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Nõuded 2015. ja 2016. aastal
Püsirohumaal võis 2015. aastal jätta heksli põllule:
1) kogu püsirohumaal, kui taotleja kasutuses oli kuni 10 hektarit põllumajandusmaad;
2) kuni 10 hektaril + kuni 10 protsendil põllumajandusmaa pindala osast, mis

ületab 10 hektarit;
3) kui taotleja kasutuses olevast põllumajandusmaast moodustas põllumaa, välja arvatud
lühiajaline rohumaa, üle 30 protsendi;
4) kui põllumajandusloomade registri andmetel on taotlejal taotluse esitamise aasta 15.
juuni seisuga selline arv karjatatavaid põllumajandusloomi, et loomkoormus püsirohumaa
hektari kohta on vähemalt 0,2 loomühikut.
2016. aastal võis jätta hekseldatud rohu kokku kogumata kuni 15 protsendil taotleja
kasutuses olevast toetusõiguslikust põllumajandusmaast, mille kohta taotletakse
toetust.

Naaberriikide valikud
LÄTI
Rohumaad peab niitma või hekseldama vähemalt korra enne 15. augusti ja rohi ning
heksel tuleb kokku koguda.
LEEDU
Rohumaad peab vegetatsiooniperioodi jooksul hooldama vähemalt kaks korda – niitma
koos heina koristamisega või hekseldama (esimest korda enne 1. juulit ja teist korda enne
31. augusti).
POOLA
Rohumaad peab niitma koos heina koristamisega või hekseldama vähemalt korra enne
31. augusti.

Valikud 2017. aastaks
Nii 2015. kui ka 2016. aastal teavitas Euroopa Komisjon Eestit, et kehtestatud nõuded ei
ole vastavuses EL õigusega ja esineb risk mittevastavusele (finantskorrektsioonile).
Lisades, et põllumajandusmaa hooldamise nõue peab rakenduma kogu
põllumajandusmaale ühetaoliselt, ilma mingisuguse erisuseta, millest lähtuvalt on vaja
otsustada, kuidas rakendada 2017. aastal otsetoetuste minimaalsete hooldustööde
nõuet. Võimalikud valikud on järgmised:
1) Hekseldamisel heksli maha jätmine lubatud (rakendab Poola);

2) Hekseldamisel heksli kokku kogumine nõutud (rakendab Läti);
Kaaluda võib ka järgmisi valikuid:
3) Hekseldamisel heksli maha jätmine lubatud aga hekseldama peab 2 korda aastas (rakendab Leedu);

4) Hekseldamisel heksli maha jätmine lubatud aga igal 3. aastal muudetakse nõuet nii, et hekseldamisel
tuleb 3. aastal heksel kokku koguda.

Valiku tegemisel on väga oluline arvestada
püsirohumaa(de) tagasi rajamisega - 2017!
Kui tehakse kindlaks, et määruse (EL) 1307/2013 art. 45 (2) osutatud suhtarv on vähenenud üle
5% võrreldes võrdlussuhtarvuga, näeb asjaomane liikmesriik ette nii kohustuse muuta alad
tagasi püsirohumaa all olevateks aladeks kui ka eeskirjad, millega hoida ära püsirohumaa uusi
muutmisi. Püsirohumaa referents ehk püsirohumaa võrdlussuhtarv kogu põllumajandusmaasse
oli 0,2685. Praeguste andmete põhjal on käesoleva aasta suhtarv 0,2451. Suhtarvu muutust
võrdlusarvu suhtes arvutatakse valemiga (0,2451-0,2685)/0,2685. Selle tulemusena on
püsirohumaa suhe riigis tervikuna vähenenud lubatud 5% asemel ligi 9%;

Põllumajandustootjaid teavitatakse individuaalsest tagasi rajamise kohustusest, et hoida ära
püsirohumaade uus üles harimine, viivitamata ja igal juhul enne käesoleva aasta 31. detsembrit,
mil toimus rohkem kui 5% vähenemine. Püsirohumaade tagasi rajamise kohustus määratakse
nendele taotlejatele, kelle käes on maa, millel olev püsirohumaa on üles haritud viimase kahe
aasta jooksul (2015 või 2016). Tagasirajamisele kuuluv pind määratakse proportsionaalselt
sõltuvalt ülesharitud püsirohumaa pinnast ning PRIA saadab teatised hiljemalt eelpool mainitud
kuupäevaks;
Euroopa Komisjoni poolt välja töötatud püsirohumaa juhise (DS/EGDP/2015/02FINAL) kohaselt
võivad liikmesriigid otsustada tagasi rajada enam püsirohumaad nö reserviga, kindlustamaks
järgmisteks aastateks püsirohumaa säilimine.
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