16. detsember 2019

Taimekaitsevahendi kasutusala laiendamine vähe levinud kultuuridele
(artikkel 51)
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 kohaselt on taimekaitsevahendi
vähe levinud või väikese kasvupinnaga kultuuridel kasutamine: „taimekaitsevahendi
kasutamine konkreetses liikmesriigis taimedel või taimsetel saadustel, mida ei kasvatata
kõnealuses
liikmesriigis
laialdaselt
või
kasvatatakse
laialdaselt
erakorralise
taimekaitsevajaduse rahuldamiseks“. Seega on vajalik kultuuride nimekiri täpsustada
liikmesriigi tasandil. Eestis liigituvad kasvatatavad kultuurid põhikultuurideks ja vähe levinud
kultuurideks.
Artikli 51 alusel on võimalik juba lubatud taimekaitsevahendi loa kehtivust laiendada ka vähe
levinud või väikese kasvupinnaga kultuuridel kasutamistele. Soodustamaks taotluste
esitamist, saab kasutusala laiendamist teha lihtsustatud korras.
Taotluse vorm on leitav Põllumajandusameti kodulehelt.
Eestis ei ole vaja loa kehtivuse laiendamise eest vähe levinud kultuuridele riigilõivu tasuda.

Põhikultuuride ja vähe levinud ning väikese kasvupinnaga kultuuride
nimekiri Eestis
Põllumajandusamet on 2019. aastal uuendanud põhikultuuride ja vähe levinud ning väikese
kasvupinnaga kultuuride nimekirja. 2014. aasta Eesti Konjunktuuriinstituudi uuringus
„Põhikultuuride, vähe levinud ja väikese kasvupinnaga kultuuride kaardistamine ning
olemasolevate taimekaitse lahenduste sotsiaalmajanduslik uuring väikse kasvupinnaga ja vähe
levinud kultuuride puhul“ tehakse ettepanek põhikultuuride ja vähe levinud kultuuride
määratlemiseks Eestis. Välja pakutud kriteeriumite põhjal on põhikultuurid need, mille
kasvupind
ületab
1%
põllumajanduslike
majapidamiste
poolt
kasutatavast
põllumajandusmaast, mille aastatoodang ületab 1% põllumajanduslike majapidamiste
taimekasvatustoodangust ja/või mille tarbimine inimese kohta päevas ületab 7,5 g.
Tuginedes Statistikaameti ning Tervise Arengu Instituudi avaldatud andmetele liigitab
Põllumajandusamet põhikultuurideks:
Suvi- ja talinisu (Triticum aestivum)
Talirukis (Secale cereale)
Suvioder (Hordeum vulgare)
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Suvikaer (Avena sativa)
Tali- ja suviraps ning rüps (Brassica napus; Brassica rapa subsp. oleifera)
Kartul (Solanum tuberosum L.)
Mais (Zea mays)
Hernes (Pisum sativum)
Heintaimed
Liblikõielised söödakultuurid
Ülejäänud kultuurid liigituvad vähe levinud kultuurideks.
Nimekirja uuendatakse hiljemalt 2024. aastal.
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