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MAK 2014-2020 keskkonna- ja kliimameede 
ehk põllumajanduslik keskkonnatoetus 
 

1. Keskkonnasõbraliku majandamise toetus e. KSM 

2. Keskkonnasõbraliku aianduse toetus 

3. Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus 

4. Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus  

5. Piirkondlik mullakaitse toetus  

6. Piirkondlik veekaitse toetus  

7. Ohustatud tõugu looma kasvatamise toetus 

 



• Kõikide taimede tolmeldamiseks ei jätku enam tolmeldajaid – mure nii 

kultuur- kui ka looduslike taimede piisava tolmeldamise pärast 

• Tolmeldamiskriisi põhjustena on muuhulgas välja toodud haigused ja 

parasiidid ning nende tõrje, kliimamuutus ja erinevate tegurite koosmõju, 

kuid peamiseks peetakse intensiivistunud põllumajandust, millega 

kaasneb elupaikade ja toiduressursi kadu ning suurenenud pestitsiidide 

kasutus 

• Drastilisemaks tolmeldajate kao näiteks on „pere kokkukukkumise 

sündroom“ ehk „mesilaste kollaps“ – selget põhjust teada ei ole 

 

Tolmeldamiskriis maailmas 
 



Kuidas mesilastele avalduvaid negatiivseid mõjusid leevendada? 

Mesilaste korjealade rajamine, miks selline 
tegevus? 

Kui mesilasperede läheduses on rikkalik toiduressurss, mis pakub nii 

õietolmu kui ka nektarit, tõstab see mesilaste vastupidavust 

haigustele, kahjuritele ja keskkonnast tulenevatele negatiivsetele 

mõjudele 

Mesilaste tervist võivad mõjutada põllumajandus- ja 

mesinduspraktikad, haigused, kahjurid, kliima jm 



Mesilaste korjealade rajamise tegevus on 
keskkonnasõbraliku majandamise toetuse  
lisategevus 

Toetust mesilaste korjealade rajamise tegevus eest võib taotleda 

KSM taotleja KSM kohustusega maale: 

• füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik 

• miinimumpind 1,0 ha  

• toetust saab põllumaa kohta, sh kuni 4 a. rohumaad 

• kolm erinevat põllumajanduskultuuri 

• KSM nõudeid tuleb täita viiel järjestikusel aastal (mesilaste 

korjealade rajamise lisategevust ühel aastal) 



Mesilaste korjealade rajamise tegevuse 
toetusõiguslikkuse nõuded 
 • Toetuse taotlemiseks vähemalt 10 mesilasperet 

• Iga 0,5 hektari korjetaimedega rajatud maa kohta 

vähemalt 1 mesilaspere 

• Mesilasperede andmed PRIA loomade registris 15. 

maiks 1. mai seisuga  

 

 



Toetusõiguslikud korjetaimed 
• valge sinep, harilik tatar, põlduba, aeduba, suvivikk, põld-hiirehernes 

• punane-, roosa-, valge ristik, harilik esparsett, harilik nõiahammas, 

harilik lutsern, humallutsern, kollane mesikas, valge mesikas, harilik 

keerispea, harilik ussikeel, valkjas mesiohakas 

• aniisi hiidiisop, harilik iisop, aedmajoraan, pikalehine münt, piparmünt, 

põldmünt, rohemünt, väärismünt, ümaralehine münt, naistenõges, 

aedsalvei, veiste südamerohi, harilik kurgirohi, moldaavia tondipea 

 

 



Korjetaimede asukoht ja pind 

• Vähemalt kolm korjetaime liiki 15. augustini 

• Korjetaimede põllud mesilasperedest kuni 200 meetri 

kaugusel  

• Korjetaimed puhaskultuurina, õitsevad  

• Kolmest peamisest korjetaime liigist väikseima liigi 

kogupindala vähemalt 20% kolme peamise korjetaime liigi 

kogupindalast 
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Korjealade hooldamine 

• Korjealadel glüfosaadi kasutamise keeld 

• Korjealade niitmine, karjatamine, hekseldamine ja 

maa ettevalmistamine järgmise kultuuri 

kasvatamiseks on keelatud kuni 15. augustini  

• Mitmeaastaseid korjetaimi (va  haljasväetis), tuleb 

külviaastale järgnevast aastast alates 

niita/hekseldada ajavahemikul16.08-15.09 

 



Taotlemine ja ühikumäär 

• Taotlusi võetakse vastu 2.—21. maini 

• Taotlusega esitada mesilasperede arv, kellele 

korjeala rajatakse 

• Kui taotlejal on kokkulepe mesilasperede 

kasutamiseks, esitatakse ka andmed mesiniku kohta  

• Mesinik kinnitab andmete õigsust e-PRIAs 

• Ühikumäär alates 2017. aastast 193 €/ha/a 



Mesilaste korjealade rajamise toetuse pind ja 
taotlejate arv on suurenenud 
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Määratud pind

Heakskiidetud taotlejad

Toetust on määratud kokku 48 783 eurot 



Koostöö mesinike ja põllukultuuride 
kasvatajate vahel on suurenenud 
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Toetusaluste põldude asukohad 
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Taotletud korjetaimede liikide osakaal 
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Kuidas on lähinaaberriikides tolmeldajate 
korjealade toetamisega? 

• Korjetaimede kasvatamist toetatakse Lätis, Leedus, 

Soomes (Ahvenamaal) 

• Toetustes üldjuhul sarnased nõuded, mõningaste  

erinevusega 

• Toetuse ühikumäär varieerub 68−100 eur/ha/a 

 

 

 



Euroopa Komisjon käivitas Euroopa Liidu 
tolmeldajate algatuse 

• 1. detsember 2017 avaldas Euroopa Komisjon EU Pollinators 

Initiative tegevuskava 

• Tegevuskava üheks osaks on avalik konsultatsioon 

• Küsitlus kestab kuni 5. aprillini ja on leitav aadressil: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/public_consultation_on_a

n_EU_initiative_for_pollinators 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/public_consultation_on_an_EU_initiative_for_pollinators
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Reelika Päädam 

reelika.paadam@gmail.com 
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Tänan! 


