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Püsirohumaa
Püsirohumaa on maa, kus heintaimede segu on kasvanud vähemalt 5 aastat
järjest. Seega aastal 2016 tuleb taotlusel märkida maakasutuseks (PR)
püsirohumaa sellistele maadele, millel on kasvanud heintaimede segu
vähemalt 5 eelnevat aastat: 2011-2015 või ka kauem.
Püsirohumaa uuendamine heinaseemnete segu külvamise teel ei katkesta
rohumaa vanuse arvestamist. Kui heintaimede segu on kasvanud vähemalt 5
eelnevat aastat ning aastal 2016 külvatakse heinaseemnete segu uuesti, tuleb
maakasutuseks märkida ikka PR.
Monokultuuri külvamine või mustkesa katkestab rohumaa vanuse lugemise.

Püsirohumaa
Kui heintaimede segu on samal kohal kasvanud vähem kui 5 aastat, võib
vastavat maad taotlusel näidata harimispraktikana maa kesas
hoidmisena ökoalade nõude täitmiseks. Harimispraktikana näitamine
peatab rohumaa vanuse lugemise.

Näide: heintaimede segu on samal kohal kasvanud aastatel 2012-2015.
Aastal 2016 märgitakse maa taotlusele harimispraktikana (kesa).
Järgnevatel aastatel ei märgita. Niisugune maa muutub püsirohumaaks
peale 2017. aastat ja tuleb püsirohumaana näidata 2018. aasta taotlusel.
Sama moodi peatab lühiajalise rohumaa vanuse lugemise ka piirkondliku
mullakaitse toetuse taotlemine
On väga oluline märkida maakasutus taotlusele õigesti, vastavalt rohumaa
vanusele. See võimaldab õigesti arvutada pindalapõhised toetused ning
samuti kontrollida püsirohumaade säilitamise nõude täitmist kogu Eesti
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Püsirohumaade säilitamine
2015. aasta pindalatoetuste taotluste andmetel on Eestis
püsirohumaa suhtarv vähenenud võrreldes võrdlussuhtarvuga üle
5%. Üheks põhjuseks on asjaolu, et paljud taotlejad ei olnud
märkinud taotlusele maakasutust vastavalt rohumaa vanusele.
Sellega seoses teavitati 2016. a. veebruaris taotlejaid, kes olid
2015. aasta taotlusele oma kasutuses olevale püsirohumaale
märkinud maakasutuseks “(P) Põllukultuurid” ja kasvatatavaks
kultuuriks segu, mis ei katkesta püsirohumaa järgnevust.

Püsirohumaa säilitamine
- PR kohustust jälgitakse riigi põhiselt.
- Riigi võrdlusarv kehtestati 2012 ja 2015 PIN taotluste alusel. Kui
PR aastane suhtarv peaks võrdlusarvu suhtes >5% lõhki
minema, määratakse taotlejapõhine tagasirajamise kohustus.
- Tagasirajamise kohustus määratakse taotlejatele, kes kasutavad
maad, kus on viimase kahe aasta jooksul PR üles haritud. Antud
näite puhul kui peaks tekkima vajadus tagasirajamiskohustuse
määramiseks, määratakse see taotlejale, kelle käes on
ülesharitud PR. (Kui taotleja on naabrilt üle võtnud PR’i ja harib
üles, siis tagasirajamise kohustus tekib temale).
- Kui PR liigub üldse taotlusalusest pinnast välja, siis
tagasirajamiskohustust taotlejale üles ei jää.

Näide võimalikust rohumaa
tagasirajamise arvutusest
Tagasi rajada PR-i kokku (ha)

100

Üles haritud PR-i kokku (ha)

2000

%

Taotlejad

5
Üles haritud PR taotleja
lõikes(ha)

100/2000=0,05
Tagasirajamise kohustus
taotleja lõikes (ha)

a

1000

0,05*1000=50

b

200

0,05*200=10

c

100

0,05*100=5

d

700

0,05*700=35

Kokku

100
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