Geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud põllu- ja köögiviljakultuuride sortide
sordilehte võtmine

1. Teenuse vajadus
Viimastel aastatel on üha olulisemaks muutunud bioloogilise mitmekesisuse ja taimede
geneetiliste ressursside säilitamise küsimus. Tagamaks taimede geneetiliste ressursside säilitamist
in situ, tuleks kasvatada ja turustada rahvaselektsioonsorte ja sorte, mis on kohanenud kohalike ja
piirkondlike oludega ning mida ohustab geneetiline erosioon (edaspidi „säilitussordid”) isegi siis,
kui need ei vasta sortide sordilehte võtmise ning seemne ja seemnekartuli turustamise üldnõuetele.
Säilitussortide registreerimiseks ja riiklikku sordilehte kandmiseks on kehtestatud erandid, mida
selgitame Teile vastavate osade juures.
Eestis sertifitseerimiseks, turustamisotstarbel paljundamiseks ja müügiks lubatud põllukultuuride
säilitussordid ja köögiviljakultuuride säilitussordid ning eritingimustes kasvamiseks aretatud
sordid peavad olema Eesti sordilehes. Sorti loetakse eritingimustes kasvamiseks aretatuks, kui teda
on aretatud kasvamiseks teatavates agraartehnilistes, kliima- või mullastiku tingimustes ja tal ei
ole olulist väärtust põllukultuuride tööstusliku tootmise puhul.
Säilitussortide ja eritingimustes kasvamiseks aretatud sortide sordilehe koostab
Põllumajandusamet ning see avalikustatakse Põllumajandusameti veebilehel ja
Põllumajandusameti Teatajas.
2. Sordilehte võtmise taotlemine
Säilitussordi ja eritingimustes kasvamiseks aretatud sordi sordilehte võtmiseks tuleb Teil esitada
vormikohane taotlus kohapeal, posti (Vabaduse plats 4, 71020 Viljandi) või elektroonilise posti
(digiallkirjaga) teel Põllumajandusameti mahepõllumajanduse ja seemne osakonda (edaspidi
registripidaja). Taotluse vorm on saadaval registripidaja juures ja Põllumajandusameti
koduleheküljel aadressil Põllumajandusamet > Valdkonnad > Sordid > Dokumendivormid.
Taotluse võib esitada sordi omanik või säilitaja (edaspidi taotleja).
Koos Teie poolt allkirjastatud taotlusega tuleb esitada:
a) sordi tehniline küsimustik;
b) sordikirjeldus;
c) kasvatamise kogemuse ülevaade (kus ja millal on sorti kasvatatud, millal on riiklikes
sordivõrdlus-, teadus- või tootmiskatsetes olnud, rajoonitud, sordilehte võetud, sordiks
registreeritud vm ja millised on sorti iseloomustavad omadused).
d) registreerimiskatsete aruanne;
e) geneetiliselt muundatud organismi keskkonda viimise loa number ja kuupäev;
f) geneetiliselt muundatud organismi turustamisloa number ja kuupäev;
g) geneetiliselt muundatud põllu- ja köögiviljakultuurist saadud toote toiduks või söödaks
kasutamise korral geneetiliselt muundatud organismi turuleviimise otsuse number.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. veebruar. Taotluse esitamisel tuleb tasuda riigilõiv.
Taotlus võetakse menetlusse peale allpool näidatud riigilõivu tasumist. Taotluse nõuetele
mittevastavuse korral teavitame Teid koheselt puudustest.
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3. Oluline teave
Registreerimiskatsed
Geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi puhul ei tehta registreerimiskatseid, kui
sordi eristatavust, ühtlikkust ja püsivust on võimalik tuvastada esitatud sordikirjelduse ja muude
andmete alusel. Kui seda ei ole võimalik teha, on kaks võimalust:
- taotleja teeb registripidaja järelevalve all registreerimiskatse ise või
- registripidaja tellib säilitussordi või eritingimustes kasvamiseks aretatud sordi
registreerimiskatsete läbiviimise Põllumajandusuuringute Keskusest. Eristatavuse,
ühtlikkuse ja püsivuse kindlakstegemiseks võib olla nõutud registripidaja koostatud
registreerimiskatsete tegemise metoodika järgimine.
Registripidaja teatab taotlejale või tema esindajale:
- registreerimiskatsete läbiviimise koha;
- tähtaja ja koha registreerimiskatseteks vajaliku seemne või paljundusmaterjali
kohaletoimetamiseks taotleja kulul;
- registreerimiskatseteks vajaliku seemne või paljundusmaterjali koguse, sõltuvalt
taimeliigist ja paljundamise viisist.
Seeme või paljundusmaterjal katse rajamiseks peab vastama säilitussordile kehtestatud nõuetele.
Vajadusel ja võimalusel palume Teilt katseteks vajalikku võrdlussortide seemet või
paljundusmaterjali. Võrdlussortideks võivad olla Teie poolt varem aretatud sordid, mis on juba
tuntud ja mida aretuse käigus kasutati ristlusvanematena. Kui tegemist on tuletatud sordiga, tuleb
katseasutusele või katse läbiviijale edastada ka lähtesordi seeme või paljundusmaterjal.
Säilitussordi nõuetele vastavuse korral koostab katsete teostaja ametliku sordikirjelduse, lähtudes
säilitussordi ühtlikkuse nõudest. Kui ühtlikkust hinnatakse mittesordiehtsate taimede põhjal, tuleb
kohaldada populatsioonistandardit 10 % usutavuse läve 90 % juures. Vajadusel ja võimalusel võib
registripidaja kasutada eristatavuse, ühtlikkuse ja püsivuse kindlakstegemiseks ainult ühe aasta
jooksul tehtud registreerimiskatsete tulemusi.
Registreerimiskatsete läbiviimise eest tuleb tasuda katsed läbiviinud asutuse (katseasutuse) poolt
esitatud arve alusel. Eestis läbiviidavate registreerimiskatsete e EÜP katsete tasud leiate siit.
Sordinime kontrollimine ja kinnitamine
Säilitussordi sordilehte taotlemisel tuleb registripidajale esitada sordinime ettepanek. Säilitussordi
sordinime ettepanek võib sisaldada ühe või mitu selle sordi ajalooliselt tuntud sordinime.
Registripidaja kontrollib taotleja poolt esitatud sordinime(de) vastavust nõuetele, tehes päringuid
Eesti ja välisriigi vastavatesse andmebaasidesse. Päringu tulemustest informeeritakse taotlejat.
Sordinimi, mis vastab nõuetele, kinnitatakse registripidaja poolt ja kantakse sordiregistrisse.
Kui säilitussordil on taotlusel märgitud mitu ajalooliselt tuntud sordinime, siis kinnitame ja
registreerime need.
Sordinimede kasutamisel järgige Euroopa Liidu Komisjoni määrust nr 637/2009 22. juulist 2009.
Enne 2000. aasta 25. maid tuntud sordi nime suhtes seda määrust ei kohaldata.
Säilitussordi ja eritingimustes kasvamiseks aretatud sordi sordilehte võtmise või sordilehte
võtmisest keeldumise otsuse teeb registripidaja kahe kalendrikuu jooksul, arvestades põllu- ja
köögiviljakultuuride geneetiliste ressursside säilitamise korraldamisega tegeleva asutuse
(Maaeluministeeriumi) arvamust.
Sordilehte võtmine
Säilitussort ja eritingimustes kasvamiseks aretatud sort võetakse sordilehte, kui seda sorti on
Eestis ajalooliselt kasvatatud ja see on siin kohanenud ning kui ta on nõutud ulatuses eristatav,
ühtlik ja püsiv ja omab sordinime.
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Sordilehte võtmisest keeldumine
Registripidaja keeldub säilitussordi ja eritingimustes kasvamiseks aretatud sordi sordilehte
võtmisest, kui:
1) see sort on juba võetud sordilehte või EL põllu- või köögiviljakultuuride sordilehte muu
kui geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordina või eritingimustes
kasvamiseks aretatud sordina;
2) see sort on sordilehest või EL põllu- või köögiviljakultuuride sordilehest viimase kahe aasta
jooksul välja arvatud (sordilehest või EL põllu- või köögiviljakultuuride sordilehest
väljaarvamise korral sertifitseeritakse ja turustatakse sordi seemet kuni sordi
sertifitseerimiseks ja turustamiseks lubatud tähtaja lõpuni);
3) see sort on võetud nõukogu määruses (EÜ) nr 2100/94 sätestatud ühenduse sordikaitse alla;
4) see sort on võetud riikliku sordikaitse alla;
5) selle sordi kaitse alla võtmise taotluse menetlemine ei ole lõppenud.
Säilitussort ja eritingimustes kasvamiseks aretatud sort hoitakse sordilehes kümme kalendriaastat
ja tähistatakse asjakohaselt.

4. Seemne standardproovi saatmine
Sordi säilitaja esitab registripidaja määratud tähtajaks standardproovi sordi säilimise
kontrollimiseks.
Proovi kogused on järgmised:
Teravili
3 kg
Raps, rüps, sinep
0,2 kg
Heintaimed
0,2 kg
Hernes, uba
3 kg
Kanep
0,5 kg
Lina
0,5 kg
Põld-sojauba
1,5 kg
Päevalill
0,5 kg
Söödajuurviljad
0,3 kg
Ristõieliste haljasväetis- ja
0,2 kg
vahekultuurid
Saadetavad seemned peavad vastama säilitussordi või eritingimustes kasvamiseks aretatud sordi
seemnele kehtestatud nõuetele ning olema puhtimata. Seemneproovi pakendile tuleb märkida liik,
sordinimi, märksõna – säilitussordi või eritingimustes kasvamiseks aretatud sordi standardproov.
Sama informatsioon peab olema pandud ka seemneproovi koti sisse.
Seemned palume saata aadressil:
Põllumajandusuuringute Keskus
Sordikontrolli büroo
Viljandi Katsekeskus
Männi tee 5
71065 Matapera küla
Viljandimaa
või tuua aadressil:
Männi tee 5
71065 Matapera küla
Viljandimaa
5. Riigilõivu tasumine
1) Riigilõivu tasutakse taotluse eest 25 eurot.
Säilitussordi sordilehes hoidmine on tasuta.
2) Sordiregistri toimingute eest tasutakse järgmiselt:
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Sordiregistri kannete muutmine
Iga sordiregistri kande kohta väljastatav dokument
Riigilõivu tasutakse Rahandusministeeriumile.
Riigilõivu saab tasuda:
- SEB - saaja konto EE891010220034796011
- Swedbank - saaja konto EE932200221023778606
- Luminor Bank - saaja konto EE701700017001577198

- 10 eurot
- 2 eurot

Maksekorraldusele märgitakse:
- isiku nimi, kelle eest riigilõivu tasutakse;
- maksekorralduse alus: riigilõivuseaduse § 239 kuni 242.
- toimingu nimetus ja sordinimi, mille eest riigilõivu tasuti;
- viitenumber 2900082171.
6. Teenuse aluseks olevad õigusaktid
Taimede paljundamise ja sordikaitse seadus
Põllumajandusministri määrus nr 38, 24.03.2006 „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, 22.07.2009, millega kehtestatakse rakenduseeskirjad
seoses põllumajandustaimesortide ja -köögiviljasortide nimede sobivusega
Põllumajandusministri määrus nr 60, 05.05.2006 “Köögiviljakultuuride seemne kategooriad ning
köögiviljakultuuride seemne 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
Riigilõivuseadus
7. Teie küsimustele vastamine
Kui Teil on küsimusi pakutava teenuse kohta, siis palun tulge kohale, helistage või kirjutage
mahepõllumajanduse ja seemne osakonda või tutvuge Põllumajandusameti koduleheküljega
aadressil www.pma.agri.ee.
Jagame meelsasti lisainformatsiooni.
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Kõikidele kirjadele vastame hiljemalt 30 tööpäeva jooksul.
Külastusaja palume eelnevalt kokku leppida.
8. 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.
9. Vaiete esitamine ja lahendamine
Põllumajandusameti poolt tehtud otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti
teatavakstegemisest, esitades vaide Põllumajandusameti peadirektorile haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras või kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud
korras.
Teenuse juhendit uuendame vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui kord aastas. Uusima
informatsiooni teenuse kohta leiate Põllumajandusameti kodulehelt internetis.

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