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Nõuetele vastavus 2021. aastal

o 2021. aastal  nõuetele vastavuse süsteemi maa heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis hoidmise nõuetes (HPK) muudatusi ei ole.

o 2021. aastal nõuetele vastavuse süsteemi  kohustuslike majandamisnõuete (KM) 
muudatused:

• KM 1 nõude 1 alla lisandus täiendus: Kasvavate kultuuridega kaetud haritavale 
maale tohib 1. novembrist kuni 30. novembrini laotada sõnnikut juhul, kui see viiakse 
mulda 24 tunni jooksul.

• KM 1 alla lisandus nõue 7: Silo hoidmisel silohoidlas või maa peal peab olema 
tagatud hoidlale ja silo hoidmisele kehtestatud nõuete täitmine.

• KM 12 nõude 6 alla lisandus täiendus: Kuldi kihvade lühendamist on lubatud teha 
vajaduse korral teiste sigade vigastamise vältimiseks või ohutuse tagamiseks. 
Sabade lõikamine on lubatud üksnes juhul, kui muud sigade pidamise keskkonda ja 
loomkoormust arvestades rakendatud ennetavad meetmed sabade närimise ja 
muude voomade vältimiseks ei ole andnud tulemusi.



Ühtse pindalatoetuse ja rohestamise toetuse 
muudatused 2021. aastal (1)- metsasuse 
erisus:• Alates 2021. aastast on metsasuse erisusega hõlmatud piirkond 

laienenud 4 kohaliku omavalitsuse üksusega. Teisisõnu Eesti 
piiriäärsete alade, Vahe-Eesti ning Lääne-Eesti, sh saarte piirkonnale 
lisandusid juurde: Rapla vald, Raasiku vald, Saku vald ning Paide 
linn. 

• Ökoalade määramise kohustus ei laiene nendele 
põllumajandustootjatele, kelle majapidamised asuvad vähemalt 50% 
ulatuses nn metsasuse erisusega hõlmatud kohaliku 
omavalitsusüksuse territooriumil ja kuuluvad eelpool nimetatud 
piirkonda.



Ühtse pindalatoetuse ja rohestamise toetuse 
muudatused 2021. aastal (2) – PÜRM säilitamine ja 
tagasi rajamine (TAR):
• 2020. a pindalatoetuste taotluste andmete alusel vähenes Eesti riigi 

tasandil säilitatava püsirohumaa suhtarv võrreldes 2015. a 
kehtestatud võrdlus-suhtarvuga lubatud 5% asemel 5,93%! 
Kolmandat korda TAR rakendamine!

• Sellest tulenevalt peavad 2021. a hakkama püsirohumaid tagasi 
rajama põllumajandustootjad, kelle kasutuses on viimasel kahel aastal 
olnud ülesharitud püsirohumaid ning kellele kohalduvad rohestamise
nõuded.

• Seoses püsirohumaa säilitamise kohustuse mitte täitmisega, kehtib 
2021. a täielik püsirohumaade üles harimise keeld
põllumajandustootjatele, kellele kohalduvad rohestamise toetuse 



Ute ja kitse kasvatamise otsetoetus 2021. 
aastal

• Taotleja kasvatab põllumajandusloomade registri 
andmete kohaselt 2.03.-8.05. iga päev minimaalselt 
10 utte või emakitse

• Utt kui ka emakits peab olema 2.03. seisuga
vähemalt 10 kuu vanune

• Karja maksimaalne suurus puudub, kuid toetust 
makstakse maksimaalselt 100 ute või emakitse eest
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