Perioodi 2014-2020 ROHESTAMISE TAVAD versus TINIGMUSLIKKUSEGA KATTUVAD NÕUDED (HPK 1, 8, 9, 10) perioodil 2021-2027:

HETKEL KEHTIVAD NÕUDED

TULEVIKUNÕUDED

ROHESTAMINE

NÕUE

TINIGMUSLIKKUS:
KOMISJONI ETTEPANEK

1)
Püsirohumaa(de)
säilitamine

Maksimaalne suhtarvu säilitamine 5% liikmesriigi
tasemel. Referentsaastad on 2012+ 2015 lisandunud
pindalad.
Reeglid suhtarvu kohandamiseks.
Nõudest vabastatud:
-väiketootjad;
-mahetootjad, mahetunnustatud maaga;
- põllumajandustootjad, kelle majapidamised asuvad
täielikult või osaliselt Natura 2000 aladel, peavad
rohestamise tavasid täitma sellises ulatuses, mis on
kooskõlas Natura direktiivide eesmärkidega.

HPK 1- Püsirohumaa ja põllumajandusmaa suhtarvu
säilitamine

1.1) Keskkonnatundlike
püsirohumaade
säilitamine

Keskkonnatundlikeks ja ranget kaitset vajavateks
püsirohumaadeks loetakse püsirohumaad, mis asuvad
Natura 2000 võrgustiku alal ning mille muld on 100%
ulatuses
turvasmuld.
Nende
püsirohumaade
kasutusotstarvet ei ole lubatud muuta ega neid alasid
üles künda alates 2015. aasta ÜPT määruse
jõustumisest. Ülesharimisena käsitatakse ka kraavide
rajamist ja randaalimist. Uuendamine on lubatud.
 Põllumajandustootja, kelle põllumaa suurus on 10−30
hektarit, peab kõnealusel põllumaal kasvatama
vähemalt kahte erinevat põllumajanduskultuuri
tingimusel, et peamise kultuuri kasvupindala ei tohi olla
enam kui 75% põllumaast.

HPK 10- Keeld muuta või künda Natura 2000 aladel
asuvaid püsirohumaid

2)Põllumajanduskultuuride
mitmekesistamise tava

 Põllumajandustootja, kelle põllumaa suurus on üle 30
hektari, peab põllumaal kasvatama vähemalt kolme
erinevat põllumajanduskultuuri tingimusel, et peamise
põllumajanduskultuuri kasvupindala ei tohi olla enam

HPK 8- külvikord

kui 75% ja kahe peamise kultuuri kasvupindala kokku
enam kui 95% põllumaast.
 Kui rohi ja muud rohttaimed või kesa hõlmavad üle
75% põllumaast, ei tohi ülejäänud põllumaal kasvav
peamine põllumajanduskultuur hõlmata rohkem kui
75% kõnealusest ülejäävast põllumaast, v.a juhul, kui
see ülejääv maa on kaetud rohu, muude rohttaimede või
kesaga.
Mitmekesistamise periood EE-s on 15.06-01.08

3) Ökoalade tava

Põllumajanduskultuuride mitmekesistamise tava ei pea
järgima põllumajanduslikes majapidamistes järgmistel
juhtudel:
 Väiketootjad;
 Mahetootjad mahetunnustatud maal
 kui põllumaad on vähem kui 10 hektarit; või
 kui üle 75% põllumaast kasutatakse rohu või muude
rohttaimede kasvatamiseks, kesaks, liblikõieliste
kasvatamiseks, või nende kombinatsiooniks; või
 kui üle 75% toetusõiguslikust põllumajandusmaast on
püsirohumaa või maa, mida kasutatakse rohu või muude
rohttaimede kasvatamiseks; või
 kui põllumajandustootja on eelmise aasta taotlusel
kirja pandud põllumajandusmaa asendanud vähemalt
50% ulatuses uue põllumajandusmaaga ja kui taotluste
georuumilise võrdluse põhjal kasvatatakse kogu
põllumaal teistsugust põllumajanduskultuuri kui
eelmisel kalendriaastal.
Taotlejal on kohustus jätta oma majapidamise
põllumaast 5% ökoaladeks.
Ökoalana võib käsitada taotleja kasutuses oleval
põllumaal olevaid või vahetult põllumaaga külgnevaid
põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruse nr 4
„Maa heas põllumajandusja keskkonnaseisundis
hoidmise nõuded“ § 3 lõigetes 1–7 kehtestatud

HPK 9Tootmisega mitteseotud objektide või maa-alade all
asuva põllumajandusmaa minimaalne osakaal.

maastikuelemente (põllusaar,
metsasiil, kraav, kiviaed).

hekk,

puude

rida,

Ökoaladena
arvestatakse
järgnevaid
maaharimispraktikaid ning keelatud on nendel aladel
taimekaitsevahendite kasutamine:
 kesa (mustkesa, haljaskesa, sööti jäetud maa)- kehtib
tootmispiirang perioodil 01.02-01.08;
 lühikese raieringiga madalmetsa kasvualad (paju);
 lämmastikku siduvate põllumajanduskultuuride
kasvualad (esparsett, ristik,
lutsern, mesikas,
nõiahammas, vikk, hernes, aeduba, põlduba, sojauba) ja
kasvukohal peavad olema kultuurid esindatud perioodil
15.06-01.08. nimetatud kultuure võib kasvatada ka
segus, kuid osakaal taimikus peab olema üle 50%ndi.
Lämmastikku siduvaid põllumajanduskultuure ei tohi
kasvatada
veeseaduse
§-s
29
sätestatud
veekaitsevööndis.
Veeseaduse
mõistes
on
veekaitsevööndi ulatus tavalisest veepiirist (põhikaardil
märgitud veekogu piir) järgmine: 1) Läänemerel, Peipsi,
Lämmi- ja Pihkva järvel ning Võrtsjärvel – 20 m; 2) teistel
järvedel, veehoidlatel, jõgedel, ojadel, allikatel,
peakraavidel ja kanalitel ning maaparandussüsteemide
eesvooludel – 10 m; 3) maaparandussüsteemide
eesvooludel valgalaga alla 10 km2 – 1m.
Kõikidele
ökoaladele
rakendatakse
pindala
määramiseks nö kaalutegureid.
Kui taotleja põllumaa(d), mis ei ole mahetunnustatud,
on alla 10 hektari, ei pea ta sellel osal mitmekesistamise
nõudeid täitma. Kui mahetunnustamata põllumaad on
kuni 15 hektarit (15,00 ha kaasa arvatud), ei pea täitma
ökoalade tava, v.a juhul, kui ta valib nõuete täitmise
kogu põllumajandusmaal. Põllumajandustootjad, kelle
majapidamised asuvad täielikult või osaliselt Natura
2000 aladel, peavad rohestamise tavasid täitma sellises

ulatuses, mis on kooskõlas Natura direktiivide
eesmärkidega.
Ökoalade
tava
täitmisest
on
vabastatud
põllumajandustootjad, kelle: - põllumajandusliku
majapidamise toetusõiguslik põllumaa on kuni 15
hektarit (15,00 ha kaasa arvatud); või - üle 75%
põllumaast kasutatakse rohu või muude rohttaimede
kasvatamiseks, kesana,
liblikõieliste kultuuride
kasvatamiseks ; või - üle 75% toetusõiguslikust
põllumajandusmaast on püsirohumaa või maa, mida
kasutatakse
rohu
või
muude
rohttaimede
kasvatamiseks; või - põllumajandustootjad, kelle
majapidamised asuvad metsasuse erisusega hõlmatud
homogeense piirkonna sisse jääval kohaliku
omavalitsuse üksuse territooriumil vähemalt 50%
ulatuses. Põld loetakse metsasuse erisusega ala hulka
tingimusel, et põllumassiiv, millel põld asub, on täies
ulatuses metsasuse erisusega hõlmatud homogeense
piirkonna sisse jääval kohaliku omavalitsuse üksuse
territooriumil. Praktikas võivad põllumajandustootjate
majapidamise põllumajandusmaad asuda mitme
kohaliku omavalitsuse üksuse piires. Sellisel juhul
loetakse põllumajandustootja
ökoalade
nõude
täitmisest vabastatuks, kui tema põllumajandusliku
majapidamise põllumajandusmaa asub vähemalt 50%
ulatuses nõude täitmisest vabastatud kohaliku
omavalitsuse üksuse territooriumil.
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