HEAD PÕLLUMAJANDUS- JA KESKKONNATINGIMUSED (HPK NÕUDED)
HPK NÕUE 1:

Taotlejal, kes kasutab põllumajandusmaa niisutamiseks põhjavett

rohkem kui 5 m3 või pinnavett rohkem kui 30 m3 ööpäevas, peab olema “Veeseaduse”
§-s 8 sätestatud vee erikasutusluba.
Hindamine:
Tõsidus: Hinnatakse põhjavee ja pinnavee kasutust põllumajandusmaa niisutamisel

vee

erikasutusloata.
Ulatus: Hinnatakse vee erikasutusloata tarbitud veekogust.
Püsivus: Hinnatakse mitme ööpäeva jooksul kasutati vett niisutamiseks vee erikasutusloata.
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Vee erikasutus kaitstaval
loodusobjektil.
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HPK NÕUE 2: Vooluveekogu äärde tuleb jätta puhverriba, kus on keelatud kasutada väetist.
Puhverriba laius tavalisest veepiirist mõõdetuna on vähemalt:
1) 1 meeter – alla 10 km2 valgalaga maaparandussüsteemi eesvoolul;
2) 10 meetrit – jõe, oja, peakraavi ja kanali puhul ning üle 10 km2 valgalaga
maaparandussüsteemi eesvoolul.
Hindamine:
Tõsidus: Hinnatakse puhverribal orgaanilise- ja/või mineraalväetise kasutamist.
Ulatus: Lähtutakse puhverribal keelatud tegevusega hõlmatud ala pindalast.
Püsivus: Hinnatakse, mitu korda taotluse aastal on väetisi puhverribal kasutatud.
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