
Ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade (nn ökoalade) loetelu

Ökoalade  loetelu  hulgast  on  põllumajandustootjal  võimalik  valida  5%  kohustuse  täitmise  eesmärgil

järgmiseid harimispraktikaid ja maastikuelemente:

I. Harimispraktikad:
1.  Kesa  –  arvestusse  lähevad  nii  mustkesa  kui  ka  haljaskesa. Ökoalana  määratud  kesa  all  oleval  maal,  on
põllumajanduslik tootmine keelatud. Erandina määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 4 lõike 1 punktist h jääb maa, mida
hoitakse ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala eesmärgil kesa all üle viie aasta, põllumaaks. 

2. Lühikese raieringiga madalmetsa alad-   arvestusse lähevad vaid need alad, kus kasvatakse paju (Salix) ja kus ei

kasutata mineraalväetisi ja/või taimekaitsevahendeid.

3. Lämmastikku siduva kultuuridega alad- lämmastikku siduvateks kultuurideks loetakse järgmisi kultuure:

1)  Liblikõieliste sugukond (Fabaceae)-  ristikud, lutsernid,  mesikas,  idakitsehernes,  lupiin,  nõiahammas, vikk  (Vicia
sativa), esparsett, herned, oad (sh sojauba):
2) kõrvitsaliste sugukond (Cucurbitaceae);
3) hõbepuuliste sugukond (Elaeagnaceae)- astelpaju.

II. Heade põllumajandus- ja keskkonnatingimuste (HPK) raames määratletud maastikuelemendid sh ökoalad:
Nimetatud maastikuelemendid peavad asuma põllumajandustootja poolt kasutuses oleval põllumajandusmaal ning
peavad  olema  põllumajandustootja  poolt  säilitatavad  allpooltoodud  tingimuste  korras.  Maastikuelemendid
arvestatakse toetusõigusliku põllumassiivi hulka.

1. Põõsaste või puudega põllusaar- on põllumaal asuv 0,01-0,5 hektari suurune põõsaste või puudega põllusaar,

millel võivad esineda põõsastikud, puudesalud või muu looduslik taimkate või kivid ning see maa-ala peab olema

selgesti eristatav ümbritsevast põllumaast. Nimetatud ala peab olema säilitatud tervikuna ning lubatud on teostada

hooldustöid üldilmet oluliselt kahjustamata. Hukkunud puid ei pea asendama. Näide:



2. Puude rida- on põllumaal või põllumaaga külgneval alal asuv ja selgesti eristatav puude rida, minimaalse pikkusega

20m ning iga 10m peal peab kasvama vähemalt 3 puud.  Puude rea minimaalne suurus on 0,01 ha. Puude reas tuleb

hukkunud puud või põõsad asendada nii, et säiliks tervik vastavalt kehtestatud minimaalsetele nõuetele. Näide: 

3. Hekk-  on põllumaal või põllumaaga külgneval alal asuv ja selgesti eristatav hekk. Hekk on minimaalse pikkusega

20m ja maksimum laiusega 10m ning võib koosneda nii puudest kui põõsastest.  Heki minimaalne suurus on 0,01 ha

ning <2m katkestused ei katkesta hekki. Hekis tuleb hukkunud puud või põõsad asendada nii, et säiliks tervik vastavalt

kehtestatud minimaalsetele nõuetele. Näide:



4. Metsasiil- on põllumaaga ümbritsetud maksimaalselt 30m laiune, minimaalselt 20m pikkune ja maksimaalselt 1,0

ha suurune puude ja põõsaste grupp. Erandina võib olla metsasiil kokkupuutes põllumassiivi piiriga ja maksimaalselt

30m laiune. Nimetatud ala peab olema säilitatud tervikuna ning lubatud on teostada hooldustöid üldilmet oluliselt

kahjustamata. Hukkunud puid ei pea asendama. Näide:

5. Kraav- põllumajandusmaal ja põllumajandusmaaga külgneval alal tuleb säilitada alla 10 km2 valgalaga eesvoolud ja

maaparandussüsteemi  maa-alal  paiknevad  kuivenduskraavid.  Säilitatuks  loetakse  eesvool  ja  kuivenduskraav,  mis

täidab maaparanduslikku eesmärki olenemata hooldustööde teostamise tasemest. Näide: 



6. Kiviaed- põllumajandusmaal ja põllumajandusmaaga külgneval alal tuleb säilitada MAK 2007 -2013 ja MAK 2014-

2020 kiviaia  rajamise toetuse raames rajatud kiviaed ja  pärandkultuuriobjektina kaardistatud kiviaed.  Kiviaed on

minimaalselt 50cm ja maksimaalselt 280cm laiune ning minimaalselt 30 cm ja maksimaalse 170 cm kõrgusega. Näide:


