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Põllumajandusliku tegevuse nõuded (1) 
• Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 4 punkti c 

alapunkti i tähenduses on põllumajandustoodete kasvatamine või tootmine, 

sealhulgas saagikoristus, lüpsikarja pidamine, põllumajandusloomade aretamine 

ja pidamine on põllumajanduslik tegevus, kui selleks kasutatakse kohalikele 

normidele vastavaid agrotehnilisi võtteid ja loomakasvatuse tehnoloogiaid.  

• Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 4 punkti c 

alapunkti ii tähenduses põllumajandusmaa hoidmine karjatamiseks või 

harimiseks sobilikus seisukorras ilma tavapärasest erinevaid 

põllumajandusmeetodeid või -masinaid vajava ettevalmistava tegevuseta on 

rohumaa või sööti jäetud maa hooldamine, kui seda vegetatsiooniperioodi jooksul 

niidetakse või hooldatakse muul viisil ja selle tulemusena tekkinud niide (välja 

arvatud hekseldatud rohi) ka kokku kogutakse.  

 

 



Põllumajandusliku tegevuse nõuded (2) 

• Nii põllumajandustoodete kasvatamine või tootmine kui ka 

põllumajandusmaa hoidmine karjatamiseks või harimiseks sobilikus 

seisukorras  peab toimuma nii, et oleks välistatud ebasoovitava 

taimestiku ulatuslik levik ning seda maad peab olema võimalik 

kasutada järgmisel kasvuperioodil põllumajanduslikuks tegevuseks 

ilma lisakuludeta. 

• Põllumajandusmaal kasvatatav põllumajanduskultuur peab olema 

külvatud, maha pandud või istutatud hiljemalt 15. juunil, kasutades 

kohalikele normidele vastavaid agrotehnilisi võtteid, või peab 

põllumajandusmaad hoidma sama kuupäeva seisuga kesas. 

 



Põllumajanduslik tegevuse nõuded rohumaal 

• Rohumaa või sööti jäetud maa peab olema niidetud või muul viisil 

hooldatud ja niide peab olema kokku kogutud hiljemalt 10. augustiks või 

„Looduskaitseseaduse“ § 4 nimetatud kaitstaval loodusobjektil asuva 

rohumaa hiljemalt 20. augustiks. KSM mesilaste korjealade toetuse alune 

rohumaa peab olema niidetud või muul viisil hooldatud hiljemalt 15. 

septembriks. 

• Rohumaal teostatav põllumajanduslik tegevus (nii tootmine kui ka 

hooldamine) peab olema visuaalselt tuvastatav vastavalt 10./20. augusti või 

15. septembri seisuga. 

 



Põllumajandusliku tegevuse nõuete erisused 

• Põllumajandusmaa hooldamise nõudeid ja tähtpäevi ei kohaldata 

mis tahes põllumajanduslikuks tootmistegevuseks kasutatava 

põllumajandusmaa suhtes, sealhulgas rohumaal selle rajamise 

aastal, lühiajalisel rohumaal haljasväetise sissekünni aastal ning ka 

heinaseemne ja heintaimede energiakultuurina kasvatamise korral.  

     



Minimaalsed tegevused viljaaias 

• Kehtib üldine istutamise nõue 15. juuni seisuga. Seejuures 

peab olema välistatud ebasoovitava taimestiku ulatuslik levik.  

• Juhul, kui viljapuude ja marjapõõsaste kasvatamisel ei toimu 

põllumajanduslikku tegevust põllumajandus- toodete 

kasvatamise või tootmise näol (seejuures taimede võrad on 

hooldatud ja istutustihedus on vastav), siis peavad 

rohttaimedega reavahed ja võraalused olema niidetud või muul 

viisil hooldatud sarnaselt rohumaadele ja niide peab olema 

kokku kogutud. 



Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus 

Muudatused toetusõiguslike põllumajanduskultuuride nimekirjas: 

• lisatud kapsas (valge peakapsas, hiina kapsas, lillkapsas, 

spargelkapsas, nuikapsas, lehtkapsas, brüsseli kapsas).  

• eemaldati aroonia, ebaküdoonia, viinapuu, kultuurjõhvikas ja 

kultuurmustikas. 

Pirnipuu istutustihedus on muudetud 270lt 100le puule hektari kohta. 

 

 



Üleminekutoetused  

• Üleminekutoetuse taotlejad peavad tegelema põllumajandusliku 

tegevusega põllumajanduslikus majapidamises (vähemalt 1 hektar 

põllumajandusmaad või 1 loomühikule vastaval hulgal loomi); 

• Põllumajanduskultuuri üleminekutoetust saavad taotlejad, kes 

taotlevad ÜPTd ning kellele on määratud 2006. ja/või 2008. a. 

põllumajanduskultuuri täiendava otsetoetuse toetusõigused; 

• Heinaseemne üleminekutoetust saavad need taotlejad, kellele on 

määratud 2006. a heinaseemne täiendava otsetoetuse 

toetusõigused; 

• Taotlemine PRIAs 2.-22. mai esitades pindalatoetuste taotluse ja 

maksetaotluse. 

 



Rohestamisega seotud 
muudatused 2017. aastal  



Püsirohumaa tagasi rajamine 2017. a. (1) 
• 2016. aasta andmete alusel tehti kindlaks, et Eestis on püsirohumaa suhtarv võrrelduna 

võrdlussuhtarvuga vähenenud üle 5% (täpsemalt 8,71%), millest tulenevalt tekib 

püsirohumaa(de) tagasi rajamise kohustus nendele tootjatele, kellel on ROH nõuete alusel 

kohustus püsirohumaade säilitamiseks ja kelle käes on maa, millel olnud püsirohumaa on 

eelneva kahe aasta jooksul üles haritud; 

• 2016. aasta lõpus tegi PRIA kindlaks ning määras püsirohumaa tagasi rajamise kohustuse igale 

tootjale individuaalselt, vastavalt üles haritud püsirohumaa pindalale; 

• Määratud kohustuse suurus sõltus riigi tasemel tagasi rajatava püsirohumaa pindala suurusest 

ja sellest, kui suures ulatuses oli taotleja kasutuses maad, millel olnud püsirohumaa 

kasutusotstarvet oli muudetud; 

• Taastatav püsirohumaa peab olema tagasi rajatud hiljemalt 2017. a. pindalatoetuse taotluse 

esitamise lõpptähtajaks so hiljemalt 16. juuniks ning heintaimede segu peab olema selleks 

hetkeks külvatud alale, mis planeeritakse jätta tagasi rajatavaks püsirohumaaks; 

• Alates 2017. a. ei ole lubatud püsirohumaa sh tagasi rajatava püsirohumaa 

kasutusotstarbe muutmine ega üles harimine. Rikkumise korral vähendatakse ROH 

toetust. 

 



Püsirohumaa tagasi rajamine 2017. a. (2) 
• PRIA jälgib püsirohumaa säilitamise ning tagasi rajamisega seonduvat. Samuti on PRIA-l 

kohustus teavitada tootjaid juhtumist, kui Eestis on püsirohumaa suhtarv vähenenud alla 5% (so 

saavutanud positiivse tulemuse) kui ka vähenenud üle lubatud 5% piiri. Mõlemal juhul 

avalikustab PRIA vastava info nii PRIA peadirektori käskkirjaga kui ka Ametlikes Teadannetes ja 

PRIA kodulehel (vastav muudatusettepanek ÜPT määruses); 

• Alates 2017. a. ei pea püsirohumaa üleandmisel teisele tootjale esitama püsirohumaa 

üleandmise kohta ÜPT määruses lisa 7 vormikohast teatist paberkandjal. PRIA saab vajaliku info 

kätte põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrist. Küll aga kehtib endiselt nõue, et kui 

püsirohumaa antakse üle teisele tootjale, läheb vastuvõtjale üle ka püsirohumaa säilitamise 

kohustus vastavalt kokkuleppele.  

• Ülejäänutes ROH nõuete osas 2017. a. muudatusi ette näha ei ole va HPK alusel määratletud 

ökoalade elementide osas on täpsustatud kraavi mõistet. 



Aitäh! 

Põllumajanduse otsetoetuste büroo 

otb@agri.ee 


