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Head põllumajandus- ja keskkonnatingimused,
püsirohumaa pindala säilitamise kohustuse täitmise

täpsem kord, püsirohumaa pindala säilitamise
kohustuse üleandmise alused ja kord ning püsirohumaa

säilitamiseks vajalike abinõude rakendamise täpsem kord

Vastu võetud 17.02.2010 nr 11
RTL 2010, 8, 140

jõustumine 01.03.2010

Muudetud järgmiste aktidega

Vastuvõtmine Avaldamine Jõustumine
23.02.2011 RT I, 03.03.2011, 10 06.03.2011

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 23 lõike 4,
§ 24 lõike 3, nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika
raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad
põllumajandustootjate jaoks, muudetakse määruseid (EÜ) nr 1290/2005, (EÜ) nr 247/2006, (EÜ) nr 378/2007
ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1782/2003 (ELT L 30, 31.01.2009, lk 16–99) artikli 6 alusel ning
kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD)
antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikliga 50a.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED 

§ 1. Reguleerimisala

 Määrusega kehtestatakse head põllumajandus- ja keskkonnatingimused, püsirohumaa pindala säilitamise
kohustuse täitmise täpsem kord, püsirohumaa pindala säilitamise kohustuse üleandmise alused ja kord ning
püsirohumaa säilitamiseks vajalike abinõude rakendamise täpsem kord.

2. peatükk
HEAD PÕLLUMAJANDUS- JA KESKKONNATINGIMUSED 

§ 2. Mulla kaitse erosiooni eest

 (1) Haanja, Otepää, Valgjärve, Vastseliina ja Misso vallas asuvast põllumajandusmaast, mida taotlejal on õigus
kasutada, peab vähemalt 30% olema talvise taimkatte all. Talviseks taimkatteks loetakse 1. novembrist kuni 31.
märtsini põllumajandusmaal olevad põllumajanduskultuurid ja kõrretüü.

 (2) Üle 10% kaldega aladel tuleb erosiooni takistamiseks põllumajandusmaa harimisel kasutada sobivaid
agrotehnilisi võtteid. Sobivateks agrotehnilisteks võteteks on mulla harimine risti kallakuga, püsirohumaa
rajamine, heintaimede kasvatamine, orgaaniliste väetiste kasutamine kooskõlas «Veeseaduse» §-ga 261,
minimeeritud mullaharimine, kaitseribade rajamine küngaste nõlvadele või veekogude kallastele või muu
mullaerosiooni takistav tegevus.
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§ 3. Mulla orgaanilise aine säilitamine

 (1) Põllumajandusmaal kulu, heina ja põhku põletada ei ole lubatud.

 (2) Taotleja koostab või vajadusel uuendab hiljemalt taotluse esitamise aasta 15. juuniks põllumajandusmaa
kohta viljavaheldus- või külvikorraplaani, mis peab olema kohapeal kontrollimiseks kättesaadav 5 aastat pärast
selle koostamist. Plaanis peavad sisalduma vähemalt lisas 1 oleva viljavahelduse või lisas 2 oleva külvikorra
näidisplaani andmed.

 (3) Lõikes 2 nimetatud viljavaheldus- või külvikorraplaani ei pea koostama püsirohumaa, puuvilja- ja
marjakultuuride ning ravim- ja maitsetaimede kasvatamiseks kasutatava põllumajandusmaa kohta ning
väiksema kui 0,3 ha suuruse põllu kohta, millel kasvatatakse ühte teravilja-, kaunvilja-, köögivilja-, õli-, kiu- või
rühvelkultuuri.
[RT I, 03.03.2011, 10- jõust. 06.03.2011]

§ 4. Mulla struktuuri säilitamine

 Põllumajandusmaal tehtavate tööde tegemisel lähtutakse mulla harimiskindlusest. Põldu võib harida ajal,
millal kasutatav tehnika ei jäta põllule harimissügavusest sügavamaid jälgi. Põllumajandusmaal ei tohi esineda
sügavamaid roopaid kui 30 cm.

§ 5. Minimaalne hooldustööde tase põllumajandusmaal

 (1) Taotleja kannab andmed põllumajandusmaal tehtud tegevuste kohta «Veeseaduse» § 261 lõike 7 alusel
peetavasse põlluraamatusse.

 (2) Enne taotluse esitamise aastat rajatud rohumaad on vähemalt üks kord enne 31. juulit niidetud või on seal
karjatatud loomi. 31. juuliks on niide koristatud või hekseldatud. Karjamaana kasutatava rohumaa hooldamine
tagatakse asjakohase loomkoormusega karjatades, kuid ebapiisava tulemuse korral niidetakse rohumaa üle.
Nimetatud toimingute tegemist peab kogu taotlusel märgitud maa-alal olema võimalik visuaalselt tuvastada.

 (3) Lõikes 2 sätestatud nõudeid ei kohaldata heinaseemne ja heintaimede energiakultuurina kasvatamise korral
ning kuni kaheaastase haljasväetisena kasutatava rohumaa puhul sissekünni aastal.

 (4) «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 12 lõikes 1 sätestatud otsetoetuse
ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate
maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 36 punkti a alapunktides i–v ja punkti b
alapunktis iv nimetatud maaelu arengu toetuse taotlemise korral peab «Eesti maaelu arengukava 2007–2013»
raames keskkonnasõbraliku majandamise toetuse saamiseks nõuetekohase avalikult kasutatava teega piirneva
ettevõtte toetusõigusliku maa ääres oleval põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud kuni 5
meetri laiuse mitmeaastase kõrreliste heintaimede ja teiste rohtsete õistaimede segust koosneva mitmeliigilise
taimestikuga rohumaa ribal, mille kohta taotletakse ka keskkonnasõbraliku majandamise toetust, olema lõikes 2
sätestatud nõue täidetud 20. augustiks.

 (5) «Eesti maaelu arengukava 2007–2013» raames poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse taotlemise
korral on rohumaal, mille kohta toetust taotletakse, niitmise ja niite koristamise või loomade karjatamise
tähtpäev 1. oktoober või kaitse-eeskirjas, kaitsekorralduskavas või liigi kaitse ja ohjamise tegevuskavas
sätestatud tähtpäev. Karjamaana kasutataval rohumaal karjatatakse loomi järgmise loomkoormusega:
 1)  puisniidul niitmise järgse karjatamise korral kuni 0,5 loomühikut hektari kohta (edaspidi lü/ha);
 2)  lamminiidul, loopealsel, sooniidul ja kadastikul karjatamise korral 0,2–1,0 lü/ha;
 3)  aruniidul karjatamise korral 0,2–1,2 lü/ha;
 4)  rannaniidul karjatamise korral 0,4–1,3 lü/ha;
 5)  puiskarjamaal karjatamise korral 0,3–1,0 lü/ha;
 6)  nõmmel karjatamise korral 0,2–0,8 lü/ha.

 (6) Lõikes 5 sätestatud loomühikulist arvestust peetakse järgmiselt:
1) üle 24 kuu vanune veis, sh ammlehm 1 lü;
2) 6–24 kuu vanune veis 0,6 lü;
3) kuni 6 kuu vanune veis 0,2 lü;
4) üle 6 kuu vanune hobune või mära koos varsaga
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