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Meie: 16.10.2017 nr 8.1-2/1874 

Taimekaitsevahendite kasutamise nõuete ja nende kontrollimisega seonduvate 
ettepanekute ning õigusaktides võimalike muudatuste tegemise arutamiseks toimunud 
kohtumisel saavutatud tulemustest ja edasistest tegevustest 

Austatud huviorganisatsioonide esindajad 
 
Seoses suviste mesilaste hukkumisjuhtumitega ja taimekaitseseaduse muutmise seaduse 
eelnõu väljatöötamise kavatsusega laekus Maaeluministeeriumile (edaspidi MEM) 
ettepanekuid Eesti Kutseliste Mesinike Ühingult (01.08.2017. a), Eesti Mesinike Liidult 
(02.08.2017. a), Ökoriik Eesti võrgustikult (08.08.2017. a) ja Eesti Mesinduse Koostöökogult 
(13.09.2017. a). Täname Teid esitatud ettepanekute eest. Kuna laekunud ettepanekud olid 
enamuses osas sisult kattuvad, siis pidasime asjakohaseks korraldada nende teemade 
arutamiseks kohtumise kõikide huvipooltega. 14.09.2017. a toimunud kohtumise eesmärk oli 
arutada ja selgitada taimekaitsevahendite kasutamisega seonduvaid ettepanekuid ning 
võimalusi õigusaktide muutmisel. Kokkuvõtvalt saavutati kohtumisel järgmised tulemused ja 
lepiti kokku edasised tegevused: 
1. Põllumajandusamet (edaspidi PMA) jälgib infolehtede läbivaatamisel, et õitsemise ajal 
kasutada lubatud taimekaitsevahendi kohta lisataks ajaline piirang (lubatud pritsida 
ajavahemikul 22.00–05.00), kui antud toote puhul pole riskihindamise käigus otsustatud 
teisiti; 
2. MEM kaalub määruses sätestatud teavitamiskohustusest loobumist, sest 
taimekaitsevahendite nõuetekohase kasutamise ning tõhusa järelevalve tulemusena on 
teavitusest saadava informatsiooni praktiline kasu küsitav; 
3. PMA eestvedamisel kohtuvad PMA registreerimise büroo, põllumeeste ning mesinike 
esindajad ja Eesti Maaülikooli teadlased vaatamaks üheskoos läbi küsimusi tekitavate 
taimekaitsevahendite kasutusjuhendid, et tagada nende selgus ning üheti mõistetavus; 
4. ühiselt leiti, et põlluraamatu süsteemi ei ole vaja hakata hetkel muutma; 
5. PMA eestvedamisel jätkatakse integreeritud taimekaitse teavitustööga 
mittepõllumajanduslikel aladel (esimese võimalusena tuleb eelistada niitmist); 
6. taimekaitsevahendite väärkasutamine ei ole aktsepteeritav ning rikkujad on tarvis 
vastutusele võtta. Selleks jätkab MEM taimekaitseseaduse muudatusega, mis võimaldaks 
turulelastud taimekaitsevahendi turustamise ja kasutamise nõuete rikkumise eest väärteo 
korras karistamist; 
7. MEM annab osalejatele tagasisidet, kas ja kuidas on põllualad Põllumajanduse Registrite ja 
Informatsiooni Ameti veebikaartidelt nähtavad; 
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8. PMA eestvedamisel kohtuvad PMA, Veterinaar- ja Toiduamet ning Eesti Maaülikooli 
teadlased arutamaks proovide võtmise metoodikat. 
 
Detailsemalt on võimalik kohtumisel arutatuga tutvuda protokollist, mis on käesoleva kirja 
lisa 1. Samuti on kirjale lisatud 01.09.2017. a mesindusorganisatsioonidele välja saadetud kiri, 
mis selgitab taimekaitsevahendite jääkide analüüsimeetodite akrediteeritust (lisa 2) ja mis on 
seoses suviste registreeritud mesilaste hukkumisjuhtumitega teemaks olnud. 
 
Maaeluministeerium peab oluliseks avatud ja head koostööd kõikide osapooltega, kes 
tunnevad muret nii inimeste kui ka loomade tervise ja keskkonna kaitse tagamise pärast ja 
soovivad oma ettepanekutega valdkonda paremaks muuta. Usume, et tehtud kokkulepped ja 
kavandatavad tegevused aitavad kaasa meie edasisele koostööle. 
 
 
Lugupidamisega 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Tarmo Tamm 
Maaeluminister 
 
Lisad: 
1. Protokoll, PROTOKOLL_taimekaitsevahendite ja mesinduse kohtumine.bdoc 
2. PMK_akrediteeritus_kiri_EKMU_ja_EML.bdoc 
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