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Õiguslik alus 

• Taimede paljundamise ja sordikaitse seadus. Vastu 

võetud 08.12.2005

• Maaeluministri määrus nr 76 „Puuvilja- ja marjakultuuride 

paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded“. Vastu 
võetud 27.12.2016



Seotud teemad

• Sertifitseeritud materjal

• Haigusvaba paljundusmaterjali kollektsioon  

• Sortide säilitamine 



ETKI rakendusuuring 

• Aiakultuuride sertifitseeritud materjali tootmise 
majanduslik analüüs

– 58,7% vastajatest leidis, et Eestis on perspektiivne 

toota sertifitseeritud paljundus- ja istutusmaterjali;

– 46,3% vastanutest arvab, et sertifitseeritud istiku 
maksumus võiks olla 1,5 korda kallim CAC-materjali 

ehk kontrollitud kategooria istikust;

– 93% tootjatest arvab, et seda tuleks teha riigi toel.



Huvi ja koostöö?

• Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Polli 
Aiandusuuringute Keskusel on olemas asjakohane huvi, aiapind 

ja vajalike oskustega töötajad sertifitseerimise süsteemi 
rakendamiseks supereliit- ja eliittaimede tootmise arendamiseks. 

• Keskus saaks lahendada oma sortide sertifitseeritavate istikute 
kõrgpaljunduste tootmise võttes arvesse tootjate vajadusi 

välissortide paljundamise osas. 

• Sama istanduse toodangut saaksid kasutada CAC istikute tootjad 

emapuude/taimede uuendamiseks, mis tagaks neilegi terve 
algmaterjali ja annaks kindluse sordiehtsa paljundusmaterjali 

saamiseks.



Eesti Maaülikool sordi omanikuna

• Kaitsealused sordid 

Sordi nimi Liik kultuurina

Sordikaitse alla 

võtmise kuupäev

Sordikaitse kehtivuse 

lõppemise kuupäev

Pepi pirnipuu 22.03.2004 22.03.2034

Ave ploomipuu 22.03.2004 22.03.2034

Krista aed-õunapuu 17.12.2007 17.12.2037

Katre aed-õunapuu 17.12.2007 17.12.2037

Karri must sõstar 2.01.2008 2.01.2033

Kersti aed-õunapuu 9.01.2018 9.01.2043

Asker must sõstar 15.01.2019 15.01.2044

Mairi must sõstar 15.01.2019 15.01.2044



Kaitsealust sorti võib ilma 
omaniku loata kasutada üksnes:

• teaduslikus uurimistöös ja sordi võrdlemise eesmärgil 

tehtavates riiklikes katsetes;

• lähtematerjalina uue sordi aretamisel;

• oma tarbeks mittekaubanduslikul eesmärgil.



Litsentsilepingu vajalikkus (1)

• TPSKS § 35 lg 2 Sordikaitse annab sordi omanikule 

ainuõiguse või tema väljastatud litsentsi alusel teisele 
isikule õiguse kaitsealuse sordi seemet ning paljundus- ja 

kultiveerimismaterjali:

– toota;

– turustada;

– importida;

– eksportida;

– hoida enda valduses käesoleva lõike punktides 1–4 nimetatud 

eesmärgil.



Litsentsilepingu vajalikkus (2)

• Kui kaitsealuse sordi omanikul ei ole olnud võimalust 

kasutada oma õigusi kaitsealuse sordi seemne ja 
paljundusmaterjali suhtes, kohaldatakse käesoleva 

paragrahvi lõike 2 punktides 1–5 sätestatut koristatud 
taimse materjali suhtes, mis on toodetud kaitsealuse sordi 

seemet või paljundusmaterjali kasutades.



Lepingu sõlmimine

• Valmistame ette lepingu vormi.

• Lepingu vormi saadame tootjatele, kes turustavad  Eesti 
Maaülikoolile kuuluvaid sordikaitse all olevaid sorte.

• Lepingute sõlmimine turustajatega? 

• Digitaalne allkirjastamine? 



Lepingu sisu

• Kaitsealuste sortide paljundamisõiguse üleandmine 

litsentsiaadile müügiotstarbeliseks tootmiseks ja müügiks.

• Litsentsi hind 50 eurot aastas sordi kohta.

• Tasutakse hiljemalt jooksva aasta 15. aprilliks?

• Leping pikeneb automaatselt jooksva aasta arve 
tasumisel.



Sordiomanik (litsensiaar)

• On kohustatud
– kaitsealuseid sorte säilitama;

– vajadusel müüma Litsensiaadile sordiehtsat algmaterjali;
• Saame müüa ainult CAC-kategooria materjali. 

– andma lepingus nimetatud viljapuude või marjakultuuride sortide  uurimisel saadud 

lisateavet istikukasvatajale kui see osutub vajalikuks sordi paljundamisel.

• Vastutab
– sordiehtsuse ning vastavuse eest kehtivatele nõuetele

• On õigus
– saada litsentsitasu paljundusmaterjali tootjalt ja turustajalt igal aastal iga turustatava 

kaitsealuse sordi eest



Paljundusmaterjali tootja ja 
turustaja (litsentsiaat) 

• On kohustatud 

– maksma litsentsitasu esitatud arve alusel igal aastal iga turustatava 

kaitsealuse sordi eest

• Vastutab 

– lepingus sätestatud sortide paljundamisel saadud istikute sordiehtsuse eest.

• On õigus 

– paljundada, müügiks pakkuda, müüa või muul viisil üle anda, säilitada või 
kasutada oma istandiku rajamiseks käesolevas lepingus sätestatud sorte. 



Märgi kasutamine



Toetavad tegevused
• Puuviljanduse üldine populariseerimine

– Teadlaste järelkasv

• Turundustegevused
– Populaarteaduslikud artiklid ja publikatsioonid

– Uute sortide tutvustamine, agrotehnoloogiad 

– Infovoldik litsentsilepingute partnerite kohta. 

• Koostöö tootjate ja PRIA-ga
– Istikute ettetellimise süsteem (riskide maandamine) 

– Taotluste täitmise tähtajad (investeeringud ja noortalunike toetus)

– Statistika

• Kui palju Pollis aretatud sorte paljundatakse? Kas puukoolid oleks valmis tagasisidet andma?

• Pindalatoetuse baasil?



Tänan!

piia.paaso@emu.ee
Tel 50 61316


