Puhverribade toetus

Fond

EAGF

Sekkumisliik1

Kliima- ja keskkonnakavad (artikkel 28)

Territoriaalne kohaldumisala2

Riiklik

Asjaomased erieesmärgid ning Erieesmärk
4:
Panustada
kliimamuutuste
kui vajalik, sektoripõhised leevendamisse ja nendega kohanemisse ning säästvasse
eesmärgid3
energiasse
Erieesmärk 5: Edendada säästvat arengut ja selliste
loodusvarade nagu vesi ja muld tõhusat majandamist
Erieesmärk 6: Panustada elurikkuse kaitsesse,
edendada ökosüsteemi teenuseid ning säilitada
elupaiku ja maastikke
Tulemusindikaator(-id)

R.14. Süsiniku säilitamine mullas ja biomassis:
heitkoguste vähendamise ning süsiniku sidumisvõime
säilitamise ja/või suurendamise kohustustega hõlmatud
põllumajandusmaa osakaal
R.18. Mulla kvaliteedi parandamine: mulla majandamist
toetavate
halduskohustustega
hõlmatud
põllumajandusmaa osakaal
R.20. Vee kvaliteedi kaitse: vee kvaliteediga seotud
halduskohustustega hõlmatud põllumajandusmaa
osakaal
R.21. Toitainete säästlik haldamine: toitainete parema
haldamise kohustustega hõlmatud põllumajandusmaa
osakaal
R.27. Elupaikade ja liikide säilitamine: bioloogilise
mitmekesisuse säilitamist või taastamist toetavate
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halduskohustustega
osakaal
Toetuskõlblikud taotlejad4

hõlmatud

põllumajandusmaa

Toetuse saajad on põllumajandustootjad

Sekkumiste olemuse/nõuete kirjeldus, mis tagab efektiivse panuse erieesmärgi
saavutamisse.5
Rohumaariba täidab peamiselt puhverriba funktsiooni, mille ülesanne on püüda
põllumajandusliku tegevuse tulemusena tekkivat taimekaitsevahendite ja väetiste triivi ning
kaitsta pritsitava ja väetatava ala kõrval või lähedal kasvavat aia-, põllu- ja metsakultuuri
saastumise eest.
Ökokava täpsem kirjeldus







Toetust antakse 2–6 meetri laiuse rohumaariba kohta, mis on rajatud tava- ja
mahepõllu vahele põllumaale ja mis ei ületa 5% põllu pindalast.
Rohumaariba ei saa rajada rohumaale.
Rohumaaribal ei kasutata taimekaitsevahendeid ega väetisi.
Rohumaariba arvatakse toetusõigusliku põllu pinna hulka.
Rohumaariba peab olema rajatud hiljemalt kohustuseaasta 15. juuniks.
Kui rohumaariba rajamisel on olemasolev rohukamarat moodustavate püsitaimedega
rohumaariba vähemalt ühe meetri laiune, võib taotleja jätta ülejäänud servaosa sellest
põllumaast sööti.

Toetuskõlblikkuse tingimused6
1. Nõuded taotlejale
 Toetust võib taotleda põllumajandusliku tegevusega tegelev füüsilisest isikust
ettevõtja või juriidiline isik.
2. Nõuded toetusõigusliku maa kohta
 Toetust võib taotleda taotleja kasutatava kokku vähemalt 1,00 hektari suuruse
põllumaa kohta, millel kasvatatakse põllukultuuri, köögivilja, maasikat, ravim- või
maitsetaimi.
 Potentsiaalsete toetusesaajate hulka on kaasatud põllumajandusega tegelevad isikud,
kes on õigustatud saama põhisissetulekutoetust.
 Toetusega hõlmatud maa peab asuma PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide
registris ning vastama toetusõigusliku põllumajandusmaa põhitingimustele.
 Taotleja peab kasutama vähemalt 1 ha põllumajandusmaad ning vastama lisaks
põhisissetulekutoetuse saamise minimaalsetele tingimustele.
 Taotlejale kohalduvad baasnõudena tingimuslikkuse süsteemi nõuded.
4

Art. 99(d)
Art. 99(c)
6
Art. 99(d)
5

