Tolmeldajate tugiala
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Riiklik

Asjaomased erieesmärgid ning Erieesmärk 6 – panustada elurikkuse kaitsesse,
kui vajalik, sektoripõhised edendada ökosüsteemi teenuseid ning säilitada
eesmärgid3
elupaiku ja maastikke

Tulemusindikaator(-id)

R.27. Elupaikade ja liikide säilitamine: bioloogilise
mitmekesisuse säilitamist või taastamist toetavate
majandamiskohustustega hõlmatud põllumajandusmaa
osakaal
R.37. Pestitsiidide säästlik kasutamine: pestitsiidide
kasutamisega
kaasnevate
ohtude
ja
mõju
vähendamiseks pestitsiidide säästva kasutamiseni
viivate
toetatud
erimeetmetega
seotud
põllumajandusmaa osakaal
R.18. Mulla kvaliteedi parandamine

Toetuskõlblikud taotlejad4

Toetuse saajad on põllumajandustootjad

Sekkumiste olemuse/nõuete kirjeldus, mis tagab efektiivse panuse erieesmärgi
saavutamisse.5
Tolmeldajate tugiala sekkumist rakendatakse sekkumisliigi „Kliima- ja keskkonnakavad“ (ökokavad)
abil. Sekkumine on tegevuspõhine, sellega võetakse üheaastane kohustus tolmeldajatele sobilike
põhikultuuride või nende segude kasvatamiseks. Sekkumine on seotud EE 6 nimetatud vajadusega
toetada elurikkust ja ökohüvesid soodustavate majandamispraktikate kasutuselevõttu ning jätkuvat
kasutamist elurikkuse, sh põllulindude, säilitamiseks ja suurendamiseks põllumajandusmaastikel. Suur
osa õistaimedest, nii looduslikud taimed kui ka toiduks või söödaks kasvatatavad kultuurid, vajavad
viljumiseks tolmeldajate abi. Risttolmlemine tagab muuhulgas nii suurema ja kvaliteetsema saagi kui
ka populatsiooni geneetilise mitmekesisuse. Tolmeldamisteenus tagab nii looduslike kui ka
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kultuurtaimede mitmekesisuse, liikide ja kohalike populatsioonide elujõu ja mõjutab positiivselt ka
teisi nendest sõltuvaid organismirühmasid ning toetab seetõttu elurikkust ja ökosüsteemide toimimist
(ökohüvesid) laiemalt. Ühtlasi on vaja parandada meemesilaste perede tervislikku seisundit
korjetingimuste parandamisega rapsi õitsemise välisel ajal ning sellega parandada ka Eesti mee
kvaliteeti. Maailmaturul on segu-taimeliigiline mesi kallim kui valdavalt ühe taimeliigi pealt korjatud
mesi. Seni rakendatud põllumajanduskeskkonna meetmed (korjealade rajamine, liblikõieliste
kultuuride kasvatamine, rohumaaribad, viljavaheldus, glüfosaadipiirang) on mõjunud põlluservade
kooslustele ja kimalaste seisundi näitajatele positiivselt. Sobivate majandamispraktikate ja kultuuride
kasutamisega on võimalik soodustada lisaks tolmeldajatele ka teisi kasureid, kahjurite looduslikke
vaenlasi ning mullatekkeprotsessis osalevaid organisme ning piirata mullakahjurite populatsioone.
Erakmesilased, kes elavad mullas, parandavad mulla kvaliteeti ja neile on vaja segamatut elupaika.
Lisaks mõjub mullale positiivselt, kui segus kasvavad erinevad kultuurid. Mõju seisneb erinevate
kultuuride erinevas juurekavas ning lämmastikku siduvates kultuurides. Looduslikke tolmeldajaid on
kavas soodustada korjekonveierite rajamise ja korjesegude valikuga. Segudes kasutatavad taimeliigid
tagavad tolmeldajatele mitmekesise toiduvaliku kogu korjeperioodi jooksul.
Sekkumise täpsemad nõuded








Tolmeldajate tugialal kasvatatakse vähemalt kolme meetme määruse lisas nimetatud
taimeliiki (edaspidi korjetaim; v.a erandid, näiteks kui taotleja näitab rapsi/rüpsi
kasvatamist 1 km lähipiirkonnas, on vaja kahte korjekultuuri).
Taotlejal on tugiala läheduses vähemalt kümme PRIA-s registreeritud mesilasperet või
lepe mesinikuga vähemalt kümne mesilaspere paiknemise kohta.
Korjetaimede põllukompleks (korjekonveier) või korjetaimede segu põld rajatakse
määruse lisas nimetatud taimeliikidega, mis taotluse esitamise aastal õitsevad.
Kui rajatakse korjekonveier, siis kolmest peamisest korjetaimeliigist väikseima
kogupindala ei tohi olla alla 20 protsendi määratletud tugiala kogupindalast.
Korjetaimedele on lubatud allakülvid.
Segu kasutamisel peab segu koosnema vähemalt kolmest korjekultuurist, mis
moodustavad kasvamisel üle 50% taimikust.
Tolmeldajate tugialal ei ole lubatud kasutada keemilisi taimekaitsevahendeid.

Asjakohaste baastaseme elementide kindlaksmääramine (nt asjakohane GAEC või
kohustuslikud majandamisnõuded (SMR)), kui kohaldatav ning selgitus, kuidas kohustus
ulatub kaugemale kohustuslikest nõuetest6
Toetuskõlblikkuse tingimused7
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Tolmeldajate tugialade rajamise lisategevuse elluviimise eest antakse toetust iga 0,5
hektari toetusõigusliku maa kohta, mille kohta on vähemalt üks mesilaspere.
Toetust ei saa, kui samale maale taotletakse KSA või KSK toetust, või kui sellel
kasvatatakse kitsede ja lammaste söödaks kasutatavat põllumajanduskultuuri
loomade heaolu toetuse saamiseks.
Taotleja mesilasperedest kuni 500 meetri kaugusel kasvatatakse puhaskultuurina või
segus vähemalt kolme korjetaime liiki.
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Mesilasperedele lähima põllu äär asub kuni 500 meetri kaugusel ja kaugeima põllu
lähim äär kuni 1000 meetri kaugusel mesilasperedest, moodustades korjetaimedega
ala.
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.

Toetusmäärad/toetuse ühikumäärad/arvutusmeetodid (kaasa arvatud diferentseerimine
territooriumide rühmade kaupa, kui kohaldatav) ning vajadusel lühike selgitus, miks just
need on sobilikud sihttasemete saavutamiseks, arvestades baastaset8
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