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Mahetoetus

2022

Mahetoetus

Taotleja majapidamine peab  

olema “Mahepõllumajanduse seaduse” alusel 

tunnustatud.

Ettevõtte mahetunnustamiseks tuleb pöörduda PTA 

poole 10. märts -10. aprill.

https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019021?leiaKehtiv
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Mahetoetus

Mahepõllumajandusele ülemineku toetust ja 

mahepõllumajandusega jätkamise toetust võib taotleda 

põllumajandusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja 

või juriidiline isik

Mahepõllumajandusele ülemineku toetust võib 

taotleda taotleja, kes esitas esimesele 

kohustuseaastale eelnenud kalendriaastal või esimesel 

kohustuseaastal ettevõtte esmakordse tunnustamise 

taotluse mahepõllumajanduse seaduse alusel ja alustas 

üleminekut mahepõllumajanduslikule tootmisele ning

kelle kasutuses olev maa ei ole üleminekuaega läbinud;

Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja 

mahepõllumajandusega jätkamise toetus

Tootja peab olema kantud maheregistrisse

Peab vastama aktiivse tootja nõuetele

Minimaalne toetuspind 1 ha, min põllupind 0,3 ha

Peab rakendama põllul külvikorda – kasvatama liblikõielisi

Püsirohumaadele peab olema 0,2 LÜ 

mahepõllumajanduslikult peetavaid loomi

Toetust ei maksta musta kesa ja sööti jäetud maa eest
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Toetuse nõuded
Sama liiki põllukultuure ei tohi kasvatada rohkem kui 2 

järjestikusel aastal

Teraviljakultuure ei tohi kasvatada rohkem kui 3 järjestikusel 

aastal

Ristõielisi ei või kasvatada samal maal uuesti enne kolme

aasta möödumist

Vähemalt 20% põllumaast liblikõielised

Vähemalt 20% põllumaast talvine taimkate

Kehtivad mullaproovid iga 5 ha põllumaa kohta 1. 

detsembriks

Viljapuude ja marjapõõsaste võrad, võraalused ja reavahed

peavad olema hooldatud.

Koolituse kohustus: 2 algkoolitust esimesel kohustuseaastal

Mullaproovid

Kui toetusõiguslikult maalt on varem võetud mullaproov ja 

selle kohta on väljastatud laboriprotokoll mulla 

happesuse, taimedele omastatava fosfori ja kaaliumi 

sisalduse kohta, peab taotleja korraldama mullaproovi 

võtmise ja laboratooriumisse saatmise eelmise 

mullaproovi võtmise aastale järgneva viienda aasta 1. 

detsembriks.

Kui põllumajanduslikus ettevõttes on toetusõiguslikku

maad üle kümne hektari, peab mullaproovid võtma PMK 

korraldatud mullaproovivõtjate koolituse läbinud isik
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Mullaproovid

PMK koolituse läbinud proovivõtjalt või PMK proovivõtjalt 

tellitud mullaproovide tulemused kantakse andmebaasi

Tootja saab oma põldude kohta ka väetistarbekaardi 

fosfori ja kaaliumi osas ning mulla happesuse (pH) kaardi 

ja vajadusel lubjatarbekaardi.

Samuti väetamise soovitused enamlevinud 

põllukultuuridele vastavalt Väetamise ABC-le

Mullaproovid

Mullaproovid tuleb võtta igalt põllumaalt (PRIAs märge P) 

arvestusega, et üks proov võetakse kuni 5 ha kohta.

Igast proovist peab määrama pH, K ja P ja lisaks peab 

iga 20 ha kohta määrama ühest proovist ka orgaanilise 

süsiniku või orgaanilise aine või huumusesisalduse.

Proovid tuleb koguda iga 5 aasta tagant. Kui võtsite 

proovi 2017. aastal, siis tuleb uued proovid koguda 2022. 

aastal jne.

https://pmk.agri.ee/sites/default/files/uploads/sites/2/2017/02/VaetamiseABC.pdf
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Talvine taimkate

Taotleja peab hoidma vähemalt 20 % toetusõiguslikust

maast kohustuseaasta 1. novembrist kuni sellele järgneva

kohustuseaasta 31. märtsini põllumajanduskultuurist

koosneva talvise taimkatte all.

• 2022. aastal võetud kohustuse puhul täidab taotleja 

sätestatud nõuet kohustuseaasta 1. novembrist kuni 

vähemalt kohustuseaasta lõpuni.

Nõue on kehtestatud toitainete leostumise vältimiseks

mullast, kuna leostumise suurenemine algab üldjuhul

peale saagi koristamist ja tipneb sügistalvisel perioodil.

Talvine taimkate

Talviseks taimkatteks loetakse taliviljad, rohumaad, 

maasikas ning muud sügisel rohelist taimikut omavad

kultuurid.

Koristuse käigus mahavarisenud kultuurtaimede

seemned on varis, millest tärganud taimed loetakse 

umbrohuks ning seetõttu ei arvestata seda talviseks

taimkatteks.

Koristamata põllukultuure ja kõrretüüd ei loeta talviseks

taimkatteks, kuna sellised taimed on kasvu juba

lõpetanud ja ei väldi leostumist.
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Toetuse nõuded

Viljavahelduse või külvikorra nõuete järgimisel võetakse 

arvesse ka põllumajanduskultuurid, mida kasvatati sellel 

maal kohustuseperioodile vahetult eelnenud aastatel.

Liblikõieliste puhaskultuuri ja liblikõieliste-kõrreliste 

heintaimede segu on lubatud kasvatada ka allakülvina.

Liblikõieliste kaetus liblikõieliste-kõrreliste heintaimede ja 

liblikõieliste-haljasväetistaimede segu taimikus peab olema 

vähemalt 30%. 

Põldhernest on lubatud kasvatada tugikultuuriga, kui 

põldherne kaetus segu taimikus on vähemalt 70%

Toetuse nõuded

2022. aastal võetud kohustuse puhul on 

kohustuseperiood, mille jooksul tuleb toetatavaid 

tegevusi ellu viia, üks kalendriaasta.

Nimetatud kohustuseperioodi puhul on määruses

sätestatud kohustuseaasta ja esimene kohustuseaasta

taotluse esitamise kalendriaasta
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Toetuse nõuded

Kui toetusõiguslikul põllumaal kasvatatakse 

kohustuseaastal köögivilja,maasikat või mõlemat kokku

rohkem kui 10 hektaril, ei anta toetust nende

kasvatamiseks kasutatava selle põllumaa pindala osa 

kohta, mis ületab 10 hektarit.

Kui toetusõiguslikul põllumaal kasvatatakse 

kohustuseaastal lisas nimetatud ravim- või maitsetaimi

kokku rohkem kui 4 hektaril, ei anta toetust nende

kasvatamiseks kasutatava selle põllumaa pindala osa 

kohta, mis ületab 4 hektarit

Toetuse nõuded

Selle ajavahemiku arvutamisel, mille jooksul on 

põllumaad kasutatud heintaimede kasvatamiseks, 

võetakse arvesse kohustuseperioodile vahetult 

eelnenud iga aasta, millal seal kasvatati järjestikku 

heintaimi.

Nullaastaks loetakse heintaimede allakülvi aasta.
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Mahepõllumajandusega jätkamise toetuse / 

ülemineku toetuse ühikumäärad 

rohumaa (v.a kuni 3aastane külvikorras olev rohumaa ja põldtunnustatud 

heinaseemnepõld), mille iga ha kohta peetakse ettevõttes vähemalt 0,2 ühikule 

vastaval hulgal veiseid, hobuseid, lambaid, kitsi või mesilasperesid, ha kohta 

25/27 €;

kuni 3-aastase külvikorras oleva rohumaa ha kohta 80/88 €; 

teravilja, kaunvilja, õli- ja kiukultuuride, muude tehniliste kultuuride ning 

heinaseemnepõllu ha kohta 125/138 €;

sertifitseeritud maheseemnega külvatud teravilja ha kohta 150/166 €;

rühvelkultuuri ha kohta 210/231 €;

kartuli kasvatamisel mahepõllumajanduslikult sertifitseeritud seemnekartuli 

kasutamisel ha kohta 252/277 €;

puuvilja- ja marjakultuuri (v.a maasika) kasvatamiseks kasutatava ha kohta 

300/330 €;

köögivilja, maasika ning ravim- ja maitsetaimede kasvatamiseks ha kohta 

600/660 €.

Kui taotleja peab mahepõllumajanduslikult loomi, suurendatakse ühikumäära 1 ha 

maa kohta summa võrra, mis saadakse loomade ja kodulindude keskmise arvu 

alusel arvutatud ühiku korrutamisel 85 / 94 euroga ning saadud summa jagamisel 

nõuetele vastava rohumaa, teravilja, kaunvilja, õli- ja kiukultuuride ning muude 

tehniliste kultuuride maa hektarite arvuga.

Mesilaspere kohta on toetuse määr 40 €, kui ettevõttes peeti taotlemisele eelnenud 

aastal mahepõllumajanduslikult keskmiselt vähemalt 5 mesilasperet. 

Loomade ühikuid arvestatakse:

lüpsilehm – 3,0

vähemalt 6 kuu vanune veis, sh ammlehm – 1,0 

kuni 6 kuu vanune veis – 0,2

vähemalt 3 kuu vanune lammas – 0,2 

vähemalt 6 kuu vanune kits – 0,3 emis (sh põrsastega) või kult – 2,5*

vähemalt 2 kuu vanune nuum- või noorsiga – 1,25*

munakana ja teised kodulinnud – 0,07*

küülik – 0,03*

vutt – 0,01*

* Ühiku arvutamisel võetakse aluseks taotleja poolt kohustuseaastale eelnenud 

kalendriaastal peetud keskmine maheloomade/lindude arv.

Mahepõllumajandusega jätkamise toetuse / 

ülemineku toetuse ühikumäärad 
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Nõuetele vastavus

toetuse saaja täidab oma põllumajanduslikus tegevuses

ja kogu põllumajandusliku majapidamise maal 

põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruses nr 

4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 

hoidmise nõuded” sätestatud nõudeid ning Euroopa 

Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse 

§ 32 lõike 2 kohaselt avaldatud kohustuslikke 

majandamisnõudeid
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Toetuste vastuvõtt

Toetust saab taotleda 2.-23. maini 2022. a.

Hilinenud taotluste vastuvõtmine toimub 24. maist kuni 17. 

juunini 2022. a. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse 

toetuste väljamakstavat summat 1% iga hilinetud tööpäeva 

kohta.

Alates 2022. aastast võetakse pindala- ja loomatoetuste 

taotlusi vastu uues e-

PRIAs aadressil https://epria.pria.ee/.

TÄNAN

TÄHELEPANU

EEST !

Lilia Kulli

lilia.kulli@gmail.com

https://epria.pria.ee/

