Võimalikud keskkonnasõbralikud praktikad programmperioodiks 2021-2027
Sisend ÜPP strateegiakava 2021-2027 töögrupi „keskkonnasõbralikud praktikad ja
mahepõllumajandus“ esimeseks kohtumiseks 10. detsembril 2019 Maaeluministeeriumis.
Alus: strateegiakavade määruse ettepanek - sekkumisliigid „Keskkonna-, kliima- ja muud
majandamiskohustused“ (Art 65) ning „Kliima- ja keskkonnakavad“ (Art 28).
Vastavad seni kindlaksmääratud ÜPP strateegiakava sekkumised:
 4.1: Turvasmuldade orgaanilise süsiniku varude säilitamine
 4.2: Kliimamuutusi leevendavad maaharimispraktikad
 5.3: Pinna- ja põhjavett säästvad põllumajanduspraktikad
 5.5: Mullaressursi tõhus majandamine
 5.6: Mahepõllumajanduse toetamine
 6.1: Majandamispraktikad põllulindude kaitseks
 6.2: Majandamispraktikad kasurite soodustamiseks põllumajanduses
 6.3: Poollooduslike koosluste ja teiste liigirikaste rohumaade säilitamine
 6.5: Mitmekesine maakasutus ja maastikuelemendid
 9.4: Säästev taimekaitse
 9.11: Mahetoodangu, -töötlemise ja -tarbimise suurendamine
Valdkond (ühtlasi alatöögrupp)
Mulda, vee- ja õhukvaliteeti, kliimat ning
elurikkust soodustavad kultuurid ja
maaviljelus

Praktika
Viljavaheldus (kultuuride järgnevus, ajalised
piirangud)
Lämmastikku siduvate kultuuride
(liblikõielised) kasvatamine (mitmeaastasus,
taimekaitsevahendite piirangud)
Mustkesa mittetoetamine
Sertifitseeritud teraviljaseeme kasutamine
Talvine taimkate (rakendamise ulatus)
Segaviljelus (ribadena kasvatamine,
allakülvid)
Põllumajanduskultuuride mitmekesistamine
(minimaalselt kultuure pinnal)
Ökokesas hoidmine vähemalt 6 kuud koos
tootmispiiranguga ning keeluga kasutada
taimekaitsevahendeid
Lühikese raieringiga madalametsa (eelkõige
paju) kasvatamine mineraalväetisi ja
taimekaitsevahendeid kasutamata
Püüniskultuuride kasvatamine (kahjurite
tõrjumiseks)
Vahekultuuride (sh püüdekultuurid)
kasvatamine
Optimeeritud künnirežiim (nt sügavkünd
teatud perioodi tagant, minimeeritud
harimine)

Taimetoitainete ja taimekaitsevahendite
kasutamise tõhustamine

Elurikkus: rohumaad, maastikud ning
põllulindude ja kasurite soodustamine

Mullaproovide võtmise ja analüüsimise
kohustus
Väetamisplaani koostamine ja selle
järgmine
Soodustada sõnniku laotamist sügise
asemel kevadel ja suvel
Taimetoitainete bilansi koostamine
taluvärava- või põllupõhisena
Lämmastik- ja fosforväetiste koguste
vähendamine majanduslikust optimumist
allapoole
Väetise ja sõnniku laotamise piiramine
ohuteguriga aladele (nt üle ujutatav ala,
kõrge fosforisisaldusega muld,
erosioonitundlik ala)
Huumusbilansi koostamine muldade
orgaanilise süsinikuvaru hindamiseks
Täiendavate integreeritud
taimekaitsevõtete rakendamine
Optimeeritud taimekaitsevahendite
kasutus, eelistades madalama
riskitasemega taimekaitsevahendeid ning
kasutades tehnoloogiaid, mis suurendavad
taimekaitsevahendite efektiivsust
Koolitused
Maastikuelementide rajamine (näiteks
põllusaar, hekk, metsasiil, puude rida,
kiviaed, kraavid.)
Mesilaste korjealade rajamine
Õitsevate puude-põõsaste istutamine
(tolmendajate soodustamine)
Rohumaaribade rajamine (laius, kus
rakendada)
Väiksemate põldude soodustamine
Põllulindude tulemuspõhine meede
Põllulindude tegevus:
„lõokeste laigud“ - iga põllukultuuri hektari
kohta kaks umbes 4x4-12x12 meetri
(külviku laiuse) ulatuses külvamata ala
Põllulindude tegevus: „räägusõbralik
niitmine - 0,2-5% rohumaast jätta niitmata“
Rohumaa üle aasta hooldamata jätmine
Püsirohumaade osakaalu suurendamine
(säilitamine, rajamine, uuendamine)
Viljelusmaa muutmine ekstensiivselt
kasutatavaks karjamaaks (tingimused)

Liigirikaste rohumaade (sh rohumaaribade)
säilitamine ja rajamine
Turvasmuldade viimine püsirohumaaks

