Kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus ehk kliima- ja
keskkonnatoetus (nn rohestamine) 2018, põllumajanduskultuuride
mitmekesistamise tava
Ühtset pindalatoetust (ÜPT) taotledes on kohustuslik täita kliimat ja keskkonda säästvaid
põllumajandustavasid (edaspidi rohestamine). Kliima- ja keskkonnatoetus (ROH) moodustab
30% otsetoetuste eelarvest. ROH toetuse saamiseks peavad ka maaelu arengukava toetuste
taotlejad rohestamise tavasid täitma. Taotleja peab täitma ÜPT nõudeid ning järgima kogu
toetusõiguslikul maal rohestamise tavasid:
o
o
o

põllumajanduskultuuride mitmekesistamine;
püsirohumaa säilitamine;
põllumaal ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade (edaspidi ökoalade)

olemasolu.
Rohestamise tavasid tuleb lisaks ÜPT taotlusalusele maale täita ka mittetaotlusalusel maal ja
alla 0,30 ha suurustel põldudel. ROH toetust makstakse ÜPT kindlakstehtud toetusõigusliku
pindala alusel.
Täielikult või osaliselt Natura 2000 võrgustiku aladel asuvad taotlejad järgivad rohestamise
tavasid ulatuses, mis on kooskõlas Natura 2000 nõuetega.
Taotleja on vabastatud rohestamise tavade täitmisest mahetunnustatud põllumajandusmaal. Kui tal
on lisaks mahetunnustatud maadele ka mittemahetunnustatud maad, tuleb taotlust täites valida, kas
täita rohestamise tavasid ainult mittemahetunnustatud maal või kogu maal. Tavade täitmist
kontrollitakse vastavalt taotleja poolt tehtud valikule. Kui taotleja jätab valiku tegemata, siis
kontrollitakse ROH tavade täitmist kogupõllumajandusmaal.
Rohestamise tavade
täitmisest on vabastatud ka taotlejad, kes 2015. a liitusid
väikepõllumajandustootja toetuse kavaga ja 2018. a jätkavad sama kava alusel otsetoetuste
taotlemist.
Põllumajanduskultuuride mitmekesistamise tava
Põllumajanduskultuuride mitmekesistamise tava peavad järgima taotlejad, kelle põllumaa
(pindalatoetuse taotlusel tähisega P ja M) suurus on vähemalt 10,00 ha.
Kui taotlusele märgitud põllumaa pindala on 10,00–30,00 ha, peab taotleja kasvatama vähemalt
kahte erinevat kultuuri ja neist suurim ei tohi moodustada põllumaast rohkem kui 75%.
Kui taotlusele märgitud põllumaa pindala on üle 30,00 ha, peab taotleja kasvatama vähemalt
kolme erinevat kultuuri. Neist suurim ei tohi moodustada põllumaast rohkem kui 75% ja kaks
suuremat kultuuri ei tohi kokku moodustada põllumaast rohkem kui 95%.
Kui põllumaast moodustavad kesa ja rohttaimed üle 75%, ei tohi ülejäänud põllumaal kasvav
peamine kultuur hõlmata üle 75% kõnealusest ülejäävast põllumaast, v.a. juhul, kui see ülejääv
maa on kaetud rohttaimede või kesaga.

Mitmekesistamise tava loetakse täidetuks, kui:
●
üle 75% põllumaast kasutatakse rohu või muude rohttaimede kasvatamiseks, kesaks, liblikõieliste
kasvatamiseks, või nende kombinatsiooniks; või
●
üle 75% toetusõiguslikust põllumajandusmaast on püsirohumaa või maa, mida kasutatakse rohu või
muude rohttaimede kasvatamiseks; või
●
põllumajandustootja on eelmise aasta taotlusel kirja pandud põllumajandusmaa asendanud
vähemalt 50% ulatuses uue põllumajandusmaaga ja kui taotluste georuumilise võrdluse põhjal
kasvatatakse taotlustel esitatud andmete alusel kogu põllumaal teistsugust põllumajanduskultuuri kui
eelmisel kalendriaastal.
Ühe kultuurina käsitletakse:
 liigid, mis kuuluvad ühte perekonda, kusjuures talivilja ja suvivilja ning speltanisu käsitatakse
eri kultuuridena;
 kesa – mustkesa ja sööti jäetud maa. Kõik kesad moodustavad kokku ühe kultuuri;
 rohi ja muud rohttaimed – kõik heintaimede segud moodustavad kokku ühe kultuuri, 100%
puhas- kultuurid eraldi kultuuri (nt põld 1 on lutsern ja põld 2 kõrrelised rohttaimed - tegu on kahe
erineva kultuuriga);
 segakultuurid;
Liigid, mis kuuluvad perekondadesse ristõielised, maavitsalised ja kõrvitsalised, loetakse kõik
eraldi kultuurideks;

Põllumajanduskultuuride osakaal põllumaal arvutatakse 15. juunist kuni 15. augustini kasvavate
kultuuride kasvupinna alusel.
NB! 2018. aastal kehtib ROH toetuse põllumajanduskultuuride mitmekesistamise tava
raames erisus. Erisuse kohaldamise võimalus anti Balti riikidele, Soomele, Taanile ja Poolale,
tingituna 2017. aasta halbade ilmastikuolude esinemisega, mille tõttu ei olnud võimalik
põllumajandustootjatel külvata talivilja või külvatud talivili hävines.
2018. aastal kohaldub erisus tingimusel, et taotleja põllumajandusliku majapidamise
põllumaast, millele 2017. aastal ei olnud võimalik külvata talivilja või 2018. aastaks külvatud
talivili hävines perioodil august kuni oktoober 2017 üleujutustest ja tugevatest vihmadest
tingituna, moodustab vähemalt 30 protsenti taotleja taliviljade külviks planeeritud põllumaast.
2018. aastal kohaldatavad erisused on järgmised:
●
mitmekesistamise tavast on vabastatud need taotlejad, kes vastavad eelpool nimetatud
tingimustele ja kelle põllumaa moodustab kokku alla 30 hektari;
●
taotlejatele, kelle põllumaa jääb vahemikku 30-150 hektarit, kohaldub nö kahe eri
põllumajanduskultuuri nõue ja neist suurim ei tohi moodustada põllumaast rohkem kui 75%.
●
taotlejatele, kellel on põllumaad üle 150 hektari, kehtib jätkuvalt vähemalt kolme eri
põllumajanduskultuuri kasvatamise nõue. Neist suurim ei tohi moodustada põllumaast rohkem kui
75% ja kaks suuremat kultuuri ei tohi kokku moodustada põllumaast rohkem kui 95%.

