
KOHUSTUSLIKE MAJANDAMISNÕUETE RIKKUMISTE HINDAMISMAATRIKSID  

 

KM NÕUE 1: Taimekaitsevahendit hoitakse nõuetekohaselt. 

 

Hoiukoht alljärgnevate nõuete tähenduses on hoiuruum, kapp või konteiner. 

 

Alanõue 1.1: Taimekaitsevahendit hoitakse selleks sobivas ruumis, taimekaitsevahendi 

väikese koguse puhul ka selleks ettenähtud konteineris või kapis, mis on lukustatud ja millel 

on mürgise aine puhul kasutatav hoiatusmärk.  

Taimekaitsevahendit hoitakse eraldi toidust, ravimitest ja söödast, et vältida nende saastumist 

taimekaitsevahendiga  

 

Juhul, kui toetuse taotleja ei säilita taimekaitsevahendeid selleks sobivas ruumis, mis on 

lukustatud ja millel on mürgise aine puhul kasutatav hoiatusmärk, hinnatakse nõude 

rikkumise olulisust 4 punkti süsteemis arvestades rikkumise tõsidust, ulatust ja püsivust. 

Hindepunktid rikkumise tõsidusele, ulatusele  ja püsivusele saadakse vastavalt olukorrale 

alljärgnevast hindamismaatriksist: 

 

 1 punkt 

Mõju nõude 

eesmärgile 

peaaegu 

puudub 

2 punkti 

Mõju nõude 

eesmärgile on 

vähene 

3 punkti 

Mõju nõude 

eesmärgile on 

oluline 

4 punkti 

Mõju nõude 

eesmärgile on 

väga suur 

 

 

Hindamispunktid 

Tõsidus 

Hoiukohal 

puudub 

hoiatusmärk  

Hoiukoht ei 

ole lukustatav 

Hoiukoht ei 

ole lukustatav 

ja puudub 

hoiatusmärk  

Hoiukoht 

puudub, s.t tkv-t 

hoitakse õues v 

mittesobivas 

ruumis või koos 

lahtise toidu, 

sööda või 

ravimitega ühes 

ruumis  

 

Ulatus  

Alla 50  

l või kg 

 

50-200 

 l või kg 

Üle 200 

l või kg 

  

Püsivus 
Ajutine 

hoidmise koht 
 

Hoitud 

käesoleva 

aasta jooksul 

  

Summa:  

tõsidus + 

ulatus + 

püsivus 

 

     

 

Tõsidus: Hinnatakse, kas taimekaitsevahendite hoidmiseks kasutatav hoiuruum või hoiukapp 

on sobilik taimekaitsevahendite hoidmiseks ning kas hoiukoht on kindlalt lukustatud ja omab 

nõutavat hoiatusmärki.  

 



Ulatus: Hinnatakse, kui suurt kogust taimekaitsevahendeid hoitakse ettevõttes 

mittenõuetekohaselt.  

 

Püsivus: Hinnatakse, kas taimekaitsevahendid on hoidmise kohas ajutiselt kuni 

nõuetekohasesse hoiukohta paigutamiseni või on neid hoitud mittenõuetekohaselt kogu 

kontrollitava aasta jooksul 

 



Alanõue 1.2: Taimekaitsevahendi kasutaja säilitab taimekaitsevahendit loetava märgistusega 

originaalpakendis hoiutingimustes, mis tagavad taimekaitsevahendi säilimise 

kasutuskõlblikuna. Taimekaitsevahendi pakend asetatakse põrandal hoidmise korral 

puitalusele. 

 

Juhul, kui toetuse taotleja ei hoia taimekaitsevahendeid loetava märgistusega 

originaalpakendis ja  taimekaitsevahendite pakendeid ei hoita puidust alusel, hinnatakse 

nõude rikkumise olulisust 4 punkti süsteemis arvestades rikkumise tõsidust, ulatust ja 

püsivust. Hindepunktid rikkumise tõsidusele, ulatusele  ja püsivusele saadakse vastavalt 

olukorrale alljärgnevast hindamismaatriksist: 

  

 1 punkt 

Mõju nõude 

eesmärgile 

peaaegu 

puudub 

2 punkti 

Mõju nõude 

eesmärgile on 

vähene 

3 punkti 

Mõju nõude 

eesmärgile on 

oluline 

4 punkti 

Mõju nõude 

eesmärgile on 

väga suur 

 

 

Hindamispunktid 

Tõsidus 

Pakendit ei 

hoita 

puitalusel  

Ei ole 

originaalpakendis 

või 

originaalpakendis, 

mitteloetava 

märgistusega  

Esineb 

vähemalt kahe 

nõude 

rikkumine  

 

 

Ulatus  

Kuni 50 

l või kg 

 

 

51 – 200 

 l või kg 

 

 

Üle 200 

 l või kg 

 

  

Püsivus Pakendit ei 

hoita 

puitalusel 

 

 

Ei ole 

originaalpakend 

või mitteloetav 

märgistus 

 

 

Summa:  

tõsidus + 

ulatus + 

püsivus 

 

     

 

Tõsidus: Hinnatakse, kas taimekaitsevahendit hoitakse loetava märgistusega 

originaalpakendis ja kas taimekaitsevahendi pakendit hoitakse puidust alusel.  

 

Ulatus: Hinnatakse, kui suures koguses taimekaitsevahendi pakendeid ei hoita 

nõuetekohaselt. 

 

Püsivus: Hinnatakse mõjude mõistlike vahenditega lõpetamise võimalust. 

 

 



Alanõue 1.3: Taimekaitsevahendi säilitamiseks sobiv ruum (edaspidi hoiuruum) on: 1) 

vajaliku suurusega, 2) hästi ventileeritav ja valgustatav, 3) vedelikku mitteläbilaskvast, 

keemilise aine toimele vastupidavast ja libisemisekindlast materjalist kõrge künnisega 

põrandaga. 

 

Juhul, kui toetuse taotleja hoiab taimekaitsevahendeid hoiuruumis, mis ei vasta ülaltoodud 

nõuetele, hinnatakse nõude rikkumise olulisust 4 punkti süsteemis arvestades rikkumise 

tõsidust, ulatust ja püsivust. Hindepunktid rikkumise tõsidusele, ulatusele ja püsivusele 

saadakse vastavalt olukorrale alljärgnevast hindamismaatriksist: 

 

 1 punkt 

Mõju nõude 

eesmärgile 

peaaegu 

puudub 

2 punkti 

Mõju nõude 

eesmärgile on 

vähene 

3 punkti 

Mõju nõude 

eesmärgile on 

oluline 

4 punkti 

Mõju nõude 

eesmärgile on 

väga suur 

 

 

Hindamispunktid 

Tõsidus 

Künnis 

puudub  

Põrand 

vedelikku 

läbilaskev või 

ventilatsioon  

või valgustus 

puudub  

Osa tkv-d ei ole 

mahtunud 

hoiuruumi või 

esineb vähemalt 

kahe nõude 

rikkumine 

  

Ulatus  

Alla 50  

l või kg 

 

50–200  

l või kg 

 

201-500 

 l või kg  

 

 

Üle 500 

l või kg 

 

Püsivus Ajutine 

hoidmise 

koht 

 
Hoitud käesoleva 

aasta jooksul 

  

Summa:  

tõsidus + 

ulatus + 

püsivus 

 

     

 

Tõsidus: Hinnatakse, kas taimekaitsevahendi hoidmiseks kasutatav hoiuruum vastab 

kõikidele ülesloetud nõuetele. 

 

Ulatus: Hinnatakse, kui suurt kogust taimekaitsevahendeid hoitakse ettevõttes 

mittenõuetekohases hoiuruumis või hoiuruumist väljaspool.  

 

Püsivus: Hinnatakse, kas taimekaitsevahendid on hoidmise kohas ajutiselt kuni 

nõuetekohasesse hoiuruumi paigutamiseni või on neid hoitud mittenõuetekohaselt kogu 

kontrollitava  aasta jooksul.  

 

 

 

 

 
 

 



Alanõue 1.4: Hoiuruumis on vedelikku imavat materjali nagu liiva, saepuru või turvast ning 

hari, kühvel ja lekkimiskindel suletav anum pakendist välja valgunud taimekaitsevahendi 

kogumiseks. Hoiuruumis on nähtaval kohal tulekustutusvahendid ning häirekeskuse 

hädaabinumber 112. 

 

Juhul, kui toetuse taotleja hoiab taimekaitsevahendeid hoiuruumis, mis ei vasta ülaltoodud 

nõuetele, hinnatakse nõude rikkumise olulisust 4 punkti süsteemis arvestades rikkumise 

tõsidust, ulatust ja püsivust. Hindepunktid rikkumise tõsidusele, ulatusele ja püsivusele 

saadakse vastavalt olukorrale alljärgnevast hindamismaatriksist: 

 

 

 1 punkt 

Mõju nõude 

eesmärgile peaaegu 

puudub 

2 punkti 

Mõju nõude 

eesmärgile on 

vähene 

3 punkti 

Mõju nõude 

eesmärgile 

on oluline 

4 punkti 

Mõju nõude 

eesmärgile 

on väga suur 

 

 

Hindamispunktid 

Tõsidus  

Puuduvad vahendid 

väljanõrgunud tkv 

kogumiseks või   

tulekustutusvahendid 

või hädaabinumber 

 

Esineb vähemalt 2 

nõude rikkumine 
 

  

 

Ulatus 

Alla 50 

 l või kg 

 

50–200 

l või kg 

 

 

Üle 200  

l või kg 

 

 

 

 

Püsivus Nõude rikkumine 

kõrvaldatav 

 

   

 

Summa:  

tõsidus + 

ulatus + 

püsivus 

 

     

 

Tõsidus: Hinnatakse, kas taimekaitsevahendi hoidmiseks kasutatavas hoiuruumis on kõik 

nõutavad vahendid olemas.  

 

Ulatus: Hinnatakse, kui suurt kogust taimekaitsevahendeid hoitakse hoiuruumis, milles 

puuduvad kohustuslikud vahendid. 

 

Püsivus: Määratakse tähtaeg puuduse kõrvaldamiseks. 

 

 

 



Alanõue 1.5: Taimekaitsevahendi tühja pakendit hoitakse hoiuruumis, selleks ettenähtud 

konteineris või kapis kuni pakendi üleandmiseni ohtlike jäätmete käitlejale. 

 

Juhul, kui toetuse taotleja hoiab taimekaitsevahendi tühja pakendit selleks mitte ettenähtud 

kohas, hinnatakse nõude rikkumise olulisust 4 punkti süsteemis arvestades rikkumise tõsidust, 

ulatust ja püsivust. Hindepunktid rikkumise tõsidusele, ulatusele ja püsivusele saadakse 

vastavalt olukorrale alljärgnevast hindamismaatriksist: 

 

 1 punkt 

Mõju nõude 

eesmärgile 

peaaegu 

puudub 

2 punkti 

Mõju nõude 

eesmärgile on 

vähene 

3 punkti 

Mõju nõude 

eesmärgile on 

oluline 

4 punkti 

Mõju nõude 

eesmärgile on 

väga suur 

 

 

Hindamispunktid 

Tõsidus Tühjad 

pakendid 

loputatud, 

kuid ei hoita 

hoiukohas  

Tühjad 

pakendid 

loputamata ja 

ei hoita 

hoiukohas 

Tühje 

pakendeid 

hoitakse õues 

 

 

Ulatus  

Pakendite 

maht  

kuni 200 liitrit  

 

 

Pakendite 

maht  

üle 200 liitri 

 

 

 

 

 

 

Püsivus 

 

 

Käesoleva 

aasta taara 

Käesoleva 

aasta ja vanem 

taara 

  

 

Summa:  

tõsidus + 

ulatus + 

püsivus 

 

     

 

Tõsidus: Hinnatakse, kas taimekaitsevahendi tühjad pakendid on loputatud ja kus neid 

hoitakse.  

 

Ulatus: Hinnatakse, kui suur on mittenõuetekohaselt hoitava tühja taara kogumaht liitrites.  

 

Püsivus: Hinnatakse, kas tegemist on käesoleval aastal tekkinud või ka varasemast ajast pärit 

taaraga. 

 

 

 

 

 

 



NÕUE 2: Taimekaitsevahendit tohib kasutada üksnes taimekaitsevahendi loas määratud ja 

taimekaitsevahendi märgistusele vastavatel tingimustel ja PM ministri määruse nr 90 § 4 

nõuete kohaselt arvestades Veeseaduses sätestatud erisustega. 

 

Alanõue 2.1: Taimekaitsevahendit tohib kasutada ainult märgistusel nimetatud kultuuril. 

Juhul, kui toetuse taotleja on kasutanud taimekaitsevahendeid, mis ei ole märgistusel 

nimetatud kultuurile lubatud, siis hinnatakse nõude rikkumise olulisust 4 punkti süsteemis 

arvestades rikkumise tõsidust, ulatust ja püsivust. Antud rikkumist ei saa hinnata ebaoluliseks. 

Hindepunktid rikkumise tõsidusele, ulatusele ja püsivusele saadakse vastavalt olukorrale 

alljärgnevast hindamismaatriksist: 

 

 1 

Mõju nõude 

eesmärgile 

peaaegu 

puudub 

2 

Mõju nõude 

eesmärgile 

on vähene 

3 

Mõju nõude 

eesmärgile 

on oluline 

4 

Mõju nõude 

eesmärgile 

on väga suur 

 

 

Hindamis-

punktid 

Tõsidus  Kasutatud 

tkv oli varem 

sellel 

kultuuril 

kasutada 

lubatud 

Tkv kasutati 

kultuuril, mis 

kuulub 

samasse 

sugukonda 

märgistusel 

nimetatud 

kultuuriga 

Tkv kasutati 

märgistusel 

nimetamata 

kultuuril, mis 

ei kuulu 

samasse 

sugukonda 

märgistusel 

nimetatud 

kultuuriga 

 

Ulatus Kuni 10 % 11-20 % 21-50 % > 50 % 

 

 

Püsivus Pritsitud 

sama põldu 1 

kord 

Pritsitud 

sama põldu 2 

korda 

Pritsitud 

sama põldu 3 

korda 

Pritsitud 

sama põldu 4 

ja enam 

korda 

 

Summa: 

tõsidus+ulatus 

+püsivus 

    

 

 

 

Tõsidus: Hinnatakse, milliseid kultuurile mittelubatud taimekaitsevahendeid vastavalt 

hindamismaatriksi rikkumise tõsiduse real kirjeldatule on ettevõttes kasutatud. (Mõju 3 p: vt 

Tabel 1.  Põllukultuuride sugukondadesse kuulumise nimekiri.) 

 

Ulatus: Hinnatakse, kui suurel osal kogu taotlusel märgitud haritavast maast, v.a looduslik 

rohumaa, on kultuurile mittelubatud taimekaitsevahendit kasutatud.  

 

Püsivus: Hinnatakse, mitu korda on sama põldu antud kultuurile registreerimata 

taimekaitsevahendiga pritsitud.  

 

Kui taimekaitsevahendi kasutamist märgistusel mittenimetatud kultuuril esineb ettevõtte 

mitmel põllul ja erineval määral, võetakse tõsiduse ja püsivuse hindamisel arvesse raskeim 

rikkumine.  



Tabel 1.  Põllukultuuride sugukondadesse kuulumise nimekiri 

 

 

Sugukond  Kultuurtaim 

Kõrrelised Nisu, rukis, oder, kaer, 

tritikale, mais 

Liblikõielised Ristik, lutsern, mesikas, 

lupiin, ida-kitsehernes, 

hernes, uba, vikk 

Maavitsalised Kartul, tomat, tubakas, 

paprika 

Kõrvitsalised Kurk, kõrvits, melon, arbuus 

Sõstralised Sõstar 

Maltsalised Peet 

Roosõielised Maasikas, murakas, õunapuu, 

pirnipuu, ploomipuu, 

vaarikas, kirss, kreek, 

aroonia, ebaküdoonia, 

karusmari 

Tatralised Tatar 

Sarikalised Porgand, till, köömen, 

põldsinep, petersell, 

koriander, pastinaak 

Ristõielised Kapsas, brokoli, kaalikas, 

naeris, raps, rüps, rõigas, 

redis 

Linalised Lina 

Laugulised Sibul, küüslauk, porru 

Korvõielised Kummel, päevalill, salat,  

Kanarbikulised Kultuurmustikas, -jõhvikas 

Kanepilised Humal 

Viinapuulised Viinapuu 

Hõbepuulised Astelpaju 

  

  



Alanõue 2.2: Taimekaitsevahendit tohib kasutada ainult märgistusel nimetatud kulunormide 

piires. 

 

Juhul, kui toetuse taotleja ei ole kasutanud taimekaitsevahendeid märgistusel nimetatud 

kulunormide piires, siis hinnatakse nõude rikkumise olulisust 4 punkti süsteemis arvestades 

rikkumise tõsidust, ulatust ja püsivust. Antud rikkumist ei saa hinnata ebaoluliseks. 

Hindepunktid rikkumise tõsidusele, ulatusele ja püsivusele saadakse vastavalt olukorrale 

alljärgnevast hindamismaatriksist: 

 

 1 

Mõju nõude 

eesmärgile 

peaaegu 

puudub 

2 

Mõju nõude 

eesmärgile 

on vähene 

3 

Mõju nõude 

eesmärgile 

on oluline 

4 

Mõju nõude 

eesmärgile 

on väga suur 

 

 

Hindamis-

punktid 

Tõsidus Kasutatud üle 

lubatud 

normi 

kuni 5 % 

Kasutatud üle 

lubatud 

normi 

6-20 % 

Kasutatud üle 

lubatud 

normi 

21-50 % 

Kasutatud üle 

lubatud 

normi 

> 50 % 

 

Ulatus Kuni 5 % 6-10 % 11-30 % > 30 % 

 

 

Püsivus Pritsitud 

sama põldu 1 

kord 

Pritsitud 

sama põldu 2 

korda 

Pritsitud 

sama põldu 3 

korda 

Pritsitud 

sama põldu 4 

ja enam 

korda 

 

Summa: 

tõsidus+ulatus 

+püsivus 

     

 

Tõsidus: Hinnatakse vastavalt hindamismaatriksile, kui suurel määral on taimekaitsevahendi 

märgistusel näidatud kulunormist suuremat normi kasutatud (NB! registris näidatust väiksema 

kulunormi kasutamist ei loeta rikkumiseks). 

Näide: MCPA 750 maksimaalne lubatud kulunorm odrale on 2 l/ha, kuid põlluraamatu 

andmetel kasutati 2,2 l/ha. Ületatud kulunorm on seega 0,2 l/ha ehk 10% maksimaalsest 

lubatud kulunormist suurem ning rikkumise mõju hinnatakse 2 palliga. 

 

Ulatus: Hinnatakse, kui suurel osal kogu taotlusel märgitud haritavast maast, v.a looduslik 

rohumaa, on taimekaitsevahendi märgistusel lubatust suuremat kulunormi kasutatud. 

 

Püsivus: Hinnatakse, mitu korda on sama põldu taimekaitsevahendi märgistusel lubatust 

suurema kulunormiga pritsitud. 

 

Kui taimekaitsevahendi märgistusel lubatud maksimaalse kulunormi ületamist esineb 

ettevõtte mitmel põllul ja erineval määral, võetakse tõsiduse ja püsivuse hindamisel arvesse 

raskeim rikkumine. 

  



Alanõue 2.3 ja 2.11:  

 

Alanõue 2.3: Taimekaitsevahendit kasutatakse taimekaitsevahendi pakendi märgistusel 

toodud kasutusjuhendi kohaselt, järgides asjakohaseid kasutuspiiranguid, sealhulgas 

kehtestatud puhvertsooni (vahemaa meetrites pritsitava ala ja veepiiri vahel) ja keeldu 

kasutada taimekaitsevahendit samal põllul järjestikustel aastatel.  

 

Alanõue 2.11: Veekaitsevööndis on juhul, kui kasutatava taimekaitsevahendi pakendi 

märgistusel ei ole märgitud suuremat puhvertsooni, kooskõlas Veeseaduse § 29 lõikega 2 

keelatud taimekaitsevahendit pritsida lähemal kui 20 meetrit Läänemere, Võrtsjärve, 

Lämmijärve, Peipsi ja Pihkva järve veepiirist, 10 meetrit teiste järvede, veehoidlate, jõgede, 

ojade, allikate, peakraavide ja kanalite ning maaparandussüsteemide eesvoolude veepiirist 

ning 1 meeter alla 10 km2 valgalaga maaparandussüsteemi eesvoolu veepiirist. 

 

Juhul, kui toetuse taotleja ei ole kinni pidanud märgistusel nimetatud kasutuspiirangutest 

(puhvertsoon, taimekaitsevahendi järjestikustel aastatel samal põllul kasutamise keeld), siis 

hinnatakse nõude rikkumise olulisust 4 punkti süsteemis arvestades rikkumise tõsidust, ulatust 

ja püsivust. Antud rikkumisi ei saa hinnata ebaoluliseks. Hindepunktid rikkumise tõsidusele, 

ulatusele ja püsivusele saadakse vastavalt olukorrale alljärgnevast hindamismaatriksist:  

 

 1 

Mõju nõude 

eesmärgile 

peaaegu 

puudub 

2 

Mõju nõude 

eesmärgile on 

vähene 

3 

Mõju nõude 

eesmärgile on 

oluline 

4 

Mõju nõude 

eesmärgile on 

väga suur 

 

Hindamis-

punktid 

Tõsidus Puhvertsooni 

laius  

kehtestatust 

kuni 10 % 

väiksem 

 

Puhvertsooni 

laius 

kehtestatust 

11-30 % 

väiksem 

Puhvertsooni laius 

kehtestatust üle 30 

% väiksem või  

tkv kasutatud 

keelatud aastal 

Puhvertsooni 

laius kehtestatust 

üle 30 % väiksem 

ja  

tkv kasutatud 

vähemalt kahel 

keelatud aastal 

 

Ulatus Puhvertsooni 

nõuet rikutud 

kraavi või oja 

kaldal, mis ei 

välju ettevõtte 

kasutuses olevalt 

maa-alalt. 

Järjestikustel 

aastatel 

kasutamise 

keeldu rikutud 

alla 10 % 

haritavast maast 

 

 

 

 

 

 

 

 

Järjestikustel 

aastatel 

kasutamise 

keeldu rikutud 

10-20 % 

haritavast maast 

Puhvertsooni 

nõuet rikutud 

kraavi või oja 

kaldal, mis väljub 

ettevõtte kasutuses 

olevalt maa-alalt. 

 

 

Järjestikustel 

aastatel 

kasutamise keeldu 

rikutud 21-30 % 

haritavast maast 

Puhvertsooni 

nõuet rikutud jõe 

või järve kaldal. 

 

 

 

 

 

Järjestikustel 

aastatel 

kasutamise 

keeldu rikutud üle 

30 % haritavast 

maast 

 



Püsivus Puhvertsooni 

nõuet rikutud 

samal põllul  

1 kord 

Puhvertsooni 

nõuet rikutud 

samal põllul 2 

korda 

 

Puhvertsooni 

nõuet rikutud 

samal põllul 3 

ja enam korda 

Rikutud tkv 

järjestikustel 

aastatel 

kasutamise 

keelu nõuet 

 

Summa: 

tõsidus+ulatus 

+püsivus 

     

 

Tõsidus: Hinnatakse, kui suurel määral on taimekaitsevahendi märgistusel nimetatud 

kasutuspiiranguid (puhvertsooni või/ja 2 järjestikusel aastal samal põllul kasutada keelatud 

tkv nõuet) vastavalt hindamismaatriksi rikkumise ’tõsiduse’ real kirjeldatule eiratud. 

Näiteks: Karate Zeon´i on keelatud kasutada lähemal kui 30 m veekogust. Kui selle 

preparaadiga pritsitud ala ja veekogu kalda vahele jääb keskmiselt vaid 25 m, siis on 

puhvertsooni nõuet rikutud 5 m ehk 16,6 % ulatuses ja rikkumise tõsidust hinnatakse 2 

palliga.  

 

Keelatud aasta – aasta v aastad, kui järjestikel aastatel kasutamine vastava tkv osas ei ole 

lubatud. 

 

Ulatus: Hinnatakse vastavalt hindamismaatriksile, missuguse veekogu puhvertsooni on 

rikutud. 

Kui taimekaitsevahendile ei ole kehtestatud puhvertsooni nõuet, lähtutakse veekogude (veega 

kraavid, jõed, järved) läheduses pritsimisel Veeseadusega kehtestatud veekaitsevööndi ulatuse 

nõudest  (maaparandussüsteemide eesvooludel valgalaga alla 10 km2 - 1 m; teistel järvedel, 

veehoidlatel, jõgedel - 10 m ja suurte veekogude (Läänemeri, Peipsi ja Pihkva järv, Võrtsjärv) 

kallastest) 20 m.  

 

Puhvertsooni nõude rikkumise korral tuleb mõju ulatuse hindamiseks vaadata ettevõtte kaarti. 

(Valgala suurust vaadata Maa-ameti kodulehelt.) 

 

Püsivus: Hinnatakse, mitu korda on ettevõttes puhvertsooni või/ja kahel järjestikusel aastal 

samal põllul kasutada keelatud taimekaitsevahendi nõuet rikutud. 

 

Kui puhvertsooni või/ja kahel järjestikusel aastal samal põllul kasutada keelatud 

taimekaitsevahendi nõuet on rikutud ettevõtte mitmel põllul, võetakse tõsiduse, ulatuse ja 

püsivuse hindamisel arvesse raskeim rikkumine. 

 

  



Alanõuded 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10: 

 

2.4: Taimekaitsevahendit pritsitakse üksnes töökorras taimekaitseseadmega. Töölahuse 

valmistamiseks kasutatakse üksnes selleks otstarbeks ettenähtud ning märgistatud 

mõõteanumat ja seadet; 

2.5: Tühjaks saanud taimekaitsevahendi pakendit loputatakse töölahuse valmistamise ajal 

puhta veega vähemalt kolm korda, valades loputusvee taimekaitseseadme paaki. Juhul kui 

taimekaitseseadmel on taimekaitsevahendi tankimisseade koos tühja pakendi 

loputusmehhanismiga, kasutatakse seda; 

 2.6: Töölahuse valmistamisel arvestatakse välja vajaminev töölahuse kogus, et vältida 

ülejääke. Veehaarde sanitaarkaitsealal või veevõtukoha hooldusalal on keelatud töölahust 

valmistada; 

2.7: Taimekaitsevahendit on keelatud pritsida, kui tuule kiirus on üle 4 m/s, välja arvatud 

juhul, kui taimekaitseseadme kasutusjuhendis toodud tehniliste andmete kohaselt lubatakse 

taimekaitsevahendit kasutada suurema tuule kiiruse puhul. Pritsimisel arvestatakse tuule 

suunda lähedal asuvate ehitiste ning aia-, põllu- ja metsakultuuride suhtes, et hoida ära nende 

võimalik saastumine taimekaitsevahendiga; 

2.8: Töölahuse tugeva õhku hajumise vältimiseks on keelatud taimekaitsevahendit pritsida, 

kui õhutemperatuur on üle 25 °C. Pritsimisest ülejäänud töölahust ei jäeta taimekaitseseadme 

paaki, vaid see lahjendatakse mitmekordselt veega ja pritsitakse hajutatult põllule; 

2.9: Kui isik on teavitanud taimekaitsevahendi kasutajat oma mesila olemasolust, teavitab 

taimekaitsevahendi kasutaja kavandatavast taimekaitsetööst vähemalt 48 tundi enne 

taimekaitsevahendiga pritsimise alustamist seda isikut, kelle mesipuud asuvad kuni kahe 

kilomeetri kaugusel põllust, kus taimekaitsevahendit kavatsetakse kasutada;  

2.10: Taimekaitsevahendit on keelatud pritsida alal, millel on õitsvaid taimi, välja arvatud 

juhul, kui taimekaitsevahendi pakendi märgistusel on märge, et seda võib kasutada taimede 

õitsemise ja mesilaste lendluse ajal. 

 

Töökorras olev taimekaitseseade alljärgneva alanõude tähenduses on seade, millel ei ole 

visuaalsel vaatlusel märgata olulisi puuduseid. 

 

Juhul, kui toetuse taotleja ei ole kinni pidanud eelpool loetletud alanõuetest, siis hinnatakse 

nõude rikkumise olulisust 4 punkti süsteemis arvestades rikkumise tõsidust, ulatust ja 

püsivust. Antud rikkumisi ei saa hinnata ebaoluliseks. Hindepunktid rikkumise tõsidusele, 

ulatusele ja püsivusele saadakse vastavalt olukorrale alljärgnevast hindamismaatriksist:  

 

 

 

 

 1 

Mõju nõude 

eesmärgile 

peaaegu 

puudub 

2 

Mõju nõude 

eesmärgile on 

vähene 

3 

Mõju nõude 

eesmärgile on 

oluline 

4 

Mõju nõude 

eesmärgile 

on väga suur 

 

Hindamis-

punktid 



Tõsidus Paagis töölahuse 

jääk või  

 töölahuse 

valm.-ks kasut. 

suvalist 

mõõteanumat v 

seadet  

Tk-töö tegija ei 

ole tkv-töö teg.-

st mesinikku 

teavitanud või  

õhutmp. üle 25 

C või 

taimekaitseseade 

ei ole töökorras 

 

On pritsitud 

õitsvaid taimi või 

sanitaarkaitsealal 

või veevõtukoha 

hooldusalal on 

töölahuse valm. 

jääke või tkv triiv 

naaberalale tuule 

tõttu või rikutud 

kahte alanõuet 

Rikutud enam 

kui kahte 

alanõuet  

 

Ulatus Lubatust 

suurema tuulega 

või temp.-ga, 

või õitsvate 

taimede 

esinemisel 

pritsitud alla 

10% haritavast 

maast 

Lubatust 

suurema tuulega 

või temp.-ga või 

õitsvate taimede 

esinemisel 

pritsitud 10-20% 

haritavast maast  

 

 

Lubatust suurema 

tuulega või temp.-

ga, või õitsvate 

taimede esinemisel 

pritsitud 21-30% 

haritavast maast  

 

Lubatust 

suurema 

tuulega või 

temp.-ga, või 

õitsvate taimede 

esinemisel 

pritsitud üle 

30% haritavast 

maast 

 

Püsivus Nõuet rikutud 

samal põllul 1 

kord 

Nõuet rikutud 

samal põllul 2 

korda 

Nõuet rikutud 

samal põllul 3 

ja enam kordi 

  

Summa: 

tõsidus+ulatus 

+püsivus 

     

 

Tõsidus: Hinnatakse, millist ülesloetud alanõudest on vastavalt hindamismaatriksi rikkumise 

tõsiduse real kirjeldatule eiratud. 

 

Ulatus: Hinnatakse vastavalt hindamismaatriksile, kui suurel osal kogu taotlusel märgitud 

haritavast maast, v.a. looduslik rohumaa, on nimetatud alanõuet rikutud.  

 

Püsivus: Hinnatakse, mitu korda on ettevõtte samal põllul nimetatud alanõuet rikutud.  



Alanõue 2.12: Taimekaitsevahendit tohib kasutada ainult märgistusel nimetatud 

pritsimiskordade arvu piires. 

 

Juhul, kui toetuse taotleja ei ole kasutanud taimekaitsevahendeid märgistusel nimetatud 

pritsimiskordade arvu piires, siis hinnatakse nõude rikkumise olulisust 4 punkti süsteemis 

arvestades rikkumise tõsidust, ulatust ja püsivust. Antud rikkumist ei saa hinnata ebaoluliseks. 

Hindepunktid rikkumise tõsidusele, ulatusele ja püsivusele saadakse vastavalt olukorrale 

alljärgnevast hindamismaatriksist: 

 

 1 

Mõju nõude 

eesmärgile 

peaaegu 

puudub 

2 

Mõju nõude 

eesmärgile on 

vähene 

3 

Mõju nõude 

eesmärgile 

on oluline 

4 

Mõju nõude 

eesmärgile 

on väga suur 

 

 

Hindamis-

punktid 

Tõsidus  Ületatud 

pritsimiskordade 

arvu 

   

Ulatus Kuni 5 % 6-10 % 11-30 % > 30 % 

 

 

Püsivus Pritsitud 

sama põldu 

1 kord 

lubatust 

rohkem 

Pritsitud sama 

põldu 2 korral 

lubatust rohkem 

Pritsitud 

sama põldu 

3 korral 

lubatust 

rohkem 

Pritsitud 

sama põldu 

4 ja enamal 

korral 

lubatust 

rohkem 

 

Summa: 

tõsidus+ulatus 

+püsivus 

     

 

Tõsidus: Vastavalt hindamismaatriksile hinnatakse pritsimiskordade arvu ületamise nõude 

rikkumise tõsidust 2 punktiga.  

Näiteks: Märgistusel on taimekaitsevahendi pritsimiskordade arvuks 2, kuid tootja on 

kasutanud taimekaitsevahendit 3 korral.   

 

Ulatus: Hinnatakse, kui suurel osal kogu taotlusel märgitud haritavast maast, v.a looduslik 

rohumaa, on taimekaitsevahendi märgistusel lubatust pritsimiskordade arvust rohkem 

pritsitud. 

 

Püsivus: Hinnatakse, mitmel korral on sama põldu taimekaitsevahendi märgistusel lubatust 

pritsimiskordade arvust rohkem pritsitud. 

 

Kui taimekaitsevahendi märgistusel lubatud pritsimiskordade arvu ületamist esineb ettevõtte 

mitmel põllul ja erineval määral, võetakse tõsiduse ja püsivuse hindamisel arvesse raskeim 

rikkumine. 


