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ENESEKONTROLLISÜSTEEM

Enesekontrollisüsteem on kirjeldatud meetmete kava 

taimekahjustaja ettevõttesse sissetoomise peatamiseks, 

kahjustajast vabanemiseks koos tuvastatud kriitiliste 

punktidega sõltuvalt:

tootmisviisist, - kohast, - tingimustest;

seemnekartuli tootmise protsessist; 

kahjustaja võimaliku leviku riskist/ ohust



Taimekahjustajad seemnekartulil

Taimekahjustajad kartulil: 

kartuli-kiduuss varrepõletik

kartuli-ringmädanik mosaiikviirused

kartuli-pruunbaktermädanik keerdlehisus

kartuliingerjas kuivmädanik

kartulivähk märgmädanik

kartuli värtnaviroid mustkärn 

Epitrix spp harilik kärn

Candidatus liberibacter solanacearum hõbekärn

pahknematoodid süvikkärn



SEEMNEKARTULI TOOTJA TEGEVUSED

 Määrab kindlaks tootmise kriitilised punktid;

 Teeb visuaalseid vaatlusi seemnekartulil 

taimekahjustaja esinemise tuvastamiseks;

 Võtab vajadusel proove  taimekahjustaja esinemise 

tuvastamiseks;

 Tagab tootmise käigus seemnekartuli partiide 

eristatavuse selliselt, et oleks võimalik neid 

tuvastada.



Riskide hindamine

Tõenäosuse ja tagajärgede kombinatsioon

 Mis võib juhtuda

 Kui tõenäoline, et see juhtub

 Mis on tagajärjed, kui see juhtub

 Mida tuleb teha,  et seda ei juhtu



Seemnekartuli toomine ettevõttesse ja tema kvaliteedi, 
sealhulgas taimetervisliku seisundi hindamine

 Mugulad on saastunud kvaliteeti vähendava taimekahjustajaga 

(harilik kärn must kärn)

 Mugulad on nakatunud ohtliku taimekahjustajaga, kuid 

visuaalsed tunnused puuduvad

 Masinad, seadmed, konteinerid, mis on kokku puutunud 

mugulatega

 ristsaastumine (mitme tarnija seemnekartuli/tarbekartuli 

kasutamine)



Seemnekartuli kasvatamine arvestades 
kasutatavat tehnoloogiat

 Põllu valik seemnekartuli tootmiseks (mullaproovid)

 Viljavaheldus

 Kaugusisolatsiooni nõuded

 Sordi valik (haiguskindlus, saagikus, kvaliteedinäitajad)

 Mugulate töötlemine enne mahapanekut

 Optimaalne  mahapaneku aeg

 Masinate kasutamine (kas masinad on renditud);

 Kastmisvee kvaliteet ja kättesaadavus



Seemnekartuli visuaalsel vaatlemisel seemnekartulil 
kvaliteeti vähendava taimekahjustaja esinemise 
tuvastamiseks meetmete rakendamine

Visuaalsed vaatlused seemnekartuli põllul

Haigustunnustega ja võõrsortidest taimede põllult  

eemaldamine

Proovide võtmine taimekahjustaja esinemise 

tuvastamiseks

Lehetäide ja lehemädaniku tõrje



Seemnekartuli koristamine

 Hoidla ja konteinerite puhastamine ja 

desinfitseerimine enne saagikoristust

 Ilmastikutingimustega arvestamine 

saagikoristusel

 Temperatuuri-, niiskus- ja ventileerimisrežiim 

seemnekartuli hoiustamisel

 Partiide tähistamine hoiustamisel



Seemnekartuli pakendamine, ladustamine 
ja vedu

 Seemnekartuli partiide eristatavus

 Sortide ja kategooriate  omavahel 

segunemise oht sorteerimisel  ja 

pakendamisel

 Ristsaastumise oht pakendamiseks, 

ladustamiseks ja veoks ettenähtud masinate 

kasutamise tagajärjel 



ENESEKONTROLLIPLAAN

Arvestuse pidamine

a) andmed seemnekartuli, sealhulgas selle ettevõttesse 

toomise aja ja päritolu kohta;

b) andmed toodetava seemnekartuli kohta sortide, 

kategooriate ja partiide kaupa;

c) andmed ladustatud ja turustatud seemnekartuli 

kohta partiide kaupa;

d) andmed tehtud vaatluste, sealhulgas proovide 

võtmiste ja nende tulemuste kohta.
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