
 

Püsirohumaa säilitamise tava 
 

Püsirohumaast 
Püsirohumaa on maa, kus heintaimede segu on kasvanud vähemalt 5 eelnevat aastat järjest. Seega aastal 2018 tuleb taotlusel 
märkida maakasutuseks püsirohumaa (PR) sellistele maadele, kus kasvab heintaimede segu praegu ning on kasvanud ka 
vähemalt 5 eelnevat aastat: 2013-2017 või kauem.  

Püsirohumaa osakaal riigi tasandil ei tohi 2015. aastaga võrreldes väheneda üle 5%. Piirmäära ületamise korral määratakse 
taotlejale püsirohumaa tagasi rajamise kohustus.  

Püsirohumaa uuendamine heinaseemnete segu külvamise teel ei katkesta rohumaa vanuse arvestamist. Rohumaa vanuse 
lugemist mittekatkestavad heinaseemnete segud on järgmised:  

 kõrreliste rohumaa (vähemalt 80% kõrrelisi),  

 muu heintaimede segu,  

 liblikõieliste ja kõrreliste segu (30-80% liblikõielisi),  

 liblikõieliste ja muude põllumajanduskultuuride segu (30-80% liblikõielisi),  

 muud liblikõielised (vähemalt 80% liblikõielisi, kuni 20% heintaimi),  

 valge ristik "Jõgeva 4" segus aasnurmikaga (mõlemat 50%),  

 punane ristik (ristikut 50-80%, teisi heintaimi 20-50%),  

 roosa ristik (ristikut 50-80%, teisi heintaimi 20-50%),  

 valge ristik (ristikut 50-80%, teisi heintaimi 20-50%),  

 harilik lutsern (lutserni 50-80%, teisi heintaimi 20-50%),  

 valge mesikas (mesikat 50-80%, teisi heintaimi 20-50%),  

 kollane mesikas (mesikat 50-80%, teisi heintaimi 20-50%),  

 harilik nõiahammas (nõiahammast 50-80%, teisi heintaimi 20-50%),  

 harilik esparsett (esparsetti 50-80%, teisi heintaimi 20-50%),  

 Lämmastikku (N) siduvate liblikõieliste heintaimede segu (N siduvaid heintaimi -  esparsett, ristik, lutsern, mesikas või 
nõiahammas segus üle 50%, teisi liblikõielisi heintaimi alla 50%),  

 N siduvate liblikõieliste heintaimede ja kõrreliste segu (N siduvaid heintaimi - esparsett, ristik, lutsern, mesikas või 
nõiahammas segus üle 50%, kõrrelisi heintaimi alla 50%),   

 N siduvate liblikõieliste heintaimede ja muude põllumajanduskultuuride segu (N siduvaid heintaimi -  esparsett, ristik, 
lutsern, mesikas või nõiahammas segus üle 50%, muid põllumajanduskultuure alla 50%),  

 valge ristik „Jõgeva 4“ segus muude põllumajanduskultuuridega (ristik „Jõgeva 4“ üle 50%, muid 
põllumajanduskultuure alla 50%),  

 N siduvate liblikõieliste heintaimede ja muude N siduvate põllumajanduskultuuride segu (N siduvaid kultuure - 
esparsett, ristik, lutsern, mesikas, nõiahammas,  aed hernes, põldhernes, põld-hiirehernes, suvivikk, põlduba, aeduba 
või sojauba segus üle  50% ja heintaimed on segus valdavad). 

Samuti ei katkesta rohumaa vanuse lugemist maa märkimine sööti jäetud maaks. 

Muude kultuuride (heintaimede monokultuur, teraviljad (s.h. allakülviga), köögiviljad, püsikultuurid) kasvatamine või maa 
mustkesas hoidmine katkestab rohumaa vanuse lugemise või püsirohumaaks olemise. 

Taotlusel ökoalade nõude täitmiseks harimispraktikana näidatud kesa või teatud lämmastikku siduvate kultuuride segud 
peatavad rohumaa vanuse arvestamise. Samuti peatab lühiajalise rohumaa vanuse lugemise ka piirkondliku mullakaitse ja 
piirkondliku veekaitse toetuse taotlemine. Rohumaa vanuse lugemine jätkub peale ökoalaks märkimise või piirkondliku 
mullakaitse või piirkondliku veekaitse toetuse kohustuse lõppu. 

 

Taotlejal on kohustus: 

 säilitada (lubatud on ka suurendada) taotluse esitamisele eelnenud kalendriaasta pindalatoetuste taotlusel märgitud 
püsirohumaa pindala. Eelmise kalendriaasta püsirohumaa pindala säilitamine ei vabasta taotlejat kohustusest 



püsirohumaad edaspidi tagasi rajada, kui tema kasutuses on maid, mille kasutusotstarvet on muudetud püsirohumaast 
muuks maakasutuseks ja PRIA määrab tagasirajamise kohustuse; 

 püsirohumaa üleminekul teisele põllumajandustootjale teavitada uut maakasutajat maaga kaasnevast püsirohumaa 
säilitamise või püsirohumaa tagasirajamise kohustusest; 

 märkida pindalatoetuste taotlusele õige maakasutus, sh arvestades lühiajalise rohumaa muutumist püsirohumaaks 
seoses rohumaa vanusega; 

 maa ülevõtmisel teiselt põllumajandustootjalt tutvuda maakasutuse ajalooga, et teha kindlaks, kas on tegu 
püsirohumaaga või maaga, millega on seotud püsirohumaa tagasirajamise kohustus. 

 
Püsirohumaade tagasirajamine 
Taotlejad, kelle kasutuses on maad, millele kehtib 2016. aasta lõpul määratud püsirohumaa tagasirajamise kohustus, kuid mille 
osas ei ole 2017. aastal püsirohumaad tagasi rajatud, peavad rajama püsirohumaa PRIA poolt määratud ulatuses tagasi. 2017. 
ja 2018. aastal tagasi rajatud püsirohumaa (TAR) kasutusotstarvet ei tohi muuta, sealhulgas püsirohumaa üleskündmise korral. 
Püsirohumaad ei pea tagasi rajama samale kohale, kus see üles hariti, selle võib rajada ka niisugusele põllule, kus on kogu 
aeg kasvatatud põllumajanduskultuure ja kus varem kunagi püsirohumaad pole olnud.   

 Kui taotleja annab kogu maa või osa maast, mille pealt on arvutatud püsirohumaa tagasirajamise kohustus, teisele 
taotlejale, väheneb selle võrra üleandja püsirohumaa tagasirajamise kohustus ja suureneb ülevõtja püsirohumaa 
tagasirajamise kohustus. 

 Kui püsirohumaa tagasirajamise kohustusega maa läheb üle mahetunnustatud maaks või väikepõllumajandustootja 
kasutusse, siis sellele maale püsirohumaa tagasirajamise kohustus ei kohaldu. 

 Kui püsirohumaa haritakse üles mahetunnustatud maal või väikepõllumajandustootja kasutuses oleval maal ning see 
maa läheb üle taotlejale, kellele kehtib püsirohumaade säilitamise kohustus, siis eelnevate kasutajate poolt ülesharitud 
püsirohumaa pealt tagasirajamise kohustust ei määrata. 

 Taotleja peab tagasirajatava püsirohumaa tähistama pindalatoetuste taotlusel maakasutuse tähisega TAR ehk 
tagasirajatud püsirohumaa. 
 

Tagasirajatavaks püsirohumaaks sobivad järgmised maad: 
 Uuesti rajatud rohumaa, kuhu on külvatud heinaseemnete segu ning kus eelnevalt, s.t vähemalt aastal 2017 oli 

rohumaa vanuse arvestamist katkestav kultuur, nt teravili, heintaimede monokultuur, kartul, mustkesa. Niisugust 
rohumaad tuleb samal kohal hoida vähemalt 6 järjestikust aastat ehk aastatel 2018-2023 (2023 kaasa arvatud). 

 Varasemalt rajatud lühiajaline rohumaa, millel kasvab heintaimede segu ja kus tuleb rohumaad samal kohal hoida 
vähemalt niikaua, kuni see muutub püsirohumaa mõiste kohaselt püsirohumaaks. Näiteks kui lühiajaline rohumaa on 
samal kohal olnud aastatel 2015-2017 ning see märgitakse 2018. aastal taotlusele tagasirajatava püsirohumaana 
(TAR), siis peab seda maad samal kohal säilitama vähemalt aastani 2020 (2020 kaasa arvatud). 

 Tagasirajatavaks püsirohumaaks võib märkida ka maa, kus on heintaimede segu kasvanud aastatel 2013-2017 ja mis 
2018. aastal muutub püsirohumaaks. 

 Sööti jäetud maa (v.a ökoalana märgitud). 
 

Tagasirajatava püsirohumaana ei saa taotlusele märkida: 
 maad, mis 2017. aastal või varem oli püsirohumaa; 
 maad, millel ei kasva eelpool nimetatud heintaimede segu või pole tegemist sööti jäetud maaga; 
 maad, mis pole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse enne 31.12.2017. 

 
Toetuse vähendamine püsirohumaa tagasi rajamata jätmise korral 
 

Kui taotleja jätab määratud ulatuses püsirohumaa tagasi rajamata või harib tagasirajatud püsirohumaad üles, vähendatakse 
tema kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade (rohestamise) toetussummat tagasi rajamata jäetud ja üles haritud 
hektarite ulatuses. Kuna 2017.aastal kehtis täielik püsirohumaade ülesharimise keeld, siis vähendatakse rohestamise 
toetussummat ka 2017. aasta sügisel ülesharitud püsirohumaade osas. Lisaks kohaldub alates 2017. aastast rohestamise 
nõuete rikkumise eest täiendav halduskaristus, kui rohestamise nõuete rikkumise alune pind kokku on suurem kui 2 hektarit 
või rohkem kui 3 protsenti ühtse pindalatoetuse kindlaksmääratud pinnast, millest on eelnevalt maha arvatud rohestamise 
nõuete rikkumise alune pind. 

Rohkem infot PRIA kodulehelt: http://www.pria.ee/et/Registrid/Pusirohumaade_sailitamine 
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