• anda mulda piisavas koguses orgaanilist ainet, vajadusel kasutada järel- ja vahekultuure;
• ajastada ja korraldada mullaharimist nii, et mulla struktuur ei kahjustuks;
• kasutada sellist põllumajandustehnikat
(eelkõige harimistehnikat), millega ei kaasneks
mullaprofiili lõhkumist;
• võtta regulaarselt mullaproove, et saada
pilti mulla seisundist ja toitainesisaldusest, mis on
aluseks tasakaalustatud väetamisele ning vajadusel
muldade lupjamisele.

Parima võimaliku tehnika (PVT) kasutamine
harimisel säästab mullastruktuuri. Foto Marianne
Loorents

Hea põllumajandustava vältimatu tingimus
on mullaseisundi hindamine ja mulla seisundile
vastav tegutsemine.
Muldade seisundi jälgimise oluline meetod on
mullaproovide võtmine ning nende tulemuste analüüs. Mullaproovi võtmise käigus saab:
• hinnata huumushorisondi tüsedust ja selle
varieerumist;
• selgitada mullaerimite vaheldumist põllul;
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• hinnata mulla võimalikku tihenemist, selle iseloomu ja paiknemist.
Laboratoorne analüüs võimaldab lisaks eelnevale:
• selgitada mulla sobivust erinevate kultuuride kasvatamiseks. Edukalt on võimalik kasutada vaid
piisava toitainesisaldusega mulda;
• selgitada mullareaktsioon ja sellest lähtuvalt enamsobivad kultuurid ning lupjamise vajadus;
• planeerida optimaalseid külvikordi;
• selgitada planeeritavat saaki limiteerivaid tegureid, selgitada vajalikke väetisekoguseid;
• hinnata mulla füüsikalis-keemilistes omadustes toimuvaid muutusi;
• hinnata agrotehnoloogia õigsust.

Mullaproovide võtmine. Foto
Elmo Riig

Mullaproove analüüsitakse Sakus Põllumajandusuuringute Keskuses.
Foto Andres Järvan
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5. VÄETISED JA VÄETAMINE
Väetised
Väetis veeseaduse ja väetiseseaduse tähenduses on aine või valmistis, mille kasutamise eesmärk on
kasvatatavate taimede varustamine toitainetega. Veeseaduse tähenduses loetakse väetiseks ka sõnnik,
virts, silomahl, kompost ning muud väetamiseks kasutatavad orgaanilised taimse või loomse päritoluga
ained, mis otse või töödeldult mulda viiakse.
Väetiseseaduse tähenduses on väetis ka lubiväetis, mille kasutamise eesmärk on mulla happesuse
vähendamine. Väetiseseadust ei kohaldata töötlemata orgaanilisele väetisele (nt sõnnik, virts jms) ja
töötlemata looduslikule väetisele (kivim, mineraal või muu maa-aines).
Väetisi võib klassifitseerida mitmeti. Klassikalisel viisil jagatakse väetised kahte suurde rühma:
mineraalväetised ja orgaanilised väetised. Agregaatoleku poolest jaotuvad mineraalväetised tahketeks
ja vedelateks. Klassifitseerida võib ka kasutusviisi järgi: mullakaudsed (nt superfosfaat, kaaliumkloriid,
ammooniumnitraat, nitrofoskad, ammoniaakvesi) ja lehekaudsed väetised. Põhitoiteelementide kõrval
sisaldavad paljud neist ka mikroelemente, aminohappeid või muid taimede kasvu ja arengut stimuleerivaid aineid. Mõnd tavaliselt mulla kaudu antavat väetist kasutatakse ka lehekaudselt vesilahusena
(nt karbamiidi nisu proteiinisisalduse tõstmiseks; ammooniumsulfaati rapsi ja talinisu väävlivajaduse
kiiremaks rahuldamiseks).
Eraldi rühma moodustavad bakterväetised. Need on tüüpilised kaudsed väetised, mis ise ei ole
otseselt ühegi taimetoiteelemendi allikaks, kuid mis nendes sisalduvate kasulike bakterite kaudu parandavad taimede toitumistingimusi.
Mineraalväetis
Mineraalväetis on väetis, milles toiteelemendid on kaevandatud mineraalide või füüsikalise ja/või
keemilise tehnoloogia abil saadud anorgaaniliste ainete koostises. Mineraalväetiste hulka loetakse ka
mõned tööstuslikult toodetavad orgaanilised väetised, nagu karbamiid.
Mineraalväetised jaotatakse taimetoiteelementide sisaldusest olenevalt lihtväetisteks, mis sisaldavad
vaid ühte põhitoiteelementi, ja kompleksväetisteks, mis sisaldavad vähemalt kahte põhitoiteelementi.
Veel aastakümneid tagasi kasutati väetamiseks peamiselt lihtväetisi (nt ammooniumnitraat, superfosfaat, kaaliumkloriid). Koos masintehnoloogiate arenemisega on tänapäeval laialdasem kompleksväetiste kasutamine, mis võimaldab ühtlasemat väetamist ning kulutuste vähendamist väetiste külvil ja
transpordil. Kompleksväetiste laialdane sortiment (väetised põhitoitainete erineva vahekorraga, mikroelementide lisandiga vms) võimaldab teha otstarbekaid valikuid vastavalt mullaanalüüsi näitudele, kultuurile ja taime arenguastmele.
Lubiväetis
Happeliste muldade lupjamiseks kasutatakse mitmesuguseid looduslikke, karbonaatsete kivimite
(lubjakivi, dolomiit) baasil saadud materjale ja magevee-lubisetteid ning suurtööstuses ja olmemajanduses tekkivaid karbonaatseid tootmisjääke (nt põlevkivituhk, klinkritolm, puutuhk).
Väetiseseadusest lähtuvalt on põllumajandusministri 17.11.2014 määrusega nr 101 ja maaeluministri 05.07.2018 määruse nr 43 lisaga kehtestatud koostise nõuded järgmistele lubiväetistele: dolomiidijahu, klinkritolm, kriit, kustutatud lubi, lubjakivijahu, allika- ja järvelubi, põlevkivituhk, tuhk
(pms taimse materjali põletamisel tekkiv tuhk), dolomiidi sõelmed, lubjakivi sõelmed (www.riigiteataja.
ee/akt/110072018005).
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Kui dolomiidi- ja lubjakivijahude puhul kehtib nõue, et vähemalt 98% osakestest peab läbima
2 mm avadega sõela ja 90% osakestest 1 mm sõela ning 50% (peeneteralised jahud) või 20% (jämedateralised jahud) 0,15 mm sõela, siis sõelmete (0–4 mm fraktsioon) puhul ei ole diferentseeritud osakeste suurust ega reglementeeritud peene fraktsiooni osatähtsust, millest väga suurel määral oleneb
lubiaine mullahappesust neutraliseeriv toime. Sõelmete reaktiivsus happesuse neutraliseerimisel on
märksa väiksem ja aeglasem kui lubjakivi- ja dolomiidijahudel, nende neutraliseeriv toime mullas võib
avalduda alles pikema aja jooksul. Sõelmete kasutamise võimalus on tekkinud seoses jahvatamisest
vähem energiamahuka ja vähem kulutusi nõudva sõelumisprotsessi laialdasema kasutamisega dolomiidi
ja lubjakivi töötlemisel.
Vältimaks lubiväetiste ohtlikkust vee- ja mullakeskkonnale on Väetiseseaduse alusel ministri määrusega sätestatud nõuded lubiväetises lubatud raskmetalliühendite sisalduse kohta (www.riigiteataja.
ee/akt/110072018005). Lupjamis- ehk agromelioratiivsete tööde tegemise nõuded on sätestatud Maaparandusseaduse alusel maaeluministri 19.12.2018 määrusega nr 75 (www.riigiteataja.ee/
akt/120122018013).
Orgaaniline väetis
Orgaaniline väetis on valdavalt taimse või loomse päritoluga orgaanilisest ainest koosnev väetis.
Orgaaniliste väetiste hulka kuuluvad sõnnik, virts, väetusturvas, mitmesugused kompostid, digestaat,
silomahl ja haljasväetised. Taimetoitained sisalduvad orgaanilistes väetistes orgaaniliste ja mineraalsete
ühenditena. Orgaanilised väetised aktiveerivad mullas toimuvaid mikrobioloogilisi protsesse ja loovad
soodsad tingimused taimede toitumiseks ning suurendavad saagikust ja mineraalväetiste efektiivsust.
Orgaanilised väetised suurendavad muldade puhverdusomadusi ebasoodsate välismõjutuste vastu.
Nendest võiks nimetada ebasoodsa ilmastiku tõttu rikutud niiskusrežiimi (põud või liigniiskus), väärkemiseerimisest (ülelupjamine ja väetiste liigkasutamine) põhjustatud häireid, liigtallamist, muldade
hapestumist jm.
Orgaaniliste väetiste süstemaatiline kasutamine aitab säilitada ja parandada mulla vee- ja õhurežiimi
ning struktuuri, mis avaldub vastupidavate mullasõmerate tekkes. Nende mõjul muutuvad liiv- ja
saviliivmullad sidusamateks ja vettpidavamateks, rasked savi- ja liivsavimullad aga kobedamateks ja
kergemini haritavateks. Orgaaniliste väetiste kasutamisel suureneb muldade neelamismahutavus, mis
vähendab taimetoitainete leostumist.
Sõnnik on looma organismist väljutatud uriini ja rooja ning sellele laudas lisandunud söödajääkide ja allapanu segu. Sõnnik võib sisaldada ka tehnoloogilist vett. Sõltuvalt pidamistehnoloogiast
ja kasutatava allapanu kogusest saadakse erinevat tüüpi sõnnikut. Sõnnikutüüp määratakse sõnnikus
sisalduva kuivaine massiprotsendi järgi:
• vedelsõnnik – kuivainet kuni 7,9%;
• poolvedelsõnnik – kuivainet 8,0–19,9%;
• tahesõnnik – kuivainet 20,0–24,9%;
• sügavallapanusõnnik – kuivainet vähemalt 25,0%.
Eri tüüpi sõnnikute toitainetesisalduse arvutuslikud väärtused, põllumajandusloomade loomühikuteks ümberarvutamise koefitsiendid ja sõnnikuhoidla mahu arvutamise metoodika on kehtestatud veeseaduse sätete alusel maaeluministri 30.09.2019 määrusega nr 73 (www.riigiteataja.ee/
akt/101102019011).
Virts on looma väljaheidete vedel osa, mis sisaldab peale uriini veel sõnniku käärimisel tekkinud
sõnnikust väljaimbunud vedelikke, mis sageli on lahjenenud sademeteveega.
Kompost on orgaanilise aine aeroobsel lagunemisel (kompostimisel) tekkiv ebameeldiva lõhnata,

33

huumuserikas ja stabiilne lõppsaadus. Komposte liigitatakse algmaterjali alusel järgmiselt:
• sõnnikukompost – tahesõnnik, mis on läbinud kompostimisprotsessi;
• biolagunevate jäätmete kompost – algmaterjalid on haljastus- ja pargijäätmed ning liigiti kogutud bioloogiliselt lagunevad jäätmed;
• reoveesettekompost – algmaterjaliks on tahendatud reoveesete ja tugiaineks hakkepuit, saepuru,
turvas, põhk või mõni muu tugimaterjal.
Digestaat ehk kääritusjääk on orgaanilise aine anaeroobse lagunemise jääkmaterjal, mis tekib biogaasi tootmise protsessis. Algmaterjalina kasutatakse vedelsõnnikut ja mitmesuguse päritoluga taimset
materjali. Protsessi tehnoloogilistest iseärasustest tingituna võib digestaadi kuivaine- ja taimetoitainete
sisaldus kõikuda üsna suures ulatuses.
Silomahl on sileeritud haljassöödast eralduv käärimisvedelik, mis sisaldab rohkesti väetusaineid.
Veekeskkonda sattudes soodustab see pinnaveekogude eutrofeerumist. Silomahl laguneb biokeemiliselt
väga kiiresti, tarbides seejuures ülisuures koguses hapnikku. Seetõttu kujutab silomahl endast suurt
ohtu vee-elustikule – hapnikupuuduses võivad kalad lämbuda.
Vältimaks väetamiseks kasutatavate orgaaniliste jääkmaterjalide (reoveesete, silomahl, vadak)
kasutamisest tekkida võivat kahjulikku mõju pinna- ja põhjaveele, mullale, taimedele, loomade ja inimese tervisele, tuleb põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel järgida nende kindlaid kasutamise
nõudeid ning rangelt kinni pidada lubatud kasutuskogustest vastavalt keskkonnaministri määrustele
nr 29 (www.riigiteataja.ee/akt/106082019007) ja nr 45 (www.riigiteataja.ee/akt/104102019004).
Silomahla ja vadaku laotamisel tuleb need segada veega vahekorras 1:1.
Veega segatud silomahla ja vadakut võib ühe hektari kohta laotada kuni 30 tonni aastas.
Silomahla ja vadaku laotamisel tuleb arvestada silomahla ja vadaku toitainetesisaldust ning pidada
vastavat arvestust väetamisplaanis ja põlluraamatus.
Silomahla ja vadakut ei tohi laotada lumele ega külmunud, perioodiliselt üle ujutatud või veega
küllastunud maale.
Haljasväetis
Haljasväetiseks nimetatakse põllukultuuride haljasmassi, mis viiakse mulda kas kasvukohal või
teiselt kasvukohalt (põllult) tooduna, et suurendada mulla viljakust. Haljasväetise kasutamise eesmärk
on mulla rikastamine orgaanilise aine ja taimede poolt omastatavate toiteelementidega. Lämmastik seotakse liblikõieliste haljasväetiskultuuride mügarbakterite kaasabil atmosfäärist, mineraalsed taimetoiteelemendid aga omastatakse sügavajuureliste haljasväetiskultuuride juurekava poolt mulla alumistest
horisontidest ja transporditakse mulla ülemisse
kihti.
Haljasväetiskultuuridena kasvatatakse:
• liblikõielisi – valge mesikas, ristikud, lupiinid, vikk,
hernes jt;
• kõrrelisi – üheaastane raihein, timut, rukis jt;
• ristõielisi – raps, sinepid, õlirõigas, kesaredis jt;
• muid liike – keerispea, harilik tatar jt.
Haljasväetiste käitlustehnoloogiad erinevad oluliselt ülejäänud väetisliikide omadest. Haljasväetiskultuuride kasvatamis- ja kasutamisviisid on järgRoosa ristik talub kehvi kasvutingimusi paremini
mised:
kui punane ristik. Foto Malle Järvan
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• iseseisva põllukultuurina – põhiliselt ühe- või kaheaastased liblikõielised kultuurid, mis külvatakse
kevadel ja kasvavad põllul kogu vegetatsiooniperioodi. Viiakse mulda kas taliviljade külvi eel või hilissügisel või kevadel enne külvi või teisel kasvatusaastal. Esimene saak koristatakse söödaks ja ädal viiakse
mulda talivilja külvi eel.
• külv kattevilja alla – mitmeaastased aeglase kasvuga liblikõielised (nt ristik, mesikas) külvatakse
kattevilja alla; nende kasv jätkub pärast kattevilja koristamist ja järgmise aasta suve lõpul või hilissügisel
viiakse mulda;
• vahekultuurina – pärast varajase saagi koristamist külvatakse kiirekasvulisi kultuure (nt valge
sinep, õlirõigas, rukis, üheaastane raihein), mis viiakse mulda sügisel või järgmisel kevadel;
• ädal-haljasväetis – esimene saak koristatakse suvel loomasöödaks või silo tegemiseks ja ädal
viiakse sügisel mulda;
• niite-haljasväetis – haljasväetiskultuure kasvatatakse väljaspool külvikorda; haljasmass niidetakse
ja veetakse väetatavale põllule, kus see mulda viiakse.
Veekaitse seisukohast on oluline silmas pidada, et haljasväetise muldaviimise aeg mõjutab lämmastiku leostumist. Seaduspärasusena on leitud, et mida varem suvel on haljasväetis mulda viidud, seda
suurem on sügisel mulla mineraallämmastiku sisaldus ja risk nitraatide leostumiseks. Lämmastikukadude vähendamiseks on otstarbekas suviviljade eelkultuurina kasvatatav haljasväetis mulda viia sügisel hilja või alles varakevadel.
Suuremaid saake tuleb taotleda väetiste tõhusama kasutamise teel.

Väetamine
Kaasaegse väetamise ülesandeks on kasutada väetisi nii, et koos saakide suurenemise ja
saagi omaduste paranemisega paraneks mullaviljakus ning ei kaasneks keskkonna reostumist.
Väetiste kasutamise majanduslik optimum on 10–15% väiksem agronoomilisest
maksimumist. Sõltuvalt looduslikest tingimustest võib keskkonna reostumist vältiv
väetise kogus olla mõnevõrra väiksem ka
majanduslikust optimumist.
Sordiomase maksimumsaagikuse määravad mullaviljakus ja ilm.
Väetistega ei saa korvata teiste agrotehniliste võtete puudujääke ega muutliku
ilmastiku mõju.
Tasakaalustatult väetatud taimik on
põuale ja taimehaigustele vastupidavam.
Koos saagiga viiakse põllult igal aastal
ära rohkesti taimetoiteelemente, mille põhilise osa võtavad taimed mullast. Mulla
stabiilsuse tagab siiski see, et suur osa taimetoiteelementidest on mullas raskestilahustuvate ja taimede poolt mitteomastatavate
ühenditena.
Eesti kliimatingimustes muutub mulla
üldlämmastikust taimedele kättesaadavaks

Väetamise eesmärk on tagada taime vajadustekohane
varustatus toitainetega. Foto Malle Järvan
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teraviljade kasvatamisel 0,5–1,5% (20–25 kg/ha) ja rühvelkultuuride kasvatamisel 1–2% (40–80 kg/ha)
aastas. Külvikorras kasvatatavate kultuuride keskmisena kasutavad taimed mulla fosforivarudest 9–13%
(5–7 kg/ha) ja kaaliumivarudest 20–23% (30–40 kg/ha) aastas. Ebasoodsates ilmastiku- ja mullastikutingimustes ja kesise agrotehnika puhul kasutatakse toiteelemente taimede poolt tunduvalt vähem kui
oleks võimalik.
Taimede väetamisel on eesmärgiks mulla toitainete tasakaalu säilitamine.
Toitainete tasakaalu säilitamiseks tuleb arvestada saagi suurust, külvikorda, mulla omadusi ja muid
taimekasvutingimusi.
Väetistega antud toiteelementidest suudavad taimed omastada vaid osa, ülejäänud toiteelemendid
kas seotakse mulla poolt või lähevad kaduma – lenduvad (lämmastikuühendid!), leostuvad või uhutakse
ära pinnavetega. Nii leostunud kui ka pinnavete poolt ärauhutud toitainete hulk sõltub peale muude
tegurite (väetisnorm, taimestik, reljeef, sademete kogus ja intensiivsus jm) ka väetiste andmise viisist,
näiteks kas hajukülvis mulla pinnale või paiklikult mulda seemne- või taimeridade lähedusse. Paiklikul
väetamisel on toiteelemendid oma soodsa asukoha tõttu mullas taimedele kergemini kättesaadavad,
andes võimaluse väetise normi vähendada 15–20% võrra. Väetise paiklikul muldaviimisel on väiksemad ka toitainete kaod ja keskkonna reostamise oht.
Võimaluse korral tuleb kasutada paiklikku väetamist.
Põhiväetisena antud mineraalväetised laotatakse sageli väetiselaoturiga väetatavale pinnale ja viiakse seejärel järgneva mullaharimisega mulda. Hajukülvis antud väetiste jaotumine vertikaalsuunas sõltub
mullaharimisvahendist. Nii äestamisel, kultiveerimisel kui ka randaalimisel segunevad väetised ainult
pindmise mullakihiga. Sügavamale mulda satuvad künni alla antud väetised. Kuna mulla pinnale
antud väetiste efektiivsus on mulda viidud väetiste omast väiksem ja sellega võib kaasneda ka taimetoitainete kadu (nt küllalt oluline lämmastikukadu karbamiidi lendumisel ammoniaagina), tuleb väetised
võimalusel mulda viia.
Et tagada väetamise efektiivsus ja täpsus, peavad väetiselaoturid olema tehniliselt korras ja korralikult reguleeritud, hoolega tuleb jälgida tööeede täpset vahekaugust.
Sõnnikut tohib laotada ainult töökorras oleva sõnnikulaoturiga, mis sobib laotatava sõnniku tüübile.
Laoturi töötäpsust, vastavust kavandatud annusele ning töö ühtlust tuleb kontrollida.
Sõnniku laotamisel on tähtis laotamise
ühtlus, mis tagab ühtlase mullaharimise kvaliteedi ja ühtlase taimede toitainetega varustamise, seega ka ühtlase kasvu, seisu- ja haiguskindluse ning samaaegse valmimise.
Sõnnik tuleb pärast laotamist kiiresti mulda
viia.
Veeseadusega (§ 159) on kehtestatud
varasemast rangemad nõuded sõnniku kasutamisel
(https://www.riigiteataja.ee/
akt/121122019017). Sõnniku kasutamise
ajaliste piirangute kõrval on seal sätestatud
ka nõue sõnniku kiire muldaviimise kohta.
Sõnniku kohene muldaviimine ning veTahesõnnik on ühtlaselt põllule laotatud.
delsõnniku ja virtsa andmine otse mullakihti
Foto Taavi Võsa
vähendavad ammoniaagi kadusid ning vee
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reostamise ohtu valingvihmade korral. Sõnniku võimalikult kohene muldaviimine aitab võimalikult
palju säästa lenduvaid toitaineid taimede jaoks ja samas vähendada õhu reostamist. Rahvusvaheliste
katseandmete baasil töötava ALFAM mudeli kohaselt lendub lohisvooliklaotuse korral 10% ammooniumlämmastikust esimese 7,5 tunni jooksul – juhul kui õhutemperatuur on 5 °C, tuule kiirus 2 m/s
ja muld on niiske ning laotatakse 6% kuivainesisaldusega veisesõnnikut. Kui aga õhutemperatuur on
15 °C, siis esimese 5 tunni jooksul lendub 13% ammooniumlämmastikust.
ALFAM mudel näitab ka, et hoolimata laotamistingimustest toimub pinnale laotatud sõnnikust
kõige intensiivsem ammoniaagi lendumine esimestel tundidel ja 24. tunniks on juba enamus ammoniaagist ära lendunud, mis lenduda sai.
Link ALFAM mudelile (inglise keeles): http://www.biocover.dk/uk/counseling/the-alfam-model.aspx
Seega on oluline sõnniku võimalikult kohene mulda viimine.
Riigikogu otsusega vastu võetud Kliimapoliitika põhialustes aastani 2050 (www.riigiteataja.ee/
akt/307042017001) nähakse põllumajanduse valdkonnas muu hulgas ette järgmisi väetamist puudutavaid suuniseid:
• tõhustada taimetoitainete kasutamist ning soodustada mineraalväetiste asendamist orgaaniliste
väetiste ja keskkonnasõbralike mullaparandajatega;
• keskenduda sõnnikukäitluse keskkonnasõbralikumaks muutmisele, et piirata ammoniaagiheidet.
Kultuuri toitainevajaduse igakülgne rahuldamine ainult orgaanilise väetisega (sõnnikuga) on siiski
keeruline. Arvukate uuringutega on kindlaks tehtud, et efektiivsem tulemus saadakse siis, kui mõõdukale sõnnikukogusele antakse lisaks täiendav annus mineraalväetist. Mineraalväetise täiendav andmine
on asendamatu ka nendel juhtudel, kui on vaja tasakaalustada sõnnikus sisalduvat toiteelementide
kogust ja vahekorda vastavalt mullaanalüüsi tulemustele ja kasvatatava kultuuri nõudlusele.
Täppisväetamine
Optimeeritud asukohapõhine väetamine ehk täppisväetamine on oluline osa täppisviljelusest, mis
tugineb kaasaegsetele tootmistehnoloogilistele saavutustele ja satelliitpositsioneerimise rakendamise
tehnilistele võimalustele. Tervikliku täppisviljelusega seotult on ka täppisväetamise eesmärgiks vähendada kulusid, optimeerida saagikust ja saagi kvaliteeti ning vähendada negatiivseid keskkonnamõjusid.
Tootjal on võimalik kasutada digitaalseid mullakaarte ja saagikoristusel kogutud saagiandmeid, et saada
ülevaade põldude mullaviljakuse varieeruvusest. GPS-rakendusega põllutöömasinad võimaldavad töö
käigus jooksvalt muuta külvinormi, väetusnormi ja pritsimisnormi. Optimeeritud ja asukohapõhine
agrotehnika võimaldab säästa keskkonda, sest taimele saab anda toiteelemente just nii palju kui taim
suudab ära kasutada ning seeläbi välditakse toitainete kadusid keskkonda.
Kaasaegse täppisviljeluse suunanäitajaks on N-sensor tehnoloogiate arendamine. Yara N-SensorTM
(https://www.yara.ee/seadmed-rakendused-apid/n-sensor/) on optiline seade, mis paigaldatakse traktori ette või katusele ning mis mõõdab taimede lämmastikuga varustatuse taset, reguleerides mõõtmistulemuste põhjal reaalajas ka külviku väetusnormi.
Drooniseire võimaldab saada detailse tervikpildi kogu põllust ja täpsustada väetamissoovitusi taimiku või mulla värvuse alusel. Lisaks koostatakse spetsiaalsed täppisväetamise failid traktorite ja väetiselaoturite tarkvarale. Drooniseire õigustab end eelkõige kultuuride kasvuaegsel väetamisel lämmastikku sisaldavate väetistega. Tulemuseks on väetise efektiivsem kasutamine saagiühiku kohta. Ühtlasi
väheneb risk lämmastiku kohatiseks üledoseerimiseks, mis võib põhjustada teravilja lamandumist ja/
või erandjuhtudel nitraatide leostumist.
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Väetiste mõju veekeskkonnale
Väetiste käitlemise peamised operatsioonid on:
• väetiste varumine ja hoiustamine,
• laadimine ja transport,
• väetamine, s.o. väetiste külv või laotamine.
Nende operatsioonide juures võib ebakompetentsuse tõttu väetisaine või osa sellest väljuda soovitud ringest, nt lenduda õhku ja sealt sademetega alla tulla või sattuda kas otse vette või mulla kaudu
põhjavette ja veekogudesse, neid reostades (Kärblane, 1996).
Väetiste kasutamise ja vee reostamise vahekorra analüüsimisel tehakse vahet punkt- ja hajureostuse
vahel. Punktreostusallikateks võivad olla sõnnikuhoidlad, väetislaod ja -hoidlad, aga ka vedelväetise (nt
ammoniaagivee ja vedelsõnniku) laadimise kohad. Halbades hoiutingimustes võib nii orgaanilistest kui
mineraalväetistest osa taimetoitainetest vette valguda. Tavaliselt on need ajutised reostajad, sest reostus
tekib peamiselt mahuti või kraanide avarii korral, või ka sõnnikuhoidlate ja väetisladude ebaõigel
ekspluateerimisel. Ka juhul, kui näiteks sõnnikuhoidla on ebapiisava mahutavusega ja sõnnik satub
hoidla ümbrusesse.
Haja- ehk pindalaline reostus on seotud väetiste otsese kasutamisega taimekasvatuses ja sõltub
eeskätt väetise laotamisnormist, laotamise ajast ja tehnikast. Hajareostamise korral võib eristada kaht
peamist vee saastumise võimalust:
• pinnavesi uhub väetised ära;
• toitained leostuvad põhja- ja dreenivette.
Pinnavesi uhub väetised ära nende ebaõigel kasutamisel. Ulatuslikult võib seda juhtuda väetiste
laotamisel külmunud maale või lumele, mistõttu selline tegevus on keelatud. Kui mineraalväetised laotada enne sügiskündi või kevadel mullaharimise eel või külviaegselt, siis väetiste ärakannet pinnaveega
praktiliselt ei toimu. Neil juhtudel saab väetiste ärauhtumist esineda peamiselt erosiooniohtlikel aladel,
kus kao suurus võib ulatuda mõne protsendini (Kärblane, 1996).
Toitainete ärauhtumise ja veekogude reostumise ulatus sõltuvad reljeefist, lumerohkusest
või sademete intensiivsusest, taimestikust jm.
Suuremad on kaod kallakulistel ja taimkatteta
aladel.
Tasastel aladel läheb toitaineid väetistest
kaduma peamiselt leostumise teel. Taimetoiteelemente leostub ka looduslikelt aladelt – lämmastikku 3–5 kg/ha aastas. Siingi on erinevused leostumises suured. Näiteks lageraie aladelt
leostub toiteelemente tunduvalt rohkem kui
metsast või looduslikult rohumaalt. Küll aga on
võimalik erinevaid meetmeid kasutades leostumist põldudelt vähendada ja kontrolli all hoida.
Põllumajandusuuringute Keskuses läbiviidavad
dreenivee seire uuringud on näidanud, et KSM
toetustega kaetud põldudel on lämmastiku
leostumine väiksem kui ÜPT põldudel (jooJoonis 1. Lämmastiku leostumine oleneb majandamis- nis 1). MAHE toetusega põllul jääb lämmastiviisist. Autor Jaan Kanger, PMK
ku leostumine aastate keskmisena loodusliku
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fooni piiresse, üksikutel juhtudel siiski on mahepõllu väetamisele vedelsõnnikuga kaasnenud lämmastiku leostumise oluline tõus (Kanger, 2018).
Toiteelementide leostumisel on kaks ajalist
maksimumi – sügistalvisel ajal (november-jaanuar) ja kevadel (märts-aprill) (joonis 2). 70–80%
toitainetest leostub vegetatsioonivälisel perioodil.
Seega leostumise vähendamiseks peab põhitähelepanu pöörama just sellele perioodile. Väetamine peab olema nii asukoha, ajastamise kui koguse
mõttes võimalikult täpne, et taimed suudaksid
vegetatsiooniperioodi lõpuks ära kasutada väetistega mulda viidud taimetoitained.
Üks leostumise vähendamise võimalusi on
talvine taimkate. Dreenivee uuringutest on selgunud, et nii lämmastiku kui fosfori leostumine on
väiksem talvise taimkattega põldudelt (joonis 3).
Fosfori leostumine jääb reeglina loodusliku fooni
piiresse (Kanger, 2018).
Joonis 2. Lämmastiku leostumine aasta lõikes.
Autor Jaan Kanger, PMK

Joonis 3. Talvine taimkate vähendab oluliselt toitainete leostumist. Autor Jaan Kanger, PMK

Väetamise keelud
Väetise laotamine on keelatud:
• veehaarde sanitaarkaitsealal;
• veekogu veekaitsevööndis;
• külmunud, lumega kaetud, perioodiliselt üleujutatud või veega küllastunud alal;
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• pinnale laotamisel haritaval maal, mille maapinna kalle on üle 10%;
• allikate ja karstilehtrite ümbruses 10 m ulatuses veepiirist või karstilehtrite servast;
• nitraaditundlikul alal asuvatest põhjavee taastumiseks olulisemate allikate ja karstialade ümbruses
50 m ulatuses veepiirist või karstilehtrite servast.
• lisaks veel ajaline piirang – vt ptk Väetise laotamise ajad
Väetise laotamine lennukilt on keelatud.
Eelpool toodud piirangud lähtuvad enamasti minimaalsetest keskkonnanõuetest ning ei välista
vee reostumist tundlikel aladel (kaitsmata põhjaveega ja karstialad, veekogude ja kaevude ümbrused,
maaparanduse neelukaevude ümbrused).
Vedelsõnniku laotamisel on tundlikel aladel otstarbekas kaitsetsoone suurendada.
Põhimõte peaks olema: kui on risk veehaarde, veekogu, karstiala või kaevu reostamisele, tuleb
suurendada puhverala.
Vedelsõnniku laotamisel on soovitatav arvestada järgmiste väikseimate lubatud vahekauguste ehk
kujadega:
• 300 m asulatest, puhkealadest, aiandus- ja suvilakooperatiividest;
• 100 m üksikelamutest;
• 10 m teedest.
Looduslikul rohumaal on keelatud kasutada väetisi, välja arvatud loomade karjatamisel maale jäävas sõnnikus sisalduv lämmastik ja fosfor, mille kogus ei tohi ületada veeseaduses sätestatud lämmastiku
ja fosfori piirnorme. Looduslike rohumaade hulka kuuluvad looduslikud karjamaad ja looduslikud
niidud, sh aruniit, puisniit, rannaniit, looniit, lamminiit, sooniit ja puiskarjamaa.
Maakasutuse planeerimisel on soovitatav allikate ja karstialade ümbrus jätta looduslikuks. Looduslikuks rohumaaks võiks jätta ka muud tihedate karstilehtritega või aktiivsete karstilehtrite moodustumisega alad ja allikalised alad. Nende harimine on keerukas ja põhjavee reostamise risk suur.
Kahjude vältimiseks võib osutuda otstarbekaks ka väetamisest loobumine veehaarete ümbruses
suuremal alal kui veeseadusega määratletud ala. Need alad tuleb määrata maaomaniku, veehaarde valdaja ja kohaliku omavalitsuse kokkuleppel veehaarde sanitaarkaitseala projekti alusel.
Konkreetsetel juhtudel võib osutuda õigeks ka väetamisest loobumine tundlike või juba reostunud
ja tervendamist vajavate veekogude kallastel – näiteks loobuda vedelsõnniku laotamisest ujumiskohtade,
kala- ja vähikasvanduste läheduses.
Samuti on soovitatav värskelt rajatud või korrastatud maaparandusobjektidel esimestel aastatel
mitte väetada. Varem parandatud maadel tuleb jälgida, et vedelsõnnik ei satuks drenaaži ning hoiduma
peab laotamisest neelukaevude ümber.

Väetise laotamise ajad
Väetisi tuleb ajaliselt ja koguseliselt kasutada nii, et toitainete kaod ning nende kandumine
veekogudesse oleks välditud või võimalikult minimaalne.
Veekeskkonna kaitsmise eesmärgil on veeseadusega (§ 158 ja § 159) kehtestatud järgmised ajalised
piirangud väetise laotamisele ( https://www.riigiteataja.ee/akt/121122019017 )
Mineraalväetise ja sõnniku laotamine on keelatud, kui maapind on külmunud, kaetud lumega või
perioodiliselt üle ujutatud või veega küllastunud.
Lämmastikku sisaldavat mineraalväetist ei tohi laotada 15. oktoobrist kuni 20. märtsini.
Vedelsõnnikut ei tohi laotada 1. novembrist kuni 20. märtsini. Keskkonnaamet võib ilmastikutingimustest lähtudes keelata vedelsõnniku laotamise 15. oktoobrist alates.
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Vedelsõnniku paisklaotamine on keelatud 20. septembrist kuni 20. märtsini.
Poolvedel-, tahe- ja sügavallapanusõnnikut ning muid orgaanilisi väetisi ei tohi laotada 1. detsembrist kuni 20. märtsini.
Kasvavate kultuurideta põllul tuleb sõnnik mulda viia võimalikult kiiresti, kuid mitte hiljem kui
24 tunni jooksul laotamise lõpetamisest arvates (jõustub 01.01.2021).
Kasvavate kultuuridega haritavale maale tohib 1. novembrist kuni 30. novembrini laotada sõnnikut juhul, kui see viiakse mulda 24 tunni jooksul (jõustub 01.01.2021).
Mineraalväetistest on andmisaja suhtes kõige nõudlikumad lämmastikväetised.
Väetises võib lämmastik esineda mitmes erinevas vormis: nitraat-, ammoonium- või amiidioonina.
Nitraadi vormis olev lämmastik on hästi lahustuv ja liikuv ning sademetega kergesti väljauhutav, sest
mulla neelav kompleks ei seo nitraate. Kuid mullas, olenevalt temperatuurist, nitrifitseerub suhteliselt
kiiresti ka väetises ammooniumioonina (nt ammoniaakvees, ammooniumsulfaadis) või amiidina (nt
karbamiidis) olev lämmastik.
Vältimaks lämmastiku võimalikku kadu ja veekeskkonna reostamist leostumise tagajärjel, aga teiselt poolt ka lämmastiku ebaefektiivset luksuslikku tarbimist taime teatud arengufaasides, tuleb lämmastikväetise andmine ajastada vastavalt taimede kasvule.
Mineraallämmastiku kogused, mis on suuremad kui 100 kilogrammi hektarile, tuleb anda jaotatult.
Sügisel ei anta taliviljale mineraalset lämmastikväetist, kui see on külvi alla saanud orgaanilist väetist. Kui aga sõnnikut või haljasväetist ei kasutata, antakse sügiseseks kasvuajaks vajaminev kogus lämmastikku mineraalväetisega. Veeseaduse rakendusakti (keskkonnaministri 03.10.2019 määrus nr 45)
(www.riigiteataja.ee/akt/104102019004) alusel on taliviljale sügisel lubatud anda lämmastikku kuni
30 kg/ha. Piisav kogus lämmastikku on olemas paljudes taliteraviljale mõeldud sügisväetistes. Kui põllul on suures koguses eelkultuuri põhku, siis selle lagunemise soodustamiseks võib põhu muldaviimise
ajal anda lisakoguse (10–30 kg/ha) lämmastikku kas vedelsõnniku või mineraalse lämmastikväetisena.
Kevadel alustatakse talivilja väetamist siis, kui maa on tahenenud ja taimede vegetatsiooniperiood
alanud. Lämmastiku kogus oleneb taimiku seisundist ja planeeritud saagist ning selle võib anda nii
vedelsõnniku kui mineraalväetisega. Nõrga taimiku puhul pigem mitte liialdada esimese annusega, vaid
jaotada planeeritud lämmastikunorm
rohkemate väetamiskordade vahel.
Toiduteravilja kvaliteedi tagamiseks
on end õigustanud hilisemale arengustaadiumile orienteeritud lehekaudne
väetamine lämmastikväetise (nt karbamiid) või NS-väetise lahusega.
Kevadel külvatavale kultuurile
antakse mineraalset lämmastikku (enamasti siiski NPK-väetisena) kevadise
mullaharimise alla või paikliku väetamisega koos kultuuri külviga. Kasvu
ajal antakse lämmastikku pealtväetisena
ühel või ka mitmel korral kas tahkel
kujul või vesilahusena. Pealtväetamise
võib ühitada taimekaitsetööga.
Talivilja väetamine varakevadel. Foto Dmitri Kotjuh
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Kõrreliste-rohkele rohumaale antakse lämmastikku niitmis- või karjatamiskordade järel kuni
augusti keskpaigani. Vedelsõnnikuga väetamisel antakse seda rohumaa külvi eelse mullaharimise alla,
samuti kevadel enne rohukasvu algust. Hiljem peaks vedelsõnnikuga väetamine toimuma üksnes kamarasse viimise abil, vastasel korral lehed saastuvad, mis halvendab rohu söödavust ja sileeruvust. Samal
põhjusel peaks vedelsõnniku laotamise ja järgmise niite vahet olema vähemalt 6 nädalat. Kõrreliste
söödakultuuride ja kõrreliste-rohke rohumaa kõrgete saakide taotlemisel tavaliselt ei saa kogu lämmastikutarvet katta ainult vedelsõnnikuga, sest selle suurte normide korral võib sõnnikuga antav fosfori kogus ületada veeseadusega (§ 161) sätestatud piirnormi. Sellisel juhul antakse planeeritud saagi saamiseks
vajaka jääv osa lämmastikust mineraalväetisega.
Väetisega antud fosfor, erinevalt lämmastikust, on mullas väheliikuv ja raskesti väljapestav. Fosforikaod leostumise teel ei ületa 0,5% väetisega antust. Fosfori vähese liikuvuse tõttu on oluline, et
see saaks viidud juurte põhilise leviku piirkonda. Taimede normaalse arengu ja potentsiaalse saagikuse
seisukohast on väga oluline, et kultuuri fosforivajadus oleks tagatud juba esimestes arengufaasides.
Fosfor- ja kaaliumväetis antakse järgmise aasta saagi jaoks traditsiooniliselt sügisel, soovitavalt künni
või muu sügavama mullaharimise alla.
Taliviljade külvil antakse fosfor ja kaalium koos tagasihoidliku koguse lämmastikuga paiklikult
kompleksväetisega. Antava väetiskoguse planeerimisel tuleb lähtuda konkreetse põllu fosfori- ja kaaliumitarbest, mis määratakse teatud ajaperioodide (5 aastat) järel regulaarselt võetavate mullaproovide
alusel, ning planeeritavast saagikusest.
Kevadise mullaharimise alla antakse hajusalt fosforit ja kaaliumi ainult sel juhul, kui sügisene andmine või kevadine paiklik väetamine ei ole mingil põhjusel võimalik.
Tahesõnniku kõige optimaalsem laotamise aeg on sügis, taliviljadele kesakünni alla, muul puhul
sügiskünni alla. Sügisel tuleks tahesõnnikut laotada võimalikult hilja, kuid siiski enne maapinna külmumist ja vahetult enne kündi.
Mida hiljem sügisel tahesõnnikut laotatakse, seda väiksem on toitainete väljauhtumise oht – maa
külmumiseni on vähe aega ning orgaaniliselt seotud lämmastik ei jõua muutuda nitraatideks.
Vedelsõnniku kasutamisel taliviljade väetamiseks on optimaalne anda osa laotusnormist suve lõpukuudel külvieelse mullaharimise alla ja teine osa, soovitavalt mulda sisestamise või lohisvoolikutega,
kevadel pärast taimekasvu algust. Kevadel ja suvel (nt rohumaakultuurid) külvatavatele kultuuridele
antakse vedelsõnnik külvieelse mullaharimise alla, lai(em)a reavahega kultuuridele (nt mais) saab seda
anda ka kasvuajal.
Kasvavatele kultuuridele võib ve-

Vedelsõnnik on laotatud avalõhe-laotusseadmega diagonaalselt
talinisu külviridadega. Foto Raivo Vettik
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delsõnnikut laotada ainult spetsiaalse
lohisvoolik- või sisestusseadmega varustatud laoturiga. Kasvavate kultuuridega
haritava maa hulka loetakse kogu haritav maa, kaasa arvatud kultuurpüsirohumaad ja kultuurkarjamaad.
Vedelsõnniku laotamise aja valikul
tuleks arvestada naabritega, eriti asulate
ümbruses. Laotamisel on ammoniaagi
lendumine ja seega ka ebameeldiva
lõhna levimine suurem sooja, tuulise
ja päikesepaistelise ilmaga. Mõistlik on
vältida sõnnikuvedu ja laotamist suveperioodi nädalalõppudel või pühadel.

Lubiväetise ehk meliorandi, mille peamiseks ülesandeks on mulla happesuse vähendamise kaudu
taimede toitumistingimuste parandamine, kasutamist veeseadus ei reguleeri. Põhimõtteliselt võib muldi
lubjata aastaringselt. Lupjamistööks sobiv aeg oleneb mitmest asjaolust, nagu näiteks põllu vabanemine
kultuuri alt, mullaharimisviis, lubimaterjali omadused ja kättesaadavus jm.
Kultuuride kasvuperioodil põlde üldiselt ei lubjata. Erijuhtudel on see teostatav rohumaadel, kusjuures tuleb arvestada, et pinnale laotatud lubimaterjali efektiivsus jääb väikeseks. Happelisel mullal
tuleb lubiväetis mulda viia enne rohumaa rajamist.
Lupjamist on tõhusam teha pigem väiksemate normidega (tolmjate lubiväetiste puhul mitte üle
3 t/ha) ja sagedamini. Suurema lubjatarbega (lubjatarbekaarte koostab mullaanalüüside alusel Põllumajandusuuringute Keskus) põldudel tuleks lupjamist teha kahes osas – üks osa sügisel künni alla ja
teine osa kevadel enne külvieelset mullaharimist. Sellega tagatakse lubja ühtlasem segunemine kogu
künnikihis. Silmas võiks pidada, et kevadine lupjamine siiski ei sobi mõnele kultuurile – esmajoones
kartulile, sest soodustab hariliku kärna nakkust. Mulla lupjamine vahetult külvi eel, eriti kui kasutatakse
suure aktiivsusega kiiretoimelisi lubimaterjale (tolmpõlevkivituhk, klinkritolm) pindmise harimistehnoloogia puhul, võib häirida seemnete normaalsest idanemist ja taimede esialgset kasvu.
Lubiväetise laotamise nõuded on reguleeritud maaeluministri määrusega Maaparandushoiutööde
nõuded (www.riigiteataja.ee/akt/120122018013). Erinevalt mineraalväetisest ja sõnnikust võib lubiväetist laotada ka lumele, kui on täidetud vastavad nõuded sellest rakendusaktist.

Väetamine veekogude lähedal
Veeseaduse § 118 kohaselt:
Veekogu kalda või ranna erosiooni ja hajuheite vältimiseks on veekogu kaldal või rannal veekaitsevöönd.
Veekaitsevööndi ulatus veekaitsevööndi arvestamise lähtejoonest on:
• Läänemerel, Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel ning Võrtsjärvel – 20 meetrit;
• teistel järvedel, veehoidlatel, jõgedel, ojadel, allikatel, kanalitel, peakraavidel ja maaparandussüsteemide avatud eesvooludel – 10 meetrit;
• peakraavidel ja maaparandussüsteemide avatud eesvooludel valgalaga alla 10 ruutkilomeetri –
üks meeter.
Veeseaduse § 119 kohaselt on veekaitsevööndis keelatud:
maaharimine, väetise ja reoveesette kasutamine ning sõnnikuhoidla või -auna paigaldamine. Samuti on keelatud keemilise taimekaitsevahendi kasutamine veekaitsevööndis, kui see veekeskkonnariskiga seotud tegevus ei ole Keskkonnaametis registreeritud.
Veekaitsevööndid on Maa-ameti kaardirakenduses ja PRIA avalikul veebikaardil väljas juba aastaid. Maa-ameti kaardirakendust saab põllumees näha ka otse e-PRIA kaudu.
Vee-erosioon on sademete ja lume sulavee vooluga mullaosakestega seotud taimetoitainete kandumine veekogusse, mis halvendab veekogu seisundit. Veekaitse seisukohast on tähtis takistada kõigi võimalike viisidega mullaosakeste, taimetoiteelementide ja taimekaitsevahendite sattumist vette. Erosiooni
saab vähendada harimisvõtete ja viljavahelduse abil, aga ka spetsiaalsete kultuuride kasvatamisega.
Taimetoitainete koormuse vähendamiseks rajatakse või jäetakse põllu ja veekogu või allika või
karstilehtri vahele mitmeaastase taimestikuga ala.
Mitmeaastaste taimede kasvatamine võimaldab sulamisveed ja pinnaveed filtreerida kraavi läbi
kaitseriba ehk peenra. Kaitseriba tõhusus oleneb riba laiusest ning taimkatte lopsakusest. Riba laiuse
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Põllult veekogusse sattunud taimetoitained kiirendavad selle
kinnikasvamist. Foto Nikolai Laanetu

planeerimisel tuleks arvestada mulla
liiki, kallakut, põllul kasutatavaid tehnoloogiaid ja piirkonna keskkonnakaitsetavasid. Mida suurema kaldega
on põld, seda laiemat kaitseriba on
tarvis. Laiem kaitseriba on vajalik ka
savikatel muldadel. Kui põldu kasutatakse pikaajalise rohumaana või kui
see jäetakse talveks kündmata, võib
kaitseriba olla mõnevõrra kitsam. Kui
looduslikud tingimused võimaldavad,
lastakse kaitseribal kasvada loodusliku
isekülvi teel. Kui see ei ole võimalik,
tuleb kaitseriba külvata mitmeliigilise
heintaimede seguga.

Umbrohtude levimise takistamiseks tuleb kaitseribasid ja -peenraid niita.
Väga lopsakas mahaniidetud haljasmass on otstarbekas kaitseribalt eemaldada, et vältida materjali
lagunemisel vabanevate toitainete vette sattumist.
Alates 2015. aastast on veekaitse nõue seotud ka rohestamise ökoaladega. Nimelt ei ole veekaitsevööndis lubatud kasvatada ökoalade nõude täitmiseks vajalikku lämmastikku siduvat kultuuri. Sellised
kultuurid on ristik, lutsern, mesikas, nõiahammas, vikk, esparsett, hernes, uba. Kui osa liblikõieliste
kultuuride põllust jääb veekaitsevööndisse, siis sellele osale põllust rohestamise toetust ei maksta, vaid
võidakse ka trahvida või toetust vähendada nõude rikkumise tõttu.

Väetise laotamine kaldega maale
Euroopa Nõukogu veekaitse direktiivi kohaselt peavad EL liikmesriigid rakendama meetmeid põllumajandusest pärit nitraadireostuse vähendamiseks. Ühe abinõuna nähakse direktiivis ette väetiste
kasutamise piiramine kaldega aladel. Eestis on need nõuded veeseaduses (§ 160) sätestatud järgmiselt:
• Väetise laotamine on keelatud haritaval maal, mille maapinna kalle on üle 10%.
• Kui maapinna kalle on 5–10%, on pinnale väetise laotamine keelatud 1. oktoobrist kuni 20.
märtsini.
Põllumajandustootjale on kättesaadav Maa-ameti ja Keskkonnaministeeriumi koostöös valminud
maapinna kaldeid ning sellega seotud geograafilisi andmeid sisaldav kaardirakendus. Maapinna kallete
kaardikiht koos põllumassiivide ja katastriüksuste piiridega annabki teavet konkreetsete maatükkide
kohta, kus tuleb jälgida veeseaduses kaldega alale kehtestatud piiranguid.
Maapinna kalde määramise alused ning kaldega alade väetamise erandid on kehtestatud keskkonnaministri määrusega (www.riigiteataja.ee/akt/130042019014).
Erandina on väetise laotamine pinnale kaldega üle 10% lubatud kogu põllumassiivil, kui on täidetud teatud tingimused, sealhulgas järgmised:
• üle 10 protsendilise kalletega alade pindala kokku ei moodusta Maa-ameti kaardirakenduse
kallete kaardi järgi üle ühe kolmandiku põllumassiivi pindalast;
• üle 10 protsendilise kaldega ala ei ole laiem kui 100 m;
• kaldega ala lähim serv jääb reljeefis madalamal paiknevast maaparandussüsteemi avatud eesvoo-
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lust või kuivenduskraavist või karstilehtri servast vähemalt 50 m kaugusele.
Suure ja tugeva kaldega põldudel on suur vee-erosiooni oht, seetõttu on soovitatav hoida need
pidevalt taimkattega kaetult, kasutada pikaajalise rohumaa või metsamaana.
Suureks kaldeks loetakse 5–10% (maapind tõuseb 50–100 cm 10 m kohta) kaldega põlde, tugevaks kaldeks loetakse üle 10% kaldega põlde. Maapinna kalded üle 10% on nähtavad ka PRIA kaardirakendusest.
Toiteelementide ärauhtumise vältimiseks on väetamine neil aladel lubatud ainult vahetult enne
kultuuri külvi või külviga samaaegselt. Mehhaanilist erosiooni on võimalik vähendada ka mullaharimiskordade vähendamise, mullaharimisagregaatide liikumiskiiruse piiramise ning otstarbekama töökäikude suunaga. Mullaharimistööd tuleks võimaluse korral teha risti nõlva kalde suunaga.

Kaldega paralleelsuunalise külvi või
muude tööde tegemise korral võib
reostus jõuda karstilehtrisse. Foto Kuno
Kasak

Väetamisplaanid, väetiste laotusnormid
Väetamiseplaan on teadliku ja keskkonnasäästliku väetamise alus.
Nitraadidirektiivist tulenevalt tuleb taimi väetada saagi saamiseks piisava väetise kogusega ning
vältida üleväetamist.
Veeseaduse § 162 sätestab järgmist:
Vedelsõnniku laotamine koguses mis vastab 400 või enamale loomühikule, on lubatud ainult
Keskkonnaameti heaks kiidetud vedelsõnniku laotamise plaani alusel.
Põllumajandusega tegelev isik, kes kasutab 50 ja rohkem hektarit haritavat maad ning kasutab
lämmastikku sisaldavaid väetisi, koostab igal aastal enne külvi või mitmeaastase kultuuri korral enne
vegetatsiooni algust väetamisplaani.
Väetamisplaani võib pidada põlluraamatus. Väetamisplaani ja põlluraamatu andmeid tuleb säilitada kümme aastat.
Põlluraamatus esitatavate andmete loetelu on sätestatud keskkonnaministri määrusega nr 52
(www.riigiteataja.ee/akt/110102019001). Põlluraamatusse kantakse põllu andmete (tähis, pindala,
katastrikaart vm kaardimaterjal) ja tehtud tööde kõrval ka andmed, mis on vajalikud väetamisplaani
koostamiseks (põllumajanduskultuur ja planeeritav saagikus, väetise kogused ning nende omastatava
lämmastiku ja fosfori sisaldus, jne). Väetamisplaani koostamisel tuleb arvesse võtta mullaproovide analüüsitulemusi ning järgida veeseaduses kehtestatud väetiste kasutamise piirnorme – vt väetisega antava
lämmastiku ja fosfori piirnormid (§ 161).
Väetamisplaanis esitatavate andmete loetelu ja väetamisplaani pidamise kord ning vedelsõnniku
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laotamise plaanis esitatavate andmete loetelu ning laotamisplaani esitamise ja menetlemise kord on
sätestatud keskkonnaministri määrusega nr 59 (https://www.riigiteataja.ee/akt/129102019015).
Väetamisplaani koostamise juhend ja soovituslik vorm on 2014. aastal Põllumajandusuuringute Keskuses väljaantud trükises Väetamise ABC (https://pmk.agri.ee/sites/default/files/uploads/
sites/2/2017/02/VaetamiseABC.pdf).
Väetamisplaan koostatakse iga põllu kohta ja see algab väetisnormide planeerimisega. Normide
arvutamise aluseks on kultuuridel nn standardsaak, millele vastab kindel toiteelemendi norm kg/ha
(tabelid 18, 19 ja 20 https://pmk.agri.ee/sites/default/files/uploads/sites/2/2017/02/VaetamiseABC.pdf).
Seejuures, et mitte eksida veeseaduse rakendusaktiga sätestatud nõuete vastu, tuleb kindlasti silmas pidada, et Väetamise ABC tabelis 18 esitatud kultuuri saagikusest olenev lämmastikutarve ei ole täielikus
kooskõlas keskkonnaministri määruse nr 45 (www.riigiteataja.ee/akt/104102019004) lisaga 1 Kasutada
lubatud omastatava lämmastiku kogused haritava maa hektari kohta, arvestades kultuuri lämmastikutarvet ja planeeritavat saaki.
Optimaalne norm korrigeeritakse omakorda vastavalt mullaanalüüsi andmetele väetisetarbe koefitsiendiga. Väetamistase tuleb määrata põldude kaupa. Konkreetsete väetamisplaanide koostamisel
tuleb arvestada piirkonna talveperioodi ilmastikutingimustega. Mõistlik on võtta aluseks keskmistes
ilmastikutingimustes saadud põllu saagikuse tase, sest siis ei jää põuastel, jahedatel ega ka sademeterikastel aastatel mulda liigselt kergesti väljauhutavaid toitaineid.
Kuna taimed vajavad kasvuks mitmeid toiteelemente ja need mõjutavad vastastikku üksteise efektiivsust, ei saa saaki usutavalt planeerida ainult ühest toiteelemendist, näiteks lämmastikust lähtudes,
jättes arvestamata muude mulla toiteelementide sisalduse. Toiteelementide sisaldus muldades on väga
varieeruv, mistõttu on väetamine ilma konkreetsete andmeteta ebatäpne. Muldade agrokeemilisest
seisundist ülevaate saamiseks tuleb võtta mullaproovid (https://pmk.agri.ee/et/tellimislehed/
agrokeemialabor/mullaproovi-juhend) ja laboratoorselt määrata toiteelementide sisaldus (väetistarve)
ning mulla reaktsioon. Üldiselt võib mullaproove võtta aastaringselt, kuid sobivaim aeg on sügisel kohe
pärast saagi koristamist.
Mullaproove ei tohi võtta:
• värskelt lubjatud või väetatud põllult, minimaalne vaheaeg 1–1,5 kuud;
• sõnnikuga väetatud põllult, vaheaeg kuni 3 kuud (sügisel väetatud põllult soovitatakse proov
võtta järgmisel sügisel);
• tugeva vihma ajal, vaheaeg 3–4 tundi, kuid muld ei tohi olla liiga märg ega kleepuv;
• sõnniku-, komposti-, lubja-, põhukuhja vms asemelt, samuti dreenide kohalt, kraaviservadelt,
teeäärtest, veekogude vahetust lähedusest ja kohtadest, mis erinevad oluliselt üldisest foonist;
• üksikproove ei ole mõtet võtta üldpinnast oluliselt erinevatest kohtadest (nt mikrolohud, kokkuja lahkukünni vaod), samuti sellistest kohtadest, kus on tegemist maaüksusel suhteliselt väga väikese osa
teist liiki mullaga, mis erineb oluliselt põhimulla liigist või liikidest.
Kui põllumajanduslikus majapidamises on toetusõiguslikku maad üle kümne hektari, peab mullaproovid võtma mullaproovide võtmise koolituse läbinud akrediteeritud isik.
Trükises Väetamise ABC toodud tabelid planeeritava saagi saamiseks vajalike taimetoiteelementide
koguste kohta on soovitusliku iseloomuga. Sõltuvalt looduslikest tingimustest ja agrotehnikast võib
tegelik saak olla planeeritust suurem või väiksem. Silmas tuleb ka pidada, et tegemist on toiteelementidega, mitte konkreetse väetisega, st et vajaliku koguse saab kultuurile anda nii orgaanilise kui ka mineraalväetisega või nende mõlema kombineerimisega.
Väetamisplaani koostamisel tuleb arvestada, et veeseadusega on seatud piirid sõnnikuga antava lämmastiku ja fosfori kogustele.
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Ühe hektari haritava maa kohta on lubatud sõnnikuga anda aastas kuni 170 kilogrammi lämmastikku ja kuni 25 kg fosforit, sealhulgas loomade karjatamisel maale jäävas sõnnikus sisalduv lämmastik
ja fosfor.
Haritavale maale sõnnikuga antava fosfori kogust võib vajaduse korral suurendada või vähendada
arvestusega, et jooksva viie aasta keskmisena antud fosfori kogus ei ületa 25 kg hektari kohta.
Sõnnikuga antava fosfori koguse piirangut ei kohaldata, kui mullas taimedele omastatava fosfori
tarve on suur või väga suur ja selle tõendamiseks on põllumajandusega tegelev isik korraldanud vähemalt kord viimase viie aasta jooksul iga viie hektari kohta mullaproovide võtmise ning analüüsimise
akrediteeritud laborianalüüsi meetodiga.
Fosforitarbe klassid on kehtestatud maaeluministri määrusega (www.riigiteataja.ee/
akt/101102019012).
Keskkonnaministri 03.10.2019 määruse nr 45 (www.riigiteataja.ee/akt/104102019004) lisaga 1
on sätestatud kasutada lubatud omastatava lämmastiku kogused haritava maa hektari kohta, arvestades
kultuuri lämmastikutarvet ja planeeritavat saaki. Selle määruse lisade 2 ja 3 alusel tuleb väetamise planeerimisel arvestada ka eelkultuuri mõju ning eelneval aastal laotatud sõnniku järelmõju.
Väetamisplaani koostamisel kompleksväetise puhul leitakse sobiv väetiskogus tavaliselt vajaliku
lämmastikukoguse järgi ja seejärel arvutatakse kui palju antakse fosforit ja kaaliumi. Vältida tuleks fosfori ja kaaliumi suurt puudujääki ning liiga, milleks annab võimaluse erineva toiteelementide sisaldusega kompleksväetise valimine. Juhul, kui sobiva toiteelementide vahekorraga väetist pole, on võimalik
toiteelementide puudujääki korvata lihtväetistega.
Sõnniku kasutamise puhul on vaja teada selles sisalduvate toitainete hulka. Väetamisplaani võimalikult täpsemaks koostamiseks on otstarbekas võtta sõnniku proov (https://pmk.agri.ee/
et/tellimislehed/agrokeemialabor/sonnikuproovi-juhend) ja lasta see eelnevalt analüüsida akrediteeritud laboris. Sõnnikuanalüüsi puudumise korral võetakse aluseks vastavad tabelid, nt maaeluministri
30.09.2019 määruse nr 73 (www.riigiteataja.ee/akt/101102019011) lisades 3–7 või tabel nr 26 trükises Väetamise ABC (https://pmk.agri.ee/sites/default/files/uploads/sites/2/2017/02/VaetamiseABC.pdf).
Väetamisplaani koostamist lihtsustab ka see, et tootja soovi korral annab Põllumajandusuuringute
Keskus (PMK) koos mullaanalüüsi tulemustega kaasa ka väetamissoovitused vastavalt kultuuri planeeritud saagikusele. Lubjatarbekaardi soovi korral tuleb lasta mullas määrata lisaks reaktsioonile (pH),
fosforile ja kaaliumile ka kaltsiumi, magneesiumi ja orgaanilise süsiniku sisaldus.
Kaasajal juurduvad üha enam väetamisplaani koostamise elektroonilised meetodid. Selleks sisestab
põllumajandustootja mullaanalüüsi tulemused, kultuuri, planeeritava saagi ja planeeritavad väetised
ning talle arvutatakse väetamisplaan põldude kaupa, kusjuures iga väetise planeerimise korral arvutatakse automaatselt välja tabeli all kui palju on toiteelemente puudu või üle.
Väetamisplaani üheks osaks on vajadusel vedelsõnniku laotamisplaan. Vedelsõnniku laotamise
plaanis esitatavate andmete loetelu ning laotamisplaani esitamise ja menetlemise kord on kehtestatud
keskkonnaministri määrusega (www.riigiteataja.ee/akt/129102019015).
Laotamisplaanis näidatakse põllumassiivide numbrid, millele plaanitakse vedelsõnnikut laotada,
laotatav vedelsõnniku kogus, loomühikute arv ja loomade vanuserühm, vedelsõnniku laotamisviis,
ettevõtte sõnnikuanalüüsi andmete kasutamise korral andmed üldlämmastiku ja fosfori kohta.
Vedelsõnniku laotamisplaan esitatakse infosüsteemi kaudu Keskkonnaametile, kes enne vedelsõnniku laotamist kiidab selle heaks kuni kolmeks aastaks. Vedelsõnniku koguse suurenemise puhul või
laotatava ala põllumassiivide muutuse korral esitatakse Keskkonnaametile heakskiitmiseks laotamisplaani muudatused või uus laotamisplaan. Laotamisplaani peab säilitama üks aasta pärast vedelsõnniku
laotamist.
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Vedelsõnniku laotamise taotlusi saab sisestada ja esitatud taotlusi kontrollida Veeinfosüsteemis –
Veeveeb. Veeveebi rakendus asub internetiaadressil: https://veeveeb.envir.ee/vesi/.
Väetise laotamisnormi puhul tuleb arvestada mitmesuguste asjaoludega – nagu põllukultuur ja
selle toitainetevajadus, mulla omadused, väetise liik, koostis ja omadused, keskkonnakaitselised piirangud jms. Nii näiteks sõnniku laotusnormile seab piirangu selle fosforisisaldus, mistõttu enamasti
ei ole võimalik sõnnikut kasutada suurema laotusnormiga kui 30–35 tonni hektari kohta, mis teatud
juhtudel ei suuda katta kultuuride fosforitarvet fosforivaesematel muldadel. Sõnniku laotusnorm oleneb sõnniku liigist ja selle toiteelementide kontsentratsioonist, nii näiteks kanasõnniku laotusnorm ei
tohiks olla suurem kui 20 t/ha.

Toitainete bilansi arvestamisest
Põllumajandustootmise suurim proovikivi on toodangu suurendamise võimaluste otsimine. Samal
ajal aga on vaja vähendada tootmisega kaasnevat toitainete kadu ning sellest tulenevat kahju keskkonnale. Toitainete puudujäägiga majandamisel võib langeda mulla viljakus, taimedele vajalike toitainete
üleliiaga majandamisel aga suureneb õhu, pinnase ja vee reostumise oht.
Lämmastiku (N), fosfori (P) ja kaaliumi (K) – kui toiteelementide – bilanss võimaldab uurida
üldisi trende põllumajanduses. See annab ülevaate toiteelementide üle- või puudujäägiga majandamisest, võimaldab analüüsida survet veekeskkonnale ja hinnata toiteelementide kasutamise efektiivsust.
Taimetoitainete bilanss on arvutuslik meede toitainete voogude jälgimiseks põllumajandusettevõttes. NPK bilansi arvutamine aitab pikaajaliselt planeerida väetiste kasutamist ning hoida toitainete
tasakaalu lähtuvalt põllukultuuri vajadusest ja optimaalsest saagikusest. Nii tagatakse taimedele kasvuperioodil mullas optimaalne kogus toitaineid, nende tõhus kasutamine ning viljakas muld.
Toitainete bilansi arvutamise põhimõte on lihtne – toitained sisse ja toitained välja. Sisendiks
(ettevõttesse sisse toodu) on toiteelementideks (N, P, K) ümberarvutatuna sisse ostetud sööt, mineraalväetis, seemned, loomad, orgaaniline väetis, lämmastiku sidumine liblikõieliste kultuuride poolt.
Väljundiks (ettevõttest välja läinu) on toiteelementideks (N, P, K) ümberarvutatuna ettevõttest välja
läinud taime- ja loomakasvatussaadused, loomad, orgaaniline väetis. Bilanssi arvutatakse korraga ühe
aasta kohta ning arvesse ei võeta näiteks tagavaraks ostetud väetist, sööta, seemneid – kui neid samal
aastal ei kasutata.
Bilanssi võib arvutada kas terve ettevõtte või põllu tasandil. Ettevõtte taimetoitainete bilansis ehk
taluväravabilansis hinnatakse ettevõttesse sisenevate ja väljuvate toitainete vahet, mis väljendub aasta
lõikes kas puudu- või ülejäägis. Puudujäägi korral võib tootmine osutuda jätkusuutmatuks, ülejäägi
korral aga on oht keskkonda reostada.
Põllu tasandi bilansi sisendina arvestatakse põllule antavaid väetisi ja seemneid ning väljundina
saagiga eemaldatavaid ning veekeskkonda kaduma läinud toitaineid. Põllu bilansis võib arvesse minna
ka taimede poolt atmosfäärist omastatav õhulämmastik ning atmosfääri lenduv lämmastik. Mõlemal
juhul võib toitainete üle- või puudujäägi määr oluliselt varieeruda, sõltudes peamiselt tootmisviisist.
Reeglina on suurem toitainete ülejääk intensiivsetes loomafarmides ning madalam teraviljataludes.
Toitainete bilansi arvutamise eelduseks on andmete olemasolu – mida täpsemad need on, seda
reaalsem saab bilanss. Seetõttu on vaja regulaarselt koguda ja analüüsida mullaproove, teha sõnnikuanalüüse, täita korralikult põlluraamatut jne.
Põlluraamatusse kantavate andmete loetelu on sätestatud keskkonnaministri määrusega nr 52
(www.riigiteataja.ee/akt/110102019001). Põllu toitainebilansi arvutamisel on aluseks järgmised põlluraamatusse kantavad andmed:
• väetise, sealhulgas kasutatud tahe- ja vedelsõnniku kogused, nende üldlämmastiku- ja fosfori-
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sisaldus, sõnniku taimedele omastatava lämmastiku sisaldus;
• loomade karjatamise korral pärast loomade karjatamist maale jäävas sõnnikus sisalduva lämmastiku kogus.
Soovitusi toitainete bilansi rakendamiseks:
• Tee kindlaks oma ettevõtte või põllu sisendid ja väljundid – siin on abiks põlluraamat. Tee
kindlaks toitainete sisaldus mullas ning kasutatavas sõnnikus, vajadusel kasuta spetsialistide ja konsulentide abi.
• Kasuta bilansi arvutamiseks spetsiaalset kalkulaatorit.
• Kuna bilanssi mõjutavad muuhulgas ka ilmastikutingimused, tuleks täpsemate järelduste tegemiseks bilansi arvutamist mitme aasta vältel korrata.
Toitainete taluvärava bilansi uuringuid on Põllumajandusuuringute Keskus teostanud 2004.
aastast alates (http://pmk.agri.ee/mak/hindamisvaldkonnad/vesi/). Seirevalimisse kuuluvad eri tootmis- ja toetustüüpidega (ÜPT, KSM, MAHE) talud. Taluvärava toiteelementide bilanssi arvutatakse
kalendriaasta jooksul ettevõttesse sisse toodud (sisend) ja sealt välja viidud (väljund) toodangu NPK
toiteelementideks ümberarvutamise kaudu (NPK kg/ha aastas). Bilansi sisendi moodustavad ostetud
sööt, põhk, mineraalväetised, orgaaniline väetis, seemned, loomad, lämmastiku sidumine liblikõieliste
kultuuride poolt ja sademetest saadav lämmastik. Väljundi poole moodustavad müüdud taime- ja loomakasvatussaadused, loomad, orgaaniline väetis (sõnnik), sööt ja põhk. Bilanss on sisendi ja väljundi
vahe.
Aastatel 2007–2014 oli seireettevõtete keskmine lämmastikubilanss positiivne (15–25 kg/ha). Sellise N-bilansi taseme korral on surve keskkonnale madal. Mulla normaalseks toimimiseks peetakse
igati kohaseks, et lämmastikubilanss on mõõdukalt positiivne, kuna lisaks kultuurtaimedele vajab ka
mulla väga mitmekesine makro- ja mikrofauna oma elutegevuseks lämmastikku ning eluslooduses on
võimatu saavutada olukorda, kus lämmastiku leostumine või lendumine täielikult puuduks. Fosfori- ja
kaaliumibilanss oli negatiivne, varieerudes fosfori puhul vahemikus 0–(-2) kg/ha ja kaaliumi puhul
vahemikus (-1)–(-8) kg/ha. Pikaajalise fosfori puudujäägiga majandamisega võib kaasneda nii produktiivsuse kui ka mullaviljakuse langus. Samas väheneb sellise majandamistaseme puhul keskkonnaoht
veele fosfori leostumise tõttu (http://pmk.agri.ee/mak/hindamisvaldkonnad/vesi/).
Keskmise lämmastikubilansi poolest on Eesti Euroopa Liidu riikide hulgas väga tagasihoidlikul
kohal, 2015. aasta seisuga oli see Eestil 22 kg/ha ja EL keskmisena 51 kg/ha. Samas oli Eestil EL riikide
seas suurim negatiivne fosforibilanss (-7 kg/ha) (https://data.oecd.org/agrland/nutrient-balance.htm).
Keskkonnariskide ja majandusliku efektiivsuse hindamiseks arvutatakse toiteelementide kasutamise
tõhusust, mis arvutatakse sisendi ja väljundi suhtena ning tulemus esitatakse protsentides (NPK%).
Tasakaalus olevaks ja keskkonda säilitavaks loetakse põllumajandustootmist juhul, kui toiteelemendi
kasutamise tõhusus on vahemikus 80–90%. Tõhusus < 70% väljendab suurenevat riski keskkonnale
(suurenenud kaod õhku, mulda, vette). Tõhusus > 100% väljendab puudujäägiga majandamist.
Põllumajandusuuringute Keskuse taluvärava toiteelementide bilansi uuringu 2015–2017 aasta
tulemustel oli lämmastiku kasutamise tõhusus Eesti keskmisena madal (57%), varieerudes olenevalt
toetustüübist (ÜPT, KSM, MAHE) ja aastast vahemikus 53–70%. Fosfori kasutamise tõhusus oli
samas ajavahemikus tasakaalus tootmise tasemel (93%), varieerudes olenevalt toetustüübist ja aastast
vahemikus 88–331% (http://pmk.agri.ee/mak/hindamisvaldkonnad/vesi/).
Taluvärava NPK bilansi ja toiteelementide kasutamise tõhususe erinevate aastate tulemuste kõrvutamisel saadakse nn trendijoon, mis iseloomustab millises suunas põllumajandustootmine liigub ja
millised on sellega kaasnevad võimalikud ohud keskkonnale.
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Nüüdisaegsed laotamistehnikad
Tahke mineraalväetise laotamine
Mineraalväetiste laoturiteks nimetatakse masinaid, mida kasutatakse pulbriliste, kristalliliste või
granuleeritud mineraalväetiste laotamiseks.
Etteandesüsteemi järgi saab eristada mehhaanilise ja pneumaatilise etteandega seadmeid. Mehhaanilise etteandega seadmed saab laotamisseadme tüübi järgi liigitada: ketas-, rootor-, pendel-, kast- ja
torupoomlaoturid.
Enamlevinud on ketaslaotur, mille põhisõlmedeks on labadega tasapinnalised või koonusekujulised laotamiskettad (või ketas), annusti, väetise kast, raam ja haakeseade. Ketaste labad on vahetatavad
ja reguleeritavad. Kasutusel on ka erinevad nn “äärelaotamis-süsteemid”, mis võimaldavad kettalabade
vahetamiseta väetada ka põllu servi. Vajaliku töölaiuse määramisel on sealjuures abiks GPS-süsteem.
Rootorlaoturite laotamisseade sarnaneb ketaslaoturite omale. Erinevuseks on, et tööorganiks on
rootor, millel on suurem labade arv kui ketaslaoturil.
Pendellaotur on rõhttasapinnas
võnkuva paisketoruga väetiselaotur.
Väetis paisatakse välja küljelt-küljele
võnkuva vahetatava otsakuga paisketorust. Pendli võnkekaare kõõl on risti
sõidusihiga.
Kastlaoturitel on väetisemahuti
põhi kujundatud puistelaotamisseadmena – põhjaavade kaudu puistatakse
väetis põllule kasti laiuselt. Sõidusuunaga risti kasti põhjas olev rõhtne tigukonveier tagab väetise etteande kasti
põhjaavadele. Kastlaoturil on väetisekast ja annusti võrdse haardelaiusega.
Tahke mineraalväetise laotur. Foto Raivo Vettik
Torupoomlaoturitel on väetise
põiksuunas jaotamiseks torupoom. Torus on tigu, mis veab annustist lehtrite kaudu torusse kukkuva
väetise poomi keskelt otste suunas. Piki torupoomi alakülge on avad, mille kaudu väetis pudeneb põllule.
Pneumaatilise väetiselaoturi põhisõlmedeks on ventilaator, annusti, õhutorud, toru otstes aktiivsed
või passiivsed paiskurid, väetisekast, raam ja haakeseade. Traktori jõuvõtuvõllilt kardaan- ja rihmülekande kaudu ajami saav ventilaator puhub õhuvoolu plastist torudesse. Õhuvool, mille sisse annustatakse väetist, kannab väetise laotamisseadistesse ja puistab sealt põllu pinnale laiali. Pneumolaotur sobib ketaslaoturist paremini pulbrilise ja peenstruktuurilise väetise laotamiseks, kuna neid on õhuvoolu
abil kergem liigutada. Samuti on võimalik töökäigu otstel etteantud normist väiksema hälbega laotada,
kuna laotamislehvikud on paisklaoturite omadest oluliselt lühemad.
Vedela mineraalväetise laotamine
Lähtuvalt vedelväetiste omadustest ja väetamise konkreetsetest eesmärkidest kasutatakse nende
põllule andmiseks kas:
• taimede juurevälist väetamist (lehtede kaudu väetamine);
• maapinnale laotamist või
• muldaviimist.

50

Kuna aga taimiku pritsimisel puutuvad kõik taimeosad, va. juured, väetiste lahusega kokku, siis on
täpsem nimetada seda juureväliseks väetamiseks. Seda moodust kasutatakse taimede toitainete puuduse
kiireks korvamiseks. Kuna aga toiteainete kontsentratsioonid väetiste lahustes ei saa enamasti põletamisohu tõttu kuigi kõrged olla, siis tuleb põhiväetis anda ikkagi mulla kaudu. Juureväliselt väetatakse
juhul, kui ilmneb, et põhiväetistega antud toitainetest jääb taimedel vajaka või mullaomadused takistavad mullast toiteainete omastamist.
Maapinnale laotamise eesmärk on mulla väetamine. Ka maapinnale laotamiseks kasutatakse sageli
taimekaitsepritse. Seetõttu on üldine töökorraldus ja agregaatide valik sarnane juurevälise väetamisega.
Erinevus on ainult kasutatavate pihustite konstruktsioonis, need peavad tagama võimalikult suure osa
väetiste maapinnale suunamise võimalikult väikese triiviga.
Vedelväetiste muldaviimine on oluline ammoniaaki sisaldavate väetiste korral, kuna see lämmastikuühend on kergesti lenduv. Muldaviimine aitab vähendada ammoniaagi lendumiskadu ja suurendada
seda sisaldavate väetiste tõhusust. Kuna lämmastik on üks põhitoiteelemente, siis võrreldes kahe eelkirjeldatud väetamisviisiga kasutatakse selles tehnoloogias suhteliselt suuri väetiste koguseid.
Tahesõnniku ja komposti laotamine
Tahesõnniku laoturid on enamasti varustatud kasti tagaosas olevate rõht- või püstbiitritega laotamisseadmetega. Enamlevinud seadmed on: rõhtbiitritega, rõhtbiitrite ja laotamisketastega, püstbiitritega või püstbiitrite ja ketastega (püstbiitri alaosa on kujundatud laotamiskettana).
Sõnnikulaoturi valik sõltub laotatava materjali omadustest. Järgnevaga on
esitatud punktid, mis on abiks sobiva
sõnnikulaoturi valikul.
Rõhtbiitritega laotur sobib hästi
tahesõnniku laotamiseks, kuid sellega
saab laotada ka komposti. Seade talub
laotatava materjali hulgas olevaid võõrkehi (nt kive).
Rõhtbiitrite ja laotamisketastega
laotur sobib väga hästi komposti ja hästi
tahe sõnniku laotamiseks. Kinnise põhja ja piisavalt tiheda vootõkke korral saab
Tahesõnniku laotur. Foto Taavi Võsa
sellega laotada ka poolvedelat sõnnikut.
Püstbiitritega laotur sobib hästi tahesõnniku laotamiseks, kuid sellega saab laotada ka komposti.
Püstbiitrite ja laotamisketastega laotur sobib väga hästi tahesõnniku laotamiseks ja hästi komposti laotamiseks. Kinnise põhja ja piisavalt tiheda vootõkke korral saab sellega laotada ka poolvedelat sõnnikut.
Vedelsõnniku laotamine
Vedelsõnniku laotusviisid on laus- ja ribaslaotamine. Nende variandid on järgmised:
• laotamine põllu pinnale ehk pindlaotus;
• laotamine põllu pinnale koos samaaegse mullaga segamisega (sõbastamisega);
• sisestamine mulda või rohukamarasse.
Pindlaotuseks on kaks põhilist viisi: paisklaotus, kus vedelsõnnik paisatakse lauslaotusena õhu kaudu laiali ja lohislaotus, kus vedelsõnnik jaotatakse lohisvoolikute kaudu ribadena põllule pinna lähedalt
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Suure tootlikkusega vedelsõnniku paisklaotur.
Foto Raivo Vettik

Vedelsõnniku kiire muldasegamine rullrandaaliga.
Foto Raivo Vettik

Vedelsõnniku avalõhe-laotusseade. Raivo Vettik
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töölaiuse ulatuses.
Vedelsõnniku mulda või rohukamarasse sisestamise mooduseid on
samuti kaks: ühel juhul lõigatakse pinnassesse lõhed, kuhu vedelsõnnik suunatakse voolikute kaudu ja teisel juhul
pressitakse vedelik maasse survega. Lõhed jäetakse kas avatuks või suletakse
surverataste või -rullikutega. Sügavamal muldaviimisel kobestatud muld
variseb ise lõhesse.
Vedelsõnniku laotamise seadmetest on sulglõhe-sisestuslaoturid kõige
väiksema ammoniaagi lendumisega,
samas vedelsõnniku sügavale pinnasesse viimise korral suureneb toiteainete
leostumise oht, kui sõnnikut antakse
suures koguses taimede kasvuaja väliselt (sügisel). Sulglõhe-sisestuslaoturid
saab jaotada tööseadiste alusel: ketaste
ja surverullidega – need on kasutatavad rohumaadel, kui taimik on madal
– ning piide ja nende taha kinnitatud
sõnnikutorudega – kasutatakse enamasti haritaval maal või laia reavahega
kultuuridega põllul, sest oht kasvavate
taimede juurestikku vigastada on suur.
Sulglõhe-sisestuslaoturi
kasutamist
piiravad peamiselt mulla omadused –
ei sobi kivistele ja savistele (rasketele)
muldadele.
Avalõhe-sisestuslaoturi puhul jääb
kamarasse lõigatud lõhe pealt avatuks
ja seetõttu on lendumine suurem kui
segamislaotamisel. Soovituslik laotamisnorm on 15–20 m3 vedelsõnnikut
hektarile, et välistada sõnniku jäämine
mulla pinnale (lõhe üleujutamine).
Kallakuga põldudel on risk sõnniku
ärakandumiseks, kui lõhed on langusuunalised.
Segamislaoturid saab liigitada
tööseadiste alusel ketasseadistega (randaal) ja piiseadistega (tüükultivaator)
seadmeteks.

Ketastega segamislaotur võimaldab eelvilja koristamise järel esimese tööna harimissügavuses ühtlaselt segada mulla, sõnniku ja eelvilja taimejäänused, st ühitada kõrrekoorimine ja väetamine. See kiirendab põhu lagundamist, sõnnikus olevate liikuvate toiteainete sidumist mulda ja umbrohuseemnete
ning eelvilja varise idanemist. Seade on sobiv ka väiksemate haljasväetisekoguste muldaviimise ning
vedelsõnniku laotamise ühitamiseks. Ketasseadised ei too pinnale kive ja taluvad ebaühtlaselt laotatud
orgaanikat. Töötamisel tuleb jälgida ketaste piisavat ülekatet ja hoiduda töötamast kiirusel, mis tekitab
resonantsi.
Piidega segamislaoturi korral suunatakse vedelsõnnik ribadena mulla pinnale piide ette, mis ühtlasi kobestavad mulda. Piidega segamislaotamisel ei ole mulla ja vedelsõnniku segamine harimissügavuses
ja -laiuses nii ühtlane kui ketastega segamislaotamisel. Segamisintensiivsus sõltub piidel olevate mulda
suunavate pindade kujust. Piiseadmed võivad tuua pinnale kive. Samuti on piidega seadmel suurem oht
ummistumisteks kui põld on kaetud ebaühtlaselt laotatud või peenestamata taimejäänustega. Eeliseks on

Vedelsõnniku liikurlaoturil on vedelsõnniku muldaviimiseks randaalseade. Foto Raivo Vettik
hooldust vajavate laagrite puudumine, samuti on piiseadmed kergemad ja odavamad kui ketasseadmed.
Laialdaselt on levinud vedelsõnniku lohislaotamine, mis sobib hästi enne mullaharimist. Lohislaoturid saab liigitada laotamisseadiste alusel lohisvoolik- ja lohisdüüslaoturiks.
Lohisvooliklaoturi laotamisseadisteks on poomile kinnitatud vabalt rippuvad voolikud. Taimikuga
kaetud põllule laotamisel jäävad enamasti taimede kõrgemalasuvad lehed puhtaks. Sõltuvalt taimeridade ja voolikute omavahelisest paiknemisest võivad siiski madalamad taimed jääda voolikutest väljuva sõnnikunire alla. Mõnel juhul võib voolikuots tõusta õhku ja vedelsõnnik sattuda ka kõrgemal
asuvatele taimelehtedele.
Lohisdüüslaoturi laotamisseadisteks on poomile kinnitatud piiratud külgsuunalise liikumisvabadusega jalasekujulised düüsid, mis lükkavad liikumisel ühtlasi taimelehti kõrvale, et laotada sõnnik
maapinnale ribadena, vähendades seejuures taimiku saastamist vedelsõnnikuga.
Võrreldes sisestus- ja segamislaotamisseadmetega on lohislaotamisseadmed odavamad ja vähem
tundlikud kivide suhtes, lohislaoturite haardelaius on suurem kui sisestus- ja segamislaoturitel. Samuti
on väiksem võimsustarve. Samas on võrreldes muldaviimisega tehnoloogiatega suurem ammoniaagikadu ja haisuprobleem, eriti muldasegamise viibimisel. Lisaks on lohisvooliklaotamise puhul vajalik
täiendav töökäik vedelsõnniku mulda segamiseks.
Lisalugemist: Tamm, Kalvi. 2013. Väetiste käitlustehnoloogiad ja -masinad
https://www.etki.ee/images/eria/raamatud/Vaetiste_kaitlustehnoloogiad_1.pdf
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Karjatamine
Karjatamise all mõistetakse veiste, hobuste, lammaste, kitsede jt loomade (sh linnud) söötmist
rohumaal vegetatsiooniperioodi vältel.
Üldiselt on loomade karjatamine, võrreldes loomade laudahoones pidamisega, toitainebilanssi
tasakaalustav tegevus. Karjatatavad loomad eemaldavad karjamaal süües biomassi ja seega lämmastikku, fosforit ning teisi elemente. Osa sellest jõuab väljaheidetega karjamaale tagasi, kuid suvisel ajal
omastatakse rohumaale jääv sõnnik loomulikul moel taimede poolt. Ööpäevasel karjatamisel satub
lämmastikust tagasi karjamaale ligikaudu 60–70% ning fosforist ja kaaliumist 80–90% (http://
karjamaadekasutamisealused.weebly.com/). Teatud ohukohana veekeskkonnale võib välja tuua loomade talvist pidamist karjamaadel, kus loomade väljaheited satuvad külmunud pinnasele ja neid ei seota
taimestikus.
Vale karjatamispraktika võib kaasa tuua pinnase struktuuri rikkumise
(liigne tallamine!) ja rohukamara hävimise, mistõttu väheneb pinnase võime
siduda loomade väljaheidetena karjamaale jäävaid toitaineid ning need võivad alluda leostumisele. Intensiivsema
kasutusega aladel, nagu söötmis- ja
jootmiskohad ning talvised karjatusalad, koguneb rohkem loomade väljaheiteid ja söödajäätmeid, mis võib
piiratud alal tõsta toitainete kontsentratsiooni pinnases väga kõrgeks ja tuua
kaasa toitainete leostumise lähedastesse
veekogudesse või kaitsmata põhjaveega
Eesti maatõugu veised – ohustatud tõug. Foto Käde Kalamees
aladel ka põhjavette.
Karjatatavate loomade vaba juurdepääs aeglase vooluhulgaga ja/või madalaveelistele seisuveekogudele võib kaasa tuua vee reostumise ja/või veekogu kallaste eutrofeerumise.
Karjatamiskoormus on loomade või loomühikute arv eraldatud karjamaaosal (nt elektrikarjusega) või kopliviisilisel karjatamisel kopli ühel hektaril. Põllumajandusloomade loomühikuteks ümberarvutamise koefitsiendid on kehtestatud maaeluministri 30.09.2019 määrusega nr 73 (www.riigiteataja.
ee/akt/101102019011).
Karjatatavate loomade optimaalne arv pinnaühiku kohta oleneb rohumaa tüübist. Nii näiteks
võiks olla hea saagikusega kultuurrohumaal ühel hektaril kuni 2,5 ammlehma vasikatega, puis- ja rannaniitudel 0,8–1,0 ja metsa- ning niidukarjamaadel 0,3–0,5 ammlehma (www.lihaveis.ee/pidamineja-sootmine).
Peale karjamaatüübi (kultuurkarjamaad, looduslikud puisniidud, rannaniidud, lamminiidud, alvarid jm) oleneb karjatamiskoormus veel mitmest asjaolust, nagu aastaajast (nt kas vara- või hilissuvi, mil
rohukasvu kiirus on erinev) jne. Optimaalse karjatamiskoormuse tagamine on vajalik vältimaks ülekarjatamisest tulenevaid ohtusid pinnasele ning pinna- ja põhjaveele. Mullani paljaks söödud karjamaal on
toitainete sidumise võime oluliselt vähenenud ning suureneb oht nende jõudmiseks veekeskkonda.
Looduslikul rohumaal ei tohi kasutada väetisi, välja arvatud loomade karjatamisel maale jäävas
sõnnikus sisalduv lämmastik ja fosfor, mille kogus ei tohi ületada veeseadusega lubatud lämmastiku ja
fosfori piirnorme.
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Karjatamisel maha jäävas sõnnikus sisalduva lämmastiku ja fosfori
koguste leidmisel on abiks vastavad
kalkulaatorid (https://www.pikk.ee/
valdkonnad/loomakasvatus/sonnikunaitajate-kalkulaator/).
Karjatamisalade rotatsiooni sageduse vajadus sõltub suuresti ilmastikust, karjamaa asukohast ja pinnase
omadustest. Oluline on planeerida
rotatsiooni mitte kalendriaegade või
etteantud kriteeriumide alusel, vaid
läbi pideva karjamaa kontrolli. Karjamaade jagamisel sektoriteks tuleb Optimaalse karjatamiskoormuse tagamine aitab vältida ülekararvesse võtta:
jatamisest tulenevaid ohtusid veekeskkonnale ja pinnasele. Foto
• karjatatava ala topograafiat Urmas Tartes
(veekogumid, kalded);
• taimestiku liike karjatataval alal (kui kiiresti taastuvad);
• pinnase omadusi (mulla viljakus, pinnase vastupidavus, kui kiiresti tekivad pinnase kahjustused
ja erosioon);
• milline on loomade tagatus joogivee ja varjualustega.
Nii rohumaa kvaliteedi kui ka veekaitse seisukohalt on soovitatav jagada karjatatav maa-ala väiksemateks aladeks ning liigutada loomi sagedamini ühelt karjamaalt teisele.
Farmides, kus osa karjamaid asub märgadel ning üleujutuse all kannatavatel aladel, on oluline
jälgida, et neid alasid kasutatakse siis, kui maapind on piisavalt tahenenud ning saavutanud vastupanuvõime rasketele loomadele.

Karjatamine veekaitsevööndis
Karjatamine veekaitsevööndis on reguleeritud veeseaduse § 169 ja § 170 sätetega (https://www.
riigiteataja.ee/akt/121122019017).
Karjatamine veekaitsevööndis ei tohi põhjustada:
• kaldaerosiooni ega veekogu risustamist;
• vee-elustiku ega kalade kudealade kahjustumist;
• maaparandussüsteemi nõuetekohase toimimise kahjustamist;
• negatiivset mõju veekogu avalikule kasutamisele ega kallasraja kasutamisele.
Veekaitsevööndiga karjamaal karjatatavatele loomadele ei tohi anda lisasööta, välja arvatud mineraalsööt ja lisasöötmine erandjuhtudel (kevadine siirdeperiood ja erakordsest ilmastikust tingitud
rohunappus).
Sööda andmise kohad peavad asuma väljaspool veekaitsevööndit.
Karjatamine muu veekogu kui mere veekaitsevööndis on keelatud 1. novembrist 30. aprillini.
Muu veekogu kui mere ääres peab piki veekogu kallast olema igale loomühikule tagatud vähemalt
viis meetrit kaldariba.
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Karjatamine ei ole lubatud:
• Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala kaitse-eeskirjas nimetatud oluliste allikate
ja karstilehtrite veekaitsevööndis.
• Veekogu ebapärlikarbi elupaigaks olevatel lõikudel.
• Veekaitsevööndis oleval metsamaal, kui selle pindala on vähemalt 0,1 hektarit ning millel kasvavad puittaimed kõrgusega vähemalt 1,3 m ja puuvõrade liitusega vähemalt 30%.
Loomapidajad, kes soovivad veekaitsevööndis karjatada ning kelle karja suurus on 10 loomühikut
või enam, peavad veekaitsevööndis karjatamisest teavitama Keskkonnaametit vähemalt 14 päeva enne
karjatamisega alustamist. Teavitamiskohustus on üks kord vegetatsiooniperioodi jooksul ning teavitamine toimub infosüsteemis Veeveeb. Kui Keskkonnaamet ei teavita teatise esitajat 14 päeva jooksul
vajadusest esitatud andmeid muuta või kontrollida, võib alustada karjatamist veekaitsevööndis.
Loomade karjatamise korral tuleb põlluraamatus fikseerida andmed karjatamisperioodi, karjatatavate loomade liigi ja arvu, karjamaa asukoha ja pindala kohta.
Loomade juurdepääs mõjutab eelkõige väikseid ja madala veetasemega veekogusid, kus veevahetus
on aeglane. Sellistele veekogudele juurdepääs peaks üldjuhul olema tarastamisega (elektrikarjus või
püsitara) piiratud.
Loomade juurdepääsu ilma olulist kahju tekitamata saaks lubada vastupidavate kallastega ja hea
veevahetusega veekogude puhul. Karjatamiskoormus ei tohiks sel juhul olla suur ning juurdepääs veekogudele peaks olema võimaldatud ainult kontrollitud kohtades ja piiratud perioodidel. Kindlasti ei
tohiks veekogudele juurdepääsu lubada nt kevadisel perioodil, kui pinnas veekogude kallastel on pehme ning taimestik väga tallamisõrn.
Ajutiselt liigniisketel aladel on soovitav kasutada tarasid, mida saab vajadusel paindlikult nihutada
vastavalt üleujutuse ulatusele ehk üle kallaste tõusnud veekogust kaugemale.
Veekogude juurdepääsu piiramine või lubamine peaks seega olema küllalt juhtumispetsiifiline,
mida üheselt tõlgendatavate ning kergelt kontrollitavate nõuetena on keeruline määratleda.

Loomade pidamine välitingimustes
Karjatamisel saavad loomad oma söödavajaduse rahuldatud vaid napilt poole aja jooksul aastast,
hilissügisest kuni varakevadeni vajavad nad sööda etteandmist. Lisasööda vajadus võib tekkida ka ebapiisava rohukasvu (nt pikaajaline põud) tingimustes. Kuna söötmis- ja jootmiskohtades on pidevalt
palju loomi, kelle tekitatud virts ja sademetevees lahustunud sõnnik võivad ohustada põhjavett ja veekogusid, tuleb söödaplatsi rajamisel kindlasti arvestada samasuguseid nõudeid mis on sõnniku aunas
hoidmisel:
Söödaplats peab paiknema tasasel maal, vähemalt 50 meetri kaugusel veekogust, kaevust ja karstilehtrist.
Söödaplatsi ei tohi rajada maaparandussüsteemi drenaažitoru kohale, kaitsmata põhjaveega, liigniiskele ega üleujutatavale alale.
Söödaplatsi asukoht ei tohi olla veekaitsevööndis.
Söödaplatsid on kas ajutised või statsionaarsed. Loomade (nt lihaveiste) pidamine välitingimustes
aastaringselt on normaalselt teostatav ainult statsionaarse söödaplatsi olemasolu korral.
Ajutised ehk liigutatavad söödaplatsid leiavad kasutamist eelkõige lisasööda (hein, põhk) andmiseks rohuvaesel karjatamisperioodil. Ajutised platsid võib rajada spetsiaalse ettevalmistuseta, kuid siiski
piisava kandevõimega pinnasega tasasele karjamaa osale. Sööt paigutatakse liigutatavasse söödaraami
või -rõngasse või ka otse maapinnale. Loomapidaja peab tagama, et söödakohal oleks piisavalt allapanu,

56

mis seob virtsa ja väldib selle valgumise ümbritsevasse keskkonda. Söödaplatsil tekkivat sõnnikut tuleb
regulaarselt eemaldada ja nõuetekohaselt käidelda. Söödaplatsi ei tohi kahel teineteisele järgneval aastal
paigutada samasse kohta. Vajadusel tuleb kohti vahetada isegi mitu korda aasta jooksul. Söötmiskohtade
arv sõltub loomade arvust, suurema karja korral on vajalik mitu söödaplatsi.
Statsionaarsed ehk pikema kasutusajaga, sh ka talveperioodil, söötmis- ja jootmiskohad peavad
veekeskkonna kaitse eesmärgil olema
lekkekindlad (nõue jõustub 2023.
aasta 1. oktoobril) – see tähendab
paiknema läbinõrgumist takistaval tasasel ja tugevdatud (tambitud pinnas,
betoonpind vms) alusel.
Söötmis- ja jootmiskohtade pinnase tugevdamiseks soodsam lahendus,
betoonivaluga võrreldes, on geotekstiili kasutamine. Geotekstiili toimimise
põhimõte seisneb selles, et see eraldab
alloleva mulla ja pinnase, samal ajal
saab sademetevesi imbuda pinnasesse.
Piisav allapanu seob sõnniku ja väldib reoainete valgumise
Platsile kogunevat sõnnikut tuleb reümbritsevasse keskkonda. Foto Jane Mättik
gulaarselt eemaldada. Pinnase tugevdamisel väheneb toitainete äravool ning
paraneb loomade heaolu – söömisel ei
pea loomad seisma mulla- ja sõnnikuseguses lägas. Geotekstiil on elastne ja
suhteliselt kerge paigaldada, on erineva
kandevõimega materjale. Geotekstiil
paigaldatakse siledale maale, kusjuures
enne paigaldamist võib pehme pinnase
(nt soomuld) ülemise kihi osaliselt ära
koorida ja koha kruusaga täita. Laotatud geotekstiil kaetakse vähemalt 20 cm
paksuse tambitud teralise kruusa või
jämeda liiva kihiga. Vajaduse korral
(nt kattekihi võimalik õhenemine sõn- Tugevdatud pinnasega söötmis- ja jootmiskoht. Foto Jane Mättik
niku kokku lükkamisel) suurendatakse täiendavalt kruusakihi paksust.
Vältimaks sõnniku toitainete ärakandumist sademeteveega, peaks söödaplatsil kindlasti olema katus. Loomade heaolu suureneb oluliselt, kui rajatisel on kas või paar valitsevate tuulte poolset seina.
Loomapidaja, kes peab välipidamisalal rohkem kui 5 loomühikut loomi, peab järgima keskkonnaministri 01.10.2019 määrusega nr 46 Põllumajandusloomade välitingimustes pidamisest lähtuva keskkonnariski vähendamise ja keskkonnaohu vältimise nõuded (www.riigiteataja.ee/akt/102102019003)
sätestatud nõudeid.
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6. SÕNNIKU KESKKONNASÄÄSTLIK KÄITLEMINE
Loomapidamisel tekkiva sõnniku koguvad teadlikult tegutsevad põllumehed hoolikalt kokku ja
kasutavad taimede väetamiseks. Teised suhtuvad sellesse kui tüütusse kõrvalprodukti, millest proovitakse suvalisel viisil ja ajal lahti saada.
Sõnnik on väärtuslik väetis ja asendamatu mullaviljakuse säilitamisel.
Toodetava sõnniku liik sõltub peetavate loomade liigist ja ettevõtte suurusest. Hobuste, lammaste
ja kitsede pidamisel tekib ainult tahesõnnik. Sigade, veiste ja lindude puhul on võimalikud kõik sõnnikuliigid.
Sõnniku käitlemisel tuleb läbi mõelda kogu tegevus sõnniku liikumisel laudast hoidlasse, sõnniku
hoidmisel, transpordil ja põllule laotamisel.
Kõikidel loomapidamishoonetel, kus peetakse loomi üle 10 loomühiku (alates 01.01.2023 üle viie
loomühiku), peab olema lähtuvalt sõnnikutüübist sõnnikuhoidla või sõnniku- ja virtsahoidla.
See ei tähenda, et väiksema lauda sõnnik võib keskkonda reostada. Ka väikese arvu loomade omanik peab hoidma ja käitlema sõnnikut nii, et see ei häiriks oluliselt naabreid ega reostaks keskkonda.
Paljud reostusjuhud leiavad aset, kuna sõnnikuhoidlad ei ole projekteeritud, rajatud ja ekspluateeritud nõuetekohaselt.
Otstarbekas on kaaluda tootmise üleviimist uude kohta, kui varem rajatud tootmishooned asuvad
ebasobivas kohas:
• ranna või kalda ehituskeeluvööndis, kus uute hoonete ja rajatiste ehitamine on keelatud. Sellised võivad olla mõned vanad laudad, mis on rajatult vahetult jõe või allika lähedusse;
• loomakasvatushooned asuvad kaitset vajavatel objektidel (veehaarded, karst, allikad, veesäilitusalad, muud kaitse- või hoiualad) või nende vahetus läheduses ning seetõttu on vee reostamise vältimine võimatu;
• loomakasvatushooned paiknevad tiheasustusega alal, kus ei ole võimalik säilitada piisavaid kujasid sõnnikuhoidlate ja elamute või puhkepiirkondade vahel.
Tootmise laiendamine ei ole soovitatav aladel, kus loomakasvatuse tihedus on juba liiga suur või
keskkond reostunud:
• piirkonnas on juba palju loomakasvatushooneid ja põllumajandustootjatel on raskusi tekkiva
sõnniku laialilaotamisel;
• ümbritseva keskkonna taluvus on ületanud kriitilise piiri. Piirkonna põhjavesi või pinnaveekogud on loomakasvatuse mõjul reostunud;
• piirkonnas on probleeme välisõhu kvaliteedi tagamisega, st piirkonna elanikud on pidevalt
häiritud ebameeldivast lõhnast.
Sõnniku hoidmise ja kasutamise tehnoloogia valikul tuleb silmas pidada majanduslikke ja keskkonnakaitselisi eesmärke.
Ideaalset lahendust senini ei ole ning valik tuleb teha kohalikke iseärasusi arvestades. Tehnoloogia
valikul on lähtekohaks kehtivate õigusaktide täitmine. Konkreetses olukorras võib osutuda vajalikuks
täiendavate abinõude rakendamine reostuse piiramiseks.
Veeseaduse § 164 kohaselt:
Loomapidamishoonel, kus kasutatakse sügavallapanutehnoloogiat ja mis mahutab vähemalt
kaheksa kuu sõnnikukoguse, ei pea sõnnikuhoidlat olema. Kui loomapidamishoone ei mahuta vähemalt kaheksa kuu sõnnikukogust, peab üle jääva koguse jaoks olema seda mahutav hoidla.
Kui loomapidaja suunab sõnniku lepingu alusel hoidmisele või töötlemisele teise isiku hoidlasse
või töötlemiskohta, peab loomapidamishoone kasutamisel olema tagatud lekkekindla hoidla olemas-

58

olu, mis mahutab vähemalt ühe kuu sõnnikukoguse.
Sõnnikuhoidlad, sõnniku- ja virtsahoidlad ning sügavallapanuga loomapidamishooned peavad
olema lekkekindlad ning nende konstruktsioon peab tagama ohutuse ja lekete vältimise hoidla käitamisel, sealhulgas selle täitmisel ja tühjendamisel.
Kui loomapidamishoones peetavaid loomi on viis (jõustub alates 01.01.2023) või vähem loomühikut ja seal tekib tahesõnnik või sügavallapanusõnnik, võib tekkivat sõnnikut ajutiselt enne laotamist või
auna viimist hoiustada hoone juures veekindla põhjaga alal ja vihmavee eest kaitstult.
Loomade ümberarvutamisel loomühikuteks on abiks maaeluministri 30.09.2019 määruse nr 73
(www.riigiteataja.ee/akt/101102019011) lisa 9.

Sõnnikuhoidlate ehitusnõuded
Veekaitsenõuded sõnniku- ja virtsahoidlatele:
• sõnnikuhoidla ja -rennid peavad olema ehitatud nii, et sademed ja pinna- ning põhjavesi ei
valguks sõnnikuhoidlasse;
• vedelsõnniku- ja virtsahoidla peab ammoniaagi lendumise vähendamiseks olema kaetud;
• sõnnikuhoidla ja -rennid peavad olema lekkekindlad. Ehitamisel peab kasutama materjale, mis
tagavad lekkekindluse hoidla ekspluatatsiooniaja vältel;
• sõnnikuhoidla valdaja peab võtma kasutusele abinõud tagamaks, et kõrvalised isikud või loomad ei pääseks hoidlasse;
• loomapidamishoones tekkivat reovett võib juhtida vedelsõnniku- või virtsahoidlasse või käidelda
seda muul seadusega ettenähtud viisil.
Kõik sõnnikuhoidlad peavad lekete võimalikult kiireks avastamiseks ja reostuse vältimiseks olema
varustatud ringdrenaažiga.

Tahesõnnikuhoidlad
Tavaliselt säilitatakse tahesõnnikut loomapidamishoone vahetus läheduses asuvas hoidlas. Kui loomi
peetakse sügavallapanul, säilitatakse sõnnik laudas sees ja eraldiseisvat hoidlat vaja ei lähe.
Tahesõnnikuhoidlad ehitatakse üldjuhul monoliitsest või monteeritavast raudbetoonist. Väiksemate hoidlate puhul piisab väikese randiga ümbritsetud platsist, suuremad hoidlad on kindlasti ümbritsetud 1–2 m kõrguste seintega.
Sõnnikuhoidla on soovitatav rajada alale, kus põhjavee tase on sõnnikuhoidla põhjast aastaringselt sügavamal.
Maapinna planeering peab välistama pinnavee sattumise hoidlasse.
Kui hoidla asub lauda seina vahetus
läheduses, tuleb katuselt allavalguv vesi
suunata vihmaveerennide abil hoidlast
eemale.
Kui sõnnikuhoidlal puudub katus,
tuleb virtsahoidla mahutavuse leidmisel
võtta arvesse ka tahesõnnikuhoidlasse
sattuvate sademete hulk.
Tahesõnnikuhoidla juurde, sõltuTahesõnnikuhoidla. Allikas E-Betoonelement
mata hoidla suurusest, tuleb rajada eraldi
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virtsahoidla, kuhu kogutakse sõnnikust väljaimbunud vedelikud (uriin, lauda tehnoloogiline vesi, tahesõnniku hulka sattuvad sademed jms).
Praktikas piisab virtsamahutiks väiksematele hoidlatele 2–3 m läbimõõduga raudbetoonist valtsiga
rõngastest (alumine rõngas peab olema põhjaga). Suurematele tahesõnnikuhoidlatele on otstarbekas
ehitada ühte nurka või serva süvend virtsa kogumiseks/hoidmiseks.
Tahesõnnikuhoidla juures oleva virtsahoidla suurus sõltub iga konkreetse loomapidaja sõnnikumajandusest. Tihti (enamasti 30–50 lehma pidamise korral) võib virtsahoidla mahutavus olla pea sama
suur kui tahesõnnikuhoidla ise. Olulist osa virtsahoidla mahutavuse määramisel omavad hoidla katuse
olemasolu, allapanu hulk sõnnikus jms. Kui tahesõnnikuhoidlal puudub katus, tuleb virtsahoidla
mahutavuse määramisel arvestada ka sademetega koguneva vee hulka.
Juhul, kui tahesõnnikuhoidlal on katus, allapanu hulk virtsa sidumiseks on piisav (sõnniku kuivaine
sisaldus üle 30%) ja sõnnikuhoidla piisavalt suur, puudub praktiline vajadus virtsa kogumiseks.

Poolvedela sõnniku hoidlad
Poolvedela sõnniku hoidlas hoiustatakse korraga nii virtsa kui sõnnikut, kusjuures allapanu puudub või on seda kasutatud minimaalses koguses. Kuna poolvedelat sõnnikut ei ole võimalik kuhjata,
piirab maksimaalset hoidmiskogust hoidla täitmiskõrgus. Eestis varem kasutusel olnud sõnnikukäitlust
võib nimetada, allapanu mittepiisava kasutuse tõttu, poolvedela sõnniku süsteemiks.
Paljude puuduste tõttu ei saa sellist süsteemi soovitatavaks pidada, sest poolvedelat sõnnikut on
väga raske laadida (vajab kruvipumpa või koppa), transportida (voolab tahesõnnikulaoturi kastist
maha) ning ühtlaselt laotada.
Poolvedela sõnniku hoidla põrand ja seinad peavad olema veekindlad. Maksimaalne ladustamiskõrgus võrdub sõnnikuhoidla seina kõrgusega (ca 1 m). Tingituna poolvedela sõnniku suhtelisest voolavusest peab hoidla olema piiratud kõigist neljast küljest või paiknema süvendis (nn laguuntüüpi
hoidlad).

Vedelsõnniku- ja virtsa hoidlad
Vedelsõnniku ja virtsa hoiustamiseks sobivad raudbetoonist ja terasest (emailiga kaetav teras või
roostevaba teras) hoidlad ning HDPE kilest või kummimaterjalist laguunid. Viimased sobivad eelkõige
veiste vedelsõnniku hoiustamiseks.
Plastikuga vooderdatud laguunid ei sobi sigade vedelsõnniku hoiustamiseks.
Vedelsõnnikuhoidla planeerimisel tuleb alati lähtuda täitmis-, segamis- ja tühjendamistehnoloogia
tarnija(te) tehnilistest juhenditest.
Hoidla tuleb ehitada laudale ja tahesõnnikuhoidlale (virtsa puhul) võimalikult lähedale, et torustikud oleksid lühemad. Vedelsõnnikuhoidla täitmine peab toimuma põhjast.
Vedelsõnnikuhoidlale esitatavad nõuded on järgmised:
• stabiilne mahuti, mis suudab vastu seista mehhaanilistele, keemilistele ja soojuslikele mõjutustele;
• hoidlat peab regulaarselt tühjendama, inspekteerima ja hooldama (soovitatavalt igal aastal, selleks peaks hoidla koosnema vähemalt kahest osast);
• kõik väljavoolud mahutist peavad olema suletavad järjestikku dubleeritud siibritega;
• vedelsõnnikut segatakse ainult vahetult enne hoidla tühjendamist ja laotamist põllule;
• erakorraliste sademete või muude ettenägematute olukordade puhul ohutuse tagamiseks tuleb
raudbetoonist või terasest sõnnikumahuti täitumine projekteerida 30 cm varuga hoidla ülaservast, laguunide puhul 60 cm hoidla ülaservast;
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• mahuteid peaks olema vähemalt kaks, et vältida värske vedelsõnniku laotamist põldudele ja
vähemalt korra aastas oleks võimalik hoidla tühjendada ning kontrollida selle lekkekindlust.
Ohutuse tagamisel tuleb meeles pidada, et hoidlasse ja virtsapumplasse kogunevad mürgised
gaasid ja nende sissehingamine on eluohtlik. Laguuntüüpi hoidla tuleb ümbritseda piirdega.
Virtsa ja vedelsõnnikuhoidlate katmiseks sobivad näiteks 10 cm paksune kergkruusa- või hekselpõhu kiht, 0,5 cm paksune rapsiõli kiht, ujuv membraankate, õhutihe telkkatus või muu lahendus.
Katuse rajamine on võimalik ainult
suhteliselt väikese läbimõõduga hoidlate
puhul. Suuremate pindadega laguuntüüpi hoidlate puhul tuleb kasutada
ujuvkatet. Veiste vedelsõnniku hoidlale võib tekkida vedelsõnniku kihistumise tagajärjel nn lägakork, kuid seda
vaid suhteliselt väikese läbimõõduga
hoidla puhul. Mida vedelam on sõnnik ja mida suurem on hoidla pindala,
seda väiksem on iseenesliku katte tekkimise võimalus.
Vedelsõnnikuhoidla. Foto Heiki Raudla

Sõnnikuhoidla mahutavus
Sõnnikuhoidla või sõnniku- ja virtsahoidla peab mahutama vähemalt kaheksa kuu sõnniku ja
virtsa ning vajaduse korral, sõltuvalt loomapidamishoones kasutatavast tehnoloogiast, ka sealt pärit
reovee. Sõnnikuhoidla mahutavuse kalkuleerimisel võib välja arvata loomade poolt karjatamisperioodil
karjamaale jäetud sõnniku kogused.
Sõnnikuhoidla mahu arvestamisel tuleb arvestada mitme teguriga, millest tähtsamad on:
• loomade liik, nende vanus, arv;
• pidamistehnoloogia;
• allapanu liik ja kogus;
• laudast tuleva vee hulk jms.
Tekkiva sõnniku koguse leidmiseks ja sõnnikuhoidla mahu arvutamiseks on abiks maaeluministri määruse nr 73 Eri tüüpi sõnniku toitainesisalduse arvutuslikud väärtused, põllumajandusloomade loomühikuteks ümberarvutamise koefitsiendid ja sõnnikuhoidlate mahu arvutamise metoodika (www.riigiteataja.ee/
akt/101102019011).
Tahesõnnikut on võimalik kuni laotamiseni säilitada ka põllul aunas, kuid see ei ole soovitatav
toitainete suurte kadude tõttu. Samuti on sõnniku vedu põlluauna sageli raskendatud teede lagunemise,
paksu lume või halva ilma tõttu.
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Sõnniku aunastamine
Sõnniku hoidmine põllul aunas on reguleeritud veeseaduses § 165-ga ja keskkonnaministri
03.10.2019 määruses nr 45 (www.riigiteataja.ee/akt/104102019004) § 4-ga.
Sõnnikuaun peab paiknema tasasel maal, vähemalt 50 meetri kaugusel pinnaveekogust, kaevust ja
karstilehtrist. Sõnnikuauna ei tohi rajada maaparandussüsteemi drenaažitoru kohale, kaitsmata põhjaveega, liigniiskele ega üleujutatavale alale.
Sõnnikuauna ei tohi kahel teineteisele järgneval aastal paigutada samasse kohta.
Kui sõnnikut säilitatakse aunas kauem kui kaks nädalat, tuleb ladustamiskoha pinnas enne ladustamist katta lekkekindla või vedelikke imava materjaliga, nagu vähemalt 20 cm paksune turba- või
põhukiht. Nõue ei kehti sügavallapanusõnnikule.
Üle kahe nädala ja kuni kaheksa
kuud hoitav sõnnikuaun peab olema
kaetud vettpidava materjaliga või vähemalt 20 cm paksuse turba-, põhu-,
mulla-, saepuru- või puitlaastukihiga.
Tahe- ja sügavallapanusõnniku
ladustamine auna on keelatud 1. novembrist kuni 31. detsembrini.
Haritaval maal on enne laotamist lubatud aunas hoida kuni kahe
kuu jooksul vaid tahe- ja sügavallapanusõnnikut, mille kuivainesisaldus
on vähemalt 20% ning mis ei ületa ühe
Sõnnikuaun põllul. Foto Taavi Võsa
vegetatsiooniperioodi kasutuskogust.
Sügavallapanusõnnikut, mille kogus ei ületa ühe vegetatsiooniperioodi kasutuskogust, on aunas
lubatud hoida kuni kaheksa kuud ja auna asukohast tuleb teavitada Keskkonnaametit, esitades teatise
infosüsteemi kaudu vähemalt 14 päeva enne aunastamise alustamist.
Sõnnikuauna rajamise teatises esitatav andmekoosseis on sätestatud keskkonnaministri 01.10.2019
määrusega nr 47 (www.riigiteataja.ee/akt/102102019004).

Sõnniku ümbertöötlemine
Enamike sõnniku käitlemise operatsioonidega (hoiustamine, segamine, laadimine, transportimine, laotamine) kaasneb sõnniku pinnalt ammoniaagi lendumine. Parimateks võimalikeks tehnikateks (PVT-deks) ammoniaagi lendumise vähendamisel on sõnnikuhoidlate katmine ja vedelsõnniku
sisestus- või segamislaotamine. Kasutatakse ka sõnniku ümbertöötlemist, mis võib olla mehaaniline,
termiline, bioloogiline, keemiline või eelnevate viiside kombinatsioon. Eesmärgiks on saaste- ja lõhnaainete emissiooni vähendamine, vedelsõnniku füüsikaliste omaduste muutmine, toitainete sisalduse
suurendamine ja/või patogeensete mikroorganismide hävitamine. Preparaadid, mida kasutatakse vedelsõnniku keemilisel ja bioloogilisel töötlemisel jagunevad: ureaasi inhibiitorid, pH regulaatorid, oksüdeerijad, ensüümid ja bakterkultuurid.
Vedelsõnniku separeerimine
Separeerimise eesmärgiks on eraldada vedelsõnnik tahkeks ja vedelaks fraktsiooniks. Separeerimine
vähendab vedelfraktsiooni mahtu 15–30% võrreldes töötlemata vedelsõnnikuga (sõltuvalt separaatori
tüübist ja tõhususest). Vedel fraktsioon vajab üldiselt vähem või üldse mitte segamist enne laotamist.
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Vedela fraktsiooni laotamisel rohumaadele esineb vähem taimiku saastumist, ja tänu väiksemale kuivainesisaldusele imbub see laotamise järel kiiremini mulda ning ammoniaagi lendumine, võrreldes töötlemata vedelsõnnikuga, on väiksem. Sõltuvalt separeerimise tehnikast võib vedel osa olla madalama
fosfori (P) sisaldusega, sest enamus fosforist on seotud orgaanilises aines ja eraldatud tahkesse fraktsiooni.
Seetõttu on vedelas fraktsioonis tasakaalustatum N:P suhe ja laotamisnorm on võimalik määrata N
vajaduse alusel ületamata P laotamise piiri. Tahke fraktsioon, mis on palju väiksema veesisaldusega, on
logistikakuludest lähtuvalt ratsionaalsem kasutada kaugematel põldudel. Lisaks, tänu paremale transporditavusele, saab tahket fraktsiooni eksportida väetisena või kasutada substraadina biogaasi tootmisel.
Sõnniku kompostimine
Sõnniku kompostimine veeseaduse (§ 166) tähenduses on sõnniku aeroobne lagunemisprotsess,
mille käigus orgaaniline aine laguneb mikro- ja makroorganismide toimel. Veeseadus ei käsitle sõnniku
kompostimisena kompostimist kompostimisseadmetes.
Sõnnikut tohib kompostida eelkõige sõnnikuhoidlas või haritaval maal aunas. Väljaspool ettevõtte
sõnnikuhoidlat olevat kompostitava sõnniku kogust ei arvestata sõnnikuhoidla mahutavuse osana.
Aunas on lubatud kompostida ainult sügavallapanusõnnikut, mille kuivainesisaldus on aunastamisel vähemalt 25 protsenti.
Kompostitava sõnniku kuivainesisaldus määratakse ühesuguse tehnoloogiaga toodetud sõnnikust
tootja kulul enne aunastamise alustamist vähemalt kord kahe aasta jooksul ühest proovist akrediteeritud laborianalüüsi meetodiga.
Sõnniku kompostimiseks auna rajamisest ja selle asukohast tuleb teavitada Keskkonnaametit, esitades teatise infosüsteemi kaudu vähemalt 14 päeva enne aunastamise alustamist.
Kompostimine põllul aunas on lubatud sellises mahus, mille puhul ei ole ületatud samale põllule
laotada lubatud taimetoitainete piirnormid, mis on sätestatud veeseaduse § 161 lõigetes 1 ja 8. Kompostitava sõnniku auna kõrgus auna rajamise ajal võib olla kõige rohkem kaks meetrit ja auna kuju peab
välistama sademevee kogunemise aunale.
Kompostitav sõnnik tuleb aunast põllule laotada 24 kuu jooksul pärast aunastamise alustamist.
Komposti aunast äravedamise järelt tuleb rohumaal asunud auna alus haljastada hiljemalt järgmise
vegetatsiooniperioodi alguseks. Uut kompostitava sõnniku auna ei tohi paigutada samasse kohta viie
aasta jooksul pärast laotamist.
Kompostimist kasutatakse ka vedelsõnniku tahke fraktsiooni töötlemisel. Kompostimise termofiilne protsess hävitab sõnnikus sisalduvad patogeenid ja umbrohuseemned.
Suure jõudlusega tööstuslik kompostimine toimub aunades, vaaludes või kompostireaktoris
(trummelkompostimine) kontrollitud tingimustes. Vaal- ja aunkompostimise puhul ladustatakse
kompostitav materjal vastavalt vaaludesse või aunadesse, mida aeroobsena püsimise eesmärgil aeg-ajalt
segatakse. Vaalkompostimine toimub enamasti välitingimustes. Selle tehnoloogia puhul kasutatakse
tavaliselt mitmesuguseid abiseadmeid – näiteks peenestamismasinaid, pöördsõelu, segamismasinaid,
vaalupöörajaid ja kopplaadureid.
Aunkompostimine (kompostimine staatilistes vaaludes) on protsess, mille käigus lagundatakse bioloogiliselt orgaaniline materjal ning hävitatakse selles olevad patogeenid. Lõppsaadus sobib multšiks,
mulla väetiseks või parendajaks. Antud kompostimismeetodit võib rakendada nii väli- kui ka sisetingimustes. Vaalkompostimisest erineb aunkompostimine protsessi lihtsuse poolest. Aunkompostimisel
võivad aunad asuda üksteise suhtes erinevatel kaugustel ning segamisel võib aunad tõsta teise kohta
ning segada saab tavalise kopplaaduriga. Aunkompostimine viiakse tavaliselt läbi vett mitteläbilaskval
asfaltväljakul, mis on varustatud äravoolutorustikuga nõrgvee juhtimiseks heitveepuhastile või mõnda
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lokaalsesse käitlussüsteemi, näiteks ühtlusmahutisse koos pinnasefiltriga.
Reaktorkompostimine sobib suure hulga orgaaniliste jäätmete kiireks lagundamiseks. Orgaanilised materjalid lagunevad reaktoris optimaalsetes tingimustes. Protsessis tekib soojus ning lõppsaadusena stabiilne kompost, mida saab kasutada multši, mulla väetise või parendajana. Võrreldes teiste
kompostimismeetoditega on reaktorkompostimisel vaja keerulisemat tehnoloogiat tagamaks hapniku
ja temperatuuri täpset kontrolli. Reaktormeetodit on otstarbekas kasutada jäätmete puhul, mis on välitingimustes lagundamiseks vähem sobilikud ning seotud ebameeldiva lõhna tekkimise riskiga. Anaeroobses süsteemis tekkivat biogaasi on võimalik rakendada energiatootmises. Kompostimisel on kasutuses erinevad reaktorid, mis erinevad üksteisest peamiselt segamisviisi poolest: kamber-, trummel-,
torn- ning tunnelreaktorid.
Ohud – resistentsed bakterid, antibiootikumid
Loomakasvatuses haiguste tõrjeks ja profülaktikaks kasutatavate antibiootikumide jäägid võivad
läbi looma seedetrakti jõuda sõnnikusse ning selle kaudu põllule. Põllul või karjamaal mullast edasi
taimedesse liikudes võivad antibiootikumid jõuda soovimatult ka inimeste toidulauale, samuti hävitada
mulla mikroorganisme või muuta need ravimiresistentseks.
Ravimiresistentsust määravad geenid võivad omakorda ohututelt mullamikroobidelt üle kanduda
tõvestavatele mikroobidele. Oletatakse, et just väetamine ravimijääke sisaldava reoveesette või sõnnikuga
on üks bakterite üha suureneva ravimiresistentsuse põhjuseid.
Kui reoveesette puhul nõutakse, et kompostiaunas peab temperatuur aeroobsete bakterite elutegevuse tagajärjel tõusma 60 °C ja püsima sel tasemel vähemalt kuus päeva, siis sõnniku puhul sellist
nõuet ei ole. Kõrge temperatuur on vajalik, et hävitada haigust tekitavad bakterid ja ussimunad. Sõnnik
laotatakse põllule tavaliselt ilma kompostimata, seega ka ilma baktereid hävitava temperatuuritõusuta.
Kui sõnnikus leidub tõvestavaid baktereid, võivad need täies elujõus põllule levida. Kui samas laudas
on loomad saanud antibiootikumravi, võivad põllule jõudnud bakterid olla antibiootikumide suhtes
resistentsed. Ja kui veel ei ole, siis on neil antibiootikume sisaldavas põllumullas elades kõik eeldused
omandada see vastupanuvõime.
Lisalugemist:
Lillenberg, M., Haiba, E., Nei, L. 2012. Ravimijäägid looduskeskkonnas. Eesti Loodus, 6/7.
Järvan, M. 2007. Hoidkem Eesti muldi!
https://www.etki.ee/images/eria/raamatud/Soovitusi_pollukultuuride_kasvatajatele.pdf

Anaeroobne kääritamine
Anaeroobsel kääritamisel toimub bakterite mõjul orgaanilise aine (rasvhapped, mono- ja polüsahhariidid jne) lagundamine, mille käigus eraldub biogaas. Biogaas on gaaside segu, mille põhikomponendid on metaan (CH4) ja süsihappegaas (CO2). Biogaasi tehnilise puhastamise tulemusena saadakse
biometaan, mille omadused vastavad loodusliku maagaasi kvaliteedile. Protsessi kõrvalsaaduseks on
kääritusjääk ehk digestaat, mida kasutatakse sarnaselt töötlemata vedelsõnnikuga põldude väetamiseks.
Biogaasi tootmine ainult sõnnikust on maailmas vähe levinud. Sõnnikuga koos kääritatakse nii
rohtset biomassi, silo ülejääke või riknenud silo, põllumajandustootmise ja toiduainetööstuse kõrvalprodukte (nt õlleraba, praak, vadak) kui ka muid biolagunevaid jäätmeid, kui nendes on tagatud võimalike toksiliste ühendite (nt desoained, antibiootikumid) normaalsest foonist kõrgemate kontsentratsioonide puudumine.
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Oisu biogaasijaam. https://admin.4energia.ee/projektid/oisu-biogaasijaam
Kui võrrelda vedelsõnnikut ja samast vedelsõnnikust anaeroobsel kääritamisel saadud digestaati,
siis on täheldatud järgmist:
• Digestaat haiseb põllule laotamisel vähem, sest lenduvate rasvhapete hulk on väiksem.
• Digestaadi pH tavaliselt umbes 0,5 ühiku võrra kõrgem kui algmaterjaliks olnud sõnnikul.
• Digestaat on homogeensem ja väiksema kuivaine sisaldusega.
• Digestaadis on vähenenud orgaanilise aine ja süsiniku sisaldus. Kuid kuna bioloogilisele lagunemisele vastupidavate ühendite (nt tselluloos, ligniin) sisaldus kääritusjäägis võrreldes toorainega on
suurem, kestab selle mõju mullas sama kaua või isegi kauem kui tooraineks olnud materjalil. Seega,
digestaat on sõnnikuga võrreldes samaväärne süsinikuallikas.
• Anaeroobsel kääritamisel mineraliseerub sõnniku orgaaniline lämmastik ammooniumlämmastikuks (NH4–N), mis on taimedele kergesti omastatav. Kääritatud sõnnikus on võrreldes kääritamata
sõnnikuga laiem NH4–N:Nüld suhe ja keskmiselt 24,5% suurem NH4–N sisaldus.
• Püld ja Küld sisaldused sõnniku kääritamisel üldiselt ei muutu. Küll aga võib väheneda fosfori
omastatavus, mis sõltub keskkonna reaktsioonist ning kaltsiumi ja magneesiumi sisaldusest kääritises.
• Käärimisprotsessi käigus väheneb materjalis sisalduda võivate eluvõimeliste umbrohuseemnete
ja haigustekitajate kogus.
Kääritusjäägi separeerimisel on võimalik eraldada tahke ja vedel fraktsioon. Kuna separeerimisel
jääb valdav osa mineraalsest lämmastikust ja kaaliumist vedelasse fraktsiooni, siis sobib see kasutamiseks kiiretoimelise N- ja K-väetisena. Tahke fraktsioon on kasutatav mullaparandusainena, sest selles
on suur üld- ja orgaanilise N, P ja C sisaldus.
Kääritusjääk on väga hea lämmastikväetis, mille efektiivsus ei ole mineraalse lämmastikväetisega
võrreldes väiksem, kui norm arvutada NH4–N (mitte Nüld) baasil.
Paljudes põldkatsetes on leitud, et kultuuride saagikus on kääritusjäägiga väetades sama suur või
suurem kui tooraineks olnud sõnnikuga väetamisel. Taanis tehtud arvukate katsete andmeil suurenes
sõnniku N efektiivsus kääritamise tulemusena sõltuvalt toorainest ja laotamise tehnikast 15–30%. Kõige
rohkem on märgitud kääritusjäägi positiivset mõju rohumaal, seda ka Eestis läbiviidud katsetes.
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Kääritusjäägi kõrgema pH ja ammooniumi osakaalu tõttu on selle ammoniaagi lenduvuse potentsiaal suurem kui vedelsõnnikul ning vajab seetõttu suuremat tähelepanu parima võimaliku tehnika
(PVT) printsiipide rakendamist kääritusjäägi käitlemisel ja laotamisel.
Kääritusjäägi toitainete kadude minimeerimiseks on oluline detailselt analüüsida kääritusjäägi
koostist (eelkõige lämmastikühendite sisaldust ja omavahelisi proportsioone), rakendada PVT laotustehnoloogiat ja täppisväetamise lahendusi ning tagada mulda viidavate toitainete koguste parim võimalik vastavus antud ajahetkel kultuuride toitainete vajadusega. Kääritusjäägi laotamisel on soovitatav
lähtuda väetatavate kultuuride fosforivajadusest, et minimeerida fosfori võimalikku leostumist. Eelnimetatud meetmed võimaldavad ära hoida nitraatide ja fosfori jõudmise veekeskkonda ning minimeerida lämmastikukadusid lendumise (NH3, N2O, N2) kaudu.
Kääritusjääki on soovituslik laotada kas mulda sisestamise tehnoloogiatega või lohisvoolikutega,
kuid kääritusjäägi paisklaotamine peaks olema välistatud. Oluline on laotamisel tagada minimaalne
atmosfääriga kontaktis olev kääritusjäägi eripind ning teostada nii kiiresti kui võimalik kääritusjäägi
muldaviimine.
Anaeroobse kääritamise protsessi on täpsemalt kirjeldatud Maaeluministeeriumi rakendusuuringuprojekti “Digestaadi väetusomaduste ja keskkonnamõju võrdlev uuring vedelsõnniku ja mineraalväetisega“ koondraportis
(https://www.pikk.ee/upload/files/Aruanne_digestaat_vaetisena_uuring_04_05_2016.docx)
Sõnniku hapestamine
Sõnnikust eralduva ammoniaagi heitkoguse vähendamiseks on soovitatud mitmesuguseid meetmeid: mõjutada lämmastiku eritumist söödaratsiooni koostise kaudu, eraldada uriin fekaalidest või
vähendada lenduva ammoniaagi osa sõnnikus. Ammoniaagi kontsentratsioon sõnnikus sõltub ammooniumi (NH4+) ja ammoniaagi (NH3) vahelisest keemilisest suhtest. Sõnniku pH vähendamine
ehk happelisuse suurendamine nihutab mittelenduva ammooniumi ja lenduva ammoniaagi tasakaalu
ammooniumi kasuks. Ammoonium on vedelsõnnikus märksa stabiilsem kui gaasiline ammoniaak, viimase lendumine on suurim siis, kui vedelsõnniku pH on 7–10. Lendumine väheneb kui pH on alla 7
ja pH väärtuse 5,5 korral mõõdetav vaba ammoniaak peaaegu puudub. Näiteks sea või veise vedelsõnniku hapestamisel väävelhappega väheneb ammoniaagi lendumine järk-järgult ja peatub täielikult sea
vedelsõnniku pH 5 ja veise vedelsõnniku pH 4 korral.
Hapestamiseks on katsetatud erinevaid happeid ja soolasid: fosforhapet, soolhapet, väävelhapet,
propioonhapet, piimhapet, maarjajääd, magneesiumisoola, kaltsiumisoola jt. Taani ettevõtte Biocover
AS andmeil on majanduslikult kõige soodsam väävelhappe kasutamine. Vedelsõnniku hapestamise
eeliseks lisaks ammoniaagi lendumise vähendamisele on, et väävelhappe kasutamine hapestamisel lisab
mulda väävlit, toimides väetisena. Hapestatud sõnnik, olenevalt lisatud väävelhappe kogusest ja sõnniku laotusnormist, võimaldab katta kultuuri väävlivajaduse või olulise osa sellest ning seega vältida või
vähendada väävli andmist mineraalväetisega.
Hapestamist võidakse teha kolmes kohas – laudas, hoidlas või põllul.
Laudas hapestamisel lisatakse vedelsõnnikule enne hoiustamist eelkogumispaagis 5 kg 96%-list
väävelhapet ühe tonni sõnniku kohta, tänu sellele alaneb pH 7,5-lt 5,5-le. Seejärel pumbatakse osa
vedelsõnnikust tagasi sõnnikukanalitesse ning osa vedelsõnniku hoidlasse. Sellisel viisil väheneb ammoniaagi eraldumine nii laudast kui vedelsõnniku hoidlast. Kuna vedelsõnniku ja happe segamisel tekib
palju vahtu ja eraldub märkimisväärses koguses CO2, siis tuleb hapestamist teha väljaspool lauta hästi
ventileeritavas kohas. Happe lisamist kontrollib automaatika, tõrgete korral annab süsteem häiret.
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Hapestamisseadmega vedelsõnnikulaotur ETKI katsepõllul. Foto Taavi Võsa
Hoidlas hapestamisel segatakse hoidlas olev sõnnik happega. Vedelsõnniku ja happe segamine on
ohtlik tegevus, mille käigus tuleb jälgida kahte asja. Esiteks tuleb vedelsõnniku tase hoida 1 m allpool
hoidla ülemist serva. See on vajalik ohjamaks vahtu, mis tekib segamisel vedelsõnnikust bikarbonaatide vabanemisel. Teiseks peab sõnniku pH olema alla 5,5, sest muidu on oht, et sõnnikus oleva kuivaine pH
langeb palju aeglasemalt kui vedela osa pH. Sõnnikul on suur puhverdusvõime ja seega peab hoiustamise ajal jälgima, et sõnniku pH oleks piisavalt madal, et vältida ammoniaagi lendumise suurenemist.
Kui pH on tõusnud üle kriitilise piiri, siis tuleb täiendavalt hapet hulka segada.
Põllul hapestamisel lisatakse hapet vedelsõnnikusse laotamise ajal. Süsteem mõõdab vedelsõnniku
pH väärtust ja lisab vedelsõnnikusse traktori esiripp-paagist 96%-st väävelhapet ja/või raudsulfaati.
Väävelhape muudab vedelsõnniku happelisemaks. Selleks, et vähendada pH umbes 6–ni, on iga kuupmeetri vedelsõnniku kohta vaja keskmiselt 2 liitrit väävelhapet. Ammoniaagi lendumise vähenemine
võrreldes töötlemata vedelsõnnikuga on ca 50%. Raudsulfaadi lisamine vähendab haisu eraldumist
vedelsõnniku laotamisel.
Lisalugemist:
http://balticslurry.eu/
Fangueiro, D., Hjorth, M. & Gioelli, F. 2015. Acidification of animal slurry – a review. Journal of
Environmental Management. Vol. 149: 46–56.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479714004848
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7. SILO HOIUSTAMINE
Silo on orgaaniliste hapete, peamiselt piimhappe, toimel konserveerunud haljasmass. Silo valmistatakse eelkõige kõrreliste ülekaaluga põld- ja niiduheina rohust ning ädalatest, samuti ristikust, lutsernist ja maisist. Tehnoloogiast ja sileeritava materjali kuivainesisaldusest olenevalt eristatakse järgmisi
siloliike:
• Märgsilo – kuivainesisaldus 15–25%; saadakse, kui koristatud värske materjal sileeritakse kohe
silohoidlasse.
• Närbsilo – kuivainesisaldus 25–40%; muljutud haljasmassi närvutatakse lühiajaliselt (kuni üks
ööpäev) enne hoidlasse või kiletatud pallidesse paigutamist.
• Kuivsilo – kuivainesisaldus 40–60%; muljutud haljasmassi närvutatakse kauem (kuni kaks ööpäeva), käärimisprotsessid on tagasihoidlikud, silo on vähem hapu ja loomadele sobivam.
• Vilisesilo – saadakse piim- või vahaküpsuse faasis oleva teravilja tervikkoristamisel. Proteiinirikkam on ristiku allakülviga teraviljast tehtud silo.
Haljasmassi käärimisel eralduva silomahla kogus oleneb sileeritava materjali kuivainesisaldusest.
Eriti rohkelt tekib seda närvutamata rohu sileerimisel – isegi 400–500 liitrit tonni haljasmassi kohta.
Kui silo lähtematerjali kuivainesisaldus on üle 30%, silomahla praktiliselt ei teki.
Silomahl on happeline ja sisaldab rohkesti veekeskkonda ohustavaid aineid. Nii näiteks UusMeremaal tehtud uuringute andmeil on tema üldlämmastiku sisaldus umbes 100 korda, üldfosfori
sisaldus umbes 30 korda ja biokeemiline hapnikutarve umbes 40 korda suurem kui piimafarmi reoveel.
Silomahla kõrget hapnikutarvet peetakse veekeskkonnale eriti ohtlikuks, sest mahla kergesti omastatava
orgaanilise aine tormiline lagundamine mikroobide poolt vajab suures koguses hapnikku, mis võetakse
vee-elustiku arvelt ning see võib põhjustada väärtuslike kalaliikide hävimise.
Põhjavette liigub silomahl virtsast hõlpsamini, sest selles puuduvad pinnasepoore ummistavad
kolloidid. Kuna filtratsioon on aeglane protsess, võib põhjavee reostus ilmneda alles tükk aega pärast
sileerimist ja päästa pole siis enam midagi.
Veeseaduse § 167 (https://www.riigiteataja.ee/akt/121122019017) sätestab, et
• silo vedamisel ja ladustamisel peab vältima selle sattumist keskkonda.
Keskkonnaministri 03.10.2019 määrusega nr 45 Väetise kasutamise ja hoidmise nõuded põhja- ja
pinnavee kaitseks ning põllumajandustootmisest pärineva saastatuse vältimiseks ja piiramiseks (https://
www.riigiteataja.ee/akt/104102019004) on sätestatud veekaitsenõuded siloladustamiskohtadele:
• Silohoidla peab olema ehitatud nii, et sademed ja pinna- ning põhjavesi ei valguks silohoidlasse.
• Silohoidla siloga kokkupuutuvad konstruktsioonid peavad olema veekindlad.
• Silo hoidmisel tekkinud jääkvedelik (edaspidi silomahl) tuleb suunata spetsiaalsesse hoidlasse,
virtsahoidlasse või vedelsõnnikuhoidlasse.
• Silomahla hoidla peab mahutama vähemalt 10 liitrit silomahla 1 m3 silohoidla ruumala kohta.
• Kui silo ladustamine toimub maa peale silopätsina, tuleb jälgida, et ladustamine toimub tasasel
maal, vähemalt 50 meetri kaugusel veekogust, kaevust ja karstilehtrist. Maapealse silo ladustamise korral ei tohi silo ladustada maaparandussüsteemi drenaažitoru kohale, liigniiskele ega üleujutatavale alale.
• Silo ladustamisel maa peale silopätsina tuleb alusmaterjalina kasutada veekindlat materjali ja
silomahla sidumiseks tuleb pinnas katta põhu või mõne muu vedelikku imava materjali kihiga.
• Silo ladustamisel maa peale silopätsina ei tohi kahel teineteisele järgneval aastal silopätsi paigutada samasse kohta.
• Rullsilo ladustamine veekaitsevööndis on keelatud.
• Rullsilo põllul hoidmisel on keelatud silorullide virnastamine.
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Soovitusi silo keskkonnasäästlikuks hoiustamiseks:
• Silomahla tekkimist vähendab,
kui 1) haljasmassi piisavalt närvutada;
2) hoiduda silo tegemast suure saju
ajal; 3) suure niiskusesisaldusega haljasmassi sileerimisel lisada kuivemat
materjali, näiteks suviviljapõhku.
• Siloauna või -hoidla täitmise
lõpetamisel tuleb tihendatud materjal
kiiresti katta plastikust kilega, hoolikalt ja vedeliku väljavalgumist takistavalt kindlustada ka auna küljed ja
nurgad.
• Silo ladustamise koht piirata
Põllul ei tohi silorulle virnastada, söötmiskohtade juures ei ole
taraga, vältimaks loomade juurdepääsu
see keelatud. Foto Enno Varblane
ja auna katte kahjustamist.
• Silohoidla rajamisel peab olema võimalus hoidlast väljavalguva silomahla kogumiseks ja silomahla mahuti regulaarseks tühjendamiseks. Silomahla ei tohi juhtida kanalisatsiooni, küll aga võib
selle juhtida vedelsõnnikuhoidlasse (happeline silomahl ühtlasi suurendab sõnniku happesust, aidates
sellega vähendada ammoniaagi lendumist sõnnikust).
• Silohoidla ehitamise juures on oluline, et selle põrand ja seinad oleksid vettpidavad, vastupidavad silomahla korrodeerivale toimele (silomahl korrodeerib nii metalli kui betooni!) ja taluksid juhuslikke kokkupuuteid (-põrkeid) silo käitlevate masinatega. Tuleb kasutada piisava tugevusega betooni,
betoonpõranda paksus peaks olema vähemalt 12 cm.
• Rullsilo tegemisel on soovitatav, et materjal enne kilesse pakendamist oleks närvutatud vähemalt 25% kuivainesisalduseni. Silorullid asetada maapinnale otsapidi, mitte külili. Põllul ei tohi silorulle virnastada.
• Rullidesse või mõnel muul viisil pakendatud sööt (silo, hein, põhk) tuleks põllult õigeaegselt
ära vedada sööda kasutamise kohtade lähedusse, et välistada raskendatud juurdepääs ebasoodsa pinnase või ilmastiku tingimustes. Perioodiliselt üleujutatavatele luhtadele jäetud silorullide hermeetilisuse
lõhkumisel loomade või lindude poolt võib, lisaks sööda riknemisele, lähtuda sealt ka teatud reostusoht
veekeskkonnale.
Kõrge söödaväärtusega kvaliteetse silo puhul on olulised järgmised märksõnad:
• kvaliteetne rohi,
• optimaalne koristusaeg,
• õige niitekõrgus (et materjal ei saastuks mulla ja soovimatute bakteritega),
• materjali küllaldane tihendamine,
• silo hermeetilisuse tagamine.
Rullsilo tehnoloogia on virnatehnoloogiast aunas ja tranšees mõnevõrra erinev. Nimelt on rullis
fermentatsioonitingimused raskemad kui teiste hoiustamisviiside puhul. Seetõttu on rullsilo valmistamisel risk suurem ning töö nõuab rohkem hoolikust.
Raskemad fermentatsioonitingimused tulenevad sellest et rulli anaeroobsuse tagamine ja hermeetilisuse kontrolli all hoidmine on komplitseeritud. Kõrgema kuivainesisaldusega ja pikemat materjali
on raske kokku pressida nii, et ei jääks õhuvahesid. Mida vähem jääb silomaterjalisse hapnikku, seda
väiksem on võimalus silo kvaliteeti rikkuvate ebasoovitavate bakterite ja mükotoksiinide arenguks.
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8. TAIMEKAITSE
Taimekaitse on inimesele vajalike kultuurtaimede kaitsmine neid kahjustavate kahjurite, haigusetekitajate ja umbrohtude eest. Majanduslikult tasuva ja kvaliteetse saagi saamiseks on vaja rakendada
taimekaitse abinõusid. Erinevate taimekahjustajate tõttu väheneb põllukultuuride saak oluliselt ning
kvaliteet langeb. Kahjustajate tõrjeta võivad saagi saamiseks eelnevalt tehtud kulutused osutuda asjatuks. Taimekahjustajate tõrjumisel kasutatavad keemilised taimekaitsevahendid on oma efektiivsuse
tõttu laialdaselt levinud, kuid keemilist tõrjet ei tohi seada omaette eesmärgiks korvamaks agrotehnikas tehtud vigu. Oskamatu või ülemäärane taimekaitsevahendite kasutamine võib tuua kaasa nende
jõudmise mittesihtorganismideni ning suurendada tervise- ja keskkonnariske, sh taimekaitsevahendite
jääkide jõudmist pinna- ja põhjavette ning toitu.
Taimekaitse, taimekaitsevahendite ja taimekaitseseadmete alane õiguslik regulatsioon on Eestis sätestatud taimekaitseseadusega (https://www.riigiteataja.ee/akt/1040631?leiaKehtiv). Taimekaitsevahendite kasutamisel tuleb arvestada ka veeseaduse (https://www.riigiteataja.ee/akt/121122019017?leiaKehtiv)
ja looduskaitseseaduse (https://www.riigiteataja.ee/akt/122022019021?leiaKehtiv) nõuetega.
Maaeluministeeriumis on koostatud Taimekaitsevahendite säästva kasutamise tegevuskava aastateks 2019–
2023 (https://www.agri.ee/sites/default/files/content/arengukavad/tegevuskava-taimekaitsevahendid2019.pdf), mis on kinnitatud ministri 13.05.2019 käskkirjaga nr 80. Tegevuskavas on määratud kindlaks
taimekaitsevahendi kasutamisest inimese tervisele ning keskkonnale tuleneva ohu ja mõju vähendamiseks kasutatavad abinõud ja nende rakendamise ajakava. Tegevuskavaga soodustatakse integreeritud
taimekaitse põhimõtete ja muude abinõude väljatöötamist ja kasutusele võtmist.
Taimekaitsevahendite säästva kasutamise tegevuskava üldine eesmärk on vähendada taimekaitsevahendite kasutamisega kaasnevaid riske inimeste tervisele ja keskkonnale.

Taimekaitsevahendid
Eestis tohib kasutada vaid neid taimekaitsevahendeid, mis on saanud taimekaitsevahendi loa ja
on kantud taimekaitsevahendite registrisse (https://portaal.agri.ee/avalik/#/taimekaitse/taimekaitsevahendidotsing/et). Enamik Eestis kasutada lubatud taimekaitsevahendeid on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks. Selliste taimekaitsevahendite ostmiseks ja kasutamiseks peab isik olema läbinud
taimekaitsekoolituse ja omama taimekaitsetunnistust. Tunnistuse saamiseks vajaliku Taimekaitsekoolituse programmi, taimekaitsekoolitusel käsitletavate teemade ja koolituse kestuse nõuded (https://www.
riigiteataja.ee/akt/120112013005) on kinnitatud põllumajandusministri 18.11.2013 määrusega nr 67.
Taimekaitsetunnistus kehtib viis aastat.
Kõik isikud, kes kasutavad taimekaitsevahendit oma majandustegevuse või kutsetegevuse käigus,
on taimekaitseseaduse mõistes professionaalsed kasutajad. Professionaalse kasutaja mõiste hõlmab lisaks
otsesele taimekaitsevahendi kasutamisele veel taimekaitsevahendi ostmist ja valiku üle otsustamist.
Kõik taimekaitsevahendi kasutajad peavad järgima head taimekaitsetava. Professionaalseks kasutamiseks mõeldud vahendite puhul peavad taimekasvatajad järgima ka integreeritud taimekaitse põhimõtteid.
Alates 1980. aastatest arendab Euroopa ja Vahemeremaade Taimekaitseorganisatsioon (EPPO)
taimekaitsevahendite kasutamise hea tava käsitlust. EPPO arendatud käsitluse järgi kehtestatakse soovitused, kuidas erinevate taimekultuuride kasvatamisel neid võimalikult hästi kõikide kahjustajate eest
kaitsta. Hea taimekaitsetava soovitus kujutab endast taimekaitsevahenditega töötlemise skeemi, mis
on ajastatud kalendri, kultuuri kasvufaasi või spetsiaalse kahjustajate hoiatussüsteemi järgi ning mis
on ühendatud muude asjakohaste taimekaitse abinõudega. Skeemis võetakse arvesse ka kohalikke ko-
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gemusi ja üldisi visuaalseid vaatlusi. Taimekaitsevahendite kasutamise reeglite mõistes tähendab hea
taimekaitsetava kõikide taimekaitsevahendi kasutamist käsitlevate nõuete ning võimalusel asjakohaste
suuniste järgimist.
Kodukasutajatele mõeldud taimekaitsevahendid on kättesaadavad valdavalt väikepakendites. Neil,
kes kasutavad taimekaitsevahendeid koduaias oma tarbeks, ei pea tunnistust olema. Kodukasutajatele
lubatud (s.o taimekaitsetunnistuseta osta ja kasutada lubatud) taimekaitsevahendite nimekiri on avaldatud Põllumajandusameti kodulehel.

Taimekaitsevahendite ladustamine ja kasutamine
Taimekaitsevahendit hoitakse selleks sobivas lukustatud ruumis, taimekaitsevahendi väikese koguse puhul ka selleks ettenähtud konteineris või kapis. Taimekaitsevahendi säilitamiseks sobiv ruum peab
olema vajaliku suurusega, hästi ventileeritav ja valgustatav, vedelikku mitteläbilaskvast, keemilise aine
toimele vastupidavast ja libisemiskindlast materjalist kõrge künnisega põrandaga. Hoiuruumis peab
olema vedelikku imavat materjali nagu liiva, saepuru või turvast ning hari, kühvel ja lekkimiskindel
suletav anum pakendist välja valgunud taimekaitsevahendi kogumiseks.
Taimekaitsevahendit hoitakse eraldi toidust, ravimitest ja söödast, et vältida nende saastumist taimekaitsevahendiga.
Taimekaitsevahendi hoiuruum peab hoidma ära taimekaitsevahendi sattumise keskkonda.
Taimekaitsevahendi hoiuruumil peab olema mürgise aine puhul kasutatav hoiatusmärk.
Hoiuruumis tuleb nähtavale kohale paigutada tulekustutusvahendid ja häirekeskuse hädaabinumber 112.
Taimekaitsevahendit on keelatud kasutada õhusõidukilt.
Taimekaitsevahendid säilitatakse loetava märgistusega originaalpakendis hoiutingimustes, mis
tagavad taimekaitsevahendi säilimise kasutuskõlblikuna. Põrandal hoidmise korral asetatakse taimekaitsevahendi pakend puitalusele.
Taimekaitsevahendit tohib kasutada üksnes selle pakendi märgistusel kirjeldatud otstarbel ja tingimustel. Tuleb kinni pidada ette nähtud kehtestatud puhvertsoonist (vahemaa meetrites pritsitava ala
ja veepiiri vahel), kogusest, töötlemiskordade arvust kasvuperioodi vältel, keelust kasutada taimekaitsevahendit samal põllul järjestikustel aastatel ning selle kasutamise järgsetest tööoote- ja ooteaegadest.
Taimekaitsevahendit on keelatud pritsida:
• Läänemere, Võrtsjärve, Lämmijärve, Peipsi ja Pihkva järve veekaitsevööndis lähemal kui 20
meetrit veepiirist;
• teiste järvede, veehoidlate, jõgede, ojade, allikate, peakraavide ja kanalite ning maaparandussüsteemide eesvoolude veekaitsevööndis lähemal kui 10 meetrit veepiirist;
• alla 10 ruutkilomeetri valgalaga maaparandussüsteemi eesvoolude veekaitsevööndis lähemal
kui 1 meeter veepiirist.
Taimekaitsevahendi pakendi märgistusel võib olla märgitud eeltoodust suurem puhvertsoon.
Taimekaitsevahendite professionaalsed kasutajad peavad pidama arvestust kasutatud taimekaitsevahendite üle.
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Paberkandjal või elektrooniliselt peetavas arvestuses näidatakse ära kasutatud taimekaitsevahendi
nimetus, kasutuskorra aeg, kulunorm, maa-ala ja taimekultuur, millel taimekaitsevahendit kasutati.
Juhul kui taimekaitsevahendi kasutamine tellitakse teenusena, peab teenuse saaja lisaks veel arvestust
teenuse osutaja kohta.
Töölahuse valmistamiseks kasutatakse üksnes selleks ettenähtud märgistatud mõõteanumat ja seadet. Ülejääkide vältimiseks arvestatakse välja vajaminev töölahuse kogus.
Töölahuse valmistamine on keelatud veehaarde sanitaarkaitsealal või veevõtukoha hooldusalal.
Tühjaks saanud taimekaitsevahendi pakendit loputatakse töölahuse valmistamise ajal puhta veega
vähemalt kolm korda, valades loputusvee taimekaitseseadme paaki. Taimekaitse-vahendite tühjad
pakendid tuleb kokku koguda ja viia pakendikäitlejale või tagastada võimalusel turustajale.
Taimekaitsevahendeid, mille luba on aegunud või tühistatud ja mis on seetõttu registrist kustutatud või mis on muutunud kasutuskõlbmatuks, tuleb käsitleda ohtliku jäätmena. Kasutamisest järele
jäänud või kasutamiskõlbmatuks muutunud taimekaitsevahendid, sh paagisegud ning registrist kustutatud taimekaitsevahendid, tuleb üle anda ohtlike jäätmete käitlejale.
Üksikasjalikud nõuded ja riskide vähendamise meetodid taimekaitsevahendi kasutamisel on sätestatud põllumajandusministri 29.11.2011. a määruses nr 90 Taimekaitsevahendite kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded (https://www.riigiteataja.ee/akt/121092018010?leiaKehtiv).
Taimekaitsevahendite pritsimisel arvestatakse tuule suunda lähedal asuvate hoonete ning teiste
kultuuride suhtes, et hoida ära nende võimalik saastumine taimekaitsevahendiga.
Taimekaitsevahendit on keelatud
pritsida:
• alal, millel on õitsvaid taimi, välja arvatud juhul, kui taimekaitsevahendi pakendi märgistusel on seda lubatud
kasutada taimede õitsemise ja mesilaste
lendluse ajal;
• kui tuule kiirus on üle 4 m/s, välja arvatud juhul, kui taimekaitseseadme
kasutusjuhendis toodud tehniliste andmete kohaselt lubatakse seda kasutada
suurema tuulekiiruse puhul;
Õitsevatel taimedel võib taimekaitsevahendeid kasutada vaid
• kui õhutemperatuur on üle 25 °C,
juhul, kui taimekaitsevahendi pakendi märgistusel on märge, et
et vältida töölahuse tugevat õhku hajuseda võib kasutada taimede õitsemise ajal. Foto Mati Koppel
mist.
Seemneid puhitakse spetsiaalse või selleks tööks kohandatud seadmega, kasutades märgpuhtimist.
Kuivpuhtimine on lubatud ainult spetsiaalseadme ja kuivpuhtimiseks ettenähtud taimekaitsevahendiga.
Tuleb vältida puhtimiskoha ja kasutatava veoki saastumist puhtimiseks kasutatava taimekaitsevahendiga ning puhitud seemnega.
Puhtimiskoht peab asuma vähemalt 50 meetri kaugusel elamust, loomakasvatushoonest, loomade
pidamiseks piiritletud alast, söödahoidlast, kaevust ja veekogust.
Puhitud seemet hoitakse selleks ettenähtud hoiuruumis eraldi toidust, ravimitest ja söödast, et
vältida nende saastumist kasutatud taimekaitsevahendiga.
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Puhitud seemet on keelatud vedada koos ravimite, toidu või söödaga ning kasutada toiduks või
söödaks.
Kasutamata puhitud seeme antakse üle ohtlike jäätmete käitlejale.

Taimekaitseseadmed
Kõik professionaalses kasutuses olevad taimekaitseseadmed pidid olema tehnilise kontrolli läbinud hiljemalt 2016. aasta 26. novembriks. Sellest tähtajast alates ei tohi professionaalsed kasutajad
kasutada kontrollimata taimekaitseseadmeid. Kasutuses olev taimekaitseseade peab läbima korralise
tehnilise kontrolli iga kolme aasta järel. Taimekaitseseadme korralise tehnilise kontrolli kord (https://
www.riigiteataja.ee/akt/13243297?leiaKehtiv) on kehtestatud põllumajandusministri 29. aprilli 2005. a
määrusega nr 51.
Korralise tehnilise kontrolli käigus hinnatakse taimekaitseseadme nõuetekohasust. Taimekaitseseade
loetakse korralise tehnilise kontrolli läbinuks, ning sellega võib töötada, kui tal esinevad ebaolulised
puudused, mis ei mõjuta töö ohutust ja kvaliteeti. Puudused märgitakse protokolli ning taimekaitseseadme omanik või valdaja on kohustatud puudused 15 päeva jooksul kõrvaldama.
Taimekaitseseadme kasutamise, puhastamise, hooldamise ning hoidmise ohutusnõuded (https://www.
riigiteataja.ee/akt/103052013005?leiaKehtiv) on kehtestatud põllumajandusministri 20.04.2006. a
määrusega nr 49. Taimekaitseseadme kasutamisel, puhastamisel, hooldamisel ning hoidmisel peab
järgima taimekaitsevahendi pakendi märgistusel toodud juhiseid ja seadme kasutusjuhendit. Taimekaitseseadme kasutamisel, puhastamisel ning hooldamisel kasutatakse kaitseriietust ja teisi isikukaitsevahendeid. Isikukaitsevahendeid ei pea kasutama asjakohaste kaitsevahenditega varustatud traktori või
liikurpritsi kabiinis.
Taimekaitseseade puhastatakse kohe pärast selle kasutamist. Taimekaitseseadet võib pesta ja
puhastada ainult selleks ettenähtud kohas. Eraldi pesuplatsi puudumisel võib pesuvett pritsida hajutatult taimekaitsevahendiga töödeldud alale nii, et oleks välditud selle sattumine kaevu ja lahtisesse
veekogusse. Samuti ei jäeta pritsimisest ülejäänud töölahust taimekaitseseadme paaki, vaid see lahjendatakse mitmekordselt veega ja pritsitakse hajutatult põllule.Vajaduse korral kogutakse pritsimislahuse
jäägid kokku ning antakse üle ohtlike jäätmete käitlejale.

Looduskaitseseadusest ja veeseadusest tulenevad piirangud taimekaitsevahendite
kasutamisele
Kaitseala piiranguvööndis on taimekaitsevahendite ja väetiste kasutamine üldjuhul keelatud.
Taimekaitsevahendit võib kasutada vaid juhul, kui see on konkreetses kaitse-eeskirjas eraldi sätestatud.
Taimekaitsevahendi kasutamiseks hoiualal peab hoiuala valitsejale eelnevalt esitama teatise.
Taimekaitsevahendi kasutamine veekaitsevööndis ilma eelneva registreerimiseta on keelatud. Vastav taotlus tuleb veekeskkonnariskiga seotud tegevusena registreerimiseks esitada vähemalt üks kuu
enne tööde algust.
Joogiveehaarde toitealal võib Keskkonnaamet vajaduse korral keelata või piirata väetise ja taimekaitsevahendi kasutamist.
Salvkaevu, puurkaevu või puurauku ümbritseval 10 meetrisel hooldusalal ning ainult seire eesmärgil kasutatava riiklikku keskkonnaseirejaamade nimistusse kuuluva põhjaveeseire salvkaevu, puurkaevu
ja puurauku ümbritseval 5 meetrisel hooldusalal on põhjavee saastumise vältimiseks keelatud väetise ja
taimekaitsevahendi hoidmine ja kasutamine.
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Allikate ja karstilehtrite ümbruses on väetise ja taimekaitsevahendi kasutamine keelatud 10 meetri
ulatuses veepiirist või karstilehtrite servast.
Nitraaditundlikul alal on oluliste allikate ja karstilehtrite ümbruses keelatud väetamine, taimekaitsevahendi kasutamine ja sõnniku aunas hoidmine kuni 50 meetri ulatuses veepiirist või karstilehtri
servast.

Integreeritud taimekaitse
Integreeritud taimekaitse tähendab bioloogiliste, mehaaniliste ja keemiliste taimekaitsevõtete
omavahelist kombineerimist viisil mis väldib taimekahjustajate esinemist või hoiab nende esinemise
allpool majandusliku kahju tekitamise ulatust. Eelistatakse taimekahjustajate levikut ennetavaid taimekaitseabinõusid, taimekahjustajaid tõrjuvaid taimekaitseabinõusid kasutatakse vaid reaalsel vajadusel
ja tõhusate alternatiivsete tõrjemeetodite puudusel, hoides nende kasutamise majanduslikult ja ökoloogiliselt põhjendatud tasemel. Taimekaitse-vahendite kasutamisega seotud riskid inimese tervisele ja
keskkonnale on vähendatud või viidud miinimumini.
Integreeritud taimekaitse põhimõtete rakendamise tingimused ja viis (https://www.riigiteataja.ee/
akt/107112013006) on kehtestatud põllumajandusministri 05.11.2013 määrusega nr 62.
Integreeritud taimekaitse üldistele põhimõtetele vastavad tegevused jagunevad kolme etappi:
• taimekahjustajate leviku ennetamine ehk kaudne taimekaitse,
• kohapealne vaatlus taimekahjustajate esinemise tuvastamiseks ja tõrjevajaduse otsustamiseks,
• otsene taimekaitse ehk kahjustajate tõrje.
Taimekahjustajate vältimine ja leviku ärahoidmine
• Külvikord ja viljavaheldus. Külvikorda tuleb pidada üheks olulisemaks ja lihtsamini kasutavamaks võtteks integreeritud taimekaitses, kuna vähendab mitmete taimekahjustajate säilimist põllul
eluvõimelistena nii surnud kui elusal taimsel materjalil. Erinevad kultuurid vajavad konkreetseid toitaineid mullas ja omastavad neid mullakihi teatud sügavusest. Samal ajal iga kultuuriga käivad kaasas
teda kahjustavad kahjurid ja haigused. Monokultuuride kasvatamine toob kaasa taimekahjustajate
surve suurenemise. Erinevate kultuurigruppide õige vaheldumine külvikorras vähendab taimekahjustajate paljunemist põllul.

Kaer külvikorras on hea taimehaiguste ja umbrohtude allasuruja. Foto Malle Järvan
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Teraviljade monokultuuris kasvatamine soodustab fusariooside
levikut. Foto Mati Koppel

• Sobivate viljelusmeetodite kasutamine. Kündmisega viiakse mullapinnal olevad taimejäänused koos neil paiknevate haigustekitajate ja kahjuritega, samuti umbrohuseemned mulla sügavamatesse
kihtidesse, vähendades seeläbi kahjustajate populatsioone ja järgmise aasta külvi nakatumise riski.
Pindmine harimine toimib multšimise ja bioloogilise harimisena ning omab kahjustajaid ja umbrohte
vähendavat efekti. Pindmise ehk minimeeritud harimise mõju taimehaiguste
vähendamisele on kündmisega võrreldes oluliselt väiksem, kuna nakatunud
taimeosad jäävad mulla ülemisse kihti
või mulla pinnale. Pindmise harimise
korral on oluline eriliigiliste kultuuridega külvikorra kasutamine, et vähendada kahjustaja riski ja katkestada
järgnevate kultuuride nakatumine.
Otsekülvi korral on esimestel aastatel
taimekaitsevahendite, eriti herbitsiidide kasutamise suurenemine paratamatus. Seetõttu on otsekülvi korral
külvikorra nõuete järgimine taimekahKeerispea on heaks taimehaigusi vähendavaks vahekultuuriks
justajate akumuleerumise vältimiseks
teraviljadele. Foto Mati Koppel
äärmiselt oluline.
• Haiguskindlate sortide ning
sertifitseeritud seemne ja istutusmaterjali kasutamine. Haiguskindlamate sortide kasvatamine aitab
oluliselt vähendada taimekaitsevahendite kasutamist. Täielikult resistentsete
sortide kasvatamisel ei ole taimekaitsevahendi kasutamine vajalik, osalise
resistentsusega sortide kasvatamisel
on võimalik vähendada kasutatava taimekaitsevahendi kogust või pritsimiskordade arvu. Sertifitseeritud seemne
ja istutusmaterjali kasutamine vähendab seemne ja istikutega edasi kanduvaid taimekahjustajaid. Sertifitseeritud

Ristõieliste nuutri võimaliku ohu korral tuleks eelistada nuutriresistentseid talirapsi sorte: vasakul sort ‘Rohan’, paremal sort
‘Mendel’. Foto Malle Järvan

seemne kasutamine on eriti oluline teraviljade nõgihaiguste, paljude kartulihaiguste ning tuulekaera
leviku vähendajana.
• Tasakaalustatud väetamine ja lupjamine. Umbrohtudega konkureerimiseks, haiguste ja kahjurite vastupanuks on oluline optimaalse tihedusega elujõulise taimiku kasvatamine. Sellele on aluseks
mullaanalüüsidel põhinev tasakaalustatud väetamine ja optimaalne külviaeg. Ühekülgne lämmastikuga
üleväetamine muudab taimed haigustele vastuvõtlikumaks. Liiga tihedas taimikus jäävad taimed nõrgaks, hõredas taimikus aga pääsevad kasvama umbrohud. Terved ja tugevad taimed nakatuvad kahjustajatest vähem ning suudavad umbrohtusid alla suruda. Suur osa Eesti põlde vajab mulla happesuse re-
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guleerimiseks regulaarset lupjamist. Reeglina
on korduslupjamine vajalik 4–7 aasta järel.
Lupjamine hoiab ära põllu taashapestumise,
väldib mullastruktuuri halvenemist, katab
väljaleostumisest tingitud kaltsiumi- ja magneesiumipuuduse, täiendab mullavarusid ka
teiste taimetoiteelementidega ning viib raskemetallid ja alumiiniumi raskesti lahustuvasse vormi. Lupjamine parandab taimede
toitainete omastamist ning soodustab seeläbi
tugevamate ning vastupidavamate taimede
Tasakaalustatud väetamine tagab ühtlaselt arenenud tugeva
arengut.
taimiku ja kõrge saagi. Foto Mati Koppel
• Masinate ja seadmete regulaarne puhastamine . Taimekahjustajate ning umbrohuseemnete
levik ühelt põllult teisele toimub ka saastunud masinatega. Oluline on ühelt põllult teisele liikudes
puhastada masinad, eriti nende rattad ja mullaharimisriistad masinate külge jäänud mullast. Saagikoristusel on tähtis puhastada kombainid aganatest, prahist ja taimejäänustest nii seest kui väljast.
• Oluliste kasulike organismide säilitamine ja leviku soodustamine. Liigendatud põllumajandusmaastik on elupaigaks väga paljudele liikidele. Väga olulised on põlluervad, metsatukad, üksikud
puud ja kivihunnikud. Mida rohkem on põllumajandusmaastikus erinevaid elupaiku, seda rohkem on
seal ka erinevaid liike. Eelistama peaks väiksemaid, põllupeenarde ja äärealadega põlde. Põllu servadesse
jäetavad ja suurte põldude liigendamiseks kasutatavad mitmeaastase taimestikuga ribad on olulised
elupaigad lindudele ja röövtoidulistele putukatele (jooksiklased, lepatriinud, sirelased) ning ämblikele,
kes aitavad kahjureid põllul kontrolli all hoida. Kasvatatavate taimeliikide arvu suurendamise, segakultuuride kasvatamise ja põllumajandusmaastiku liigendamisega luuakse ja säilitatakse elupaigad taimekahjustajate looduslikele vaenlastele nagu antagonistlikud mikroorganismid, lülijalgsetest parasitoidid
jm röövtoidulised putukad, kes aitavad piirata taimekahjustajate levikut.

Taimekahjustajate seire
Põldude regulaarsed vaatlused on vajalikud, et hinnata kultuuri arengut ning haiguste, kahjurite ja umbrohtude esinemist.
Monitooring aitab õigeaegselt tuvastada ja hoiatada taimekahjustaja ründe eest ning võimaldab seeläbi teha majanduslikult
põhjendatud vajaduspõhised tõrjetööd ning väldib tarbetute
pritsimiste tegemist. Tõrjetööde õigel ajastamisel on võimalik
saavutada kõrge tõrjeefektiivsus taimekaitsevahendite vähendatud kulunormide kasutamisega. Monitooringu tegemiseks peab
taimekaitsevahendi kasutaja tundma esinevaid taimekahjustajaid
ja kasulikke organisme ning teadma põllu taluvusläve. Vajaduse korral võib täiendavalt kasutada muudest allikatest saadud
taimekahjustajate leviku andmeid või kvalifitseeritud nõustaja
Lehetäid vajavad tõrjet vaid massilise soovitusi.
leviku korral. Foto Mati Koppel
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Seireandmete ja ilmaprognooside arvestamine taimekaitsevahendite kasutamise
otsustamisel
Taimekahjustajate seire tulemusel otsustab taimekaitsevahendi kasutaja kas ja millal kasutada taimekaitsemeetmeid. Tõrjeotsuse tegemisel võetakse aluseks teaduslikult põhjendatud taimekahjustajate
taluvusläved. Majanduslik kahjulävi on kahjustaja populatsiooni tase, mis võib põhjustada majanduslikku kahju. Majandusliku kasu saamiseks peab taimekaitsest saadav kasu olema suurem tõrjetöödele
tehtud kulutustest. Teaduslikult põhjendatud taimekahjustajate taluvusläved arvestavad piirkonnas ka-

Raps vajab suure saagi saamiseks
mitmekordset taimekaitsevahendite
kasutamist. Foto Mati Koppel

Valesti valitud herbitsiidide kasutamisel võivad
teatud umbrohuliigid põllul võimust võtta.
Foto Mati Koppel

sutatavate taimekasvatuspraktikatega, saagi- ja hinnatasemega ning klimaatiliste tingimustega. Tingimuste erinevuse tõttu ei ole ühes piirkonnas väljatöötatud taimekahjustajate taluvusläved üheselt teise
piirkonda ülekantavad. Üksikute kahjurite või taimehaiguste vähese esinemise korral jääb taimekahjustaja tekitatud kahju väikeseks ning tõrje kulud on suuremad saadud kulust, seetõttu on taimekaitsevahendi kasutamine põhjendamatu. Kiiresti arenevate ja suurt saagikadu põhjustavate taimekahjustajate
(nt kartuli-lehemädanik) korral on oluline ka ilmaandmete arvestamine ja siin võib pritsimine olla
vajalik enne nähtavate sümptomite ilmnemist.

Keemiavabade tõrjemeetodite eelistamine
Tõrjemeetmete rakendamisel eelistada bioloogilisi, mehaanilisi või muid kemikaalivabu taimekaitsemeetmeid, juhul kui need võimaldavad rahuldavat tõrjeefekti.
Umbrohutõrjel on efektiivselt rakendatavad mehhaanilised võtted – nagu kartuli ja teiste laiarealiselt kasvatavate kultuuride (mais, taliraps) vaheltharimine, spetsiaalsete äkete kasutamine teraviljade või
kartuli umbrohutõrjel. Katmikaianduses on olemas pikaajalised kogemused biotõrje kasutamiseks paljude kahjurite tõrjel. Efektiivselt kasutatavad on taimsel toormel põhinevad preparaadid, nt NeemAzal.
Viimastel aastatel on turule jõudnud mitmed biostimulaatorid, mis kiirendavad taimede arengut ja
suurendavad nende vastupanuvõimet taimekahjustajatele. Aianduses ja köögiviljakasvatuses on edukalt
kasutatavad feromonpüünised.
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Võimalikult sihtorganismile suunatud ja väiksema kõrvalmõjuga taimekaitsevahendite kasutamine
Kasutada põllul esinevate taimekahjustajate tõrjeks mõeldud selektiivseid taimekaitsevahendeid ja
eelistada nende hulgast selliseid, mis avaldavad vähimat kõrvalmõju inimeste tervisele ja keskkonnale,
eelkõige sihtrühmavälistele organismidele. Üldiselt on insektitsiidid suurima toksilisusega, järgnevad
fungitsiidid ja herbitsiidid. Suurema ohtlikkusega on veeslahustuvad taimekaitsevahendid, kuna võivad
kergesti kanduda põhjavette ja veekogudesse, ning rasvlahustuvad, mis absorbeeruvad kergesti putukatesse, kaladesse, teistesse organismidesse ja võivad seetõttu jõuda toiduahelasse.

Efektiivsete taimekaitsevahendite, kasutusaegade ja kasutatavate kulunormide
valik
Põllul esinevate kahjurite tõrjeks kõige efektiivsemate taimekaitsevahendite valik võimaldab saavutada kõrge tõrjeefektiivsuse juba väikeste kulunormide kasutamisega. Oluline on kõige sobivamate
taimekaitsevahendite kasutamine taimekahjustajate
arengu ja leviku kriitilistel perioodidel. Sobiliku taimekaitsevahendi õigeaegsel kasutamisel on võimalik saada
kõrge tõrjeefektiivsus oluliselt vähendatud kulunormidega. Keemilise taimekaitsevahendi õige kasutusaja ja
kulunormi valik nõuab häid teadmisi taimekahjustajate bioloogiast ning taimekaitsevahendite omadustest.
Selles osas on võimalik abi saada taimekahjustajate
prognoosi programmidest, Eesti Taimekasvatuse Instituudi korraldatava taimekahjustajate monitooringu
(http://monitooring.etki.ee/) raames antavatest taimekaitsesoovitustest või kutselistelt nõustajatelt.
Kiiresti areneva haigusena vajab teraviljade
jahukaste õigeaegset efektiivsete fungitsiidide
kasutamist. Foto Mati Koppel

Resistentsete taimekahjustajate vältimine
Taimekahjustajate resistentsusega taimekaitsevahendite suhtes on tegemist juhul, kui esialgsel kasutamisel teatud taimekahjustajate tõrjel efektiivseks osutunud taimekaitsevahendite mõju väheneb
olulisel määral. Taimekahjustaja resistentsus taimekaitsevahendi suhtes on konkreetse populatsiooni
võime jääda ellu peale taimekaitsevahendiga kokkupuudet kogustes, mis on sama kahjustaja liigi tavapopulatsioonile surmavaks.
Ühe toimeviisiga taimekaitsevahendi korduval pikaajalisel kasutamisel hävitatakse taimekahjustaja tundlikud isendid, kuid paljunevad ja valitsevaks saavad madalama tundlikkusega või resistentsed isendid.
Lõpptulemusena ei allu taimekahjustaja enam selle toimeviisiga taimekaitsevahendi toimele. Seetõttu
tuleb samal aastal tehtaval kordustõrjel või järgmisel aastal tehtaval tõrjel kasutada erineva toimeviisi ja
erineva keemilise koostisega taimekaitsevahendeid. Eelistada tuleb taimekaitsevahendeid, mis sisaldavad mitut erineva toimeviisiga toimeainet. Kasvuperioodil tuleb kinni pidada taimekaitsevahendi kasutamiseks sätestatud maksimaalsest tõrjekordade arvust ning vältida taimekaitsevahendite kasutamist
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taimehaiguste või kahjurite massilise leviku korral, kus on suurem oht madalama tundlikkusega kahjustajate esinemiseks ja nende selektsiooniks taimekaitsevahendi kasutamise korral. Taimekaitsevahendite
kasutamisel taimekahjustajate leviku algfaasis on oht resistentsuse kujunemiseks väiksem, samuti saavutatakse seejuures kõrge tõrjeefektiivsus taimekaitsevahendite väikesemate koguste kasutamisega.

Taimekaitsetööde efektiivsuse hindamine
Taimekasvatajale on oluline hinnata tehtud taimekaitsetööde efektiivsust kasvuperioodi lõpus enne
saagikoristust. Tehtud taimekaitsetööde dokumenteerimine ja nende üle arvestuse pidamine võimaldab detailselt hinnata nende vajalikkust, efektiivsust ja uurida võimalike läbikukkumiste korral nende
põhjuseid ja seeläbi tegevust parandada. Teadmine läbiproovitud ja toimivatest taimekaitsemeetmetest
on aluseks taimekaitsetööde efektiivsuse suurendamiseks järgnevatel aastatel.
Juhul kui taimekaitsetöödega ei saavutatud eeldatud tulemust, tuleb analüüsida, kas kasutati õiget
taimekaitsevahendit, õigel ajal ja õige normiga. Võrdluse võimaldamiseks on kasulik jätta väike ala
põllust pritsimata, et tuvastada, kas taimekaitsetöid oli üldse vaja teha. Taimekaitsemeetme rakendamine on olnud edukas, kui taimekahjustaja populatsioon on hoitud allpool taluvusläve, mitte siis, kui
kahjustaja populatsioon on täielikult hävinud.
Analüüsi efektiivsust tõstavad nõustajate kaasamine või osalemine õpigruppides, kus koos teiste
põllumeeste, nõustajate või teadlastega analüüsitakse koristusjärgselt saadud tulemusi, hinnatakse põllul tehtud taimekaitsetööde vajalikkust ja valitakse optimaalseimad lahendused.

Põllupinda kopeeriva poomiga taimekaitsepritsid tagavad taimiku ühtlasema pritsimise ja
vähendava pritsimislahuse triivi ohtu. Foto Mati Koppel
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9. MAAKASUTUSE KORRALDUS
Veekeskkonna kaitsele aitab kaudselt kaasa ka maakasutuse korraldus. Tootja eesmärkidele ja
konkreetsetele tingimustele vastavate põllukultuuride valikul, järjestamisel ja kasvatamisel, kui oskuslikult arvesse võtta kultuuride bioloogilisi iseärasusi, omadusi ja omavahelisi suhteid, on võimalik väetiste ja
taimekaitsevahendite koguseid vähendada, ilma et saagikus langeks. Kultuuride valiku, järjestuse, kasvatamise aja (nt talvine taimkate), eesmärgi (nt püüdurkultuurid) jm abil saab vähendada riski taimetoitainete leostumiseks. Agronoomiliste abinõude hulgas, mis mõjutavad taimede kasvutingimusi, on
tähtsal kohal külvikord ja viljavaheldus.
Viljavaheldus on kultuuride agrobioloogiliselt põhjendatud vaheldumine põllul. Viljavahelduse
peamine eesmärk on ära hoida saagikuse langus, kuid see võimaldab ka mineraal- ja orgaanilist väetist
efektiivsemalt kasutada. Kultuuride vaheldumine, aidates vähendada umbrohtude, taimehaiguste ja
-kahjurite levikut, võimaldab vähendada ka taimekaitsevahendite koormust keskkonnale.
Külvikord on pikemaks ajaks ette planeeritud põllumajanduskultuuride (ka mustkesa) paiknemise
ja järgnevuse süsteem külvikorraväljadel. Kultuuride süsteemikindel paiknemine ruumiliselt ja järgnemine üksteisele ajaliselt kindlal maa-alal moodustabki külvikorra. Viljavaheldus- või külvikorraplaani
koostamine või vajaduse korral uuendamine ja regulaarne esitamine on üks baasnõuetest keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) toetuse taotlemisel.
Külvikorra koostamisel peab lähtuma konkreetsetest mulla- ja kliimatingimustest, samuti majanduslikest võimalustest ja eesmärkidest. Tuleb arvestada, kuidas mõjuvad eri kultuurid mulla omadustele ja viljakusele, taimekahjustajate levikule ning milline on nende väärtus eelkultuurina ja nende
iseendale järgnevuse taluvus.
Kultuuride kasvatamist monokultuuris tuleks vältida.
Kultuuride kasvatamine monokultuuris toob kaasa samale liigile või sordile halvasti mõjuvate
ühendite kuhjumise mulda, seejuures saagikus langeb. Ka soodustab ühekülgne maakasutus nendele
kultuuridele omaste taimehaiguste, kahjurite ja umbrohtude levikut.
Klassikalist mustkesa kasutamist umbrohtude tõrjeks talivilja külvi eel peetakse kaasajal suhteliselt
väheõigustatuks. Mustkesa olulised puudused on huumuse suur kadu ja mullastruktuuri lõhkumine intensiivse mullaharimise tagajärjel, samuti loobumine ühe aasta toodangust. Mustkesa kasutamine külvikorras on õigustatud, kui põllul on vaja teha kuivendussüsteemide remonti, ulatuslikku tasandamist
ja kivikoristust või muid kultuurtehnilisi töid. Eriolukordades, näiteks kui talivili mingil põhjusel (ülirohked sademed vms) jäi külvamata ja maa harimata ning kui seetõttu on tööpinge järgmisel kevadel
liiga suur, on võimalus hoida põld mustkesas, selleks et taastada külvikorra järjepidevus. Maheviljeluses
on mustkesa üsna levinud abinõu tugevalt umbrohtunud põldude seisundi parandamiseks.
Maa kõige ratsionaalsemaks kasutamiseks on vaja leida ja rakendada optimaalne külvikord. Selle
rakendamisel on vaja silmas pidada tervet tootmiskompleksi.
Õige külvikorra ja viljavahelduse rakendamisel paranevad mulla füüsikalised, keemilised ja bioloogilised
omadused. Külvikord määrab ka mullaharimise ja väetamise süsteemi ning vajamineva põllutehnika, sest
need on seotud konkreetsete kultuuride kasvatamisega ja sõltuvad nii kultuurist kui ka mullastikust.
Viljavahelduse planeerimisel peab arvestama ka keskkonnakaitselisi aspekte. Mitmesuguste keskkonnatoetuste saamisel on kehtestatud täiendavad nõuded külvikorras kasvatatavate kultuuride vahekorra kohta.
Erosioonitundlikul alal peaks kultuuride valikul arvestama, et erosiooni saab vähendada sobivate
harimisvõtete ja viljavaheldusega, aga ka vastavate kultuuride kasvatamisega.
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Kultuuride väärtus eelviljana, nende otsene ja kaudne mõju
Eelvili avaldab otsest mõju nii talle järgnevale kultuurile kui ka kumulatiivset mõju mulla omadustele – näiteks taimejäänuste kuhjudes suureneb mulla huumusesisaldus ja paraneb struktuur. Mullaviljakusele avaldab suurt mõju taimetoitainete, eriti lämmastiku erinev tarbimine taimede poolt. Nii
näiteks liblikõielised rikastavad mulda seotud õhulämmastiku arvel, kõik teised kultuurid aga on mullalämmastiku kasutajad. Mõned taimeliigid suudavad hankida taimetoitaineid raskemini kättesaadavatest ühenditest – näiteks tatar, kaer
ja rukis fosforit mullas seotud fosfaatidest. Sügavale ulatuva juurekava ja/või
võimsa peajuurega kultuurid (mesikas,
lutsern, taliraps, -rüps, valge sinep, kesaredis jt) ammutavad ja transpordivad
toitaineid sügavamatest mullakihtidest
ning juurte lagunemisel jäävad need
toitained kättesaadavaks nõrgema juurekavaga järelkultuurile.
Bioloogilistest põhjustest hinnatakse kultuuride erinevat mõju umbrohtude ja taimehaiguste ning -kahjurite levikule. Nii näiteks on väga hea
umbrohtude, sh põldohaka, allasuruja
Tatar suudab suhteliselt hästi omastada mullaühendite fosforit. külvikorras ristik ning ristiku ja kõrreFoto Malle Järvan
lise segukülv. Orasheina levikut suudab pidurdada kaer. Järgneva kultuuri umbrohtumus seemneumbrohtudega on oluliselt väiksem, kui
eelkultuuriks on nõuetekohaselt vaheltharitud rühvelkultuur (kartul, juurvili vm) või kiirekasvuline
pinda katva lehestikuga kultuur, mis ei jäta umbrohtude arenguks ja seemnete valmimiseks piisavalt
võimalust. Viljavahelduse korraldamisel tuleb ka silmas pidada, et eel- ja järelkultuuril ei oleks ühiseid
taimekahjustajaid. Nii näiteks tuleks hoiduda rapsi kasvatamast herne järel valgemädaniku ohu tõttu ja
teiste ristõieliste järel potentsiaalse nuutriohu tõttu.

Herne kasvatamist rapsi eeviljana tuleks vältida valgemädaniku ohu tõttu. Foto Malle Järvan

81

Põllukultuurid jagatakse vastavalt väärtusele eelviljana gruppidesse (vt tabel 1).
Tabel 1. Erinevatele põllukultuuridele sobivad eelviljad (Väetamise ABC, 2014)
Kultuur

Talirukis,
talinisu

Sobivad eelviljad

Keskmiselt sobivad eelviljad

Vähe- või mittesobivad
eelviljad

Mesikas, ristik,
põldhein, kaunviljad
Kartul, söödajuurvili,
kaunvili, ristik,
ristikurohke põldhein
Kartul, söödajuurvili,
kaunvili
Kartul, söödajuurvili,
kaunvili, ristik

Varajane kartul, segatis,
varajane oder, raps, rüps

Taliteravili, oder,
suvinisu, lina

Talirukis, raps, rüps

Suvinisu, oder,
kaer, lina

Hernes,vikk,
põlduba

Kartul, söödajuurvili

Taliteravili, suviteravili

Kartul

Kaunvili, liblikõielised

Taliteravili, söödajuurvili

Söödajuurvili

Kaunvili, taliteravili

Kartul, segatis, ristik

Kaer, oder, suvinisu

Lina

Kaunvili, ristik

Taliteravili, söödajuurvili,
segatis

Kaer, oder, suvinisu, lina

Teravili

Ristik, mais

Ristõielised, hernes, lina

Suvinisu
Oder
Kaer

Raps,
rüps
Taliraps,
talirüps

Taliteravili, ristik, raps, rüps,
põldhein
Segatis, taliteravili, oder,
suvinisu, raps, rüps

Ristik

Taliteravili,
varajane oder

Talioder, varajane oder,
varajase talinisu sordid
Kaer, suvinisu,
hiline oder

Mais

Teravili, raps

Mais

Põldhein

Kaer, oder, lina
Kaer, lina
Segatis, hernes, vikk,
põlduba
Kaer, oder, suvinisu,
kõrrelisterohke põldhein

Ristõielised, hernes
Segatis, ristik
Suvinisu

Head eelviljad on rühvelkultuurid (kartul, mais, sööda- ja toidujuurviljad) ning mitmeaastased
heintaimed. Rühvelkultuuridest on parimad need, mida väetatakse orgaanilise väetisega ning kasvuajal
intensiivselt haritakse. Pikaajaline rühvelkultuuride viljelemine samal kohal aga võib vähendada mulla
huumusesisaldust, sest rohke mullaharimine kiirendab orgaanilise aine lagunemist.
Mitmeaastased heintaimed – nii liblikõielised kui kõrrelised – jätavad mulda juure- ja varrejäänustena rohkesti orgaanilist ainet ning muld rikastub seda enam, mida kõrgemasaagilise rohumaaga on
tegemist. Heintaimed parandavad ka mulla struktuursust, mis oluliselt suurendab mulla viljakust ning
tuule- ja vee-erosioonikindlust.
Keskmise väärtusega eelviljad on üheaastased liblikõielised kultuurid (hernes, vikk, uba) ja segukülvid nendega ning raps ja rüps.
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Halvad eelviljad on teraviljad, eriti
suviteraviljad. Teraviljade poolt mulda jäetud orgaaniline aine on lämmastikuvaene ja
huumuse tekkel väheväärtuslik, taimejäänuste
lagunemine on aeglane. Teravilja väärtust
eelkultuurina saab mõnevõrra tõsta, kui kiirendada põhu lagunemist vedelsõnniku või
mineraalse lämmastiku lisamisega. Teravilja
järgnemisel teraviljale tuleks tingimata kasutada kõrrekoorimist. Koorimine vähendab
eelneva teravilja negatiivset mõju järgnevale,
sest vähendab umbrohtumist ning pidurdab
kahjulike hallitusseente ja kahjurite levikut.

Punane ristik ‘Varte’ . Foto Heli Meripõld

Kultuuride iseendale järgnevuse taluvus; allelopaatia
Selle järgi, kuidas üks või teine kultuur talub iseendale järgnemist, võib need tinglikult liigitada
järgmisteks rühmadeks:
• Iseendale järgnevust taluvad kultuurid, mida võib samal kohal kasvatada kaks või rohkem aastat, ilma et saak oluliselt langeks. Sellesse rühma kuuluvad mais, kõrrelised heintaimed, tingimisi ka
kartul ja talirukis.
• Järgnevust halvasti taluvad kultuurid, mis ühel kohal kasvatamisel annavad tunduvalt vähem
saaki ja uuesti võib neid samale põllule külvata pärast ühe- kuni kolmeaastast vaheaega. Sellesse rühma
kuuluvad oder, nisu, kaer.
• Järgnevust mitte taluvad kultuurid, mida võib samale põllule külvata alles pärast kolme- kuni
kuueaastast vaheaega. Sellesse rühma kuuluvad lina, hernes, punane ristik, lutsern, mesikas, peet, raps
ja rüps.
Kui ei osutu võimalikuks külvata sobiva eelvilja järel, tuleks eelistada keskmiselt sobivaid eelvilju
ja vältida mittesobivaid.

Rukis on kasvutingimuste suhtes leplik ja talub ka
iseendale järgnemist. Foto Malle Järvan

Lina võib samal põllul kasvatada alles pärast aastate pikkust pausi. Malle Järvan
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Allelopaatia kujutab endast keemilist konkurentsimehhanismi, kus ühe organismi poolt eritatakse
keskkonda biokemikaale, mis mõjutavad teise organismi kasvu, ellujäämist ja paljunemist. Taimede
puhul võivad allelopaatilise toimega ained olla nii juureeritised kui ka eelkultuuri jäänuste lagunemisel
tekkinud ühendid, mis pärsivad või soodustavad järelkultuuri kasvu. Juureeritised tavaliselt on söödaks
mulla mikroorganismidele. Kui kasvatada üht kultuuri pikemalt samal kohal, langeb mulla bioloogiline aktiivsus ja toimub kahjulike produktide kuhjumine, mis pärsib taimede kasvu. Mõnele teisele
taimeliigile võivad need eritised aga olla kasulikud ja mõjuda saagile positiivselt.
Põllu tingimustes on üldiselt raske eristada allelopaatilist mõju teiste taimedevahelist konkurentsi
põhjustavate tegurite (valgus, vesi, toitained) mõjust.
Teadusuuringutega on leitud, et mõne kultuurtaime (näiteks rukis, kaer, nisu) eritistel on märkimisväärne toksiline toime teiste liikide, sealhulgas teatud umbrohtude (malts, põldsinep) allasurumiseks. Nisu tugevamat toksilisust järgnevatele taimeliikidele on täheldatud ka sel juhul, kui nisupõhk
jätta mulla pindmisse kihti – nagu see on otsekülvi või minimeeritud harimise puhul. Teadlased on
kindlaks teinud, et nisu ja kaera puhul on ka sortidel erinev allelopaatiline potentsiaal umbrohtude
vastu ja seda on kaasajal sortide aretamisel ka silmas peetud.

Kultuuride erinev mõju taimehaiguste ja kahjurite levikule
Külvikorra/viljavahelduse planeerimisel tuleb arvestada, et järgnevat kultuuri ei kahjustaks samad
haigused ja kahjurid, mis eelvilja.
Taimehaiguste ja kahjurite levikut mõjutavad kultuurid erinevalt. Mõned kultuurid on väga tundlikud sagedasele kasvatamisele samal põllul, teised vähem. Nii näiteks ei sobi taimekaitse seisukohalt
üksteise järel teraviljad, samuti ristõielised või liblikõielised kultuurid.
Neid nõudeid tuleks kindlasti arvestada ja ettevaatlik olla, sest paljud mullas talvituvad haigused
(suur osa seenhaigusi) on kasvuaegselt kas raskesti tõrjutavad või on tõrje kallis ning väga pikaajaline.
Seetõttu võib tootja end järsku leida olukorrast, kus teatud kultuuride viljelemine mõnel põllul on
praktiliselt võimatu. Eriti tähtis on eeltoodud põhimõtetest kinnipidamine seemnekasvatuses või keemiavabal kultuuride viljelemisel.

Talvine taimkate, vahekultuurid
Dreenivete seire tulemused on näidanud, et lämmastiku leostumisel on kaks maksimumi – sügistalvisel ajal (november–jaanuar) ja kevadel (märts–aprill) (Kanger, 2018).
Samal ajal leostub mullast olulisel määral ka teisi taimetoiteelemente (kaltsiumi, kaaliumi, väävlit,
boori jt). Risk leostumiseks on sellel osal väetisega antud toitainetest, mis taimedel saagi moodustamiseks on jäänud kasutamata. Samuti tasuks silmas pidada, et leostumisele alluvaid elemente vabaneb
soodsate soojus- ja niiskustingimuste korral ka mullas toimuvate mikrobioloogiliste protsesside käigus.
Toitainete leostumise vältimise parim abinõu on mulla hoidmine taimkatte all võimalikult pika
aja jooksul aastast, sealhulgas ka sügis-talvisel ja varakevadisel perioodil.
Roheline taimik omastab mullast toitaineid veel sügiselgi, vegetatsiooniperioodi lõpul, ja takistab
nende jõudmist veekogudesse või põhjavette. Taimkate ja selle juurestik hoiab samal ajal ka pinnaseosakesi kinni ning nende ärakanne pinnavee ja tuuleerosiooni tõttu väheneb.
Keskkonnasõbraliku ja mahepõllumajandusliku majandamise toetuse taotlejad peavad vastavalt
põllumajandusministri 21.04.2010 määrusele nr 46 Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse saamise
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nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord (www.riigiteataja.ee/akt/130042015007)
teatud protsendi toetusõiguslikust maast hoidma põllumajanduskultuurist koosneva talvise taimkatte
all. Talvine taimkate tähendab rohelist taimikut ja eelkõige loetakse sellisteks kultuurideks talivili ning
kuni nelja-aastane rohumaa. Koristuse käigus mahavarisenud kultuurtaimede seemned on varis, millest
tärganud taimi peetakse umbrohuks, mitte taimkatteks. Talviseks taimkatteks ei peeta ka koristamata
põllukultuure ja kõrretüüd, sest kasvu lõpetanud taim ei väldi leostumist. Erandina loetakse kõrretüü
talviseks taimkatteks eelnimetatud määrusega nimetatud erosiooniohtlikes piirkondades (valdades).
Eestis enam kasvatatavateks taliteraviljadeks on talirukis, -nisu, -oder ja -tritikale ning talvituvateks
õlikultuurideks taliraps ja -rüps. Taliviljade osatähtsus haritava maa pinnast on varasema ajaga võrreldes suurenemas, välja arvatud väga erandlikud aastad, mil ilmastik limiteerib põldude vabanemist ja
taliviljakülvi. Kuigi ka optimaalsest ajast hiljem külvates taliviljad paljudel juhtudel ei kaota oluliselt
saagikuses, suudab mullas olevaid lahustunud ja kergesti liikuvaid taimetoitaineid maksimaalselt endasse siduda (omastada) ning leostumisohtu vältida siiski vaid optimaalsel ajal külvatud elujõuline ja
talvekindel taimik.
Taliviljadest on kõige külmakindlam ja vastupidavam rukis. Rukkil on ulatuslik sügavale tungiv
juurekava, tänu millele suudab ta mullas olevaid taimetoitaineid hästi siduda ja efektiivselt ära kasutada. Talirukki optimaalne külviaeg on augusti viimane kuni septembri esimene nädal. Esimesel kasvuaastal talirukis teatavasti ei arene võrsumisfaasist edasi, see teeb võimalikuks ka märksa varasemate
külviaegade rakendamise. Katseliselt on talirukist külvatud enne eelkultuuri koristamist, näiteks maisi,
sojaoa, põldoa jt taimikutesse kas laialtkülvis või reavahedesse kõrge kliirensiga külvikuga. Rukki tavapärasest varasema külviaja korral tuleks kindlasti arvestada sellega, et rukis ei kujuneks toitainete tarbimisel põhikultuuri konkurendiks, vaid eesmärgiks olgu ikka saagi moodustamisest ülejäävate toitainete
sidumine ja leostumisriski vähendamine.

Normaalselt arenenud talirukki taimik
seob mullas lahustunud toitaineid ning
vähendab oluliselt nende leostumist
sügis-talvisel perioodil.
Foto Ando Adamson

Veekaitse seisukohalt võib rukist pidada üheks
kõige efektiivsemaks talikultuuriks.
Vahekultuurid, kattekultuurid, püüdurkultuurid –
kõik need sõnad on sünonüümid sellistele põllutaimedele,
mis tavaliselt külvatakse pärast põhikultuuri koristamist ning
viiakse mulda vahetult enne maa külmumist või kevadel.
Vahekultuuri ülesanded:
• pärast põhikultuuri koristamist mullas olevate liikuvate taimetoitainete sidumine nende leostumise vältimiseks (sel juhul nimetatakse ka püüdurkultuurideks – catch
crops);
• vee- ja tuuleerosiooni vähendamine;
• mulla rikastamine orgaanilise ainega;
• mullastruktuuri säilitamine ja parandamine;
• mullaniiskuse säilitamine (taimse multšiga pind väldib mullapinnalt auramist);
• mullaelustiku tegevuse soodustamine;
• umbrohtumuse vähendamine;
• taimehaiguste ja -kahjurite kogunemise tõkestamine,
nende elutsükli katkestamine;
• allelopaatiliste mõjude vähendamine.
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Vahekultuuride kasutamisel ja valikul tasuks arvestada sellega, et nende kasv ja mullakatvus oleks
kiire, toitainete (eriti lämmastiku) kogumine hea, veekasutus efektiivne, generatiivorganite areng hilisem (sest õitsemise ja viljumise faasis väheneb mulla toitainete sidumine oluliselt), külvisenorm väike,
seemne hind soodne ja et nad oleksid kergesti likvideeritavad, st mulda viidavad.
Vahekultuurid tuleks külvata kohe pärast varakult valminud põhikultuuri koristamist augustis
ja kasvuperioodi pikkus peaks olema vähemalt 50 päeva. Vahekultuuri biomassi saak sõltub oluliselt
sügisperioodi aktiivsete temperatuuride summast ja sademete kogusest.
Vahekultuuride kasvatamisel tuleb arvestada nende sobivust külvikorras kasvatatavate kultuuride
ja nende järjestusega (sama liik ei ole üldjuhul parim eelvili). Näiteks rapsi sisaldavate külvikordade puhul tuleks vältida ristõielisi vahekultuure – kui võimalikke vaheperemeestaimi nuutrihaiguse ohu korral.
Vahekultuurina kasvatatavaid liike:
• ristõielised – valge sinep, õlirõigas, kesaredis, taliraps, talirüps;
• liblikõielised – talivikk, suvivikk, hernes, uba, inkarnaatristik;
• kõrrelised – talirukis, kaer, raiheinad, timut;
• muud – keerispea, tatar.
Vahekultuuride valikul tuleks lähtuda sellest, milliseid eesmärke toitainete leostumise vältimise
kõrval nad konkreetsel juhul veel peaksid täitma. Näiteks, kas järgneva põhikultuuri jaoks on vajalik
vahekultuuriga seotud toitainete kiire kättesaamine või võib see toimuda pikema aja vältel, kas on oluline umbrohtude allasurumine, kas soovitakse suurendada mulla orgaanilise aine varu jne.
Mulda viidud orgaanilise aine lagunemine sõltub suurel määral selle süsiniku ja lämmastiku suhtest
(C:N). Liblikõieliste kitsa C:N suhte tõttu lagunevad nad kiiresti ja nendes seotud toitained, eelkõige
nitraadid, on järgneva põhikultuuri jaoks suurelt jaolt kättesaadavad juba kevadel varakult. Rohke lume
sulamise ja/või rikkalike sadude korral võib tekkida potentsiaalne oht nende osaliseks leostumiseks või
pinnaveega ärakandeks. Teoreetiline võimalus veekeskkonda reostava lämmastiku ja fosfori kaoks on
ka sellisel juhul, kui talvel ja varakevadel külma- ja sulaperioodid vahelduvad: taimerakkude purunedes
vabanevad neis lahustuvate ühenditena sisalduvad toitained ning võivad alluda leostumisele. Liblikõielistest on end parima vahekultuurina, seda ka segudes, näidanud talivikk. Talivikk on talvekindel, hea
pinnakatvusega (umbrohtude allasuruja!) ja jätab järelkultuurile rohkesti lämmastikku, kevadel 62–84 kg/ha
(Toom jt, 2019).
Ristõieliste C:N suhe on laiem kui liblikõielistel, seega vabanevad nende poolt seotud toitained
pikema aja jooksul. Eesti tingimustes on valge sinep andnud suurima biomassi, sügava juurestiku tõttu
seob ta toitaineid ka mulla alumistest kihtidest. Valge sinep ei talvitu. Õlirõigas seob samuti rohkesti
toitaineid, on lopsaka maapealse massiga ja surub alla umbrohtusid. Samuti suure lehemassiga kesaredis (tillage radish) on väga võimsa peajuurega, omastab sügavamatest kihtidest rohkesti lämmastikku,
fosforit ja teisi taimetoitaineid. Talve jooksul külmudes ja teistest ristõielistest suhteliselt kiiremini lagunedes jätab mulda sügavaid tühikuid, mis teenivad mulla kobestamise eesmärki. Lagunenud biomassi
tõttu sobib kesaredis ka otsekülvi tingimustesse. Lämmastiku kao vältimiseks soovitatakse seda aga
eelkõige varakult külvatavate kultuuride eelseks vahekultuuriks (Toom jt, 2019).
Ristõieliste vahekultuuride üks positiivseid kõrvalomadusi on glükosinolaatide sisaldus, mistõttu
nad pärsivad mullapatogeenide (näiteks teravilja-juuremädanike) arengut.
Kõrrelised on kõige laiema C:N suhtega, nende orgaaniline aine laguneb kõige aeglasemalt ja järelkultuuridele saavad vahekultuuriga seotud toitained kättesaadavaks suhteliselt aeglaselt. Kõrrelistest
vahekultuuridest peetakse kõige paremaks talirukist. Rukis on talvekindel, suure juurekava tõttu hea
lämmastikusiduja, hea pinnakatvusega, oma allelopaatiliste omaduste tõttu pärsib umbrohtude (näi-
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teks malts) seemnete idanevust. Rukis vahekultuurina vajab mulda kündmist, minimeeritud harimise
ja otsekülvi korral võib ta võõrkultuurina risustada põhikultuuri, peamiselt suviteravilja. Kaer vahekultuurina võib anda üsna suure biomassi, talve jooksul see külmub ja jätab mullapinnale multšikihi, mis
kevadel on kergesti mulda töödeldav.
Rukist ja kaera võiks vahekultuurina eelistada neil juhtudel, kui võib arvata, et mulda on jäänud
rohkesti eelkultuuri poolt kasutamata lämmastikku.
Keerispead ja tatart iseseisva vahekultuurina sügisperioodil tavaliselt ei kasvatata, küll aga on neil
kindel koht mitmesugustes vahekultuuri segudes. Keerispea ja tatar on külmaõrnad, kiirekasvulised,
seovad hästi mulla toitaineid, sealhulgas ka fosforit, edenevad hästi ka kehvades niiskusoludes ja on
head korjetaimed mesilastele.
Soovitatav on kasvatada vahekultuuride segusid. Segude kasvatamise eelised:
• kasvatusriski vähenemine – erinevad liigid reageerivad erinevalt mullastiku- ja ilmastikutingimustele;
• täiendavad üksteist, tagades parema pinnakaetuse – seega parema umbrohutõrje ja erosioonikindluse;
• kõrrelised segus liblik- ja ristõielistega aeglustavad lämmastiku vabanemist ja muudavad selle
järgnevale kultuurile aeglasemalt omastatavaks;
• liblikõielised segudes parandavad kõrreliste ja teiste liikide lämmastiktoitumist.
Segudes kasutatavate komponentide valikul on nende bioloogiliste omaduste kõrval väga olulisteks teguriteks ka külvinorm ja seemne hind.
Vahekultuure saab edukalt kasvatada kõikide mullaharimisviiside – nii minimeeritud harimise,
otsekülvi kui ka künnipõhise harimise – puhul (Klammer, 2017).

Vahekultuuridest on kesaredis suure biomassiga ja
üks parematest toitainete sidujatest.
Foto Merili Toom

Talivikk on talvekindel, hea pinnakatvusega
(umbrohtude allasuruja!) ja jätab järelkultuurile
rohkesti lämmastikku. Foto Merili Toom
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10. MAAPARANDUS
Maaparandus maaparandusseaduse (https://www.riigiteataja.ee/akt/MaaParS) (RT I, 31.05.2018, 3)
tähenduses on maa kuivendamine ja niisutamine ning maa veerežiimi kahepoolne reguleerimine,
samuti agromelioratiivse, kultuurtehnilise ja muu maaparandushoiutöö tegemine maatulundusmaa
viljelusväärtuse suurendamiseks ja keskkonnakaitseks.
Maaharimine ja selle käigus tehtud maaparandustööd on kujundanud nüüdisaegse põllumajandusmaastiku ja maapiirkonna infrastruktuuri.
Eestimaa kuivendatud maade pindala oli maaparandussüsteemide registri (https://portaal.agri.ee/
avalik/#/) andmeil 31.12.2019. a. seisuga 1 372 130 ha, sealhulgas kuivendatud põllumaa 640 034 ha ja
kuivendatud metsamaa 732 096 ha. Põhiline osa põllumajandusmaa kuivendussüsteemidest on rajatud
rohkem kui 40 aastat tagasi ja on tänaseks amortiseerunud. 2005. aastal tehtud maaparandusuuringu
tulemustest selgus, et kuivendatud põllumajandusmaast oli 11% heas, 63% rahuldavas ja 26% puudulikus kuivendusseisundis. 2016. aasta seire, millega uuriti kuivendussüsteemide toimimisvõimet
11 641 hektaril ehk 15,4% drenaažiga kuivendatud pinnast, näitas et hea seisundiga oli vaid 36% ja
rahuldava seisundiga 58% uuritud pinnast (Tamm & Timmusk, 2016).
Korrastamata maaparandussüsteemid ja kinnikasvanud eesvoolud põhjustavad üleujutusi, alade soostumist, võsastumist ja maa viljelusväärtuse vähenemist, samuti väheneb maastike atraktiivsus puhkealana kasutamiseks.
Eesti kliimatingimustes on üle
poole põllumajandusmaa ja umbes
poole metsamaa sihipärane kasutamine võimalik ainult juhul, kui sellel
maal tagatakse maaparandussüsteemide
nõuetekohane toimimine.
Tulevikule mõeldes peab arvestama ka kliima edasise muutumisega.
On prognoositud, et ilmastik muutub
ebastabiilsemaks, kevadine äravool väheneb ja sügisene suureneb. See tähendab, et kuigi vegetatsiooniperiood
pikeneb, ei tarvitse pikeneda põllutööde periood, kui maade kuivendusintensiivsuse tõstmisega ei tagata
Korrastamata maaparandussüsteem põhjustab üleujutust – päev sügiseseks koristusperioodiks vajalikku
pärast 30 mm vihmasadu. Foto Andres Järvan
kuivendusnormi.
Kuigi sademete aastamaht ületab oluliselt aurumise, ei ole sademete jaotus vegetatsiooniperioodil
ja aastate lõikes ühtlane. Küllalt sageli võib ette tulla lühemaid või pikemaid põuaperioode, mis põhjustavad olulist saagikadu, eriti köögiviljapõldudel ning puuvilja- ja marjaaedades. Ilmastikuriskide vähendamiseks ja stabiilsete saakide saamiseks on vaja tähelepanu pöörata ka niisutussüsteemide rajamisele
ja toimimisele. On tekkinud vajadus veerežiimi kahepoolseks reguleerimiseks, mis võimaldab maade
altniisutamisel veeressurssi mitmekülgsemalt ja loodussäästlikumalt kasutada.
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Maaparanduse eesmärgid on:
• luua tingimused maade sihipäraseks kasutamiseks;
• vähendada ebasoodsast veerežiimist tingitud põllumajandustootmise riske;
• suurendada metsade tootlikkust;
• tagada maaparandussüsteemide koosseisu kuuluvate pinnaveekogude hea seisund;
• kindlustada juurdepääs põllumajandus- ja metsamaadele.
Maaparandussüsteemid on valdavalt 60–400 ha suurused ja paiknevad üldjuhul mitme maaomaniku maal. Selleks, et maaparandussüsteemid toimiksid, on vaja teha järjepidevalt maaparandushoidu. Kuna maaparandussüsteemi omanikke on palju, siis on otstarbekas maaparandushoidu korraldada
ühistegevuse (maaparandusühistute) kaudu.
Maaparandushoiu tegemine on maaparandusseadusest tulenev maaparandussüsteemi omaniku
kohustus. Maaparandushoiu tegemisel tuleb järgida maaeluministri 19.12.2018 määrusega nr 75 kehtestatud maaparandushoiutööde nõudeid (www.riigiteataja.ee/akt/120122018013).
Maaparandushoid jaguneb hooldamiseks ja uuendamiseks:
• Hooldamine on maaparandussüsteemi ja selle maa-ala korrastamine, sealhulgas rohttaimestiku
niitmine, puittaimestiku raie, eesvoolust ja kuivenduskraavist voolutakistuse (sete, risu) eemaldamine,
truubi korrastamine.
• Uuendamine on maaparandussüsteemi iganenud või lagunenud osa uuega asendamine või
täiendamine maaparandussüsteemi üldparameetreid oluliselt muutmata.
Lisaks maaparandushoiule võivad maaparandussüsteemid vajada rekonstrueerimist. Rekonstrueerimine eeldab ehitusprojekti ja sellele kohaldub Põllumajandusameti loamenetluse nõue, mis hõlmab
projekteerimistingimusi, ehitusluba ja kasutusluba.
Üks tavapärasem maaparandustöö – eesvoolust ja kuivenduskraavist sette eemaldamine – võib
olenevalt sette mahust olla hooldamine, uuendamine või rekonstrueerimine. Neid tegevusi eristavad
eemaldatava sette mahu piirid, mis on kehtestatud asjakohastes maaeluministri määrustes (www.pma.
agri.ee). Sette eemaldamisega võivad kaasneda lühiajalised negatiivsed keskkonnamõjud, seega tuleb
kasutada tehnoloogiat, mis võimalikult vähendab sette kandumise allavoolu. Selleks tuleks enne sette
eemaldamist rajada settebassein, paigaldada settepüüdematid või kasutada põhupakke.
Maaparandussüsteemi omanik või maaparandusühistu peab maaparandushoiu käigus sette eemaldamisest teavitama Põllumajandusametit ja Keskkonnaametit vähemalt viis päeva enne töö alustamist,
kui nimetatud eesvool kattub pinnaveekogumiga.
Maaparandusseaduse
(https://
www.riigiteataja.ee/akt/MaaParS)
kohaselt:
• on keelatud takistada veevoolu
ja paisutada vett, kui selleks puudub
Põllumajandusameti sellekohane luba
või kooskõlastus;
• ei tohi maaparandussüsteemis
olla ka looduslikku voolutakistust,
sealhulgas koprapaisu;
• on keelatud juhtida drenaaži
heit- ja sademevett ning muud vett,
Sette eemaldamine eesvoolust. Foto Tauno Jürgenstein
mis pärineb väljastpoolt drenaaži maa-
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ala, kui selleks puudub Põllumajandusameti luba;
• drenaaži maa-alal on keelatud immutada heitvett ja rajada sinna istandusi, kui selleks puudub
Põllumajandusameti luba.
Maaparandussüsteemile on kehtestatud ka keskkonnakaitse nõuded: maaparandussüsteemi
reguleeriv võrk peab minimeerima hajukoormuse leviku ohu ja eesvool peab olema võimalikult suure
isepuhastusvõimega. Mitmesuguste maaparanduslike võtetega on võimalik vähendada taimetoitainete
ärakannet veekogudesse. Sellisteks võteteks lisaks kuivendusvõrgu korrasoleku tagamisele on settebasseinide, puhverlodude ja eesvoolu kaitsevööndi laiendite rajamine.
Eesvoolu kaitsevööndi ulatus, lähtudes eesvoolu liigist ning eesvoolu valgala suurusest, ja kaitsevööndis tegutsemise kord on sätestatud Maaparandusseadusest tulenevalt maaeluministri 10.12.2018. a.
määrusega nr 64 Eesvoolu kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord (www.riigiteataja.ee/
akt/111122018001).
Veekaitsevööndi laiend projekteeritakse veekogu või sellesse suubuva eesvoolu pervele väljaspool
veekaitsevööndit, selle arvutuslik laius oleneb pinnase raskusest ja valgala keskmisest nõlvalangust. Kaitsevööndi laiend ehk nn puhverriba on taimestatud ala (seal võib eraldi vöönditena esineda nii rohu-,
puhma-, kui ka puurinne), mis aitab tõkestada nii pinnaainese erosiooni kui ka oluliselt vähendada
põldudelt pinnaveega ärakantava lämmastiku, fosfori ja teiste toitainete koguseid. Kuigi esmapilgul
võib selline puhverala tunduda põllumajandustootja seisukohalt ebapraktiline, sest enamasti jääb saak
sealt saamata, on see vajalik elurikkuse ja põllu tervise seisukohalt – eeskätt tolmeldajate ja biotõrjeks
kasulike putukate elupaigana.
Kuna puhverriba peamine eesmärk on veekaitseline, ei tohi seal, nagu ka veekaitsevööndis, tegeleda intensiivse majandamisega: mulda harida, väetada ega taimekaitsevahendeid kasutada.
Põlluharimise keeld ei tähenda, et puhverriba tuleks jätta looduse hooleks. Kui taimed kõdunevad,
vabastavad nad endasse seotud toitained ja need võivad ikkagi veekeskkonda sattuda. Selle ennetamiseks on järelikult oluline puhverriba korrapärane hooldus: rohurinde niitmine ja soovitavalt ka niidetud massi eemaldamine, kiirelt kasvavate puude (hall lepp, paju) aeg-ajalt raiumine (puurinde noorendamine), et säilitada toit- ja reostusainete efektiivne sidumine nende kudedesse (Kasak jt, 2016).
Settebassein rajatakse suure põllumassiivi olulisse äravoolupunkti. Rajatis kujutab endast vooluveekogu laiendatud ja süvendatud lõiku, kus suureneb olulisel määral voolu ristlõige ning väheneb
voolukiirus. Vähenenud voolukiirus (alla 0,2 m/s) ja pikem viibeaeg tagavad selle, et vette sattunud
hõljuvaine ehk heljum settib basseini põhja. Teadlased on kindlaks teinud, et hõljuvaine osakeste külge
kinnitununa settib ka märkimisväärne osa põllult vihma või lumesulamisveega ärakandunud reostusainetest, eriti fosforist. Üldiselt rajatakse settebasseinid pigem suuremate osakeste, näiteks liiva setitamiseks. Neid on mõttekas projekteerida eelkõige suure erosiooniohuga valgala korral reostustundlikku
veekokku suubuvale eesvoolule (Talpsep jt, 2012). Koha valimisel on oluline teada settebasseini põhjaks oleva pinnase geoloogilisi omadusi, et välistada põhjavee reostumise oht. Settebasseini edukaks
toimimiseks on seda vaja aeg-ajalt setetest tühjendada. Kuna settes sisaldub taimetoitaineid, on otstarbekas see ära kasutada põldude väetamiseks, tehes eelnevalt analüüsid nii toiteelementide kui ka
ebasoovitavate ühendite, nt raskemetallide suhtes.
Settebasseinist läbivoolanud vees lahustunud ja üliväikeste osakestega seotud toitainete kinnipüüdmiseks, või ka täiesti eraldiseisva süsteemina, on otstarbekas rajada puhastus- ehk puhverlodu. Puhverlodu puhul on tegemist väiksema tehismärgalaga, mille peamiseks ülesandeks on põldudelt pärit taimetoitainekoormuse vähendamine suurte veetaimede (nt hundinui, pilliroog, kõrkjad) ja mikroobide
abil madalas vees. Puhverlodu peamisi nõudeid on, et selle pindala oleks vähemalt 0,5% haritava maa
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– maaparandussüsteemi valgala – pindalast ning pikkuse ja laiuse suhe vähemalt 2:1. Lodu sissevoolu
osas võiks asuda väiksem, 1–1,5 m sügavune settebassein, mis läheb sujuvalt üle madalamaks 0,2–0,5
m sügavusega taimestatud alaks. Puhverlodust ei tarvitse vesi päris puhtalt väljuda. Näiteks kevadise
suurveega võib enamik reostusest puhverlodust läbi voolata või koguni sinna settinud muda kaasa haarata ja seega toitained uuesti ringlusse viia. Sellisel juhul võiks mõelda suurema avaveelise tehismärgala
projekteerimisele (Talpsep jt, 2012).
Veerežiimi kahepoolse reguleerimisega maaparandussüsteemi reguleeriv võrk võimaldab maatulundusmaad nii kuivendada kui ka niisutada.
Tänu kuivendussüsteemile juhitakse kevadine suurvesi põldudelt kiiresti ära, nii et on võimalik
masinatega ilma mulda tihendamata peale minna. Kuid hästi toimival dreenisüsteemil võib taimekasvatuse seisukohalt olla ka negatiivseid külgi – võimendab niiskusepuudust põua ajal ja viib dreeniveega
aineringest välja taimetoitaineid, reostades sellega veekeskkonda.
Säilitamaks kuivendatud põllul suviti piisavalt niiskust, tuleks kuivendussüsteemidele teha regulaatorid, mida saaks põua ajal sulgeda ja tulva ajal jälle avada. Selline seadedrenaaž võimaldaks suuremat saaki ja samas vähendaks eesvoolu reostumist. Seadedrenaaž on end tõestanud strateegia põllu
pinnasevee taseme pidevaks reguleerimiseks, optimeerides nõnda veekasutust ja vähendades taunitavat
toitainete kadu põllult. Regulaatori sulgemisega tõstetakse veetaset, vähendades põllul kuivenduse sügavust, nii et taimed saavad kasutada vett, mis muidu mööda dreeni ära voolaks.
Veerežiimi kahepoolselt reguleeritavat süsteemi ehk seadedrenaaži
kavandades tuleb arvestada mitme asjaoluga. Kõigepealt, vajadus seadedrenaaži järele tekib vaid siis, kui põllul
esineb liigset kuivamist ja see on vähemalt osaliselt tingitud kuivendusest.
Dreeniregulaatori mõju ulatub temast
ülesvoolu jäävale põllule sõltuvalt selle
nõlvakaldest. Et reguleerimine mõjutaks olulist osa põllumassiivist, peaks
põld tegelikult olema tasane ja selle
Veerežiimi kahepoolne reguleerimine sobib ainult tasastele
keskmine nõlvakalle ei tohiks olla suualadele. Foto Sven Arbet
rem kui 1–2% (Kasak jt, 2016).

Esmased maaparandushoiutööd
Igal aastal tuleks üle vaadata eesvoolude ja maaparandussüsteemi maa-alal asuvate suudmete, truupide ja drenaažikaevude tehniline olukord ning kui esineb puudusi, siis need kõrvaldada vastavalt maaparandushoiutööde nõuetele.
• Hoia eesvoolud voolutakistuseta! Tihti piisab, kui aeg-ajalt eesvooludest sissekukkunud puud
või muud väiksemad takistused eemaldada. Ka väike voolutakistus võib aja jooksul tekitada palju ebameeldivusi suurel maa-alal. Takistus vooluveekogus tekitab soovimatu paisutuse, vool aeglustub ja
veepind tõuseb.
• Korista truupide ette kogunenud risu! Kõige tühisemad takistused, mis väikese vee vooluhulga
ajal truubitoru ette kogunevad, tekitavad vooluhulga suurenedes kiirelt püsiva paisutuse, mis sageli
võib põhjustada truubi enda hävimise.
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• Kata kaevud kaanega! Kaaneta kaev on ohtlik elusolenditele, lisaks kogub see setteid, külmub
varem ja sulab hiljem, põhjustades takistusi vee äravoolule maksimaalsete veeseisude ajal.
• Hoia dreenisuudmed korras! Dreenide kaudu jõuab liigne vesi põllult eesvoolu. Pikka aega
hooldamata, setet täis ja lagunenud dreenisuudmed seda eesmärki ei täida.
• Hoia dreenitud põld võsast vaba! Puittaimede juured tungivad dreenitorudesse ja seejärel ei ole
seal enam liigvee jaoks ruumi. See omakorda võib muuta põllumaa liigniiskeks.
Maaparandusseaduse kohaselt hõlmab mõiste maaparandus peale veerežiimi otsese reguleerimise ka
järgmisi töid, millel on kaudne mõju veekeskkonnale:
• agromelioratiivsed tööd (happelise mulla lupjamine, pinnase sügavkobestamine, künnialuse
pinnakihi kobestamine, vesivagude ajamine);
• kultuurtehnilised tööd (puittaimede ja kännustiku eemaldamine, kivide koristamine, maapinna tasandamine ja planeerimine).
Maaparandussüsteemide paiknemise kohta saab infot Põllumajandusameti maakondlikest keskustest või Maa-ameti avalikust kaardirakendusest (http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis).
Täiendavat teavet maaparandushoiu ja maaparandussüsteemide ehitamise ja rekonstrueerimise
kohta saab Põllumajandusameti kodulehelt (www.pma.agri.ee).

Dreenisuudme ja kraavi puhastamine. Foto Raivo Tasso
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11. RINGMAJANDUS PÕLLUMAJANDUSES
Ringmajandusest üldiselt
Ringmajandust on defineeritud erinevalt ja ringmajanduse põhimõtteid võidakse riigiti rakendada
erinevalt. Euroopa Komisjoni definitsioon on järgmine:
ringmajandus on majandus ja mõtteviis, mille eesmärk on säilitada toodete ja materjalide
väärtust võimalikult kaua. Jäätmeid tekitatakse ja ressursse kasutatakse võimalikult vähe ning
kui toode jõuab olelusringi lõppu, kasutatakse seda uue väärtuse loomiseks.
Ringmajanduse põhimõtteline eesmärk on hoida tooraine pidevas ringluses. Ringmajandus on
Euroopa Liidu algatus, mis tuli välja detsembris 2015 koos tegevuskavaga aastateks 2015–2019. Keskkonnaministeeriumi algatusel on Eestis loomisel ringmajanduse tegevuskava (https://www.envir.ee/et/
uudised/eesti-ringmajanduse-tegevuskava-sai-nurgakivi, 26.02.2019). Eesti eesmärk on 2021. a lõpuks töötada Keskkonnaministeeriumi eestvedamisel välja ringmajanduse arengudokument ja tegevuskava
(https://ringmajandus.envir.ee/et/eesti-ringmajanduse-strateegia-ja-tegevuskava).
Põllumajanduse jaoks tähendab ringmajandus energia, vee ja toitainete säästmist ning jätkusuutlikku biomassi tootmist, millega kaasneb märkimisväärne majandus- ja keskkonnakasu (https://www.
agri.ee/et/uudised/maaeluminister-tamm-ressursse-tuleb-kasutada-saastvalt).

Tootmisettevõtte reoveekäitlus
Maamajapidamistes ja põllumajanduslikes tootmisettevõtetes tekib alati olmevett, tootmise puhul
ka tootmisvett. Puhastamist vajab ka reostunud aladele kogunev sademevesi. Põllumajandusest pärinev
heitvesi võib olla reostunud orgaanilise aine, taimetoitainete, haigusbakterite ja soolenugiliste munadega. Reovee hulk ja omadused sõltuvad suurel määral veekasutaja elukeskkonna sanitaarseisundist,
tavadest ja tootmiskultuurist.
Veeseaduse alusel kehtestatud määruse (RT I, 12.11.2019, 6) Nõuded reovee puhastamise ning heit-,
sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused (https://www.riigiteataja.ee/akt/112112019006) mõistes eristatakse:
• heitvesi on kasutusel olnud vesi, mis juhitakse suublasse (veekogu, veekogu osa või maapõue
osa). Heitveeks ei peeta sademe-, kaevandus-, karjäärivett, maaparandussüsteemis voolavat vett ega
vesiviljeluses ja hüdroenergia tootmises kasutatavat vett;
• reovesi on olmes, tööstuses või muus tootmises tekkinud vesi, mis ületab kehtestatud heite
piirväärtusi ja mida tuleb enne suublasse juhtimist puhastada. Reoveeks peetakse ka ühisvoolsesse kanalisatsiooni juhitud sademevett.
Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse
juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused on kehtestatud keskkonnaministri määrusega nr 61 (RT I, 12.11.2019, 6; Nõuded reovee puhastamise ning
heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise
meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused (https://www.riigiteataja.ee/akt/112112019006). Kehtestatud nõuded sõltuvad reoveekogumisalal tekkivast reostuskoormusest ning veekogu seisundiklassist. Kui reoveekogumisala veeseaduse tähenduses puudub, lähtutakse saastenäitajate piirväärtuste või
puhastusastmete määramisel reoveekogumisala koormuse asemel reoveepuhasti koormusest ning reoveepuhasti koormuse puudumise korral saasteallika koormusest.
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Reovee kogumiseks, puhastamiseks või heitvee suublasse juhtimiseks rajatud kanalisatsioonitorustiku, reoveepuhasti, pumpla või muu reovee kogumise, puhastamise ja heitvee suublasse juhtimisega seotud
hoone või rajatise planeerimise, ehitamise ja kasutamise nõuded on kehtestatud keskkonnaministri määrusega nr 31 (RT I, 06.08.2019, 8; Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja kasutamise nõuded ning
kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus https://www.riigiteataja.ee/akt/106082019008).
Tootmisettevõttest kanaliseeritav reovesi on sõltuvalt tootmistehnoloogiast väga spetsiifilise koostise ja ebaühtlase vooluhulgaga ning nõuab igal objektil erinevat käitlemist. Looma- ja linnukasvatusettevõtete reovesi võib sisaldada sõnniku-, virtsa-, allapanu- ja söödajääke ning pesu- ja desinfitseerimisainete jääke ning inimtegevuse (duširuumid, tualetid) jääkprodukte.
Tootmisreovee puhastamine tuleb lahendada koos põhitootmise tehnoloogia planeerimisega. Kus
võimalik, on otstarbekas juhtida tootmisreovesi ühiskanalisatsiooni, puhastades seda eelnevalt vajalikul
määral.
Eelpuhastamine on reovee omaduste muutmine nii, et seda tohib
ühiskanalisatsiooni või reoveepuhastisse lasta. Eelpuhastuseta kange reovesi võib toimiva reoveepuhasti tööd
halvendada või hoopis toimimise lõpetada. Eelpuhastid (rasvapüünis, mudaja liivapüünis, õli- ja bensiinipüünis)
pannakse harilikult reostuse tekkekohta
ja sellesse juhitakse vaid see osa reoveest, mida ei tohi ühiskanalisatsiooni
lasta. Eelpuhastit peab regulaarselt
hooldama ja tühjendama.
Asulatest eemalolevate loomafarmide reovee võib vedelsõnnikutehnoloogia kasutamisel juhtida vedelsõnniku
Tartu reoveepuhasti. Foto Merike Lillenberg
hoidlasse. Muudel juhtudel tuleb reovesi koguda selleks spetsiaalselt ettenähtud mahutitesse, kust veetakse reovesi lähima asula purgimissõlme või puhastatakse farmi juures asuvas põhipuhastis.
Farmide reoveepuhastina tuleks eelistada ekstensiivsemaid puhasteid: õhustatava esimese astmega
biotiike või pinnaspuhasteid. Kui hüdrogeoloogilised tingimused seda ei võimalda, võiks kasutada biofiltreid, mis taluvad suuri hüdraulilise ja reostuskoormuse kõikumisi.
Piimafarmi reovesi tuleks esmalt segada vooluühtlustajas olmereoveega ja juhtida biopuhastisse.
Sigalates ja lindlates kasutatakse enamasti vedelsõnnikutehnoloogiat ja tekkiv reovesi suunatakse
vedelsõnniku hulka. Kus võimalik, tuleb olmereovesi koguda eraldi.
Tihti suurendab reovee hulka lauda ümbrusest kanalisatsiooni kaudu kogutav sademetevesi. Talu
ja tootmishoonete ümbrus tuleks planeerida nii, et puhas sademevesi hoonete katustelt ning platsidelt
valguks neid ümbritsevatele haljasaladele ja imbuks seal pinnasesse.

Reoveesette kasutamine põllumajanduses
Puhastusseadmetes eraldub rohkesti setet, mille käitlemine on tõsisemaid reoveepuhastuse probleeme. Reoveesete veeseaduse tähenduses on reoveest füüsikaliste, bioloogiliste või keemiliste meetoditega eraldatud vee ja tahke aine segu.
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Reoveesete jaguneb orgaanilise aine töötlemistõhususe alusel töödeldud ja töötlemata setteks. Reoveesete on töödeldud ehk stabiliseeritud, kui selles sisalduv orgaaniline aine on pinna- ja põhjaveele,
mullale, taimedele, loomade ja inimese tervisele ohutuks muudetud aeroobse või anaeroobse stabiliseerimise, kompostimise, keemilise või termilise töötlemise või settes sisalduva orgaanilise aine mineraliseerimisega või muul viisil. Omapuhastis piirdub settekäitlus septiku perioodilise puhastamisega.
Kohapeal võib sette kompostida või lubjaga stabiliseerida, et see ei haiseks.
Haljastuses, rekultiveerimisel ja põllumajanduses (s.t põllumajandusmaal, mida kasutatakse põllumajandustoodete tootmiseks ja lühikese raieringiga madalmetsa kasvatamiseks) tohib kasutada ainult
stabiliseeritud või stabiliseeritud ja hügieniseeritud reoveesetet.
Põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel on keelatud kasutada setet, milles vähemalt ühe
raskmetalli sisaldus ületab keskkonnaministri määruses nr 29 (RT I, 06.08.2019, 7; Haljastuses, rekultiveerimisel ja põllumajanduses kasutatava reoveesette kvaliteedi piirväärtused ning kasutamise nõuded
(https://www.riigiteataja.ee/akt/106082019007) esitatud piirväärtust.
Maa peale laotatud stabiliseeritud sete tuleb viia mulda või katta mullaga kahe ööpäeva jooksul
pärast laotamise algust.
Maal, kus kasvatatakse köögivilja- või marjakultuure ning ravim- või maitsetaimi, on sette kasutamine keelatud.
Reoveesette kasutamine põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel on keelatud maa-aladel:
• kus ühe või mitme raskmetalli sisaldus mullas ületab keskkonnaministri määrusega nr 29 (RT
I, 06.08.2019, 7; https://www.riigiteataja.ee/akt/106082019007) kehtestatud piirväärtusi;
• kus mulla pH ≤ 5;
• mis on liigniisked või üleujutatavad;
• mis on külmunud või lumega kaetud.
Maa-aladel, kus mulla pH ≤ 6, võib põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutada
ainult lubjaga stabiliseeritud setet.
Põllumajanduses, haljastuses või rekultiveerimisel sette kasutamisel mulda viidav kümne aasta
keskmine raskmetallikogus hektari kohta ei tohi ületada keskkonnaministri määrusega nr 29 (RT I,
06.08.2019, 7; https://www.riigiteataja.ee/akt/106082019007) kehtestatud piirväärtusi.
Maal, kuhu on laotatud reoveesetet, ei tohi:
• aasta jooksul pärast laotamist kasvatada köögiviljakultuure ning ravim- või maitsetaimi toiduks
või söödaks;
• kahe kuu jooksul pärast laotamist karjatada loomi või varuda loomasööta.
Sette kasutamiseks andja on kohustatud enne sette põllumajanduses, haljastuses või rekultiveerimisel kasutamiseks andmist tagama kasutamiseks antava sette proovide võtmise ja analüüsimise.
Sette põllumajanduses kasutaja peab tagama sette kasutamiskohas mullaproovide võtmise ning pH
ja raskmetallisisalduse määramise vegetatsiooniperioodi lõpus enne sette kasutamist ning kasutamise
järel kaks korda viie aasta jooksul, kusjuures esimene proov peab olema võetud ühe aasta jooksul pärast
sette kasutamist.

Mitmesuguste tootmisjääkide kasutamine põllumajanduses
Teraviljaseeme puhastus- ja sorteerimisjääke on võimalik kasutada küttematerjalina kateldes. Sellisel viisil hävinevad kõige efektiivsemalt ka sorteerimisjääkides olevad umbrohuseemned, kahjurid ja
taimehaiguste tekitajad.
Mitmesuguste aedviljade söögiks mittekõlbulik saak on võimalik ära kasutada loomasöödana.
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Märkimisväärse osa (22%) olmejäätmetest moodustavad toidujäätmed (Riigi jäätmekava 2014–
2020 https://www.valitsus.ee/sites/default/files/content-editors/arengukavad/riigi_jaatmekava_20142020.pdf). Toidujäätmed on probleemiks kogu maailmas ja nende hulk suureneb seoses rahvaarvu
kasvamisega. Biojäätmete sh. toidujäätmete liigiti kogumine on rakendunud Eestis vaevaliselt. Toidujäätmeid ning aia- ja haljastusjäätmeid võib võimaluse korral elamumaal kompostida. Sellisel juhul saab
säästa jäätmeveokulusid ning valmistada kompostmulda, mida saab kasutada aias väetisena.
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