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PMA NÕUETELE VASTAVUSE HINDAMISMAATRIKSID 
 
 
NÕUE 1: Kasutada on lubatud Eestis turule lubatud taimekaitsevahendeid.  
 
Turule lubatuks loetakse ka taimekaitsevahendid(tkv), mis on tkv registrist kustutatud 
omaniku avalduse alusel, kuid mille toimeaine on jätkuvalt direktiivi 91/414  lisas I. Alates 
14. juunist 2011. a on lubatud kasutada tkv-t, mis on tkv registrist kustutatud omaniku 
avalduse alusel, kuni 18 kuud peale turule lubamise tähtaja möödumist.  
 
 1 

Mõju nõude 
eesmärgile 
peaaegu 
puudub 

2 
Mõju nõude 
eesmärgile on 
vähene 

3 
Mõju nõude 
eesmärgile 
on oluline 

4 
Mõju nõude 
eesmärgile 
on väga suur 

 
 
Hindamis
-punktid 

Tõsidus  
 

Kasutatud 
tkv-t, mis ei 
ole Eestis 
turule lubatud, 
võõrkeelse 
etiketiga, kuid 
sisaldab 
toimeainet, 
mis on Eestis 
turule lubatud 

Kasutatud 
tkv-t, mis ei 
ole Eestis 
turule lubatud, 
võõrkeelse 
etiketiga ja 
sisaldab 
toimeainet, 
mis ei ole 
Eestis turule 
lubatud 

Kasutatud 
tkv-t, mis 
sisaldab 
toimeainet, 
mis on dir. 
91/414 lisast I 
kustutatud 

 

Ulatus Kuni 10% 10-20% 20-30% Üle 30%  

Püsivus Pritsitud sama 
põldu 1 kord 

Pritsitud sama 
põldu 2 korda 

Pritsitud sama 
põldu 3 korda 

Pritsitud sama 
põldu 4 korda 

 

Summa: 
tõsidus+ulatus 
+püsivus 
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NÕUE 2: Taimekaitsevahendit tohib kasutada ainult märgistusel nimetatud tingimustel, 
otstarbel, viisil ja kulunormide piires. 
Alanõue 2.1 Taimekaitsevahendit tohib kasutada ainult märgistusel nimetatud kultuuril. 

 1 
Mõju nõude 
eesmärgile 
peaaegu 
puudub 

2 
Mõju nõude 
eesmärgile 
on vähene 

3 
Mõju nõude 
eesmärgile 
on oluline 

4 
Mõju nõude 
eesmärgile on 
väga suur 

 
 
Hindamis-
punktid 

Tõsidus  Kasutatud 
tkv oli varem 
sellel 
kultuuril 
kasutada 
lubatud 

Tkv kasutati 
kultuuril, mis 
kuulub 
samasse 
sugukonda 
märgistusel 
nimetatud 
kultuuriga 

Tkv kasutati 
märgistusel 
nimetamata 
kultuuril, mis ei 
kuulu samasse 
sugukonda 
märgistusel 
nimetatud 
kultuuriga 

 

Ulatus Kuni 10 % 10-20 % 20-50 % > 50 %  
Püsivus Pritsitud 

sama põldu 1 
kord 

Pritsitud 
sama põldu 2 
korda 

Pritsitud 
sama põldu 3 
korda 

Pritsitud sama 
põldu 4 ja enam 
korda 

 

Summa: 
tõsidus+ulatus 
+püsivus 

    
 

 

 
Alanõue 2.2 Taimekaitsevahendit tohib kasutada ainult märgistusel nimetatud kulunormide 

piires. 

 1 
Mõju nõude 
eesmärgile 
peaaegu 
puudub 

2 
Mõju nõude 
eesmärgile 
on vähene 

3 
Mõju nõude 
eesmärgile 
on oluline 

4 
Mõju nõude 
eesmärgile on 
väga suur 

 
 
Hindamis-
punktid 

Tõsidus Kasutatud üle 
lubatud 
normi kuni 5 
% 

Kasutatud üle 
lubatud 
normi 5-20 % 

Kasutatud üle 
lubatud 
normi 20-50 
% 

Kasutatud üle 
lubatud normi  
> 50 % 

 

Ulatus Kuni 5 % 5-10 % 10-30 % > 30 % 
 

 

Püsivus Pritsitud 
sama põldu 1 
kord 

Pritsitud 
sama põldu 2 
korda 

Pritsitud 
sama põldu 3 
korda 

Pritsitud sama 
põldu 4 ja enam 
korda 

 

Summa: 
tõsidus+ulatus 
+püsivus 
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Alanõue 2.3: Taimekaitsevahendite kasutamisel tuleb kinni pidada märgistusel nimetatud 

kasutuspiirangutest (puhvertsoon, taimekaitsevahendi järjestikustel aastatel samal põllul 

kasutamise keeld). 

 1 
Mõju nõude 
eesmärgile 
peaaegu puudub 

2 
Mõju nõude 
eesmärgile 
on vähene 

3 
Mõju nõude 
eesmärgile on 
oluline 

4 
Mõju nõude 
eesmärgile on 
väga suur 

 
Hindam
is-
punktid 

Tõsidus Puhvertsooni laius 
kehtestatust kuni 10 
% väiksem 
 

Puhvertsooni 
laius 
kehtestatust 
10-30 % 
väiksem 

Puhvertsooni 
laius 
kehtestatust üle 
30 % väiksem 
või järgnevatel 
aastatel 
kasutada 
keelatud tkv-t  
kasutati samal 
põllul kahel 
järjestikusel 
aastal 

Puhvertsooni 
laius 
kehtestatust 
üle 30 % 
väiksem ja 
järgnevatel 
aastatel 
kasutada 
keelatud tkv-t 
kasutati samal 
põllul kolmel 
või enamal 
järjestikusel 
aastal 

 

Ulatus Puhvertsooni nõuet 
rikutud kraavi või 
oja kaldal, mis ei 
välju ettevõtte 
kasutuses olevalt 
maa-alalt. 
Järjestikustel 
aastatel kasutamise 
keeldu rikutud alla 
10 % haritavast 
maast 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Järjestikustel 
aastatel 
kasutamise 
keeldu 
rikutud 10-20 
% haritavast 
maast 

Puhvertsooni 
nõuet rikutud 
kraavi või oja 
kaldal, mis 
väljub ettevõtte 
kasutuses 
olevalt maa-
alalt. 
 
Järjestikustel 
aastatel 
kasutamise 
keeldu rikutud 
20-30 % 
haritavast 
maast 

Puhvertsooni 
nõuet rikutud 
jõe või järve 
kaldal. 
 
 
 
 
 
Järjestikustel 
aastatel 
kasutamise 
keeldu rikutud 
üle 30 % 
haritavast 
maast 

 

Püsivus Puhvertsooni nõuet 
rikutud samal põllul  
1 kord 

Puhvertsooni 
nõuet rikutud 
samal põllul 2 
korda 
 

Puhvertsooni 
nõuet rikutud 
samal põllul 3 
ja enam korda 

Rikutud tkv 
järjestikustel 
aastatel 
kasutamise 
keelu nõuet 

 

Summa: 
tõsidus+ 
ulatus 
+püsivus 
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PMA VÄETISTE JA TAIMEKAITSEVAHENDITE 
MIINIMUMNÕUETE HINDAMISMAATRIKSID 

 
 
VTK NÕUE 1: Taimekaitsetunnistuse alusel turustatava taimekaitsevahendi kasutaja 
peab olema läbinud taimekaitsekoolituse ja tal peab olema taimekaitsetunnistus. 

 

 1 punkt 
Mõju nõude 
eesmärgile 
peaaegu puudub 

2 punkti 
Mõju nõude 
eesmärgile on 
vähene 

3 punkti 
Mõju nõude 
eesmärgile on 
oluline 

4 punkti 
Mõju nõude 
eesmärgile on 
väga suur 

 
 
Hindamis-
punktid 

Tõsidus Tunnistuse 
kehtivusaeg 
ületatud 

Tunnistust ei 
ole ja pole ka 
varem olnud 

  
 

Ulatus Kuni 10 % 10-25 % Üle 25 %   

Püsivus Kasutanud ilma 
kehtiva 
tunnistuseta kuni 
1 aasta või uus 
taimekaitsetöötaja 

Kasutanud 
ilma kehtiva 
tunnistuseta  
1–5 aastat 

Kasutanud ilma 
kehtiva 
tunnistuseta  üle 
5 aasta 

 

 

Summa:  
tõsidus + 
ulatus + 
püsivus 
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VTK NÕUE 2: Kasutuses olev taimekaitseseade, välja arvatud käsi- ja selgprits ning 
seade, mida kasutatakse teadustöös või näidisena, peab läbima korralise tehnilise 
kontrolli iga 3 aasta järel. 

 

 1 punkt 
Mõju nõude 
eesmärgile 
peaaegu 
puudub 

2 punkti 
Mõju nõude 
eesmärgile on 
vähene 

3 punkti 
Mõju nõude 
eesmärgile on 
oluline 

4 punkti 
Mõju nõude 
eesmärgile 
on väga suur 

 
 
Hindamis-
punktid 

Tõsidus 

 

Kasutas 
taimekaitsetöödel 
pritsi, mis ei ole 
läbinud korralist 
tehnilist kontrolli 
ja on vanem kui 
3 a 

  

 

Ulatus 
Kuni 25 % 25-50 % Üle 50 %  

 

Püsivus Ei ole läbinud 
tehnilist 
kontrolli kuni 6 
kuud 

Ei ole läbinud 
tehnilist kontrolli 
6-12 kuud 

Ei ole läbinud 
tehnilist 
kontrolli üle 
aasta 

 

 

Summa:  
tõsidus + 
ulatus + 
püsivus 
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VTK  NÕUE 3: Taotleja peab järgima taimekaitsevahendi ohutu hoidmise nõudeid. 
Hoiukoht alljärgnevate nõuete tähenduses on hoiuruum, kapp või konteiner. 
 
Alanõue 3.1: Taimekaitsevahendit peab säilitama loetava märgistusega originaalpakendis 

hoiutingimustes, mis tagavad taimekaitsevahendi säilimise kasutuskõlblikuna. 

Taimekaitsevahendi suur pakend asetatakse põrandal hoidmise korral puitalusele. 

 1 punkt 
Mõju nõude 
eesmärgile 
peaaegu 
puudub 

2 punkti 
Mõju nõude 
eesmärgile on 
vähene 

3 punkti 
Mõju nõude 
eesmärgile on 
oluline 

4 punkti 
Mõju nõude 
eesmärgile 
on väga 
suur 

 
 
Hindamis-
punktid 

Tõsidus 
Suurt 
pakendit ei 
hoita 
puitalusel  

Ei ole originaal-
pakendis või 
originaalpakendis
, mitteloetava 
märgistusega  

Esineb vähemalt 
kahe nõude 
rikkumine  

 

 

Ulatus Kuni 50 
l või kg 

50 – 200 
 l või kg 

Üle 200 
 l või kg 

  

Püsivus Suurt 
pakendit ei 
hoita 
puitalusel 

 

Ei ole originaal-
pakend või 
mitteloetav 
märgistus 

 

 

Summa:  
tõsidus + 
ulatus + 
püsivus 

     

 
Alanõue 3.2: Taimekaitsevahendit võib säilitada selleks sobivas ruumis, väikese koguse puhul 

ka selleks ettenähtud konteineris või kapis, mis on lukustatud ja millel on mürgise aine puhul 

kasutatav hoiatusmärk. 

 1 punkt 
Mõju nõude 
eesmärgile 
peaaegu 
puudub 

2 punkti 
Mõju nõude 
eesmärgile on 
vähene 

3 punkti 
Mõju nõude 
eesmärgile on 
oluline 

4 punkti 
Mõju nõude 
eesmärgile on 
väga suur 

 
 
Hindamis-
punktid 

Tõsidus 
Hoiukohal 
puudub 
hoiatusmärk  

Hoiukoht ei 
ole lukustatav 

Hoiukoht ei ole 
lukustatav ja 
puudub 
hoiatusmärk  

Hoiukoht puudub, 
tkv hoitakse õues 
või mittesobivas 
ruumis 

 

Ulatus Alla 50  
l või kg 

50-200 
 l või kg 

Üle 200 
l või kg 

  

Püsivus 
Ajutine hoidmise 
koht 

 
Hoitud 
käesoleva aasta 
jooksul 

  

Summa:  
tõsidus + 
ulatus + 
püsivus 
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Alanõue 3.3: Taimekaitsevahendite hoiuruum peab vastama järgmistele nõuetele: olema 

vajaliku suurusega, hästi ventileeritav ja valgustatav; põrand peab olema vedelikku 

mitteläbilaskvast, keemilise aine toimele vastupidavast ja libisemisekindast materjalist ning 

kõrge künnisega; siseseinad peavad olema siledad ja kergesti puhastatavad. 

 1 punkt 
Mõju nõude 
eesmärgile 
peaaegu 
puudub 

2 punkti 
Mõju nõude 
eesmärgile on 
vähene 

3 punkti 
Mõju nõude 
eesmärgile on 
oluline 

4 punkti 
Mõju nõude 
eesmärgile on 
väga suur 

 
 
Hindamis-
punktid 

Tõsidus 

Künnis puudub  

Põrand vedelikku 
läbilaskev või 
ventilatsioon  või 
valgustus puudub  

Esineb vähemalt 
kahe nõude 
rikkumine 

  

Ulatus Alla 50  
l või kg 

50–200  
l või kg 

Üle 200 
 l või kg  

  

Püsivus Ajutine 
hoidmise koht 

 
Hoitud käesoleva 
aasta jooksul 

  

Summa:  
tõsidus + 
ulatus + 
püsivus 

     

 

Alanõue 3.4: Taimekaitsevahendi hoidmiseks ettenähtud kapp peab asuma hoones, mis ei ole 

elamu ega loomakasvatushoone. 

 1 punkt 
Mõju nõude 
eesmärgile 
peaaegu 
puudub 

2 punkti 
Mõju nõude 
eesmärgile on 
vähene 

3 punkti 
Mõju nõude 
eesmärgile on 
oluline 

4 punkti 
Mõju nõude 
eesmärgile 
on väga suur 

 
 
Hindamis-
punktid 

Tõsidus 

 

Kapp asub looma-
kasvatushoones ja ei 
ole eraldatud toidust, 
söödast, ravimitest, 
loomadest 

Kapp asub 
eluruumis 

 

 

Ulatus Kuni 0,5 m3 0,5-1 m3 Üle 1 m3   

Püsivus 
Kasutab ajutise 
hoidmise 
kohana 

 
Kasutab alalise 
hoidmise 
kohana 

 

 

Summa:  
tõsidus + 
ulatus + 
püsivus 
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Alanõue 3.5: Taimekaitsevahendi hoiuruumis peab olema vedelikku imavat materjali nagu 

liiva, saepuru või turvast ning hari, kühvel ja veekindel anum pakendist välja valgunud 

taimekaitsevahendi kogumiseks. Hoiuruumis peavad olema nähtaval kohal esmaabi- ja 

tulekustutusvahendid ning häirekeskuse hädaabinumber 112. 

 1 punkt 
Mõju nõude 
eesmärgile peaaegu 
puudub 

2 punkti 
Mõju nõude 
eesmärgile on 
vähene 

3 punkti 
Mõju nõude 
eesmärgile on 
oluline 

4 punkti 
Mõju nõude 
eesmärgile 
on väga suur 

 
 
Hindamis-
punktid 

Tõsidus Puuduvad vahendid 
väljanõrgunud tkv 
kogumiseks või 
tulekustutusvahendid 
või hädaabinumber 

Esineb vähemalt 
2 nõude 
rikkumine 
 

  

 

Ulatus Alla 50 
 l või kg 

50–200 
l või kg 

Üle 200  
l või kg 

 
 

Püsivus Nõude rikkumine 
kõrvaldatav 

   
 

Summa:  
tõsidus + 
ulatus + 
püsivus 

     

 

 

Alanõue 3.6: Taimekaitsevahendi tühja pakendit hoitakse taimekaitsevahendite hoiuruumis 

või selleks ettenähtud konteineris või kapis kuni pakendi üleandmiseni ohtlike jäätmete 

käitlejale. 

 1 punkt 
Mõju nõude 
eesmärgile 
peaaegu puudub 

2 punkti 
Mõju nõude 
eesmärgile on 
vähene 

3 punkti 
Mõju nõude 
eesmärgile on 
oluline 

4 punkti 
Mõju nõude 
eesmärgile 
on väga suur 

 
 
Hindamis-
punktid 

Tõsidus Tühjad pakendid 
loputatud, kuid ei 
hoita hoiukohas  

Tühjad pakendid 
loputamata ja ei 
hoita hoiukohas 

Tühje pakendeid 
hoitakse õues 

 

 

Ulatus Pakendite maht 
kuni 200 liitrit  

Pakendite maht 
üle 200 liitri 

  
 

Püsivus Käesoleva aasta 
taara 

Käesoleva aasta 
ja vanem taara 

  
 

Summa:  
tõsidus + 
ulatus + 
püsivus 

     

 


