
 

 

Pilootprojekt – Integreeritud kahjuritõrje meetmete juhiste ja suuniste 

väljatöötamine põllumajandustootjatele kogu EL (EÜ/DG AGRI). 

Avalik konkursi kutse juhtumiuuringutele 

Euroopa Komisjoni/DG AGRI jaoks läbiviidava pilootprojekti raames avaldame 

käesolevaga avaliku konkursi kutse juhtumiuuringute esitamiseks, et neid saaks kasutada 

käimasolevasse uuringusse.  

Kuigi pestitsiidide ülesanne on kaitsta põllukultuure, võib neil olla negatiivne mõju näiteks inimeste 

tervisele ja keskkonnale. Seepärast on pestitsiidid ja nende kasutamine ELi ja riiklikul tasandil rangelt 

reguleeritud. Lisaks sellele aitab Euroopa Komisjon kaasa pestitsiidide säästva kasutamise 

tagamisele direktiivi 2009/128/EÜ (säästva kasutamise direktiiv) kaudu, millega edendatakse 

muu hulgas integreeritud kahjuritõrje tehnikate kasutamist ja rakendamist, ning ühise 

põllumajanduspoliitika kaudu, mis hõlmab vahendeid, mis toetavad integreeritud kahjuritõrje 

direktiivis sätestatud integreeritud taimekaitse põhimõtete rakendamist. 

Käimasoleva pilootprojekti peamine eesmärk on anda taustteadmisi kõige paljulubavamate 

meetodite kohta, mis võiksid aidata põllumajandustootjatel, nõustajatel ja poliitikakujundajatel 

vähendada pestitsiidide kasutamise sõltuvust kogu ELis, nagu on soovitatud Euroopa Komisjoni 

strateegiaga "Talust taldikule" ja rohelise kokkuleppe raames. 

Pilootprojekti konkreetsed eesmärgid on järgmised:  

1. Anda põhjalik kirjeldus praegu kättesaadavatest rakendusmeetoditest (nt poliitika, 

põllumajandustavad, tehnoloogiad, erasektori algatused, näiteks sertifitseerimine), et 

vähendada sõltuvust pestitsiidide kasutamisest. Uuringus koostatakse ülevaade kõige 

asjakohasematest liikmesriikides väljatöötatud ja kasutatud vahenditest, poliitikast ja 

suunistest, kahjurite ja haiguste seirest ja prognoosimisest, tehnoloogiatest (nt bioloogiline 

kahjuritõrje mikroorganismide/viiruste, feromoonide, taimeekstraktide abil) ja 

alternatiivsetest tavadest (nt külvikord, vahekultuurid, segakultuurid, mittekeemiline 

umbrohutõrje, täppispõllumajandus, resistentsed sordid, kasulike organismide toetamine). 

Kirjeldus hõlmab erasektori algatusi ja muid riiklikke meetmeid, mis edendavad ja toetavad 

pestitsiidide kasutamisest sõltuvuse vähendamist. 

2. Hinnata 1. eesmärgis määratletud lähenemisviiside potentsiaali pestitsiidide 

kasutamisest sõltuvuse vähendamiseks ja tõestada nende tõhusust ning tõkkeid (tegelikke 

või tajutud), mis piiravad nende kasutuselevõttu. Eelkõige loetletakse ja hinnatakse takistusi 

ning selgitatakse nende põhjusi ja võimalikke viise nende ületamiseks. Uuringus uuritakse 

eelkõige järgmisi tegureid ja piiranguid: 

- majanduslikud aspektid (nt lisakulud võrreldes lisandväärtusega), mis on seotud 

põllumajanduse ja keskkonna muutlikkuse teguritega (nt klimaatilised, piirkondlikud, 

põllukultuurispetsiifilised tegurid), sealhulgas riskijuhtimine (kahjuritega seotud 

saagikahjude või kvaliteedikahjude kindlustuskavade olemasolu või puudumise 

korral); 

- muud aspektid, mis on seotud teadmiste, teabe kättesaadavuse ja 

juurdepääsetavuse, olemasolevate või tulevaste tehnoloogiate ja 

- Põllumajandustootjate ja teiste osalejate vahelised suhted kogu toidutoomise 

ahelas. 

3. Teha ettepanekuid konkreetsete strateegiate kohta, kuidas laiendada häid tavasid kogu 

ELis;  

4. Luua kogu ELi hõlmav andmebaas, mis sisaldab asjakohast teavet ja juhiseid, et võimaldada 

põllumajandustootjatel ja nõuandeteenistustel vähendada sõltuvust pestitsiidide kasutamisest, ning 

määrata kindlaks sobiv kommunikatsioonistrateegia selle võimalikult laialdaseks levitamiseks kogu 

ELis. 



 

 

 

Uuringu järeldused peaksid andma kasulikku teavet ELi ja liikmesriikide tasandil tulevaste tegevuste 

jaoks, sealhulgas ühise põllumajanduspoliitika rakendamiseks pärast 2020. aastat. 

Sellega seoses pööratakse erilist tähelepanu integreeritud taimekaitsele, nagu see on määratletud 

SUD-direktiivis ja liikmesriikide suunistes. Nelja uurimisteema jaoks kasutatakse erinevaid 

andmekogumise meetodeid, sealhulgas juhtumiuuringuid. 

Juhtumiuuringute eesmärgid ja ajakava 

 

Viiakse läbi 12 juhtumiuuringut, mille eesmärk on selgitada, kuidas vähendada sõltuvust 

pestitsiidide kasutamisest, tuginedes konkreetsetele näidetele, kus alates 2010. aastast on 

kasutusele võetud olulisi integreeritud taimekaitse meetmeid ja/või poliitikaid. Erilist tähelepanu 

pööratakse integreeritud taimekaitse kaheksale põhimõttele (nagu on sätestatud SUD-direktiivi III 

lisas) ja sellele, kuidas neid on rakendatud.  

Käesolev kutse juhtumiuuringuteks on suunatud erinevatele osalejatele, kes tegutsevad 

selles valdkonnas, sealhulgas põllumajandustootjatele, nõustajatele, teadus- ja/või 

tehnoloogiainstituutidele ning pädevatele asutustele.  

• Juhtumiuuringud viiakse läbi vabatahtlikkuse alusel ning need seisnevad aruteludes ja 

teabevahetuses uurimisrühmaga, keskendudes tingimustele, takistustele ja teguritele, mis 

mõjutasid pestitsiidide kasutamisest sõltuvuse vähendamist. Erilist tähelepanu pööratakse 

takistustele, mis võisid põllumajandustootjaid ITK tegutsemisest heidutada, ja viisidele, 

kuidas neid takistusi on ületatud/võiksid ületada. 

• Juhtumiuuringud hõlmavad tegevusi kõigis ELi liikmesriikides, kuid mitte ainult. Osalema on 

oodatud ka väljaspool ELi tehtud algatused;  

• Juhtumiuuringud viiakse läbi ajavahemikul mai-september 2021;  

• Iga juhtumiuuringu kohta koostatakse aruanne, mis levitatakse laialdaselt katseprojekti1 

lõpus. 

Kui olete huvitatud sellest avalikust konkursikutsest, täitke palun järgmisel leheküljel olev 

vorm ja saatke see meile tagasi hiljemalt 21/04/2021. Lisateabe saamiseks palume teil külastada 

projekti veebisaiti aadressil https://agrilpm.eu/ või võtta meiega ühendust aadressil 

agriipm@arcadia-international.net.

 
1 Vastavalt määruse (EL) 2016/679 (isikuandmete kaitse üldmäärus) kohastele andmekaitse- ja 
konfidentsiaalsuskohustustele. 
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Pilootprojekt – Integreeritud kahjuritõrje meetmete juhiste ja suuniste 

väljatöötamine põllumajandustootjatele kogu ELs (EÜ/DG AGRI). 

Avalik konkursikutse juhtumiuuringutele 

 

Algatuse nimi: …………………………………………………………………………………………………………… 

Projektijuhi koordinaadid: ………………………………………………………………………………………… 

Sihtmärk kahjurid: ……………………………………………………………………………….……….……….……………. 

Sihtkultuurid: ………………………………………………………………………………………….……………………………… 

Geograafiline ulatus: …………………………………………………………………………………….…………………… 

Eesmärgid: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Algatamise kuupäev: …………………………………………………………………………………….………………………. 

Algatuse eelarve: ………………………………………………………………………………………….…………….. 

Projekti kaasatud osalejad (sealhulgas põllumajandusettevõtte tüpoloogia kirjeldus): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Algatuse kirjeldus (maksimaalselt 1/2 lehekülge): 

 

 

 

 

Seni täheldatud tulemused (maksimaalselt 1/2 lehekülge): 

 

 

 

 

Edukustegurid, kitsaskohad/takistused ja algatuse kitsaskohad (maksimaalselt 1/2 

lehekülg): 

 

 

 

 

Avalikus konkursikutses osalemise motivatsioon (maksimaalselt 1/2 lehekülge): 

 

 

 

 

Palun esitage täidetud vorm agriipm@arcadia-international.net-le hiljemalt 21/04/2021. 

Täiendava teabe saamiseks palume teil külastada AGRI IPM-projekti veebisaiti. 
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