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Terminoloogiast

• Sort 

– registreeritud sordiregistris ja läbinud eristatavuse 

ja ühtlikkuse katsed (DUS)

• Aretis (landrace, breeders selection) näiteks

– Kärdla magus

– Polli 18-12

• Geneetiline ressurss, säilik



Lepingud ja programmid

1994 –Bioloogilise mitmekesisuse konventsioon

1997 – EV Põllumajandusministeeriumi juurde loodi 

Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi säilitamise 

komisjon 

2001- FAO Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi 

rahvusvaheline leping. Lisa I sisaldab 64 liiki  (s.h. 

maasikas, õun)

2004 – Eesti ühines lepinguga (International Treaty on 

PGRFA)



Lepingud ja programmid

1998 –Euroopa taimede geneetilise ressursi koostööprogramm 

(ECPGR) ühendab 650 organisatsioooni 43 euroopa riigist

2009 – loodi üle Euroopaline virtuaalne geenipank (A 

European Genebank Integrated System – AEGIS). 

2002-2006 riiklik programm “Põllumajanduse geneetiliste 

ressursside kogumine ja säilitamine”

2007-2013 arengukava ja 2014-2020 uus programm



Kollektsioonide säilitajad Eestis

• Eesti taimekasvatuse instituut (geenipank ja in vitro 

kollektsioon)

• TÜ botaanikaaed (maitse ja ravimtaimed, ilutaimed)

• TTÜ geenitehnoloogia instituut

• EMÜ PKI Polli aiandusuuringute  keskus

– Puuvilja ja marjasordid, aretised



Polli AK kollektsioonid

• Puuviljasortide kollektsioonid ja nende uurimine alates 

1945. 

• Kollektsiooni põhieesmärk on koguda ja säilitada kõik 

Eestis aretatud sordid ja parimate omadustega Eesti 

päritolu aretised. 

• Välismaistest sortidest säilitatakse kollektsioonides 

eelkõige neid, mis on kasutatavad sordiaretuse 

lähtematerjalina.

• Fenoloogilised ja taimekahjustajate vaatlused, 

fenorüübiliste kirjelduste koostamine, sortide tutvustamine 



Säilikute staatus kollektsioonis

• Ajutiselt katseteks või uuringuteks deponeeritud 

säilikud

• Puukoolides turustatavate sortide (varu) säilikud  

• geneetiline ressurss- aretised ja vanad sordid mida 

enam ei turustata

– Kasutamiseks põllumajanduslikus uurimistöös

– Hobiaednikele kasutamine ainult oma tarbeks



EMÜ Polli AK kollektsioonid 

Kultuur

Sorte või 

aretisi 

kokku

Nendest 

Eesti 

päritolu
Õunapuu 386 90

Pirnipuu 97 44

Ploomipuu 89 19

Maguskirsipuu 70 16

Hapukirsipuu 15 2

Maasikas 58 3

Must sõstar 116 18

Punane sõstar 27 2

Valge sõstar 13 2

Karusmari 33 7

Vaarikas 63 6

Pampel 4 0

Tayberry 1 0

Söödav kusalpuu 60 0

Jaapani ebaküdoonia 3 0

Astelpaju 13 0

Pihlakas 35 0

Toompihlaks 11 0

Õunapuu pookealused 24 6

1118 215



Veebiportaal  sordivaramu.ee







Geneetiliste ressursside andmebaasid

• Rahvuslikud andmebaasid (SESTO)

• Sisaldavad peamiselt andmeid säilikute päritolu ja 

põlvnemise kohta (passiandmed) 

• Keskne otsinguportaal EURISCO, andmestik põhineb 

rahvuslikel andmebaasidel

• ECPGR liigipõhised andmebaasid (passi- ja fenotüübi 

andmed)



EURISCO andmebaas



ECPGR liigipõhised andmebaasid

• GenBerry Database: Strawberry Genetic Resources 

in Europe (1017 säilikut) (INRA)

• The European Prunus Database: (kirss, ploom, virsik 

aprikoos, mandel) (INRA)

• The European Vitis database (37000 säilikut, 58 

kogus) 

• Rubus/Ribes database (11 riiki 655+2551 säilikut)

• ECPGR Minor Fruit Trees Database (küdoonia, 

pihlakas jt.) (UNIFI)



Geneetilise ressursi kasutamine 

• Taimmaterjali antakse välja lepingu alusel (SMTA)

• Kasutaja kohustub andma tagasisidet saadud materjali 

kohta

• Kohustub jagama selle materjali kasutamise käigus 

saadud informatsiooni tasuta

• Juhul kui soovitakse infot mitte jagada ja tekib tulu 

siis kohustub kasutaja tegema saadava tuluga 

proportsionaalselt makseid rahvusvahelisse fondi 

(FAO multilateral system)



Tänan!
• Tänan!


