
 

Aruandega kogutakse andmeid riikliku statistilise vaatluse „Põllumajandusloendus 2010” tarbeks. Peamiselt just nende andmete põhjal

analüüsitakse põllumajanduse olukorda ja koostatakse arenguplaane.

Kui majapidamise andmed on 2010. a esitatud Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (PRIA), on need küsimustikus

võrdluseks toodud. Kui PRIA andmed ei lange täpselt kokku Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1166/2008 nõutavate

statistiliste andmetega, on erinevust selgitatud. Alati, kui tegelikud andmed erinevad administratiivsetest andmetest (juurderentimiste vm

tõttu), tuleb põllumajandusloenduse ankeeti märkida tegelikud andmed. See kehtib kõikide pindade ja loomade kohta, olenemata

eeltäitmistest. Mõnel juhul palutakse parandusele ka selgitust.

Palume Teil anda andmed seisuga 1. september 2010. Osa andmeid palutakse ka viimase aasta kohta, s.o 1. september 2009 – 31. august

2010.

 
 

Teie andmete õigsus tagab statistilise info tõepärasuse.
 
 

eSTATis aruandevormide esitajad
 
Pärast aruandevormi täitmist ja kinnitamist saate aruannet andmebaasis vaadata, valides vastava perioodi. Kui pärast esitamist selguvad

vead või ebatäpsused, tehke vastava perioodi aruandesse parandused.

Jälgige, et olete aruandevormi täites õige lahtri peal. Sisestades numbrilisel väljal olles tähemärke, ilmub salvestamisel ekraanile vastav

veateade.

 

Mõnele aruande väljale on rakendatud loogilisi (aritmeetilisi) kontrolle vältimaks andmete sisestusel võimalikke vigu. Kui teatud lahtrite puhul

on Teie sisestatud andmed vastuolus, ilmub aruande kinnitamisel selle kohta veateade. Vigade ilmnemisel vaadake andmed hoolikalt üle ja

tehke parandused. Aruandes olevad kontrollid on toodud mõistete ja selgituste järel.
 

Mõisted ja selgitused — lahtreid täites saab klõpsata linki ja lugeda kasutatava mõiste sisu.
 

Paberaruandevormide esitajad 
 

Soovitame Teil jätta täidetud aruandevormist (kas paberil või failina) endale koopia. See hõlbustab tekkivate küsimuste lahendamist ja

järgmise perioodi aruande koostamist.

 

Aruandes kasutatavad tähised, mõisted ja selgitused 
 

TÄHISED 
 
Mõistetes ja kontrollides tähistab R rida ja V veergu (nt R100 - rida 100, R200V3 - rida 200, veerg 3).

Punktid nimetuse ees tähistavad alajaotisi.

xxxxx  tähistab lahtreid, mida ei pea täitma.
 
ÜLDISED MÕISTED JA SELGITUSED
Mõiste Selgitus
Loomade aastakeskmine arv loomade keskmine arv aasta jooksul.

Majapidamine majapidamine, kus on vähemalt üks hektar kasutatavat põllumajandusmaad või on vähem kui üks hektar kasutatavat
põllumajandusmaad või see puudub, kuid põllumajandussaadusi toodetakse või põllumajandusloomi, -linde ja mesilasi
peetakse põhiliselt (üle poole) müügiks. Kasutatavaks põllumajandusmaaks loetakse põllumaa, viljapuu- ja marjaaiad,
puukoolid ja püsirohumaa, sh PRIA toetusega hooldatav.

Majapidamise valdaja isik, kelle nimel majapidamine tegutseb ja kes selle eest juriidiliselt ja majanduslikult vastutab. Valdaja võib olla majapidamise
omanik või rentnik. Valdaja võib delegeerida kõik või osa igapäevasest rahalisest või tootmist puudutavast otsustusõigusest
majapidamise juhtimisel majapidamise juhile.
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TABELITE SELGITUSED
Rea/veeru
kood

Rea/veeru nimetus Selgitus

TABEL 1a. Majapidamise üldandmed

RAT1_1 PRIA kliendi identifikaator PRIA identifikaator on eeltäidetud, kui majapidamise maad ja/või
loomad on registreeritud PRIA-s.

RAT1_2 Mahepõllumajanduse registri kliendi identifikaator mahepõllumajanduse registri identifikaator on eeltäidetud, kui
majapidamise maad ja/või loomad on registreeritud
mahepõllumajanduse registris.

RA1 Kas teie majapidamine tegutseb praegu? majapidamine loetakse tegutsevaks, kui Teie valduses on kas üks
hektar kasutatavat põllumajandusmaad, vähem kui üks hektar
kasutatavat põllumajandusmaad või see puudub, kuid
põllumajandussaadusi toodetakse põhiliselt (üle poole) müügiks.
Kasutatavaks põllumajandusmaaks loetakse põllumaa, viljapuu- ja
marjaaiad, puukoolid, koduaed ja püsirohumaa, sh PRIA toetusega
hooldatav.

RA2 Kui Teie majapidamine ei tegutse enam, kuid Teie maad ja/või
loomad on registreeritud PRIA-s ja/või mahepõllumajanduse
registris, siis märkige, kelle kasutusse Teie maad ja/või loomad on
antud.

palun märkige nimed ja kõik teadaolevad kontaktandmed.
Täidetakse ainult juhul, kui on maad ja/või loomad on PRIA-s ja/või
mahepõllumajanduse registris registreeritud ja teis(t)ele isiku(te)le
kasutada antud.

RA3 Kui Teie majapidamine ei tegutse enam, kuid Te olete kantud
äriregistrisse, siis milline on Teie põhiline tegevusala?

märkige põhiline tegevusala. Täidetakse juhul, kui RA1V1 = 1.

RA7 Majapidamise põhiline tegevuskoht majapidamise keskuse (või maa põhiosa) asukoht. Valdaja elukoht
või kontor, kui see ei asu üle viie km kaugusel põhilisest
tegevuskohast, või hoonete asukoht majapidamise maadel.

TABEL 2. Maavaldus

V1 Pind, ha (täpsus 0,01) 2010. aastal.

RB1 Maavaldus kokku majapidamise valduses olev maa, sh omanduses olev (v.a rendile
antud) ja rendile võetud maa ning muu maakasutus.

RB2T Kasutatav põllumajandusmaa 2010. a PRIA andmetel PRIA-le teatatud pind ei hõlma koduaia ja katmikkultuuride pindu,
mõningatel juhtudel ka juurde renditud maad. Seega ei pruugi PRIA
-s kajastuda kogu majapidamise tegelik kasutatav
põllumajandusmaa. Järgmise küsimuse (B2) puhul palume kindlasti
anda andmed kogu kasutatava põllumajandusmaa kohta.

RB2 Kasutatav põllumajandusmaa 2010. aastal põllumajandussaaduste tootmiseks kasutatav või
mittekasutatav, kuid heades põllumajandus- ja
keskkonnatingimustes säilitatav maa (põllumaa (sh kesa),
püsirohumaa (sh PRIA toetusega hooldatav), viljapuude ja
marjakultuuride maa, puukoolide maa (sh puuistikute kasvatamine
metsamaal nende müügiks) koduaed).

RB2_1 Kasutatava põllumajandusmaa pinna (rida B2) vähenemise selgitus
(kui rida B2 on väiksem kui rida B2T)

täidetakse ainult juhul, kui tegeliku kasutatava põllumajandusmaa
pind on väiksem kui PRIA andmetel (kui RB2V1 < RB2TV1). Kui
olete maa rendile andnud, märkige rendilevõtja(te) nimi (nimed) ja
kõik teadaolevad kontaktandmed.

RB3_1 Omand omanduses olev kasutatav põllumajandusmaa.

RB3_2 Rendimaa rendi eest kasutatav põllumajandusmaa.

RB3_3 Muu valdus kasutatava põllumajandusmaa muud valduse liigid (k.a tasuta
kasutusse saadud maa).

RB6 Metsamaa metsaga kaetud metsamaa ja metsata metsamaa (lageala). Siin
arvestatakse ka metsapuuistikute kasvatamist metsamaal oma
tarbeks ja jõulukuuskede kasvatamist metsamaal.

RB7 Lühikese (kuni 20aastase) raieringiga mets raiering tähendab ühe metsapõlve kestust, hooldusraiet ei
arvestata. Puuliikidest kuuluvad siia näiteks lepp, pappel ja paju.

RB8 Kasutamata põllumajandusmaa põllumajandusmaa, mida ei kasutata vaatlusaastal
põllumajandussaaduste tootmiseks. Siia kuulub ka hooldusniitmise
pind, mille eest ei saada pindalapõhiseid toetusi. Siia ei kuulu
külvikordade süsteemis olev kesa.

RB9 Muu maa hoonete, iluaedade, teede, karjääride ja veekogude all olev maa
ning viljatu maa (nõmm, raba). Siia kuulub ka
mittepõllumajandusmaa, kus kasvatatakse metsamarjakultuure, ja
seenekasvatuspind.

RB9_1 Muu maa puudumise selgitus (täidetakse ainult juhul, kui muu maa
pind on null, kuid kasvatatakse seeni ja/või peetakse loomi)

täidetakse ainult juhul, kui muu maa pind on null, kuid kasvatatakse
seeni ja/või peetakse veiseid, lambaid ja kitsi, hobuseid, sigu või
kodulinde (siis peaks üldjuhul olema ka muu maa, nt
loomakasvatushoone alune pind).

TABEL 3. Kasutatav põllumajandusmaa

V1 Pind, ha (täpsus 0,01) 2010. aastal.

RB10 Koduaed oma tarbeks tavaliselt elamu juures asuv maa, kus aiasaadusi kasvatatakse oma
pere tarbeks (müüakse ainult juhuslikke ülejääke). Siin ei arvestata
iluaedu, parke ega muruplatse. Koduaia pinnaks ei saa märkida üle
0,4 ha. Kui pind on suurem, tuleb see jaotada kultuuride vahel.
Koduaias kasvavate kultuuride kasvupinda ärge arvestage enam
ühegi teise kultuuri kasvupinna juures.
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RB11 Püsirohumaa karja- ja heinamaa (külvatud või isekülvunud), mida kasutatakse
haljasmassi või heina tootmiseks või karjatamiseks või ei kasutata,
kuid säilitatakse heades põllumajandus- ja keskkonnatingimustes,
ja mille eest saadakse pindalapõhiseid toetusi. Siia kuulub ka
külvatud mitmeaastaste heintaimede kasvupind, mida on kasutatud
viis aastat või rohkem.

RB12 Tootmisest ajutiselt kõrvale jäetud maa, mille eest saadakse
pindalapõhiseid toetusi

tootmisest ajutiselt kõrvale jäetud on maa, mida ei kasutata
haljasmassi või heina tootmiseks ega karjatamiseks, kuid
säilitatakse heades põllumajandus- ja keskkonnatingimustes ja
saadakse selle eest pindalapõhiseid toetusi.

RB14 Puukool avamaa, kus kasvatatakse metsapuu-, viljapuu-, marjapõõsa- ja
ehistaimeistikuid aeda, parki jm istutamiseks; põllumajandus- või
metsamaa, kus kasvatatakse metsapuuistikuid müügiks. Siin ei
arvestata metsamaad, kus kasvatatakse metsapuuistikuid oma
tarbeks või jõulukuuski.

RB15 Viljapuud kõik viljapuud, olenemata sellest, kas need juba kannavad, v.a
koduaias kasvatatavad viljapuud.

RB16 Marjakultuurid marjakultuurid (v.a maasikad ja oma tarbeks koduaias kasvatatavad
marjapõõsad), astelpaju ja metsamarjakultuurid
põllumajandusmaal, olenemata sellest, kas need juba kannavad.
Siia ei kuulu metsamarjakultuurid mittepõllumajandusmaal.

RB17T Põllumaa põllumaa pind tuleb jagada tabelis nr 4 loetletud kultuuride vahel.

TABEL 4. Põllumaa põllumaa pind, mis on märgitud tabelis nr 3 real B17T, tuleb jagada
tabelis nr 4 loetletud kultuuride vahel.

V1 Pind, ha (täpsus 0,01) 2010. aastal.

RB19_1 Talinisu teravili tera saamiseks (haljassööda tootmiseks kasutatavat teravilja
ärge arvestage.)

RB19_2 Suvinisu teravili tera saamiseks (haljassööda tootmiseks kasutatavat teravilja
ärge arvestage.)

RB19_4 Rukis teravili tera saamiseks (haljassööda tootmiseks kasutatavat teravilja
ärge arvestage.)

RB19_5 Talioder teravili tera saamiseks (haljassööda tootmiseks kasutatavat teravilja
ärge arvestage.)

RB19_6 Suvioder teravili tera saamiseks (haljassööda tootmiseks kasutatavat teravilja
ärge arvestage.)

RB19_8 Kaer teravili tera saamiseks (haljassööda tootmiseks kasutatavat teravilja
ärge arvestage.)

RB19_9 Tatar teravili tera saamiseks (haljassööda tootmiseks kasutatavat teravilja
ärge arvestage.)

RB19_10 Tritikale teravili tera saamiseks (haljassööda tootmiseks kasutatavat teravilja
ärge arvestage.)

RB19_11 Teraviljade segu teravili tera saamiseks (haljassööda tootmiseks kasutatavat teravilja
ärge arvestage.)

RB21_1 Põldhernes kaunvili tera saamiseks, ka tera- ja kaunvilja segu tera saamiseks.
(Haljassööda tootmiseks kasutatavat kaunvilja ärge arvestage.)

RB21_2 Põlduba kaunvili tera saamiseks. (Haljassööda tootmiseks kasutatavat
kaunvilja ärge arvestage.)

RB21_4 Muu kaunvili kaunvili tera saamiseks, sh lääts, vikk, kikerhernes jm. (Haljassööda
tootmiseks kasutatavat kaunvilja ärge arvestage.)

RB25_1 Taliraps õliseemne saamiseks.

RB25_2 Suviraps ja rüps õliseemne saamiseks.

RB25_6 Ravim- ja maitsetaimed köömned, kummel, meliss, saialill jm.

RB25_9 Muud tehnilised kultuurid sinep, tuder, sigur jm.

RB27_1 Köögivili avamaal ja madala katte all v.a seemnekasvatus.

RB28 Köögivili ja maasikad, mida kasvatatakse vahelduvalt teiste
põllukultuuridega

siin ärge arvestage pindu, mida kasutatakse ainult köögivilja-,
maasika-, lille- ja ehistaimekasvatuseks.

RB30 Lilled ja ehistaimed müügiks avamaal ja madala katte all siin ei arvestata ehistaimeistikuid, mis kuuluvad puukooli alla.

RB30A 2010. aastal külvatud/istutatud lilled ja ehistaimed avamaal ja
madala katte all (müügiks)

siin ei arvestata ehistaimeistikuid, mis kuuluvad puukooli alla.

RB32_1 Katmikköögivili kultuurid, mis kogu kasvuaja või enamiku sellest asuvad
kasvuhoonetes, mis on kaetud klaasiga või elastse või jäiga
plastiga.

RB32_2 Katmiklilled ja -ehistaimed kultuurid, mis kogu kasvuaja või enamiku sellest asuvad
kasvuhoonetes, mis on kaetud klaasiga või elastse või jäiga
plastiga.

RB34_1 Söödajuurvili v.a seemnekasvatus.

RB34_2 Söödakapsas v.a seemnekasvatus.

RB34_4 Ristik (80% ja rohkem) lühiajalisel rohumaal heintaimed, mida kasvatatakse külvikordade süsteemis kuni viie
aasta kestel, et karjatada loomi ja/või toota heina/silo. Allakülve,
heinaseemnekasvatust müügiks ja püsirohumaid ärge siin
arvestage.

RB34_4A 2010. aastal külvatud ristik (80% ja rohkem) lühiajalisel rohumaal heintaimed, mida kasvatatakse külvikordade süsteemis kuni viie
aasta kestel, et karjatada loomi ja/või toota heina/silo. Allakülve,
heinaseemnekasvatust müügiks ja püsirohumaid ärge siin
arvestage.
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RB34_5 Lutsern (80% ja rohkem) lühiajalisel rohumaal heintaimed, mida kasvatatakse külvikordade süsteemis kuni viie
aasta kestel, et karjatada loomi ja/või toota heina/silo. Allakülve,
heinaseemnekasvatust müügiks ja püsirohumaid ärge siin
arvestage.

RB34_5A 2010. aastal külvatud lutsern (80% ja rohkem) lühiajalisel rohumaal heintaimed, mida kasvatatakse külvikordade süsteemis kuni viie
aasta kestel, et karjatada loomi ja/või toota heina/silo. Allakülve,
heinaseemnekasvatust müügiks ja püsirohumaid ärge siin
arvestage.

RB34_6 Muud liblikõielised (80% ja rohkem) lühiajalisel rohumaal heintaimed, mida kasvatatakse külvikordade süsteemis kuni viie
aasta kestel, et karjatada loomi ja/või toota heina/silo. Allakülve,
heinaseemnekasvatust müügiks ja püsirohumaid ärge siin
arvestage.

RB34_6A 2010. aastal külvatud muud liblikõielised (80% ja rohkem)
lühiajalisel rohumaal

heintaimed, mida kasvatatakse külvikordade süsteemis kuni viie
aasta kestel, et karjatada loomi ja/või toota heina/silo. Allakülve,
heinaseemnekasvatust müügiks ja püsirohumaid ärge siin
arvestage.

RB34_8 Muu lühiajaline rohumaa heintaimed, mida kasvatatakse külvikordade süsteemis kuni viie
aasta kestel, et karjatada loomi ja/või toota heina/silo. Allakülve,
heinaseemnekasvatust müügiks ja püsirohumaid ärge siin
arvestage.

RB34_8A 2010. aastal külvatud muu lühiajaline rohumaa heintaimed, mida kasvatatakse külvikordade süsteemis kuni viie
aasta kestel, et karjatada loomi ja/või toota heina/silo. Allakülve,
heinaseemnekasvatust müügiks ja püsirohumaid ärge siin
arvestage.

RB34_9 Mais haljassööda ja silo tootmiseks külvikordade süsteemis haljassööda ja silo tootmiseks kasvatatavad
taimed.

RB34_10 Tera- ja kaunvili haljassööda ja silo tootmiseks külvikordade süsteemis haljassööda ja silo tootmiseks kasvatatavad
taimed.

RB34_11 Raps ja rüps haljassööda ja silo tootmiseks külvikordade süsteemis haljassööda ja silo tootmiseks kasvatatavad
taimed.

RB34_12 Muud söödataimed üheaastane raihein jm.

RB36 Köögivilja-, söödajuurvilja- või heinaseemnekasvatus müügiks v.a allakülv.

RB36A 2010. aastal külvatud köögivilja-, söödajuurvilja- või heinaseemne
kasvatamine müügiks

v.a allakülv.

RC5T Viimase aasta jooksul avamaale külvatud põllukultuurid (sh selle
aasta saagiks külvatud talivili)

ridade B19_1; B19_2; B19_4; B19_5; B19_6; B19_8V; B19_9;
B19_10; B19_11; B21_1; B21_2; B21_4; B23; B25_1; B25_2;
B25_4; B25_5; B25_6A; B25_7; B25_8A; B25_9A; B27_1; B27_2A;
B30A; B34_1; B34_2; B34_4A; B34_5A; B34_6A; B34_8A; B34_9;
B34_10; B34_11; B34_12 ja B36A väärtuste summa veerus 1.
Sellel pinnal kasutatud vähelevinud maaharimismeetodite kohta
küsime tabelis nr 5 ridadel C7_1 ja C7_2

RC8T Viimase aasta jooksul külvatud põllukultuurid avamaal (sh selle
aasta saagiks külvatud talivili) koos kesaga

ridade B19_1; B19_2; B19_4; B19_5; B19_6; B19_8; B19_9;
B19_10; B19_11; B21_1; B21_2; B21_4; B23; B25_1; B25_2;
B25_4; B25_5; B25_6A; B25_7; B25_8A; B25_9A; B27_1; B27_2A;
B30A; B34_1; B34_2; B34_4A; B34_5A; B34_6A; B34_8A; B34_9;
B34_10; B34_11; B34_12; B36A; B38_1 ja B38_2 väärtuste summa
veerus 1. Real C8T märgitud pind tuleb jagada erinevate talviste
katete vahel tabelis nr 6 ridadel C8_1; C8_2; C8_3 ja C8_4.

TABEL 5. Põllumaa harimise Eestis vähelevinud meetodid viimase
aasta jooksul avamaale külvatud põllukultuuride pinnal

küsimused puudutavad ainult viimase aasta jooksul avamaale
külvatud põllukultuuride pinda (sh selle aasta saagiks külvatud
talivili); siin ei arvestata kesa.

V1 Pind, ha (täpsus 0,01) küsimused puudutavad ainult viimase aasta jooksul avamaale
külvatud põllukultuuride pinda (sh selle aasta saagiks külvatud
talivili); siin ei arvestata kesa.

RC7_1 Künnita harimine (tüükülv) maaharimismeetod, kus maad koristuse ja külvi vahel ei harita.

RC7_2 Pindharimine maaharimismeetod, kus erosiooni vältimise eesmärgil küntakse
maad koristuse ja külvi vahel ainult osaliselt ja vähemalt kolmandik
taimejääkidest jääb mullale.

TABEL 6. Põllumaa talvine pinnakate eelmisel talvel siin arvestatakse viimase aasta jooksul avamaale külvatud
põllukultuuride pinda (sh selle aasta saagiks külvatud talivili) ja
kesa.

RC8_1 Talivili ridade B19_1; B19_4; B19_5; B19_10 ja B25_1 väärtuste summa.

RC8_3 Taimejäägid sh kõrretüükad, põhk vm (v.a kartulipealsed).

TABEL 7. Põllumaa osalemine külvikorras külvikorras ei osale pinnad, millel vähemalt kolm aastat järjest
kasvab üks ja sama kultuur. Külvikorras võib vaheldada ka eri
teravilju. Lühiajaline rohumaa, samuti pind, kus katmikkultuure,
köögivilja ja maasikaid vaheldatakse ainult köögivilja, maasikate,
lillede ja ehistaimedega, loetakse alati täielikult külvikorras
osalevaks.

TABEL 9. Põllumajandusmaa (v.a katmikala ja koduaia) niisutus

RC12_1 Vihmutusseadmed ärge arvestage seadmeid, mida olete kasutanud ainult katmikalal ja
koduaias.

RC12_2 Tilkkastmisseadmed ärge arvestage seadmeid, mida olete kasutanud ainult katmikalal ja
koduaias.

RC13 Võimalik niisutatav pind kasutatavast põllumajandusmaast arvestage nii seadmeid kui ka veeressurssi.

RC15 Viimase 12 kuu jooksul kasutatud vee kogus siin ärge arvestage katmikala ja koduaia niisutust. Võib jääda ka
tühjaks, kui Te ei oska vee kogust hinnata. Sel juhul kirjeldage real
C15_1 veerus 1, kui tihti ja palju maad niisutate.
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RC15_1 Niisutamiseks kasutatud vee koguse selgitus, kui vee kogust
kuupmeetrites ei osatud hinnata

täidetakse ainult juhul, kui niisutatud pind (rida C13) on märgitud ja
kasutatud vee kogus (rida C15) mitte. Kui Te ei oska vee kogust
hinnata, siis palun kirjeldage, kui tihti ja palju Te maad niisutate.

RC14 Viimase 12 kuu jooksul vähemalt korra niisutatud pind kasutatavast
põllumajandusmaast

siia hulka ärge arvestage katmikala ega koduaeda.

RC16_1 Teravili teravili tera saamiseks.

RC16_2 Kaunvili kaunvili tera saamiseks.

RC16_6 Köögivili ja maasikad avamaal ja madala katte all v.a koduaias.

RC16_9 Muud põllumaad v.a katmikkultuurid. Sh õlilina, ravim- ja maitsetaimed, humal, muud
tehnilised kultuurid, avamaa lilled ja ehistaimed, söödajuurvili ja
söödakapsas, liblikõielised lühiajalisel rohumaal (80% ja rohkem),
muud söödataimed, seemnekasvatuse pind, kesad ning köögivili ja
maasikad pindadel, mida kasutatakse ainult köögivilja-, maasika-,
lille- ja ehistaimekasvatuseks.

RC16_10 Viljapuud ja marjakultuurid v.a koduaias.

RC18 Kasutatava põllumajandusmaa pind, mida on viimase kolme aasta
jooksul keskmiselt niisutatud

siia hulka ärge arvestage katmikala ega koduaeda.

TABEL 11. Seenekasvatus

RC20 Seente kasvupind seened, mida kasvatatakse spetsiaalsetes hoonetes, keldrites jm.
Märkige kogu kasulik kasvupind (riiulid, kotid jm).

TABEL 12. Veiste arv 1. septembril 2010

RD3 Veiste arv 1. septembril 2010 elektroonsel täitmisel summeeritakse automaatselt; ridade RD3_1;
RD3_2; RD3_3; RD3_4; RD3_5; RD3_6 ja RD3_7 väärtuste
summa.

TABEL 13. Veiste pidamise viis viimase aasta jooksul (1. september
2009 - 31. august 2010)

RD4 Veiste arv aastakeskmisena elektroonsel täitmisel summeeritakse automaatselt; ridade RD4_1;
RD4_2; RD4_3; RD4_4 ja RD4_5 väärtuste summa.

TABEL 15. Karjatamine viimase aasta jooksul (1. september 2009 - 31.
august 2010) ja selgitused

RD9 Karjatamiseks kasutatud pind lühiajaline rohumaa ja püsirohumaa. Karjatatavat pinda võidakse ka
niita.

RD9_1 Karjatamiseks kasutatud pinna puudumise selgitus loomade
olemasolu korral

täidetakse ainult juhul, kui majapidamises peetakse rohusööjaid
loomi, kuid karjatamiseks kasutatud pinda pole märgitud.

RD10 Karjatamise aeg ei ole tähtis, kas loomad on öösel laudas või karjamaal olnud.
Karjatamispäevana arvestatakse iga päeva, mil loomad on olnud
vähemalt kaks tundi karjamaal. Kui eri loomi on karjatatud eri aja
jooksul, siis arvestatakse kõige pikemat aega, samas arvestatakse
sel juhul ainult neid loomi, kel on oluline mõju majapidamise
tegevusele.

RD10A Kui peetakse rohusööjaid loomi, siis peaksid olema märgitud ka
söödakultuurid või püsirohumaa toodangu saamiseks

täidetakse ainult juhul, kui majapidamises peetakse rohusööjaid
loomi, aga söödakultuure ega püsirohumaad toodangu saamiseks
ei ole märgitud.

RD10B Kui kasvatatakse söödakultuure, siis üldjuhul peaks majapidamises
olema ka loomi

täidetakse ainult juhul, kui majapidamises kasvatatakse
söödakultuure, kuid loomi ei ole märgitud.

TABEL 16. Sigade arv 1. septembril 2010

RD12 Sigade arv 1. septembril 2010 elektroonsel täitmisel summeeritakse automaatselt; ridade RD12_1;
RD12_2 ja RD12_3 väärtuste summa.

TABEL 17. Sigade pidamise viis viimase aasta jooksul (1. september
2009 - 31. august 2010)

RD13 Sigade arv aastakeskmisena elektroonsel täitmisel summeeritakse automaatselt; ridade RD13_1;
RD13_2; RD13_3 ja RD13_4 väärtuste summa.

TABEL 19. Munakanade pidamise viis viimase aasta jooksul (1.
september 2009 - 31. august 2010)

RD20 Munakanade arv aastakeskmisena elektroonsel täitmisel summeeritakse automaatselt; ridade RD20_1;
RD20_2; RD20_3; RD20_4 ja RD20_5 väärtuste summa.

TABEL 28. Tööjõud majapidamises tööaja järgi viimase aasta jooksul
(1. september 2009 - 31. august 2010), inimeste arv

arvestada tuleb ainult põllumajandustöid ja mitte kodutöid. Tööajana
on mõeldud ühe töötaja aasta täistööaega, mis on hinnangu järgi
1800 tundi, s.o 225 tööpäeva, igas 8 tundi.
Põllumajandustööd on korraldamine ja juhtimine (ost, müük,
arvestus jms); põllutöö; loomakasvatus; põllumajandussaaduste
ladustamine, töötlemine ja turustamise ettevalmistamine; transport
majapidamise tööjõu abil; põllumajandusliku tootmisega seotud ja
sellest eraldamatud tegevused.
Põllumajandustööd ei ole kolmanda poole palgatud töötajate või
vastastikuse abistamise lepingu alusel tehtav töö; majapidamistöö
(kodutöö); metsamajanduse, kalanduse, jahinduse või
kalakasvatuse valdkonnas tehtud töö; eraldi määratletavad
kõrvaltegevused (nt põllumajandussaaduste töötlus) ja töö
väljaspool majapidamist või teises majapidamises.

TABEL 28a. Tööjõud majapidamises tööaja järgi viimase aasta jooksul
(1. september 2009 - 31. august 2010)
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RE14 Majapidamises töötavad valdaja naissoost pereliikmed (v.a
abikaasa)

arvesse lähevad kõik vähemalt 17aastased või põhihariduse
omandanud isikud, kes on majapidamises teinud
põllumajandussaaduste tootmise, säilitamise ja nendega seotud
töid - talutöid. Majapidamises töötavad valdaja pereliikmed on
valdaja sugulased (v.a abikaasa), kes on tema majapidamises
talutööd teinud, olenemata sellest, kas nad elavad majapidamise
asukohas või mitte, töötavad alaliselt või mitte, saavad tasu või
mitte.

RE15 Majapidamises töötavad valdaja meessoost pereliikmed (v.a
abikaasa)

arvesse lähevad kõik vähemalt 17aastased või põhihariduse
omandanud isikud, kes on majapidamises teinud
põllumajandussaaduste tootmise, säilitamise ja nendega seotud
töid - talutöid. Majapidamises töötavad valdaja pereliikmed on
valdaja sugulased (v.a abikaasa), kes on tema majapidamises
talutööd teinud, olenemata sellest, kas nad elavad majapidamise
asukohas või mitte, töötavad alaliselt või mitte, saavad tasu või
mitte.

RE17 Majapidamises töötavad alalised naistöötajad arvesse lähevad kõik vähemalt 17aastased või põhihariduse
omandanud isikud, kes on majapidamises teinud
põllumajandussaaduste tootmise, säilitamise ja nendega seotud
töid - talutöid.

RE18 Majapidamises töötavad alalised meestöötajad arvesse lähevad kõik vähemalt 17aastased või põhihariduse
omandanud isikud, kes on majapidamises teinud
põllumajandussaaduste tootmise, säilitamise ja nendega seotud
töid - talutöid.

TABEL 30. Majapidamises põllumajandustööd teinud isikute muu
tulutoov tegevus

muu tulutoov tegevus on mittepõllumajanduslik tegevus oma
majapidamises (majutusteenused jm) või teises majapidamises või
äriühingus töötamine (ka talutöö), millest saadakse tulu.
Majapidamise tegevusest eraldamatuid mittepõllumajanduslikke
talutöid arvesse ei võeta.

V1 Majapidamisega seotud muu põhitegevus, mille käigus kasutatakse
majapidamise maad, hooneid või seadmeid

muu põhitegevus on tegevus, mis võtab rohkem aega kui selle
majapidamise talutöö.
Kui isik ei tööta majapidamises, on tema igasugune muu tulutoov
tegevus põhitegevus.

V2 Muu põhitegevus, mis ei ole majapidamisega seotud (kuid võtab
rohkem aega kui selle majapidamise talutöö)

muu põhitegevus on tegevus, mis võtab rohkem aega kui selle
majapidamise talutöö.
Kui isik ei tööta majapidamises, on tema igasugune muu tulutoov
tegevus põhitegevus.

V3 Majapidamisega seotud muu kõrvaltegevus (võtab vähem aega kui
majapidamise talutöö)

muu kõrvaltegevus võtab vähem aega kui majapidamise talutöö.
Kui isik töötab põhiliselt majapidamises, on tema igasugune muu
tulutoov tegevus kõrvaltegevus.

V4 Muu kõrvaltegevus, mis ei ole majapidamisega seotud (võtab
vähem aega kui majapidamise talutöö)

muu kõrvaltegevus võtab vähem aega kui majapidamise talutöö.
Kui isik töötab põhiliselt majapidamises, on tema igasugune muu
tulutoov tegevus kõrvaltegevus.

RE25 Valdaja vastus märkida numbriga ‘1’.

RE27 Valdaja abikaasa vastus märkida numbriga ‘1’.

RE29 Pereliikmete arv vastused märkida täisarvuga.

RE31 Alaliste töötajate arv vastused märkida täisarvuga.

TABEL 32. Muude tulutoovate tegevuste osa kogutoodangus kogutoodangu hulka arvestage müügitulu ja
põllumajandustoetused, v.a investeeringutoetused.

TABEL 33. Seadmed taastuvenergia tootmiseks arvesse läheb nii müügiks kui ka oma põllumajandustootmise jaoks
toodetud energia. Ei arvestata ainult valdaja kodumajapidamise
jaoks toodetavat taastuvenergiat.
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KONTROLLID
Selgitus
TABEL 2. Maavaldus

Real B1 (maavaldus kokku) peab olema ridade B2 (kasutatav põllumajandusmaa), B6 (metsamaa), B8 (kasutamata põllumajandusmaa) ja B9 (muu maa)
väärtuste summa

Kui rea B2T veeru 1 (kasutatav põllumajandusmaa pind 2010. a PRIA andmetel) väärtus on suurem kui rea B2 veerul 1 (kasutatav põllumajandusmaa), siis
peab olema täidetud ka rea B2_1 veerg 1 (kasutatava põllumajandusmaa pinna (rida B2) vähenemise selgitus)

Kui rea B2 veerg 1 (kasutatava põllumajandusmaa pind) on täitmata, siis ridade D25, D26, D27 ja D28 väärtused peavad olema võrdsed ühega

Rea B2 (kasutatav põllumajandusmaa) väärtus peab olema ridade B10, B11, B14, B15, B16, B19.1, B19_2, B19_4, B19_5, B19_6, B19_8, B19_9, B19_10,
B19_11, B21_1, B21_2, B21_4, B23, B25_1, B25_2, B25_4, B25_5, B25_6, B25_7, B25_8, B25_9, B27_1, B27_2, B30, B32_1, B32_2, B34_1, B34_2,
B34_4, B34_5, B34_6, B34_8, B34_9, B34_10, B34_11, B34_12, B36, B38_1 ja B38_2 veeru 1 väärtuste summa

Real B2 (kasutatav põllumajandusmaa) peab olema ridade B3_1 (omand), B3_2 (rendimaa) ja B3_3 (muu valdus) väärtuste summa

Rea B6 (metsamaa) väärtus ei saa olla väiksem kui real B7 (lühikese (kuni 20aastase) raieringiga mets)

TABEL 3. Kasutatav põllumajandusmaa

Rea B10 veerg 1 (koduaia pind oma tarbeks) väärtus ei saa olla suurem kui 0,4

Kui ridade B11, B34_1, B34_2, B34_4, B34_5, B34_6, B34_8, B34_9, B34_10, B34_11 ja B34_12 veeru 1 väärtuste summa, millest on lahutatud rea B12
väärtus, on suurem kui null, siis ridade D3, D6_1, D6_2, D6_3, D6_4 ja D8 veeru 2 väärtuste summa peab olema suurem kui null või on täidetud rea D10B
veerg 1

Rea B11 (püsirohumaa) väärtus ei saa olla väiksem kui real B13 (looduslik rohumaa ja üle 10aastane pikaajaline rohumaa)

Rea B11 (püsirohumaa) väärtus ei saa olla väiksem kui real B12 (tootmisest ajutiselt kõrvale jäetud maa, mille eest saadakse pindalapõhiseid toetusi)

Põllumaa pind (B17T) peab võrduma kasutatava põllumajandusmaa (B2) pinnaga, millest on maha arvatud koduaia (B10), püsirohumaa (B11), puukoolide
(B14), viljapuude (B15) ja marjakultuuride (B16) all olev pind

TABEL 4. Põllumaa

Kui ridade B19_1, B19_2, B19_4, B19_5, B19_6, B19_8, B19_9, B19_10, B19_11, B21_1, B21_2, B21_4, B23, B25_1, B25_2, B25_4, B25_5, B25_6,
B25_7, B25_8, B25_9, B27_1, B27_2, B28, B30, B32_1, B32_2,  B34_1, B34_2, B34_4, B34_5, B34_6, B34_8, B34_9, B34_10, B34_11, B34_12, B36,
B38_1 ja B38_2 veeru 1 väärtuste summa on suurem kui 0, siis tabelis 7 peab olema valitud  rida C9

2010. aastal külvatud ravim- ja maitsetaimede pind ei saa olla suurem kui ravim- ja maitsetaimede pind kokku

2010. aastal istutatud humala pind ei saa olla suurem kui humala pind kokku

2010. aastal külvatud muude tehniliste kultuuride pind ei saa olla suurem kui muude tehniliste kultuuride pind kokku

2010. aastal istutatud maasikate pind avamaal ja madala katte all ei saa olla suurem kui maasikate pind avamaal ja madala katte all kokku

Rea B28 veeru 1 (köögivili ja maasikad, mida kasvatatakse vaheldumisi teiste põllukultuuridega) väärtus ei saa olla suurem kui ridade B27_1 (köögivili
avamaal ja madala katte all) ja B27_2 (maasikad avamaal ja madala katte all) väärtuste summa veerus 1

2010. aastal  müügiks külvatud/istutatud lillede ja ehistaimede pind avamaal ja madala katte all ei saa olla suurem kui lillede ja ehistaimede pind (müügiks)
avamaal ja madala katte all kokku

2010. aastal külvatud ristiku pind lühiajalisel rohumaal ei saa olla suurem kui ristiku pind lühiajalisel rohumaal kokku

2010. aastal külvatud lutserni pind lühiajalisel rohumaal ei saa olla suurem kui lutserni pind lühiajalisel rohumaal kokku

2010. aastal külvatud muude liblikõieliste pind lühiajalisel rohumaal ei saa olla suurem kui muude liblikõieliste pind lühiajalisel rohumaal kokku

2010. aastal külvatud muu lühiajalise rohumaa pind ei saa olla suurem kui muu lühiajalise rohumaa pind kokku

2010. aastal müügiks külvatud köögivilja-, söödajuurvilja- või heinaseemnekasvatuse pind ei saa olla suurem kui köögivilja-, söödajuurvilja- või
heinaseemnekasvatuse pind müügiks kokku

Rea B39 veeru 1 (must kesa ja haljasväetiskultuurid, millele on 2010. aastal taotletud PRIA pindalapõhiseid toetusi) väärtus ei saa olla suurem kui ridade
B38_1 (must kesa) ja B38_2 (haljasväetiskultuurid (roheline kesa)) veeru 1 väärtuste summa

Ridade C8_1, C8_2, C8_3 ja C8_4 väärtuste summa peab olema võrdne rea C8T väärtusega

TABEL 5. Põllumaa harimise Eestis vähelevinud meetodid viimase aasta jooksul avamaale külvatud põllukultuuride pinnal

Ridade C7_1 (künnita maaharimise (tüükülvi) pind) ja C7_2 (pindharimise pind) väärtuste summa ei saa olla suurem kui rea C5T (avamaale viimase aasta
jooksul külvatud põllukultuurid (sh selle aasta saagiks külvatud talivili)) väärtus

TABEL 6. Põllumaa talvine pinnakate eelmisel talvel

Rea C8_1 (talivili) väärtus peab olema ridade B19_1, B19_4, B19_5, B19_10 ja B25_1 väärtuste summa

TABEL 9. Põllumajandusmaa (v.a katmikala ja koduaia) niisutus

Kui majapidamises kasutatakse vihmutus- või tilkkastmisseadmeid (rida C12_1=1 ja/või C12_2=1), siis peab olema märgitud kasutatud vee põhiline päritolu
(C17=1 VÕI  C17=2 VÕI  C17=3 VÕI  C17=4 VÕI  C17=5)

Kui rida C12_1 veerg 1=1  (vihmutusseadmed) ja/või rida C12_2 veerg 1 =1 (tilkkastmisseadmed), siis rea C18 veerg 1 (kasutatava põllumajandusmaa pind,
mida on viimase kolme aasta jooksul keskmiselt niisutatud) on täidetud

Kui majapidamises kasutatakse vihmutus- (rida C12_1) või tilkkastmis- (rida C12_2) seadmeid, siis ei saa võimalik niisutatav pind kasutatavast
põllumajandusmaast olla 0

Rea C13 (võimalik niisutatav pind kasutatavast põllumajandusmaast) väärtus ei saa olla suurem kui real B2 (kasutatav põllumajandusmaa)

Kui rea C13 veerg 1 (võimalik niisutatav pind kasutatavast põllumajandusmaast) on täidetud, siis rida C12_1 veerg 1=1  (vihmutusseadmed) ja/või rida
C12_2 veerg 1 =1 (tilkkastmisseadmed)

Kui rida C15 (kasutatud vee kogus viimase 12 kuu jooksul) on täidetud, siis peab olema täidetud ka rida C14 (viimase 12 kuu jooksul vähemalt korra
niisutatud pind kasutatavast põllumajandusmaast)

Rea C14 (viimase 12 kuu jooksul vähemalt korra niisutatud pind kasutatavast põllumajandusmaast) väärtus ei saa olla suurem kui real C13 (võimalik
niisutatav pind kasutatavast põllumajandusmaast)

Kui rea C14 veerg 1 (viimase 12 kuu jooksul vähemalt korra niisutatud pind kasutatavast põllumajandusmaast) on täidetud, siis rida C12_1 veerg 1=1
(vihmutusseadmed) ja/või rida C12_2 veerg 1 =1 (tilkkastmisseadmed)

Kui rea C14 veerg 1 (viimase 12 kuu jooksul vähemalt korra niisutatud pind kasutatavast põllumajandusmaast) on täidetud ja rea C15 veerg 1 (kasutatud vee
kogus viimase 12 kuu jooksul) on täitmata, siis peab olema täidetud ka rea C15_1 veerg 1 (niisutamiseks kasutatud vee koguse selgitus)

Rea C14 (viimase 12 kuu jooksul vähemalt korra niisutatud pind kasutatavast põllumajandusmaast) väärtus ei saa olla suurem kui rea B2 väärtus, millest on
lahutatud ridade B10 (koduaed oma tarbeks), B32_1 (katmikköögivili) ja B32_2 (katmiklilled ja -ehistaimed) väärtused
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Rea C14 (viimase 12 kuu jooksul vähemalt korra niisutatud pind kasutatavast põllumajandusmaast) väärtus ei saa olla väiksem kui ridade C16_1, C16_2,
C16_3, C16_4, C16_5, C16_6, C16_7, C16_8, C16_9 ja C16_10 väärtuste summa

Rea C16_1 (teravili) väärtus ei saa olla suurem kui ridade B19_1, B19_2, B19_4, B19_5, B19_6, B19_8, B19_9, B19_10 ja B19_11 väärtuste summa

Rea C16_2 (kaunvili) väärtus ei saa olla suurem kui ridade B21_1, B21_2 ja B21_4 väärtuste summa

Rea C16_3 (kartul) väärtus ei saa olla suurem kui real B23 (kartul)

Rea C16_4 (raps ja rüps) väärtus ei saa olla suurem kui ridade B25_1 (taliraps) ja B25_2 (suviraps ja rüps) väärtuste summa

Rea C16_5 (kiulina ja kanep) väärtus ei saa olla suurem kui ridade B25_5 (kiulina) ja B25_7 (kanep) väärtuste summa

Rea C16_6 (avamaal ja madala katte all külvikordade süsteemis vaheldumisi teiste põllukultuuridega kasvatatavad köögiviljad ja maasikad) väärtus ei saa
olla suurem kui real B28 (köögivili ja maasikad, mida kasvatatakse vahelduvalt teiste põllukultuuridega)

Rea C16_7 (mais) väärtus ei saa olla suurem kui real B34_9 (mais loomasöödaks)

Rea C16_8 (kõrrelised lühiajalisel rohumaal (<80% liblikõielisi) ja püsirohumaa) väärtus ei saa olla suurem kui ridade B34_8 veeru 1 (muu lühiajaline
rohumaa) ja B11 (püsirohumaa) väärtuste summa

Rea C16_9 (muud põllumaad) väärtus ei saa olla suurem kui ridade B25_4, B25_6, B25_8, B25_9, B27_1, B27_2, B30, B34_1, B34_2, B34_4, B34_5,
B34_6, B34_10, B34_11, B34_12, B36, B38_1 ja B38_2 veeru 1 väärtuste summa, millest on lahutatud rea B28 väärtus

Rea C16_10 (viljapuud ja marjakultuurid) väärtus ei saa olla suurem kui ridade B15 (viljapuud) ja B16 (marjakultuurid) väärtuste summa

Kui rea C18 veerg 1 (kasutatava põllumajandusmaa pind, mida on viimase kolme aasta jooksul keskmiselt niisutatud) on täidetud, siis rida C12_1 veerg 1=1
(vihmutusseadmed) ja/või rida C12_2 veerg 1 =1 (tilkkastmisseadmed)

Rea C18 (kasutatava põllumajandusmaa pind, mida on viimase kolme aasta jooksul keskmiselt niisutatud) väärtus ei saa olla suurem kui real B2 (kasutatav
põllumajandusmaa)

TABEL 11. Seenekasvatus

Kui rea C20 veerg 1 (seente kasvupind) on täidetud ja rea B9 veerg 1 (muu maa pind) on täitmata, siis peab olema täidetud ka rea B9_1 veerg 1 (muu maa
puudumise selgitus)

Kui rea C20 veerg 1 (seente kasvupind) on täidetud ja rea B9 veeru 1 (muu maa pind) väärtus on null, siis peab olema täidetud rea B9_1 veerg 1 (muu maa
puudumise selgitus)

TABEL 12. Veiste arv 1. septembril 2010

Kui rida D3 veerg 1(veiste arv 1. septembril 2010 (PRIA andmed)) erineb reast D3 veerul 2(veiste arv 1. septembril 2010) rohkem kui 10%, siis peab olema
täidetud ka rea D3A veerg 2 (veiste arvu täpsustuse selgitus)

Kui ridade D3, D6_1, D6_2, D6_3, D6_4 ja D8 veeru 2 väärtuste summa on suurem kui null, siis ridade B11, B34_1, B34_2, B34_4, B34_5, B34_6, B34_8,
B34_9, B34_10, B34_11 ja B34_12 veeru 1 väärtuste summa, millest on lahutatud rea B12 väärtus, on suurem kui null või on täidetud rea D10A veerg 1

Kui ridade D3, D6_1, D6_2, D6_3, D6_4, D8, D12 väärtuste summa veerus 2 ja ridade D4, D13, D15, D17, D19_1, D19_2, D19_3 ja D20 väärtuste summa
veerus 1on võrdne nulliga ja real B2 on ridade B11, B30, B34, B36 ja B38 väärtuste summa, siis rida F5 väärtus peab olema võrdne kahega

TABEL 13. Veiste pidamise viis viimase aasta jooksul (1. september 2009 - 31. august 2010)

Kui ridade D4_2 ja D4_4 veeru 1 väärtuste summa on suurem kui null, siis ridade D21_2_1, D21_2_2, D21_3_1, D21_3_2 väärtuste summa veerus 1 on
suurem kui null või on täidetud rea D21_6 veerg 1

Kui ridade D4_2, D4_4, D13_1, D13_2, D20_1, D20_3 ja D20_4 veeru 1 summa on suurem kui null, siis ridadest D21_1,  D21_2, D21_3 ja D21_4 vähemalt
üks ei võrdu kolmega

Kui rida D4 veeru 1 (veiste keskmine arv aasta jooksul) erineb reast D3  veerul 2 (veiste arv 1. septembril 2010) rohkem kui 20%, siis peab olema täidetud
rida D4A (veiste arvu erinevuse selgitus)

TABEL 15. Karjatamine viimase aasta jooksul (1. september 2009 - 31. august 2010) ja selgitused

Rea D9 (karjatamiseks kasutatud pind) väärtus ei saa olla suurem kui ridade B34_8 veeru 1 (muu lühiajalise rohumaa pind) ja B11 (püsirohumaa pind)
väärtuste summa, millest on lahutatud rea B12 (tootmisest ajutiselt kõrvale jäetud maa pind, mille eest saadakse pindalapõhiseid toetusi) väärtus

Kui rea D9 veerg 1 (karjatamiseks kasutatud pind) on täidetud, siis peab olema täidetud ka rea D10 veerg 1 (karjatamise aeg kuudes) ja vastupidi

Rea D10 veeru 1 (karjatamise aeg kuudes) väärtus peab jääma 1 ja 12 vahele

TABEL 17. Sigade pidamise viis viimase aasta jooksul (1. september 2009 - 31. august 2010)

Kui rida D13 veerg 1(sigade arv aastakeskmisena) erineb reast D12 veerul 2 (sigade arv 1. septembril 2010) rohkem kui 20%, siis peab olema täidetud ka
rea D13A veerg 1 (aastakeskmise ja 1. septembri 2010 seisu sigade arvu erinevuse selgitus)

TABEL 19. Munakanade pidamise viis viimase aasta jooksul (1. september 2009 - 31. august 2010)

Kui rida D20 veerg 1(munakanade arv aastakeskmisena) erineb reast D19_2 veerul 1(kukkede ja munakanade arv) rohkem kui 50%, siis peab olema
täidetud ka rea D20A veerg 1 (aastakeskmise ja 1. septembri 2010 seisu munakanade arvu erinevuse selgitus)

TABEL 21. Sõnniku laotamine

Kui rea D25 väärtus on võrdne viiega, siis rea D26 väärtus peab olema võrdne ühe, kahe, kolme, nelja või viiega

Kui ridade D25, D27 ja D29 väärtused on võrdsed ühega ja ridade D3, D6_1, D6_2, D6_3, D6_4, D8, D12  veeru 2 ja rea D4  veeru 1 väärtuste summa on
suurem kui null või ridade D19_1, D19_2, D19_3 väärtuste summa on suurem kui 500, siis peab olema täidetud rea D29_6 veerg 1 tabelis 20

Kui rea D25 väärtus on võrdne neljaga, siis rida D26 peab olema võrdne ühe, kahe, kolme või neljaga

Kui rea D25 väärtus on võrdne kolmega, siis rea D26 väärtus peab olema võrdne ühega, kahega või kolmega

Kui rea D25 väärtus on võrdne kahega, siis rea D26 väärtus peab olema võrdne ühega või kahega

Kui rea D25 väärtus on võrdne ühega, siis rea D26 väärtus peab olema võrdne ühega

Kui rea D27 väärtus on võrdne kolmega, siis rea D28 väärtus peab olema võrdne ühega, kahega või kolmega

Kui rea D27 väärtus on võrdne neljaga, siis rida D28 peab olema võrdne ühe, kahe, kolme või neljaga

Kui rea D27 väärtus on võrdne kahega, siis rea D28 väärtus peab olema võrdne ühega või kahega

Kui rea D27 väärtus on võrdne ühega, siis rea D28 väärtus peab olema võrdne ühega

Kui rea D27 väärtus on võrdne viiega, siis rea D28 väärtus peab olema võrdne ühe, kahe, kolme, nelja või viiega

TABEL 23. Majapidamise juht viimase aasta jooksul (1. september 2009 - 31. august 2010)

Kui rida E1 ei ole võrdne neljaga, siis rea E31 veergude 1 ja 3 väärtuste summa ei saa olla suurem kui ridade E17 ja E18 veergude 2, 3, 4, 5 ja 6 väärtuste
summa

Kui rida E1 on võrdne kolmega, siis rea E29 veergude 1, 2, 3 ja 4 väärtuste summa ei saa olla suurem kui ridade E14 ja E15 veergude 2, 3, 4, 5 ja 6
väärtuste summa pluss üks
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Kui rida E1 on võrdne neljaga, E6 veeru 2 või E6 veeru 3 väärtus on võrdne ühega, siis rea E31 veeru 1 väärtus ei saa olla suurem kui ridade E17 ja E18
veergude 2 ja 3 väärtuste summa pluss üks

Kui rida E1 on võrdne neljaga, siis rea E31 veergude 1 ja 3 väärtuste summa ei saa olla suurem kui ridade E17 ja E18 veergude 2, 3, 4, 5 ja 6 väärtuste
summa pluss üks

Kui rida E1 on võrdne kolmega, E6 veeru 2 või E6 veeru 3 väärtus on võrdne ühega, siis rea E29 veergude 1 ja 2 väärtuste summa ei saa olla suurem kui
ridade E14 ja E15 veergude 2 ja 3 väärtuste summa pluss üks

Kui rida E1 ei ole võrdne neljaga, siis rea E31 veeru 1 väärtus ei saa olla suurem kui ridade E17 ja E18 veergude 2 ja 3 väärtuste summa

Kui rida E1 ei ole võrdne kolmega, siis rea E29 veergude 1, 2, 3 ja 4 väärtuste summa ei saa olla suurem kui ridade E14 ja E15 veergude 2, 3, 4, 5 ja 6
väärtuste summa

Kui rida E1 ei ole võrdne kolmega, siis rea E29 veergude 1 ja 2 väärtuste summa ei saa olla suurem kui ridade E14 ja E15 veergude 2 ja 3 väärtuste summa

TABEL 28a. Tööjõud majapidamises tööaja järgi viimase aasta jooksul (1. september 2009 - 31. august 2010)

Rea E6 veergude  2, 3, 4, 5 ja 6 väärtuste summa peab olema võrdne ühega

Rea E9 veergude 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 väärtuste summa peab olema võrdne ühega

Kui rea E9 veeru 4, 5 või 6 väärtus on võrdne ühega, siis rea E25 veeru 3 või 4 väärtus peab olema võrdne ühega

Rea E12 veergude 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 väärtuste summa peab olema võrdne ühega

Kui rea E12 veeru 4, 5 või 6 väärtus on võrdne ühega, siis rea E27 veeru 3 või 4 väärtus peab olema võrdne ühega

TABEL 29. Ajutised töötajad (mittepereliikmed) ja lepinguline töö viimase aasta jooksul (1. september 2009 - 31. august 2010)

Kui rida E20 (ajutiste töötajate arv) on täidetud, siis peab olema täidetud ka rida E21 (ajutiste töötajate tööpäevade arv) ja vastupidi

Ridade E21 (ajutiste töötajate tööpäevade arv) ja E20 (ajutiste töötajate arv) väärtuste suhe peab olema väiksem kui 225

TABEL 30. Majapidamises põllumajandustööd teinud isikute muu tulutoov tegevus

Kui rea E25 või E27 veeru 1 või 3 väärtus on võrdne ühega või rea E29 või E31 veeru 1 või 3 väärtus on suurem kui null, siis tabelis 31 (Majapidamise
muude tulutoovate tegevuste olemasolu) peab olema märgitud vähemalt üks muu tulutoov tegevus

TABEL 31. Majapidamise muud tulutoovad tegevused

Kui real F1 on märgitud vähemalt üks muu tulutoov tegevus, siis rida F2 on võrdne ühe, kahe või kolmega

Kui rida F1_4 on täidetud, siis ridadel F4_1, F4_2, F4_3, F4_4, F4_5 ja F4_6 peab olema märgitud vähemalt üks liik seadmeid energia tootmiseks

TABEL 32. Muude tulutoovate tegevuste osa kogutoodangus

Kui rida F2 on võrdne ühe, kahe või kolmega, siis reast F1 peab olema märgitud vähemalt üks muu tulutoov tegevus
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