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1. Teenuse eesmärk ja vajadus
Teenusstandardi eesmärgiks on anda geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi (edaspidi
säilitussordi) seemnekartuli tarnijale teavet selle tootmise ja turustamise nõuetest.
Säilitussort on taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse tähenduses sort, mis on kohanenud Eesti
(päritolupiirkonna) oludega ja mida ohustab aja jooksul inimtegevuse või keskkonnamuutuste tõttu
kadumine, mis toob kaasa geneetilise mitmekesisuse vähenemise.

Säilitussordi seemnekartuli tarnija on taimekaitseseaduse alusel taimetervise registrisse kantud
juriidiline isik, kes tegeleb säilitussordi seemnekartuli paljundamise, tootmise, säilitamise, töötlemise
või turustamisega.
Säilitussordi seemnekartul:


peab olema ettenähtud ulatuses sordiehtne ja -puhas;



vastama säilitussordi seemnekartuli kategooriale kehtestatud nõuetele;



on ette nähtud tarbekartuli tootmiseks.

Säilitussordi seemnekartulit võib toota ja lubatud koguses turustada üksnes Eestis. Säilitussordi
seemnekartuli turustamiseks lubatud kogused aasta kohta kehtestab maaeluminister.
Nii tootmiseks kasutatav põld ja kasvav taimik kui seemnekartul peavad olema vabad ohtlikust
taimekahjustajast.
2. Säilitussordi seemnekartuli sertifitseerimise taotlemine ja teavitamise kohustus
Vastavalt taimede paljundamise ja sordikaitse seadusele on kartul taimeliik, mille paljundusmaterjal
kuulub sertifitseerimisele.
Kartuli säilitussort peab olema registreeritud Eesti sordilehes. Säilitussordid on sordilehes eraldi välja
toodud (Säilitussordid →Sordilehes).
Kui Teie olete säilitussordi seemnekartuli tarnija, siis peate esitama andmed säilitussordi
seemnekartuli kasvatamiseks kavandatava põllu asukohast ja suurusest ning säilitussordi päritolust
jooksva aasta 15. aprilliks Põllumajandusameti (PMA) taimetervise ja aianduse osakonda.
Märkida tuleb:



kontaktandmed: juriidilise isiku või FIE ärinimetus; kontaktisiku ees-ja perekonnanimi,
aadress, telefoni number, e-posti aadress;



andmed säilitussordi seemnekartuli kohta: sort ja selle päritolu,



andmed põllu kohta: asukoht, kasvupind, põllumassiivi nr, põllu nimi või number, eelviljad
kahe viimase aasta kohta.

Lisaks tuleb esitada:


põllumassiivi kaart, millele on märgitud põllu nimi või number, põllu piirid.



dokumendid, mis kinnitavad, et seemnekartuli tootmiseks kavandataval põllul ei esine
kartuli-kiduussi.

Kui olete säilitussordi seemnekartuli mikrotaimede tarnija, siis peate teavitama Põllumajandusametit
kavandatavast mikrotaimede tootmise kogusest 15. aprilliks.
Juhul, kui soovite, et põldtunnustamise viiks läbi PMA ametnik, palume sellest teavitada PMA
taimetervise ja aianduse osakonda samuti 15. aprilliks.
Andmed palume esitada läbi kliendiportaali, digiallkirjastatult e-kirja teel (taimetervis@pma.agri.ee),
või paberkandjal PMA taimetervise ja aianduse osakonda (Teaduse 2, Saku, 75501 Harju maakond).
Juhul, kui 15. aprilliks esitatud andmete põhjal võib järeldada, et tõenäoliselt ületatakse
maaeluministri määrusega kehtestatud kalendriaasta kohta turustada lubatud koguste piirmäärad,
määrab turustada lubatud kogused PMA säilitussordi seemnekartuli tarnijate vahel võrdeliselt. PMA
teeb otsuse turustada lubatud koguste kohta 1. maiks.
Teie peate teavitama kalendriaasta jooksul säilitussordi seemnekartuli turustatud kogustest PMA
taimetervise ja aianduse osakonda kalendriaastale järgneva aasta 31. jaanuariks.
Teavituse
palume
esitada
läbi
kliendiportaali,
digiallkirjastatult
e-kirja
teel
(taimetervis@pma.agri.ee) või paberkandjal PMA taimetervise ja aianduse osakonda (Teaduse 2,
Saku, 75501 Harju maakond).
3. Säilitussordi seemnekartuli sertifitseerimine
Säilitussordi seemnekartuli nõuetekohasuse tagab tarnija. Tarnija sertifitseerib säilitussordi
seemnekartuli rahvusvaheliste nõuete kohaselt.
Säilitussordi seemnekartul peab vastama sertifitseeritud seemnekartuli sertifitseerimisele esitatavatele
nõuetele, v.a. sordipuhtus ning nõuded seemnekartuli suurusele. Säilitussordi seemnekartuli
kategooria tähistus on „GR“.
Vastavalt taimede paljundamise ja sordikaitse seadusele korraldab tarnija säilitussordi seemnekartuli
põldtunnustamise ja mugulaproovide analüüsimise bakterhaiguste määramiseks ja kvaliteedinõuetele
vastavuse kindlakstegemiseks proovide analüüsimise. PMA ametnikul on õigus teostada kontrolli
Teie tegevuste üle.
Säilitussordi seemnekartuli tootmist käsitlevaid dokumente on tarnija kohustatud säilitatama viis
aastat.
3.1 Säilitussordi seemnekartuli põldtunnustamine

Põldtunnustamist seemnekartuli säilitussordile teeb tarnija või
põldtunnustamise kohta kehtestatud nõudeid.

PMA ametnik, järgides

Seemnekartuli põldtunnustamine toimub kartuli õitsemise ajal, mis võimaldab hinnata nende
kartulitaimede sordiehtsust ja –puhtust ning seemnekartuli kvaliteeti vähendavate taimekahjustajate
levikut.
Seemnekartulipõllul ei tohi esineda eelkultuurist pärit taimi, samuti umbrohutaimi või teiste liikide
taimi määral, mis võib mõjutada kasvava seemnekartuli taimiku sordiehtsuse ja –puhtuse hindamist.
3.2 Säilitussordist proovide võtmine ja analüüsimine
Teil tuleb võtta säilitussordi seemnekartuli kasvatamiseks kavandatavalt põllult mullaproovid ja
toimetada need analüüsimiseks Põllumajandusuuringute keskuse (PMK) taimetervise ja
mikrobioloogia laboratooriumi.
Teil tuleb võtta mugulaproovi bakterhaiguste määramiseks selgelt eristatavast säilitussordi
seemnekartuli partiist. Mugulaproovi bakterhaiguste määramiseks võib võtta ka säilitussordi
seemnekartuli põllult, millel on kartulipealsed eemaldatud ja kus ei esine uuesti kasvama läinud
kartulitaimi.
Mullaproovi ning bakterhaiguste määramiseks võetud mugulaproovi analüüsib Põllumajandusameti
määratud rahvusvaheliselt tunnustatud analüüsimeetodeid kasutav PMK. Proovide analüüsimise eest
tasub tarnija.
Turustamiseks ettevalmistatud säilitussordi seemnekartuli kvaliteedi määramiseks võetava
mugulaproovi analüüsimise korraldate Teie.
3.3 Ohtlike taimekahjustajate kontroll
Seemnekartuli tootmiseks kasutatav põld peab olema vaba kartuli-kiduussist. Kui põllult avastatakse
elujõulised kartuli-kiduussi tsüstid, on sellel põllul säilitussordi seemnekartuli tootmine keelatud.
Säilitussordi seemnekartulil ei tohi esineda kartuli pruun-baktermädanikku ja kartuli-ringmädanikku
põhjustavaid baktereid.
Eelnimetatud kahjustajate laboris tuvastamisest olete Teie kohustatud viivitamata teavitama PMA
taimetervise ja aianduse osakonda. Järelevalveametniku ettekirjutusega kohustatakse Teid peatama
seemnekartuli tootmine ja rakendama tõrjeabinõud.
3.4 Viirushaiguste kontroll
Säilitussordi seemnekartuli kategooria seemnekartulina sertifitseeritavast seemnekartuli partiist ei
võeta mugulaproove kartuliviiruste määramiseks.
3.5 Seemnekartuli kvaliteedi kontroll
Säilitussordi seemnekartuli kvaliteedi määramiseks võetava mugulaproovi analüüsimise korraldate
Teie. Mugulaproov peab vastama seemnekartuli kvaliteedile sätestatud nõuetele.
4. Säilitussordi seemnekartuli pakendamine ja märgistus
Säilitussordi seemnekartulit võib pakendada üksnes kasutamata müügipakendisse. Kui seemnekartul
pakendatakse konteinerisse, peab see olema eelnevalt puhastatud ja desinfitseeritud.

Müügipakendi välisküljele peab olema kinnitatud tarnija dokument ja taimepass.
Tarnija dokumendi väljastate säilitussordi seemnekartulile Teie.
Säilitussordi seemnekartuli tarnija dokument peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) sõnad „EL nõuded ja standardid”;
2) etiketi kinnitanud tarnija ärinimi ja aadress või tunnusmärk;
3) tarnija taimetervise registri kande number;
4) müügipakendi sulgemise kuu ja aasta, märgituna „Suletud ... (kuu ja aasta)”;
5) liiginimi ladina ja eesti keeles (võib esitada lühendatult ja ilma autori nimeta);
6) sordinimi ladina tähtedega;
7) sõna „Säilitussort”;
8) päritolupiirkond;
9) seemnekartuli tootmispiirkond, kui see erineb päritolupiirkonnast;
10) seemnekartulipartii number;
11) deklareeritud neto- või brutokaal või mugulate või taimede arv.
Taimepasside saamiseks tuleb Teil esitada taotlus.
Taotluses esitada järgmised andmed:


taotleja taimetervise registri number, juriidilise isiku või FIE ärinimetus, kontaktisiku ees- ja
perekonnanimi ja telefoni number;



kleebitavate ja/või mittekleebitavate taimepasside arv;



sort;



säilitussordi seemnekartulipartii nr.

Taimepasside taotlusele palume lisada dokumendid, mis kinnitavad, et:


säilitussordi seemnekartuli põld on tunnustatud ja tunnistatud vastavaks kehtestatud nõuetele;



laboratoorse analüüsi tulemuste alusel on tuvastatud, et seemnekartuli põllult ei ole avastatud
kartuli-kiduussi tsüste ja seemnekartuli partiis ei esine kartuli-ringmädanikku ja pruunbaktermädanikku tekitavaid baktereid;



turustamiseks ettevalmistatud seemnekartuli või mikrotaimede partii on kontrollitud ja
tunnistatud vastavaks kehtestatud nõuetele.

Taotluse palume esitada läbi kliendiportaali, digiallkirjastatult e-kirja teel (taimetervis@pma.agri.ee),
või paberkandjal PMA taimetervise ja aianduse osakonda (Teaduse 2, Saku, 75501 Harju maakond).
PMA väljastab taimepassid vastavalt Teie taotlusele kolme tööpäeva jooksul taotluse saamisest
arvates.
Säilitussordi seemnekartuli müügipakendi sulgemiskoha pitseerib tarnija. Müügipakend peab olema
suletud selliselt, et seda ei oleks võimalik avada ilma pitseeringut (plommi või etiketti) rikkumata.
Kasutada võib ka isekleepuvat etiketti.

5. Säilitussordi seemnekartuli tarnija enesekontrollisüsteem

Kui Teie olete säilitussordi seemnekartuli tootmisega tegelev tarnija, siis Teil tuleb määrata kindlaks
tootmise kriitilised punktid ja nendes rakendatavad meetmed, dokumenteerida need ja tagada
meetmete rakendamise (enesekontrollisüsteem).
Teil tuleb määrata enesekontrollisüsteemi rakendamise ja täitmise eest vastutava isiku.
Enesekontrollisüsteemi raames Teil tuleb koostada enesekontrolliplaani, milles kirjeldate tulenevalt
tootmismeetodist tootmise kriitilisi punkte ja nendes rakendatavaid meetmeid.
Kriitilised punktid on:
1) seemnekartuli toomine ettevõttesse ja tema kvaliteedi, sealhulgas taimetervisliku seisundi
hindamine;
2) seemnekartuli kasvatamine, arvestades kasutatavat tehnoloogiat;
3) seemnekartuli koristamine;
4) visuaalsel vaatlusel seemnekartuli kvaliteeti vähendava taimekahjustaja esinemise
tuvastamiseks meetmete rakendamine;
5) seemnekartuli pakendamine, ladustamine ja vedu.
Enesekontrolliplaanis peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
1) ettevõtja nimi ja kontaktandmed;
2) enesekontrollisüsteemi rakendamise ja täitmise eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed;
3) taimetervise registri registrikande number;
4) andmed seemnekartuli, sealhulgas selle ettevõttesse toomise aja ja päritolu kohta;
5) andmed toodetava seemnekartuli kohta sortide, kategooriate ja partiide kaupa;
6) andmed ladustatud ja turustatud seemnekartuli kohta partiide kaupa;
7) andmed tehtud vaatluste, sealhulgas proovide võtmiste ja nende tulemuste kohta;
8) ettevõttesse seemnekartuliga taimekahjustaja sissetoomise vältimiseks ja leviku
takistamiseks rakendatud meetmete ja tõrjeabinõude kirjeldus ning nende rakendamise
tulemused;
9) seemnekartuli kvaliteeti vähendavast taimekahjustajast vabanemiseks rakendatud meetmete
kirjeldus ja nende rakendamise tulemused või andmed ohtlikust taimekahjustajast
kahjustatud seemnekartuli või nende taimede hävitamise ja nende koguse kohta ning
hävitamisviisi kirjeldus.
Teil tuleb säilitada enesekontrolliplaani ja selle alusel dokumenteeritud andmeid 5 aastat.
6. Teenusstandardi aluseks olevad õigusaktid


Taimede paljundamise ja sordikaitse seadus



Põllumajandusministri 3. mai 2006. a määrus nr. 58 „Seemnekartuli kategooriad ning
seemnekartuli tootmise ja turustamise nõuded“



Maaeluministri 10. detsembri 2018. a määrus nr 66 „Põllukultuuride geneetiliste ressursside
säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja seemnekartuli turustamiseks lubatud kogused 2019.
aastaks“



Taimekaitseseadus



Põllumajandusministri 16.05.2007 määrus nr. 74 “Ohtliku taimekahjustajaga saastunud,
saastumisohus või saastumiskahtlasel taimel, taimsel saadusel või muul objektil leiduva
ohtliku taimekahjustaja liigile kohased tõrjeabinõud”.

Kõik õigusaktid on kättesaadavad Riigi Teataja koduleheküljel www.riigiteataja.ee
7. Teie küsimustele vastamine
Kui Teil on küsimusi pakutava teenuse kohta, siis palun tulge kohale, helistage või kirjutage
taimetervise ja aianduse osakonda või tutvuge Põllumajandusameti koduleheküljega aadressil
www.pma.agri.ee. Jagame meelsasti lisainformatsiooni.
Teie kirjadele vastame hiljemalt 30 tööpäeva jooksul. Külastusaja palume võimaluse korral
eelnevalt kokku leppida.
8. Kontaktandmed
Põllumajandusamet
Teaduse 2, Saku 75501, Harju maakond
kodulehekülg www.pma.agri.ee

Taimetervise ja aianduse osakond
Ljudmila Kerge, nõunik, tel. 5074631
ljudmila.kerge@pma.agri.ee

9. Järelvalveametniku ettekirjutuse, otsuse ja toimingu vaidlustamine

Kui isik ei nõustu järelvalveametniku ettekirjutuse, otsuse või toiminguga, võib ta esitada vaide
Põllumajandusameti peadirektorile 30 päeva jooksul. Kirjaliku vaide esitamisel märkige, kellele vaie
esitatakse, vaide esitaja nimi, postiaadress ja telefoni number ja kirjeldage rahulolematuse põhjus.
Teie vaidele vastatakse posti teel 10 päeva jooksul alates vaide saabumisest Põllumajandusametisse.
Põllumajandusameti peadirektor võib asjaolude täiendavaks uurimiseks vaide lahendamise tähtaega
pikendada kuni 30 päeva võrra. Teid mitterahuldava vastuse saamisel on teil õigus pöörduda vaidluse
lahendamiseks põllumajandusministri või kohtu poole. Ettekirjutuse vaidlustamine ei vabasta teid
ettekirjutuses esitatud nõuete täitmisest.
10. Tagasiside
Arvamusi ja ettepanekuid teenuse parendamiseks ootame PMA taimetervise ja aianduse osakonna
kontaktandmetel. Teenusstandardit uuendame vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui kord aastas.
Uusima informatsiooni standardi kohta leiate Põllumajandusameti kodulehelt Internetis.
Täname Teid ettepanekute ja arvamuste eest, mis aitavad parendada riikliku järelevalve
kvaliteeti.

