Sortide võtmine põllu-, köögivilja-, puuvilja- ja marjakultuuride sordilehte (sh
seemnete turustamise luba suuremahulisteks tootmiskatseteks veel sordilehte võtmata
sordi korral)

1. Teenuse vajadus
Seaduses sätestatud põllu-, köögivilja-, puuvilja- ja marjakultuuride liikide Eestis müügiks
lubatud sordid peavad olema kas Eesti sordilehes või Euroopa Liidu põllukultuuride või
köögiviljakultuuride ühtses sordilehes või Euroopa Liidu puuvilja- ja marjakultuuride ühtses
sordilehes. Sordilehte võetakse sort, mis vastab kehtestatud nõuetele s.t ta on eelnevalt
registreeritud ja tal on piisav viljelusväärtus. Euroopa Liidu põllukultuuride ja
köögiviljakultuuride ühtne sordileht ning puuvilja- ja marjakultuuride ühtne sordileht
koostatakse liikmesriikide sordilehtede alusel. Eesti sordilehe koostab Põllumajandusamet ning
see avalikustatakse Põllumajandusameti veebilehel ja Põllumajandusameti Teatajas.
Vastavalt Euroopa komisjoni 1. detsembri 2004 otsusele nr 2004/842 võib taotleda luba
turustada suuremahulisteks tootmiskatseteks nende sortide seemneid, mille kohta on esitatud
taotlus riiklikku põllu- või köögiviljakultuuride sordilehte kandmiseks. Luba antakse selliste
katsete läbiviimiseks, mida tehakse põllumajandusettevõtetes sortide viljelemise või edasise
töötlemisega seotud teabe saamiseks. Näiteks õlleodra suuremahuline tootmiskatse koristatud
saagist tootmistingimustes õlle tootmiseks või porgandisordi sobivus Eesti tingimustes erinevatel
muldadel mehhaaniliseks koristuseks, jne.
Sellise loa saanud katse käigus saadud seemet ei sertifitseerita.
2. Sordilehte võtmise taotlemine
Sordi sordilehte võtmiseks tuleb esitada vormikohane taotlus kohapeal, posti või elektroonilise
posti (digiallkirjaga) teel Põllumajandusameti mahepõllumajanduse ja seemne osakonda
(edaspidi registripidaja). Taotluse vorm on saadaval mahepõllumajanduse ja seemne osakonnas
ja Põllumajandusameti koduleheküljel aadressil Põllumajandusamet > Valdkonnad > Sordid >
Dokumendivormid
Taotluse võib esitada sordi omanik või säilitaja.
Põllukultuuridest on suviviljade ja heintaimede taotluste esitamise tähtaeg on 15. märts,
taliviljadel 15. juuli. Köögiviljakultuuride ning puuvilja- ja marjakultuuride taotlusi võib
esitada aastaringselt.
Koos allkirjastatud taotlusega tuleb esitada sordi tehniline küsimustik. Taotluse menetlusse
võtmiseks peab olema tasutud allpool näidatud riigilõiv. Puuvilja- ja marjakultuuride puhul
sordilehe taotluse esitamise eest riigilõivu ei võeta. Taotluse nõuetele mittevastavuse korral
teavitatakse puudustest koheselt.

2.1. Oluline teave
Registreerimiskatsed
Kui sort ei ole veel sordiks tunnistatud, s.t sordina registreeritud, on nõutud registreerimiskatsete
läbiviimine. Registreerimiskatse läbiviimist võib taotleda kas enne või samaaegselt
majanduskatsetega. Sordi registreerimiseks tuleb esitada registripidajale nõuetekohane taotlus
1

(Põllumajandusamet > Valdkonnad > Sordid > Dokumendivormid)
küsimustik.

ja sordi tehniline

Esitatud dokumentide alusel tellitakse sordi registreerimiskatsete läbiviimine, arvestades
võimaluse korral taotleja sooviga. Registreerimiskatseteks vajaliku seemne või
paljundusmaterjali koguse määrab katseasutus.
Registripidaja teatab taotlejale või tema esindajale:
- registreerimiskatsete läbiviimise koha;
- tähtaja registreerimiskatseteks vajaliku seemne või paljundusmaterjali kohale
toimetamiseks taotleja kulul;
- katseteks vajaliku seemne või paljundusmaterjali koguse, sõltuvalt taimeliigist ja
paljundamise viisist.
Seeme või paljundusmaterjal peab vastama eliitseemnele või -paljundusmaterjalile kehtestatud
nõuetele.
Vajadusel ja võimaluse korral tuleb taotlejal lisaks saata katseteks vajalikku võrdlussortide
seemet või paljundusmaterjali. Võrdlussortideks võivad olla juba registreeritud sordid või sordid,
mida aretuse käigus kasutati ristlusvanematena. Kui tegemist on tuletatud sordiga, tuleb
katseasutusele edastada ka lähtesordi seeme või paljundusmaterjal.
Registreerimiskatsete tulemusena koostatakse nõuetele vastavaks tunnistatud sordi kohta
sordikirjeldus.
Registreerimiskatsete läbiviimise eest tuleb tasuda katseasutuse poolt esitatud arve alusel.
Eestis läbiviidavate registreerimiskatsete e EÜP katsete tasud võib leida siit.
Euroopa Liidu liikmesriigis registreeritud sordi korral on registripidajal õigus tellida taotleja
kulul sordi registreerimiskatsete aruanne Euroopa Liidu liikmesriigi asjakohasest ametiasutusest
või Ühenduse Sordiametist (inglise keeles Community Plant Variety Office, CPVO). Kui
registripidaja leiab aruande hindamise tulemusena, et sordi registreerimiskatsete tulemused
kinnitavad vastavust eristatavuse, ühtlikkuse ja püsivuse nõuetele, võib ta loobuda
registreerimiskatsete korraldamisest.
Sordinime kontrollimine ja kinnitamine
Uue sordi sordilehte taotlemisel tuleb registripidajale esitada sordi nime ettepanek.
Nõuded sordinimele võib leida Euroopa Liidu Komisjoni määrusest (EÜ) nr 637/2009, 22. juuli
2009, millega kehtestatakse rakenduseeskirjad seoses põllumajanduskultuuride ja köögivilja
sortide nimede sobivusega.
Registripidaja kontrollib taotleja poolt esitatud sordinime vastavust nõuetele, tehes vajadusel
päringuid Eesti ja välisriigi vastavatesse andmebaasidesse. Päringu tulemustest informeeritakse
taotlejat. Sordinimi, mis vastab nõuetele, kinnitatakse registripidaja poolt ja kantakse
sordiregistrisse.
Riiklik majanduskatsetus põllukultuuridel
Registreeritud sordilehe taotluste alusel tellitakse katseasutuselt riiklike majanduskatsete
läbiviimine, mille käigus tehakse kindlaks sordi majanduslik viljelusväärtus. Maheviljelusse
sobiva sordi puhul tellitakse lisaks maheviljeluse katsele veel eraldi tavaviljeluse katse.
Minimaalne sortide katsetuse aeg on 2 aastat.
Katsekohtade arv kultuuriti on järgmine:
1. Seemnekatse
Teravili (tava)
4
Suviraps, suvirüps, sinep
3
Taliraps, talirüps
2
2

Põldhernes, põlduba, kartul 2
Teravili (mahe)
1
Sojauba, õlilina, õlikanep
1
Heintaimed (sööt, muru)
1
2. Haljasmassi, haljasväetise ja vahekultuuri katse
Mais
1
Ristõielised
1
Põldhernes
1
3. Kiukatse
Kiulina, kiukanep
1
4. Suhkru- ja söödapeedi katse 1
Nii katseaasta kui katseperioodi lõppedes saadab katseasutus taotlejale katsetulemused ja arve
katse läbiviimise eest. Majanduskatsete tasud võib leida siit.
Seemnete saatmine majanduskatsetesse
Katse rajamiseks saadetav seeme ja seemnekartul peab vastama sertifitseeritud seemnele või
seemnekartulile kehtestatud nõuetele ning ei tohi olla puhitud või muul viisil keemiliselt
töödeldud (v.a. suhkru- ja söödapeet, mais, kaunviljad).
Suviviljade ja heintaimede seemne ning seemnekartuli saatmise tähtaeg on 15. märts, taliviljadel
15. juuli.
Seemned palume saata aadressil:
Põllumajandusuuringute Keskus
Majanduskatsete büroo
Viljandi Katsekeskus
Männi tee 5
71065 Matapera küla
Viljandimaa
või tuua aadressil:
Männi tee 5
71065 Matapera küla
Viljandimaa
Seemne ja seemnekartuli ning nende saatmisega seotud kulud tuleb kanda taotlejal.
Katsete rajamiseks tuleb saata korraga, v.a. kartul ja mitmeaastased heintaimed, kahe aasta
seeme.
Nõutavad seemne ja seemnekartuli kogused
Teraviljad, v.a hübriidrukis
Hübriidrukis
Raps, rüps, sinep
Põldhernes (seeme), põlduba
Põldhernes (haljasmass)
Heintaimed
v.a itaalia ja üheaastane raihein
Itaalia ja üheaastane raihein
Mais
Kartul
varajane
keskvalmiv ja hiline
Lina
Kanep
Põld-sojauba
Päevalill

19 kg
8 kg
0,7 kg
19 kg
12 kg
0,6 kg
1 kg
6 kg
1400 mugulat
1000 mugulat
5 kg
3 kg
10 kg
2 kg
3

Söödajuurviljad
Ristõieliste haljasväetis- ja
vahekultuurid

2 kg
0,7 kg

2.2. Riigilõivu tasumine
Riigilõivu tasutakse järgmiste sordilehe toimingute eest:
1) Sordilehe taotluse esitamine (v.a puuvilja- ja marjakultuurid)
Riigilõivu suurus sordilehe taotluse eest on 25,00 eurot.
2) Sordi sordilehes hoidmine (v.a puuvilja- ja marjakultuurid ning geneetiliste ressursside
säilitamiseks ettenähtud sordid)




Teraviljakultuuri, suvirapsi ja kartulisordi sordilehes hoidmise iga aasta eest tasutakse
riigilõivu:
1.-10. aastal 30,00 eurot;
alates 11. aastast 50,00 eurot
Muu taimeliigi sordilehes hoidmise iga aasta eest tasutakse riigilõivu 25,00 eurot

3) Sordiregistri toimingute eest tasutakse järgmiselt:
 Sordiregistri kannete muutmine
 Iga sordiregistri kande kohta väljastatav dokument

- 10 eurot
- 2 eurot

Riigilõivu tasutakse Rahandusministeeriumile.
Riigilõivu saab tasuda:
- Swedbank, saaja konto EE932200221023778606
- SEB Pank, saaja konto EE891010220034796011
- Luminor Bank - saaja konto EE701700017001577198

-

Maksekorraldusele märgitakse:
isiku nimi, kelle eest riigilõivu tasutakse;
maksekorralduse alus: riigilõivuseaduse § 237 kuni 243.
toimingu nimetus ja sordinimi, mille eest riigilõivu tasuti;
viitenumber 2900082171.

Rahvusvahelistes arveldustes peab kasutama IBAN koodi. Kui riigilõivu maksab välispartner,
siis riigilõivu saaja andmed on järgmised:
Saaja: Rahandusministeerium
SEB Pank a/a: EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Viitenumber: 2900082171
või
Swedbank a/a: EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
Viitenumber: 2900082171
või
Luminor Bank a/a: EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
Viitenumber: 2900082171
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3. Suuremahulisteks tootmiskatseteks seemnete turustamise loa taotlemine
Tootmiskatseteks seemnemüügi loa taotlemiseks esitab sordi omanik, esindaja või säilitaja vabas
vormis taotluse vahetult või posti teel Põllumajandusameti mahepõllumajanduse ja seemne
osakonda.
Põllukultuuride ja köögiviljakultuuride taotlemisel on nõuded erinevad.
3.1. Põllukultuuride taotlemine
Taotlusi saab esitada nende põllukultuuride sortide kohta, mille sordilehte võtmise taotlus on
esitatud Eestis.
Siia kuuluvad söödakultuuride, teravilja-, peedi-, õli- ja kiukultuuride ning kartuli sordid nendest
liikidest, mis kuuluvad sertifitseerimisele Eestis ja Euroopa Liidus vastavalt
põllumajandusministri poolt kinnitatud määrustele konkreetse kultuurigrupi kohta. Lihtsamalt
öeldes – põllukultuuride sordilehte võetavad liigid.
Taotluse võib esitada sordi omanik, esindaja või säilitaja. Kui taotleja on ühendusevälise riigi
isik, peab olema märgitud tema Euroopa Liidus asuva esindaja nimi, aadress ja telefon.
Taotleja esitab taotlusel järgmise teabe:
a) kavandatud tootmiskatsed;
b) liikmesriik (-riigid), kus katsed tehakse;
c) sordikirjeldus;
d) sordi säilitamine.
Kavandatud tootmiskatsete kohta märgib taotleja taotluses ära katse asukoha ja millises mahus
katse rajatakse. Katse planeerimisel tuleb arvesse võtta Põllumajandusministri 20. aprilli 2006. a
määruses nr 48 "Tootmiskatse tegemiseks lubatud seemne ja seemnekartuli koguste piirmäärad"
vastavale liigile kehtestatud koguseid.
Liikmesriik või –riigid. Taotlusele tuleb märkida, kui sama sordi kohta on esitatud samalaadne
taotlus mõnes teises liikmesriigis.
Sordikirjeldus. Kuna tegu on uute sortidega, mis ei ole veel üheski liikmesriigis registreeritud
ega sordilehte kantud, ei ole nad veel eristatavuse, ühtlikkuse ja püsivuse (EÜP) katseid
lõpetanud ega oma katsete positiivse läbimise tulemusel koostatud sordikirjeldust. Kui on
saadaval juba esimese EÜP katseaasta vahekokkuvõte, siis tuleb see lisada. Sordikirjeldus on
vajalik katsete kontrollimisel sordi eristamiseks.
Sordi säilitamine. Lisatakse sordi säilitamise skeem.
3.2 Köögiviljakultuuri taotlemine
Taotlusi saab esitada nende köögiviljasortide kohta, mille sordilehte võtmise taotlus on esitatud
Eestis või mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis või Euroopa Majanduspiirkonna riigis
(Island, Norra, Šveits).
Siia kuuluvad köögiviljakultuuride sordid nendest liikidest, mis kuuluvad sertifitseerimisele
Eestis ja Euroopa Liidus vastavalt põllumajandusministri poolt kinnitatud määrusele. Lihtsamalt
öeldes – köögiviljakultuuride sordilehte võetavad liigid.
Taotluse võib esitada sordi omanik, esindaja või säilitaja. Kui taotleja on ühendusevälise riigi
isik, peab olema märgitud tema Euroopa Liidus asuva esindaja nimi, aadress ja telefon.
Taotleja esitab taotlusel järgmise teabe:
a) kavandatud tootmiskatsed;
b) liikmesriik (-riigid), kus katsed tehakse;
c) sordi kirjeldus;
d) sordi säilitamise kava.
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3.3 Oluline teave
Kavandatud tootmiskatsete kohta märgib taotleja taotluses ära katse asukoha ja millises mahus
katse rajatakse. Katse planeerimisel tuleb arvesse võtta Põllumajandusministri 20. aprilli 2006. a
määruses nr 48 “Tootmiskatse tegemiseks lubatud seemne ja seemnekartuli koguste piirmäärad”
vastavale liigile kehtestatud koguseid.
Taotluste esitamise tähtaeg on suviviljadel ja heintaimedel 15. märts, taliviljadel 15. juuli.
Katseks kasutatav seeme peab vastama selle liigi sertifitseerimisele kehtivatele nõuetele, mis on
põllumajandusministri määrustega kehtestatud.
Luba antakse üheks aastaks.
Registripidaja teeb tootmiskatse tegemise lubamise või sellest keeldumise otsuse taotluse
saamisest arvates 30 tööpäeva jooksul.
Loa kehtivust saab pikendada kõige rohkem kaks korda ühe aasta pikkuste ajavahemike kaupa.
Loa pikendamise taotlusele tuleb lisada järgmised dokumendid:
a) viide algsele loale;
b) mis tahes olemasolev teave, mis täiendab juba esitatud teavet ametliku loa saanud sordi
kirjelduse, säilitamise ja/või viljelemisega seotud praktiliste kogemuste põhjal saadud teadmiste
kohta;
c) tõendavad dokumendid, et asjaomase sordi hindamine kataloogi kandmiseks alles kestab, kui
need pole registripidajale teisiti kättesaadavad.
Luba kaotab kehtivuse sordilehte kandmise taotluse tagasivõtmise või tagasilükkamisega või
sordi sordilehte võtmisega.
Geneetiliselt muundatud sordi puhul võib loa anda üksnes juhul, kui on võetud kõik vajalikud
meetmed, et vältida kahjulikku mõju inimeste tervisele ja keskkonnale. Geneetiliselt muundatud
materjalile antakse luba kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/18/EÜ (1) alusel või
määruse (EÜ) nr 1829/2003 alusel.
4. Juhendi aluseks olevad õigusaktid
Taimede paljundamise ja sordikaitse seadus
Põllumajandusministri määrus „Sordi sordilehte võtmise kord ning sordilehte võetavate
taimeliikide loetelu, põllu- ja köögiviljakultuuri liigi kontrollimisel minimaalselt hõlmatavad
tunnused ning järelevalve käigus sordi säilimise kontrollimise nõuded“.
Põllumajandusministri 07. veebruari 2006 määrus nr 17, „Sordi registreerimiseks esitatava
taotluse vorm, taotlusel esitatavad andmed, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja sordi
registreerimise taotlemise kord“
Komisjoni määrus (EÜ) nr 637/2009, 22. juuli 2009, millega kehtestatakse rakenduseeskirjad
seoses põllumajandustaimesortide ja -köögiviljasortide nimede sobivusega
Komisjoni otsus 2004/842/EC 1. detsember 2004 rakenduseeskirjade kohta, mille alusel
liikmesriigid võivad turule viia nende sortide seemneid, mille kohta on esitatud taotlus riiklikku
põllumajandustaimesortide või köögiviljasortide kataloogi kandmiseks.
Põllumajandusministri 20. aprilli 2006. a määrus nr 48 "Tootmiskatse tegemiseks lubatud
seemne ja seemnekartuli koguste piirmäärad"
Põllumajandusministri 5. mai 2006. a määrus nr 60 "Köögiviljakultuuride seemne kategooriad
ning köögiviljakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded"
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Põllumajandusministri 20. aprilli 2006. a määrus nr 51 ”Köögiviljakultuuride paljundusmaterjali
tootmise ja turustamise nõuded”
Põllumajandusministri 24. aprilli 2006.a määrus nr 55 "Teraviljaseemne kategooriad ning
teraviljaseemne tootmise ja turustamise nõuded"
Põllumajandusministri 24.aprilli 2006.a määrus nr 53 "Õli- ja kiudtaimede seemne kategooriad
ning õli- ja kiudtaimede seemne tootmise ja turustamise nõuded"
Põllumajandusministri 24. aprilli 2006.a määrus nr 52" Peediseemne kategooriad ning
peediseemne tootmise ja turustamise nõuded"
Põllumajandusministri 3. mai 2006. a määrus nr 58 "Seemnekartuli kategooriad ning
seemnekartuli tootmise ja turustamise nõuded"
Nõukogu määrus nr 1829/2003, 22. september 2003, geneetiliselt muundatud toidu ja sööda
kohta
Taimekaitseseadus
Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seadus
Riigilõivuseadus
Kõik õigusaktid on kättesaadavad Riigi Teataja koduleheküljel www.riigiteataja.ee
5. Teie küsimustele vastamine
Juhendi kohta tekkinud küsimuste korral võib võtta ühendust mahepõllumajanduse ja seemne
osakonnaga või tutvuda Põllumajandusameti koduleheküljega aadressil www.pma.agri.ee.
Kirjadele vastatakse hiljemalt 30 tööpäeva jooksul.
6. Kontaktandmed
Põllumajandusamet
Teaduse 2, Saku 75501, Harjumaa
Telefon: 671 2602
Faks: 671 2604
E-post: pma@pma.agri.ee
kodulehekülg: www.pma.agri.ee
Asukoha aadress:
Põllumajandusamet
Mahepõllumajanduse ja seemne osakond
Vabaduse plats 4
71020 Viljandi
E-post: sort@pma.agri.ee
Ivi Loper, peaspetsialist, tel 435 1241
ivi.loper@pma.agri.ee
Töökoht asub ruumis 213.
Eha Kunberg, peaspetsialist, tel 435 1241
eha.kunberg@pma.agri.ee
Töökoht asub ruumis 213.
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7. Vaiete esitamine ja lahendamine
Põllumajandusameti poolt tehtud otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti
teatavaks tegemisest, esitades vaide Põllumajandusameti peadirektorile haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus
sätestatud korras.
Käesolevat juhendit uuendatakse vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui kord aastas. Uusim
informatsioon teenuse kohta on avaldatud Põllumajandusameti kodulehel.

Täname ettepanekute ja arvamuste eest, mis aitavad parendada teenuse kvaliteeti!
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