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1.

SISSEJUHATUS

Põllumajandusuuringute Keskus viis läbi 2017. aastal Eesti Maaelu Arengukava 2014-2020
hindamise raames põllumajandustootjate e-küsitluse, mille eesmärgiks oli välja selgitada:


põllumajandustootjate üldine teadlikkus ja informeeritus keskkonda puudutavates
küsimustes;



põllumajandustootjate levinumad tegevuspraktikad;



põllumajandustootjate hinnang oma keskkonnaalaste teadmiste kohta ja



põllumajandustootjate arvamused maaelu arengukava toetuste (nõuete) kohta.

Põllumajandusuuringute Keskus on varasematel aastatel maaelu arengukava püsihindamise
raames põllumajandustootjate seas korraldanud kaks keskkonnateadlikkuse postiküsitlust (2004.
ja 2007. a) ja kaks e-küsitlust (2009. ja 2014. a). Esimesed küsitlused keskendusid tootjate üldise
keskkonnateadlikkuse taseme teadasaamiseks. 2009. aastal lisandusid küsimused MAK 2. telje
meetmete kohta ning 2014. aasta küsitluses lisandus veelgi küsimusi ja/või täpsustusi
põllumajandustootjate ettevõttes majandamise kohta.
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2.

KOKKUVÕTE

2017. aastal PMK poolt MAK 2014-2020 hindamise raames läbi viidud põllumajandustootjate eküsitluse eesmärk oli välja selgitada põllumajandustootjate üldine teadlikkus ja informeeritus
keskkonda puudutavates küsimustes, levinumad tegevuspraktikad, põllumajandustootjate hinnang
oma keskkonnaalaste teadmiste kohta ja põllumajandustootjate arvamused MAK toetuste (nõuete)
kohta.
Küsimustik saadeti tootjatele, kes olid 2015. ja/või 2016. aastal taotlenud pindala- ja/või
loomatoetusi. Kui üks ja sama aadress oli kontaktiks mitmel toetuse taotlejal, siis jäi e-kirja saaja
otsustada, missugusest ettevõttest lähtudes ta küsitlusele vastab. Küsimustik saadeti 10 545 e mailile (57% taotlejate koguarvust). Küsimustikule vastas 3328 tootjat (vastamisaktiivsus 32%),
lõpuni vastatud ankeete oli 2560 ja osaliselt täidetud ankeete 768. Analüüsi kaasati ainult lõpuni
vastatud ankeedid.
Uuringu tulemused on jaotatud teemablokkidesse. Küsimustik koosnes 101 küsimusest ja oli üles
ehitatud nii, et vastavalt valikutele „Üldküsimuste“ blokis (tegevusvaldkond, toetused), tulid
järgmised küsimused. Edasised küsimused hõlmasid rohumaade majandamist, agrotehnoloogiat,
elurikkust, keskkonnateadlikkust ning maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise
nõudeid ning kliimat ja keskkonda säästvaid põllumajandustavasid. Seejärel keskenduti MAK
keskkonnatoetustele – uuriti tootjate hoiakuid ja tegevuspraktikaid seoses keskkonnasõbraliku
majandamise, piirkondliku mullakaitse, keskkonnasõbraliku aianduse, kohalikku sorti taimede
kasvatamise, ohustatud tõugu looma pidamise, poollooduslike koosluste hooldamise,
mahepõllumajanduse, Natura 2000 põllumajandusmaa ning loomade heaolu toetuste taotlemisega.
Lõpetuseks paluti tootjatel kommenteerida maaelu arengukava toetusi vabas vormis ning teha
omapoolseid ettepanekuid. Kommentaare ja soovitusi laekus 725 vastajalt (28%).
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3.

METOODIKA

PRIA andmetel oli 2015. ja/või 2016. aastal (seisuga 09.09.2017) pindala- ja loomatoetuste
taotlejaid kokku 18 484. Teavituskiri koos palvega täita küsimustik saadeti välja tootjatele, kes
olid 2015. ja/või 2016. aastal taotlenud pindala- ja/või loomatoetusi ning kellel oli PRIA
kliendiregistris e-maili aadress. Topelt e-maili aadressid eemaldati, st kui üks ja sama aadress oli
kontaktiks mitmel toetuse taotlejal, siis jäi e-kirja saajal endal otsustada, missugusest ettevõttest
lähtudes ta küsitlusele vastab. Ühe kontaktisikuga võivad seotud olla nii suuruse,
tegevusvaldkonna, taotletud toetuste kui muude tunnuste poolest vägagi erinevad ettevõtted.
Kutset ei saadetud eesti.ee lõpuga domeenidele, kuna varasem kogemus näitas, et need e-kirjad ei
jõua sageli adressaadini. Küsimustik saadeti kokku 10 545 e-mailile (57% taotlejate koguarvust).
Küsitlus saadeti välja 09.12.2016, kuid tehnilise rikke tõttu see kõigini ei jõudnud. 15.02.2017
saadeti küsimustik uuesti, jättes seekord välja 285 tootjat, kes olid küsitlusele juba vastanud.
17.03.2017 saadeti tootjatele meeldetuletus, küsimustikule sai vastata kuni 23.03.2017.
Küsimustikule vastas 3328 tootjat (vastamisaktiivsus 32%), lõpuni vastatud ankeete oli 2560 ja
osaliselt täidetud ankeete 768. Analüüsi kaasati ainult lõpuni vastatud ankeedid, kuna küsimustik
oli üles ehitatud nii, et vastavalt valikutele „Üldküsimuste“ blokis (tegevusvaldkond, toetused),
tulid järgmised küsimused. Küsimustikus oli kokku 101 küsimust (Lisa 1).
Uuringu tulemustega tutvudes tasub meeles pidada, et tegu on küsitlusega ning tulemused sõltuvad
põllumajandustootjate antud vastustest. Tulemuste tõlgendamisel on püütud seda asjaolu silmas
pidada.
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4.

ÜLEVAADE VASTAJATEST

Küsitlusele vastajaid oli kokku 2560, neist 63% mehed ja 37% naised.
Vastajatest 80% olid ettevõtte omanikud, 8% esindajad, 7% juhatuse liikmed ning 2% töötajad.
4% oli märkinud vastusevariandi „teised“, ligikaudu viiendikul neist juhtudest oli tegu omaniku
pereliikme või lähisugulasega. Ilmselt tekitas mõnedes vastajates segadust termin „ettevõte“, kuna
ligi kolmandik vastusevariandi „teised“ valinutest pidas vajalikuks täpsustada, et ei oma ettevõtet,
vaid tegutseb FIE või eraisikuna. Nii küsimustikus kui käesolevas aruandes on kasutatud mõistet
„ettevõte“ tootjate põllumajanduslike majapidamiste kohta, tegemata vahet, kas tegemist on
eraisiku, füüsilisest isikust ettevõtja või äriühinguga.
Enim vastanuid (67%) kuulus vanusegruppi 41-65, vanusegruppides 66+ ja 18-40 oli vastavalt
18% ja 15% küsimusele vastanutest.
Ainult praktiline põllumajanduslik kogemus (põllumajanduslik haridus puudub) oli koguni 58%
vastanutest. Põllumajanduslik kutse- või keskeriharidus oli 23% ning põllumajanduslik
kõrgharidus 13% vastajatel. 6% küsimusele vastanud tootjatel oli nii põllumajanduslik kutse- või
keskeriharidus kui ka kõrgharidus.
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5.

TULEMUSED

Uuringu tulemused on jaotatud 16 peatükiks, lähtudes esitatud küsimuste jaotumisest
teemablokkidesse. Küsimustik koosnes 101 küsimusest. Käsitletud teemad jagunevad järgmiselt:
1.

Üldküsimused (andmed põllumajandusettevõtte suuruse, tegevusala, taotletud toetuste kohta)

2.

Rohumaade majandamine (niitmispraktikate, kasutusotstarbe ning rohumaade väetamisega
seonduv).

3.

Agrotehnoloogia (väetamise planeerimise, põhu kasutuse, I-taimekaitse, huumuskalkulaatori,
mullaproovide ja väetistarbekaartidega seotud küsimused).

4.

Elurikkus (tootja hinnang elurikkusele ja selle säilitamisele ettevõtte põllumajandusmaal, oma
teadmiste tasemele ning teabeallikatele erinevates elurikkuse valdkondades – linnud, taimed,
mullaelustik, putukad).

5.

Keskkonnateadlikkus (põllumajandustootjate keskkonnateadlikkus, valmisolek täiendavaid
keskkonnaalaseid piiranguid järgida ja kliimamuutustega seotud küsimused).

6.

Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded (HPK) ja rohestamine
(tootja hinnang ökoalade ja maastikuelementide säilitamise ning põllumajanduskultuuride
mitmekesistamise nõuetele).

7.

Keskkonnasõbralik majandamine (KSM) – tootja hinnang KSM nõuete jõukohasuse,
sertifitseeritud seemnete kasutamise, taimekahjustajate seire tegemise, glüfosaadi kasvuaegse
kasutamise piirangu ning põllulindude soodustamise lisategevuse kohta, lisaks küsimused
KSM mitte taotlemise põhjuste kohta.

8.

Piirkondlik mullakaitse (MULD) – küsimused piirkondliku mullakaitse toetusaluse maa
hooldus- ja kasutusviiside ning rohumaade rajamisel ja uuendamisel kasutatud maaharimise
viisi kohta.

9.

Keskkonnasõbralik aiandus (KSA) – tootja hinnang kõige raskemini täidetavatele
keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetuse ning keskkonnasõbraliku köögivilja, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetuse nõuetele; mainitud
toetuste mittetaotlemise peamised põhjused.

10. Kohalikku sorti taimede kasvatamine (SORT) – küsimused kohalikku sorti taimede
kasvatamise toetuse raames kasvatatavate kultuuride kohta ning toetuse mittetaotlemise
põhjuste kohta.
11. Ohustatud tõugu loomade pidamine (OTL) – tootja hinnang ohustatud tõugu loomade
pidamise peamistele motivaatoritele ja vastava toetuse olulisusele.
12. Poollooduslike koosluste hooldamine (PLK) – niitmistehnika, PLKdel karjatamise kohta
käivad küsimused; tootja hinnang PLK toetuse nõuetele, PLKde väärtustamisele,
pärandkultuuri objektide olulisusele, PLK elupaikadel põhinevatele toodetele ja teenustele.
6

EESTI MAAELU ARENGUKAVA 2014-2020 4. JA 5. PRIORITEEDI PÜSIHINDAMINE

13. Mahepõllumajandus (MAHE) – sel korral küsiti tootja hinnangut kõige raskemini täidetavate
mahetoetuse nõuete või tegevuste kohta.
14. NATURA 2000 toetus põllumajandusmaale (NAT) – küsimused teabeallikate, vastava toetuse
põhjendatuse, Natura 2000 rohumaade kasutamise ja hooldamise ning seonduvate piirangute
kohta.
15. Loomade heaolu (LHT) – tootja hinnang loomade heaolu toetuse nõuete ja tegevuste
jõukohasusele ning rakendamise motivaatoritele; põhjused, miks antud toetust ei taotleta.
16. Ettepanekud ja kommentaarid maaelu arengukava toetuste kohta – tootjatel oli võimalus teha
ettepanekuid/kommentaare maaelu arengukava toetuste kohta.
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5.1 ÜLDKÜSIMUSED
Analüüsiti kokku 2560 põllumajandustootja vastuseid. Kõige enam oli e-küsitlusele vastanute
hulgas tootjaid, kelle ettevõtte suurus jäi vahemikku 0-10 ha ja 11-100 ha – vastavalt 45% ja 42%
(Joonis 1). Ettevõtteid suurusega 101-500 ha esindas 9% ning nii 501-1000 ha kui 1001-5000 ha
vaid 2% vastanutest. Üle 5000 ha suurused ettevõtted 2016/2017. a küsimustikule vastanute seas
esindatud ei olnud.
2% 2%
9%

0-10 ha

11-100 ha
45%

101-500 ha

501-1000 ha
42%

1001-5000 ha

Joonis 1. E-küsitluses osalenud ettevõtete (n=2560) jagunemine suurusgrupiti

Lühiajalisi rohumaid oli 31% ning püsirohumaid 84% ettevõtetes. Üheaastaseid põllukultuure
(sinna hulka loeti tera- ja kaunviljad ning õli-, kiu- ja rühvelkultuurid) kasvatas 37%, köögivilja,
ravim- ja maitsetaimi või maasikat kasvatas 21% ning marja- või puuviljakultuure 17% ettevõtteid.
Loomi peeti 33%, linde 10% ning mesilasi 9% ettevõtetes.
Analüüsiti ka erinevate tegevusalade esinemist ettevõtetes suurusgrupiti (Joonis 2). Püsirohumaid
oli igas suurusgrupis valdaval hulgal (78-92%), lühiajalisi rohumaid, üheaastasi põllukultuure ning
loomi oli sagedamini suurematel tootjatel, seevastu köögivilja, ravim- ja maitsetaimi või
maasikaid, marja- või puuviljakultuure kasvatasid sagedamini väiksemad tootjad. Linde ja
mesilasi peeti kõige sagedamini 11-100 ha suurusgruppi kuuluvates ettevõtetes.
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100

Lühiajalised rohumaad

90
Püsirohumaad

80
70

Üheaastased põllukultuurid

%

60
50

Köögivili, ravim- ja
maitsetaimed, maasikad

40

Marja- või puuviljakultuurid

30
20

Loomad

10
Linnud

0
0-10

11-100

101-500 501-1000 1001-5000
pindala, ha

Mesilased

Joonis 2. Erinevate tegevusalade esinemine ettevõtetes suurusgrupiti (*üks vastaja võis valida mitu
vastust)

Tootjatelt uuriti ka taotletud põllumajandustoetuste kohta. Selgus, et 2015. ja/või 2016. aastal on
taotletud kõiki toetusi, mille kohta uuringus küsiti (Tabel 1). Ootuspäraselt kõrge (96%) oli ühtse
pindalatoetuse ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetuse (ÜPT) taotlejate
osakaal. Eesti Maaelu Arengukava (MAK) 2014-2020 toetustest taotleti kõige rohkem loomade
heaolu toetust (LHT, 18%) ning keskkonnasõbraliku majandamise toetust (KSM, 11%). Kõige
harvem oli taotletud mesilaste korjealade rajamise lisategevust, mis on KSM lisategevus (0,04%),
keskkonnasõbraliku aianduse toetust puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste
elluviimise eest (KSA, 0,2%), kohalikku sorti taimede kasvatamise toetust (SRT, 0,3%),
keskkonnasõbraliku aianduse toetust köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning
maasikakasvatuse tegevuse elluviimise eest (KSK, 0,4%) ning põllulindude soodustamise
lisategevust (KSM lisategevus, 0,6%).
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Tabel 1. Ülevaade 2016/2017. aastal e-küsitluses osalenud ettevõtete põllumajandustoetuste taotlemisest
Vastanud ettevõtete 2015. ja/või 2016. aastal taotletud
põllumajandustoetused
1. Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate
põllumajandustavade toetus (ÜPT)
2. Natura 2000 põllumajandusmaa toetus (NAT)

Vastanute arv

Osakaal (%)

2 445

95,5

210

8,2

3. Natura 2000 erametsamaa toetus (NAM)
4. Mahepõllumajandusega jätkamise toetus (MAHE)

196
219

7,7
8,6

5. Mahepõllumajandusele ülemineku toetus (MAHE)
6. Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (KSM)

31
292

1,2
11,4

7. Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse
ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (KSA)

5

0,2

8. Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja
maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse tegevuse elluviimise
eest (KSK)

10

0,4

9. Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (PLK)

36

1,4

10. Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (OTL)
11. Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (SRT)

128
7

5,0
0,3

12. Loomade heaolu toetus (LHT)
13. Piirkondlik mullakaitse toetus (MULD)

448
31

17,5
1,2

14. Täiendava veekaitse lisategevus (KSM lisategevus)
15. Mesilaste korjealade rajamise lisategevus (KSM lisategevus)

51
1

2,0
0,0

16. Põllulindude soodustamise lisategevus (KSM lisategevus)

15

0,6

Vaadeldi ka erinevate toetuste taotlemist ettevõtetes suurusgrupiti (Joonis 3). ÜPT taotlejate hulk
oli igas suurusgrupis ühtlaselt kõrge – 0-10 ha suurustest ettevõtetest taotles antud toetust 94%,
rohkem kui 501 ha suurustest ettevõtetest lausa 100%. Märgatavalt erines suurusgrupiti KSM
toetuse taotlejate osakaal, olles 0-10 ha suuruste ettevõtete puhul vaid 0,6%, 101-500 ha
suurusgrupis 51% ning 1001-5000 ha suurusgrupis 79%. Ka LHT toetust taotleti sagedamini
suuremates ettevõtetes – 0-10 ha suurusgrupis taotles seda toetust 8%, 11-100 ha suurusgrupis
25%, 101-500 ha suurusgrupis 24%, 501-1000 ha suurusgrupis 26% ning 1001-5000 ha
suurusgrupis 40% tootjatest.
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90

NAT

80
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%

70

MAHE Ü

60

KSM

50

KSA

40

KSK
PLK

30

OTL

20

SRT

10

LHT
MULD

0

0-10

11-100

101-500

501-1000

1001-5000

KSM V

KSM M

pindala, ha

KSM P

Joonis 3. Põllumajandustoetuste taotlemine e-küsitluses osalenud ettevõtete suurusgruppides (*üks
vastaja võis valida mitu vastust).

MAK keskkonnameetmetega (Tabel 1, toetused nr 2-16) liitunud tootjatelt küsiti, kas antud
toetuste taotlemine on suurendanud nende huvi säästva keskkonnakasutuse vastu
põllumajanduses. Tootjatest 33% vastas küsimusele jaatavalt, 47% ütles, et huvi on suurenenud
mingil määral ning 20% kinnitas, et MAK keskkonnatoetuste taotlemine pole nende huvi säästva
keskkonnakasutuse vastu suurendanud (Joonis 4). Eri suurusega tootjate vastustes
märkimisväärseid erinevusi polnud. Positiivselt eristusid 101-500 ha suurusgruppi jäävad tootjad,
kellest 41% kinnitasid, et huvi säästva keskkonnakasutuse vastu on suurenenud.
100

90
80
Ei

70

%

60
Mingil
määral

50

40
Jah

30

20
10
0
0-10

11-100

101-500

501-1000

1001-5000

Keskmine

pindala, ha
Joonis 4. Tootjate (n=1139) hinnang oma huvi kasvule säästva keskkonnakasutuse vastu põllumajanduses
pärast MAK keskkonnameetmetega liitumist
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Samuti küsiti MAK keskkonnameetmetega liitunud tootjatelt, kas nende kui põllumajandustootja
majanduslik elujõulisus ja investeerimisvõime on tänu maaelu arengukava raames makstavatele
põllumajandustoetustele suurenenud (Joonis 5).
100
90
80

Ei

70

%

60
50

Mingil
määral

40

Jah

30

20
10
0
0-10

11-100

101-500

501-1000

1001-5000

Keskmine

pindala, ha
Joonis 5. Tootjate (n=1139) hinnang oma majandusliku elujõulisuse ja investeerimisvõime suurenemisele
tänu MAK raames makstavatele põllumajandustoetustele

Küsimusele vastas jaatavalt 44% ning eitavalt 20% vastanutest, 37% hinnangul on nende
majanduslik elujõulisus ja investeerimisvõime paranenud mingil määral. Kõrgemalt on oma
majandusliku elujõulisuse ja investeerimisvõime suurenemist tänu MAK raames makstavatele
põllumajandustoetustele hinnanud 101-500 ha, 501-1000 ha ning 1001-5000 ha suurusgruppidesse
kuuluvad tootjad, kellest vaid vastavalt 8%, 4% ja 9% sõnul pole antud toetustest abi olnud. Kõige
vähem tunnetavad majandusliku olukorra paranemist 0-10 ha suurusgruppi kuuluvad väiketootjad
– neist 28% vastas küsimusele „jah“ ning 43% „mingil määral“, samas ei ole MAK
keskkonnatoetustest majanduslikus mõttes abi 29% väiketootjate väitel.
Vastanutel, kelle sõnul MAK keskkonnatoetused on nende kui põllumajandustootjate
majanduslikku elujõulisust ja investeerimisvõimet suurendanud või mingil määral suurendanud,
paluti täpsustada, millised toetused neile abiks on olnud (Joonis 6).
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Joonis 6. Tootjate (n=913) hinnang erinevatele MAK raames makstavatele keskkonnatoetustele oma
majandusliku elujõulisuse ja investeerimisvõime suurenemisel (*üks vastaja võis valida mitu vastust)

Valdava osa (89%) tootjate sõnul on nende majanduslik elujõulisus ja investeerimisvõime
suurenenud tänu pindalapõhistele toetustele. Loomapõhised toetused märkis ära 45% ning
investeeringutoetused 40% tootjatest, nõuandetoetustest on abi olnud 12% vastanutest.
Analüüsides erineva suurusega ettevõtete vastuseid on märgatav pindalatoetuste stabiilselt sage
(86-90%) nimetamine kõigis suurusgruppides. Loomapõhiseid toetusi on majandusliku
elujõulisuse ja investeerimisvõime suurendajana veidi sagedamini nimetatud väiksemates
ettevõtetes (0-10 ha ja 11-100 ha suurusgruppides, vastavalt 42% ja 51%). Investeeringutoetused
on abiks olnud pigem suuremates ettevõtetes (101-500 ha, 501-1000 ha ja 1001-5000 ha, vastavalt
70%, 70% ja 65%). Ka nõuandetoetusi on sagedamini märkinud suurema pindalaga tootjad, neist
on kasu olnud ligi kolmandikul (30%) 501-1000 ha suurusgruppi kuuluval ettevõttel.
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5.2 ROHUMAADE MAJANDAMINE
Rohumaade majandamine tähendab inimtegevuse (näiteks niitmine, karjatamine, väetamine)
tulemusena heintaimekoosluste mõjutamist, sageli eesmärgiga suurendada nende tootlikkust.
Rohumaade väetamise eesmärk on saada suurem ja toitaineterikkam saak ning kiirendada
kõrreliste rohu juurdekasvu. Samas elurikkuse vaatevinklist, mida vähem väetatakse, seda
liigirikkamaks saab taimekooslus areneda (ei domineeri lämmastiku armastavad liigid) ja
rohumaade hilisem niitmine või võimalusel vahel ka niitmata jätmine, omab samuti olulist rolli
elurikkuse säilitamisel ja suurendamisel.
Lühiajalisi rohumaid oli peaaegu kolmandikul (31%, 782 vastajat) küsitlusele vastajatest. Kõige
tavapärasem on, et tehakse üks niide (38%), kaks niidet tegid 29% ja kolm niidet 10% tootjatest.
Niidet ei koristanud söödaks 23% ja enam oli nende seas KSM taotlejaid (kolmveerandil neist oli
ettevõtte suurus vahemikus 101-500 ha) (Joonis 7).
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Joonis 7. Lühiajalistel ja püsirohumaadel tehtud niidete arv 2017. a. e-küsitluse andmetel (vastajate arv
lühiajaliste rohumaade puhul n=782 (lühi), püsirohumaade puhul n=2144 (PR))

Püsirohumaid (sh poollooduslikud kooslused) oli 84% (n=2144) küsitlusele vastajatest. Rohkem
kui pooled (65%) teevad püsirohumaadel 1 niite, 12% 2 niidet ja niite jätsid koristamata 21%
tootjatest. Alla 1% tegid püsirohumaadelt kolm või enam niidet. Tootjaid, kes jätavad niite
koristamata, on KSM grupis peaaegu poole rohkem MAHE ja ÜPT grupiga võrreldes, mis on ka
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arusaadav, kuna rohumaade küsimustele vastanud KSM grupi omadest 60% tegelevad
taimekasvatusega ja neil loomi pole.
Tootjatelt küsiti ka, et kui suurt osa rohumaade kogupinnast (eraldi lühiajaliste ja püsirohumaade
kogupinna kohta) nad iga-aastaselt väetavad. Püsirohumaid ei väeta üldse 89% ja lühiajalisi
rohumaid 76% vastajatest (Joonis 8).
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Joonis 8. Lühiajaliste ja püsirohumaade väetamine vastava rohumaaklassi kogupinnast 2017. a. e-küsitluse
andmetel (vastajate arv lühiajaliste rohumaade puhul n=782 (lühi), püsirohumaade puhul n=2144 (PR))

KSM taotlejaist väetasid kõiki lühiajalisi rohumaid 11% ja rohkem kui pooli 9% vastajatest.
MAHE ja ÜPT tootjatest väetasid kõiki lühiajalisi rohumaid 3-4%, üle poolte lühiajalistest
rohumaadest väetasid 2-4%. Püsirohumaid väetas 11% küsitlusele vastanutest, sagedamini tegid
seda MAHE (22,4%) ja KSM (20%) grupi vastajad. ÜPT ja MAHE grupi tootjad kasutasid nii
lühiajaliste kui püsirohumaade väetamiseks kõige sagedamini sõnnikut (68-89%) (Joonis 9), KSM
tootjad eelkõige mineraalset lämmastikku (57%), mõnevõrra vähem NPK kompleksväetist (3645%) ja sõnnikut (44-45%). Mineraalset forforväetist ja mineraalset kaaliumväetist kasutasid
rohumaade väetamiseks väga väike osa (kuni viis vastajat, so. 2-3%). Kompostiga väetasid
mõlemat tüüpi rohumaid u pooled MAHE grupi tootjad, ÜPT grupist kasutasid püsirohumaade
väetamiseks komposti 19% ja lühiajalistel rohumaadel 8%. KSM grupis kasutas mõni üksik tootja
komposti lühiajaliste rohumaade väetamiseks.
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Joonis 9. Rohumaade väetamisel kasutatavad väetiste tüübid 2017. a. e-küsitluse andmetel (vastajate arv
lühiajaliste rohumaade puhul n=189 (lühi), püsirohumaade puhul n=233 (PR); üks vastaja võis valida mitu
vastust)

Igal EL liikmesriigil on kohustus jälgida, et otsetoetuste taotlejate pindalatoetuste taotlustega
hõlmatud püsirohumaa all olev pind ei väheneks. Küsitlusele vastajatest 66% ei soovi
püsirohumaid üles harida, osaliselt teeksid seda 25% ja soov oma ettevõtte püsirohumaad üles
harida on 9% (Joonis 10). Toetustüübiti on püsirohumaade täieliku või osalise ülesharimise vastu
kokku suurim huvi KSM tootjatel (72%). Kõige sagedamini (55% vastajatest) nimetati põhjuseks
(üks vastaja võis valida mitu vastust), et ettevõttes ei vajata nii suurt püsirohumaade pinda (KSM
grupis 70%, MAHE ja ÜPT grupis vastajatest u pooled). Põhjustena toodi veel, et soovitakse
kasvatada teisi kultuure (19%), püsirohumaid uuendada (15%), soov muuta tootmissuunda, kuna
loomakasvatus ei tasu ära (14%), suurendada sissetulekuid (13%), viljavahelduseks (12%),
suurendada teravilja pinda oma loomadele sööda kasvatamiseks (9%), mullaviljakuse
parandamiseks (7%) ja meetaimede kasvatamiseks (5%).
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Joonis 10. Põllumajandustootjate soov harida üles püsirohumaad 2017. a. e-küsitluse andmetel (vastajate
arv n=2144)

Rohumaadelt kogutud heina või silo koguste üle ei pea arvestust keskmiselt 58% vastanutest (ÜPT
63%, KSM 53%, MAHE 20%), hinnanguliselt peab arvestust 40% ja ainult 3% kaalub koguseid.
Üks vastaja võis valida mitu vastust.
Kõige levinum rohumaade kasutamine on rohumaadelt silo või heina tootmine (61% kõikidest
vastajatest) (Joonis 11). Karjatamiseks kasutavad rohumaid MAHE (72%) ja PLK tootjad (61%)
märkimisväärselt rohkem kui KSM (31%) ja ÜPT (35%) tootjad. Rohumaid hekseldavad
keskmiselt 48%, neist 33% ilma hekslit põllult koristamata, 15% koristab heksli, millel aga
kasutusotstarve puudub. KSM grupi vastajatest 50% jätavad heksli põllule, 10% koristavad heksli
põllult. ÜPT tootjatest hekseldavad rohumaid peaaegu pooled (49%), neist 32% ei korista hekslit
ja 17% koristavad kasutusotstarbeta heksli. MAHE tootjate grupis hekseldasid rohumaid 32%
vastajatest. Mesilaste söödaaladeks jätsid rohumaid 7% ja niitmata 2% kõikidest vastajatest. Veidi
üle poolte (52%) vastajatest hekseldab rohumaid enne 20. juulit, 48% hekseldab pärast 20. juulit.
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Joonis 11. Rohumaade kasutamise viisid 2017. a. e-küsitluse andmetel (vastajate arv n=2345; üks vastaja
võis valida mitu vastust)

18

EESTI MAAELU ARENGUKAVA 2014-2020 4. JA 5. PRIORITEEDI PÜSIHINDAMINE

5.3 AGROTEHNOLOOGIA
Keskkonnasõbraliku majandamise juurde kuulub nii viljavaheldus- või külvikorraplaani kui ka
väetusplaani koostamine. MAHE ja KSM toetuse taotlejatel on määrusest tulenev nõue, et peavad
olema kehtivad mullaproovid põllumajandusliku majapidamise iga 5 hektari põllumaa kohta.
Mullaproovi analüüsitulemuste või väetustarbekaardi alusel saab tootja kavandada väetamist
vastavalt põllu väetustarbele. Küsitlusele vastajatelt sooviti teada, kas nad on kasutanud väetamise
planeerimisel väetustarbekaarte või mullaproovide analüüsitulemusi. KSM tootjatest 88% (neist
34% mingil määral) on kasutanud neid oma põldude väetamise planeerimisel (Joonis 12).
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Joonis 12. Väetustarbekaardi või mullaproovide analüüsitulemuste kasutamine väetamise planeerimisel
(vastajate arv n=2560)

Mullaproovide võtmine ja analüüsimine on olnud kehtiv põllumajandusliku keskkonnatoetuse
(PKT) keskkonnasõbraliku tootmise tegevuse (KST) kohustusliku nõudena juba aastast 2007,
seega on tõenäoliselt nende tootjate teadlikkus ja praktilised kogemused suuremad. MAHE
tootjatest 57% ja ÜPT tootjatest 66% ei ole kasutanud väetusplaani koostamisel mullaproovide
analüüsitulemusi. Mullaproove polnud võtnud 10% MAHE ja 19% ÜPT tootjatest. ÜPT tootjatel
pole mullaproovide võtmine toetusnõuetega kohustuslik. Mingil määral kasutavad väetamise
planeerimisel mullaproovitulemusi 34% KSM ja 19% MAHE tootjatest. Neid, kes väetamise
planeerimisel lähtuvad ainult planeeritavast saagist, oli arvuliselt kõige rohkem ÜPT grupis (n=62,
3,2%), KSM tootjate seas oli neid oluliselt vähem (n=14, 5%). Küsitlusele vastajatelt uuriti ka, et
kas nad võtaksid mullaproove, et selgitada oma ettevõtte mullaviljakuse taset ka juhul kui see
poleks kohustuslik. Peaaegu pooled (43%) ei osanud sellele küsimusele vastata, üsna võrdselt oli
neid, kes võtaksid mullaproove (28%) ja kes ei võtaks (29%). Eitavalt vastajaid oli ÜPT grupis
32%, KSM grupis 13% ja mahetootjate seas 18%.
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Küsitlusele vastanutelt (n=2560) sooviti teada, millest lähtuvalt kasutavad nad oma ettevõttes
mineraalväetisi (üks vastaja võis valida mitu vastust). ÜPT tootjatest 79% vastasid (neist 59% on
ettevõtte suuruselt kuni 10 ha), et ei kasuta mineraalväetisi. ÜPT grupi mineraalväetiste kasutajate
seas tuginetakse kõige rohkem (12%) iseenda koostatud väetusplaanile. KSM tootjad kasutavad
mineraalväetisi tuginedes iseenda poolt koostatud väetusplaanile (68%), 40% kasutavad väetamise
ABC süsteemist lähtuvalt ja 29% konsulendi soovitustest lähtuvalt, mineraalväetisi ei kasuta 7%.
Kõikidest küsitlusele vastanud mineraalväetiste kasutajatest 2% (n=12) tõid välja, et kasutamine
sõltub ka finantsidest. Mahetootjad vastasid, et nad ei kasuta mineraalväetisi, pidades tõenäoliselt
silmas tavapõllumajanduses kasutatavaid mineraalväetisi. Tegelikult on tänapäeval olemas ka
spetsiaalselt mahepõllumajanduses kasutada lubatud mineraalväetised. MAHE grupi vastajatest
3% tuginevad väetamisel iseenda koostatud väetusplaanile ja 2% lähtub konsulendi soovitustest.
Küsitlusele vastanud üheaastaste põllukultuuride kasvatajatest (n=943) väetavad igal aastal kõiki
üheaastasi kultuure 37% ja ei väeta ühtegi põllukultuuri 24% (Joonis 13).
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Joonis 13. Igal aastal väetatud üheaastaste põllukultuuride pind 2017. a. e-küsitluse andmetel (n=943)

KSM tootjatest väetavad igal aastal kõiki põllukultuure 62% ja rohkem kui poolt põllukultuuride
pinnast 26%. MAHE tootjatest veidi üle poolte (52%) ei väeta ühtegi ja 26% väetavad vähem kui
poolt põllukultuuride pinnast. ÜPT tootjatel jagunesid vastused üsna võrdselt, peaaegu kolmandik
oli neid, kes ei väeta ühtegi põllukultuuri, väetavad vähem kui poolt põllukultuuride pinnast või
siis väetavad kõiki põllukultuure.
Üheaastasi põllukultuure väetati kõige sagedamini NPK kompleksväetistega (Joonis 14).
Mitmekülgsem oli erinevat tüüpi väetiste kasutamine KSM grupis, kus NPK kompleksväetisi
kasutasid 94% ja mineraalseid lämmastikväetisi 77% vastajatest. Samuti oli KSM tootjate seas
rohkem neid, kes kasutasid mineraalseid kaaliumväetisi (14%), mineraalseid fosforväetisi (12%)
ja PK kompleksväetisi (9%). Sõnnikut ja komposti (vastavalt 79% ja 47%) kasutasid kõige rohkem
MAHE tootjad. Vaatamata sellele, et mahetootjad vastasid mineraalväetiste kasutamise
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küsimusele eitavalt, olid siiski mõned üksikud MAHE grupi üheaastaste põllukultuuride
kasvatajate seas (n=62), kes märkisid, et kasutavad väetamiseks peale sõnniku ja komposti veel ka
tõenäoliselt mahepõllumajanduses kasutada lubatud mineraalseid väetisi (nt. mineraalset
kaaliumväetist 8%, n=5).
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Joonis 14. Üheaastaste põllukultuuride väetamisel kasutatavad väetiste tüübid 2017. a. e -küsitluse
andmetel (n=714; üks vastaja võis valida mitu vastust)

Üheaastaste põllukultuuride põldudel kasutas 85% vastajatest (n=943) künnipõhist, 40% pindmist
harimist ja 12% otsekülvi. KSM tootjate seas oli pindmise mullaharimise ja otsekülvi kasutajaid
mõnevõrra rohkem ning künnipõhise mullaharimise kasutajaid vähem kui ÜPT ja MAHE grupis
(Joonis 15).
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Joonis 15. Mullaharimise tehnoloogia üheaastaste põllukultuuride põldudel 2017. a. e-küsitluse andmetel
(n=943; üks vastaja võis valida mitu vastust)
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Üldiselt peetakse teraviljakasvatust mulla süsinikusisalduse vähendajaks. Põhku saab aga kasutada
mullaviljakuse tõstmiseks, andes põllule tagasi põhu, seotakse süsinik pikaajaliselt mulla
huumusevarudega. Mida rohkem põhku tagasi mulda antakse, seda keskkonnasõbralikum
majandamine on pidades silmas süsinikubilanssi. Küsimusele, mida ettevõttes tehakse põhuga,
võis vastaja valida mitu vastust. Küsitluses osalenud üheaastaste põllukultuuride kasvatajatest
(n=943) keskmiselt 72% hekseldasid põhu ja jätsid põllule. Loomadele allapanuks kasutas 34%,
7% viis põhu ettevõttest välja ja 2% vastajaist kasutas põhku loomadele söödaks. Suurem oli põhu
põllule jätjate osakaal KSM grupis (87%). ÜPT grupis hekseldasid ja jätsid põhu põllule 67% ja
MAHE tootjatest 56%. Loomadele allapanuna kasutavad põhku kõige rohkem MAHE tootjad
(49%), teistes gruppides 31-32% vastajatest. Põhu saaki ei arvesta 70% vastanutest, 29% arvestab
hinnanguliselt ja vaid 1% kaalub ettevõtte põhu saaki.
Arenevas maailmas on tehnoloogia ja tehniliste lahenduste innovaatiline areng kiire ning
paratamatu. Samasugune areng ja kasv toimub ka üha enam põllumajandussektoris, kus
kasutatakse järjest rohkem GPS-navigatsiooniseadmeid. Uus tehnoloogia lihtsustab tööd, säästab
loodust ja muudab kogu põlluharimise täpsemaks ja vähemkulukaks. Kõikidelt küsitluses
osalejatelt küsiti, kas nende ettevõttes kasutatavatel põllutöömasinatel on olemas GPS seadmete
ja rakenduste valmidus digitaalsete väetistarbekaartide kasutamiseks. Vastav valmidus oli vaid 6%
(n=144), kolmandik neist (34%) kuulusid suurusgruppi 101-500 ha, 29% olid 11-100 ha ja 17%
suurusgrupis 1001-500 ha.
Oma põldudel esinevate mullaliikide teada saamiseks olid Eesti mullastikukaardiga tutvunud 42%
küsitlusele vastajatest. Peaaegu pooled (48%) neist olid suurusgrupis 11-100 ha, 28% kuni 10 ha
ja 18% olid suurusgrupis 101-500 ha. Eesti Maaülikooli poolt väljatöötatud huumusbilansi
kalkulaatorit kasutas vaid 2% kõigist vastajatest (n=2560), oli proovinud 8%, ei kasutanud 61% ja
polnud kuulnudki 29%.
I-taimekaitse on taimekaitsealane tarkvaralahendus taimehaiguste-, kahjurite- ja umbrohtude tõrje
optimaalseks planeerimiseks. Teraviljadele sobiliku taimekaitsevahendi valimisel kasutasid Itaimekaitse kalkulaatorit ainult 8% kõikidest vastajatest (n=798), üle poolte (56%) ei kasutanud ja
nimetatud kalkulaatorist polnud kuulnud 30%. Kommentaaridena oli lisatud, et vajadusel
konsulteeritakse, kas nõustaja või preparaatide edasimüüja firma spetsialistidega. Samuti
lähtutakse taimekaitsevahendi valikul hinnast, tõhususest ja et ei tekiks resistentsust. Tootjate
arvates võiks ideaalis võiks toimida piirkondlik riigipoolne seire, et kui tekib oht saagile, antakse
vastavad soovitused.
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5.4 ELURIKKUS
Põllumajandusmaa
moodustab
Eesti
kogupindalast
peaaegu
kolmandiku.
Põllumajandusmaastikuga on seotud väga suur osa meie elurikkusest, sh arvukad linnu- ja
taimeliigid, mullaelustik ja putukad. Elurikkuse säilitamine ja suurendamine on äärmiselt oluline,
kuna keerukamad kooslused on stabiilsemad ning elu säilimine sõltub selle mitmekesisuse
püsimisest. Ka pakuvad põllumajandusmaastikuga seotud liigid mitmeid ökosüsteemi teenuseid,
nt aitavad looduslikud tolmeldajad muuhulgas kultuurtaimede tolmeldamist läbi viia, röövputukad
ja putuktoidulised linnud piiravad kahjurputukate arvukust, vihmaussid lagundavad mullas
orgaanilist ainet ning parandavad mulla struktuuri. Seetõttu on oluline, et põllumajandustootjad
oleksid elurikkusest teadlikud ning sooviksid seda säilitada ja suurendada.
Elurikkuse küsimustele vastasid kõik 2560 tootjat. Analüüsimaks võimalikke erinevusi ÜPT ja
MAK keskkonnatoetuste (KSM ja MAHE) taotlejate suhtumises elurikkusesse, vaadeldi
eelpoolmainitud toetuste taotlejate vastuseid eraldi gruppides. ÜPT gruppi kuulub 1922 tootjat,
kes pole taotlenud ei KSM ega MAHE toetust. KSM gruppi kuuluvad kõik antud toetust taotlenud
vastajad (292). MAHE gruppi kaasati nii mahepõllumajandusele ülemineku toetust (31) kui
mahepõllumajandusega jätkamise toetust (219) taotlenud ettevõtted.
Tootjatel paluti hinnata oma ettevõtte põllumajandusmaa elurikkust. 15% tootjatest peab
elurikkust kõrgeks ning ei näe vajadust selle suurendamiseks (Joonis 16). 5% tootjatest peab
elurikkust kõrgeks ja arvab, et see võiks olla isegi kõrgem. Vaid 2% tootjatest arvab, et nende
ettevõtte põllumajandusmaa elurikkus on madal ning et seda ei ole vaja ka suurendada. Erinevate
toetustüüpide võrdlusest tuleb välja, et ÜPT tootjate hulgas (44%) on võrreldes MAHE (18%) ja
KSM tootjatega (19%) tunduvalt enam neid, kes ei oska oma ettevõtte põllumajandusmaa
elurikkuse olukorda hinnata.
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Joonis 16. Tootjate hinnang elurikkusele oma ettevõtte põllumajandusmaal
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Järgnevalt uuriti tootjatelt, kuidas nad hindavad oma teadmiste taset ja huvi
põllumajandusmaastiku lindude vastu, sh nende kasu ja kahju ning seoseid
põllumajandustegevusega (Joonis 17). Oma teadmisi pidas heaks 13%, kellest omakorda veidi üle
pooltel oli huvi rohkemgi teada. Kõige sagedamini (32%) vastati, et teadmised on keskmisel
tasemel ning ei ole huvi rohkem teada. 14% leidis, et teadmised on vähesed, ent puudub ka huvi
rohkem teada. KSM (44%) ja MAHE (48%) tootjate seas oli võrreldes ÜPT tootjatega (29%)
märgatavalt rohkem vastajaid, kes hindasid oma teadmisi keskmiseks, ent kel oli huvi teadmisi
täiendada.
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Joonis 17. Tootjate hinnang oma teadmiste tasemele ja huvile põllumajandusmaastiku lindude vastu

Tootjatel paluti anda hinnang ka oma teadmistele ja huvile põllumajandusmaastiku taimede (v.a.
kultuurtaimed) vastu, sh nende kasu ja kahju ning seosed põllumajandustegevusega (Joonis 18).
Ettevõtjatest 9% pidas oma teadmisi heaks, ning neil oli huvi veel rohkem teada. 6% leidis, et
teadmised on head ning neil polnud huvi rohkem teada. Tootjatest 40% oli oma sõnul keskmiste
teadmistega ning neil oli huvi rohkemgi teada, samas kui 15% hindas oma teadmisi samuti
keskmiseks, kuid puudus huvi rohkem teada. Väheste teadmistega ent enesetäiendamise sooviga
vastajaid oli 22% ning 8% oli neid, kelle teadmised olid enda hinnangul vähesed, ent puudus ka
huvi rohkem teada.
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Joonis 18. Tootjate hinnang oma teadmiste tasemele ja huvile põllumajandusmaastiku taimede (v.a.
kultuurtaimed) vastu

KSM ja MAHE gruppides (vastavalt 69% ja 74%) oli võrreldes ÜPT grupiga (43%) tunduvalt
rohkem tootjaid, kelle teadmised põllumajandusmaastiku taimedest endi hinnangul olid heal või
keskmisel tasemel, ent püsis soov rohkem teada. Tootjaid, kelle teadmised olid vähesed ning kel
puudus ka huvi rohkem teada, oli KSM ja MAHE taotlejate seas vaid 1%, samas kui ÜPT grupis
oli neid 10%.
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Joonis 19. Tootjate hinnang oma teadmiste tasemele ja huvile mullaelustiku vastu

Tootjatelt küsiti ka, kuidas nad hindavad oma teadmiste taset ja huvi mullaelustiku vastu (Joonis
19). 10% hindas oma teadmisi heaks, 44% keskmiseks ning 46% kehvaks. Kõigil kolmel tasemel
oli valdav osa tootjaid huvitatud lisateadmistest. Kui ÜPT tootjate seas hindasid oma teadmisi
heaks või keskmiseks ligi pooled (49%), siis KSM ja MAHE tootjate hulgas oli neid vastavalt 76%
25

EESTI MAAELU ARENGUKAVA 2014-2020 4. JA 5. PRIORITEEDI PÜSIHINDAMINE

ja 70%. ÜPT taotlejatest 35% teab enda hinnangul mullaelustikust vähe, kuid soovib rohkem
teada; 16% ei ole oma väitel lisateadmistest huvitatud. KSM grupis on need näitajad vastavalt 23%
ja 1% ning MAHE grupis 28% ja 2%.
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Joonis 20. Tootjate hinnang
põllumajandusmaastikul
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Tootjatel paluti anda hinnang ka oma teadmistele ja huvile põllumajandusmaastiku kasulike
putukate vastu, sh nende kasu ja kahju ning seosed põllumajandustegevusega (Joonis 20). Oma
teadmisi pidas heaks 6%, ning neil oli huvi putukate kohta veel rohkem teada. 4% leidis, et
teadmised on head ning neil polnud huvi rohkem teada. Tootjatest 34% oli oma sõnul keskmiste
teadmistega ning neil oli huvi rohkemgi teada, samas kui 12% hindas oma teadmisi samuti
keskmiseks, kuid puudus huvi lisateadmiste vastu. Väheste teadmistega ent sooviga rohkem teada
oli 32% ning 12% oli neid, kelle teadmised olid enda hinnangul vähesed, ent puudus ka huvi
lisateadmiste vastu. ÜPT tootjatest olid enda hinnangul kasulikest putukatest head või keskmised
teadmised 52%, KSM tootjatest 75% ning MAHE tootjatest 68%. Tootjaid, kelle teadmised
kasulike putukate osas olid oma hinnangul kasinad ning kel polnud huvi ka rohkem teada, oli ÜPT
grupis 15%, KSM grupis 1% ja MAHE grupis 2%.
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Joonis 21. Tootjate põllumajandusmaastikuga seotud elurikkuse kohta kogutud teadmiste allikad (*üks
vastaja võis valida mitu vastust)

Edasi küsiti tootjatelt, kas ja mil viisil on nad saanud teadmisi põllumajandusmaastikuga seotud
loodusliku mitmekesisuse ehk teisisõnu elurikkuse kohta, iga vastaja võis kirja panna mitu abiks
olnud allikat (Joonis 21). Vastajatest 15% ei ole oma hinnangul elurikkuse kohta teadmisi saanud.
Ise on infot otsinud 32% ning infomaterjalidest on abi saanud samuti 32%, ajakirjandusest ja
meediast on teadmisi hankinud 38%, koolitustelt 33%, põllumajandusnõustajalt 9%, tuttavatelt
16% ning muudest allikatest 5% tootjatest. Tootjad, kes olid valinud vastusevariandi „muu“, tõid
välja valdavalt erialase hariduse, endise/praeguse elukutse või töökoha, vanematelt saadud
teadmised, elukogemuse, aga mainiti ka näiteks Maheklubi, Keskkonnaametit ja kogemustega
agronoomi abi. ÜPT tootjad on teadmisi hankinud valdavalt ajakirjandusest ja meediast (39%), ise
infot otsinud (31%) ja infomaterjale kasutanud (27%). Teadmisi pole saanud oma sõnul 18% ÜPT
tootjatest. KSM tootjate põhilised elurikkuse kohta saadud teadmiste allikad on koolitused ja
infomaterjalid, mille on ära märkinud vastavalt 83% ja 57% , samas 3% pole oma sõnul teadmisi
ühestki allikast saanud. MAHE tootjatest 72% on teadmisi saanud koolitustelt ning 42% on
elurikkuse kohta ise teavet otsinud. Abiks on olnud ka infomaterjalid (42%) ning ajakirjandus ja
meedia (34%). Teiste infoallikate roll on jäänud tagasihoidlikumaks. MAHE tootjatest 4% ei ole
oma sõnul põllumajandusmaastikuga seotud elurikkuse kohta teadmisi saanud.
Tootjatelt uuriti ka, missuguste tegevuste läbi on nad oma ettevõttes säilitanud või suurendanud
elurikkust (Joonis 22). Selliseid tegevusi ei ole oma sõnul rakendanud 24% tootjatest, 37% on
üles pannud lindude pesakasti, 33% on säilitanud maastikulise mitmekesisuse, samuti 33% on
pesitsevate lindude soodustamiseks niitmisaja edasi lükanud, 27% vältinud õitsvate taimede
pestitsiididega pritsimist, 25% on maakasutust mitmekesistanud, 24% kasutanud elurikkust
soosivaid harimispraktikaid (nt keskelt lahku niitmist), 21% rajanud mõne maastikuelemendi (nt
rohumaa riba, heki või kiviaia), 17% vähendanud pestitsiidide kasutamist, 13% rajanud
väiksemaid põlde, 12% suurendanud kasulike putukate toiduressurssi, 10% kasvatanud/pidanud
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erinevaid sorte/tõuge geneetilise mitmekesisuse suurendamiseks, 2% teinud röövlindudele
istumiskoha ning 1% paigaldanud putukapesa. Vastanutest 3% valis vastusevariandi „muu“ ning
kirjeldas rakendatud tegevusi vabas vormis. Suur osa selle variandi valinutest kasutas võimalust
rõhutada, et ei kasuta üldse pestitsiide, aga mainiti ka näiteks põlluelustiku jälgimist (nt kiivitajad,
sipelgapesad) eesmärgiga neid säästa, mesilaste pidamist ning loomade (hobuste, lammaste)
pidamist.
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Joonis 22. Tegevused, mille läbi tootjad on oma ettevõttes säilitanud või suurendanud elurikkust (*üks
vastaja võis valida mitu vastust)
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5.5 KESKKONNATEADLIKKUS
Keskkonda säästev ja jätkusuutlik tegutsemine on muutunud mistahes valdkonnas elementaarseks.
Ka Eesti maaelu arengukava üheks eesmärgiks on soodustada põllumajandusmaa kasutamist
keskkonnasõbralikult. Keskkonnahoiu seisukohast on olulise tähtsusega keskkonnateadlikkus,
mistõttu küsiti tootjatelt, kas keskkonnakaitsele tähelepanu pööramine on nende ettevõtetes
olulisel kohal ning kuivõrd on tootjad kursis kliimamuutustega.
Keskkonnateadlikkuse küsimustele vastasid kõik 2560 tootjat ning eraldi analüüsiti ÜPT, KSM ja
MAHE taotlejate vastuseid.
Alustuseks küsiti tootjatelt, kas keskkonnakaitsele tähelepanu pööramine on olnud nende
ettevõtetes olulisel kohal. Vastanutest 61% pidas seda oluliseks, 29% mingil määral oluliseks, 2%
ebaoluliseks ning 7% ei omanud kindlat seisukohta (Joonis 23).
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Joonis 23. Tootjate hinnang keskkonnakaitse olulisusele ettevõttes

ÜPT, KSM ja MAHE tootjate vastuseid võrreldes paistab silma, et MAHE tootjad peavad oma
ettevõttes keskkonnakaitsele tähelepanu pööramist oluliseks sagedamini (75%) kui KSM ja ÜPT
tootjad (mõlemad 60%). Mingil määral oluliseks peab keskkonnakaitset 29% ÜPT, 37% KSM ja
24% MAHE tootjatest, samas kui ebaoluliseks peab seda 2% ÜPT ja KSM tootjatest ning 0,4%
MAHE tootjatest. Antud küsimuses puudub kindel seisukoht 9% ÜPT, 2% KSM ja 1% MAHE
tootjatest.
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Joonis 24. Tootjate keskkonnasõbraliku majandamise motivaatorid (*üks vastaja võis valida mitu vastust)

Tootjate sõnul motiveerib neid keskkonnasõbralikult majandama valdavalt soov looduskeskkonda
tulevastele põlvedele säilitada (72%) ja enda huvi (63%), aga ka toetused (36%), seadusandlus
(14%) ning nõuanded konsulendilt (4%) (Joonis 24). Vastanutest 2% sõnul ei motiveeri neid miski.
Looduskeskkonna säilitamine järeltulijatele on oluline nii ÜPT (70%), KSM (80%) kui MAHE
(75%) tootjatele. Ootuspäraselt motiveerivad toetused ÜPT tootjaid vähem kui KSM ja MAHE
tootjaid (vastavalt 27%, 78% ja 60%). Enda huvi on kõige sagedamini ära märgitud MAHE grupis
(74%).
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Joonis 25. Hea Põllumajandustava reeglite järgimine tootjate endi hinnangul

Küsimusele, kas ettevõte järgib Hea Põllumajandustava reegleid, vastas jaatavalt 65% tootjatest
(Joonis 25). Osaliselt järgib antud reegleid 15%. Tootjatest 10% pole Hea Põllumajandustava
mõistega kursis ning 9% ei oska öelda, kas ta tava järgib või mitte. Tava ei järgi oma sõnul vaid
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0,4% tootjatest. Hea Põllumajandustava järgijaid on sagedamini KSM (kellest „jah“ vastas 92%)
ja MAHE (87%) tootjate seas.
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Joonis 26. Tootjate hinnang intensiivse põllumajanduse probleemsusele piirkonnas

Tootjatelt küsiti ka, kas nad peavad probleemiks intensiivset põllumajandust oma
tegutsemispiirkonnas. Jaatavalt vastas 14% ning 29% leidis, et see on mingil määral probleem
(Joonis 26). Intensiivset põllumajandust ei pidanud oma piirkonnas probleemiks 41% vastanutest
ja 17% ei omanud kindlat seisukohta. Teistest gruppidest eristuvad MAHE taotlejad, kellest
koguni 69% hinnangul on nende tegutsemispiirkonnas intensiivne põllumajandus probleemiks või
mingil määral probleemiks.
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Joonis 27. Tootjate hinnang täiendavatele keskkonnaalastele piirangutele ja nõuetele, mida oldaks valmis
täitma, kui selle eest toetust makstakse (*üks vastaja võis valida mitu vastust)
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Tootjatelt uuriti, milliseid täiendavaid keskkonnaalaseid piiranguid ja nõudeid oleksid nad nõus
täitma, kui selle eest makstaks toetust. Keemiliste taimekaitsevahendite kasutamise piirangutega
oleks nõus 35%, elurikkust soodustavate piirangutega 29%, väetuspiirangutega 28%, maastiku
mitmekesisust soodustavate piirangutega 26% ning veekaitsealaste piirangutega 20% vastanutest
(Joonis 27). Peaaegu pooled (46% tootjatest) leidsid, et nõudeid on praegugi piisavalt, rohkem ei
oleks vaja. Vastanutest 4% valis vastusevariandi „muu“ ning kommenteeris valikut vabas vormis.
Näiteks leiti, et piiranguid on piisavalt, kuid nende täitmist tuleks tähelepanelikumalt jälgida;
tänane toetuste süsteem väiketootjatel piiranguid ei kompenseeri; hekseldamine tundub
ebamõistlik; mitmed vastajad rõhutasid, et nad on mahetootjad ja valikvastustena pakutud
piirangud neid ei puuduta. Kõige sagedamini olidki erinevate piirangutega nõus MAHE tootjad,
seevastu leidis lausa 65% KSM tootjatest, et nõudeid on juba piisavalt ning rohkem ei oleks vaja.
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Joonis 28. Kliimamuutuste mõju põllumajandustootmisele Eestis tootjate hinnangul (*üks vastaja võis valida
mitu vastust)

Tootjatel paluti ka avaldada arvamust, kuidas kliimamuutused nende hinnangul mõjutavad
põllumajandustootmist Eestis. Üle poole vastajatest (55%) arvas, et saagikoristus on häiritud
tihedamini esinevatest sademetest (Joonis 28). Vastanutest 49% tõi välja taimede talvitumise
raskenemise, 22% taimede kasvuperioodi pikenemise, 18% pestitsiidide kasutamise suurenemise,
15% niisutusvee vajaduse suurenemise ning samuti 15% erosiooni tekke. 5% arvas, et
kliimamuutused Eesti põllumajandustootmisele mõju ei avalda ning 21% valis vastusevariandi „ei
oska öelda“. Kliimamuutuste võimaliku positiivse mõju – taimede kasvuperioodi pikenemise –
märkisid kõige sagedamini ära KSM tootjad (31%).
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Joonis 29. Tootjate tegevused kliimamuutuste leevendamiseks ja nendega kohanemiseks (*üks vastaja
võis valida mitu vastust)

Küsimusele, milliseid kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise tegevusi kasutatakse,
vastas valdav osa tootjatest (55%), et selleks on muldade püsirohumaa all hoidmine (Joonis 29).
38% märkis ära elurikkuse säilitamise (nt rohumaaribade kasutamine, pestitsiidide kasutamise
vältimine), 32% MAK toetuste nõuete järgimise, 23% tasakaalustatud väetamise, 8% biomassi
kasutamise ja taastuvenergia tootmise, 4% sõnnikuhoidlate katmise ning 7% leidis, et
kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise tegevusi ei ole oluline rakendada.
Ootuspäraselt tuli selle küsimuse puhul välja märgatav erinevus ÜPT, KSM ja MAHE toetuste
taotlejate vastustes. Enamus ÜPT tootjaid (61%) kinnitas, et kasutab kliimamuutuste
leevendamiseks muldade püsirohumaade all hoidmist; 37% säilitab elurikkust ning 23% järgib
MAK toetuste nõudeid (selgituseks: ÜPT gruppi liigitati antud küsimustiku analüüsis tootjad, kes
pole taotlenud ei KSM ega MAHE toetust, ent võivad olla taotlenud mõnda muud MAK
keskkonnatoetust). KSM tootjad on sagedamini ära märkinud MAK toetuste nõuete järgimise ja
tasakaalustatud väetamise (mõlemad 72%) ning elurikkuse säilitamise (34%). Ka MAHE tootjatel
on esikohal MAK toetuste järgimine (62%), järgnevad muldade püsirohumaa all hoidmine (53%)
ning elurikkuse säilitamine (47%).
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5.6 MAA HEAS PÕLLUMAJANDUS- JA KESKKONNASEISUNDIS HOIDMISE
NÕUDED
(HPK)
NING
KLIIMAT
JA
KESKKONDA
SÄÄSTVAD
PÕLLUMAJANDUSTAVAD (ROHESTAMINE)
Põllumajandustoetuste saamiseks peavad tootjad täitma erinevaid nõudeid maa heas
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmiseks, mille hulgas on ka kohustus säilitada
põllumajandusmaal maastikule iseloomulikke elemente nagu põõsaste ja puudega põllusaari,
metsasiilusid, puude ridu, puude või põõsastega hekke, pärandkultuuriobjekte jne. Lisaks tuleb
alates 2015. aastast ÜPT taotlemisel järgida kliimat ja keskkonda säästvaid põllumajandustavasid
ehk nn rohestamise nõudeid. Rohestamise eesmärk on aidata kaasa maastiku ja elurikkuse
säilimisele, säilitada mulla ja vee kvaliteeti ning leevendada kliimamuutustega kaasnevaid
võimalikke negatiivseid mõjusid.
HPK ja rohestamise küsimustele vastasid olenevalt küsimusest kas kõik 2560 tootjat või teatud
tingimustel väiksem arv tootjaid. Vastajate arv ning vastamise eeltingimused on iga küsimuse
juures eraldi välja toodud.
Esmalt küsiti, kas ettevõttel on kohustus jätta rohestamise nõude raames igal aastal põllumaast
vähemalt 5% aktiivsest kasutusest kõrvale ehk ökoalaks. Küsimusele vastasid kõik tootjad
(n=2560). Ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade (ökoalade) tava peavad järgima nii ühtse
pindalatoetuse (ÜPT) kui MAK keskkonnatoetuste taotlejad. Ökoalade nõudest on vabastatud
põllumajandustootjad, kelle põllumajandusliku majapidamise toetusõiguslik põllumaa on alla 15
ha või üle 75% põllumaast kasvatatakse rohtu või muid rohttaimi, kesa, liblikõielisi kultuure või
nende kombinatsioone ja ülejäänud põllumaa ei ole suurem kui 30 ha või üle 75% toetusõiguslikust
põllumajandusmaast on püsirohumaa ja ülejäänud põllumaa ei ole suurem kui 30 ha või
põllumajandustootjad, kelle majapidamised asuvad metsasuse erisusega hõlmatud valdades.
Rohestamise tavade täitmisest on tootja vabastatud mahetunnustatud maal.
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Joonis 30. Tootjate vastus ettevõtte kohustuse kohta jätta rohestamise nõude raames igal aastal
põllumaast vähemalt 5% aktiivsest kasutusest kõrvale ehk ökoalaks
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Enamusel vastanutest (66%) ökoala jätmise kohustus oma sõnul puudub (Joonis 30). Tootjatest
15% kinnitas, et tema esindataval ettevõttel on ökoalade kohustus olemas, ning 20% ei osanud
küsimusele vastata. Ökoalade kohustusega tootjatelt (n=377) küsiti, kuidas nad sellesse nõudesse
suhtuvad. Küsimuses oli välja toodud ka nõude eesmärk – eelkõige kaitsta ja parandada elurikkust
põllumajanduslikes majapidamistes.
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Joonis 31. Ökoalade säilitamise kohustusega tootjate (n=377) suhtumine antud nõudesse

Vastanutest 27% pooldab Eestis väljatöötatud kujul ökoalade nõuet; 20% pooldab ökoalade nõuet,
ent leiab, et Eestis väljatöötatud kujul see oma eesmärki ei täida; 35% arvab, et ökoalade nõuet ei
ole vaja Eestis üldse rakendada; 17% ei oska öelda ning 2% on valinud vastusevariandi „muu“
(Joonis 31). Mitmel korral rõhutati, et põllumajandustootmine asub niigi looduslikus piirkonnas
metsade ja rabade vahel ning ökoalad pole tootja hinnangul vajalikud, teisalt pakuti välja lindudele
sobivate alaliste ökoalade rajamist suurtesse põllumassiividesse ning röövulukite arvukuse
vähendamist lindude soodustamiseks.
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Joonis 32. Aastatel 2015 ja/või 2016 ÜPT toetust taotlenud tootjate (n=2445) suhtumine HPK
maastikuelementide säilitamise nõudesse (*üks vastaja võis valida mitu vastust)

Samuti sooviti teada ÜPT toetuse taotlejate (n=2445) suhtumist HPK nõudesse säilitada (olenevalt
elemendist põllumaal või põllumajandusmaal) põõsaste või puudega põllusaar, metsasiil, puude
rida, puude või põõsastega hekk, kuivenduskraav ja kiviaed. Vastanutest 46% pooldavad
kuivenduskraavi säilitamise nõuet, 41% põõsaste või puudega põllusaare säilitamise nõuet, 37%
kiviaia säilitamise nõuet, 35% metsasiilu säilitamise nõuet, 33% puude rea säilitamise nõuet ja
31% puude või põõsastega heki säilitamise nõuet (Joonis 32). Tootjatest 22% leiab, et
maastikuelementide säilitamine on vajalik, kuid vastavat nõuet ei poolda – nende elementide
säilitamine võiks jääda tootja enda otsustada. Vastajatest 12% ei näe vajadust kõiki loetletud
maastikuelemente põllumaal või põllumajandusmaal säilitada, nende hinnangul piisab vaid kaitse
all olevate looduse üksikobjektide, kinnismälestiste ja pärandkultuuriobjektide säilitamisest.
Vastusevariandi „muu“ valis 2% . Lisatud kommentaarides rõhutati sageli, et paljudel juhtudel on
piirkond niigi looduslik ja põllud väikesed, nõuete seadmisel tuleks alati arvestada kohaliku
eripäraga.
Rohestamise nõude raames on põllumajanduskultuuride mitmekesistamise kohustus nii ühtse
pindalatoetuse (ÜPT) kui MAK keskkonnatoetuste taotlejatel, kelle põllumaa pindala on vähemalt
10 ha (püsirohumaa, tagasirajatud püsirohumaa TAR ja püsikultuuride alune pind ei kuulu
põllumaa arvestusse). Nõuete täitmiseks tuleb vastavalt toetusaluste hektarite arvule kasvatada
vähemalt kahte või kolme erinevat põllumajanduskultuuri. Kui taotlejal on 10 ha põllumaad, peab
ta kasvatama vähemalt kahte põllumajanduskultuuri, kusjuures peamine kultuur ei tohi
moodustada üle 75% kogu põllumaast. Kui põllumaa suurus on üle 30 ha, siis peab põllumaal
kasvatama vähemalt kolme erinevat põllumajanduskultuuri. Põhikultuur ei tohi hõlmata enam kui
75% ja kaks peamist põllumajanduskultuuri kokku ei tohi hõlmata enam kui 95% põllumaast.
Põllumajanduskultuuride mitmekesistamise kohustusest on tootja vabastatud mahetunnustatud
maal.
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Joonis 33. Põllumajanduskultuuride mitmekesistamise kohustus rohestamise nõude raames

Enda sõnul on rohestamise nõude raames põllumajanduskultuuride mitmekesistamise kohustus
17% vastajatest (Joonis 33). Kohustust pole 66% ning 17% tootjatest ei osanud öelda, kas neil on
see kohustus või mitte.
Põllumajanduskultuuride mitmekesistamise kohustusega tootjatelt (n=443) küsiti hinnangut antud
nõudele. Küsimuses oli rõhutatud nõude eesmärk – soodustada keskkonnasäästlikumat tegutsemist
põllumajanduses ning maastiku mitmekesistamist.
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Joonis 34. Rohestamise nõude raames põllumajanduskultuuride mitmekesistamise kohustusega tootjate
(n=443) suhtumine antud kohustusse
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Vastanud tootjatest 45% pooldab Eestis väljatöötatud kujul põllumajanduskultuuride
mitmekesistamise nõuet, 21% sõnul pooldavad nad mitmekesistamise nõuet, ent leiavad, et Eestis
väljatöötatud kujul see oma eesmärki ei täida ning 16% hinnangul ei ole antud nõuet vaja Eestis
üldse rakendada (Joonis 34). 16% tootjatest ei oma kindlat seisukohta. Vastusevariandi „muu“ on
valinud 2% vastanutest, kasutades ka võimalust nõuet kommenteerida. Näiteks leidsid mitmed
kommenteerijad, et mitmekesistamise kohustus seab väiketootjatele liigseid piiranguid.

38

EESTI MAAELU ARENGUKAVA 2014-2020 4. JA 5. PRIORITEEDI PÜSIHINDAMINE

5.7 MAAELU ARENGUKAVA KESKKONNATOETUSED
5.7.1 KESKKONNASÕBRALIK MAJANDAMINE

Keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) toetuse eesmärgiks on soodustada keskkonnasõbralike
majandamisviiside kasutuselevõttu ja jätkuvat kasutamist põllumajanduses, et kaitsta mulda ja vett
ning parandada nende seisundit, samuti suurendada elurikkust ja maastikulist mitmekesisust ning
tõsta põllumajandustootjate keskkonnateadlikkust.
KSM toetuse taotlejaid oli küsitlusele vastajate seas 11,4 % (n=292). KSM tootjatest 46,6% on
kõikide toetusnõuete täitmine jõukohane. Raskemini täidetavateks nõueteks osutusid 2-5m
püsitaimestikuga ribade jätmine (19%), sertifitseeritud seemne kasutamine (16%),
taimekahjustajate seire tegemine (12%), talvise taimkatte jätmine (11%) ja 14% pole rahul
glüfosaatide kasutamise piiranguga (üks vastaja võis valida mitu vastust). KSM tootjatest 40%
olid seisukohal, et glüfosaadi kasvuaegse kasutamise piirang vähendab nende majapidamises
taimekasvatusest saadavat tulu. 47% arvates ei mõjuta glüfosaatide kasutamise piirang saadavat
tulu ja 13% KSM tootjatest ei kasuta üldse glüfosaate.
Natuke üle poolte (55%) KSM tootjate kasutab sertifitseeritud seemet 16-50% toetusalusel
külvipinnal. 21% KSM tootjatest kasutavad sertifitseeritud seemet rohkem kui poolel ja 24%
vähem kui 15% oma toetusalusel pinnal.
KSM üheks nõudeks on, et enne taimekaitsevahendi kasutamist korraldab taotleja
põllumajandusmaal taimekahjustajate seire ja kannab andmed seire kohta veeseaduse alusel
peetavasse põlluraamatusse. 86% KSM tootjatest teeb seiret ise, 27% kasutab erinevatest
prognoosisüsteemidest (internet, raadio jt) saadavat infot, 23% kasutavad konsulendi abi ning
10% vastajatest teostab töid ettevõtte vastava valdkonna spetsialist (üks vastaja võis valida mitu
vastust).
KSM taotlejatel on võimalus koos KSM põhitegevusega rakendada täiendava veekaitse, mesilaste
korjealade ja alates teisest kohustuseaastast ka põllulindude soodustamise lisategevust (jättes
rohumaa üle aasta hooldamata). Küsitlusele vastanud KSM tootjatest oli mesilaste korjealade
lisategevust rakendanud 1 ja täiendavat veekaitset 51 tootjat (17% KSM tootjatest). Mõlemal juhul
nimetati peamiseks lisategevuse mitte rakendamise põhjuseks (mesilaste puhul 46% vastajatest,
n=14; täiendav veekaitse 64% vastajatest, n=214) madalavõitu toetussummat, mis ei kompenseeri
nõuete täitmisega kaasnevaid kulutusi. Veekaitse lisategevuse puhul ei ole piisavalt informatsiooni
toetuse kohta 31% (n=75) ja mesilaste korjealade rajamise lisategevuse kohta 21% (n=3)
vastajatest.
Põllulindude soodustamise lisategevust olid rakendanud KSM tootjatest 5% (n=15), mainida tuleb,
et selle tegevuse eest toetust ei maksta. Kõige sagedamini (60%) ajendas tootjaid jätta rohumaad
niitmata niite kasutusotstarbe puudumine või niitmise ebaotstarbekus (nt. ebatasane pinnas, halb
asukoht). Ilmastiku tõttu polnud võimalik ala tähtajaks niita 40% vastajatest ja nad kasutasid
põllulindude soodustamise lisategevuse võimalust, sama palju oli neid KSM tootjaid, kes soovisid
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selle tegevuse läbi põllulindude elutingimusi parandada. Peaaegu pooled (47%) KSM tootjatest
jätsid põllulindude jaoks niitmata kuni 10% ja 27% tootjatest lausa 25-50% rohumaadest.
5.7.2 PIIRKONDLIK MULLAKAITSE

Piirkondliku mullakaitse toetuse (edaspidi MULD) maksmise üldeesmärgiks on tagada
erodeeritud ja turvasmuldade jätkusuutlik kasutamine ning muldade degradatsiooni vähendamine.
Spetsiifilisteks eesmärkideks on kasvuhoonegaaside emissiooni piiramine, mullaerosiooni (sh
deflatsiooni) piiramine, toitainete leostumise vähendamine ning mulla orgaanilise aine sisalduse
säilitamine ja suurendamine. Piirkondlik mullakaitse toetus on suunatud ainult
keskkonnasõbraliku majandamise (edaspidi KSM) toetuse saajatele kui aktiivsematele
keskkonnahoidlikele põllumajandustootjatele, kuna just nende kasutuses olevate turvas- ja
erodeeritud muldadega alade puhul on oht, et rohumaad võetakse kasutusse haritava maana.
MULD tootjaid oli küsitlusele vastanud KSM tootjate hulgas 11% (n=31). Esindatum oli tootjate
suurusgrupp 101-500 ha, n=11 (Joonis 35).
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Joonis 35. E-küsitluses osalenud MULD tootjate (n=31) jagunemine suurusgrupiti

Mullakaitse toetusaluseid maid kasutavad pooled tootjad (52%) sööda tootmiseks, 42%
hekseldavad ja 29% niidavad neid rohumaid (üks vastaja võis valida mitu vastust). Mesilaste
söödaalaks oli see vaid ühel küsitlusele vastanud tootjal.
MULD toetuse taotleja võib rohukamarat uuendada ainult otsekülvi ja pealekülvi teel.
Turvasmuldadel rohumaa uuendamine on lubatud üks kord kohustuseperioodi jooksul
randaalimise ja freesimise teel. Üle poolte MULD tootjatest (65%) ei olnud rohumaid uuendanud.
Toetusaluste rohumaade rajamisel või uuendamisel olid tootjatest 23% kasutanud randaalimist,
10% (n=3) otse- ja pealekülvi ning ainult üks vastaja freesimist (üks vastaja võis valida mitu
vastust).
5.7.3 KESKKONNASÕBRALIK AIANDUS (KSA+KSK)

Keskkonnasõbraliku aianduse toetust sai esmakordselt taotleda MAK 2014-2020 perioodil 2015.
aastal. Varasemate maaelu arengukavade raames ei ole Eestis spetsiaalselt aiandussektorile
suunatud keskkonnatoetust rakendatud. KSA toetuse üldeesmärgiks on soodustada
40
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keskkonnasõbralikumate
praktikate
rakendamist
aianduskultuuride
kasvatamisel.
Konkreetsemateks eesmärkideks on vähendada keemiliste taimekaitsevahendite kasutamist,
tagada tarbijatele tervislikum toit, vähendada toitainete leostumist mullast ning aidata kaasa
elurikkuse säilimisele. Keskkonnasõbraliku aianduse toetuse raames on võimalik taotleda
keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetust (KSA), mis on põllumajandusliku
keskkonnatoetuse (PKT) eritoetus. Toetust on võimalik taotleda ka keskkonnasõbraliku
köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (KSK), mis on
keskkonnasõbraliku majandamise toetuse (KSM) lisatoetus.
Alustuseks küsiti tootjatelt, kes kasvatavad marja- või puuviljakultuure, ent ei ole 2015. ja/või
2016. aastal taotlenud keskkonnasõbraliku aianduse toetust puuvilja- ja marjakasvatuse ning
sellega seotud tegevuste elluviimise eest (n=426), millised on nende KSA toetuse mittetaotlemise
peamised põhjused.
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Joonis 36. Põhjused, miks marja- või puuviljakultuure kasvatavad tootjad ei ole taotlenud
keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse (KSA) toetust (*üks vastaja võis valida mitu vastust)

Valdav osa vastajatest (65%) ei saa KSA toetust taotleda seetõttu, et kasvatab viljapuid või
marjapõõsaid alla 0,3 ha suurusel pinnal (KSA toetust võib taotleda vähemalt 0,3 ha suuruse
põllumajandusmaa kohta) (Joonis 36). Teiste põhjustena on välja toodud, et vastanu pole
juriidiline isik (20%), toetuse kohta ei leia piisavalt informatsiooni (20%) ning toetuse nõuded pole
jõukohased (10%). Vastusevariandi „muu“ on valinud ning oma valikut kommenteerinud 11%
vastanutest. Kommentaaridest selgub, et näiteks kasvatatakse puuvilju ja marju oma tarbeks, alad
on eri kohtades (ei saa ühtse alana arvele võtta), mõne tootja hinnangul ei kata toetus nõuete
täitmiseks tehtavaid kulutusi, mahetootjad rõhutavad, et taotlevad pigem MAHE toetust. Jääb
silma, et mitmete kommenteerijate jaoks pole KSA nõuded tuttavad, näiteks arvatakse, et sõstarde
või astelpaju kasvatamiseks KSA toetust taotleda ei saa või et minimaalne pind peaks olema 1 ha.

41

EESTI MAAELU ARENGUKAVA 2014-2020 4. JA 5. PRIORITEEDI PÜSIHINDAMINE

Tootjatelt, kes eelmise küsimuse juures vastasid, et toetuse nõuded ei ole jõukohased (n=44),
uuriti, milliseid KSA toetuse nõudeid peavad nad kõige raskemini täidetavateks. Vastajad võisid
ära märkida mitu vastusevarianti. 61% tootjate hinnangul on kõige raskemini täidetav nõue
olemasoleva aia uuendamine nõutava istutustiheduse saavutamiseks, 34% hinnangul
taimekahjustajate seire, 32% hinnangul kaitseheki rajamine, 30% hinnangul bioloogilist
mitmekesisust toetavate elementide rajamine, samuti 30% hinnangul toetusõiguslikul maal rohu
30 cm kõrgusena hoidmine, 25% hinnangul keskkonnasõbraliku aianduse koolitusel osalemine,
21% hinnangul reavahede vähemalt kahe kolmandiku ulatuses rohukamaras hoidmine, samuti
21% hinnangul võrade hooldamine lõikuse teel ja 18% hinnangul mullaproovide võtmine.
Samu nõudeid paluti täidetavuse seisukohast hinnata ka KSA toetuse taotlejatel (n=5). Kolm
taotlejat (60% vastanutest) kinnitasid, et kõik toetuse nõuded on jõukohased. Lisaks mainiti kõige
raskemini täidetavate nõuetena ära olemasoleva aia uuendamine nõutava istutustiheduse
saavutamiseks, taimekahjustajate seire, toetusõiguslikul maal rohu 30 cm kõrgusena hoidmine ja
kaitseheki rajamine (iga tegevus märgiti ära ühel korral).
Tootjatelt, kes kasvatavad köögivilja, ravim- ja maitsetaimi või maasikat, ent ei ole 2015. ja/või
2016. aastal taotlenud keskkonnasõbraliku aianduse toetust köögivilja-, ravimtaime- ja
maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse tegevuse elluviimise eest (n=517), küsiti, millised
on nende KSK toetuse mittetaotlemise peamised põhjused.
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Joonis 37. Põhjused, miks köögivilja, ravim- ja maitsetaimi või maasikat kasvatavad tootjad ei ole taotlenud
keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse (KSK)
toetust (*üks vastaja võis valida mitu vastust)

Sarnaselt KSA toetusega on KSK toetuse mittetaotlemise kõige sagedasem põhjus asjaolu, et
tootjad kasvatavad toetusõiguslikke kultuure alla 0,3 ha suurusel pinnal (KSK toetust võib taotleda
vähemalt 0,3 ha suuruse põllumajandusmaale, mille kohta on võetud keskkonnasõbraliku
majandamise kohustus KSM toetuse saamiseks). Mainitud põhjuse märkis ära 66% (Joonis 37).
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Samuti ei soovita võtta 5-aastast KSM kohustust (22%), tuuakse põhjuseks, et ei olda juriidiline
isik (20%) ning leitakse, et toetuse nõuded ei ole jõukohased (10%). Vastanutest 7% valis
vastusevariandi „muu“ ning avaldas arvamust tekstikastis. Kommentaaridest nähtub, et köögivilja,
ravim- ja maitsetaimi või maasikat kasvatatakse oma pere tarbeks, samuti on mõne tootja
hinnangul nõuded liiga ranged/paindumatud. MAHE toetuse taotlejad märkisid sageli, et neil pole
lubatud KSM toetust taotleda. Tekib küsimus, miks sellisel juhul enamus MAHE tootjatest valis
teised vastusevariandid. Tõenäoliselt vastajad ei lähtunud eeldusest, et nad juba on mahetootjad,
vaid arutlesid, mida nad teeksid juhul, kui ühtegi toetust poleks veel taotletud.
Tootjatelt, kes eelmise küsimuse juures vastasid, et toetuse nõuded ei ole jõukohased (n=54),
uuriti, milliseid KSK toetuse nõudeid peavad nad kõige raskemini täidetavateks. Vastajad võisid
ära märkida mitu vastusevarianti. Vastanutest 43% hinnangul on kõige raskemini täidetav nõue
toetusõiguslikul maal rohukamara 30 cm kõrgusena hoidmine, 32% hinnangul taimekahjustajate
seire, 30% hinnangul mullaproovide võtmine, 26% hinnangul glüfosaadi mittekasutamine
kohustuseaasta jooksul, 24% hinnangul olemasoleva maasikaistanduse uuendamine nõutava
istutustiheduse saavutamiseks, 19% hinnangul keskkonnasõbraliku aianduse koolitusel osalemine
ning samuti 19% hinnangul maasikaistanduses multši kasutamine.
Samu nõudeid paluti täidetavuse seisukohast hinnata ka KSK toetuse taotlejatel (n=10). Kolm
taotlejat (30% vastanutest) kinnitasid, et kõik toetuse nõuded on jõukohased. Viiel korral (50%)
märgiti kõige raskemini täidetava nõudena ära glüfosaadi mittekasutamine kohustuseaasta jooksul,
neljal korral (40%) taimekahjustajate seire ning kolmel korral (30%) toetusõiguslikul maal
rohukamara 30 cm kõrgusena hoidmine.
5.7.4 KOHALIKKU SORTI TAIMEDE KASVATAMINE

Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni kohaselt on oluline säilitada looduslike taimeliikide
kõrval ka kultuurtaimede geneetiline mitmekesisus. Perioodil 2014–2020 on laiendatud toetuse
maksmist ka teiste sortide eest peale MAK 2007-2013 raames toetatud talirukki „Sangaste“.
Toetatavate kohalikku sorti taimede nimekirjas on praegu 5 põllukultuuri ning 43 puuvilja- ja 12
marjakultuuri.
Kõikidelt küsitlusele vastajatelt (2560) sooviti teada, kas nende ettevõttes kasvatatakse kohalikku
sorti taimede kasvatamise toetuse (SORT) raames toetatavaid sorte. Vastajatest 92% ei kasvata
toetusaluseid sorte, 3,7% kasvatab ainult põllukultuure, 1,3% kasvatab puuvilja- ja marjakultuure
ning samuti 1,3% põllu-, puuvilja- ja marjakultuure. Ainult toetusaluseid puuviljakultuure või
ainult marjakultuure kasvatavad alla 1% vastanutest.
SORT toetuse taotlejaid (SORT tootjad) oli väga väike osa küsitlusele vastajatest, ainult 0,3%.
Toetusaluseid põllukultuure kasvatasid, kuid SORT toetust ei taotlenud 125 vastajat (4,9%).
Peaaegu pooled neist (48%) tõid põhjuseks, et nad ei soovi siduda ettevõtet 5-aastase kohustusega.
33% pole leidnud toetuse kohta piisavalt informatsiooni, 13% vastajatest olid arvamusel, et
toetuse nõuded piiravad majandustegevust ning 8% leidis, et sertifitseeritud seemet pole piisavas
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koguses saada. Oli ka neid toetusaluste põllukultuuride kasvatajaid, kes kasvatasid väiksemal
pinnal kui 5ha, oma pere tarvis ja ei soovi toetust (kokku 8% vastajatest).
Toetusaluseid puuvilja- ja/või marjakultuure kasvatasid SORT toetuseta 62 vastajat (2,4%).
Toetuse mittetaotlemise kaks peamist põhjust (42% vastajatest, üks vastaja võis valida mitu
vastust) olid, et toetuse kohta pole piisavalt informatsiooni või olemasolevatel kultuuridel
puuduvad sordiehtsuse tõestamiseks vajalikud taimepassid või ostudokumendid. 34% tõi
põhjuseks rahaliste vahendite nappuse uue aia rajamiseks, keeruliseks on osutunud kümnest
erinevast sordist puuviljakultuuri kasvatamise nõue (26%) või siis viiest erinevast sordist
marjakultuuri kasvatamise nõue (13%). Toetusaluste kultuuride mitte piisav saadavus oli
põhjuseks 7% SORT toetuseta puuvilja- ja/või marjakasvatajal. Veel oli mainitud SORT toetuse
mittetaotlemise põhjustena väikestel pindadel aedu, kus kasvatatakse sorte vaid oma tarbeks,
kasvatatavate kultuuride hulk on väike ning seetõttu ei tundu toetuse taotlemine sünnis.
5.7.5 OHUSTATUD TÕUGU LOOMA PIDAMINE

Eesti põllumajandusloomade ohustatud tõugude loetellu kuuluvad eesti hobune, eesti
raskeveohobune, eesti maatõugu veis, eesti vutt ja tori hobune, mille puhul loetakse ohustatuks
universaalsuuna hobuste populatsioon ja vana-tori suuna hobuste populatsioon.
Küsitlusele vastanud looma- ja/või linnukasvatajatelt (n=896) küsiti arvamust, et kas ja miks on
oluline toetada kohalikke ohustatud tõugu loomi. 91% vastajatest oli poolt ja 9% leidis, et pole
vaja toetada. Sagedamini välja toodud toetamise vajalikkuse põhjendused olid: nende tõugude
säilimine (22% vastajatest), kultuuripärand, mida on oluline hoida ka tulevastele põlvedele (7%),
tõugude ainulaadsus, liigirikkuse ja mitmekesisuse (5%) ja genofondi säilimine (4%).
Majanduslikult (4% vastajatest) on neil vanadel tõugudel raske konkurentsis püsida uute
produktiivsemate tõugudega, samuti on vajalik soetada tarvikuid ja et loomapidajatel jätkuks
motivatsiooni. 2% pidasid oluliseks nende tõugude toetamist põhjusel, et see aitaks säilitada
looduskeskkonda ja elu maal.
Toetamise osas eitavalt vastanud nimetasid mõningate selgitustena, et nende loomade pidamine
on hobi ja seda ei peaks toetama, toetuspõhine säilitamine ei motiveeri loomapidajat aretusalaselt
pingutama, tekitab ebavõrdset konkurentsi, „turu-uputust“ ja võib viia kvaliteedi alla. Pigem võiks
toetada genofondi säilimist piiratud arvu loomadega.
OTL tootjaid oli küsitlusele vastajate hulgas 5% (n=128). Nende peamine motivaator ohustatud
tõugu loomade pidamisel on soov säilitada kodumaiseid tõuge (84%). Veidi üle poolte (55%)
vastajatest nimetasid maastikuhoolduse ja ekstensiivse maakasutuse ning turismis kasutavad neid
tõuge 40% ja ratsaspordis 29% vastajatest. Hobi motiveerib 41% ja MAK OTL toetus 47%
vastajatest (üks vastaja võis valida mitu vastust).
5.7.6 POOLLOODUSLIKE KOOSLUSTE HOOLDAMINE (PLK)

Poollooduslikud kooslused (PLK-d) on tekkinud inimtegevuse tulemusena. Ühelt poolt
iseloomustab neid suur looduslik liigirikkus, teiselt poolt on tegemist traditsiooniliste
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põllumajandusmaastikega. Seetõttu on PLK-d olulised nii looduskaitse kui põllumajanduse
seisukohast. PLK-dele iseloomuliku suure elurikkuse säilitamiseks on vajalik nende järjepidev
hooldamine – traditsiooniliselt niitmine ja karjatamine.
Poollooduslike koosluste ja nende hooldamisega seotud küsimustele vastasid olenevalt küsimusest
kas kõik küsitlusse kaasatud 2560 tootjat või teatud tingimustel väiksem arv tootjaid. Vastajate arv
ning vastamise eeltingimused on iga küsimuse juures eraldi välja toodud.
Esmalt küsiti, kas ettevõtte omandis või kasutuses on poollooduslikke kooslusi, sõltumata sellest,
kas nendele mingit toetust taotletakse. Küsimusele vastasid kõik tootjad (n=2560).
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Joonis 38. Tootjate kinnitus ettevõtte omandis või kasutuses olevate poollooduslike koosluste kohta
(olenemata sellest, kas nendele mingit toetust taotletakse)

Tootjatest 38% kinnitas, et nende omandis või kasutuses on poollooduslikke kooslusi (Joonis 38).
ÜPT ja MAHE tootjatel oli poollooduslikke kooslusi sagedamini (vastavalt 39% ja 38%) kui KSM
tootjatel (19%).
Tootjatelt, kelle sõnul on nende omandis või kasutuses poollooduslikke toetusi (n=967), küsiti, kas
nad neid ka hooldavad. Rohkem kui pooled vastanutest (58%) kinnitasid, et hooldavad oma
poollooduslikke kooslusi, 24% hooldab osaliselt ning 18% ei hoolda (Joonis 39). ÜPT, KSM ja
MAHE tootjate vastustes märkimisväärseid erinevusi ei olnud.
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Joonis 39. Tootjate vastus ettevõtte omandis või kasutuses olevate poollooduslike koosluste hooldamise
kohta (olenemata sellest, kas nendele mingit toetust taotletakse, n=967)

Tootjatelt, kes eelnevalt kinnitasid, et nende omandis või kasutuses on poollooduslikke toetusi
ning nad hooldavad neid täies ulatuses või osaliselt (n=797), küsiti, kas nad taotlevad
poolloodusliku koosluse hooldamise toetust (PLK). Vastanutest vaid 3% taotleb PLK toetust kogu
hooldatavale PLK pinnale ning 2% osale hooldatavale PLK pinnale, samas kui 68% toetust ei
taotle (Joonis 40). 12% tootjatest ei taotle PLK toetust, sest poollooduslik kooslus ei asu NATURA
2000 alal ning 16% toob mittetaotlemise põhjuseks, et taotleb sellele alale teisi pindalatoetusi.
PLK toetust ei taotle oma sõnul ükski KSM tootja, samas kui MAHE tootjatest 7% taotleb toetust
kogu hooldatavale PLK pinnale ja 3% osale hooldatavast pinnast.
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Joonis 40. Poollooduslikke kooslusi omavate või kasutavate ning osaliselt või täielikult hooldavate tootjate
(n=797) kinnitus poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse (PLK) taotlemise kohta

PLK toetust taotlenud tootjatel (n=36) paluti öelda, kuidas nad niidavad hooldatavaid PLK-sid,
mis on suuremad kui 15 ha (välja arvatud puisniit). Keskelt-lahku niitmist harrastab 22% ja
servast-serva niitmist 19% tootjatest. Niidetavat PLK-d ei ole 42%-l taotlejatest. Muul viisil niidab
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17%, kommentaarides toodi alternatiivse viisina välja näiteks servast-serva osade kaupa niitmise.
Ka küsiti tootjatelt, millised PLK toetuse nõuded on kõige raskemini täidetavad (Tabel 2).
Vastanute hinnangul on kõige raskemini täidetavateks nõueteks hekseldamise keeld PLK
esinemisalal ning nõue, et karjatamise tulemusena peab 1. oktoobriks kogu taotletaval alal olema
visuaalselt tuvastatav, et loomad on alal toitunud selliselt, et rohustu on vähemalt 50 protsendi
ulatuses madalaks söödud ning ülejäänud alal on rohustu valdavalt söödud (mõlemad 36%),
keeruliseks täita peetakse ka tingimust, et PLK esinemisala ei tohi niita enne 10. juulit (31%
vastanutest). 19% vastanutest leiab, et ükski toetuse nõue ei ole raskesti täidetav.
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Tabel 2. Kõige raskemini täidetavad PLK toetuse nõuded taotlejate (n=36) hinnangul
Kõige raskemini täidetavad PLK toetuse nõuded taotlejate
(n=36) hinnangul
1. Rannaniidul ja loopealsel on lubatud ainult karjatamine.

Vastanute arv

Osakaal (%)
6

16,7

13

36,1

3. Taotleja või tema esindaja, kes tegeleb poolloodusliku
koosluse hooldamisega, peab osalema Keskkonnaameti
korraldatud poolloodusliku koosluse hooldamise koolitusel, mis
tutvustab arengukava nõudeid.

2

5,6

4. Keskkonnaameti poolt seatud lisatingimused ala hooldamiseks
PLK heas seisundis hoidmise või parendamise eesmärgil.

5

13,9

11

30,6

5

13,9

7. Niidetav PLK, mis on suurem kui 15 hektarit, (v. a puisniit),
tuleb niita keskelt-lahku, servast-serva või muul meetodil, kui
Keskkonnaamet on andnud selleks nõusoleku. Tööde
alustamisest tuleb teavitada Keskkonnaametit.

3

8,3

8. Karjatamisega PLK-l tuleb alustada kaitse-eeskirjas,
kaitsekorralduskavas või liigi kaitse ja ohjamise tegevuskavas
sätestatud tähtpäeval, selle puudumisel Keskkonnaameti
nõusolekul vabalt valitud ajal.

3

8,3

9. Rannaalal tuleb alustada karjatamisega hiljemalt 31. mail.

4

11,1

13

36,1

4

11,1

6

16,7

13. PLK esinemisalal, mille kohta toetust taotletakse, peab olema
kohapeal visuaalselt tuvastatav piir, sealjuures peab piir
võimaldama eristada alasid taotletud toetuse ühikumäära järgi.

9

25,0

14. Ükski toetuse nõue ei ole raskesti täidetav (välistav valik)

7

19,4

2. PLK esinemisala ei tohi hekseldada.

5. PLK esinemisala ei tohi niita enne 10. juulit.
6. Niidetav PLK peab olema niidetud ja niide kokku kogutud 1.
septembriks.

10. Karjatamise tulemusena peab 1. oktoobriks kogu taotletaval
alal olema visuaalselt tuvastatav, et loomad on alal toitunud
selliselt, et rohustu on vähemalt 50 protsendi ulatuses madalaks
söödud ning ülejäänud alal on rohustu valdavalt söödud.
11. Poollooduslikul kooslusel, mille kohta toetust taotletakse, on
keelatud anda loomale lisasööta.
12. Põllumajandusmaal tehtud tegevuste kohta kantakse
andmed põlluraamatusse.

PLK toetuse taotlejatelt (n=36) paluti meetme nõuete kohta ka ettepanekuid ja kommentaare.
Tähelepanekuid laekus kaheksalt tootjalt. Märgiti, et ei tasu välja joonistada karjatamise all olevaid
alasid, mida ei ole liigniiskuse tõttu võimalik niita; võiksid lubatud olla vaheaastad, kändude
lubatav kõrgus maapinnast võiks olla suurem kui 10 cm; puisniidu ja puiskarjamaa liitus 03 või
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erijuhul 05 ei ole koosluse säilitamisel jätkusuutlik, kuna tuuled, lumi jm loodusjõu mõjul on
kergesti hävinev, eriti puiskarjamaal, kus loomad järelkasvu ära söövad; ei ole otstarbekas
soovitada vähendada suurte kuuskede olemasolu, kuna lambad ja lehmad varjuvad halbade
ilmastikuolude korral nende varju; karjatuskoormust võiks kontrollida/nõuda loomühikute alusel,
mitte %-dega söödud alast, kuna loomad ei söö kõiki taimi; väiksemate PLK-de hooldajatel pole
vahendeid niite kokku kogumiseks ja kohta selle paigutamiseks. Mitmed vastajad pidasid
toetusega seonduvaid nõudeid raskesti täidetavateks ning ametnikukeskseteks. Näiteks „ametnik
ei arvesta faktiga, et maa omanikul ei ole alati nii kerge leida hooldamiseks tööde teostajat ja
nendest sõltudes on tööde tegemine äärmiselt kõikuv, paarinädalase täpsusega arvestatav."
Kuna üheks traditsiooniliseks PLK-de hooldamise viisiks on karjatamine ning toetuse üheks
eesmärgiks on suurendada põllumajandusloomade abil hooldatavate alade osa, siis küsiti PLK-sid
hooldavatelt tootjatelt (n=36), kas nad karjatavad neil aladel ka loomi. Selgus, et loomi karjatab
61% vastanutest. Nendelt (n=22) küsiti omakorda, milliseid loomi seal karjatatakse. Veiseid
kasvatab 77%, lambaid/kitsi 50% ning hobuseid 18% vastanutest.
Edasi uuriti PLK-sid hooldavatelt tootjatelt (n=36), kas nad hooldaksid poollooduslikke kooslusi
ka ilma selle eest toetust saamata. Jaatavalt vastas 28%, mingil määral hooldaks 39% ja
hooldamata jätaks 22% tootjatest, 11% ei osanud öelda. „Jah“ või „mingil määral“ vastanutel
paluti täpsustada, mis ajendaks neid oma maadele jäävaid kooslusi hooldama ilma selle eest toetust
saamata. Laekus 9 kommentaari, põhjustena toodi välja näiteks elutarkus ja eestlase talukultuur,
alade sobivus lambakarjamaadeks, hooldamata alade tuleohtlikkus ning soov hoida maad
võsastumast. Lisaks mainiti mitmeid eeltingimusi, mispuhul toetust saamata oldaks siiski nõus
PLK-sid hooldama: õiglane hind talutoodangu eest ning töömeeste ja vajalike masinate olemasolu
(võimalus sobival ajal kohale tellida).
PLK-sid hooldavatelt tootjatelt (n=36) küsiti ka, kas nende arvates kompenseerib PLK toetus
nõuetest tulenevad lisakulutused ja saamata jäänud tulu. Valdav osa tootjatest (58%) leidis, et
toetus kompenseerib lisakulutused ja saamata jäänud tulu mingil määral, 8% hinnangul täiel
määral, 6% meelest ei põhjusta piirangud täiendavaid kulutusi ja 14% sõnul ei kompenseeri toetus
lisakulutusi ning saamata jäänud tulu. Vastanutest 14% ei oma kindlat seisukohta. „Ei“ või „mingil
määral“ vastanud tootjatel paluti täpsustada, miks nende arvates toetus ei kompenseeri lisakulu.
Arvamust avaldas 8 tootjat, kes märkisid näiteks, et RMK-lt rentides on rent nii kõrge, et PLK
hooldamise toetus seda ei kompenseeri; loomade karjatamine hooldataval PLK alal toob kaasa
suuremad kulutused kui tavaolukorras ja saadav PLK ala hooldamise toetus ei kata täna tehtavaid
kulutusi; osadel aladel tekib sügisel suurvesi, mis jäätudes viib kevadel olemasoleva karjaaia ja
tuleb rajada uus (taas kulutused); mõnel juhul ei kata toetus ka niitmise ja heina koristamisega
seonduvaid kulusid.
Kõigil küsimustikule vastanud tootjatel (olenemata sellest, kas nende omandis või kasutuses on
PLK-sid; n=2560) paluti öelda, millised on nende arvates poollooduslike koosluste suurimad
väärtused.
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Joonis 41. Poollooduslike koosluste suurimad väärtused e-küsimustikule vastanud tootjate (n=2560)
hinnangul (*üks vastaja võis valida mitu vastust)

Kõige sagedamini hinnati kaunist ja mitmekesist maastikku (57%), suurt liigirikkust ja
kaitseväärtusega liikide esinemist (48%), aga oluliseks peeti ka karjatatavate loomade heaolu,
näiteks puhta ja mitmekesise loomasööda olemasolu (36%), kultuuripärandi säilitamist (35%) ning
keskkonnasäästlikku maakasutust (34%) (Joonis 41). Kummatigi leidis 4% vastanutest, et
poollooduslikel kooslustel suured väärtused puuduvad ning 20% valis vastusevariandi „ei oska
öelda“. Teistest gruppidest eristusid MAHE tootjad, kes olid olulisima väärtusena esikohale
seadnud suure liigirikkuse ja kaitseväärtusega liikide esinemise PLK-del (selle vastusevariandi oli
valinud koguni 67% MAHE ettevõtetest).
Järgmiseks paluti vastajatel (n=2560) hinnata, mis nende arvates ohustab poollooduslike koosluste
väärtuste säilimist kõige enam. Selgus, et suurimaks ohuks peetakse üldist piirkonna
ääremaastumist, inimeste lahkumist maalt ja maade kasutusest välja jätmist. Selle vastusevariandi
valis 47% tootjatest (Joonis 42). PLK-de väärtuste säilimist ohustavad vastajate hinnangul ka
üldine põllumajandustegevuse intensiivistumine (32%), ebapiisavad toetused (21%), ebasobivad
hooldusvõtted ja hoolduse ebapiisav kvaliteet (21%), PLK-de ja nende hooldamise vähene
tähtsustamine ühiskonnas (20%), ebapiisav loomade arv karjatamiseks (18%), liigsed
looduskaitselised piirangud (14%) ja ülekarjatamine (21%). Ettevõtjatest 2% leidis, et PLK-de
väärtuste säilimist ei ohusta miski ning 22% ei osanud öelda. Taas eristus teistest gruppidest
MAHE toetust taotlenud tootjate hinnang – nemad pidasid kõige sagedamini ohuallikaks üldist
põllumajandustegevuse intensiivistumist (51%).
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Joonis 42. Poollooduslike koosluste väärtuste säilimise suurimad ohustajad e-küsimustikule vastanud
tootjate (n=2560) hinnangul (*üks vastaja võis valida mitu vastust)

PLK toetuse taotlejatel (n=36) paluti hinnata, kas toetus aitab kaasa maapiirkonna elujõulisuse ja
jätkusuutlikkuse kasvule. Tootjatest 28% leidis, et aitab; 50% arvas, et aitab mingil määral; 11%
arvas, et tõenäoliselt ei aita; 6% oli kindel, et ei aita ning 6% ei osanud öelda.
Edasi küsiti PLK toetuse taotlejatelt (n=36), kas nad on teadlikud nende valduses olevatel
poollooduslikel kooslustel asuvatest pärandkultuuri objektidest. Vastajad võisid ära märkida mitu
vastusevarianti. Ligi pooled vastanutest (47%) olid pärandkultuuri objektidest teadlikud.
Teadlikult oli neid otsinud (nt Muinsuskaitseameti infot kasutades) 3% ning juhuslikult leidnud
6% vastanud tootjatest. Oma valduses olevatel PLK-del asuvatest pärandkultuuri objektidest ei
olnud teadlik 36% vastanutest ning 11% valis vastusevariandi „ei oska öelda“.
Tootjatelt, kes olid oma valduses olevatel PLK-del asuvatest pärandkultuuri objektidest teadlikud,
olid neid teadlikult otsinud või juhuslikult leidnud (n=20), küsiti, kas nad on mainitud objektide
hooldamisest ja säilitamisest huvitatud. Vastanutest 40% oli huvitatud pärandkultuuriobjektide
hooldamisest ja 75% säilitamisest. Keegi ei vastanud, et ei ole kummastki tegevusest üldse
huvitatud, kuid 15% vastanutest ei omanud kindlat seisukohta.
Tootjatelt, kelle omandis või kasutuses on PLK-sid ning kes taotlevad nende hooldamise toetust
(n=36), sooviti teada, milliseid PLK elupaikadel põhinevaid tooteid ja teenuseid on nad valmis
pakkuma. Vastajad võisid ära märkida mitu vastusevarianti. Pooled tootjad (50%) on valmis
pakkuma niiduliha (niiduliha all mõeldakse liha, mida saadakse poollooduslikel karjamaadel
karjatavatest loomadest), 39% on huvitatud turismist või koostöövõimalustest vastava teenuse
pakkujatega, samuti 39% on huvitatud loodusharidusest või koostöövõimalustest vastava teenuse
pakkujatega ning 31% on valmis pakkuma villa. Vastanutest 28% ei soovi midagi pakkuda.
Tootjatel oli ka võimalus omalt poolt tooteid ja teenuseid välja pakkuda, seda võimalust kasutas
üks tootja, kes tõi välja PLK-de huvitavad maastikud.
Poollooduslike kooslustega seotud bloki lõpetuseks paluti tootjatel hinnata, millist tuge PLK
hooldaja vajaks. Vastasid ettevõtjad, kes hooldavad oma valduses olevaid PLK-sid kogu pinnal
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või osaliselt ning taotlevad PLK hooldamise toetust (n=36). Vastajad võisid ära märkida mitu
vastusevarianti. Rohkem kui pooled (56%) leidsid, et tuge oleks rohkemast infost erinevate
toetusvõimaluste kohta, 31% soovisid rohkem PLK-dega seotud koolitusi erinevatel teemadel,
28% tahtsid koolitusi PLK-de hoolduskavade kohta ning 22% olid huvitatud personaalsest
nõustamisest PLK hooldamiseks. Üks tootjatest, kes kasutas võimalust vastata vabas vormis, tõi
välja, et vajaks näiteks tehnikat, et suuta loomi ületalve pidada, heina toota ning loomadele ette
kanda. Teine tootja rõhutas, et tarvis on kindlust, et on olemas heinaniitja ja heina kasutaja,
koolitustest on vähe kasu, kui tegevus jääb raha ja korraldamatuse taha.
5.7.7 MAHEPÕLLUMAJANDUS

Mahepõllumajandustoetuse eesmärkideks on arendada mahepõllumajandust ning suurendada
mahepõllumajanduse konkurentsivõimet, säilitada ja suurendada bioloogilist ja maastikulist
mitmekesisust, säilitada ja parandada mullaviljakust ja veekvaliteeti ning parandada loomade
heaolu.
Mahepõllumajandusega (MAHE tootjad) tegelevaid tootjaid oli küsitlusele vastajate seas 10%
(n=250, neist mahepõllumajandusega jätkajaid 219 ja mahepõllumajandusele üleminejaid 19).
MAHE tootjatel paluti hinnata, millised MAHE toetuse nõuded või tegevused on kõige raskemini
täidetavad (üks vastaja võis valida mitu vastust). Pooltele vastajatele (53%) on kõik nõuded
jõukohased. Rohumaadele mahetoetuse saamise nõuet (tuleb pidada vähemalt 0,2 lü hektari kohta)
nimetasid raskeks 17% ja külvikorra ja viljavahelduse nõude täitmist 13% vastajatest. Mustkesa
alusele pinnale toetuse mittemaksmisega pole rahul 20% ja mullaproovide võtmise kohustusega
14% küsitlusele vastanud MAHE tootjatest.
5.7.8 NATURA 2000 TOETUS PÕLLUMAJANDUSMAALE (NAT)

NAT toetuse eesmärgiks on tagada Natura 2000 võrgustiku aladel looduskaitsenõudeid järgiv
põllumajanduslik tegevus ning hüvitada sealsetel aladel looduskaitseseadusest tulenevate
kitsenduste ning linnudirektiivist (nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ) ja loodusdirektiivist (nõukogu
direktiiv 92/43/EMÜ) tulenevate nõuete täitmiseks tehtud kulutusi ja saamata jäänud tulu. Tootjate
kõrgem teadlikkus oma Natura 2000 aladel paiknevatest loodusväärtustest on oluline, kuna sellisel
juhul väheneb eeldatavasti oht, et väärtusi teadmatusest kuidagi kahjustatakse. Ka on teadlikud ja
loodusväärtusi hindavad tootjad ehk leplikumad kaitsekohustusest tulenevate erinevate piirangute
suhtes.
Natura 2000 võrgustikku kuuluva põllumajandusmaaga seotud küsimustele vastasid olenevalt
küsimusest kas kõik Natura 2000 põllumajandusmaa toetust (NAT) taotlenud tootjad (n=210) või
teatud tingimustel väiksem arv tootjaid. Vastajate arv ning vastamise eeltingimused on iga
küsimuse juures eraldi välja toodud.
Esmalt küsiti, kas ja millise allika kaudu on tootja teadlik oma põllumajandusmaal paiknevatest
Natura 2000 loodusväärtustest (näiteks liigid, elupaigad). Küsimusele vastasid NAT taotlejad
(n=210). Vastajad võisid ära märkida mitu vastusevarianti.
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Joonis 43. NAT toetuse taotlejate (n=210) teadlikkus oma põllumajandusmaal paiknevatest Natura 2000
loodusväärtustest ning teadmiste allikad (*üks vastaja võis valida mitu vastust)

Tootjatest 41% on oma põllumajandusmaal paiknevatest Natura 2000 loodusväärtustest teadlikud
tänu PRIA põllumassiivide veebikaardile, 30% tänu saadetud kaitsekohustuse teatisele, 21% on
Natura 2000 loodusväärtuste kohta uurinud Maa-ameti kaardirakendusest, 12% on infot saanud
Keskkonnaametist ja 4% Keskkonnaregistri avalikust teenusest (Joonis 43). 18% on infot saanud
muust allikast ning 16% ei ole oma põllumajandusmaal paiknevatest Natura 2000
loodusväärtustest enda sõnul teadlikud. ÜPT ja KSM tootjate puhul oli levinuim infoallikas PRIA
põllumassiivide veebikaart (vastavalt 42% ja 50%), kuid MAHE taotlejad olid Natura 2000
loodusväärtustest kõige sagedamini teada saanud tänu neile saadetud kaitsekohustuse teatistele
(39%).
Edasi paluti NAT taotlejatel (n=210) hinnata, kas nad on rahul asjaoluga, et nende
põllumajandusmaa on Natura 2000 võrgustiku osa.
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Joonis 44. NAT toetuse taotlejate (n=210) hinnang oma rahulolule seoses põllumajandusmaa Natura 2000
võrgustiku osaks olemisega

Valdav osa vastanutest (56%) on sellega rahul, et nende põllumajandusmaa on Natura 2000
võrgustiku osa (Joonis 44). Mingil määral on rahul 29% NAT taotlejatest ning 9% ei ole selle
olukorraga rahul. Vastanutest 7% ei oma kindlat seisukohta. Olukorraga on teiste gruppidega
võrreldes vähem rahul KSM tootjad, kellest 65% on rahul või mingil määral rahul, samas kui ÜPT
ja MAHE tootjate hulgas oli vastavad vastusevariandid valinud vastavalt 88% ja 89%.
Ka paluti NAT taotlejatel (n=210) hinnata, kas antud toetus mõjutab nende tegevuse jätkamist
praeguses asukohas.
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Joonis 45. NAT toetuse taotlejate (n=210) hinnang, kas toetus mõjutab tootja tegevuse jätkamist praeguses
asukohas

Vastanutest 29% hinnangul mõjutab Natura 2000 põllumajandusmaa toetus tootja tegevuse
jätkamist praeguses asukohas (Joonis 45), 32% arvates mõjutab see mingil määral, 33% hinnangul
mõju puudub ning 6% ei oska öelda.
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Küsimusele, kas NAT toetus kompenseerib sellele alale kehtestatud looduskaitselisi piiranguid,
vastasid toetuse taotlejad (n=210) järgmiselt: „jah“ 10%, „mingil määral“ 45%, „ei“ 30%, „ei oska
öelda“ 7% (Joonis 46). Vastanutest 8% leidis, et piirangud ei põhjusta täiendavaid kulutusi ega
saamata jäänud tulu.
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Joonis 46. NAT toetuse taotlejate (n=210) hinnang, kas toetus kompenseerib alale kehtestatud
looduskaitselisi piiranguid

NAT taotlejatelt, kelle ettevõttes on lühiajalisi ja/või püsirohumaid (n=201), küsiti, kuidas nad
kasutavad või hooldavad oma Natura 2000 aladel asuvaid rohumaid. Rohkem kui pooled
vastanutest (57%) niidavad Natura 2000 rohumaid ning niide läheb nende enda või teiste ettevõtete
loomade söödaks (Joonis 47). Loomi karjatab seal 29% vastanud tootjatest. 27% hekseldab ning
jätab heksli maha, 11% hekseldab ja koristab heksli, kuid sellel puudub kasutusotstarve.
Vastanutest 10% niidab ja koristab niite, kuid sellel puudub kasutusotstarve. Mesilaste söödaalana
kasutab Natura 2000 rohumaid 7% tootjatest. 3% hekseldab ning heksel läheb enda või teiste
ettevõtete loomade söödaks. Tootjatest 2% ei kasuta ega hoolda Natura 2000 aladel asuvaid
rohumaid. 2% valis vastusevariandi „muu“ ning lisas vabas vormis täpsustuse (nt karjatab
rohumaal loomi vastaja naaber).
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Joonis 47. NAT toetuse taotlejate, kelle ettevõttes on lühiajalisi ja/või püsirohumaid (n=201), Natura 2000
aladel asuvate rohumaade kasutus- või hooldusviis (*üks vastaja võis valida mitu vastust)
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Joonis 48. NAT toetuse taotlejate (n=210) põllumajandusmaa paiknemine erineva rangusastmega
kaitsevööndites (*üks vastaja võis valida mitu vastust)

NAT taotlejatelt (n=210) küsiti, kas ja millise rangusastmega kaitsevööndis nende Natura 2000
põllumajandusmaa asub. Rohkem kui poolte (59%) maa paikneb piiranguvööndis, hoialal või
projekteeritaval alal, 29% sihtkaitsevööndis ning 20% ei oska öelda, kas ja millises vööndis nende
põllumajandusmaa asub (Joonis 48).
NAT toetust taotlenud tootjatelt, kelle põllumajandusmaa paikneb sihtkaitsevööndis (n=61),
küsiti, kas nende arvates on sihtkaitsevööndi piirangud põllumajandusmaal liiga ranged. 18%
hinnangul on piirangud tõepoolest liiga ranged; 23% leidis, et piirangud on mingil määral ranged
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ning 28% vastas eitavalt. Tootjatest 31% ei oska öelda, kas sihtkaitsevööndi piirangud on liiga
ranged või mitte. „Jah“ või „mingil määral“ vastuse puhul paluti kommentaaride lahtris täpsustada,
mis võiks tootja arvates lubatud olla. Laekus kolm kommentaari – ühe tootja hinnangul piisaks
hekseldamisest, et ala võsastumist ära hoida; teist tootjat häirib kobraste põhjustatud üleujutus ning
kolmanda hinnangul on põllumajandustegevusele seatud nõuded liiga ranged ja toetused
ebapiisavad.
NAT taotlejatelt, kelle põllumajandusmaa paikneb piiranguvööndis, hoiualal või projekteeritaval
alal (n=124), uuriti, kas neil jääb kehtestatud piirangute tõttu sealsel põllumajandusmaal midagi
tegemata. Vastajatest 11% leidis, et midagi jääb tegemata, 31% hinnangul jääb mingil määral
tegemata, 44% ei jää midagi tegemata ning 15% ei oska öelda. „Jah“ või „mingil määral“ vastuse
puhul paluti kommentaaride lahtris täpsustada, mis võiks tootja hinnangul teisiti olla.
Kommenteerimise võimalust kasutas üheksa tootjat. Loetleti erinevaid tegevusi, mis tootja
hinnangul piirangute tõttu tegemata jäävad – maaparandus, ehitamine, maa kasutamine turismi
eesmärgil.
5.7.9 LOOMADE HEAOLU

Meetme eesmärk on tõsta loomakasvatajate teadlikkust loomade heaolust ja toetada
põllumajandustootjaid, kes täidavad loomade heaolu kõrgemaid nõudeid, parandades sellega
loomade heaolu ja tervist ning tagades neile loomuomasemad pidamistingimused. Loomade
karjatamisega hoitakse ekstensiivses kasutuses rohumaad, sh poollooduslikud kooslused, mille
väärtus elupaigana on oluline.
Loomade heaolu toetuse (LHT) taotlejaid oli küsitlusele vastajate seas 17,5 % (n=448). Neilt
küsiti, mis motiveerib neid täitma loomade heaolu kõrgemaid nõudeid (üks vastaja võis valida
mitu vastust). Peaaegu pooltel (48%) on selleks enda huvi, 36% motiveerib toetus, 12%
seadusandlus, 2% nõuanded konsulendilt ja 2% ka loomade heaolu. Pooltele LHT tootjatele on
kõik kehtivad LHT nõuded jõukohased. Kehtivatest toetusnõuetest raskemini täidetavateks on
karjamaade vahetamine (20% vastajatest), rohumaade ülekarjatamise vältimine (18%) ning
kitsedele ja lammastele ravimtaimede kasvatamine (15%).
Küsitlusele vastajate hulgas oli 12% looma- ja/või linnupidajaid, kes polnud taotlenud LHT ega
MAHE toetust (mõlemat toetust samaaegselt ei saa taotleda). Neilt sooviti teada, mis põhjustel
nad ei taotle LHT (üks vastaja võis valida mitu vastust). Kolmandikul (32%) vastajatest on
loomade/lindude arv väiksem kui toetusnõuetes kehtestatud miinimum. 26% on arvamusel, et
loomade/lindude heaolu on tagatud juba praegu, ilma kõrgemaid nõudeid rakendamata ja 25%
vastajatest ei ole toetuse kohta piisavalt informatsiooni. Toetuse nõuded ei ole jõukohased 11%
vastajatest, 8%-l on finantsvahendite nappus, et parandada loomade/lindude pidamistingimusi ja
seeläbi nende heaolu ja tervist ning 16% vastajate arvates toetussumma ei kompenseeri nõuete
täitmisega kaasnevaid kulutusi. Muude põhjustena oli mainitud, et kahjuks puudub võimalus loomi
vabalt karjatada, kardetakse bürokraatiat taotlemisel ja venekeelse toetuse info puudumist.
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5.8 ETTEPANEKUD JA KOMMENTAARID MAAELU ARENGUKAVA TOETUSTE
KOHTA
Küsitluse lõpetuseks said vastajad esitada maaelu arengukava toetuste kohta ettepanekuid ja
kommentaare. Seda võimalust kasutas 725 tootjat (28% küsitlusele vastanud tootjatest). Laekunud
ettepanekutest ja kommentaaridest antakse ülevaade teemade kaupa, mis on küll kohati keeruline,
kuna paljude kommentaaride sisu on seotud mitmete teemadega. Nii mõnelgi puhul läksid tootjate
arvamused omavahel vastuollu, näiteks tekitasid vastakaid hinnanguid mitmete toetuste nõuded ja
nõuete täitmise kontroll.
Liigne bürokraatia, keeruline reeglistik

Tootjad kritiseerisid keerulist toetuste süsteemi ning liigset täpsust kontrollimisel (nt kraavide,
rohealade mõõtmisel). Toetuste taotlemise juhised peaksid olema lihtsamini arusaadavad. Ka
kontrollilt oodatakse toetavat suhtumist ning mõistmist, et tekiks tunne, et tööd tehakse ühise
eesmärgi nimel. Kontroll võiks ka nõustada – kui midagi on valesti, võiks koos tootjaga sobiva
lahenduse leida. Võiks korraldada rohkem piirkondlikke teabepäevi, mis soodustaks koostööd
PRIA inspektorite ja põllumeeste vahel. Toetuste taotlemine tuleks teha võimalikult lihtsaks. Leiti,
et piiranguid, kohustusi, nõudeid võiks põllumehele vähem olla. Nõuete seadmisel ja
kontrollimisel tuleks arvestada võimalust, et vanemas eas ettevõtjatel võib ootamatuid
terviseprobleeme ilmneda, mis võib takistada tööde õigeaegset tegemist. Ka juhiti tähelepanu, et
mitte kõigil tootjatel pole endal tööde tegemiseks vajalikku tehnikat, seega tuleb oodata, kuni
tehnika omanik saab oma töö tehtud ning leiab võimaluse appi minna (arvestada tähtaegadest
kinnipidamise kontrollimisel). Maaomanikke võiks rohkem usaldada. Samas suurtootjate
taimekaitsevahendite ja väetiste kasutamist tuleks mitme vastaja arvates rangemalt kontrollida.
Üks tootja leidis, et reeglid võiksid olla loovamad, mitte käsu ja karistuse vormis. Lähenemine
võiks olla loomingulisem ning soosida senisest enam looduskeskkonna säilimist. Mitmekesise
maakasutusega väiketootjal hõlmab üha suurema osa ajast paberimajandus – kirjade, teadete jne
vormistamine. Üks tootja märkis, et kohalikke olusid tundvaid riigiametnikke jääb järjest
vähemaks, tootja peab tegelema senisest rohkem selgitustööga. Rohkem võiks arvestada
kõikvõimalike tekkida võivate eriolukordadega. Määruste ja taotlemise tingimuste avalikustamise
ning taotlusvooru avamise vahel võiks olla rohkem aega. Arengukava perioodi jooksul võiks
lubada muudatusi teha, nt loobuda meetmest, millega esialgselt liitutud sai. Nõuete muutmisesse
perioodi keskel suhtutakse pigem negatiivselt.
Kohalike eripäradega arvestamine nõuete välja töötamisel

Hulk tootjaid leidis, et MAK peaks olema paindlikum ning rohkem arvestama kohalikke olusid
(Eesti omapärasid), et vältida liiga rangeid või meie tingimustes ebakohaseid nõudeid. Kindlasti
tuleks arvestada Eesti kliimatingimustega (vegetatsiooniperioodi pikkus, sademete hulk vms) ja
maade boniteediga. Ääremaadele soovitatakse luua täiendavaid põllumajandustegevust
soodustavaid tingimusi. Mõned vastajad leidsid, et on nõudeid, mis vastupidiselt soovitule
mõjutavad keskkonda hoopis negatiivses suunas (nt heksli äravedu). Leiti, et maaelu arengukava
idee on väga hea, ent konkreetsed meetmed ja nende rakendamine jätavad soovida.
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Põllumehe kui elukutse väärtustamine

Mitmete tootjate hinnangul pole praegu Eestis põllumajandustootjaks olemine piisavalt
väärtustatud, soovitakse saada ülejäänud ühiskonnalt suuremat toetust ning lugupidamist.
Mitmetest kommentaaridest jäi kõlama, et põllumehed tunnevad praegu, et neid ei ole riigile vaja.
Palutakse hoida inimesi, kes proovivad maaelu edendada. Riigilt/ametnikelt oodatakse suuremat
toetust Eesti põllumajanduse konkurentsivõime tõstmisel ning põllumajandustoetuste
suurendamisel vähemalt Euroopa Liidu keskmisele tasemele. Soovitakse, et meie
toiduainetööstused kasutaksid rohkem kodumaist toorainet. Nõuete väljatöötamisel ja otsuste
tegemisel võiks rohkem läbi rääkida tegevpõllumeestega.
Maaelu säilitamine

Mitmed tootjad rõhutavad, et tuleks aidata säilitada elu maal, erilist tähelepanu tuleks pöörata
keskustest kaugel ääremaal ja saartel tegutsevatele tootjatele. Esile kerkib ka palgatemaatika –
töötegijad soovivad mõistlikku tasu. Maaelu säilimisega on seotud ka väiketootjate toetamine –
väiketalunike pered on suuresti need, kes maal elu edasi viivad. Oluliseks peetakse, et maaperedes
oleks laual omakasvatatud tervislik toit ning lapsed puutuksid juba varakult aiatöödega kokku.
Mitmed vastajad rõhutavad, et maa peaks jääma kohalike kätte, seda ei tohiks müüa
välismaalastele. Säilima peaks traditsiooniline elustiil. Oodatakse, et riik toetaks tootjaid tegudes:
tuleks hoolitseda, et nii sise- kui ka välisturud oleksid tootjatele paremini kättesaadavad ja
põllumajandustootmine piisavalt kasumlik. Maapiirkondade elanikele tuleks pakkuda atraktiivseid
(nt osalise tööajaga) töökohti kodukontoris, et jääks ära igapäevane linna vahet sõitmine, mis on
keskkonna- ning rahakotivaenulik ning kulutab väärtuslikku aega. Mõne vastaja hinnangul KOVid ei julge toetada maaettevõtjate uuenduslikke ideid ja pigem keelavad, kui julgevad riskida
millegi uue katsetamisega.
Väikeettevõtete ja noorpõllumeeste toetamine

Korduvalt rõhutati, et riigilt oodatakse suuremat toetust väikestele ning alles alustavatele
ettevõtetele. Eraldi toodi välja noorpõllumehed, kuna noori on põllumajandustootjate seas vähe.
Mitmel korral mainiti, et praegune toetuste süsteem soosib pigem suurtootjaid. Soovitati külades
ringi käia, vestelda väiketalunikega ning kuulata nende ettepanekuid. Tehti ettepanek piirata
suurfarmide toetamist ning pigem soodustada tootmise hajutamist. Leiti, et suurtootjatele
määratud nõuded peaksid olema rangemad, väiketootjatele tuleks teha järeleandmisi. Mõnest
kommentaarist võis välja lugeda, et on väiketootjaid, kes näevad suurtootjaid väiketalude
väljasuretajatena. Tehti ka ettepanek väiketootjaid säilitada neile kodanikupalka makstes. Ühe
tootja väitel alla 100 ha suuruse põllumajandusmaa puhul toetused tehtud kulutusi ei kompenseeri.
Tuleks lihtsustada väiketootjate võimalust oma tooteid müüa (väiksemate koguste kokkuost vms).
Leevendada nõudeid väiketootjatele, kes toodavad peamiselt endale ja väikesele ringkonnale.
Väiketootjad sooviksid ka abi projektide kirjutamisel (nt tasuta nõustamine projekti koostamisel).
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Kõrget lisandväärtust tootvate ettevõtjate toetamine

Leiti, et ei peaks võrdselt toetama kõiki tootjaid, vaid eelistada tuleks neid, kes toodavad vähem
saastavalt, kuid samas loovad kõrget lisandväärtust. Tuleks soodustada efektiivset ja puhast
väiketootmist. Soovitati arendada kodumajutust tootmisega tegelevates taludes, et külalised näeks
päris taluelu, praeguse aja turismitalusid nähakse pigem kämpingute või lõbustusasutustena
(ettepanek on seotud ka väikeettevõtete arendamise ja toetamisega).
Mahetootjate soodustamine

Leiti, et mahetoetusi võiks veelgi suurendada, et väheneks sünteetiliste taimekaitsevahendite ja
väetiste kasutamine. Mõnede tootjate sõnul ei soosi praegused nõuded ja toetussummad nt KSM
tootmiselt MAHE tootmisele üleminekut. Mahetooteid tuleks rohkem väärtustada (tarbijate
poolt?). Nähakse võimalust „Mahe Eesti“ staatuse saavutamisel. Mahetoetuse määra
vähendamisele (toetuse taotlejate arvu olulisest kasvust tekkinud puudujäägi tõttu) reageerivad
mahetootjad väga valuliselt, nähes selles mahetootmise survestamist.
Toetuste suurendamine

Toetuste suurust kommenteerinud tootjate hinnangul peaks põllumajandustoetusi suurendama,
toetuste tase kõigis EL liikmesriikides tuleks ühtlustada või arvestada iga riigi või piirkonna
klimaatilisi tingimusi nõuete rakendamisel. Ka ootavad tootjad kriisiolukordade puhul rohkem
riigipoolset toetust.
Toetused tehnika soetamiseks

Mitmed tootjad rõhutasid, et nad on andnud osa maadest rendile, kuna puudub võimalus maa
hooldamiseks tarvilikku tehnikat muretseda. Soovitatakse suurendada toetusi säästliku
põlluharimistehnika ostuks.
Niitmine, niite äravedu

Tehti ettepanek kaotada niitmise tähtajad loomapidajatele, kuna ilmastik ei võimalda igal aastal
konkreetseks kuupäevaks kvaliteetset talvesööta varuda. Niite äraveo nõude vastu olekut
põhjendati sellega, et niite eemaldamisega viiakse mullast välja taimede kasvuks vajalikud
toitained. Ajalised niitmispiirangud liigniisketel aladel raskendavad koristamist ja traktorid
vajutavad sügavad jäljed mullakamarasse. Mõni tootja tõi välja, et niita tuleks hiljem (augustis,
tähtajaks pakuti ühel juhul ka 15. september), kuna varasemal ajal on heinas peidus loomadelindude pojad. Kui on intensiivselt kasutatavate põldude ja karjamaade keskel olev rohumaa
kinnistu (näiteks 5 ha suurune tükk) siis ei peaks seda toetuse saamiseks niitma, säiliksid
mitmesugune taimestik ja linnustik (näiteks rukkirääk).
Hekseldamine

Hekseldamise kohta laekus rohkesti kommentaare, sugugi kõik tootjad ei olnud selles küsimuses
ühel meelel. Mõnede arvamuste kohaselt tuleks hekseldamine keelata, kuna toetusi peaksid saama
need, kes midagi reaalselt toodavad. Lisaks toodi argument, et hekseldamine ja heksli kokku
kogumine hävitab sealset elustikku. Leiti, et püsirohumaadelt tuleb heksel igal juhul koristada,
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kuna maha jäädes takistab tekkinud kiht uute taimede kasvu. Mõni teine tootja jällegi arvas, et
neil, kel loomi pole, võiks lubada püsirohumaad edasi hekseldada, vastasel juhul hakkavad need
maad peagi võsastuma. Ühe tootja hinnangul võiks lubada püsirohumaadel hekseldada ja jätta
heksel koristamata neil põllumajandusega tegelevatel tootjatel, kelle rohumaadel mulla tüübi tõttu
pole võimalik kasvatada muid põllumajanduskultuure. Teine tootja lubaks püsirohumaadel ainult
karjatamist, kuna tema hinnangul praegune praktika pigem hävitab kui soosib elurikkust.
Püsirohumaade niitmise tähtaega peetakse liiga varajaseks. Ühe väiketootja hinnangul peaks
püsirohumaade hekseldamine olema lubatud, kuna väiketootjad peavad arvestama ebasoodsate
heinailmadega ning mõne heinamaa nö tagavaraks hoidma, juhuks kui heinategu peaks
ebaõnnestuma. Samas heal heina-aastal tuleks teha lisatööd ja -kulutusi üleliigse heina
likvideerimiseks.
Nn „euroheinaniitjad“

Mitmetes kommentaarides avaldati pahameelt nn „euroniitjate“ üle ning sooviti, et nende tegevus
lõpetataks ning maad võimaldataks kasutada tegelikkuses põllumajandusega tegelevatel inimestel.
Samas rõhutatakse, et tuleks toetada ja innustada oma maid hooldama väikeste maatükkide
omanikke, kes põllumajandusega ei tegele.
Püsirohumaade tagasirajamine

Mitmed tootjad pole rahul püsirohumaa tagasirajamise kohustusega.
Maaparandussüsteemid

Tuleks rohkem tähelepanu pöörata maaparandussüsteemide korrashoiule ning käsitleda seda
teemat ka kohustuslikel koolitustel.
Maa sihtotstarbe muutused

Rõhutati, et head põllumaad peavad jääma põllumajandusse, neid ei tohiks muuta elamumaaks.
Ohtu nähakse linnaäärsetes uuselamurajoonides.
Mõistlik taimekaitsevahendite ja väetiste kasutamine

Põllumajandustootjad eeldavad teistelt tootjatelt naabritega arvestamist. Rõhutati, et
taimekaitsevahendite kasutamisel tuleb jälgida tuule suunda ja tugevust, et vahend ei jõuaks
kõrvalasuvatele põldudele. Mõni tootja soovitas vilja- ja rapsipõldude mürgitamise keelata.
Mesindus

Mesinikud soovivad rohkem märkamist ja nendega arvestamist. Laekus soovitusi vabastada
mesinikud niitmise nõudest, et säilitada mesilastele korjealad ka suve teisel poolel. Mesinikud
soovivad, et naabruses tegutsevad ettevõtjad arvestaksid mesilastega, kasutaksid
taimekaitsevahendeid nõuete kohaselt ning teavitaksid mesinikke õigeaegselt.
Murekohaks on mahemesinduses otsetoetuse väljamakse kord – toetuse saamine mesilasperedele
on seotud maa omamise/rentimisega. Mesiniku hinnangul ei ole mingisugust tarvet omada
põllumajandusmaad. Paraku toetuse saamiseks tuleb see rentida või osta ning püsirohumaa on ka
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ainuke, mida saab lihtsamalt arvele võtta maheda põllumassiivina. Püsirohumaale on omakorda
seatud niitmiskohustus ja eelmisest aastast ka niidetud heina koristamise kohustus. Seda ajal, mil
mesinikul on kõige kiirem aeg aastas. Samuti selle toetusmehhanismi tõttu arutu mahemesinike
poolt põllumeeste käibest välja viidava maa hulk.
Kliimamuutused

Rõhutati, et tuleb rohkem rõhku panna kliimamuutustega kohanemiseks. Kliimamuutusi
tunnistatakse, inimmõju selle ühe põhjustajana peetakse pigem väheseks või isegi olematuks.
Kvaliteetsete andmete ja teabe kättesaadavus

Tootjad soovivad saada paremaid
majandamisotsuste tegemiseks.

andmekogusid

ja

selgemat

infot

optimaalsete

Koostöö teadlastega

Tootjad soovivad pidevat koostööd teadlastega, saamaks asjatundlikke nõuandeid sobilike
põllukultuuride valikul, väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamisel. Soovitatakse kaasata
rohkem teadusasutusi võimalike kitsaskohtade ettenägemiseks ja praegustest ülesaamiseks, nt
majandusteadlastelt soovitusi, kuidas Eesti põllumajandustootjad oma toodetega paremini turule
pääseksid. Keskkonnateadlastelt oodatakse lämmastik- ja fosforreostuse päritolu ja veekogudesse
jõudmise modelleerimist. Samas eeldatakse teadlastelt ka tihedamat suhtlust põllumeestega, nt
kohalike olude tundmaõppimisel, mõnikord jääb kohalikele mulje, et nendest „astutakse üle“ ning
et teadlased pole nende teadmistest huvitatud.
Koolitusi tuleks korraldada hooajavälisel ajal. Leitakse, et pädevatest mahekoolitajatest on
puudus. Soovitakse ETKI-lt rohkem mahekatseid ja sellealast teavet.
Ettepanekud uute meetmete väljatöötamiseks

Tehti ettepanek välja töötada mesindust toetav meede, viidates mesilaste pakutavale
tolmeldamisteenusele – tolmeldamisest saadav tulu on uuringute kohaselt ligi 10 korda suurem,
kui meetoodangu rahaline väärtus.
Ka laekus ettepanek välja töötada vähikasvatust/vesiviljeluse kohalike liikide (jõevähk) kasvatust
toetav meede.
Leiti, et võiks rohkem ergutada tegevusi loomadega, nt toetada ratsutamisteraapia jaoks
teraapiahobuse ostu.
Märgiti, et vajalik on eraldi meede, mis võimaldaks toetada kohalikke kogukondlikke MTÜ-sid ja
väikeettevõtjaid, kes tahavad ja suudavad spetsialiseeruda oma piirkonnas looduse elurikkust
lisavate poollooduslike koosluste, talumetsade ja maastikulementide edasisele sihipärasele
kujundamisele ja hooldusele. Vastav meede peab võimaldama ka nende projektide asjatundlikuks
ettevalmistamiseks valikku nõustamisteenust ja konkreetsete tööde teostajatele vajaliku erialase
koolituse andmist. Põllumaade rentnikud ei ole põlluga piirnevate maastikuelementide ja
metsaribade hooldamisest majanduslikult huvitatud, vastavate riigimaade rentnikel on samas isegi
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keelatud samal kinnitul paikneva ja põlluga piirneva maastikulemendi või metasriba hooldus. See
piirang tuleks muuta ja otstarbekamalt korraldada.
Soovitakse eraldi toetusmeedet veelindude (pardid, haned) kasvatamiseks.
Muud ettepanekud

Kommentaaridest selgus, et mitte alati ei ole tootjad toetuste nõuetega kursis, nt tehti ettepanek, et
KSA toetust (keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud
tegevuste elluviimise eest) võiks lubada taotleda väiksema kui 1 ha suuruse ala kohta, tegelikult
ongi antud toetust võimalik taotleda juba 0,3 ha suurusele põllumajandusmaale.
Tootjad ei soovi liigset infot. Oodatakse lihtsaid ja arusaadavaid tekste, kus kasutatakse kõigile
mõistetavaid termineid ning vähem kõikvõimalikke lühendeid.
Muret tekitab praktika keset põldu asuvaid puid vigastada või hävitada, kuna need jäävad ette.
Vaarikate istutustihedus 3000 taime hektari kohta on tootja hinnangul liiga tihe, optimaalseks peab
2600 taime. Suure istutustiheduse puhul ei kuiva marjad saagi korjamiseks piisavalt, vahed peaksid
olema masinaga läbitavad, kasvõi üle 2 vao, kuna vaarikas on õrn mari ning aiakäruga seda vedada
ei saa.
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6.

MÄÄRUSTE LOETELU

Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded ning kliimat ja keskkonda
säästvad põllumajandustavad ning maaelu arengukava keskkonnatoetuste taotlemise täpsed
tingimused ja kord on sätestatud järgnevates määrustes:
Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore
põllumajandustootja toetus https://www.riigiteataja.ee/akt/122042016004
Keskkonnasõbraliku majandamise toetus https://www.riigiteataja.ee/akt/126042016011
Piirkondlik mullakaitse toetus https://www.riigiteataja.ee/akt/126042016006
Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus
https://www.riigiteataja.ee/akt/126042016010
Keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse
toetus https://www.riigiteataja.ee/akt/129082015043
Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus https://www.riigiteataja.ee/akt/102052015004
Ohustatud tõugu looma pidamise toetus https://www.riigiteataja.ee/akt/102052015007
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus https://www.riigiteataja.ee/akt/126042016007
Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus
https://www.riigiteataja.ee/akt/126042016009
Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse
menetlemise täpsem kord https://www.riigiteataja.ee/akt/130042015008
Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus
https://www.riigiteataja.ee/akt/126042016013
Loomade heaolu toetus https://www.riigiteataja.ee/akt/126042016012
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LISA 1. EESTI MAAELU ARENGUKAVA 2014-2020 HINDAMISE RAAMES 2017. AASTAL LÄBI VIIDUD
E-KÜSITLUSE ANKEET
ÜLDKÜSIMUSED
Kui suur on Teie põllumajandusettevõte*? (tüüp: vali üks)
1. 0-10 ha
2. 11-100 ha
3. 101 - 500 ha
4. 501-1000 ha
5. 1001-5000 ha
6. rohkem kui 5000 ha
Küsimusele vastavad kõik
Kas teie ettevõttes on/kasvatatakse/peetakse: (tüüp: vali mitu)
1. Lühiajalisi rohumaid (kuni 5 a)
2. Püsirohumaid (vanem kui 5 a), sh poollooduslikke kooslusi
3. Üheaastaseid põllukultuure (tera-, kaunviljad ning õli-, kiu-, rühvelkultuurid)
4. Köögivilja, ravim-ja maitsetaimi või maasikat
5. Marja- või puuviljakultuure
6. Loomi
7.Linde
8. Mesilasi
Küsimusele vastavad kõik
Milliseid järgnevatest põllumajandustoetustest taotlesite aastal 2015 ja/või
2016? (tüüp: vali mitu)
1. Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade
toetus (ÜPT)
2. Natura 2000 põllumajandusmaa toetus (NAT)
3. Natura 2000 erametsamaa toetus (NAM)
4. Mahepõllumajandusega jätkamise toetus (MAHE)
5. Mahepõllumajandusele ülemineku toetus (MAHE)
6. Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (KSM)
7. Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega
seotud tegevuste elluviimise eest (KSA)
8. Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja
maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse tegevuse elluviimise eest (KSK)
9. Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (PLK)
10. Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (OTL)
11. Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (SRT)
12. Loomade heaolu toetus (LHT)
13. Piirkondlik mullakaitse toetus (MULD)
14. Täiendava veekaitse lisategevus (KSM lisategevus)
15. Mesilaste korjealade rajamise lisategevus (KSM lisategevus)
16. Põllulindude soodustamise lisategevus (KSM lisategevus)
Küsimusele vastavad kõik
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Kas maaelu arengukava keskkonnameetmetega liitumine on suurendanud
Teie huvi säästva keskkonnakasutuse vastu põllumajanduses? (tüüp: vali
üks)
1.Jah
2. Mingil määral
3. Ei
Küsimust küsitakse, kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr.3, vastusevariandid nr. 2-16 on valitud.
Kas Teie kui põllumajandustootja majanduslik elujõulisus ja
investeerimisvõime on suurenenud tänu maaelu arengukava raames
makstavatele põllumajandustoetustele? (tüüp: vali üks)
1.Jah
2. Mingil määral
3. Ei
Küsimust küsitakse, kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr.3, vastusevariandid nr. 2-16 on valitud.
Millised toetused on suurendanud Teie kui põllumajandustootja
majanduslikku elujõulisust ja investeerimisvõimet? (tüüp: vali mitu)
1. Pindalapõhised
2. Loomapõhised
3. Investeeringutoetused
4. Nõuandetoetused
Küsimust küsitakse, kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr.5, vastusevariant nr. 1 või 2 on valitud.
ROHUMAAVILJELUS
Mitu niidet koristatakse Teie ettevõttes kasutatavatelt lühiajalistelt (kuni 5
a) rohumaadelt aastas keskmiselt? (tüüp: vali üks)
1.
Söödaks ei korista, jätan põllule
2.
1 niide
3.
2 niidet
4.
3 niidet
5.
4 niidet
Küsimust küsitakse, kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr. 2, vastusevariant nr. 1 on valitud.
Kui suurt osa oma ettevõtte lühiajaliste (kuni 5 a) rohumaade kogupinnast
Te igal aastal väetate? (tüüp: vali üks)
1. Ei väeta üldse
2.Vähem kui 50% lühiajaliste rohumaade pinnast
3. Rohkem kui 50% lühiajaliste rohumaade pinnast
4. Väetan kogu lühiajaliste rohumaade pinda
Küsimust küsitakse, kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr. 2, vastusevariant nr. 1 on valitud.
Mis tüüpi väetise või väetistega Te oma ettevõtte lühiajalisi (kuni 5 a)
rohumaid tavaliselt väetate? (tüüp: vali mitu)
1.
Mineraalne lämmastikväetis
2.
Mineraalne fosforväetis
3.
Mineraalne kaaliumväetis
4.
NPK kompleksväetis
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5.
PK kompleksväetis
6.
Sõnnik
7.
Kompost
Küsimust küsitakse, kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr 8, vastusevariandid nr 2-4 on valitud
Mitu niidet koristatakse Teie ettevõttes kasutatavatelt püsirohumaadelt
(vanemad kui 5 aastat) aastas keskmiselt? (tüüp: vali üks)
1.
Ei korista ühtegi niidet, jätan põllule
2.
1 niide
3.
2 niidet
4.
3 niidet
5.
4 niidet
Küsimust küsitakse, kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr. 2, vastusevariant nr. 2 on valitud.
Kui suurt osa oma ettevõtte püsirohumaade kogupinnast Te igal aastal
väetate? (tüüp: vali üks)
1. Ei väeta üldse
2. Vähem kui 50% püsirohumaade pinnast
3. Rohkem kui 50% püsi rohumaade pinnast
4. Väetan kogu püsirohumaade pinda
Küsimust küsitakse, kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr. 2, vastusevariant nr. 2 on valitud.
Mis tüüpi väetise või väetistega Te oma ettevõtte püsirohumaid tavaliselt
väetate? (tüüp: vali mitu)
1.
Mineraalne lämmastikväetis
2.
Mineraalne fosforväetis
3.
Mineraalne kaaliumväetis
4.
NPK kompleksväetis
5.
PK kompleksväetis
6.
Sõnnik
7.
Kompost
Küsimust küsitakse, kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr 11, vastusevariandid nr 2-4 on valitud
Kas sooviksite oma ettevõtte püsirohumaid üles harida ja viia
põllukultuuride alla? (Tüüp: vali üks)
1. Ei
2. Jah
3. Osaliselt
Küsimust küsitakse, kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr. 2, vastusevariant nr. 2 on valitud.
Miks Te soovite oma ettevõtte püsirohumaid üles harida ja kasvatada seal
põllukultuure? (Tüüp: vali mitu )
1. Loomakasvatus ei tasu ära, seetõttu pean muutma tootmissuunda
2. Ei vaja ettevõttes nii suurt püsirohumaade pinda
3. Muu põhjus
Küsimust küsitakse, kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr. 13, vastusevariant nr. 2 või 3 on valitud.
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Kuidas arvestate rohumaadelt kogutud heina või silo koguseid? (tüüp: vali
mitu)
1. Kaalun
2. Hinnanguliselt
3. Ei pea arvestust
Küsimust küsitakse, kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr. 2, vastusevariandid nr. 1 ja/või 2 on valitud.
Milline on Teie rohumaade kasutamise või hooldamise viis? (tüüp: vali
mitu)
1. Karjatamine
2. Silo või heina tootmine
3. Mesilaste söödaala
4. Jätan niitmata
5. Hekseldan põllule (hekslit ei korista)
6. Hekseldan ja koristan heksli, kuid kasutusotstarve puudub
Küsimust küsitakse, kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr. 2, vastusevariandid nr. 1 ja/või 2 on valitud.
Mis ajal te tavaliselt hekseldate rohumaid, millel heksli kasutusotstarve
puudub? (tüüp: vali üks)
1. Enne 20. juulit
2. Pärast 20. juulit
Küsimust küsitakse, kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr. 16, vastusevariandid 5 ja/või 6 on valitud.
MULD
Kas kasutate või kasutasite väetamise planeerimisel Teie ettevõtte maade
kohta koostatud väetistarbekaarti või mullaproovide analüüsitulemusi?
(tüüp: vali üks)
1. jah
2. mingil määral
3. ei
4. väetamise planeerimisel lähtun ainult planeeritavast saagist
5. mullaproove pole võetud
Küsimusele vastavad kõik
Millest lähtuvalt kasutate oma ettevõttes mineraalväetisi? (tüüp: vali mitu)
1. Ei kasuta mineraalväetisi (välistav valik)
2. Väetisefirma soovitustest
3. Konsulendi soovitustest
4. Iseenda koostatud väetusplaanist
5. Väetamise ABC süsteemist
6. Muu...
Küsimusele vastavad kõik
Kui suurt osa Te oma ettevõtte 1-aastaste põllukultuuri põldude
kogupinnast igal aastal väetate? (tüüp: vali üks)
1. Ei väeta ühtegi põllukultuuri
2. Vähem kui 50% põllukultuuride pinnast
3. Rohkem kui 50% põllukultuuride pinnast
4. Väetan kõiki põllukultuure
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Küsimust küsitakse, kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr. 2, vastusevariant 3 on valitud.
Mis tüüpi väetise või väetistega Te oma ettevõtte 1- aastaste põllukultuuride
põlde igal aastal väetate? (tüüp: vali mitu)
1.
Mineraalne lämmastikväetis
2.
Mineraalne fosforväetis
3.
Mineraalne kaaliumväetis
4.
NPK kompleksväetis
5.
PK kompleksväetis
6.
Sõnnik
7.
Kompost
Küsimust küsitakse, kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr. 20, vastusevariandid 2-4 on valitud.
Kas Teie ettevõttes kasutatavatel põllutöömasinatel on olemas GPS
seadmete ja rakenduste valmidus digitaalsete väetistarbekaartide
kasutamiseks? (tüüp: vali üks)
1. Jah
2. Ei
Küsimusele vastavad kõik
Kas olete tutvunud Eesti mullastikukaardiga, et teada saada oma põldudel
esinevaid mullaliike? (tüüp: vali üks)
1. Jah
2. Ei
Küsimusele vastavad kõik
Kas kasutate Eesti Maaülikooli poolt väljatöötatud huumusbilansi
kalkulaatorit? (tüüp: vali üks)
1. Jah
2. Ei
3. Olen proovinud
4. Ei ole kalkulaatorist kuulnud
Küsimusele vastavad kõik
Kas võtaksite mullaproove, et selgitada oma ettevõtte mullaviljakuse taset
ka juhul, kui see poleks kohustuslik? (tüüp: vali üks)
1. Jah
2. Ei
3. Ei oska öelda
Küsimusele vastavad kõik
AGROTEHNOLOOGIA
Millist mullaharimise tehnoloogiat kasutate oma ettevõtte 1- aastaste
põllukultuuride põldudel? (tüüp vali mitu)
1. Künnipõhine mullaharimine
2. Pindmine mullaharimine
3. Otsekülv
Küsimust küsitakse, kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr. 2, vastusevariant nr.3 on valitud
Mida Teie ettevõttes tehakse tavaliselt põhuga? (tüüp: vali mitu)
1. Hekseldan ja jätan põllule
2. Kasutan loomadele allapanuks
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3. Viin ettevõttest välja
4. Muu …
Küsimust küsitakse, kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr. 2, vastusevariant nr.3 on valitud
Kuidas arvestate oma ettevõttes põhu saaki? (tüüp: vali üks)
1. Kaalun
2. Hinnanguliselt (terade ja põhu massi suhte kaudu; põhurulooni ligikaudse
massi ja arvu põhjal jne)
3. Ei arvesta
Küsimust küsitakse, kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr. 2, vastusevariant nr.3 on valitud
Kas kasutate Eesti Taimekasvatuse Instituudi I-taimekaitse kalkulaatorit
teraviljadele sobiliku taimekaitsevahendi valimisel (tüüp: vali üks)
1. Ei kasvata teravilja
2. Jah
3. Ei
4. Ei ole kalkulaatorist kuulnud
? kommentaar
Küsimust küsitakse, kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr. 2, vastusevariant nr.3 on valitud
Küsimus nr 3, vastusevariandid 4 ja 5 ei ole valitud
ELURIKKUS
Kuidas hindate elurikkust ehk bioloogilist mitmekesisust kogu oma
ettevõtte põllumajandusmaal? (tüüp: vali üks)
1. Kõrge ja ei näe vajadust enam suurendada
2. Kõrge, kuid võiks kõrgem olla
3. Keskmine ja ei näe vajadust suurendada
4. Keskmine, kuid võiks kõrgem olla
5. Madal ja ei näe vajadust suurendada
6. Madal, kuid võiks kõrgem olla
7. Ei oska öelda
Küsimusele vastavad kõik
Hinnake oma teadmiste taset ja huvi järgmisel teemal: linnud (v.a
kodulinnud) põllumajandusmaastikul, sh nende kasu ja kahju ning seosed
põllumajandustegevusega (tüüp: vali üks)
1. Heal tasemel teadmised, kuid huvi veel rohkem teada
2. Heal tasemel teadmised ja ei ole huvi rohkem teada
3. Keskmisel tasemel teadmised ja huvi rohkem teada
4. Keskmisel tasemel teadmised ja ei ole huvi rohkem teada
5. Vähesed teadmised, kuid huvi rohkem teada
6. Vähesed teadmised ja ei ole huvi rohkem teada
Küsimusele vastavad kõik
Hinnake oma teadmiste taset ja huvi järgmisel teemal: taimed (v.a
kultuurtaimed) põllumajandusmaastikul, sh nende kasu ja kahju ning
seosed põllumajandustegevusega (tüüp: vali üks)
1. Heal tasemel teadmised, kuid huvi veel rohkem teada
2. Heal tasemel teadmised ja ei ole huvi rohkem teada
3. Keskmisel tasemel teadmised ja huvi rohkem teada
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4. Keskmisel tasemel teadmised ja ei ole huvi rohkem teada
5. Vähesed teadmised, kuid huvi rohkem teada
6. Vähesed teadmised ja ei ole huvi rohkem teada
Küsimusele vastavad kõik
Hinnake oma teadmiste taset ja huvi järgmisel teemal: mullaelustik, sh
nende kasu ja kahju ning seosed põllumajandustegevusega (tüüp: vali üks)
1. Heal tasemel teadmised, kuid huvi veel rohkem teada
2. Heal tasemel teadmised ja ei ole huvi rohkem teada
3. Keskmisel tasemel teadmised ja huvi rohkem teada
4. Keskmisel tasemel teadmised ja ei ole huvi rohkem teada
5. Vähesed teadmised, kuid huvi rohkem teada
6. Vähesed teadmised ja ei ole huvi rohkem teada
Küsimusele vastavad kõik
Hinnake oma teadmiste taset ja huvi järgmisel teemal: kasulikud putukad
põllumajandusmaastikul, sh nende kasu ja seosed
põllumajandustegevusega (tüüp: vali üks)
1. Heal tasemel teadmised, kuid huvi veel rohkem teada
2. Heal tasemel teadmised ja ei ole huvi rohkem teada
3. Keskmisel tasemel teadmised ja huvi rohkem teada
4. Keskmisel tasemel teadmised ja ei ole huvi rohkem teada
5. Vähesed teadmised, kuid huvi rohkem teada
6. Vähesed teadmised ja ei ole huvi rohkem teada
Küsimusele vastavad kõik
Kas ja mil viisil olete saanud teadmisi põllumajandusmaastikuga seotud
loodusliku mitmekesisuse kohta? (tüüp: vali mitu)
1. Ei ole saanud (välistav valik)
2. Olen selle kohta ise infot otsinud
3. Infomaterjalidest
4. Ajakirjandusest ja meediast
5. Koolitustelt
6. Põllumajandusnõustajalt
7. Tuttavatelt
8. Muu
Küsimusele vastavad kõik
Missuguste tegevuste läbi olete oma ettevõttes säilitanud või suurendanud
looduslikku mitmekesisust? (tüüp: vali mitu)
1. Ei ole selliseid tegevusi rakendanud (välistav valik)
2. Maakasutuse mitmekesistamine
3. Väiksemate põldude rajamine
4. Maastikulise mitmekesisuse säilitamine
5. Maastikuelemendi rajamine (nt rohumaa riba, hekk, kiviaed)
6. Lindude pesakasti ülespanek
7. Putukapesa paigaldamine
8. Röövlindudele istumiskoha tegemine
9. Pestitsiidide kasutamise vähendamine
10. Õitsvate taimede pestitsiididega pritsimise vältimine
11. Niitmisaja edasilükkamine pesitsevate lindude soodustamiseks
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12. Elurikkust soosivate harimispraktikate kasutamine (nt keskelt lahku niitmine)
13. Kasulike putukate toiduressursi suurendamine (nt nektaririkaste taimede
olemasolu soodustamine)
14. Erinevate sortide/tõugude kasvatamine/pidamine geneetilise mitmekesisuse
suurendamiseks
15. Muu
? Vajadusel palun täpsustage kommentaaride lahtris oma tegevusi.
Küsimusele vastavad kõik
KESKKONNATEADLIKKUS
Kas keskkonnakaitsele tähelepanu pööramine on olnud Teie ettevõttes
olulisel kohal? (tüüp: vali üks)
1. Jah, on oluline
2. Mingil määral oluline
3. Ei ole oluline
4. Ei oska öelda
Küsimusele vastavad kõik
Mis motiveerib Teid keskkonnasõbralikult majandama? (tüüp: vali mitu)
1. Toetused
2. Enda huvi
3. Looduskeskkonna säilitamine tulevastele põlvedele
4. Seadusandlus
5. Nõuanded konsulendilt
6. Miski ei motiveeri (välistav valik)
Küsimusele vastavad kõik
Kas järgite Hea Põllumajandustava reegleid? (tüüp: vali üks)
1. Jah
2. Osaliselt järgin
3. Ei
4. Ei ole selle mõistega kursis
5. Ei oska öelda
Küsimusele vastavad kõik
Kas leiate, et intensiivne põllumajandus on Teie tegutsemispiirkonnas
probleemiks? (tüüp: vali üks)
1. Jah
2. Mingil määral
3. Ei
4. Ei oska öelda
Küsimusele vastavad kõik
Milliseid täiendavaid keskkonnaalaseid piiranguid ja nõudeid oleksite nõus
täitma, kui selle eest makstakse toetust? (tüüp: vali mitu)
1. Väetuspiirangud
2. Keemiliste taimekaitsevahendite kasutamise piirangud
3. Veekaitsealased piirangud
4. Elurikkust soodustavad piirangud
5. Maastiku mitmekesisust soodustavaid piirangud
6. Nõudeid on praegugi piisavalt, rohkem ei oleks vaja
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7. Muu...
Küsimusele vastavad kõik
Kuidas avaldavad teie arvates kliimamuutused* Eestis mõju
põllumajandustootmisele? (tüüp: vali mitu)
1. Taimede kasvuperioodi pikenemine
2. Taimede talvitumise raskenemine
3. Niisutusvee vajaduse suurenemine
4. Saagikoristus on häiritud tihedamini esinevatest sademetest
5. Erosiooni teke ja toitainete väljauhtumine mullast
6. Pestitsiidide kasutamise suurenemine
7. Ei avalda mõju (välistav valik)
8. Ei oska öelda (välistav valik)
Küsimusele vastavad kõik
Milliseid kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise tegevusi
kasutate? (tüüp: vali mitu)
1. Biomassi kasutamine ja taastuvenergia tootmine
2. Sõnnikuhoidlate katmine
3. Tasakaalustatud väetamine
4. Muldade püsirohumaade all hoidmine
5. Elurikkuse säilitamine (nt rohumaaribade kasutamine, pestitsiidide kasutamise
vältimine)
6. Järgin MAK toetuste nõudeid ja seeläbi aitangi kaasa kliimamuutuste
leevendamisele ja nendega kohanemisele
7. Kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise tegevusi ei ole oluline
rakendada
Küsimusele vastavad kõik
MAA HEAS PÕLLUMAJANDUS- JA KESKKONNASEISUNDIS HOIDMISE
NÕUDED (HPK) ja ROHESTAMINE
Kas Teie ettevõttel on kohustus jätta rohestamise nõude raames igal aastal
põllumaast vähemalt 5% aktiivsest kasutusest kõrvale ehk ökoalaks? (tüüp:
vali üks)
1. Jah
2. Ei
3. Ei oska öelda
Küsimusele vastavad kõik
Kuidas suhtute ökoalade nõudesse, mille eesmärk on eelkõige kaitsta ja
parandada elurikkust põllumajanduslikes majapidamistes? (tüüp: vali üks)
1. Pooldan Eestis väljatöötatud kujul ökoalade nõuet
2. Pooldan ökoalade nõuet, kuid leian, et Eestis väljatöötatud kujul ökoalade nõue
oma eesmärki ei täida
3. Arvan, et ökoalade nõuet ei ole vaja Eestis üldse rakendada
4. Ei oska öelda
5. Muu
Küsimust küsitakse kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr. 44 vastusevariant nr. 1 on valitud.
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Kuidas suhtute HPK nõudesse säilitada (olenevalt elemendist põllumaal või
põllumajandusmaal) põõsaste või puudega põllusaar, metsasiil, puude rida,
puude või põõsastega hekk, kuivenduskraav ja kiviaed? (tüüp: vali mitu)
1. Pooldan nõuet säilitada põõsaste või puudega põllusaar
2. Pooldan nõuet säilitada metsasiil
3. Pooldan nõuet säilitada puude rida
4. Pooldan nõuet säilitada puude või põõsastega hekk
5. Pooldan nõuet säilitada kuivenduskraav
6. Pooldan nõuet säilitada kiviaed
7. Maastikuelementide säilitamine on vajalik, kuid ei poolda sellist nõuet - nende
elementide säilitamine võiks jääda tootja otsustada
8. Ei näe vajadust kõiki loetletud maastikuelemente põllumaal või
põllumajandusmaal säilitada. Piisab vaid kaitse all olevate looduse üksikobjektide,
kinnismälestiste ja pärandkultuuriobjektide säilitamisest (välistav valik)
9. Ei oska öelda (välistav valik)
10. Muu
Küsimust küsitakse kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr.3 vastusevariant nr. 1 on valitud.
Kas Teie ettevõttel on rohestamise nõude raames põllumajanduskultuuride
mitmekesistamise kohustus? (tüüp: vali üks)
1. Jah
2. Ei
3. Ei oska öelda
Küsimusele vastavad kõik
Kuidas suhtute põllumajanduskultuuride mitmekesistamise nõudesse, mille
eesmärk on soodustada keskkonnasäästlikumat tegutsemist
põllumajanduses ning maastiku mitmekesistamist? (tüüp: vali üks)
1. Pooldan Eestis väljatöötatud kujul põllumajanduskultuuride mitmekesistamise
nõuet
2. Pooldan põllumajanduskultuuride mitmekesistamise nõuet, kuid leian, et Eestis
väljatöötatud kujul see oma eesmärki ei täida
3. Arvan, et põllumajanduskultuuride mitmekesistamise nõuet ei ole vaja Eestis
üldse rakendada
4. Ei oska öelda (Välistav valik)
5. Muu
Küsimust küsitakse kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr. 47, vastusevariant nr. 1 on valitud.
POOLLOODUSLIKUD KOOSLUSED (PLK)
Kas Teie omandis või kasutuses on poollooduslikke kooslusi (sõltumata
sellest, kas taotlete nendele mingit toetust)? (tüüp: vali üks)
1. Jah
2. Ei
Küsimusele vastavad kõik
Kas hooldate oma valduses olevaid poollooduslikke kooslusi? (tüüp: vali
üks)
1. Jah
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2. Jah, kuid mitte kogu PLK pinnal
3. Ei
Küsimust küsitakse, kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr. 49, vastusevariant nr. 1 on valitud.
Kas taotlete poolloodusliku koosluse hooldamise toetust (PLK)? (tüüp: vali
üks)
1. Jah, kogu hooldatavale PLK pinnale
2. Jah, osale hooldatavale PLK pinnale
3. Ei, sest PLK ala ei asu NATURA 2000 alal
4. Ei, sest taotlen teisi pindalatoetusi sellele PLK-le
5. Ei
Küsimust küsitakse kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr. 49, vastusevariant nr. 1 on valitud.
Küsimus nr 50, vastusevariant nr 1 või 2 on valitud
Kuidas niidate hooldatavaid PLK-sid, mis on suuremad kui 15 ha (välja
arvatud puisniit)? (Tüüp: vali üks)
1. Keskelt-lahku
2. Servast-serva
3. Muul viisil (vabatekst)
4. Ei ole niidetavat PLK-d
Küsimust küsitakse kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr 3 vastusevariant nr 9 on valitud
Millised PLK toetuse nõuded on kõige raskemini täidetavad? (tüüp: vali
mitu)
1. Rannaniidul ja loopealsel on lubatud ainult karjatamine.
2. PLK esinemisala ei tohi hekseldada.
3. Taotleja või tema esindaja, kes tegeleb poolloodusliku koosluse hooldamisega,
peab osalema Keskkonnaameti korraldatud poolloodusliku koosluse hooldamise
koolitusel, mis tutvustab arengukava nõudeid.
4. Keskkonnaameti poolt seatud lisatingimused ala hooldamiseks PLK heas
seisundis hoidmise või parendamise eesmärgil.
5. PLK esinemisala ei tohi niita enne 10. juulit.
6. Niidetav PLK peab olema niidetud ja niide kokku kogutud 1. septembriks.
7. Niidetav PLK, mis on suurem kui 15 hektarit, (v. a puisniit), tuleb niita keskeltlahku, servast-serva või muul meetodil, kui Keskkonnaamet on andnud selleks
nõusoleku. Tööde alustamisest tuleb teavitada Keskkonnaametit.
8. Karjatamisega PLK-l tuleb alustada kaitse-eeskirjas, kaitsekorralduskavas või
liigi kaitse ja ohjamise tegevuskavas sätestatud tähtpäeval, selle puudumisel
Keskkonnaameti nõusolekul vabalt valitud ajal.
9. Rannaalal tuleb alustada karjatamisega hiljemalt 31. mail.
10. Karjatamise tulemusena peab 1. oktoobriks kogu taotletaval alal olema
visuaalselt tuvastatav, et loomad on alal toitunud selliselt, et rohustu on vähemalt
50 protsendi ulatuses madalaks söödud ning ülejäänud alal on rohustu valdavalt
söödud.
11. Poollooduslikul kooslusel, mille kohta toetust taotletakse, on keelatud anda
loomale lisasööta.
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12. Põllumajandusmaal tehtud tegevuste kohta kantakse andmed
põlluraamatusse.
13. PLK esinemisalal, mille kohta toetust taotletakse, peab olema kohapeal
visuaalselt tuvastatav piir, sealjuures peab piir võimaldama eristada alasid
taotletud toetuse ühikumäära järgi.
14. Ükski toetuse nõue ei ole raskesti täidetav (Välistav valik)
Küsimust küsitakse kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr 3 vastusevariant nr 9 on valitud
Kas teil on ettepanekuid/kommentaare PLK meetme nõuete kohta? (tüüp:
vali üks)
1. jah (vaba tekst)
2. ei
Küsimust küsitakse kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr 3 vastusevariant nr 9 on valitud
Kas karjatate oma valduses olevatel poollooduslikel kooslustel loomi?
(tüüp: vali üks)
1. jah
2. ei
Küsimust küsitakse, kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr 3 vastusevariant nr 9 on valitud
Milliseid loomi karjatate enda valduses olevatel poollooduslikel kooslustel?
(tüüp: vali mitu)
1. hobused
2. lambad/kitsed
3. veised
Küsimust küsitakse, kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr 55 vastusevariant nr 1on valitud
Kas hooldaksite poollooduslikke kooslusi ka ilma selle eest toetust
saamata? (tüüp: vali üks)
1.Jah
2. Mingil määral
3. Ei
4. Ei oska öelda
? „Jah“ või „mingil määral“ vastuse puhul palun täpsustage kommentaaride lahtris,
mis ajendab Teid hooldama oma maadele jäävaid kooslusi ka ilma selle eest
toetust saamata.
Küsimust küsitakse, kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr 3 vastusevariant nr 9 on valitud
Kas Teie arvates kompenseerib poolloodusliku koosluse hooldamise toetus
toetuse nõuetest tulenevad lisakulutused ja saamata jäänud tulu? (tüüp: vali
üks)
1.Jah
2. Mingil määral
3. Piirangud ei põhjusta täiendavaid kulutusi
4. Ei
5. Ei oska öelda
? "Ei" või „mingil määral“ vastuse puhul palun täpsustage kommentaaride lahtris,
miks Teie arvates toetus ei kompenseeri lisakulu.
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Küsimust küsitakse, kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr 3 vastusevariant nr 9 on valitud
Millised on Teie arvates poollooduslike koosluste suurimad väärtused?
(tüüp vali mitu)
1. Keskkonnasäästlik maakasutus
2. Suur liigirikkus ja kaitseväärtusega liikide esinemine
3.
Kaunis ja mitmekesine maastik
4.
Kultuuripärandi säilitamine
5. Karjatatavate loomade heaolu (näiteks puhas ja mitmekesine loomasööt)
5.
Suured väärtused puuduvad (välistav valik)
6.
Ei oska öelda (välistav valik)
Küsimusele vastavad kõik
Mis Teie arvates ohustab poollooduslike koosluste väärtuste säilimist kõige
enam? (tüüp: vali mitu)
1. Üldine piirkonna ääremaastumine, inimeste lahkumine maalt, maade
kasutusest välja jätmine
2. Üldine põllumajandustegevuse intensiivistumine
3. PLK-de ja nende hooldamise vähene tähtsustamine ühiskonnas
4. Ebasobivad hooldusvõtted ja hoolduse ebapiisav kvaliteet
5. Ebapiisav loomade arv karjatamiseks
6. Ülekarjatamine
7. Ebapiisavad toetused
8. Liigsed looduskaitselised piirangud
9. Mitte midagi ei ohusta (välistav valik)
10. Ei oska öelda (välistav valik)
Küsimusele vastavad kõik
Kas poolloodusliku koosluse hooldamise toetus aitab kaasa maapiirkonna
elujõulisuse ja jätkusuutlikkuse kasvule? (tüüp: vali üks)
1.Jah
2. Mingil määral
3. Tõenäoliselt mitte
4. Ei
5. Ei oska öelda
Küsimust küsitakse, kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr 3 vastusevariant nr 9 on valitud
Kas olete teadlik Teie valduses olevatel poollooduslikel kooslustel
asuvatest pärandkultuuri objektidest? (tüüp: vali mitu)
1. Jah, olen teadlik
2. Jah, olen neid teadlikult otsinud (nt kasutades Muinsuskaitseameti infot)
3. Jah, olen need juhuslikult leidnud
4. Ei (välistav valik)
5. Ei oska öelda (välistav valik)
Küsimust küsitakse, kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr 3 vastusevariant nr 9 on valitud
Kas olete huvitatud oma maal asuvate pärandkultuuriobjektide
hooldamisest ja säilitamisest? (tüüp: vali mitu)
1. Jah, olen huvitatud hooldamisest
2. Jah, olen huvitatud säilitamisest
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3. Ei ole huvitatud (välistav valik)
4. Ei oska öelda (välistav valik)
Küsimust küsitakse, kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr. 62, vastusevariant nr. 1, 2 või 3 on valitud.
Milliseid PLK elupaikadel põhinevaid tooteid ja teenuseid olete valmis
pakkuma? (tüüp vali mitu)
1. Niiduliha*
2. Turism või koostöövõimalused ligipääsuks teenusepakkujatega
3. Loodusharidus või koostöövõimalused teenusepakkujatega
4. Vill
5. Ei soovi midagi pakkuda
6. muu vaba tekst
Küsimust küsitakse, kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr. 49, vastusevariant nr. 1 on valitud.
Küsimus nr 3 vastusevariant nr 9 on valitud
Millist tuge vajaks PLK hooldaja? (tüüp vali mitu)
1. Personaalset nõustamist PLK hooldamiseks
2. Rohkem PLK-dega seotud koolitusi erinevatel teemadel
3. Rohkem infot erinevatest toetusvõimalustest
4. Koolitusi PLK-de hoolduskavade kohta
5. muu (täpsusta)
Küsimust küsitakse, kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr 50 vastusevariant nr 1 või 2 on valitud
Küsimus nr 3 vastusevariant nr 9 on valitud
OHUSTATUD TÕUGU LOOMAD (OTL)
Mis on Teie arvates ohustatud tõugu loomade pidamise (peamised)
motivaatorid? (tüüp: vali mitu)
1. Majanduslik kasu põllumajandustootmisest
2. Turism (hobusõidud, taluturism jt.)
3. Ratsasport
4. Maastikuhooldus, ekstensiivne maakasutus (hobused, maatõugu veised)
5. Soov säilitada kodumaiseid tõuge
6. MAK raames ohustatud tõugu looma pidamise toetuse maksmine
7. Hobi
8. Muu (täpsusta)
Küsimust küsitakse, kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr. 3, vastusevariant nr. 10 on valitud.
Kas Teie arvates on oluline toetada kohalikke ohustatud tõugu loomi?
(tüüp: vali üks)
Miks? (vastust põhjendada mõlema variandi puhul)
1. Jah.
2. Ei.
Miks? (täpsusta)
Küsimust küsitakse, kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr. 2, vastusevariant nr. 6, 7 on valitud.
NATURA 2000 TOETUS PÕLLUMAJANDUSMAALE
Kas ja millise allika kaudu olete teadlik oma põllumajandusmaal
paiknevatest Natura 2000 loodusväärtustest? (liik/elupaik) (tüüp: vali mitu)
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1. Olen teadlik, sain infot mulle saadetud kaitsekohustuse teatisest
2. Olen teadlik, uurisin selle kohta Keskkonnaametist
3. Olen teadlik, uurisin selle kohta Maa-ameti kaardirakendusest
4. Olen teadlik, uurisin selle kohta Keskkonnaregistri avalikust teenusest
5. Olen teadlik, uurisin selle kohta PRIA põllumassiivide veebikaardilt
6. Olen teadlik, uurisin/sain infot muust allikast
7. Ei ole teadlik (Välistav valik)
Küsimust küsitakse, kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr. 3, vastusevariant nr. 2 on valitud.
Kas olete rahul sellega, et Teie põllumajandusmaa on Natura 2000
võrgustiku osa? (tüüp: vali üks)
1. Jah
2. Mingil määral
3. Ei
4. Ei oska öelda
Küsimust küsitakse, kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr. 3, vastusevariant nr. 2 on valitud.
Kas Natura 2000 toetus põllumaale mõjutab Teie tegevuse jätkamist
praeguses asukohas? (tüüp: vali üks)
1. Jah
2. Mingil määral
3. Ei
4. Ei oska öelda
Küsimust küsitakse, kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr. 3, vastusevariant nr. 2 on valitud.
Kas Teie arvates Natura 2000 toetus põllumaale kompenseerib sellele alale
kehtestatud looduskaitselisi piiranguid? (tüüp: vali üks)
1. Jah
2. Mingil määral
3. Ei
4. Piirangud ei põhjusta täiendavaid kulutusi ega saamata jäänud tulu
5. Ei oska öelda
Küsimust küsitakse, kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr. 3, vastusevariant nr. 2 on valitud.
Kuidas Te kasutate või hooldate oma Natura 2000 aladel asuvaid rohumaid
(tüüp: vali mitu)
1. Karjatan loomi
2. Niidan ning niide läheb enda või teiste ettevõtete loomade söödaks
3. Niidan ja koristan niite, kuid sellel puudub kasutusotstarve
4. Hekseldan ning heksel läheb enda või teiste ettevõtete loomade söödaks
5. Hekseldan ja koristan heksli, kuid sellel puudub kasutusotstarve
6. Hekseldan ja jätan heksli maha
7. Mesilaste söödaalana
8. Ei kasuta ega hoolda Natura 2000 aladel asuvaid rohumaid (välistav valik)
9. Muu
Küsimust küsitakse kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr. 2, vastusevariandid nr 1 ja/või 2 on valitud
Küsimus nr. 3, vastusevariant nr. 2 on valitud.
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Kas Teie Natura 2000 põllumajandusmaa asub (tüüp: vali mitu):
1. Sihtkaitsevööndis
2. Piiranguvööndis, hoiualal või projekteeritaval alal
3. Ei oska öelda
Küsimust küsitakse, kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr. 3, vastusevariant nr. 2 on valitud.
Kas Teie arvates on sihtkaitsevööndi piirangud põllumajandusmaal liiga
ranged? (tüüp: vali üks)
1. Jah
2. Mingil määral
3. Ei
4. Ei oska öelda
? "Jah" või "mingil määral" vastuse puhul palun täpsustage kommentaaride
lahtris, mis võiks Teie arvates olla lubatud.
Küsimust küsitakse, kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr. 76, vastusevariant nr. 1 on valitud.
Kas Teil jääb piiranguvööndis, hoiualal või projekteeritaval alal asuval
põllumajandusmaal tulenevalt alale kehtestatud piirangutest midagi
tegemata? (tüüp: vali üks)
1. Jah
2. Mingil määral
3. Ei
4. Ei oska öelda
? "Jah" või "mingil määral" vastuse puhul palun täpsustage kommentaaride
lahtris, mis võiks Teie arvates olla teisiti.
Küsimust küsitakse, kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr. 76, vastusevariant nr. 2 on valitud.
KESKKONNASÕBRALIK MAJANDAMINE (KSM)
Milline keskkonnasõbraliku majandamise toetuse nõue on Teie jaoks kõige
raskemini täidetav? (tüüp: vali mitu)
1. Kõik nõuded on jõukohased (välistav valik)
2. Väetusplaani koostamine
3. Sertifitseeritud seemne kasutamine
4. Talvise taimkatte nõue
5. 2-5 m püsitaimestikuga riba jätmine
6. Mullaproovide võtmine
7. Väärtuslike maastikuelementide kaardile kandmine ja säilitamine
8. Taimekahjustajate seire tegemine
9. Glüfosaatide kasutamise piirang
10. Liblikõieliste kasvatamine
11. Viljavaheldus
Küsimust küsitakse, kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr.3, vastusevariant nr. 6, 8, 14, 15 või 16 on valitud.
Kui suurel teraviljade (va tatar ja mais) KSM toetusalusest külvipinnast
kasutate sertifitseeritud seemet ? (tüüp: vali üks)
1. Kuni 15%
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2. 16-50%
3. Rohkem kui 50%
Küsimust küsitakse, kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr.3, vastusevariant nr. 6 on valitud.
Kuidas teostate taimekahjustajate seiret? (tüüp: vali mitu)
1. Teen ise
2. Töid teostab ettevõtte vastava valdkonna spetsialist
3. Kasutan konsulendi abi
4. Kasutan erinevatest prognoosisüsteemidest (raadio, tv, internet) saadavat infot
Küsimust küsitakse, kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr.3, vastusevariandid nr. 6, 7, 8, 14 või 15 on valitud
Kas glüfosaadi kasvuaegse kasutamise piirang vähendab Teie
majapidamises taimekasvatusest saadavat tulu? (tüüp: vali üks)
1. Ei kasuta glüfosaate
2. Jah
3. Ei
Küsimust küsitakse, kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr.3, vastusevariandid nr. 6, 8 või 14 on valitud
Miks Te ei taotle keskkonnasõbraliku majandamise toetust? (tüüp: vali mitu)
1. Ei ole KSM toetusõiguslikku maad
2. Toetuse nõuded piiravad tegevust
2. Ei ole toetuse kohta piisavalt informatsiooni
3. Toetussumma ei kompenseeri nõuete täitmisega kaasnevaid kulutusi
4. Muu (tekstikast)
Küsimust küsitakse, kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr.3, vastusevariant nr. 1 on valitud
Küsimus nr. 3, vastusevariandid nr. 6, 8,13,14,15 ja 16 ei ole valitud
Miks Te ei taotle keskkonnasõbraliku majandamise lisatoetust mesilaste
korjealade rajamise kohta? (tüüp: vali mitu)
1. Toetuse nõuded ei ole vastuvõetavad
2. Ei ole toetuse kohta piisavalt informatsiooni
3. Toetusesumma ei kompenseeri nõuete täitmisega kaasnevaid kulutusi
4. Korjetaimede seemet ei ole saada
5. Muu (tekstikast)
Küsimust küsitakse, kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr. 2, vastusevariant 8 on valitud
Küsimus nr. 3, vastusevariant nr. 6 on valitud
Küsimus nr. 3 vastusevariant nr. 15 ei ole valitud
Miks Te ei taotle keskkonnasõraliku majandamise toetust täiendava
veekaitse lisategevuse eest? (tüüp: vali mitu)
1. Ei ole piisavalt talvise taimkatte all olevat pinda
2. Ei ole toetuse kohta piisavalt informatsiooni
3. Toetusesumma ei kompenseeri nõuete täitmisega kaasnevaid kulutusi
4. Muu (tekstikast)
Küsimust küsitakse, kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr 3, vastusevariant 6 on valitud
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Küsimus nr. 3, vastusevariant nr. 14 ei ole valitud
Kui suurel osal püsirohumaade pinnast põllulindude soodustamise
lisategevust rakendasite? (tüüp: vali üks)
1. Kuni 10%
2. 10-25%
3. 25-50%
4. 50-75%
5 75-100%
Küsimust küsitakse, kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr. 3, vastusevariant nr. 16 on valitud.
Mis ajendas teid rakendama põllulindude soodustamise lisategevust? (tüüp:
vali mitu)
1. Soov põllulindude elutingimusi parandada
2. Niitmise ebaotstarbekus (nt halb asukoht, ebatasane pinnas)
4. Niite madal söödaväärtus
3. Niite kasutusotstarbe puudumine
5 Ilmastiku tõttu ei olnud võimalik ala tähtajaks niita ning kasutasin lisategevuse
võimalust
6. Muu
Küsimust küsitakse, kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr. 3, vastusevariant nr. 16 on valitud.
MAHEPÕLLUMAJANDUS (MAHE)
Millised mahetoetuse nõuded või tegevused on Teie jaoks kõige raskemini
täidetavad? (tüüp: vali mitu)
1. Kõik nõuded on jõukohased (välistav valik)
2. Vähemalt 0,2 lü pidamine hektari kohta rohumaadele mahetoetuse saamiseks
3. Mullaproovide võtmine
4. Külvikorra ja viljavahelduse nõuete täimine
5. Liblikõieliste kasvatamine vähemalt 20% põllumaa kultuuride alusel pinnal
6. Põldude hoidmine talvise taimkatte all 20% ulatuses pinnast
7. Mustkesa alusele pinnale MAHE toetuse mittemaksmine
Küsimust küsitakse, kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr.3, vastusevariandid nr. 4 ja/või 5 on valitud.
LOOMADE HEAOLU (LHT)
Miks Te ei taotle loomade heaolu toetust (LHT)? (tüüp: vali mitu)
1. Loomade või lindude heaolu on tagatud juba praegu ilma kõrgemaid nõudeid
täitmatagi
2. Loomade või lindude arv on vähem kui 2 loomühikut või 50 munakana (toetuse
minimaalne nõuetekohaste loomade arv)
3. Toetuse nõuded ei ole jõukohased
4. Puuduvad finantsvahendid, et parandada loomade või lindude pidamistingimusi
ning seeläbi loomade heaolu ja tervist
5. Toetussumma ei kompenseeri nõuete täitmisega kaasnevaid kulutusi
6. Toetuse kohta ei ole piisavalt informatsiooni
7. Muu (tekstikast)
Küsimust küsitakse, kui on täidetud tingimused: Küsimus nr. 2, vastusevariandid
nr. 6 ja/või 7 on valitud.
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Küsimus nr 3, vastusevariandi nr 4, 5,12 ei ole valitud
Mis motiveerib Teid rakendama loomade heaolu kõrgemaid nõudeid? (tüüp:
Vali üks või mitu)
1. Enda huvi
2. Toetused
3. Seadusandlus
4. Nõuanded konsulendilt
5. Muu (tekstikast)
Küsimust küsitakse, kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr. 3, vastusevariant nr. 12 on valitud.
Millised loomade heaolu toetuse nõuded või tegevused on Teie jaoks kõige
raskemini täidetavad? (tüüp: vali mitu; vastata lähtudes sellest, millistele
loomaliikidele olete LHT taotletud )
1. Kõik nõuded on jõukohased (välistav valik)
2. Rohumaade ülekarjatamise vältimine
3. Karjatamiseks kasutatavate karjamaade vahetamine
4. Ühe hektari rohumaa kohta on kuni 1,4 loomühikut karjatatavaid loomi
5. Täkkudele tagatakse karjatamisperioodil pääs karjamaale või väliaedikusse
6. Kitsedele ja lammastele nn. ravimtaimede* kasvatamine
7. Rühmana peetavate piimatõugu vasikate ühissulus on vähemalt 2,0 m² vaba
põrandapinda iga vasika kohta ning kogu põrandapind on pehme allapanuga
kaetud
8. Vasikate nudistamisel kasutatakse üldanesteesiat koos analgeesiaga või
sedatsiooni koos lokaalanesteesia ja analgeesiaga; selle kohta on olemas
veterinaararsti kirjalik kinnitus
9. Sigadele tagatakse sisetingimustes allapanuks põhk või hein
10. Sigade pidamise ruumi põrand on allapanuga kaetud ja lamamisala on kuiv ja
puhas
11. Alla seitsmepäevaste sigade kastreerimisel kasutatakse lokaalanesteesiat ja
analgeesiat või üldanesteesiat koos analgeesiaga
12. 1 m² munakanade pidamise ruumi põrandapinna kohta peetakse kuni
kaheksat kana
13. Muu (täpsusta)
Küsimust küsitakse, kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr. 3, vastusevariant nr. 12 on valitud.
PIIRKONDLIK MULLAKAITSE (MULD)
Kuidas hooldate/kasutate piirkondliku mullakaitse toetuse toetusaluseid
maid? (tüüp: vali mitu)
1. Niidan
2. Hekseldan
3. Karjatan
4. Sööda tootmiseks
5. Mesilaste söödaalana
6. Kasvatan kohalikku sorti taimi
Selgitus: piirkondlikku mullakaitse toetust on võimalik taotleda samale alale
kohalikku sorti taimede kasvatamise toetusega.
Küsimust küsitakse, kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr 3, vastusevariant 13 on valitud
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Millist maaharimise viisi kasutasite piirkondliku mullakaitse toetuse
toetusaluste rohumaade rajamisel või uuendamisel?" (tüüp: vali mitu)
1. Otsekülvi
2. Pealekülvi
3. Randaalimist
4. Freesimist
5. Ei uuendanud rohumaad
Selgitus: Taotleja võib rohukamarat uuendada ainult otsekülvi ja pealekülvi teel.
Turvasmuldadel rohumaa uuendamine on lubatud üks kord kohustuseperioodi
jooksul randaalimise ja freesimise teel.
Küsimust küsitakse, kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr 3, vastusevariant 13 on valitud
KOHALIKKU SORTI TAIMEDE KASVATAMINE (SORT)
KESKKONNASÕBRALIK AIANDUS (KSA)
Millised on Teie keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetuse
(KSA) mittetaotlemise peamised põhjused? (tüüp: vali mitu)
1. Ei ole juriidiline isik
2. Kasvatan väikesel pinnal (alla 0,3 ha)
3. Toetuse nõuded ei ole jõukohased
4. Toetuse kohta ei leia piisavalt informatsiooni
5. Muu (tekstikast)
Küsimust küsitakse, kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr 2, vastusevariant 5 on valitud
Küsimus nr 3, vastusevariant 7 ei ole valitud
Milliseid KSA toetuse nõudeid peate kõige raskemini täidetavateks? (tüüp:
vali mitu)
1. Olemasoleva aia uuendamine nõutava istutustiheduse saavutamiseks
2. Taimekahjustajate seire
3. Bioloogilist mitmekesisust toetavate elementide rajamine
4. Reavahede vähemalt kahe kolmandiku ulatuses rohukamaras hoidmine
5. Toetusõiguslikul maal rohu 30 cm kõrgusena hoidmine
6. Võrade hooldamine lõikuse teel
7. Kaitseheki rajamine
8. Mullaproovide võtmine
9. Keskkonnasõbraliku aianduse koolitusel osalemine
Küsimust küsitakse, kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr 99, vastusevariant 3 on valitud
Milliseid KSA toetuse nõudeid peate kõige raskemini täidetavateks? (tüüp:
vali mitu)
1. Olemasoleva aia uuendamine nõutava istutustiheduse saavutamiseks
2. Taimekahjustajate seire
3. Bioloogilist mitmekesisust toetavate elementide rajamine
4. Reavahede vähemalt kahe kolmandiku ulatuses rohukamaras hoidmine
5. Toetusõiguslikul maal rohu 30 cm kõrgusena hoidmine
6. Võrade hooldamine lõikuse teel
7. Kaitseheki rajamine
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8. Mullaproovide võtmine
9. Keskkonnasõbraliku aianduse koolitusel osalemine
10. Kõik toetuse nõuded on jõukohased (välistav valik)
Küsimust küsitakse, kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr 3, vastusevariant 7 on valitud
Millised on Teie keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja
maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse (KSK) toetuse
mittetaotlemise peamised põhjused? (tüüp: vali mitu)
1. Ei ole juriidiline isik
2. Kasvatan väikesel pinnal (alla 0,3 ha)
3. Toetuse nõuded ei ole jõukohased
4. Ei soovi võtta 5- aastast KSM kohustust
5. Muu (tekstikast)
Küsimust küsitakse, kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr 2, vastusevariant 4 on valitud
Küsimus nr 3, vastusevariant 8 ei ole valitud
Millised KSK toetuse nõudeid peate kõige raskemini täidetavateks? (tüüp:
vali mitu)
1. Olemasoleva maasikaistanduse uuendamine nõutava istutustiheduse
saavutamiseks
2. Taimekahjustajate seire
3. Keskkonnasõbraliku aianduse koolitusel osalemine
4. Mullaproovide võtmine
5. Glüfosaadi mittekasutamine kohustuseaasta jooksul
6. Maasikaistanduses multši kasutamine
7. Toetusõiguslikul maal rohukamara 30 cm kõrgusena hoidmine
Küsimust küsitakse, kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr 102, vastusevariant 3 on valitud
Millised KSK toetuse nõudeid peate kõige raskemini täidetavateks? (tüüp:
vali mitu)
1. Olemasoleva maasikaistanduse uuendamine nõutava istutustiheduse
saavutamiseks
2. Taimekahjustajate seire
3. Keskkonnasõbraliku aianduse koolitusel osalemine
4. Mullaproovide võtmine
5. Glüfosaadi mittekasutamine kohustuseaasta jooksul
6. Maasikaistanduses multši kasutamine
7. Toetusõiguslikul maal rohukamara 30 cm kõrgusena hoidmine
8. Kõik toetuse nõuded on jõukohased (välistav valik)
Küsimust küsitakse, kui on täidetud tingimused:
Küsimus nr 3, vastusevariant 8 on valitud
LISAINFO
Teie sugu? (tüüp: vali üks)
1. Mees
2. Naine
Küsimusele vastavad kõik
Milline on Teie seos antud ettevõttega? (tüüp: vali üks)
1. Omanik
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2. Juhatuse liige
3. Töötaja
4. Esindaja
5. Muu (kommentaar)
Küsimusele vastavad kõik
Teie vanusegrupp?
1. 18-40
2. 41-65
3. 66 ja vanemad
Küsimusele vastavad kõik
Milline on teie põllumajanduslik väljaõpe? (tüüp: vali üks)
1.Ainult praktiline põllumajanduslik kogemus - põllumajanduslik haridus puudub
2.Põllumajanduslik kutse- või keskeriharidus
3.Põllumajanduslik kutse- või keskeriharidus ja kõrgharidus
4.Põllumajanduslik kõrgharidus
Küsimusele vastavad kõik
Ettepanekud/kommentaarid maaelu arengukava toetuste kohta

tekstikast
Küsimusele vastavad kõik
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