Enne taotluse esitamise aastat rajatud rohumaad on vähemalt üks kord enne 31. juulit niidetud või on
seal karjatatud loomi. 31. juuliks on niide koristatud või hekseldatud. Hekseldamine on lubatud alates
1. juulist. PLK korral peab olema niidetud ja niide koristatud või karjatatud 1. oktoobriks kui ei ole
sätestatud teisiti. Kuni 5 meetri laiune rohumaa riba, mis asub avaliku tee ääres ja millele taotletakse
KSM-i, peab olema vähemalt üks kord enne 20. augustit niidetud või on seal karjatatud loomi.
(Põllumajandusministri 17. veebruari 2010. a määrus nr 11 § 5 lg 2, 5 ja 4)

Tõsidus

Ulatus

Püsivus

1
Mõju nõude
eesmärgile
praktiliselt
puudub
Karjatatud, kuid
enamus pinnast
vajab üle
niitmist. Tööd
teostamata põllu
servadel/ liigniisketel aladel
või põllul/põllu
osadel, mis
moodustavad
rohumaade
pinnast kuni 1%.

2
Mõju nõude
eesmärgile on
vähene

3
Mõju nõude
eesmärgile on
oluline

4
Mõju nõude
eesmärgile on
väga suur

Niitmata/ karjatamata põld või
põllu osad, mis
moodustavad
rohumaade
pinnast üle 1% ja
kuni 5%.
Hekseldatud enne
tähtaega, kuid
heksel väga hõre
või hekseldatud
liiga kõrgelt.

Niidetud, kuid niide
maha jäetud aga vaal
hõre.
Niitmata/karjatamata
/hekseldamata põld
või põllu osad, mis
moodustavad üle 5%
ja kuni 10%
rohumaade pinnast.
Hekseldanud enne
tähtaega ja heksel
jäetud paksu vaaluna
maha ja selle alune
taimkate on hävinud.

Niidetud, kuid
niide maha jäetud
või niitmata/
karjatamata/
hekseldamata
rohumaade
pinnast üle 10%

Ei oma mõju
kogu tegevusele
Nõuet on
rikutud kuni 5%
kogu
põllumajandusmaast.
Koheselt
eemaldatav
mõju
Tööd teostatud
tähtajast kuni 10
päeva hiljem,
kuid kontrolli
hetkeks tehtud.
Hekseldatud
tähtajast kuni 10
päeva varem.
Tööd teostamata
kuni 1%
rohumaade
pinnast

Mõjutab vähe
kogu tegevust
Nõuet on rikutud
üle 5 kuni 25%
kogu
põllumajandusmaast.
Kergesti
eemaldatav mõju

Mõjutab oluliselt
kogu tegevust
Nõuet on rikutud üle
25% kuni 90% kogu
põllumajandusmaast.

Mõju väljub
ettevõttest
Nõuet on rikutud
üle 90% kuni
100% kogu
põllumajandusmaast.
Püsiv mõju

Tööd teostatud
tähtajast üle 10
päeva hiljem,
kuid kontrolli
hetkeks tehtud.
Hekseldatud
tähtajast üle 10
päeva varem.
Tööd teostamata
1-5% rohumaade
pinnast

Käesoleval aastal
põllud
niitmata/karjatamata/
niide koristamata üle
5% rohumaade
pinnast.

Raskesti
eemaldatav mõju

Põld eelnevatel
aastatel niitmata/
karjatamata, kuid
põld on käsitletav
toetusõigusliku
maana.

