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Ribad on osa suuremast elurikkusest ja 
elurikkusele elupaikade loomisest

Lisaks rohumaaribadele täidavad elurikkuse eesmärki ka: 

• hekid

• põllusaared

• puuderivid

• kraavid

• kiviaiad

• väikeveekogud

• põlluteed

• sööti jäätud maa

• püsirohumaad



Keskkonnasõbraliku majandamise 
(KSM) rohumaaribad 2010-2022

• Rakendatakse sellisel kujul aastast 2010

• Algselt olid mõeldud põldude keskele

• Ka tee äärsed ribad on andnud efekti 

• Lisaks toiduohutus



ÜPP 2014-2020 ja keskkond
Otsetoetused:

Rohestamine

• põllumajandus-

kultuuride 

mitmekesistamine

• püsirohumaa 

säilitamine

• ökoalad

Maaelu poliitika: 

• Keskkonna- ja kliima-

meetme 7 alameedet

• Mahepõllumajanduse 

toetus 

• Keskkonnasõbraliku 

majandamise toetus

• Pool-looduslike 

koosluste hooldamise 

toetus

• Investeeringud, 

nõuanne, teavitus… 



Roheline arhitektuur

Tingimuslikkus (kohustuslik „vundament“)

Kliima- ja keskkonnakavad ehk ökokavad (I samba 

toetusskeemid)

Keskkonna-, kliima- ja muud halduskohustused (II samba 

toetusskeemid)



ÜPP 2021-2027 ja keskkond

Otsetoetused:

• Ökokavad

Maaelu poliitika: 

• Keskkonna-, kliima-

ja muud

halduskohustused

• Natura 2000 

toetused

• Investeeringud, 

nõuanne, teavitus…



Tingimuslikkus
Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise 

standardid (HPK)

HPK 4 – puhverribade rajamine vooluveekogu äärde

1 m alla 10-ruutkilomeetrise valgalaga peakraavil 

10 meetrit – jõe, oja ja kanali puhul

Taimekaitsevahendite ja väetiste  kasutamise keeld veekaitsevööndi 

ulatuses. 

HPK 8 - Maastikuelemendid ja mittetootlike alade

minimaalne osakaal põllumaast

• Mittetootlike aladena arvestatakse järgnevaid maaharimispraktikaid:

1) Kesa (mustkesa,haljaskesa)  

2) Sööti jäetud maa 

3) Lämmastikku siduvate põllumajanduskultuuridega alad

• Maastikuelementide säilitamine

• Keeld lõigata hekke ja puid lindude pesitsemise ajal



Ökokavad: Ökoalade ökokava

Baasmakse 

Taotleja määratleb oma põllumajandusliku 

majapidamise toetusõiguslikust põllumaast vähemalt [10] 

% ökoalana, mis võib koosneda:

• sööti jäetud maast ja/või; 

• 6-12 meetri laiusest rohumaaribast ja/või;

• säilitatavatest maastikuelementidest ja/või;

• lämmastikku siduvate põllumajanduskultuuride 

kasvualadest

Niitmine ja hekseldamine keelatud kuni 01.08, karjatamine 

lubatud

Ökoaladel on keelatud kasutada keemilisi 

taimekaitsevahendeid. 



Ökokavad: Ökoalade ökokava

Lisamakse (saab taotleda kui baas on täidetud)

• Täiendavat toetust makstakse rohumaariba aluse pindala 

ulatuses

Rohumaaribaks loetakse olemasolevat või mitmest liigist (nt kõrreliste ja 

heintaimede segu) rajatavat 6-12 meetri laiust rohumaariba. Rohumaariba 

ei saa rajada lühiajalise rohumaale või sööti jäetud maale ega selle 

kõrvale ning riba ei tohi moodustada põllu pindalast üle [10] %.

• Ökoalale, mis on määratletud HPK 8 raames säilitatava 

maastikuelemendina, makstakse täiendavalt toetust 

maastikuelemendi aluse pindala ulatuses

(HPK 8) raames põllumaal määratletud maastikuelementideks loetakse 

põllusaar, metsasiil, puude rida, hekk, kraav ning kiviaed.



Ökokavad: Mesilaste korjeala

• Mesilaste korjealal kasvatatakse vähemalt kolme 

korjetaime liiki puhaskultuurina või korjetaimede

seguna.

• Toetusõiguslikul maal ei ole lubatud kasutada keemilisi 

taimekaitsevahendeid.

• Mesilasperedele kaugeima korjetaimede põllu lähim äär 

asub kuni 1000 meetri kaugusel mesilasperedest.

• Toetust antakse iga ühe hektari toetusõigusliku põllumaa 

kohta, mille kohta on vähemalt üks mesilaspere.

• Taotlejal on vähemalt kümme mesilasperet või on 

taotlejal kokkulepe mesinikuga, kellel on vähemalt 

kümme mesilasperet.



Ökokavad: Ökosüsteemiteenuste 
säilitamine põllumaal

Toetuse maksmise aluseks on andmekiht, mis näitab, kas põld 

on kaetud vähemalt 60% või 90% ulatuses põllukahjurite 

looduslike vaenlaste soodustamise ökosüsteemiteenustega;

Andmekihi koostamise põhimõtted (ökosüsteemiteenuse mõjualade 

ulatus): 

- lineaarsed maastikuelemendid laiusega >=6 m: mõjuala 35 m;

- pindalalised põllusaared: mõjuala 75 m;

- punktelemendilised põllusaared: mõjuala 35 m;

- väikeveekogud: mõjuala 35 m;

- metsade mõjuala metsa servast: 35 m; 

- kiviaiad: mõjuala 20 m; 

- poollooduslike niitude olemasolu läheduses: mõjuala niidu servast 300 m;

- kraavide puhul, mis on laiemad kui 2 m, arvestatakse mõjuala järgmiselt: kraavi 

maksimaalne laius korda 3 jagatud 2. Mõjuala mõjub mõlemale kraavi poolele. Näiteks: kraav 

on 4 m lai: 4x3/2=6m kraavi mõlemale poolele;

- looduslikud vooluveekogude rannad ja kaldad - mõjualaks 10+35 m mõlemale poolele.



Ökokavad: Ökosüsteemiteenuste 
säilitamine põllumaal



Ökokavad: Keskkonnasõbralik 
majandamine (KSM)

• Toetusõigusliku põllu pindala hulka arvestatakse 

aiakultuuride kasvatamise korral ka põllu otstes  

asuv kuni 15 m laiune teenindusala.

• Bioloogilist mitmekesisust toetavate 

väikeelementide (alla 0,01 ha) kasutamine maal, 

millel kasvatatakse viljapuid ja marjapõõsaid: 

(putukate ja lindude joogianum, vanad kõdunevad 

notid, kivikuhil, oksakuhil, lindude pesakast, 

röövlindude istumiskoht, putukapesa).

• Vahekultuurid

• Glüfosaadi piirang



Ökokavad: Mahepõllumajanduse 
ökokava
• Toetuse saaja täidab kogu kohustuseperioodi kestel 

mahepõllumajanduslikul maal mahepõllumajandusliku 

taimekasvatuse nõudeid.

• Kasutada võib ainult määruses viidatud väetisi, mullaomaduste 

parandajaid ja taimekaitsevahendeid

• mullaomaduste parandamiseks peab tagama mullaviljakuse ja 

säilitama mulla bioloogilise aktiivsuse

1) kasutama külvikorda;

2) kasvatama liblikõielisi ja haljasväetiseks sobivaid taimi

• Umbrohu ja taimekahjustajate tõrjeks eelkõige:

1) kasutama sobivaid agrotehnilisi võtteid;

2) rajama kaitseriba tavapõllu vahel;

3) kaitsma taimekahjustajate looduslikke vaenlasi, luues neile 

soodsa elukeskkonna;

4) kasutama teisi sarnaseid ennetusabinõusid.



Sekkumiste kattuvus

MAHE 

Mesilaste korjeala

Ökoalade ökokava

Ökosüsteemiteenuste säilitamine põllumaal

PÕLLUKÜLVIKORRAS OLEVAD KULTUURID (PÕLLUMAA)

KSM MAHE KSM

Lisaks veel põhisissetulekutoetus, ümberjaotav toetus + 

valitavad lisatoetused



Keskkonna-, kliima- ja muud
majandamiskohustused (art 70):

Pärandniidu hooldamise toetus 

PLK-d tervikuna on elurikkusele olulised

Väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamine on keelatud.

Väärtusliku püsirohumaa säilitamise toetus

Väljaspool kaitseala asuvad pärandniidud

Väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamine on keelatud.

Toetust makstakse püsirohumaa kohta, mis on ekspertide poolt 

hinnatud väärtuslikuks või potentsiaalselt väärtuslikuks püsirohumaaks.

Mulla ja veekaitsetoetus

Maad hoitakse rohukamaras 

Osadel maadel herbitsiidide ja muude TKV kasutamine keelatud



Aitäh!


