Maaeluministri 17.04.2015 määrus nr 32
“Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja
keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus ”
Lisa 1

PINDALATOETUSTE- JA MAKSETAOTLUS

Vorm PT50

Täidab füüsilisest isikust taotleja

Täidab PRIA
Templi koht

Eesnimi
Perekonnanimi
Isikukood
Telefon
e-post

Kandenumber

Täidab FIE või juriidilisest isikust taotleja
Ärinimi
Esindaja
Registrikood
Telefon
e-post

1.

Taotluse number 110
Kinnitan, et olen teinud enne taotluse registreerimist
kõik tööeeskirjades ettenähtud kontrollid.
Vastuvõtja nimi:
Esmasisestaja nimi:
Taotluse
lehtede arv:

Topeltsisestaja nimi:

OTSETOETUSED (täidab taotleja)

1.1.
Ühtne pindalatoetus (ÜPT) ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus (ROH)
Märgin põldude loetelu (PT50A) vastavas veerus sümboliga „X“ põllud, mille kohta seda toetust taotlen ja esitan
vajadusel koos taotlusega ökoalade loetelu.
Täidab mahetootja, kelle põllumajanduslikus majapidamises on mitte-mahepõllumajanduslikku maad
Täidan kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetuse (ROH) nõudeid (märgin ühe variandi)
kogu põllumajandusmaal

mitte-mahepõllumajanduslikul maal

1.2.
Noore põllumajandustootja toetus (NPT)
Taotlemisel märgin sümboli „X“ kõrvalolevasse lahtrisse.
Juriidiline isik (va füüsilisest isikust ettevõtja) esitab lisaks noore põllumajandustootja toetuse lisavormi.
1.3.
Puu- ja köögivilja kasvatamise toetus (PKV)
Märgin põldude loetelu (PT50A) vastavas veerus sümboliga „X“ põllud, mille kohta seda toetust taotlen.

2.

MAAELU ARENGUKAVA TOETUSED (täidab taotleja)

2.1.
Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus (NAT)
Märgin põldude loetelu (PT50A) vastavas veerus sümboliga „X“ põllud, mille kohta seda toetust taotlen.
2.2.
Loomade karjatamise toetus (LKT)
Jätkan perioodi 2007–2013 LKT-toetuse kohustust.
Taotlemisel märgin sümboli „X“ kõrvalolevasse lahtrisse ja esitan koos taotlusega karjatatavate loomade loetelu
(vorm MT62A) ja hobuste kohta lisaks karjatatavate hobuste loetelu (vorm MT62B).

2.3.

Loomade heaolu toetus (LHT)
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Võtan perioodi 2014-2020 LHT-toetuse 1-aastase kohustuse. Märgin kohustuse võtmise aastal sümboli „X“
kõrvalolevasse lahtrisse ja esitan koos taotlusega loomade loetelu (vorm MT62C).

2.4.1.

Mahepõllumajandusliku tootmise toetus (MAH)
Korraga saab taotleda ainult ühe perioodi toetusi.
Asendan perioodi 2007–2013 MAH-toetuse kohustuse perioodi 2014-2020 MAH-toetuse 5-aastase
kohustusega. Märgin sümboli „X“ kõrvalolevasse lahtrisse ja taotlemiseks täidan lahtri 2.4.4.

2.4.2.

Asendan perioodi 2007–2013 KSM-toetuse kohustuse perioodi 2014-2020 MAH-toetuse 5-aastase
kohustusega. Märgin sümboli „X“ kõrvalolevasse lahtrisse ja taotlemiseks täidan lahtri 2.4.4.

2.4.3.

Asendan perioodi 2007–2013 LKT-toetuse kohustuse perioodi 2014-2020 MAH-toetuse 5-aastase
kohustusega. Märgin sümboli „X“ kõrvalolevasse lahtrisse ja taotlemiseks täidan lahtri 2.4.4.

2.4.

2.4.4.

2.4.4.1.

2.4.4.2.

2.4.5.
2.4.5.1.

2.4.5.2.

2.5.
2.5.1.

2.5.2.

2.5.2.1.

Võtan perioodi 2014-2020 MAH-toetuse 5-aastase kohustuse. Märgin kohustuse võtmise aastal sümboli
„X“ kõrvalolevasse lahtrisse.
Märgin põldude loetelu (PT50A) vastavas veerus sümboliga „X“ põllud, mille kohta seda toetust taotlen.
Soovi korral täidan lahtrid 2.4.4.1. – 2.4.4.2.
Taotlen kõrgemat MAH-toetuse ühikumäära sertifitseeritud maheseemnega teravilja ja/või kartuli
kasvatamise eest. Märgin sümboli „X“ kõrvalolevasse lahtrisse.
Taotlen perioodi 2014-2020 MAH-toetust mahepõllumajanduslikult peetavate loomade kohta. Märgin
sümboliga „X“ looma- või linnuliigi, mille kohta seda toetust taotlen.
Veised, lambad, kitsed
Kalkunid

Haned

Pardid

Broilerid

Munakanad

Vutid

Küülikud

Mesilaspered

Sead

Jätkan perioodi 2007–2013 MAH-toetuse kohustust.
Märgin põldude loetelu (PT50A) vastavas veerus sümboliga „X“ põllud, mille kohta seda toetust taotlen.
Taotlen perioodi 2007–2013 MAH-toetust karjatatavate loomade (veised, hobused, lambad, kitsed)
kohta. Märgin sümboli „X“ kõrvalolevasse lahtrisse.
Taotlen perioodi 2007–2013 MAH-toetust mahepõllumajanduslikult peetavate loomade kohta. Märgin
sümboliga „X“ looma- või linnuliigi, mille kohta seda toetust taotlen.
Kalkunid

Haned

Pardid

Broilerid

Munakanad

Küülikud

Mesilaspered

Sead

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (KSM)
Korraga saab taotleda ainult ühe perioodi toetusi.
Asendan perioodi 2007–2013 KSM-toetuse kohustuse perioodi 2014-2020 KSM-toetuse 5-aastase
kohustusega. Märgin sümboli „X“ kõrvalolevasse lahtrisse ja taotlemiseks täidan lahtri 2.5.2.
Võtan perioodi 2014-2020 KSM-toetuse 5-aastase kohustuse. Märgin kohustuse võtmise aastal sümboli
„X“ kõrvalolevasse lahtrisse.
Märgin põldude loetelu (PT50A) vastavas veerus sümboliga „X“ põllud, mille kohta seda toetust taotlen.
Soovi korral täidan lahtrid 2.5.2.1. – 2.5.2.3.
Taotlen 1-aastast toetust täiendava veekaitse lisategevuse eest. Märgin sümboli „X“ kõrvalolevasse
lahtrisse ja märgin põldude loetelu (PT50A) talvise taimkatte veerus sümboliga „X” põllud, mille kohta
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seda nõuet käesoleval aastal täidan.

2.5.2.2.

Taotlen 1-aastast toetust keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravim- ja maitsetaimekasvatuse ja/või
keskkonnasõbraliku maasikakasvatuse lisategevuse eest põldudele, mille kohta taotlen KSM-toetust.
Märgin sümboli „X“ alljärgnevasse lahtrisse.
Keskkonnasõbralik köögivilja-, ravim- ja maitsetaimekasvatus
Keskkonnasõbralik maasikakasvatus

2.5.2.3.

2.5.3.

Taotlen 1-aastast toetust mesilaste korjealade rajamise lisategevuse eest. Märgin põldude loetelu
(PT50A) vastavas veerus sümboliga „X“ põllud, mille kohta seda toetust taotlen.
Lisaks esitan mesilasperede andmed (vorm MT63).
Jätkan perioodi 2007–2013 KSM-toetuse kohustust. Märgin sümboli „X” ühte alljärgnevasse lahtrisse ja
märgin põldude loetelu (PT50A) vastavas veerus sümboliga „X“ põllud, mille kohta seda toetust taotlen.
Põhitegevuse eest

Põhi- ja lisategevuse eest

2.6.
Keskkonnasõbraliku aianduse puuvilja- ja marjakasvatuse toetus (KSA)
Võtan perioodi 2014-2020 KSA-toetuse 5-aastase kohustuse. Märgin kohustuse võtmise aastal sümboli „X“
kõrvalolevasse lahtrisse.
Märgin põldude loetelu (PT50A) vastavas veerus sümboliga „X“ põllud, mille kohta seda toetust taotlen.
Piirkondlik mullakaitse toetus (MULD)
Saab taotleda perioodi 2014-2020 KSM-kohustusega taotleja.
Võtan perioodi 2014-2020 MULD-toetuse 5-aastase kohustuse. Märgin kohustuse võtmise aastal sümboli „X“
kõrvalolevasse lahtrisse.
Märgin põldude loetelu (PT50A) vastavas veerus sümboliga „X“ põllud, mille kohta seda toetust taotlen.
2.7.

2.8.
2.8.1.

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (Sangaste/SORT)
Korraga saab taotleda ainult ühe perioodi toetusi.
Asendan perioodi 2007–2013 „Sangaste“-toetuse kohustuse perioodi 2014-2020 SORT-toetuse 5aastase kohustusega. Märgin sümboli „X“ kõrvalolevasse lahtrisse ja taotlemiseks täidan lahtri 2.8.2.

2.8.2.

Võtan perioodi 2014-2020 SORT-toetuse 5-aastase kohustuse. Märgin kohustuse võtmise aastal sümboli
„X“ kõrvalolevasse lahtrisse.
Märgin põldude loetelu (PT50A) vastavas veerus sümboliga „X“ põllud, mille kohta seda toetust taotlen.
Kohalikku sorti põllukultuuride kasvatamisel esitan koos taotlusega sertifitseeritud seemne pakendi
etiketid.
Kohalike puuvilja- ja marjasortide kasvatamisel esitan koos taotlusega viljapuude ja marjapõõsaste
sortide loetelu (vorm MT64) ja istikute taimepassid.

2.8.3.

Jätkan perioodi 2007–2013 „Sangaste“-toetuse kohustust. Märgin põldude loetelu (PT50A) vastavas
veerus sümboliga „X“ põllud, mille kohta seda toetust taotlen ning esitan koos taotlusega sertifitseeritud
seemne pakendi etiketid.

2.9.
2.9.1.

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (OTL)
Korraga saab taotleda ainult ühe perioodi toetusi.
Asendan perioodi 2007–2013 OTL-toetuse kohustuse perioodi 2014-2020 sama loomaliigi OTL-toetuse 5aastase kohustusega. Märgin sümboli „X“ kõrvalolevasse lahtrisse ja taotlemiseks täidan lahtri 2.9.2.
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2.9.2.

Võtan perioodi 2014-2020 OTL-toetuse 5-aastase kohustuse. Märgin kohustuse võtmise aastal sümboli
„X“ alljärgnevasse lahtrisse ja esitan koos taotlusega ohustatud tõugu loomade loetelu (vorm MT60B).
tori tõu universaalsuuna ja/või vana-tori
eesti hobune
eesti raskeveo tõugu hobune
suuna hobune
maatõugu veis

2.9.3.

2.10.
2.10.1.

eesti vutt

Jätkan perioodi 2007–2013 OTL-toetust. Märgin sümboli „X“ kõrvalolevasse lahtrisse ja esitan koos
taotlusega lisaks ohustatud tõugu loomade loetelu (vorm MT60B).
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (PLK)
Korraga saab taotleda ainult ühe perioodi toetusi.
Asendan perioodi 2007–2013 PLK-toetuse kohustuse perioodi 2014-2020 PLK-toetuse 5-aastase
kohustusega. Märgin sümboli „X“ kõrvalolevasse lahtrisse ja taotlemiseks täidan lahtri 2.10.3.

2.10.2.

Asendan perioodi 2007–2013 MAH-toetuse kohustuse osaliselt või täielikult perioodi 2014-2020 PLKtoetuse 5-aastase kohustusega. Märgin sümboli „X“ kõrvalolevasse lahtrisse ja taotlemiseks täidan lahtri
2.10.3.

2.10.3.

Võtan perioodi 2014-2020 PLK-toetuse 5-aastase kohustuse. Märgin kohustuse võtmise aastal sümboli
„X“ kõrvalolevasse lahtrisse ja esitan koos taotlusega Keskkonnaameti kinnitatud poollooduslike
koosluste loetelu (vorm MT68) ja kaardi.

2.10.4.

Jätkan perioodi 2007–2013 PLK-toetuse kohustust. Märgin sümboli „X“ kõrvalolevasse lahtrisse ja esitan
koos taotlusega Keskkonnaameti kinnitatud poollooduslike koosluste loetelu (vorm MT68) ja kaardi.

3.
3.1.
3.1.1.

NÕUETELE VASTAVUSE KÜSIMUSTIK (täidab taotleja)
Keskkond
Märgin jaatava vastuse korral lahtrisse sümboli ”X”. Eitava vastuse korral jätan lahtri täitmata.
Minu valduses on maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõudena
määratletud maastikuelemente, mida tuleb säilitada.

3.1.2.

Kasutan põllumajandusmaa niisutamiseks põhjavett rohkem kui 5 m³ või pinnavett rohkem kui 30 m³
ööpäevas.

3.1.3.

Minu valduses on üle 3 m³ mahutavusega naftasaaduste ehitis.

3.1.4.

Kasutan mineraalväetisi.

3.1.5.

Hoian sõnnikut sõnnikuhoidlas.

3.1.6.

Hoian sõnnikut aunades.

3.2.
3.2.1.

Rahva-, looma- ja taimetervis
Märgin jaatava vastuse korral lahtrisse sümboli ”X”. Eitava vastuse korral jätan lahtri täitmata.
Kasutan taimekaitsevahendeid.

3.2.2.

Tegelen alljärgnevate loomsete esmatoodete tootmise ja turustamisega:
Ei täida, kui toodan esmatooteid oma tarbeks.
Toorpiim

Muna

Mesi

Muu
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3.2.3.

Tegelen alljärgnevate mitteloomsete esmatoodete tootmise ja turustamisega:
Ei täida, kui toodan esmatooteid oma tarbeks.
Teravili

Köögivili

Muu

TAOTLEJA KINNITUS
Kinnitan oma allkirjaga, et olen teadlik otsetoetuste ja/või maaelu arengu meetmete tingimustest, mille kohta toetust taotlen ja
kinnitan, et vastan toetuse saamiseks esitatavatele nõuetele.
Pindalatoetuste taotlusega koos esitan täidetult põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud sama aasta
põllumassiivi(de) kaardi(d)1.
Kinnitan taotlusel esitatud andmete õigsust, sealhulgas kinnitan, et olen kontrollinud eeltäidetud taotlusvormil andmete
õigsust ning vajaduse korral neid parandanud ja täiendanud ning võimaldan esitatud andmeid kontrollida. Annan nõusoleku
kasutada minu isikuandmeid taotluse menetlemisel. Olen teadlik minu andmete avaldamisest vastavalt Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 artiklitele 111 ja 112 ning nende töötlemisest liidu finantshuvide tagamise eesmärgil
määruse artikli 113 kohaselt.
Annan nõusoleku otsuse teatavaks tegemiseks elektroonilise kättetoimetamisega põllumajandustoetuste ja põllumassiivide
registris olevale e-posti aadressile ja märgin sümboli „X“ kõrvalolevasse lahtrisse.
Kuupäev:

Allkiri:
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PÕLDUDE LOETELU
Täidab
taotleja

Vorm PT50A

Pindalatoetuste- ja maksetaotluse lisa
Täidab PRIA

Nimi:

Kandenumber:

Palun tutvuge enne vormi täitmist ka selgitustega vormi lõpus!
Taotlejal on kohustus märkida taotlusele kogu tema kasutuses olev põllumajandusmaa!
7

8

9

10 11 12 13

Täidab
PRIA

16

17 18 19 20

21

22

23

16

LHT ravimtaimed

Mahe maakasutus (1a, 2a, 3a,
15
MM, M)

Kuni 3-aastane rohumaa

13

Talvine taimkate

Mesilaste korjealad

MULD

KSM/MAH

KSA

SORT/Sangaste

HS/HK/HV/ENK

11

12

14

10

Kasvatatav
põllumajanduskultuur või kesa tüüp
vastavalt põllumajanduskultuuride
9
loetelule

Otstarve/kasutusviis (H/K)

4

Maa-ala number

3

Põllu number

14 15

24

Täidab taotleja
Maakasutuse tüüp (P, PR, TPR, PK,
8
M, KV)

2

Põllumassiivi number

Kasutusõigus (O, KR, SR, KV, M)5

Täidab taotleja

Jrk
nr

6

NAT

5

PKV (Otsetoetus)

4

ÜPT ja ROH

3

Põllu pindala taotluse esitamise
aastal (ha)7

2

Põllu kindlaksmääratud pindala
6
(ha) eelmisel aastal

1

Parandus õige
(kuupäev ja
17
allkiri)

18

Kokku ha :

Kuupäev:

Allkiri:

1

1

Põllumassiivi(de) kaarti ei pea esitama taotleja, kes taotleb maa kohta, mida tal on õigus kasutada, ainult PLK-toetust. PLK-toetuse taotleja esitab Keskkonnaametis kooskõlastatud
poollooduslike koosluste loetelu ja kaardi(d), millele on märgitud alad, mille kohta toetust taotletakse.
2
Põllumassiivi number (veerus 2) – kui taotleja esitab maakasutuse andmed põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmata maa kohta, siis märgitakse selle põllumajandusmaa
katastritunnus, mida taotlejal on õigus kasutada. Põllumassiivi number koosneb 11 sümbolist ja katastritunnus 12 sümbolist. NB! Kõikide samal põllumassiivil asuvate põldude pindala ei tohi
ületada põllumassiivi maksimaalset toetusõiguslikku pindala. Maksimaalne toetusõiguslik pindala on olemas põllumassiivi kaardil.
3
Põllu number (veerus 3) – kirjutatakse põlluraamatusse märgitud põllu number. Võimalusel kasutada igal aastal sama põllu numbrit.
4
Maa-ala number (veerus 4) – sama maa-ala number märgitakse alla 0,3 ha suuruste kasvatatavate põllumajanduskultuuride kohta, mis asuvad ühel põllumassiivil ning moodustavad ühtse ja
tervikliku maa-ala, mille pindala kokku moodustab vähemalt 0,3 ha suuruse põllu.
5
Kasutusõigus (veerus 5) – märgitakse maa kasutamise õiguslik alus: O – omandis, KR – kirjalik rendileping, SR – suuline rendileping, KV – kasutusvaldus, M – muu.
6
Põllu kindlaksmääratud pindala (ha) eelmisel aastal (veerus 6) – veerg on taotlejale teadmiseks, eeltäidetud taotlusvormil on märgitud põllu kindlaksmääratud pindala hektarites taotluse
esitamisele eelnenud aastal (täidab PRIA). Lahter on täitmata, kui kindlaksmääratud pindala erineb taotletud pindalast või põllumassiivi uuendatud maksimaalne toetusõiguslik pindala on väiksem
eelmisel aastal kindlaksmääratud põldude summaarsest pindalast sellel põllumassiivil.
7
Põllu pindala taotluse esitamise aastal (ha) (veerus 7) – märgitakse taotluse esitamise aastal põllu pindala hektarites kuni kahe kümnendkoha täpsusega. Põllu pindala hulka võib arvestada
põllumassiivi toetusõigusliku pinna sees olevad säilitatavad maastikuelemendid ja kuni 2 meetrised traditsioonilised maastikuobjektid (nt. kraav, hekk, piire). Ökoalade arvestusse esitatavad
säilitatavad maastikuelemendid arvestab kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetuse taotleja põllu pindala hulka. KSM-toetuse taotleja võib põllu pindala hulka arvestada ka
avalikult kasutatava teega piirneva toetusõigusliku maa ääres oleva põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud kuni 5 meetri laiuse mitmeaastase kõrreliste heintaimede ja
teiste rohtsete õistaimede segust koosneva mitmeliigilise taimestikuga rohumaa riba (põlluserva).
8
Maakasutuse tüüp (veerus 8) – P – teraviljad, kaunviljad, õli- ja kiukultuurid, sööti jäetud maa, muud tehnilised kultuurid, ravim- ja maitsetaimed, rühvelkultuurid, köögivili, haljasväetistaimed,
maasikas, lühiajaline rohumaa ja pikaajalised heinaseemnepõllud; PR – püsirohumaa ja pikaajaliseks planeeritud lühiajalised rohumaad; TPR – keskkonnatundlik püsirohumaa; PK – püsikultuurid
(puukoolid, paju, viljapuu- ja marjaaiad, seenekasvatus põllumajandusmaal); M – mustkesa; KV - märgivad vaid MAH taotlejad, kes karjatavad loomi mittepõllumajanduslikul maal ja millele ei
taotleta pindalatoetust.
9
Kasvatatav põllumajanduskultuur (veerus 9) – märgitakse kasvatatav põllumajanduskultuur „Abiks taotlejale” lisas 1 toodud põllumajanduskultuuride loetelu kohaselt. Vajadusel täpsustatakse
kultuure (nt segavilja, teraviljade segu, ’ravim- ja maitsetaimede segu muude põllumajanduskultuuridega’ jne korral). Kanepi kasvatamise korral märgitakse lisaks kasvatatav sort. Kesa korral
tuleb märkida, kas tegemist on mustkesa või sööti jäetud maaga. Haljaskesana kasvatatavate põllumajanduskultuuride puhul märgitakse kasvatatav põllumajanduskultuur ja tehakse HK märge
veergu 11. Ökoalana arvesseminev põld kantakse lisaks ökoalade loetelu vormile.
10
Otstarve/kasutusviis (veerus 10) – märgitakse põllumajanduskultuuri kasvatamise otstarve/kasutusviis: H – haljassöödaks (haljalt koristatavad taimed haljasmassi saamiseks, k.a haljaskultuurid
taastuvenergia tootmiseks), K – katmikalal. Kui põllumajanduskultuuri kasvatatakse eesmärgiga jätta teraks ja/või kasvatatakse põllumajanduskultuuri avamaal või madala katte all, jäetakse lahter
tühjaks.
11
Heinaseemnepõld või haljaskesana kasutatavad põllud või haljasväetisena kasvatatavad taimed või energiakultuuri põld (veerus 11) – HS märgitakse, kui põlde kasutatakse heinaseemne
kasvatamiseks. HK märgitakse, kui põlde kasutatakse haljaskesana. HV märgitakse haljasväetisena kasvatatavate taimede puhul haljasmassi muldaviimise aastal. ENK märgitakse, kui põllul
kasvatatakse põllumajanduskultuuri energia saamise eesmärgil.
12
Mesilaste korjealad (veerus 19) – veeru täidab KSM-toetuse taotleja. Sümboliga „X” märgitakse põllud, mille kohta taotletakse 1-aastast toetust mesilaste korjealade rajamise lisategevuse eest.
13
Talvine taimkate (veerus 20) – veeru täidab KSM- või MAH-toetuse taotleja. Sümboliga „X” märgitakse põllud, mida kavandatakse taotluse esitamise aasta 1. novembrist kuni järgmise aasta 31.
märtsini toitainete leostumise vältimiseks jätta põllumajanduskultuurist koosneva taimkatte alla.
14
Kuni 3-aastane külvikorras olev rohumaa (veerus 21) – veeru täidab MAH-toetuse taotleja. Sümboliga „X” märgitakse kuni 3-aastane külvikorras olev rohumaa, millel kavandatakse 4. aastal
kasvatada muud põllumajanduskultuuri.
15
Mahe maakasutus (veerus 22) – veeru täidab MAH-toetuse taotleja. 1a märgitakse põllu kohta, millega soovitakse käesoleval aastal üleminekut alustada; 2a märgitakse, kui on tegemist teise
aasta üleminekuga; 3a märgitakse, kui on tegemist kolmanda aasta üleminekuga; MM märgitakse, kui on tegemist mitte mahepõllumajandusliku maaga; M märgitakse kui tegemist
mahepõllumajandusliku maaga, mis on üleminekuaja läbinud.
16
LHT ravimtaimed (veerus 23) – veeru täidab LHT-toetuse taotleja. Sümboliga „X” märgitakse põllud, millel kasvatatakse ravimtaimi lammastele ja kitsedele.
17
Parandus õige (kuupäev ja allkiri) (veerus 24) – kuupäev ja allkiri kirjutatakse iga rea kohta, millel on tehtud parandusi või mis on läbi kriipsutatud.
18
Kokku ha – täitmine vabatahtlik.
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