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Taimekaitsevahendid ja väetised 
ohustavad tundlikel aladel põhjavett

Riigikontrolli täna avaldatud 
audit “Riigi tegevus põhjavee 
kaitsmisel” selgitas, kas tegevu-
sed, millega riik takistab põhja-
vee saastamist või raiskamist, 
tagavad inimestele ohutu joogi-
vee ning põhjaveest sõltuvate jõ-
gede, järvede ja soode säilimise.

Leiti, et suurele osale Eesti 
inimestest on kättesaadav pu-
has joogivesi ning põhjaveekait-
set on hakatud täpsemalt kavan-
dama.

Poolesajaleheküljelise ana-
lüüsi kokkuvõte toob aga väl-
ja ka puudused, mis ohustavad 
põhjavee kvaliteeti. Näiteks väe-
tised ja taimekaitsevahendid. 
Riigikontroll märgib, et nende 
jääkide hulk põhjavees kasvab.

Mürgikogused suurenevad

Oluliselt enam on hakatud kasu-
tama ka taimekaitsevahendeid. 
Kui 2011. aastal turustati tai-
mekaitsevahendeid (toimeaine 
kogusega) 461 tonni, siis 2015. 
aastal juba 691 tonni.

Põllumajandusuuringute 
Keskuse uuringuist ei ilmne, et 
toetust saanud isikud, eelkõige 
keskkonnasõbraliku majanda-
mise toetuse saajad, kasutavad 
taimekaitsevahendeid vähem ja 
säästlikumalt.

Ehkki aastatel 2007–2014 
töötlesid keskkonnasõbraliku 
majandamise toetuse saajad vä-
hem põllumaad kui otsetoetuse 
saajad, oli neil pestitsiidide toi-
meaine kogus pinnaühiku koh-
ta suurem, mistõttu statistiliselt 
olulist erinevust toetustüüpide 
vahel polnud.

“Keemilise saaste suurene-
mise oht keskkonnale, vee kva-
liteedile avaldus mõlema toetu-
se tüübi korral. Seda kinnitab ka 
pestitsiidide kasutamise trend,” 
märgib audit.

Riigikontrolli hinnangul on 
pestitsiidide kasutamise suure-
nemine ohu märk ja riik ei to-
hiks sellele suundumusele rea-
geerimisega hiljaks jääda.

Nitraaditundliku ala seire-
andmeist nähtub, et 2016. aas-
tal leiti 46 seirepunkti proo-
vis taimekaitsevahendite jää-
ke, kusjuures pestitsiide oli üle 
piirväärtuse (0,1 µg/l) üheksa 
seirepunkti vees (20%). Seda 
on enam kui eelmistel aastatel.

“Mõned tuvastatud ainetest 
pole ametlikult kasutamiseks 
üldse lubatud,” kirjutab Riigi-
kontroll.

Probleeme on ka väetise ka-
sutamisega. Audit näitas, et Pan-
divere-Adavere nitraaditund-

likul alal kasutatakse lämmas-
tikväetist üleliia. Et saagiolusid 
mõjutavad paljud muud tegu-
rid, eelkõige aga ilmastik, või-
vad ebasoodsate ilmastikutin-
gimuste tagajärjel lämmastiku-
ühendid leostuda ja põhjavee 
seisund halveneda.

Kuna Eestis kasutatakse väe-
tisi Euroopa keskmisest vä-
hem, pole riik soovinud sätesta-
da kaitsmata põhjaveega aladel 
reaalselt toimivaid piirväärtusi 
väetiste laotamise kogustele.

Riigikontrolli kogutud and-
mete põhjal on tegelik lämmas-
tikväetise kasutamine nitraadi-
tundlikul alal praegu ligi kaks 
korda väiksem kui lubatud mak-
simumkogus. Seetõttu võib reos-
tuse suhtes tundlikumatel aladel 
kasutada suurte saakide ootu-
ses rohkem väetist, kui keskmi-
ne saagikus lubaks eeldada.

“Järelevalve väetiste koguse-
lise kasutamise ja sellele vasta-
va saagikuse üle on nõrk,” mär-
gib Riigikontroll.

Põllumajandusuuringute 
Keskus (kes on maaelu arengu-
kava keskkonnatoetuste hinda-
ja) on võrrelnud maaelu aren-
gukava keskkonnatoetuse, põl-
lumajanduse otsetoetuste ning 
mahetoetuse toel haritud põlde 
ja neilt pärinevat saastet. Kes-
kuse tehtud pikemaajalised uu-
ringud dreenivee kohta mitmes 
Eesti piirkonnas, millest üks piir-
neb nitraaditundliku alaga, näi-
tavad, et probleeme nitraatide-
ga esineb kõigis toetusrühma-
des.

Otsetoetuse saajate põldudel 
ületas dreenivee keskmine nit-
raatide sisaldus lubatud piirnor-
mi (üle 50 mg/l) ning ka kesk-
konnasõbraliku majandamise 
toetuse saajatel oli põlde, kus 
selle sisaldus ületas piirnormi.

Suhteliselt suur oli nitraati-
de sisaldus ka mahepõldudel, 
ületades looduslikku taset (0–5 
mg/l) mitu korda.

Nitraaditundlikul alal on 
suurem oht, et väetiste kasuta-
mine saastab põhjavett. Võttes 
arvesse, et seireandmete koha-
selt on nitraatide sisaldus selle 
ala põhjavees suurenenud, pea-
vad maaeluministeerium ning 
keskkonnaministeerium suut-
ma edasise kasvutrendi peata-
da selle kaudu, et juurutatakse 
keskkonda säästev põllumajan-
duspraktika ning vajaduse kor-

ral piiratakse ka väetise kasuta-
mist, leiab Riigikontroll.

“Riik peab tagama, et arves-
tades võimalikku saagikust, ei 
kasutataks liiga palju väetist 
ning et väetis laotataks õigel 
ajal,” teatab audit.

Väetist liiga palju

Väetamisplaane ja põlluraama-
tuid ei pea taotlejad PRIA-le 
taotluse esitamise käigus esita-
ma ja neid dokumente kontrol-
lib amet 5% taotlejate kohapeal-
se kontrolli käigus.

Nii selle tõttu kui ka seepä-
rast, et statistikaamet lõpetas 
2014. aastal tootjatelt mineraal-
väetiste kasutamise kohta and-
mete kogumise, on oluliselt ras-
kendatud nitraadireostuse ana-
lüüsimine. Põllumajandusamet 
koondab andmeid ainult turusta-

tud väetiste kohta, ja seda kogu-
se, mitte toimeaine järgi. Nitraa-
ditundliku ala kohta eraldi pole 
andmeid kunagi koondatud.

Kuna riigil andmeid pole, kü-
sis Riigikontroll väetise kasuta-
mise andmeid tootjatelt, kes te-
gutsesid auditi valimisse kuulu-
nud nitraaditundlikul alal ja väl-
jaspool seda.

Andmetest selgus, et nitraa-
ditundlikul alal tegutsevad kesk-
konnatoetuse saajad kasutasid 
lämmastikväetist kõige suure-
mas koguses, kuigi väiksemad 
väetisekogused säästaksid kaits-
mata põhjavett.

Kuna põhjavette leostub vaid 
see osa toitaineist, mida taimed 
ei omasta, tuleb väetiste kasuta-
mist vaadelda võrdluses saadud 
saagi kogusega.

Keskkonnasõbraliku majan-
damise toetuse saajad, kes kuu-
lusid Riigikontrolli valimisse 
ja tegutsesid nitraaditundlikul 
alal, said 2016. aastal teravil-
ja keskmiselt 3,4 t/ha ja sellise-
le saagile vastav lämmastikuko-
gus on 90 kg/ha, mitte 130 kg, 
nagu tegelikult kasutati.

Riigikontrolli hinnangul tu-
leks nitraaditundlikul alal se-
nisest rohkem piirata põhjavee 
kaitsmatuse tõttu pinnaühiku-
le lubatavat lämmastikukogust.

Praegu kehtivad väetise piir-
väärtused nitraaditundlikul alal 
on sellised, mis julgustavad toot-
jaid saama sellest kuni kolm kor-
da suuremat saaki: maksimaal-
selt lubatud norm – 120 kg mi-
neraalset väetist pluss 170 kg 
sõnnikulämmastikku vastab te-

ravilja puhul saagitasemele 10 
t/ha.

“Sellisena ei toimi veesea-
dusega sätestatud väetise pii-
rang tegeliku piirajana, arves-
tades asjaolu, et tegelik saagi-
kus oli ka keskkonnasõbraliku 
majandamise toetuse saajatel, 
kes kuulusid Riigikontrolli vali-
misse, vahemikus 1,6–4,1 t/ha,” 
selgitab audit.

Võrdluseks – viimase kümne 
aasta teravilja saagikuse keskmi-
ne kogu riigis oli statistikaameti 
andmetel 3,1 t/ha.

Probleem on piirkonniti

Maaeluministeeriumi hinnan-
gul ei ole tõenäoline, et väetist 
kasutataks ülemäära palju, sest 
Eestis pannakse seda põldudele 

tunduvalt vähem kui ELis kesk-
miselt, ning kuna väetised on 
kallid, on ka põllumeeste huvi 
kasutada neid proportsioonis 
saagikusega.

Riigikontroll rõhutab, et nit-
raadiprobleem ei ole terav kogu 
riigis, vaid üksnes kaitsmata 
põhjaveega aladel. 

Enim on reostunud keskmise 
sügavusega kaevud. 2016. aas-
tal oli 17 protsendil neist kaevu-
dest põhjavee nitraadisisaldus 
üle lubatud piirväärtuse.

“Tõhusam on piirata kõikide 
lämmastikväetiste kasutamist 
tundlikel aladel kui võidelda 
reostuse tagajärgedega. Väetis-
te kasutamisega ei tohiks korva-
ta muude agrotehniliste võtete 
puudujääke ja muutliku ilmas-
tiku mõju,” leiab Riigikontroll.

Riigikontrolli värske audit märgib, 
et hoolimata riigi seatud piirangutest 
ja toetustest, suureneb põhjavee 
saastumine väetistest pärit 
nitraatidega. Põhjavette jõuavad 
ka taimekaitsevahendite jäägid.
IVAR SOOPAN
ivar.soopan@maaleht.ee

Inimese tekitatava reostuse suhtes on tundlikumad alad, kus 
maapinnalt tulenev reostus jõuab kiiresti põhjavette. Seejuures 
on kõige tundlikumad karstialad, mis on levinud Põhja- ja Kesk-
Eestis ning saartel.

Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala 
seireandmed näitavad, et põhjavee seisund selles piirkonnas on 
järjest halvenenud.

Võrreldes 2016. aasta tulemusi pikaajalise (2001–2015) 
keskmisega, on kogu nitraaditundlikul alal suurenenud nitraadi-
sisaldus 68%-l ja vähenenud 23%-l seirepunktides.

Kui seni olid halba seisundisse arvatud seal asuvad kaks põh-
javeekogumit, siis saastamise jätkumisel ulatuses, mida näitavad 
nitraaditundliku ala seireandmed, võib halba seisundisse sattuda 
ka seni heas seisundis olev (kuid ohustatud) siluri-ordoviitsiumi 
Pandivere põhjaveekogum Lääne-Eesti vesikonnas.

N I T R A A D I D

Tundlikul alal olukord halveneb

Riigikontrolli hinnangul on pestitsiidide 
kasutamise suurenemine ohu märk 
ja riik ei tohiks sellele suundumusele 
reageerimisega hiljaks jääda.

Suhteliselt suur oli 
nitraatide sisaldus 
ka mahepõldudel, 
ületades loodus-
likku taset 
(0–5 mg/l) 
mitu korda.

Halvas seisus ja ohustatud põhjaveekogumid

KESKKONNAAGENTUUR


