
Soovitused põllumeestele tolmeldajate soodustamiseks
Üldised soovitused

2 Hoia maapiirkondade maastike mitmekesisust, sh säilita kraave, väikseid vee-
kogusid ning väikseid biotoope nagu surnud puud ja põõsad

1 Kasuta sünteetilisi taimekaitsevahendeid vastutustundlikult ja vähenda nende
kasutust nii palju kui võimalik või majanda mahepõllumajanduslikult

3 Majanda poollooduslikke alasid mitmekesiselt – nt niida erinevatel aegadel ja
kohtades, lähtu alade muldade toitelisusest ja neil kasvavatest taimeliikidest

4 Säilita üleskündmata püsiva taimestikuga alasid, kuna need loovad tolmeldajatele
häid toitumis- ja pesitsuskohti

Varusta tolmeldajaid toiduga, rajades/säilitades
 õiterikkaid ribasid ning mitmekesiseid tolmeldajate

toidutaimi sisaldavate heintaimede segudega
karjamaid ja söödatootmispõlde
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häiringuta – kimalastele meeldib seal talvituda
Hoia põhjapoolsed nõlvakud avatuna ja

Täienda oma teadmisi tolmeldajatest ja
tolmeldamisteenuse soodustamisest

Lase pajudel kasvada – need on kevadel
tolmeldajatele väga olulised toidutaimed

Kasvata tolmeldajatele toitu pakkuvaid põllukultuure
nagu nt punane ristik, valge ristik ja suvivikk

Lase kasvada niidutaimedel ja umbrohtudel,
mis on tolmeldajatele peremees- või toidutaimedeks,

nt nõgesed, harilik võilill, ussikeel, rukkilill, jumikad,
harilik sigur, ohakad

Ehita kohalikust looduslikust materjalist
traditsioonilisi aedu, kuna need pakuvad
tolmeldajatele maastikus puhke- ja pesitsuskohti

Soodusta tee- ja põlluservades õisi sellega,
et neid servi niidad ja niite eemaldad, aga mitte

enne, kui loodusväärtuslikumate taimede
seemned on valminud ja varisenud

Kogu või osta kohalike niidutaimede seemneid,
et neid sügisel või kevadel külvata
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