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Sissejuhatus 

 Tuulekaera tõrjumine toimib siis, kui tõrjet tehakse 

komplektselt kogu põllumajandussektoris.  

 Kehtiv regulatsioon ei aidanud piirata tuulekaera levikut 

ja tuulekaera levik ei ole vähenenud.  

 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse 

muutmise eesmärk oli tuulekaera tõrjeabinõude 

ajakohastamine.  

 



Muudatused seadusandluses 
  

 2008. aastal vastu võetud maaelu ja põllumajandusturu 

korraldamise seaduse (MPKS) muudatus  

 jõustub 1. aprillil 2017.  

 Põllumajandusministri 27.12.2004. a määrus nr 196 „Tuulekaera 

tõrjeabinõud” tunnistatakse kehtetuks. 

 Maaeluministri 16.03.2017. a määrus nr 28 „Tuulekaera leviku 

vältimise täpsemad abinõud“ jõustub 1. aprill 2017.  

 Põllumajandusministri 14.01.2015 määrus nr 4 „Maa heas 

põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded”  

 § 3 lg 12 tunnustati kehtetuks, jõustus 01.01.2017  



Maakasutaja halduskoormus väheneb 

 Kaob kohustus: 

 1) esitada PMA-le teatis tuulekaera esinemise kohta koos 

     kaardimaterjaliga ja tuulekaera esinemiste astmega; 

 2) koostada ja esitada PMA-le kinnitamiseks tuulekaera 

 tõrjekava; 

 3) esitada põllumassiivi tuulekaeravabaks tunnistamise taotlus; 

 4) teatada kirjalikult valduse üleandmisel valduse saajat  maal 

esinevast tuulekaerast. 



Maakasutaja kohustused (1)  

  Rakendada tuulekaera leviku vältimiseks vajalikke 

abinõusid: 

1) külviks sertifitseeritud seemne kasutamine; 

2) külvikorra ja viljavahelduse kasutamine; 

3) agrotehnilised võtted; 

4) tuulekaera väljakitkumine; 

5) taimekaitsevahendi kasutamine tuulekaera tõrjeks; 

6) levimisvõimelise tuulekaeraga saastunud 

põllumajandusmasina ja -seadme puhastamine; 

7) idanemisvõimeliste tuulekaeraseemnete hävitamine. 

 



Maakasutaja kohustused (2) 

 Tuulekaeraga saastunud põllumajandustoote ja pinnase käitlemisel 

rakendada tuulekaera leviku vältimiseks järgmisi abinõusid: 

1) tuulekaeraga saastunud põllumajandustoodet kasutatakse toidu või 

söödana üksnes selliselt töödeldud kujul, et tuulekaeraseeme ei ole 

idanemisvõimeline; 

2) teravilja või seemnete sorteerimis- ja puhastamisjäätmed põletatakse või 

hävitatakse muul viisil, mis välistab tuulekaeraseemnete idanemise; 

3) põllumajandustoote müügidokumendil kasutatakse märget „Saastunud 

tuulekaeraga”; 

4) pinnase müügi- või üleandmisdokumendil kasutatakse märget „Võimalik 

tuulekaeraga saastumise oht”; 

5) põllumajandustoodet veetakse koormakattega kaetult. 

 



Maakasutaja kohustused (3) 

 Tuulekaeraga saastunud põllumajandusmaal või  

muul maal, millel ei ole võimalik asjakohaseid  

tuulekaera leviku vältimise abinõusid rakendada  ning 

mis on naabermaaks põllumajandusmaale, niidab 

maakasutaja taimiku maha enne tuulekaera taime 

õitsemise lõpu kasvufaasi. 

 



Maakasutaja kohustused (4) 
 Tuulekaera leviku vältimise täpsemad abinõud põllumajandustoote tootmisega tegelevale maakasutajale 

1) ei külva kaera tuulekaeraga saastunud põllule; 

2) harib põllumajanduskultuurideta kesa selliselt, et seal kasvavad tuulekaerataimed ei jõuaks õitsemise lõpu 

kasvufaasi; 

3) niidab üheaastaseid haljassöödakultuure enne tuulekaera õitsemise lõpu kasvufaasi; 

4) vaheltharib ja äestab selliselt, et oleks tagatud tuulekaera hävimine; 

5) rakendab pärast põllult saagi koristamist agrotehnilisi abinõusid, et mullas olev tuulekaeraseeme idaneks ja 

talvitumisel häviks; 

6) kitkub välja üksiku ja hõredalt kasvava tuulekaerataime koos võrsesõlmega ajal, mil tuulekaer on visuaalselt 

eristatav, kuid mitte hiljem kui tuulekaera õitsemise lõpu kasvufaasis, ning eemaldab tuulekaera põllult ja hävitab 

tuulekaera põletamise teel või muul tuulekaera idanemist välistaval viisil; 

7) teeb enne põllumajandusmasina ja -seadme teiselt isikult kasutada võtmist kindlaks, et selle kasutamisega ei 

levi tuulekaer; 

8) pärast tuulekaeraga saastunud põllu harimist või saagi koristamist, saagi vedu, kuivatamist ja sorteerimist 

puhastab kasutuses olnud põllumajandusmasina ja -seadme viisil, mis välistab tuulekaera levimise; 

9) teavitab teenuse kasutamise korral teenuse osutajat tuulekaera esinemisest, et vältida tuulekaera levikut 

põllumajandusmasina ja -seadme kaudu.  



Maakasutaja kohustused (5) 

 Tuulekaera leviku vältimise täpsemad abinõud maakasutajale, kes ei kasuta 

maad põllumajandustoote tootmiseks 

1) niidab tuulekaeraga saastunud ala enne tuulekaera õitsemise lõpu 

kasvufaasi või kitkub ja hävitab tuulekaera selle põletamise teel või muul 

tuulekaera idanemist välistaval viisil; 

 2) teeb enne mulla-, koristus- ja taimekaitsetööl vajamineva masina ja seadme 

teiselt isikult kasutada võtmist kindlaks, et selle kasutamisega ei levi tuulekaer; 

 3) pärast tuulekaeraga saastunud maa harimist, niitmist või taimekaitsetööd 

puhastab kasutuses olnud masina ja seadme viisil, mis välistab tuulekaera 

levimise; 

 4) teavitab teenuse kasutamise korral teenuse osutajat tuulekaera esinemisest, 

et vältida tuulekaera levikut masina ja seadme kaudu. 



Regulatsioon on lihtsam ja mõistetavam 

 Tuulekaera levitamisena käsitatakse:  

 põllumajandusmaal ja muul maal 

 -tuulekaera leviku vältimise asjakohase abinõu          

rakendamata jätmist.  
      

 Põllumajandusmaa on maatulundusmaa sihtotstarbega 

kinnisasja või selle osa kõlvikulises koosseisus olev haritava 

maa kõlvik. 
 

 Levimisvõimeline tuulekaer on tuulekaera taim, mis on 

jõudnud vähemalt õitsemise lõpu kasvufaasi. 

 

 



Riiklik järelevalve 

 Seire ja riskipõhine riiklik järelevalve. 
 

 Tuulekaera leviku tõkestamine on tagatud riikliku järelevalve käigus 

kohaldatavate ettekirjutuste ning vajadusel sunnirahaga. 

 PMA-l on õigus rakendada tuulekaeraga saastunud maaüksusel või 

selle osal taimiku mahaniitmisel asendustäitmist.  

 



Maaeluministeeriumi tellitud uuring  
  Tuulekaeraga saastumisest tingitud majandusliku kahju.  

Olenevalt tuulekaeraga saastumise astmest oli odra saagikadu 

tuulekaera tõttu 0,7–4,7 t/ha ehk 15–100%. 

Võttes aluseks 2015 septembris kehtinud söödavilja 

realiseerimishinna, oli saamata jäänud tulu piirides 94–614 Eur/ha. 

Suvinisu puhul oli saagikadu tuulekaera esinemise tõttu 1,2–4,1 t/ha 

ehk 26–90%. Saamata jäänud tulu oli  153–532 Eur/ha.  

Kui teraviljapõldudel oleks tehtud tuulekaeratõrje efektiivsete 

herbitsiidide täisnormidega, oleks kulu olnud 50,5–53,7 Eur/ha.  



Kokkuvõte 
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