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Taotlemine ja esitatavad dokumendid 

 Alates 2022. a pindalapõhiste toetuste taotlemine uues e-PRIAs 

 15. juuniks tuleb PRIAle SORT toetuse taotlemisel ja ÜPT 

taotlemisel kanepile esitada seemne müügipakendi originaaletikett. 

Esitatud etikettidest tehakse PRIAs koopiad, originaaletiketid 

tembeldatakse ning tagastatakse taotlejale. 

 2021. aastal taotletud kultuurid ja pinnad 

Taotletud kultuur Taotletud pind (ha) 

Kanep (Finola, Henola, Tiborszallasi, Uso-31) 4309,35 

„Sangaste“ rukis 176,04 

Kartul „Ando“ 1,14 

Põldhernes „Mehis“ 0 

Põlduba „Jõgeva“ 69,62 

Valge ristik „Jõgeva 4“ 206,14 



Toetuste saamise nõuded 

 Kanepi põld on ÜPT toetusõiguslik, kui seal kasvatatakse EL 

ühtsesse sordilehte taotlusaasta 15. märtsi seisuga kantud kanepi 

sorti. Viimane ELi sordilehe konsolideeritud versioon on kättesaadav Euroopa 

taimesortide kataloogist. Kataloog uueneb pidevalt. 2021. a toetusõiguslike kanepi 

sortide nimekiri on kättesaadav ka PRIA kodulehel (nimekirjas on 75 sorti).  

 Kanepi õitsemise algusest tuleb viivitamata teavitada PRIAt 

telefonil 737 7679. Kanepit tuleb kasvatada vähemalt seni, kuni selle 

õitsemise lõpust on möödunud kümme päeva. Kanepi õitsemisest teada 

andmine on oluline seetõttu, et kanepi taimedelt on vaid piiratud ajal võimalik võtta THC 

analüüside tegemiseks vajalikke proove. Kui analüüside tulemusena on THC sisaldus 

lubatust suurem (üle 0,2), ei ole põld ÜPT toetusõiguslik. 



Toetuste saamise nõuded 

 SORT põllukultuuride kasvatamisel võib kasutada üksnes 

sertifitseeritud seemet. Valge ristiku „Jõgeva 4“ sertifitseeritud 

seemne mittesaadavusel võib kasutada ka aretusseemet. Kultuuri 

tuleb igal kohustuseaastal kasvatada vähemalt õitsemiseni. 

 Valge ristiku „Jõgeva 4ˮ kasvatamiseks saab toetust taotleda 

kuni neljal järjestikusel kalendriaastal põllu rajamisest alates. 5-

aastase SORT kohustuse puhul ei pea valge ristiku „Jõgeva 4“ seemne müügipakendi 

originaaletiketti uuesti esitama, kui see on varasemalt PRIAle esitatud. 1-aastase 

SORT toetuse taotlemisel tuleb valge ristiku „Jõgeva 4“ seemne müügipakendi 

originaaletiketid uuesti esitada ka siis, kui need on varasemalt 5-aastase kohustuse 

raames esitatud. 

 



Vääramatu jõud ja erandlikud asjaolud 

 Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artikkel 4 lõike 

2 kohaselt peab toetusesaaja või temalt sellekohase õiguse saanud 

isik teavitama pädevat ametiasutust vääramatu jõu või erandlike 

asjaolude ilmnemisest kirjalikult 15 tööpäeva jooksul alates päevast, 

mil see on võimalik ja esitama pädeva ametiasutuse nõutavad 

asjakohased tõendid. 

 Vääramatu jõu/erandlike asjaolude esinemisel on toetuse saajal 

õigus saada otsetoetusi. Maaelu arengu toetusmeetmete korral ei 

ole taotlejal õigus toetust täies mahus saada. Erandlike asjaolude 

esinemisel ei arvestata nõude täitmata jätmist tavapärase nõude rikkumisena, see 

tähendab, et järgnevatel aastatel ei arvestata seda korduvuse leidmisel. 

 



Kanep 

 Ühekojaline kanep 

  Isas- ja emasõied ühel taimel 

 

 Kahekojaline kanep 

  Eraldi emastaim ja isastaim 

 

 



Kanepi proov 

Kasutatakse meetodit A:  

 Proov koosneb 50 taimeosast põllu kohta. Proov võetakse 

20. päeval pärast õitsemise algust kuni 10. päevani pärast 

õitsemise lõppu. Kanepi õitsemise alguseks loetakse aega, kui 

õitsema on hakanud 10% taimedest. 

 Igalt valitud kanepi taimelt lõigatakse 30 cm pikkune osa, mis 

sisaldab vähemalt üht emasõisikut. Esindusliku proovi 

saamiseks võetakse taimi põllult (kindla intervalliga) nii, et terve 

põld oleks kaetud, kuid mitte kasvuala servadest. 

 

  



  Näited kanepi põldudest 



KSM sertifitseeritud seemne kasutamine 
Taotluse esitamise aastale eelneva kalendriaasta sügisesel ja taotluse 

esitamise aasta kevadisel teraviljade külvipinnal peab kokku kasutama 

vähemalt 15% sertifitseeritud teraviljaseemet.  

Teraviljad on põllumajanduskultuuride loetelus teraviljade grupis nimetatud 

kultuurid. 

Maisi ja tatra külvipinda ning teravilja ja teiste põllumajanduskultuuride segu 

külvipinda ei arvestata teraviljade kogupinna hulka ning sertifitseeritud 

seemnega külvatud teraviljade pinna hulka.  

Sertifitseeritud seemnena arvestatakse teraviljaseemet kategooriaga 

supereliit, eliit või sertifitseeritud.  

Maisi ja tatra sertifitseeritud seemet ei 

 arvestata sertifitseeritud teraviljaseemne 

 hulka.  



KSM sertifitseeritud seemne kasutamine 
Samale põllule ei tohi külvata sertifitseeritud ja sertifitseerimata teravilja 

seemet (va kui sertifitseerimata seemet kasutatakse allakülviks).  

Samale põllule ei tohi külvata sertifitseeritud teravilja seemet ja teise 

põllukultuuri sertifitseerimata seemet (näiteks teravili + hernes). 

Põllu üht osa ei tohi külvata sertifitseerimata ja teist osa sertifitseeritud 

teravilja seemnega (tegemist on 2 erineva põlluga). 

Põlluraamatus peab olema kanne sertifitseeritud seemnega külvamise 

kohta.   

Seemnepartii sertifitseerimist tõendav külvatud seemne müügipakendi 

etikett ja sertifitseeritud seemne ostmist tõendav dokument peavad olema 

kohustuseperioodi jooksul kohapeal kontrollimiseks kättesaadavad. 

 



Kasulikku infot 
Soovitame kasutada erinevaid infokanaleid PRIA edastatava info 

saamiseks! 

PRIA koduleht 

Facebook 

PRIA infokiri (liituda saab PRIA kodulehel www.pria.ee) 

e-PRIA kasutamise juhendid on kättesaadavad nii e-PRIAst iga 

vastava teenuse juurest kui ka PRIA kodulehel aadressil 

https://www.pria.ee/infokeskus/e-pria-kasutamise-juhendid  

Pindala- ja loomatoetuste infotelefon 737 7679 

Toetustega seotud info info@pria.ee  
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Tänud kuulamast! 
 


