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Lp. hr. minister Helir-Valdor Seeder

Möödunud reedel jäi mulle silma Põllumajandusministeeriumi pressiteade, mis oma radikaalsuses 
üllatas ja tekitas küsimusi. Viimane parandatud versioon teatest paikneb 
Põllumajandusministeeriumi kodulehel aadressil http://www.agri.ee/pollumajandusminister-avas-
eesti-kunnimeistrivoistlused .

Tsitaat pressiteatest:
„Künd on üks Eesti kultuuriloo vanimaid osasid, seda traditsiooni peab hoidma ja arendama,“ 
ütles põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder. „Künnivõistlused on kombinatsioon tõelisest  
kutsemeisterlikkusest, kultuurist ja spordist ning mul on iseäranis hea meel, et 19. sajandist pärit  
võistluste traditsiooni on hoidmas nii palju noori kündjaid.“
Minister Seederi sõnul toetab riik ka edaspidi Eesti kündmise traditsioonide hoidmist ja 
arendamist ning künnivõistluste korraldamist. Samuti jätkatakse tööd künni 
maailmameistrivõistluste Eestisse toomise nimel
Jättes kõrvale asja sportliku külje (põllumeeste kutseoskuste võrdlus võistluse vormis) ja 
künnivõistluse kui niisuguse (relikt minevikust), tekitab küsimusi, mida Te mõtlesite 
künnitraditsiooni hoidmise ja arendamise all? Kas tegemist on Põllumajandusministeeriumi 
pikemaajalisema strateegiaga toetada ja eelistada künnipõhise maaharimisega põllupidajaid 
alternatiivsete põlluharimismeetodite (minimeeritud harimine, otsekülv) viljelejatele või on 
tegemist lihtsalt "tõlkes kaduma läinud"-juhtumiga ning teie sõnumit on vääriti mõistetud?

Intensiivse mullaharimisega, mille kahju suurus mullale on olnud otseses seoses kasutatud 
künnivahenditega, on aastasadade jooksul kurnatud kriitilise piirini suurem osa maailma muldadest.

ÜRO Keskkonnaprogrammi andmetel kaotatakse maailmas igal aastal kuni 50 000 km² maad 
maapinna degradeerumise, peamiselt mulla erosiooni tõttu. Igal aastal kaotab planeet 24 miljoni 
tonni pindmist mullakihti (COM(2012)0046). Hiljuti Teadusuuringute Ühiskeskuses konstrueeritud 
mulla vee-erosiooni uue mudeli kohaselt mõjutab selline erosioon ELi 27 liikmesriigis 1,3 miljoni 
km² suurust maa-ala. Ligikaudu 20 % sellest ohustab mullakadu, mis ületab aastas 10 tonni hektari 
kohta (COM(2012)0046).

Kyoto protokollis selgitatakse, et muld on suurim süsinikuvaramu, mida tuleb kaitsta ning 
võimaluse korral suurendada. Süsiniku sidumine põllumajanduslike muldade puhul mõne 
maakasutusviisi kaudu võib aidata leevendada kliimamuutust. Euroopa kliimamuutuste programmi 
kuuluva põllumajanduslike muldadega seotud neeldajatega tegeleva töörühma arvates suudab muld 
Kyoto protokolli esimese kohustuste perioodi jooksul siduda 1,5–1,7% ELi inimtekkelistest CO2 
heitmetest (KOM(2006)231). ELi mullad sisaldavad üle 70 miljardi tonni orgaanilist süsinikku, 
mida on peaaegu 50 korda rohkem kui meie kasvuhoonegaaside aastaheide. Kuid intensiivne ja 
pidev põllukultuuride tootmine võib põhjustada mulla orgaanilise aine sisalduse vähenemist. 2009. 
aastal eraldus Euroopa põllumaadelt õhku keskmiselt 0,45 tonni CO2 hektari kohta (sellest suurema 
osa põhjustas maakasutuse muutmine) (COM(2012)0046).
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Jättes mullapinna erosioonile avamata ning suurendades mulda säästvate põlluharimismeetoditega 
süsiniku osakaalu mullas, saavutame mitu positiivset tulemust:

suurem veemahutavus, suurem toitainete mahutavus (CEC, cation exchange capacity), vähem 
mullaerosiooni, suurem vee infiltratsioon, väiksem mullatihedus, parem mulla struktuur, vähenenud 
õhusaaste, väiksem väetiste vajadus, muldade suurem puhverdusvõime, suurem mulla bioloogiline 
aktiivsus, toitainete parem ringlus ja säilimine, mikrofloora suurem mitmekesisus, pestitsiidide 
kiirem kahjustustamine, mulla paranev võime siduda orgaanilisi väetisi, väiksem CO2 emissioon.

Mitmelpool maailmas (USA, Argentiina, Tšiili, Austraalia, Uus-Meremaa jm.) on saavutatud 
märkimisväärseid tulemusi mullaerosiooni tõkestamisel ja süsiniku muldasidumisel mulda säästvate 
põlluharimismeetoditega. Euroopa Liidus ei ole olukord nii rõõmustav. Mulla kaitseks tehtavad 
suuremad sammud on mitmete liikmesriikide vastuseisu tõttu liiva jooksnud. Nõnda juhtus 2006. 
aastal Euroopa Komisjoni poolt väljatöötatud raamdirektiivi eelnõuga KOM(2006)232. 
Minimaalselt edukas oli ka samal aastal vastuvõetud mullakaitse teemastrateegia KOM(2006)231, 
mille rakendumisele annab suht minoorsetes toonides hinnagu 2012. aasta veebruaris avaldatud 
Euroopa Komisjoni aruanne COM(2012)0046.

Eestis on mulda säästva ja süsinikku maa sees hoidva põllumajanduse osakaal viimastel aastatel 
vähehaaval suurenenud. Ka MTÜ Peramõtsa Press, mille asutajaliige ma olen, sai ellu kutsutud 
propageerimaks mulda kui strateegilist ressurssi ja ökosüsteemi; väärtustamaks võimalust mulda 
elus hoides ka ise ellu jääda. Kündmine/mulla erodeerimine on ummiktee. Kurnatud mulla viljakust 
kunstlikult mineraalväetistega talutaval piiril hoidmine ei ole lahendus probleemile, vaid on 
vältimatu kollapsi edasilükkamine. Lahenduseks saab olla vaid mulla loodusliku viljakuse 
taastamine. Kündmisega seda aga ei saavuta. Ent süsinikku mulda sidudes, mullaelustikku 
suurendades ja mulla looduslikku struktuuri säilitades saab võimalikuks ka mulla viljakuse tõus 
tänu sellele, et muld kui ökosüsteem hakkab toimima – on terve, elus.

Künnivaba põllumajandus on end näidanud Eestis elujõulisena ja konkurentsivõimelisena juba 
esimestel rakendamisaastatel. See pole ilmselt märkamata jäänud ka Põllumajandusministeeriumile 
ega Teile, hr. minister. Künnivaba maaharimine on tõusnud arvestatavaks alternatiiviks 
künnipõhisele, omades seejuures potentsiaali lahendada probleeme, millest osad on saatnud 
maaharimist adra leiutamisest peale ning osad kerkinud üles hiljuti, seoses keskkonnaprobleemide 
teravnemisega. Samas Teie poolt Eesti künnimeistrivõistlustel väljaöeldu kõlas nagu signaal, et Teie 
olete vastasseisus kündmine-mittekündmine oma poole juba valinud.

Loodan, et Põllumajandusministeerium pöörab tulevikus rohkem tähelepanu künnivaba 
põlluharimise propageerimisele ning loodetavasti saab ka MTÜ Peramõtsa Press ses osas teile abiks 
olla. Hetkel oleme kirjastamas oma esimese ettevõtmisena David R. Montgomery raamatut „Dirt: 
The Erosion of Civilizations“, mille värske koopia loodame 2013 aasta jooksul ka Teie lauale 
toimetada.

Lugupidamisega,

 

Aivo Averin

MTÜ Peramõtsa Press

P.S. Viidete korrektsuse huvides lisan siia ka lingid Euroopa Komisjoni aruannetele, mida e-mailis 
tsiteerisin:

KOM(2006)232 --- http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=COM:2006:0232:FIN:ET:PDF



KOM(2006)231 --- http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=COM:2006:0231:FIN:ET:PDF

COM(2012)0046 --- http://eur-lex.europa.eu/staging/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=COM:2012:0046:FIN:ET:PDF


