
 

Muutuvad tuulekaera leviku vältimise abinõud 

Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmisega jõustuvad 1. aprillist 2017 tuulekaera 

tõrjeabinõude rakendamist reguleerivad sätted  

 Maakasutaja ei pea esitama Põllumajandusametile (PMA) tuulekaera teatist, kui tuvastab 

oma põllul tuulekaera 

 Maakasutaja ei pea koostama tuulekaera tõrjekava viieks aastaks ja seda PMAle 

kinnitamiseks esitama  

 Maakasutaja ei pea esitama PMAle põllumassiivi tuulekaeravabaks tunnistamise taotlust 

 Tuulekaera tõrjeabinõude rakendamine ei ole enam seotud Euroopa Liidu ühise 

põllumajanduspoliitika toetusega, vastavalt maa heas põllumajandus- ja 

keskkonnaseisundis hoidmise nõudele 

 Maakasutajat ei karistata väärteokorras karistusseadustiku alusel 

Maakasutaja peab endiselt rakendama tuulekaera leviku vältimise abinõusid 

 Tuulekaer levib kiiresti ning põhjustab teravilja seemnekasvatuses ja tarbeviljapõldudel olulist 

majanduslikku kahju. Tuulekaera tõrjumata jätmine toob kaasa tuulekaera leviku seni veel saastumata 

aladele, tuues seeläbi kaasa lisakohustusi ning mõjudes negatiivselt teiste tootjate 

majandustegevusele, sest idanemisvõimeline seeme võib mullas püsida kuni 10 aastat. 

Tõrjega peab maakasutaja tegelema igal aastal, et levikut pidurdada ja saastunud alasid vähendada. 

Maakasutaja peab nii põllumajandusmaal kui ka muul maal rakendama vajalikke abinõusid tuulekaera 

vältimiseks ja vältida tuleb ka tuulekaera levikut oma maalt naabruses olevale maale. Samuti tuleb 

tuulekaera tõrjuda põldudevahelistel aladel ja tähelepanuta ei tohi jätta  teeääri, kraaviääri, elektriliinide 

postide aluseid jne. 

Tuulekaera leviku vältimise abinõud  

1. kasutage külviks sertifitseeritud seemet 

2. kasutage külvikorda ja viljavaheldust 
3. kasutage agrotehnilisi võtteid 
4. kasutage tuulekaera väljakitkumist 
5. kasutage tuulekaera tõrjeks taimekaitsevahendit 
6. puhastage põllumajandusmasinad ja -seadmed vahetult pärast kasutamist tuulekaeraga 

saastunud põllul ning põllumajandusmasina ja –seadme kasutada võtmisel või teenustöö 
kasutamise korral teavitage  tuulekaera esinemisest oma põllumajandusmaal 

7. hävitage idanemisvõimelised tuulekaeraseemned 
 

 
 

 



 

Maakasutaja 

Maakasutaja on maaomanik või maa otsene valdaja, kui maaomanik on andnud maa teise isiku 

valdusse ja kasutusse. Sellisel juhul  on tuulekaera tõrjumise kohustus isikul, kellele valdus on üle antud 

ja kes on sel juhul maa otsene valdaja.  Riik ja kohalikud omavalitsused peavad oma maadel vältima 

tuulekaera levikut. 

 

Tuulekaera tõrjeabinõude rakendamise järelevalve  

PMA korraldab järelevalvet seirena ja planeeritud riskipõhise kontrollina.  Riskipõhise kontrolli 

läbiviimisest teavitatakse maakasutajat  ette. Kohapeal kontrollitakse tuulekaera esinemist põldudel ja 

tõrjeviiside tõhusust hinnatakse visuaalselt. Põlluraamatust vaadatakse, milliseid tõrjeabinõusid on 

põllul rakendatud. Kontrolli tulemusel vormistatakse protokoll ja kontrollitaval on õigus esitada 

vastuväiteid, küsimusi ja selgitusi.  

Tõrjeabinõude täitmata jätmise korral on PMAl õigus teha ettekirjutus koos sunniraha rakendamise 

hoiatusega. Sunniraha on summa, mille maakasutaja  peab tasuma, kui ettekirjutusega pandud 

kohustused määratud tähtajaks ei ole täidetud. Vastavalt korrakaitseseadusele on sunniraha ülemmäär 

9600 eurot. PMA lähtub sunniraha summa määramisel kaalutlusõiguse põhimõtetest. Seaduse 

muudatusega on ka võimalus kohaldada sundniitmist ja see rakendatakse, kui ettekirjutusega pandud 

kohustust ei täideta ning ohustatakse naabruses olevat põllumajandusmaad. Sel juhul nõutakse 

maaomanikult sisse ka niitmiskulud. 

 

Teavita tuulekaerast! 

Maakasutajad saavad aidata kaasa olukorra parandamisele teavitades PMAd põldudest, kus ei ole 

rakendatud tuulekaera tõrjeabinõusid ja tuulekaer lokkab. Tuulekaerast saab teavitada 

tuulekaer@pma.agri.ee ja lisainfot saab PMA kodulehelt www.pma.agri.ee  

 

Tuulekaera kaardikiht PRIA veebikaardil 

Maakasutajate teavituste põhjal on loodud tuulekaeraga saastunud alade kaardikiht, mis on abiks 

maakasutajatele tootmisotsuste tegemisel. Teavituste põhjal on tuulekaeraga saastunud pind  

255 193 ha ja see on umbes 38,6 % põllukultuuride kasvupinnast.  

Kaardikiht asub Põllumajanduduse Registrite ja Informatsiooni Ameti põllumassiivi veebikaardil 

https://kls.pria.ee/kaart/. Kihi valik aktiveerub, kui avada abiinfo kihid ja kaarti suurendada. 
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