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Päevakord: 

1. Ülevaade Soome tuulekaera tõrjeprogrammi rakendamise kogemustest (Virve 

Straume, seemnete osakonna peaspetsialist, PMA) 

2. Tuulekaera tõrjeabinõude võimalikud muudatused olemasolevate ja saabunud 

ettepanekute alusel (Toomas Kevvai, kalanduspoliitika ja toiduohutuse asekantsler, 

põllumajandusministeerium)  

3. Seemnemajandustegevuskava arutelu. 

 

Arutati 

1. päevakorrapunkt 

 

 
 

PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUM 



Tutvustati Soomes rakendatavat tuulekaera tõrjeprogrammi. Ettekanne on koostatud 

internetist leitud andmete alusel. PMA on kirjutanud taotluse võimaluseks Soomes 

tutvuda tuulekaera tõrjeabinõudega.  

Virve Straume ettekanne 
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Toomas Kevvai: kas on teada Soomes rakendatavaid  sanktsioone? 

Virve Straume:   sanktsioonid on samasugused nagu  Eestis - ettekirjutused, trahvid, 

pindalatoetuse vähendamine.  

* Evira korraldab järelevalve, juhendab, kontrollib ja teeb kokkuvõtted. 

* ELY-keskus teostab järelevalvet, maksab toetust 

* Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen teeb põldude ülevaatusi, koostab tõrjekavad, 

teostab järelevalvet, rakendab sanktsioone, tunnistab põllumassiive vabaks ja peab 

tuulekaera registrit 

* Toll teeb järelevalvet sissetoodud taimsete saaduste üle. 

* Maakasutajal on kohustus teavitada tuulekaera esinemisest. Ametnik 

”maaseutuelinkeinoviranomaineni” teeb samal kasvuperioodil tuulekaeraga saastunud 

põllu ülevaatuse. Selle põhjal tehakse tõrjejuhend või tugevalt tuulekaeraga saastumise 

korral tõrjekava või kui väga tugevalt saastunud ja vajalik kohene sekkumine, siis 

tehakse ajutine tõrjekava. 

* Ajutise tõrjekavaga võidakse kohustada põllult kogu taimiku hävitamise või teatud 

meetrite laiuses taimiku hävitamise põllu servast, mis piirneb kraaviga, teega, naabri 

põlluga jne. 

* Tõrjekava tehakse 5 aastaks, kus märgitakse kasvatatavad kultuurid, keemiline tõrje, 

väljakitkumine, muud tõrjeviisid. Märgitakse põllud, kus on keelatud kasvatada kaera. 

Tõrjekavas tuuakse välja selgitused tuulekaera väljakitkumise ja keemilise tõrje kohta, 

millal ja kuidas teha. Samuti loetletakse ennetavad tegevused (eelistada kontrollitud 

seemet, sertifitseeritud seemet jne) 

* Tuulekaera tõrje tegemata jätmine võib kaasa tuua pinnatoetuste vähendamise või  

täielikult ära võtmise. 

* Kui seemnepõllu kõrval oleval põllul on üle 2 tuulekaerataime, seemnepõldu ei 

tunnustata 

* Kui seemnekasvatusettevõttes on tuulekaeraga põld, siis vaadatakse see enne üle, kui 

seemnepõld tunnustatakse. Kontrollitakse kas tõrjekava või tõrjejuhend on täidetud.  

 

2. päevakorrapunkt 

Tuulekaera tõrjeabinõude võimalikud muudatused olemasolevate ja saabunud 

ettepanekute alusel 

Toomas Kevvai ettekanne 
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1. märtsil 2012. aastal toimunud ümarlaual lepiti kokku, et saadetakse ettepanekud 

tõejeabinõude muutmise kohta. Kokku oleme saanud 5 ettepanekut, millest PMA esitas 

2010. aastal koondatud ettepanekud. 2004. aastast pärinevat tuulekaera tõrjeabinõude 

määrust pole siiani uuendatud, kuigi õiguslik alus on muutunud. Määrus kehtib kuni uue 

määruse vastuvõtmiseni. Praegu  on ettevalmistamisel ka uue perioodi MAK, kus üks 

osa võiks olla tuulekaer kesskonnaprobleemina ja sinna saaks teha vastavad 

nõuded.Soome toetab tuulekaeratõrjele tehtavaid kulutusid 25% ulatuses. 

Võimalus on kasutada nõustamise meedet 1.1 ja on ka teisi võimalusi.  

Virve Straume: Läänemaal  oli märtsis tuulekaera koolitus. 



 

Riiklikud toetused  
1. Keemilise tõrje ja tuulekaera väljakitkumise riikliku toetusskeemi käivitamine. (PMA 

ettepanek) 

Raina Mõttus: toetuskeemidest saab rohkem infot, kui on Soomes käidud. 

Virve Straume: Soomes oli projekt tuulekaera väljakitkumise osas, kus pakutakse 

noortele suvetööd. Tootja maksis 1/3 töötasust.  

Katrin Rannik: kuna tuulekaera tõrjumine  on seadusest tulenev kohutus, siis sellisel 

juhul ei saa toetust  näiteks keskkonnatoetust maksta. Toetust makstakse vaid 

täiendavate nõuete täitmise eest.    

Ennu Vaher: arusaamatuks jääb, miks on tuulekaer hullem probleem kui malts või 

ohakas. Kas tuulekaer on ettevõtja probleem või riigi probleem? 

Toomas Kevvai: Ettevõtja kohustus on rakendada tuulekaeratõrjekava, seega õiguslikult 

on siin tegemist pigem ettevõtja probleemiga. 

 

2. Tuulekaera-alane järelevalve siduda põllumajandustoetustega, kus on kehtestatud 

toetuste saamisel kriteerium hoida põlde tuulekaeravaba. (PMA ettepanek) 

3. Maksta tuulekaeravabaks tunnistatud põllu kohta suuremat toetust? (M.Värniku 

ettepanek)  

4. Või hoopis vähendada toetust nendel hektaritel, kus tõrjekava rakendatud pole või on 

seda tehtud kehvasti? Seni, kuni tootja saab tuulekaeraga saastatud teravilja ära 

müüdud, puudub stiimul tuulekaera tõrjeks.  (M.Värniku ettepanek) 

Arutelu 2-4 ettepanekute osas: 

Toomas Kevvai: tuulekaera-alane järelevalve on praegu seotud nõuete vastavuse 

kontrolliga, millest 1% kuulub järelevalve alla.  

Ennu Vaher Toetust oleks vaja maksta sorteeri ostmiseks. Saaremaal on palju 

mahetootjaid, kes ei tohi kasutada taimekaitsevahendeid. Sorteeriga saaks viljast 

tuulekaera välja sorteerida. Uuel perioodil võiks toetada sorteeri ostmist. 

Raina Mõttus: mille poolest erineb malts tuulekaerast? Seemnetootmine on keskne 

küsimus. Kas soovime jätkata üldse seemnetootmist?  

Toomas Kevvai:  praegu ei saa toetada tuulekaera tõrje tegemist keskkonnameetmest, 

sest tegemist on riigisisese piiranguga. Masinate soetamise toetamist võiks kaaluda. 

Ettepanekut 4 (tuulekaera olemasolu korral vähendada toetust) rakendatakse juba 

praegu. Nõuetele vastavuse kontroll tõrjekava olemasolu osas 1% ja PMA kontrollib 

vähemalt 5% maakasutajaid, kes on tuulekaera andmekogus. Kas kontrollitakse 

tõrjekava olemasolu või tuulekaera esinemist põllus st tõrjekava rakendamist? 

Katrin  Rannik:  tegelikkuses kontrollitakse ainult tõrjekava olemasolu. Kui 

kontrollitaks tõrjekava täitmist, siis peaks järelevalve teostajaks olema PMA. 

Pille Ardel: kes võiks koostada tõrjekava. Kas seda saaks koostada neutraalne 

asjatundja? 

Toomas Kevvai: kas tuulekaerakava on indulgents, aga kohapeal on 10 tuulekaera 

ruutmeetril, siis on vaja üle vaadata kontrolli tegemine ja suurendada kontrollitavaid 

pindalasid. 

K. Rannik: PRIA kontrollib nõuetele vastavust, mitte kas on tehtud tuulekaera tõrjet või 

mitte. 

Ennu Vaher: kui pritsitakse tuulekaera ja pritsimisel jäävad pritsimata read sisse, kas 

siis on tõrjekava täidetud? 

Virve Straume: siis ei ole kava täidetud, pritsimata alalt tuleb tuulekaer välja kitkuda.  

Kas tuulekaer on probleemiks teravilja turustamisel? 

 

Elo Tuubel: Tuulekaera sisaldus viljas ei tohi olla suurem kui lepingus ettenähtud. 

Lihtsam on kokkuostjatel vilja mitte vastu võtta kui maksta trahvi. Süsteem üldiselt 

töötab. Probleem on loomakasvatuses, kus ei rakendada tõrjemeetmeid.Eelkõige liigub 



tuulekaeraga saastunud vili loomakasvatajate vahel. Tavaliselt on need väikesed 

ettevõtted.  

Toomas Kevvai: Tootjaorganisatsioonid võiksid koostada organisatsioonisisesed 

tuulekaera tingimused/nõuded. Kokkuostu tingimuste näol on nn väike piits 

kaubanduses olemas. Mahepõllumajanduses tuulekaera tõrje peab olema eraldi. 

Ennu Vaher: üks riskigrupp on loomakasvatajad, kes ei müü vilja, vaid söödavad oma 

loomadele. Neid ei saa mõjutada. 

Toomas Kevvai: Seega on riskigrupp oma ettevõtte tarbeks söödatootjad. 

 

5. Toetusmeetmete tingimuste määratlemisel arvestada tuulekaera probleemi - 

võimalusel teha kohustuseks tuulekaera esinemisel kasutada teatud % ulatuses SERT-

seemet (nagu KSM- puhul täna sert-seemne kasutamise üldine nõue 15%), jms.) (PMA 

ettepanek) 

 

Arutelu ettepanekud 6-8  

6. Sertifitseeritud seemne kasutamise protsendi tõstmine ei anna tuulekaera leviku 

tõkestamiseks erilisi tulemusi. Selleks on liiga hilja. Väga paljud põllud on juba 

saastatud tuulekaeraga ning seemnevaru on mullas suur. (M.Värniku ettepanek) 

7. Ühtse pindalatoetusele sätestada nõue põllumajandusmaa kohta koostada 

viljavaheldusplaan.  

Viljavaheldusplaani olemasolu on KAJAK’i ettepanek.  

8.  Tootjatele luua motiveeriv meede: teha erandeid külvikorras, mis tagaksid efektiivse 

tuulekaera tõrje nt lubada pikendada heintaimede kasutuse aega või teravilja järgnevuse 

aastaid. (ESL ettepanek) 

Toomas Kevvai: Ettepanekud  7 ja 8 omavahel vastuolus. Siin soovitakse teha 

viljavahelduse plaanist erandeid, et lubatakse kavatada monolultuuri. Ettepanek 7 

(viljavaheldusplaani nõue) on juba  kehtiv nõue. 

 
Seadusandluse muutmine- tõrjekava 

1. PM määruses (Tuulekaera tõrjeabinõud lisa 2 p 1.2) jätta kehtiva 3 asemel 2 valikut:  

1. sertifitseeritud seemne kasutamine;  

2. tuulekaeravaba omatarbeks toodetud seemne kasutamine; (kustutada oma kasvatatud 

külvis) (PMA ettepanek) 

Toomas Kevvai: eeldame, et sertifitseeritud seemne ostmisel saame tuulekaeravaba 

seemne. Omatarbeks toodetud seemet (edaspidi OTS seeme) on raske puhastada. Kas 

OTS seemne osas peab nõudeid karmistama? 

Piia Puusepp: PM määruse „Tuulekaera tõrjeabinõud“ § 3 lg 1 p 2 kohustab tuulekaera 

tõrjeabinõuna kasutama külvist, mis ei sisalda tuulekaeraseemneid. Kui maavaldaja 

kasutab sertifitseeritud seemet, siis on nõue täidetud, kuid OTS seemne kasutamisel me 

siiani ei ole suutnud seda nõuet kontrollida. See oleks ka väga töömahukas ja kulukas. 

Määruse lisas 2 toodud ühe ennetava tegevusena ette nähtud „teiselt maakasutajalt 

ostetud või tasuta saadud külvis“, see läheb vastuollu taimede paljundamise ja 

sordikaitse seadusega, mille kohaselt on lubatud turustada vaid sertifitseeritud seemet.  

Pille Ardel: kui tootja võtab ise proovi, siis ei anna see tulemust. 

Ennu Vaher: proovi võtan ühest kotist aga külvan teisest. 

Toivo Lauk: sellel kevadel on suurenenud OTS seemne analüüsimise tendents. 

Tellitakse küll idanevuse analüüsi, kuid analüüsiteatisele märgitakse ka teave tuulekaera 

leiu kohta. 

Toomas Kevvai: Soomes toodud näites oli ka, et OTS seemne analüüsimine on 

soovituslik, mitte kohustuslik. 

Elo Tuubel: kas me suudame neid kontrollida või mitte. Kui kontrollida ai saa, siis ei 

ole nõue põhjendatud. 



Toomas Kevvai: see saab olla soovitus. Sanktsioonide keskne tulemus. Pritsib mitte 

selleks, et tuulekaera ei oleks, vaid selleks, et trahvi ei saaks. Meil ei ole vaja 

keskenduda kontrollile. Põhimõtteliselt on kõige mõjusam kui vähendatakse toetust. 

Seega siis  on 2 mõjutavat tegurit kui toodet teravilja ei saa müüa (kokkuostu 

tingimused) või toetuse vähendamine. 

Katrin rannik: OTS- kas oleks mõeldav see nõuetele vastavusse ehk KAJAK’sse panna? 

Piia Puusepp: siis on vaja kontrollida seemet enne külvi. 

Katrin Rannik: piits —oht on sattuda kontrolli valimisse. 

Toomas Kevvai: OTS seemne korral on probleem proovi võtmine, sest reaalselt ei ole 

moodustatud partiid, mida see proov iseloomustaks. 

Mati Koppel: OTS seemet ei pakendata ega pakendit plommita- see on enesekontrolli 

küsimus. Integreeritud taimekaitses on ette nähtud meetmed, mida  kasvataja teeb—

üheks meetmeks võib olla haigustevaba (ka umbrohu) seemne külvamine.  

Toomas Kevvai: kas see on totaalne kohustus või vajab julgustamist ja valgustamist ja 

on üks toetatavast komponendist? 

Raina Mõttus: kui põllul on leitud tuulekaera, siis pole teada, kas on külvatud või 

tuulekaer on mujalt sattunud põllule. 

Toomas Kevvai: seda on võimalik kontrollida, kas tuulekaer kasvab külvireas või mitte. 

Kui kasvab külvireas, siis on tegu külvatud tuulekaeraga. 

Piia Puusepp: OTS seemnest saab võtta proove ja analüüsida. 

Raina Mõttus: see on PMA’le väga suur lisatöö. 

 

2. Muuta tõrjekava esitamise tähtaeg hilisemaks (kehtiv nõue: teatamisele järgneva 

aasta 1. veebruariks). (PMA ettepanek) 

 

Virve Straume: Praegu peab esitama tuulekaera tõrjekava 1. veebruariks, soovime 

nihutada esitamise tähtaega 1. aprilli peale, sest  selleks ajaks on PRIA kaartidel tehtud 

muudatused. 

 

3. Tõrjekava muudatuste (keemiline tõrje, väljakitkumine) PMA-le kinnitamiseks 

esitamise kohustus kaotada. (PMA ettepanek) 

Ennu Vaher: peaks andma põllumehele võimaluse. Väljakitkumise mõte ei ole vajalik 

Toomas Kevvai: kes peab tõrjekava koostama? 

Pille Ardel: PMA ise peaks koostama tõrjekava olenevalt reaalsest olukorrast põllul. 

Toomas Kevvai: bürokraatlik-formaalne näide on praegune olukord, kus tuulekaera 

tõrjekava koostatakse, aga selle täimist reaalselt ei kontrollita. Kas tuulekaera tõrjeks on 

spetsialiseerunud nõustajaid? Oluline on edaspidi teha nõustamiskoolitusi tuulekaera 

tõrjeteemadel. 

 

4. Asendada tõrjekava koostamise ja esitamise kohustus enesekontrolli kohustusega (vt. 

näit. taimse paljundusmaterjali tootmise regulatsioonid selle turustamise määrustes). 

(PMA ettepanek) 

Toomas Kevvai: kui muudetakse määruse 882, siis kas tuulekaera tõrje samuti seostub 

enesekontrolliga? 

 
5. Lühiajalise maakasutuse korral panna vastav kohustus maaomanikule. Maakasutaja 

kohustus on tuulekaera esinemisest informeerida maaomanikku. 

Toomas Kevvai: Kes siis vastutab tuulekaera tõrjeabinõude rakendamise eest, kui on 

tegemist rendimaaga? Kas tõerjebainõude teatamisel peaksid olema nii maaomaniku kui 

maakasutaja allkirjad? 

Errki Miller: ka praegu kehtivas tuulekaera abinõudes on see säte olemas. 

Raimond Strastin: rendisuhte lõpetamise korral peab järgmine rentsin täitma võetud 

kohustusi. 



Virve Straume: maakasutaja muutumise korral on võimalik teha tõrjekava muudatus ja 

ka põlluraamatu osa läheb üle. Selles tegelikult proleemi ei ole. 

Toomas Kevvai: probleemi ei eksisteeri. 

 
6. Tuulekaera registris olevate põldude tõhusam/tihedam kontroll: 

1.Tuulekaera registrisse kantud põldude tõrjekava metoodika pidev täiendamine, 

ekspertide kaasamine; 

2. Keelata kaera külvamine tuulekaeraga saastunud põllule; 

3.Tõrjemeetodite kasutamise tingimuste kohaldumine ja kinnipidamise jälgimine (nt: 

õigeaegne niitmine, keemilise tõrje efektiivsuse tagamine-tõrjeaeg, kulunorm, 

preparaadi valik).(J. Valgu ettepanek) 

Virve Straume: preagu on keelatud kaera külvamine  tugevalt tuulekaeraga saastunud 

põllule.  

 

7. Kehtestada reglement, kuidas ja millised põllud registrisse kantakse ning samuti, 

millal ja millistel tingimustel on võimalik põld registrist kustutada. (J. Läänemets) 

Raina Mõttus: 2011. aastal toimusid seired, et register korda saada. Piia Puusepp: 

registris on ka massiive, kus tuulekaera ei ole, tuulekaera tõrjekava esitatud on kindluse 

mõttes.  

Toomas Kevvai: milline on üldine metoodika- kas inspektor nähes tuulekaeraga 

saastunud põldu mõtleb, kas põld on tuulekaeraregistris või mitte? 

Virve Straume: PMA  inspektoritel on GPS’d ja saab määratleda põllu asukoht ja kohe 

info kaardistada, misjärel teavitatakse maa omanikku. 

Toomas Kevvai: kui toimub MATRIXite ülevaatamine, siis millised sanktsioonid on kui 

on esimene rikkumine ja kui on juba korduv rikkumine.  

Korduva rikkumise korral vähendatakse toetust 3% võrra. 

 

Seadusandluse muutmine (seemnete sertifitseerimine) 

1. Praakida teravilja seemnepõld esimese tuulekaera leidmisel. (PMA ettepanek) 

2. Lubada võiks isegi maksimaalselt ühe järelkontrolli tunnustaja poolt, juhul, kui 

esimesel korral siiski üksik tuulekaer leiti.(Läänemetsa ettepanek) 

Raina Mõttus: ei toeta Läänemetsa ettepanekut. 

Piia Puusepp: praegu määrus ei ütle, et tuulekaera ei tohi esineda teistel teraviljaliikidel. 

Kristiina Digryte: määrus ütleb, et kaera põllul ei tohi esineda tuulekaera ja see põld 

praagitakse. Teistel teraviljaliikidel on olemas üldine säte, et seemnepõllul ei tohi 

esineda umbrohutaimi  määral, mis võib mõjutada kasvava taimiku liigiehtsust ja -

puhtust ning sordiehtsust ja -puhtust või määral, mis takistab põldtunnustamist. 

Ennu Vaher: toetan Läänemetsa ettepaneku, peab olema võimalus tuulekaera 

eemaldamiseks põllult. 

 

3. Ei pea ma õigeks tunnustatava põllu osalist väljapraakimist tuulekaera tõttu. J. 

Läänemets 

Piia Puusepp: praegu puudub selline säte määruses. 

Pille Ardel: ei pea õigeks osalist väljapraakimise võimalust. 

 

4. Teravilja seemnepõllul keemilise tuulekaeratõrje keelustamine (J. Läänemetsa 

ettepanek) 

Mati Koppel: osad  kasutatavad kemikaalid võiksid olla lubatud. 

Toomas Kevvai: kriteerium peaks olema, et võib kasutada vaid neid 

taimekaitsevahendeid, mis tagavad täieliku puhtuse. 

Elo Tuube: ei tohi keelata keemilist tõrjet. 

Toivo Lauk: praegused preparaadid on igal juhul arenenud ning mõjusad. 



Piia Puusepp: põldtunnustamise ajal on see probleem, et peale keemilist tõrjet jääb 

tuulekaer alarindesse ja põld tunnustatakse ära, kuid needsamad tuulekaera  seemned 

saagi koristuseks valmivad ning partii ikka ei läbi analüüsimist.  

Pille Ardel: Seemneliidu seisukoht on, et keemiline tõrje tuleks teha kohustuslikuks. 

Mati Koppel: kui tehakse keemilist tõrjet valel ajal, siis surubki tuulekaera vaid 

alarindesse, õigeaegselt taimekaitset tehes taim hävib. 

5. Seemne tootmise keeld tuulekaeraga saastunud alal (liigiti, alustades kaerast) PMA 

6. Kui seemneproovis leitakse tuulekaer, keelata kogu sama põllu ülejäänud saagi 

sertifitseerimine.  

Piia Puusepp: Kui partiis leitakse tuulekaer, siis see partii jagamine ei aita.   

Anu Nemvalts: tunnustamisaktile märgitakse ühe põllu saak ja  

7. Teatud tuulekaera kriitilise % esinemise korral ettevõttes võiks pakendamisloa ikkagi 

ära võtta. (J. Läänemetsa ettepanek)  

8. Tuulekaera andmekogus olevalt põllult saadud seemnepartiist 3 kg tuulekaera proovi 

võtmine. PMA 

Kristiina Digryte: seda tehakse juba praegu samuti- määruses on sees, et kahtluse korral 

peab võtma  3000 grammi proovi. 

Piia Puusepp: see on kahtluse korral, aga mitte kohustusena. 

9. Sertifitseeritud seemne kasvatajad peaks kasutama efektiivseid tuulekaera preparaate 

ka siis, kui põld on tunnustatud tuulekaeravabaks. (M. Värniku ettepanek)  

Toomas Kevvai: kõigi seemnete sertifitseerimise punktidega tegeleme edasi hiljem. 

 

Seadusandluse muutmine  
Tuulekaera käsitlemine võõrliigina (või probleemse) liigina (looduskaitseseadus). 

Võimaldaks allutada olemasolevale toetusskeemile analoogselt näit. karuputkega, 

põllumajandusspetsiifikast lähtuvate eriregulatsioonide kehtestamiseks volitusnorm 

põllumajandusministrile. (PMA ettepanek) 

Toomas Kevvai: kui tuulekaera käsitletakse vöörliigina, kas siis tuulekaera 

tõrjeabinõusid pole üldse enam vaja? 

Raina Mõttus: juhul kui tuulekaer oleks võõrliik, siis oleks võimalik saada 

keskkonnaministeeriumilt täiendavat raha tõrjeks. 

Pille Tammemägi: meil toimus keskkonnaministeeriumis arutelu ja tegelikult tuulekaer 

ei ole väljapool haritavat maad probleemiks. 

Toomas Kevvai: siis on teema maas. 

 

Teadlikkuse tõstmine  
1. Põllumajanduse HEA TAVA (PHT) – peab tuulekaera probleemi reguleerima, 

agrotehnilised ja tehnoloogilised abinõud jms, mis töötatakse välja koos nõustajatega 

sh. tõhusad tõrjeabinõud, tõrjekava ja muud meetmed (kaera kasvatamise keeld 

tuulekaera-aladel, tuulekaera-põldude mahaniitmine jpm) . PHT järgimine siduda 

toetustega.  

Toomas Kevvai: Hea tava sisaldab soovitusi. Keegi peaks välja töötama sellise juhendi. 

Kas meetme 1.1 alt oleks võimalik taotleda trükise koostamist? 

Diana Laur: jah meede 1.1 on see võimalik, kuid sellel aasta taotlusvoor on juba 

lõppenud ning taotlusi esitati kolm korda üle. Taotleda saab järgmisel aastal. 

Raina Mõttus: kas taotleda saab ka Põllumajandusamet? 

Diana Laur: saab küll. 

2.Põllumajanduse hea tava“ ja muude kanalite kaudu propageerida sertifitseeritud 

seemne kasutamise kasulikkust, tuulekaera suhtes kontrollitud OTS seemne kasutamist 

ja tuulekaera tõrje vajalikkust. 

3. Koostada tuulekaeraga saastunud alade kaardikiht ja avalikustada see PMA 

kodulehel. 



Piia Puusepp:  PMAl on plaanis 2012.a  II poolaastal koostada tuulekaeraga  saastunud 

alade kaardikiht.  

4. Koostada põllumeestele brošüür-õppematerjal taimekaitsevahendite kasutamiseks ja 

selle maksumus  tuulekaera tõrjel.  

5. Kohustuslik tuulekaerateemaline koolitus teraviljakasvatajale, kes on toetustega 

seotud.  

6. Infopäevad maakondades - PM teavituskava - riigihange teabepäevade 

korraldamiseks. 

7. Maakondade koolituskeskuste jm kohapeal korraldatavad üritused kajastaksid 

tuulekaera  jne.) 

8. Maahommikus osalemine, Maalehe artikkel (+ infovoldik). 

9. Teadmiste kasvatamine – nõustajate, koolitajate tõhusam kaasamine. Leida ressurss 

koolitajatele, nõustajatele, kes kasvatavad põllumehe teadmisi, samuti 

rakendusuuringuteks (tõrjepreparaadid, tehnoloogiad, majanduslik kahju). 

Toomas Kevvai: kes võiks tegeleda koolitustega? Kas PMA?  

Raina Mõttus: kindlasti võime osaleda koolitustel. 

Mati Koppel: ka teadlaste poole pealt saab keegi rääkida tuulekaera tõrjest. 

Kristiina Digryte: tehti ettepanek lisada tuulekaera teema juba järgmisel koolitusel. 

Hanna Kreen: tuulekaera teema on kavas III kvartalis toimuval õppepäeval. 

10. Tuulekaera-probleemist teavitamine, tõrjevõimaluste ja –skeemide laialdasem 

tutvustamine, rakendusuuringute korraldamine jms. Abiks koolitajad, nõustajad, 

erialaliidud, sh Seemneliit.)  

Toomas Kevvai: vajalik on majandusliku analüüsi tegemine. Kanadas tehtud uuringust 

selgus, et ei ole õigustatud O tolerantsi tagaajamine kuid soovitus on pritsida iga kolme 

aasta tagant. 

Raina Mõttus: vaja oleks analüüsida, kus oleks ka seemnetootmine sees. 

Ennu Vaher: rakendusuuring erinevate tehnoloogiate ehk sorteeride võrdlus. 

11. Teavitada tuulekaera probleemi aktuaalsust: 

  Rakendusuuringutes osalemine ja tulemuste tutvustamine; 

 Põldkatse- ja õppepäevad; 

 Meedia.(ESL ettepanek) 

 

 

Tuulekaeravaba seemne kasutamine 

Omatoodetud seemne kontroll tuulekaera suhtes - seaduses on nõue tuulekaeravaba 

seemne kasutamise kohta.  

Omatarbeks toodetud seemne kontrollib tootja oma kuludega ja esitab sellekohase 

analüüsiprotokolli järelevalveametnikule.  

 

Riikliku järelevalve tõhustamine 

1. Inspektorid käivad põldudel rohkem. Praegu kontrollitakse vähemalt 5% 

maakasutajaid, kes on tuulekaera andmekogus.(PMA ettepanek) 

2. Kontrollida tuulekaera tõrjekavade rakendamist suuremal määral.( M. Värniku 

ettepanek) 

3. Teravilja seemnepõllul teha pärast tunnustamist teistkordne tuulekaera kontroll 

nendel põldudel, millel on tuulekaera kahtlus.  Või sert seemne tootmine(PMA 

ettepanek) 

4. Karistusmeetmete karmistamine - kas rahatrahvid või toetuse vähendamine 

5. Vihjetelefoni käivitamine PMA-s. 

Indrek Halliste: Vihjetelefoni käivitamiseks on vajalik erinumber, mehhanism kuidas 

teatamised liiguvad ning töötada välja protseduur (mis aja jooksul neile tuleb vastata, 

kontroll, jne).  

 



Tuulekaeravaba piirkonna staatuse loomine 

1.Kas ei ole kõige saastunumates piirkondades võimalik koos põllumeestega võtta 

eesmärgiks tuulekaeravaba valla vm piirkonna staatuse saavutamist? (PMA ettepanek) 

2.Eelkõige tõrje teostamisel, osaline kohustuste panemine kohalikele omavalitustele. 

(PMA ettepanek) 

3. Riiklikult toetatud tõrjeprogrammi pilootprojektina käivitamine (näit. ühes suuremas 

seemnekasvatuspiirkonnas). 

Toomas Kevvai: Pilootprojekti käivitamine on võimalik, siis kui on riiklikult toetatav 

tõrjeprogramm. 

Katrin Rannik: järgmisel MAK perioodil on kavas kollektiivleping. Selle raames saaks 

käivitada projekti. PMA peaks ütlema seemnetootmispiirkonna. 

 

Päevakorrapunkt 3 

1. Kas peaks kasutama riiklikku täiendavat sundi kasutamaks sertifitseeritud seemet? 

Raina Mõttus: ei 

Virve Straume: kui sertifitseeritud seemet saaks toetust. 

Toivo Lauk: KSM toetuse saajatel peaks olema suurem sertifitseeritud seemne 

kasutamise protsent.  

Peeter Läänemets: peab olema stiimul, näiteks OTS rahade analüüsideks. 

Elo Tuubel: stiimul on vajalik, samuti täiendav sund. 

Pille Ardel: jah; sertifitseeritud seemne kasutamise nõude kaudu on võimalik sundida. 

Piia Puusepp: jah, võiks olla toetusskeemi osa. 

Anu Nemvalts: sundi pole vaja. 

Indrek Halliste: PMA seisukohast tähendab see suuremat halduskoormust. 

Ennu Vaher: jah 

Mati Koppel: kvaliteet on seotud sordiga ja see ongi stiimul. Piits on ITK terve ja puhas 

seeme. ITK väljatöötamisel on vaja rohkem tähelepanu pöörata õige sordi, õige seemne 

kasutamisele.   

2. Kas peaks sundima omatarbeks toodetud seemet analüüsima? 

 

3. Kas meil  on puudu seemne tootmise või kasutusega seotud  

infost/uuringutest/nõuandest?  

Mati Koppel: Uued seemnetootjad peaksid läbima enne pakendamisloa saamist 

koolituse ja seeläbi olema kursis seadusandlusega. 

 

OTSUSTATI 

1. Edaspidi tegeleda järgmiste tuulekaera tõrjemeetmete ja toetuste ettepanekutega: 

1) toetusmeetmete tingimuste määratlemisel arvestada tuulekaera probleemi - 

võimalusel teha kohustuseks tuulekaera esinemisel kasutada teatud % ulatuses SERT-

seemet (nagu KSM- puhul täna sert-seemne kasutamise üldine nõue 15%), jms.); 

2) põllumajandusministri määruses „Tuulekaera tõrjeabinõud”  lisa 2 p 1.2  jätta kehtiva 

kolme asemel kaks valikut- sertifitseeritud seemne kasutamine või tuulekaeravaba 

omatarbeks toodetud seemne kasutamine; kustutada oma kasvatatud külvis; 

3) muuta tõrjekava esitamise praegu kehtivat  tähtaega 1. veebruar hilisemaks;  

4) tõrjekava muudatuste (keemiline tõrje, väljakitkumine) PMA-le kinnitamiseks 

esitamise kohustus kaotada; 

5) omatoodetud seemne kontroll tuulekaera suhtes - seaduses on nõue tuulekaeravaba 

seemne kasutamise kohta;  

6) omatarbeks toodetud seemne kontrollimine tootja oma kuludega ja sellekohase 

analüüsiprotokolli esitamine järelevalveametnikule. 

 

2. Edaspidi tegeleda järgmiste seemnete sertifitseerimise ettepanekutega: 



1) ühe järelkontrolli lubamine tunnustaja poolt, juhul, kui esimesel korral siiski üksik 

tuulekaer leiti; 

2) tunnustatava põllu osaline väljapraakimine tuulekaera tõttu; 

3) seemneproovis tuulekaera leidmise korral kogu sama põllu ülejäänud saagi 

sertifitseerimise keelustamine; 

4) teatud tuulekaera kriitilise % esinemise korral ettevõttes pakendamisloa ära võtmine. 

5) tuulekaera andmekogus olevalt põllult saadud seemnepartiist 3 kg tuulekaera proovi 

võtmine. 

 

3. Põllumajandusamet koondab kogu tuulekaeraga seotud teabe. Otsustati edaspidi 

arutada tuulekaera-probleemist teavitamist, tõrjevõimaluste ja –skeemide laialdasemat 

tutvustamist, rakendusuuringute korraldamist jms.  

 

4. Edaspidi tegeleda järgmiste riikliku järelevalve tõhustamise küsimustega: 

1) põldude kontrollimine suuremal määral. Praegu kontrollitakse vähemalt 5% 

maakasutajaid, kes on tuulekaera andmekogus; 

2) tuulekaera tõrjekavade rakendamise kontrollimine suuremal määral. 

 

Järgmine arutelu toimub augustis. Põllumajandusministeerium koondab arutelu alla 

jäävad küsimused tuulekaera tegevuskavasse. 

  

 

 

 

Toomas Kevvai 

Põllumajandusministeeriumi                                        

toiduohutuse ja kalanduspoliitika asekantsler      

                                                                                       Kristiina Digryte 

                      Protokollija 


