TAIMEKAITSEVAHENDITE SÄÄSTVA KASUTAMISE
TEGEVUSKAVA 2013 – 2017
VAHEARUANNE
2013 ja 2014 I poolaasta

Sissejuhatus
„Taimekaitsevahendite säästva kasutamise tegevuskava aastateks 2013 – 2017“ (edaspidi
tegevuskava) on kinnitatud põllumajandusministri käskkirjaga nr 57 (28.02.2013).
Tegevuskavaga samaaegselt kinnitati ka tegevuskava rakendusplaan aastateks 2013 – 2017.
Tegevuskava üldeesmärgi – taimekaitsevahendite kasutamisega inimese tervisele ning
keskkonnale kaasnevate riskide vähendamine, saavutamist toetavad kolm tegevusvaldkonda,
mis käsitlevad teadlikkuse tõstmist, taimekaitsevahendite kasutamise viise ja töövõtteid ning
taimekaitseseadmeid. Vahearuanne jälgib oma struktuurilt tegevuskava, käsitledes valdkondi:
koolitus, nõustamine, avalikkuse teadlikkuse tõstmine, taimekaitsevahendite säästev
kasutamine, integreeritud taimekaitse ning taimekaitseseadmete tehniline kontroll, mis näevad
ette tegevuskava fookuse koos tegevustega, mis annavad pildi sellest, mida tegema peame.
Vahearuandes on iga alavaldkond varustatud mõõdikuga (indikaatoriga), mis peaks näitama
edusamme nimetatud valdkonnas.
ND –ADLIKUS

I TEGEVUSVALDKOND – TEADLIKKUS
1. Alavaldkond – Koolitus
Kuni aastani 2013 koolitati taimekaitsekoolituse raames üksnes taimekaitsevahendite
(edaspidi tkv) kasutajaid ning turustajaid. Alates 26. novembrist 2013. a peavad
taimekaitsekoolituse lisaks tkv kasutajatele, turustajatele läbima ka nõustaja. Samuti kujundati
selleks tähtajaks ümber taimekaitsekoolituse programmi sisu. Taimekaitsekoolituse taseme
tõstmiseks telliti õppematerjale ja valmisid ühtsed taimekaitsekoolituse eksamiküsimused.
Viis koolitusasutust on läbi viinud 24 taimekaitsekoolitust, millest 20 on olnud suunatud tkv
professionaalsetele kasutajatele ja 4 tkv turustajatele. Taimekaitsetunnistusi on
taimekasvatuse nõustajatele väljastatud 16, tkv professionaalsetele kasutajatele 380 ning tkv
turustajale 52.
Alaeesmärk – mida me tahame saavutada?
Ühtlase tasemega taimekaitsekoolitus.
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Kuidas me oma töö tulemusi mõõdame?
Indikaatorid ja eesmärgi
saavutatavuse prognoos
Taimekaitsekoolituste arv (allikas:
PMA
Taimekaitsekoolituse läbinud ja
tunnistust omavate isikute arv (allikas:
PMA)

2013

2014

2015

2016

2017

24
448

Taimekaitsetunnistust omavate isikute (turustaja, professionaalne kasutaja ja nõustaja) arvu
osas on tulemused taimekaitsekoolituse tsüklilisust1 arvestades muutlikud.
Tegevused, millega neile vastame
Pidevad tegevused
• Ühtlustada taimekaitsekoolituse taset;
• Koolitada taimekaitsekoolituse koolitajaid;
• Ajakohastada (muutuvate olude vajadusi silmaspidav) vajadusel taimekaitsekoolitust
käsitlevat õigusakti;
• Suurendada veebipõhiste taimekaitsekoolituse programmi õppematerjalide hulka.
Konkreetsed tegevused
Täidetud
• Uuendada taimekaitsekoolitust käsitlevad õigusnormid ning võtta vastu
põllumajandusministri määrus nr 67 „Taimekaitsekoolituse programmi,
taimekaitsekoolitusel käsitletavate teemade ja koolituse kestuse nõuded.“;
• Selgitada taimekaitsekoolitajate õppematerjalide vajadus;
• Tellida õppematerjal illegaalsete taimekaitsevahendite teemal;
• Tellida õppefilm taimekaitseseadmete kasutamise teemal.
Täitmisel
•
Täitmata
• Koolitada taimekaitsekoolituse koolitajaid.
Ühtlase taimekaitse koolituse taseme edendamiseks on ellu viidud neli tegevust ning
õppematerjalide koostamist finantseeriti 12 000 eurot eest.
Tegevus

1.1.
Koostatakse direktiivi
2009/128/EÜ nõuetel põhinev
1

Tulemus

Töötati välja ning 18.11.2013.a. võeti vastu
põllumajandusministri määrus nr 67

2013 eelarve
(maksumuse eurodes)
planeeritud
tegelik
0

0

taimekaitsetunnistuse kehtivus 5 aastat, TaimKS § 782 lg 5.
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taimekaitsekoolituse programm eraldi
nõustajatele, turustajatele ja
kasutajatele.
1.2.
Taimekaitsekoolituse
korraldamiseks vajalike õppematerjalide
koostamine ja nende levitamine
(kättesaadavaks tegemine).

1.3. Taimekaitsekoolituse taseme
ühtlustamine:
1.3.1. taimekaitsekoolituse korraldajate
koolitamine;
1.3.2.ühtsete taimekaitsekoolituse
eksamiküsimuste koostamine.

„Taimekaitsekoolituse programmi,
taimekaitsekoolitusel käsitletavate teemade
ja koolituse kestuse nõuded“.
Telliti õppematerjal illegaalsete
taimekaitsevahendite teemal.
Telliti taimekaitseseadmete kasutamise
teemaline õppefilm (kättesaadav
http://www.eria.ee/Upload/Prit
simiseABC.avi).
Tegevus jäi ellu viimata, kuna
koolitusprogrammi sätestav määrus valmis
novembri teisel poolel.
Ühtsed eksamiküsimused on koostatud ja
kõik koolitusasutused (5) kasutavad.

2000

2000

10 000

10 000

900

0

2. Alavaldkond – Nõustamine
Juba 2012. aastal pöörati tähelepanu vajadusele viia infot integreeritud taimekaitse
põhimõtetest taimekasvatuse nõustajatele ja nii korraldati neile kaks identse sisuga 2-päevast
koolitust "Integreeritud taimekaitse" teemal. 2013. aastal korraldati kaks 3-päevast
taimekaitsevahendite ohutu kasutamise alast koolitust nõustajatele. 2012. aastal osales
koolitusel 19 nõustajat ning 2013. aastal 25 nõustajat. Taimekaitse tunnistuse on saanud 16
nõustajat. Maamajanduse Infokeskuse andmetel oli Eestis 2013. a 30 taimekasvatuse
konsulenti.
Alaeesmärk – mida me tahame saavutada?
Ajakohasel teadmisel põhineva taimekaitsevahendite ohutu kasutamise alase nõustamisteenus
kättesaadavus.
Kuidas me oma töö tulemusi mõõdame?
Indikaatorid ja eesmärgi
saavutatavuse prognoos
Taimekaitsekoolituse läbinud ja
tunnistust omavate nõustajate arv
(allikas: PMA)

2013

2014

2015

2016

2017

0

16

0

0

0

Taimekaitsetunnistust omavate nõustaja arvu osas on tulemused taimekaitsekoolituse
tsüklilisust2 arvestades muutlikud; võib eeldada, et taimekaitsetunnistust omavate
taimekasvatuse nõustajate arv tõuseb (tulenevalt kohustuse kehtivuse algusest 26.11.2013).
Tegevused, millega neile vastame
Pidevad tegevused
• Suurendada üldist taimekaitse teadlikkust nõustajate hulgas.
2

taimekaitsetunnistuse kehtivus 5 aastat, TaimKS § 782 lg 5.
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Konkreetsed tegevused
Täidetud
• Korraldada kaks 3-päevast taimekaitsevahendite ohutu kasutamise alast koolitust
nõustajatele;
• Korraldada kaks 2-päevast integreeritud taimekaitse teemalist koolitust nõustajatele.
Täitmisel
•
Täitmata
•
Ajakohasel teadmisel põhineva taimekaitsevahendite ohutu kasutamise alase
nõustamisteenus kättesaadavuse edendamiseks on ellu viidud kaks tegevust ning
taimekasvatuse nõustajate koolitusi finantseeriti 6864 euro eest.
Tegevus

2.1.
Taimekasvatuse valdkonna
nõustajate koolitamine
taimekaitsevahendite efektiivse ja ohutu
kasutamise teemal.
2.2.
Taimekasvatuse valdkonna
nõustajate koolitamine integreeritud
taimekaitse teemal.

Tulemus

2012/2013 eelarve
(maksumuse eurodes)
planeeritud
tegelik

Korraldati kaks 3-päevast
taimekaitsevahendite ohutu kasutamise
alast koolitust nõustajatele.
Korraldati kaks 2-päevast integreeritud
taimekaitse teemalist koolitust nõustajatele

4884

1980

1980

3. Alavaldkond – Avalikkuse teadlikkuse tõstmine
Taimekaitse valdkonna tegevustest teavitatakse ühiskonda peamiselt veebilehtede ja
ajakirjanduse kaudu.
Info jagamise juhtimiseks ja esitlemiseks kirjutati 2013. aastal kolm artiklit ning kaks
blogipostitust.
Mürgistusteabekeskuse veebilehelt on kättesaadav üldsusele suunatud teave
mürgistusriskidest ning muid teabematerjale3 ja eraldi on välja toodud info
taimekaitsevahenditest tingitud mürgistuste kohta.
Alaeesmärk – mida me tahame saavutada?
Taimekaitse kohta teabe kättesaadavuse tagamine avalikkusele (tõhus, mitmekülgne ja kaasav
taimekaitsealane teavitus).
3

Samuti on välja töötatud A2 ja A4 plakat „Kuidas tegutseda mürgistuse puhul“, kus on ära nimetatud ka
pestitsiidid ning putukatõrjevahendid (2010/2011). Eraldi on tähelepanu pööratud lastele ja nii on koostatud
raamatu järjehoidja „Mürgistused lastel: ravimid ja kemikaalid kodus“, mis on elektrooniliselt kättesaadav ka
plakatina (2010).
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Kuidas me oma töö tulemusi mõõdame?
Indikaatorid ja eesmärgi
saavutatavuse prognoos
Taimekaitse teemaliste artiklite arv
(allikas: PM, PMA, ETKI)
Taimekaitsevahendite mõjude
ülevaadete arv
(allikas: PMA)

2013

2014

1

4

0

0

2015

2016

2017

Artiklite arvu on võimalik tõsta, on reaalne, et 2014. a tasemest madalamale tööde hulk ei
lange. Mõjude ülevaadete arvu osas on vaja pingutusi.
Tegevused, millega neile vastame
Pidevad tegevused
• Avaldada ja ajakohastada taimekaitse teemalist infot;
• Tagada taimekaitse info võimalikult lai levik;
• Teavitada üldsust taimekaitsevahendite säästva kasutamise tegevuskava raames tehtud
tööst ja saavutatud tulemustest.
Konkreetsed tegevused
Täidetud
• Uuendada PM ja PMA veebilehte ajakohaste andmetega;
• Avaldada asjakohaseid artikleid;
- Avaldati üks arvamuslugu illegaalsete taimekaitsevahendite teemal;
- Avaldati kaks artiklit integreeritud taimekaitse teemal;
- Avaldati üks artikkel taimekaitsevahendite kasutamise statistika teemal.
Täitmisel
•
Täitmata
• Taimekaitsevahendite teemalisi teadlikkuse tõstmise kampaaniaid ega asjakohaseid
uuringuid 2013. a ei tellitud. Samuti ei koostatud ega avaldatud ülevaateid tkv mõjude
kohta.
Taimekaitse teabe kättesaadavuse tagamise edendamiseks üldsusele on ellu viidud viis
tegevust.
Tegevus
3.4. Avalikkusele suunatud
taimekaitsevahendite teemaliste
teabematerjalide (artiklid, trükised)
välja andmine.

Tulemus

Autor

Illegaalsete taimekaitsevahendite teemat kajastav lugu.
E. Hillep kirjutas 15.01.13 Äripäeva põllumajandusportaali
arvamusloo „5–7% kogu EL taimekaitsevahendite turu
aastakäibest
on
mõjutatud
illegaalsetest
taimekaitsevahenditest.“.
Integreeritud taimekaitse põhimõtteid kajastav artikkel.

PM
E. Hillep

ETKI
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M. Koppel kirjutas 27.01.2014 artikli Maalehes „Arukama
taimekaitse suunas.“.
Taimekaitse nõudeid kajastav lugu.
J-R.
Raukas
kirjutas
13.02.2014
Äripäeva
põllumajandusportaali artikli „Mis muutub taimekaitse
valdkonnas?“.
Integreeritud taimekatise põhimõtteid kajastav Maablogi
postitus.
E. Hillep kirjutas 02.04.14 loo "10 kavalat sammu, kuidas
põllumehed kasvavat saaki kaitsevad".
Taimekaitsevahendite kasutamise statistikat kajastav
Maablogi postitus.
E. Hillep kirjutas 24.04.14 loo "Eesti kasutab
põllumajanduses taimekaitsevahendeid säästlikult".

M. Koppel
PMA
J-R.Raukas

PM
E. Hillep

PM
E. Hillep

II TEGEVUSVALDKOND – TAIMEKAITSE
4. Alavaldkond – Taimekaitsevahendite säästev kasutamine
Hoolimata asjaolust, et tegevuskavas ei ole võetud eesmärgiks vähendada kasutatavaid tkv
koguseid, siis Statistikaameti andmetest selgub, et tkv kasutamine põllumajandusmaal on
viimastel aastatel olnud järkjärgulises langustrendis, kui 2006. aastal kasutati
põllumajandusmaal tkv 1,02 kg/ha, siis 2012. aastal kasutati ligi 18% vähem ehk 0,8 kg/ha.
2006 – 2009 aastate perioodi keskmisena kasutati Eestis 1,0 kg/ha. Seega on Eesti toimetanud
põllumajandusmaal säästlikult aastaid.
Alaeesmärk – mida me tahame saavutada?
Taimekaitsevahendite kasutamisega kaasnevate tervise- ja keskkonnariskide vähendamine
ning tõhus järelevalve kehtestatud nõuete täitmise üle.
Kuidas me oma töö tulemusi mõõdame?
Indikaatorid ja eesmärgi
saavutatavuse prognoos
Järelevalvemenetluse arv
(allikas: PMA)
Tuvastatud rikkumiste osakaal
(allikas: PMA)
Taimekaitsevahendite kasutamine
põllumajandusmaal
(allikas: Statistikaamet)
Taimekaitsevahendite kasutamine
põllumajanduslikes majapidamistes
(allikas: Statistikaamet)

2013

2014

2015

2016

2017

981
4,2%
0,8
kg/ha
(2012.a)
691,90 t
(2012.a)

Järelevalvemenetluste arvu osas on eesmärk saavutatav, tuvastatud rikkumiste osakaalu
vähenemine sõltub tegevuskava elluviimise, sh taimekaitseseaduse ja selle alusel sätestatud
rakendusaktide rakendamise järjekindlusest.
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Tegevused, millega neile vastame
Pidevad tegevused
• Edendada taimekaitsevahendite ohutut kasutamist
• Jätkata tegeliku kasutamise hetkel põhinevat taimekaitsevahendite kasutamise
kontrolli
Konkreetsed tegevused
Täidetud
• koostada materjal taimekaitsevahendite nõuetekohase kasutamise kohta infoleht;
• koostada ülevaade taimekaitsevaldkonnas mesilaste kaitse abinõudest, mis edastati
mesindus- ja põllumajandusorganisatsioonidele;
• jaotada põllumajandustootjatele 2014. a Teravilja Foorumil taimekaitsevahendi
kasutaja ja mesinike vahelise vastastikuse teavitamise hea tava ehk kümme käsku
mõlemale.
Täitmisel
• viia läbi uuring "Põhikultuuride, vähelevinud ja väikese kasvupinnaga kultuuride
kaardistamine ning olemasolevate taimekaitse lahenduste sotsiaalmajanduslik uuring
väikese kasvupinnaga ja vähelevinud kultuuride puhul".;
• juurutada taimekaitsevahendite kasutamise järelevalves tegeliku kasutamise hetkel
põhinevat kontrolli.
Täitmata
•
Taimekaitsevahendite kasutamisega kaasnevate tervise- ja keskkonnariskide
vähendamise ning järelevalve tõhustamise edendamiseks on ellu viidud neli tegevust
olemasolevate ressursside arvel.
Tegevus

Tulemus

4.1.
Taimekaitsevahendite
ohutu
kasutamise
juhendite
koostamine
professionaalsele
taimekaitsevahendi
kasutajale ja nende levitamine.

Taimekaitsevahendite kasutamisega
kaasnevate riskide vähendamise eesmärgil
koostas PMA infolehe taimekaitsevahendi
nõuetekohase kasutamise kohta, mille PRIA
saatis 2012. a. põllumajandustoetuste
taotlejatele. Infolehte jagati ka 2013. a ja
2014. a Maamessil ja maakonnainspektorite
poolt jagatakse jätkuvalt soovijatele.
Uuringu hange kukkus 2013. a läbi, kuna
pakkumisi ei esitatud.
2014. a korraldatakse uus hange – hanke
tulemus ei ole veel selgunud.

4.11. Koostatakse põhikultuuride ja
väikese kasvupinnaga ning vähelevinud
kultuuride loetelud. Efektiivsete
taimekaitsevahendite kasutusvõimaluste
tekkimise soodustamine teavitades
osapooli taimekaitsevahendi lubades
määratud kasutusalade laiendamise
võimalusest ning lihtsustades kõnealuse
menetluse läbiviimist.

2013 eelarve
(maksumuse eurodes)
planeeritud tegelik
0
0
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4.13. Mittesihtorganismide (sh mesilaste)
kaitse abinõude ja põhimõtete täiustamine.
Lühikese meelespea (trükis) koostamine
taimekaitsevahendi kasutajale ja
mesinikule.

4.15. Järelevalveasutuste koostöö
arendamine.

4.18. Taimekaitsevahendite kasutamise
kontrollil põhineva järelevalve
arendamine.

25.02.14
koostati
ülevaade
taimekaitsevaldkonnas mesilaste kaitse
abinõudest, mis edastati ka mesindus- ja
põllumajandusorganisatsioonidele.
2010. aastast on PM, mesinike ja
põllumajandustootjate
koostöös
välja
töötatud taimekaitsevahendi kasutaja ja
mesinike vahelise
vastastikuse teavitamise hea tava ehk
kümme käsku mõlemale, mida EPKK jaotas
põllumajandustootjatele 2014. a Teravilja
Foorumil.
22.04.2014
koostati
koostöös
Eesti
Intellektuaalomandi ja Tehnoloogisiirde
Keskusega Maksu- ja Tolliameti jaoks
kasutatav
teabematerjal
„Illegaalse
taimekaitsevahendid.
Illegaalsete
taimekaitsevahendite
vastu
võitlemise
juhend õiguskaitseorganitele, 2014.“
2014. a PMA juurutab taimekaitsevahendite
kasutamise järelevalves tegeliku kasutamise
hetkel põhinevat kontrolli. Selleks võetakse
kasutusele
taimekaitsetööde
seire
intensiivsel taimekaitsetööde tegemise ajal
ning kontrollitakse seire käigus tuvastatud
töödel nõuetest kinnipidamist.

0

0

0

0

0

0

5. Alavaldkond – Integreeritud taimekaitse
2013. aastal pöörati tegevuskavas eelkõige tähelepanu integreeritud taimekaitse põhimõtete
rakendamist toetavate abinõude loomisele. Nii kehtestati integreeritud taimekaitse paremaks
elluviimiseks integreeritud taimekaitse (edaspidi ITK) põhimõtete rakendamise reeglid, töötati
välja kultuuripõhised suunised järgmistele põllukultuuridele: kaer, kartul, suvioder, talioder,
taliraps ja - rüps, suviraps, talirukis, põldhernes, talinisu, suvinisu, kapsas. Samuti koostati
ITK põhimõtete rakendamise hindamisvahend (punktisüsteem) ja pöörati tähelepanu
eelnimetatud asjaoludele teabelevis.
Alaeesmärk – mida me tahame saavutada?
Integreeritud taimekaitse põhimõtete rakendamine.
Kuidas me oma töö tulemusi mõõdame?
Indikaatorid ja eesmärgi
saavutatavuse prognoos
Avaldatud põllukultuuride põhised ITK
suunised
Kättesaadavaks tehtud ITK põhimõtete
kasutusele võtmist lihtsustavad abinõud
Bioloogiliste tkv ja alternatiivsete
tõrjevõtete kasutajate protsendi

2013

2014

2015

2016

2017

11
2
Pole
uuritud
8

suurenemine
Põllukultuuride põhiste ITK suuniste uuendamist ja uutele kultuuridele laiendamist on
tõenäoliselt võimalik täita, samuti laiendada ITK põhimõtete kasutusele võtmist lihtsustavaid
abinõude kättesaadavust.
Tegevused, millega neile vastame
Pidevad tegevused
• Edendada integreeritud taimekaitse põhimõtete rakendamist;
• Ajakohastada vajadusel integreeritud taimekaitse käsitlevat õigusakti;
• Väärtustada integreeritud taimekaitse põhimõtete kohast põllumajandustootmist;
• Täiendada arvutinõuandesüsteemi I-Taimekaitse.
Konkreetsed tegevused
Täidetud
• Töötada välja integreeritud taimekaitse põhimõtete nõuded ning võtta vastu
põllumajandusministri määrus nr 62 „Integreeritud taimekaitse põhimõtete
rakendamise tingimused ja viis.“;
• Uuendada põllukultuuripõhised integreeritud taimekaitse suunised;
• Luua integreeritud taimekaitse rakendamise hindamiseks punktisüsteem.
Täitmisel
• Luua taimekahjustajate leviku hoiatus ja prognoosisüsteem.
Täitmata
• Arendada arvutinõuandesüsteemi I-Taimekaitse.
Integreeritud taimekaitse põhimõtete edendamiseks on ellu viidud kolm tegevust ning
integreeritud taimekaitse rakendamist toetavaid abinõusid finantseeriti 26 000 euro eest.
Tegevus

Tulemus

5.2. Integreeritud taimekaitse rakendamise
korra kehtestamine.

Töötati välja ja 05.11.2013. a võeti vastu
põllumajandusministri määrus nr 62
taimekaitse
põhimõtete
„Integreeritud
rakendamise tingimused ja viis“.
Telliti ITK rakendamist toetavad abinõud –
põllukultuuripõhiste
integreeritud
taimekaitse suuniste uuendamine.
Raha eraldatud I osa 2012. a ja teine osa
2013.a.
Telliti ITK rakendamist toetavad abinõud –
ITK
rakendamise
punktisüsteem
enesekontrolliks.

5.3. Põllukultuuride ja sektoripõhiste
integreeritud taimekaitse alaste suuniste
väljatöötamine ning kättesaadavaks
tegemine.
5.5. Integreeritud taimekaitse
üldpõhimõtete analüüs ja üldpõhimõtete
rakendamise hindamine. Analüüsitakse
integreeritud taimekaitse põhimõtete
hierarhiat ning igale põhimõttele antakse
mõõdetav väärtus - tulemusena tekib

2013 eelarve
(maksumuse eurodes)
planeeritud tegelik
0

0

20 000

20 000

6 000

6 000
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põllumajandustootjale abivahend
teadlikuks integreeritud taimekaitse
põhimõtete rakendamiseks.
5.8. Arvutipõhiste abinõude arendamine
(I-taimekaitse). Põllul valitsevas
olukorrast lähtuvaid soovitusi andvate
arvutirakenduste arendused, täiendused.

2013. a OTT tegevus, mis ei leidnud
rahastamist, märkusega, et jääb järgmisse
2014. a tegevuseks.

25 000

0

III TEGEVUSVALDKOND – SEADMED
6. Alavaldkond – Taimekaitseseadmete tehniline kontroll

Alaeesmärk – mida me tahame saavutada?
Taimekaitseseadmete tehnilise kontrolli süsteemi täiustamine ja kaasajastamine ning tehnilise
kontrolli teenuse kättesaadavuse tagamine.
Kuidas me oma töö tulemusi mõõdame?
Indikaatorid ja eesmärgi
saavutatavuse prognoos
Põllumajandustootjate, kelle kasutuses
on tkv kõrvalekallet vähendavate või
vähendatud normide kasutamist
võimaldavate lisaseadmetega
taimekaitseseadmed, osakaal
Põllumajandustootjate, kelle kasutuses
on spetsiaalsed taimekaitseseadmete
pesuplatsid sh biopadi, osakaal

2013

2014

2015

2016

2017

Pole
uuritud

Pole
uuritud

Tegevused, millega neile vastame
Pidevad tegevused
• Edendada taimekaitseseadmete tehnilise kontrolli süsteemi.
Konkreetsed tegevused
Täidetud
• Viia läbi taimekaitseseadmete
täiendkoolitamine
Täitmisel
•

tehnilise

kontrolli

tegijate

koolitamine,

sh
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Täitmata
•
Taimekaitseseadmete tehnilise kontrolli süsteemi edendamiseks on ellu viidud üks
tegevus ning taimekaitseseadmete tehnilise kontrolli tegijate koolitust finantseeriti 1 618
euro eest.
Tegevus

Tulemus

6.3. Taimekaitseseadmete tehnilise kontrolli
tegijate koolitamine. Tagatakse tehnilise
kontrolli tegemiseks vajaliku koolituse
kättesaadavus ja juba koolituse läbinud
isikute iga-aastase tööalase koolituse
toimumine.

Korraldati
taimekaitseseadmete
tehnilise
kontrolli
tegijate
täiendkoolitus.

2013 eelarve
(maksumuse eurodes)
planeeritud
tegelik
1 618

1 618
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