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Põllumamajanduse märjad juured
The wet roots of agriculture

● Mesopotaamia
● Niiluse delta ja lamm
● Hiina suure jõed
● Indus ja Ganges
● Uus-Guinea mäestikusood
● Saheli ja Sahaara oaasid
● Kesk- ja Lõuna-Ameerika soised metsad
● Oaasid ja lammid rändkarjakasvatajate elus



  

Põllumajanduse ja märgalade kaitse 
konfliktid

Conflicts between agriculture and wetland 
conservation

● Kuivendus, sh.
– Sooheinamaade muutmine drenaažiga uudismaadeks

– Poldrid

– Väikemärgalade kadu põllumajandusmaastikus

– Turbakaevandamine

● Saastamine
● Võõrliigid
● Vee ärajuhtimine
● Soometsade raadamine



  

Põllumajandus kuivendatud 
turvasmuldadel

Agriculture on drained peatlands
● Kuivendatud turvasmullad mineraliseeruvad, eriti haritaval maal 
● Täna nende maade haritavana kasutamine tihti ka 

ebamajanduslik
● Rohumaa või püsikultuurina kasutus mõistlikum, kuid täielikult 

probleemi ei lahenda
– MAK toetab

● Vajalik on ka vee taseme tõstmine, mis pidurdaks turba 
mineraliseerumist ja käivitaks selle taastumise
– MAK täna ei toeta

– Probleemid otsetoetustega



  

ÜPP pärast 2020
CAP post 2020

● Eelnõud on väljas
● Üldeesmärgid:

– (a)tõhustada arukat, vastupidavat ja mitmekesist 
põllumajandussektorit, mis tagab toiduga 
kindlustatuse;

– (b)edendada keskkonnahoidu ja kliimameetmeid ning 
panustada liidu keskkonna- ja kliimaeesmärkidesse;

– (c)parandada maapiirkondade sotsiaal-majanduslikku 
olukorda. 



  

Erieesmärgid
Specific objectives

●  (a)toetada põllumajandustootja elujõulisust tagavat sissetulekut ja vastupanuvõimet kogu liidus, et tagada toiduga 
kindlustatus;

●

● (b)suurendada konkurentsivõimet ja turule orienteeritust, pöörates erilist tähelepanu teadusuuringutele, tehnoloogiale ja 
digiüleminekule;

●

● (c)parandada põllumajandustootjate positsiooni väärtusahelas;
●

● (d)panustada kliimamuutuste leevendamisse ja nendega kohanemisse ning säästvasse energiasse;
●

● (e)edendada säästvat arengut ja selliste loodusvarade tõhusat majandamist nagu vesi, muld ja õhk;
●

● (f)panustada elurikkuse kaitsesse, edendada ökosüsteemi teenuseid ning säilitada elupaiku ja maastikke;
●

● (g)olla atraktiivne noorte põllumajandustootjate jaoks ja soodustada ettevõtluse arengut maapiirkondades;
●

● (h)edendada tööhõivet, majanduskasvu, sotsiaalset kaasatust ja maapiirkondade arengut, sealhulgas biomajandust ja 
säästvat metsamajandust;

●

● (i)parandada ELi põllumajanduse reageerimist ühiskonna nõudlusele toidu ja tervise osas, siia alla kuulub nii ohutu, 
toitev ja säästev toit, toidu raiskamine kui ka loomade heaolu. 



  

Vaja on:
Needs

● Tagada märgalaviljeluse toetusõiguslikus 
(jätkusuutlikkuseks antav põhiline 
sissetulekutoetus) – 1. sammas

● Toetada ökokavade raames(?) – 1. sammas
● Toetada keskkonna- ja kliimameetme raames – 

2. sammas



  

On aeg taastada rahu märgalade ja 
põllumajanduse vahel

Time is come to restore peace between 
agriculture and wetlands
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