
Tähelepanekud 

põlluraamatu täitmisel, 

ITK põhimõtted jne

KEVILI seemnete ja katsete koolitus

10.03.2020, Lustivere külaselts



Määrus kehtestatakse veeseaduse § 155 lõike 5 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse põlluraamatusse kantavate andmete loetelu ja 

põlluraamatu pidamise kord.

https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=110102019001&id=122022019001!pr155lg5


§

(1) Põllumajandusega tegelev isik (edaspidi isik) peab pidama

põlluraamatut, millesse tuleb kanda andmed põllumajandusliku tegevuse

kohta.

(2) Põllumajanduslik tegevus käesoleva määruse tähenduses on 

põllumajandustoodete kasvatamine ja tootmine, sealhulgas saagikoristus, 

lüpsikarja pidamine, põllumajandusloomade pidamine ja aretamine ning

maa hoidmine heades põllumajandus- ja keskkonnatingimustes.



§

1) isiku nimi ja isikukood või äriregistri või maksukohustuslaste registri

kood;

2) põllu tähis, pindala, viide põllumassiivi tähisele, piisava täpsusastmega

digitaalne kaart või digitaalse kaardi puudumise korral katastrikaart või muu

sobiv kaardimaterjal;

• Sisulise muudatusena tuleb varasem põllumassiivide loetelu, sealhulgas nõutud

mõõtkavas esitatud kaart või muu sobiv kaardimaterjal, esitada edaspidi põllu

põhjal. Kuna põlluraamatusse tuleb andmed kanda iga põllu kohta, peab ka 

kaardimaterjali esitama iga põllu kohta.



§

3) põllul kasvatatav põllumajanduskultuur ja põllukultuuri sort või muu

põllumajandusmaa kasutamise viis;

• Sõna „põllumajanduskultuur“ kasutamine lauseosa „taimekultuur, taimeliik“ asemel on 

kooskõlas pindalatoetuste taotlemisel taotlusele märgitavate andmete ja mõistetega

ning seetõttu on põllumajandustootjatel lihtsam põlluraamatut täita. 

• 1. jaanuaril 2020 jõustus taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 113 , mille

kohaselt tuleb ettevõtjal, kes kasvatab põllukultuuri, pidada arvestust oma tegevuse

kohta ning esitada Põllumajandusametile muu hulgas andmed kasvatatavate

põllukultuuride sortide kohta. 



§

4) andmed põllul tehtud tööde kohta, tööde alguse ja lõpetamise

kuupäevad, tööala pindala, kui see ei lange kokku põllu pindalaga;

• Veekaitse tagamise meetmeks on muu hulgas ka minimaalne taimekaitse, mistõttu

rakendatakse ITK põhimõtetest lähtuvalt enne taimekaitsetöid taimekahjustajate leviku

ennetamise abinõusid.

• See annab võimaluse põlluraamatu põhjal hinnata, kas taimekaitsevahendite

kasutamisel rakendatakse säästvaid praktikaid. Sama eesmärki täidab juba varasem

nõue kanda põlluraamatusse taimekaitsevahendite kasutamise arvestus

taimekaitseseaduse § 78 lõike 6 kohaselt

• See võimaldab põllutööde täpsemat arvestust olukorras, kus põllutööd ei ole võimalik

kogu põllul teha või ei ole see otstarbekas. 



§

5) väetise, sealhulgas kasutatud tahe- ja vedelsõnniku kogused, nende

üldlämmastiku- ja fosforisisaldus, sõnnikus taimedele omastatava

lämmastiku sisaldus, kasutamise aeg ning lupjamise korral kasutatud

lubiväetise nimetus ja kogus;

6) sõnnikuauna moodustamise alguse ja lõpetamise kuupäev, aunast

sõnniku või komposti laotamise kuupäev ning sõnnikuauna paiknemise

koht käesoleva lõike punktis 2 nimetatud kaardil;



§

7) loomade karjatamise korral andmed karjatamisperioodi, karjatatud

loomade liigi ja arvu, karjamaa asukoha, pärast loomade karjatamist

maale jäävas sõnnikus sisalduva lämmastiku kogus ning karjatamise

pindala, kui see ei lange kokku rohumaa pindalaga;

• Kui põllumajandusmaal (edaspidi karjamaa) asub karjatamist kitsendav objekt, 

näiteks veekaitsevöönd, peaks karjatatava ala pindalast need objektid välja

arvestama ning põlluraamatusse tuleb kanda tegelik karjatatud pind.

• Andmete kandmine põlluraamatusse peab toimuma pärast karjatamisperioodi

lõppu 10 kalendripäeva jooksul. 

• Ühe karjamaa hektari kohta sõnnikuga maha jäädava lämmastiku kogus tuleb

põlluraamatusse kanda üks kord aastas



§

8) taimekaitseseaduse § 78 lõikes 6 nimetatud andmed;

Taimekaitseseaduse § 78 (6) 

Isik, kes kasutab taimekaitsevahendit oma majandustegevuses, peab

kasutatud taimekaitsevahendi üle arvestust paberkandjal või

elektrooniliselt. Arvestuses näidatakse ära kasutatud taimekaitsevahendi

nimetus, kasutuskorra aeg, kulunorm, maa-ala ja taimekultuur, mille peal 

taimekaitsevahendit kasutati. Taimekaitsevahendi kasutamise teenuse

tellimise korral peab teenuse saaja lisaks arvestust teenuse osutaja kohta.



§

9) veeseaduse § 161 lõike 9 erisuse kasutamise korral tuleb

põlluraamatusse kanda ka mullaproovi analüüsi andmed, mis peavad

sisaldama teavet mullaproovi võtmise aasta ja taimedele omastatava fosfori

sisalduse (P mg/kg) kohta;

Veeseadus § 161. Väetisega antava lämmastiku ja fosfori piirnormid
(8) Sõnnikuga on lubatud anda haritava maa ühe hektari kohta kuni 25 kilogrammi fosforit aastas, 

sealhulgas fosfor, mis jääb loomade karjatamisel maale loomade väljaheidetega. Haritavale maale

sõnnikuga antava fosfori kogust võib vajaduse korral suurendada või vähendada arvestusega, et jooksva

viie aasta keskmisena antud fosfori kogus ei ületa 25 kilogrammi hektari kohta.

(9) Käesoleva paragrahvi lõikes 8 sätestatut ei kohaldata, kui mullas taimedele omastatava fosfori

tarve on suur või väga suur ja selle tõendamiseks on põllumajandusega tegelev isik korraldanud

vähemalt kord viimase viie aasta jooksul iga viie hektari kohta mullaproovide võtmise ning

analüüsimise akrediteeritud laborianalüüsi meetodiga.



§

10) veeseaduse § 161 lõike 11 alusel kehtestatud väetise kasutamise

nõuetes nimetatud asjakohaste kultuuride koristusjärgne tegelik saagikus

ja andmed planeeritud saagikuse kohta; 

Veeseadus § 161. Väetisega antava lämmastiku ja fosfori piirnormid

(11) Haritava maa ühe hektari kohta aastas antavad maksimaalsed

lämmastikukogused põllumajanduskultuuride kaupa sõltuvalt kultuuri kasvuks

vajalikust väetustarbest kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

• Planeeritud saagi andmed on vajalikud väetise normide järgimise

järelevalveks.

https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=121122019017&id=104102019004


§

11) andmed eelkultuuri külvi ebaõnnestumise või taimiku hävimise ning

eelkultuuri mõju arvestamata jätmise või arvestamise vähendamise

kohta.

• Varem puudus paindlikkus olukordades, kus eelkultuuri külvi ebaõnnestumise või

taimiku hävimise korral oleks võinud sellega väetamise planeerimisel arvestada. 

Väetamisplaani koostamise nõude kohaselt pidi vähendama lämmastikunormi, kuigi

reaalselt eelkultuuri mõju järgmisele kultuurile puudus või oli oluliselt väiksem. See 

põhjustas olukorra, kus põllumees sai väetada vähem, kui oli kultuuri kasvuks vaja.

• Uue normina tuleb vastav olukorda kirjeldav info esitada põlluraamatus esimesel

võimalusel olukorra ilmnemisel. See võimaldab edaspidi põllumeestel väetada siiski

kultuuri väetustarbe järgi.



§

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 3−11 nimetatud andmed kantakse

põlluraamatusse iga põllu kohta.

(3) Isik võib põlluraamatusse kanda muud asjakohased põllumajandusliku

tegevusega seotud andmed.

(4) Isik kannab põlluraamatusse andmed maaparanduse drenaažisüsteemi

hooldamise, drenaažisüsteemi maa-alal tehtavate hooldustööde ning

drenaažisüsteemi ja poldri ehitise uuendamistööde kohta.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud tööd tuleb märkida sobival

kaardimaterjalil. Andmetes tuuakse välja drenaažisüsteemi hoiutöö liik ja ühik.



§

• Seni pidi isik esitama andmed vaid teatud maaparandushoiutööde kohta nt. 

puittaimede eemaldamine, kivide koristamine, happelise mulla lupjamine, pinnase

sügavkobestamine, künnialuse pinnaskihi kobestamine.

• Määruses sätestatakse, et isik kajastab põlluraamatus andmeid ka drenaažisüsteemi

(suudme ja drenaažikaev) hooldamise ja uuendamise ning poldri hooldamise ja 

uuendamise kohta. Samuti kannab ta põlluraamatusse need hooldustööd (niitmine, 

puittaimede eemaldamine), mille ta teeb drenaažisüsteemi maa-alal, et vältida seal 

puittaimede kasvu. 

• Isik, kellel on kohustus põlluraamatut täita, saab seda teha iseseisvalt tema

kasutuses oleva kuivendatud põllumajandusmaa kohta. 



§

• Põlluraamatus kajastatakse vaid andmed nende tööde kohta, mida teeb isik ise või

mis tehakse tema tellimusel.

• Põlluraamatus tuleb andmed esitada drenaažisüsteemi ja poldriehitise hooldamise ja 

uuendamise tööde liikide kaupa koos ühikuga. Drenaažisüsteemi hooldamisel - ha ja 

drenaažitorustiku läbipesu korral - meeter ning drenaažisuudme ja drenaažikaevu

hooldamisel ja uuendamisel tükk. Tööde tegemise asukoht kanda ka 

kaardimaterjalile.

• Töid ei pea tegema täies ulatuses ja igal aastal, vaid tuleb teha vajaduse kohaselt.

• Järgida maaeluministri 12. detsembri 2018. aasta määrust nr 75 „Maaparandushoiutööde nõuded“ kehtestatud

maaparandushoiutööde tegemise nõudeid. 



§

(1) Põlluraamatusse kantakse andmed tehtud tööde kohta kümne

kalendripäeva jooksul töö tegemisest või lõpetamisest arvates.

(2) Põllu või selle osa üleminekul uuele valdajale tuleb põllu või selle osa

andmeid sisaldav põlluraamatu osa anda üle uuele valdajale, kes jätkab

selle põlluraamatu osa pidamist.

(3) Põlluraamatusse kantud andmeid säilitatakse kümme aastat

andmete põlluraamatusse kandmisest arvates.



INTEGREERITUD TAIMEKAITSE PÕHIMÕTTED 

ITK põhimõtete rakendamine suurendab saagikust kuni 41%, vähendab 

tkv kasutamist keskmiselt 31% ning enamasti suurendab puhastulu.

Allikas: Norton and Mullen. Economic evaluation of integrated pest management programmes: a literatuure review (1994); Pretty and 

Bharucha. Integrated pest management for sustainable intensification of agriculture in Asia and Africa (2015).



Integreeritud taimekaitse põhimõtete rakendamise 
tingimused ja viis

(1) Integreeritud taimekaitse põhimõtteid rakendatakse, 
kasutades taimekahjustajate levikut ennetavaid 
taimekaitseabinõusid ja vajaduse korral taimekahjustajaid 
tõrjuvaid taimekaitseabinõusid.

(2) Taimekahjustajaid tõrjuvaid taimekaitseabinõusid 
rakendatakse kohapeal tehtud vaatluse tulemusel saadud 
teabe põhjal.



Taimekahjustajate leviku ennetamiseks järgmisi 
taimekaitseabinõusid järgmisel viisil:

✓ Vali taime liigile sobiva viljelusviisi;

✓ Kasuta viljavaheldust;

✓ Väeta ja lupja tasakaalustatult;

✓ Kasuta kasvatatava taimeliigi puhul enamlevinud taimekahjustaja 
suhtes vastupanuvõimelist sorti ning sertifitseeritud seemet või 
paljundusmaterjali;

✓ Puhasta masinaid ja seadmeid regulaarselt;

✓ Rakenda olulisi kasulikke organisme säilitavaid ning nende levikut 
soodustavaid teisi taimekaitseabinõusid.

Ikooni graafika autor: Sten Kivissaar



Taimekahjustaja leviku jälgimiseks

✓ Õpi tundma taimekahjustajaid ning nende
looduslikke vaenlasi

✓ Õpi hindama tõrjekriteeriume, millal on vaja
sekkuda

✓ Tee vaatlusi põllul, et hinnata tõrjevajadust

✓ Kasuta taimekahjustaja leviku andmeid
tõrje otsuse tegemiseks

✓ Vajadusel konsulteeri sõltumatu nõustajaga



Taimekahjustaja leviku jälgimiseks
Veebipõhises taimekahjustajate monitooringu 

kaardirakenduses on tõrjesoovitused 
valgusfoori põhimõttel

tõrje ei ole vajalik

valmistuda tõrjeks

tõrje on vajalik

❶ Visuaalne

taluvuslävi
❷ Kahjustuse 

taluvuslävi
❸ Tegutsemise 

taluvuslävi
❹Majandusliku kahju

taluvuslävi

http://monitooring.etki.ee/2019


Kahjustajate esinemisel nende allasurumine

✓ Tee otsused põllul tehtud vaatluste põhjal

✓ Kasuta kindlasti isikukaitsevahendeid!

✓ Kasuta põllukultuuripõhiseid suuniseid!

✓ Kasuta herbitsiidide rakendust ning rapsi valgemädaniku 
tõrjevajaduse hindamise kalkulaatorit.

✓ Vaata lisaks käsiraamatut (Põllukultuuride kahjustajad)

✓ Vaata mesitarude asukohta kaardirakenduse kaudu 

https://www.etki.ee/index.php/valdkonnad/taimekaitse#integreeritud-taimekaitse-suunised
https://herbitsiid.etki.ee/
https://www.etki.ee/images/kalkulaator_pritsimisvajaduse_arvutamiseks.htm
http://taim.etki.ee/taim/public/pdf/Trukised/Pllukultuuride_Kahjustajad.pdf
https://kls.pria.ee/kaart/


Kahjustajate esinemisel nende allasurumine -tõrje
✓Vali sobiv taimekaitselahendus (mehaaniline, bioloogiline, 

keemiline)

✓Eelista mittekeemilist taimekaitsevõtet

✓Suuna tõrje üksnes sihtorganismile ja väldi tõrje kõrvalmõju
teket

✓Kasuta keemilisi taimekaitsevahendeid nii palju kui vajalik ja 
nii vähe kui võimalik

✓Kasuta erineva toimeviisiga taimekaitsevahendeid, et vältida
resistentsuse kujunemist



Kasvuperioodi lõpus

✓ Hinda taimekaitsetööde vajalikkust ja tõhusust pärast
kasvuperioodi lõppu.

✓ Märgi üles ebaõnnestunud või tegemata jäänud
taimekaitsetööd

✓ Tee järeldused tööde parandamiseks järgmisel aastal

✓ Vaata üle, mis läks valesti ja mis õigesti!

✓ Enesekontrolliks mõeldud ITK rakendamise 
punktisüsteemis (xcl tabel) on igal põhimõttel mõõdetav 
väärtus.

✓ ITK suunised on väljatöötatud kartuli, kaun- ja teraviljade 
ning õlikultuuride kohta.

http://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/taimekasvatus/taimekaitse


§

(1) Vedelsõnniku laotamine koguses, mis vastab 400 või 

enamale loomühikule, on lubatud ainult Keskkonnaameti heaks 

kiidetud vedelsõnniku laotamise plaani alusel.

(2) Vedelsõnniku laotamise plaanis esitatavate andmete loetelu 

ning laotamisplaani esitamise ja menetlemise korra 

kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=121122019017&id=129102019015


§

(3) Põllumajandusega tegelev isik, kes kasutab 50 ja rohkem 

hektarit haritavat maad ning lämmastikku sisaldavat väetist, 

koostab igal aastal enne külvi või mitmeaastase kultuuri korral 

enne vegetatsiooni algust väetamisplaani.

(4) Väetamisplaani võib pidada põlluraamatus. Väetamisplaani 

andmeid säilitatakse kümme aastat.

(5) Väetamisplaanis esitatavate andmete loetelu ja 

väetamisplaani pidamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav 

minister määrusega.

https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=121122019017&id=129102019015


Vedelsõnniku laotamise plaanis esitatavate andmete 

loetelu ning laotamisplaani esitamise ja menetlemise 

kord ning väetamisplaanis esitatavate andmete 

loetelu ja väetamisplaani pidamise kord:



§ 6. Väetamisplaanis esitavate andmete loetelu

Väetamisplaani kantakse järgmised andmed:

1) kasvatatav kultuur;

2) kasvatatava kultuuri planeeritav saak;

3) kasutada planeeritud väetise liik ja kogus;

4) taimede omastatava lämmastiku sisaldus väetises;

5) kasvatatava kultuuri ning selle planeeritava saagi 

saamiseks vajaliku lämmastiku tarve veeseaduse § 161 

lõike 11 alusel kehtestatud nõuete järgi;



§ 6. Väetamisplaanis esitavate andmete loetelu

Väetamisplaani kantakse järgmised andmed:

5) kasvatatava kultuuri ning selle planeeritava saagi 

saamiseks vajaliku lämmastiku tarve veeseaduse § 161 

lõike 11 alusel kehtestatud nõuete järgi;

6) täiendavad lämmastikukogused talinisu toiduks 

kasvatamise korral veeseaduse § 161 lõike 11 alusel 

kehtestatud nõuete järgi;

7) eelkultuuri mõju arvestamine veeseaduse § 161 lõike 11 

alusel kehtestatud nõuete järgi;



§ 6. Väetamisplaanis esitavate andmete loetelu

Väetamisplaani kantakse järgmised andmed:

8) eelkultuuri mõju arvestamise vähendamine või 

arvestamata jätmine veeseaduse § 161 lõike 11 alusel 

kehtestatud nõuete järgi;

9) sõnniku järelmõju arvestamine veeseaduse § 161 

lõike 11 alusel kehtestatud nõuete järgi.



Veeseadus § 161. Väetisega antava lämmastiku ja 

fosfori piirnormid

(1) Sõnnikuga on lubatud anda haritava maa ühe hektari 

kohta kuni 170 kilogrammi lämmastikku aastas, 

sealhulgas loomade karjatamisel maale jäävas sõnnikus 

sisalduv lämmastik.



Veeseadus § 161. Väetisega antava lämmastiku ja 

fosfori piirnormid

(2) Väljaspool nitraaditundlikku ala on maisile, 

kõrrelistele heintaimedele ja kõrrelisterohkele rohumaale, 

milles on liblikõielisi kuni 25 protsenti, lubatud anda 

käesoleva paragrahvi lõike 11 alusel kehtestatud 

lämmastikukogused sõnnikulämmastikuga. Sõnnik tuleb 

laotada enne 15. augustit ja mitmes jaos. Erandit ei 

kohaldata turvasmuldadele.



Veeseadus § 161. Väetisega antava lämmastiku ja 

fosfori piirnormid

(5) Looduslikul rohumaal on keelatud kasutada väetist, 

välja arvatud loomade karjatamisel maale jäävas 

sõnnikus sisalduv lämmastik ja fosfor, mille kogus ei tohi 

ületada käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 8 sätestatud 

lämmastiku ja fosfori piirnorme.



Veeseadus § 161. Väetisega antava lämmastiku ja 

fosfori piirnormid

(7) Väetisega on lubatud anda 

põllumajanduskultuuridele aastas selline kasvuks vajalik 

kogus lämmastikku haritava maa ühe hektari kohta, mis 

on kehtestatud käesoleva paragrahvi lõike 11 alusel.



Veeseadus § 161. Väetisega antava lämmastiku ja fosfori 

piirnormid

(8) Sõnnikuga on lubatud anda haritava maa ühe hektari kohta kuni 

25 kilogrammi fosforit aastas, sealhulgas fosfor, mis jääb loomade 

karjatamisel maale loomade väljaheidetega. Haritavale maale 

sõnnikuga antava fosfori kogust võib vajaduse korral suurendada või 

vähendada arvestusega, et jooksva viie aasta keskmisena antud fosfori 

kogus ei ületa 25 kilogrammi hektari kohta.

(9) Käesoleva paragrahvi lõikes 8 sätestatut ei kohaldata, kui mullas 

taimedele omastatava fosfori tarve on suur või väga suur ja selle 

tõendamiseks on põllumajandusega tegelev isik korraldanud vähemalt 

kord viimase viie aasta jooksul iga viie hektari kohta mullaproovide 

võtmise ning analüüsimise akrediteeritud laborianalüüsi meetodiga.



Veeseadus § 161. Väetisega antava lämmastiku ja fosfori 

piirnormid

(11) Haritava maa ühe hektari kohta aastas antavad 

maksimaalsed lämmastikukogused põllumajanduskultuuride 

kaupa sõltuvalt kultuuri kasvuks vajalikust väetustarbest 

kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(12) Eri tüüpi sõnniku toitainesisalduse arvutuslikud 

väärtused kehtestab valdkonna eest vastutav 

minister määrusega.

https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=121122019017&id=104102019004
https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=121122019017&id=101102019011




Me täname!


