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 Taimede paljundamise ja sordikaitse seadus

 Taimekaitseseadus

 nõukogu direktiiv 2000/29/EÜ, taimedele või 

taimsetele saadustele kahjulike organismide 

ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu 

võetavate kaitsemeetmete kohta 



Liikide loetelu:

1) aednelk (Dianthus caryophyllus L.) ja selle hübriidid;
2) jõulutäht (Euphorbia pulcherrima Wild. ex Kletsch);
3) krüsanteem (Dendranthema x grandiflorum (Ramat) Kitam.);
4) must mänd (Pinus nigra);
5) perekond datlipalm (Phoenix);
6) perekond gerbera (Gerbera L.);
7) perekond gladiool (Gladiolus L.);
8) perekond kibuvits (Rosa);
9) perekond liilia (Lilium L.);
10) perekond nartsiss (Narcissus L.);
11) perekond pelargoon (Pelargonium L.);
12) perekond pirnipuu (Pyrus L.);
13) perekond ploomipuu (Prunus L.);
14) perekond tsitrus (Citrus L.);
15) perekond õunapuu (Malus Mill.);
16) roosbegoonia (Begonia x hiemalis Fotsch);
17) muud puittaimede ning ühe-, kahe- ja mitmeaastaste rohttaimede
liigid.



Euroopa Liidu õigusaktid:

 direktiiv 98/56/EÜ dekoratiivkultuuride turustamise kohta;

 direktiiv 93/49/EMÜ, milles sätestatakse nende tingimuste loetelu, 

millele peavad nõukogu direktiivi 91/682/EMÜ kohaselt vastama

dekoratiivtaimede paljundusmaterjal ja dekoratiivtaimed;

 direktiiv 1999/66/EÜ, millega kehtestatakse tarnija poolt nõukogu

direktiivi 98/56/EÜ kohaselt koostatud märgistusele või muudele

dokumentidele esitatavad nõuded;

 direktiiv 1999/68/EÜ, milles nähakse ette lisasätted tarnijate poolt 

nõukogu direktiivi 98/56/EÜ alusel peetavate dekoratiivtaimesortide

loetelude kohta. 



Tootmine:

Dekoratiivkultuuride sortide nimekiri - tarnija koostab 
enda toodetavate, töödeldavate või turustatavate sortide 
kohta (sordinimi koos sünonüümidega, sordikirjeldus, 
kuidas sordiehtsus säilitatakse, olulisemad tunnused).

Enesekontrollisüsteem koos enesekontrolliplaaniga.

Kvaliteeti vähendava ja ohtliku taimekahjustaja kontroll.



Turustamine:

 partii piires ühtlane kvaliteet, sordi- ja liigiehtne;

 visuaalse hindamise tulemusel ei esine piirmäärast 

rohkem kvaliteeti vähendavaid taimekahjustajaid;

 märgistamine: 

 tarnija dokument lisatakse paljundus- ja 

istutusmaterjalile.

 tootekirjelduse lisatakse lõpptarbijale jaemüügi korras 

istutusmaterjali turustamisel. 

Tarnija vastutab turustatava paljundusmaterjali liigi- ja 

sordiehtsuse ning liigi- ja sordipuhtuse eest.



Tarnija dokumendile märgitavad andmed:

1) sõnad “EL kvaliteet”;

2) liikmesriigi nimi või selle lühend;

3) pädeva asutuse nimi või selle lühend;

4) tarnija taimetervise registri number;

5) tarnija nimi;

6) partii number või muu partiid identifitseeriv tunnus;

7) tarnija dokumendi väljastamise kuupäev;

8) paljundusmaterjali taimeliigi botaaniline nimi ladina keeles;

9) sordinimi või taimerühma nimi;

10) pookealuse nimi;

11) partiid moodustavate taimede arv;

12) ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatava paljundusmaterjali 

puhul tootjariigi nimi.



Tänan tähelepanu eest!
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