VTK NÕUE 1: Taimekaitsevahendi turustaja ja taimekaitsevahendi turule lubamise otsuses
ettenähtud juhul ka taimekaitsevahendi ostja ja kasutaja peavad olema läbinud
taimekaitsekoolituse ja neil peab olema taimekaitsetunnistus.
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Tõsidus: Hinnatakse, lähtuvalt hindamismaatriksist, kas taimekaitsetunnistuse tähtaeg on
ületatud või tunnistust ei ole ja pole ka varem olnud.
Ulatus: Hinnatakse, kui suurel osal kogu taotlusel märgitud haritavast maast, välja arvatud
looduslik rohumaa, on tunnistuse alusel turustatavaid taimekaitsevahendeid ilma
taimekaitsetunnistust omamata kasutatud.
Näide: Toetuse taotlejal on 40 ha haritavat maad, 3 ha-l on kasutatud tunnistuse alusel
turustatavaid tk-vahendeid ilma taimekaitsetunnistust omamata. Seega on kasutatud tunnistust
nõudvaid taimekaitsevahendeid ilma tunnistust omamata järgnevalt: 3 x 100/40 = 7,5 %, mis
tähendab mõju ulatuse skaalal 1 hindepunkti.
Püsivus: Hinnatakse, kui pika aja jooksul on taimekaitsetunnistuse alusel turustatavat
taimekaitsevahendit ilma kehtivat tunnistust omamata turustatud, ostetud või kasutatud või kas
ettevõttes teeb taimekaitsetöid äsja sellele tööle tulnud isik, kes pole veel jõudnud läbida
taimekaitsekoolitust.

VTK NÕUE 2: Kasutuses olev taimekaitseseade, välja arvatud käsi-ja selgprits, peab olema
läbinud korralise tehnilise kontrolli iga 3 aasta järel. Puhtimisseade ja udutaja peavad olema
läbinud korralise tehnilise kontrolli iga 5 aasta järel.
Kasutuses olev puhtimisseade ja udutaja peavad olema läbinud esimese korralise tehnilise
kontrolli 2016. aasta 26.novembriks.
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Tõsidus: Vastavalt hindamismaatriksile hinnatakse töötamisel tehnilist kontrolli läbimata
taimekaitsepritsiga nõude rikkumise tõsidust 2 punktiga.
Näide: Taimekaitsepritsi tehnilise kontrolli tähtaeg oli 20.juuni, kuid taimekaitsetöid on tehtud
ka pärast 20.juunit.
Ulatus: Hinnatakse, kui suurel osal kogu taotlusel märgitud haritavast maast, välja arvatud
looduslik rohumaa, on pritsiga, mis ei ole läbinud korralist tehnilist kontrolli, pritsitud.
Näide: Toetuse taotlejal on 40 ha haritavat maad, millest 3 ha on pritsitud tehnilise kontrolli
tähtaja ületanud pritsiga. Seega on nõuet rikutud järgnevalt: 3 x 100/40 = 7,5 %, mis tähendab
rikkumise ulatuse skaalal 1 hindepunkti.
Püsivus: Hinnatakse, kui pikka aega on pritsiga, mis pole läbinud korralist tehnilist kontrolli,
töötatud.

