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Seemnekartuli ja säilitussordi 
tarnija enesekontrollisüsteem

Kartul on kõrge riskiga taimeliik, millega koos

levivad nii ohtlikud kui ka kvaliteeti vähendavad

taimekahjustajad.

Enesekontrollisüsteemi rakendamine aitab

ennetada kahjustajate levikut, vähendada

võimalikku majandusliku kahju ja suurendada

seemnekartuli kvaliteeti.



Seemnekartuli ja säilitussordi 
tarnija enesekontrollisüsteem

Alates 01.04.2019 kehtib nõue, et

seemnekartuli tootmisprotsessi puhul on

rakendatud enesekontrollisüsteem:

määratud kindlaks tootmise kriitilised punktid

tagatud meetmete rakendamine

dokumenteeritud kõik tegevused



Seemnekartuli ja säilitussordi 
tarnija enesekontrolliplaan

Enesekontrolliplaan, on dokument,

milles on kirjeldatud tootmise kriitilised

punktid ja nendes rakendatavaid

meetmeid (seemnekartuli kasvatamine,

visuaalsed vaatlused, hoiustamine,

pakendamine)



MES nõuandeteenistuse 
konsulendid

 Lilia Kulli, lilia.kulli@gmail.com, tel 5567 2261

 Helle Rohtla helle.rohtla@gmail.com , tel

5664 1686

mailto:lilia.kulli@gmail.com
mailto:helle.rohtla@gmail.com


Seemnekartuli 
kvaliteedikontroll

Alates 01.01.2020 enne seemnekartuli

turustamist tuleb esitada taotlus

seemnekartuli kvaliteedikontrolliks

Taotluse võib esitada:

kliendiportaali kaudu

 e-kirja teel

paberkandjal allkirjastatuna.



Seemnekartuli kvaliteedikontrolli 
taotlus



Seemnekartuli kvaliteedikontrolli 
eest riigilõivust vabastamine

Riigilõivu ei võeta:

 supereliitseemnekartuli kategooria (klass PB)

 eliitseemnekartuli kategooria (klass S, SE, E)

seemnekartuli kvaliteedikontrolli eest  



Riigilõiv seemnekartuli 
kvaliteedikontrolli eest

• Sertifitseeritud seemnekartuli 

kategooria  (klass A ja B) riigilõiv 

(ühe kontrolltoimingu kohta):

55 eurot kuni 5 partii eest 

lisaks 10 eurot iga järgmise partii 

eest.



Riigilõiv seemnekartuli kvaliteedi-
kontrolli eest

Maksja: Ettevõtte nimi, mille eest riigilõiv 

tasutakse

Saaja : Rahandusministeerium

Saaja a/a nr : 

SEB pank – EE 89 1010 2200 3479 6011; 

Swedbank – EE 93 2200 2210 2377 8606;

Luminor Bank AS – EE 701 7000 1700 1577 198;

LHV Pank - EE 777 7007 7100 3813 400

Selgitus: Seemnekartuli kvaliteedikontrolli 

toimingud

Viitenumber: 2900082951



Otsus seemnekartuli partii 
sertifitseerimise kohta



Otsus seemnekartuli partii 
sertifitseerimise jätmise kohta



Taimepasside tellimine

Taimepasside väljastamise eest riigilõivu ei 

võeta! 



Rahvusvaheline Taimetervise Aasta 2020 



Milleks meile vaja rahvusvahelist 
taimetervise aastat?

Ohtlikud kahjurid ja haigused ei tunne riigipiire 

ning seetõttu on nende organismide leviku 

tõkestamine rahvusvaheline kohustus, mis 

nõuab kõikide riikide koostööd

Detsembris 2018 ÜRO kuulutas aasta 2020 

taimede tervise tunnustamise ja kaitsmise

aastaks- International Year of Plant Health

Rahvusvahelise Taimetervise Aasta koduleht: 

https://www.ippc.int/en/iyph/



Slogan ja logo

Protecting plants, protecting

life!

Kaitstes taimi säilitame 

elu!

Rohelised lehed 

sümboliseerivad tervet taime 

kui hapniku ja toidu allikat 

ning elu alust maailmas



Olulised faktid (1)

80 % meie toidulauast koosneb 

taimedest ja     98 % hingatavast 

hapnikust toodavad meile 

taimed

Taimekahjustajate tõttu hävineb 

40 % toidukultuuride saagist 

Rohkem taimekahjureid ilmub 

varem ja kohtades, kus neid 

kliimamuutuste tõttu ei ole seni 

tuvastatud



Olulised faktid (2)

Kasulikud putukad on 

taimetervise jaoks ülitähtsad, 

kuna nad tolmeldavad enamikku 

taimedest, hoiavad kahjureid 

kontrolli all, säilitavad mulla 

tervise, toitainete ringluse 

Viimase 25–30 aasta jooksul on 

80% putukate biomassist

kadunud



International Year of Plant Health (IYPH) 
2020 võtmesõnad

Terved taimed on nälja kaotamiseks ja säästva

arengu eesmärkide saavutamiseks üliolulised

ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsioon 

(FAO) ning rahvusvaheline 

taimekaitsekonventsioon (IPPC) pakuvad 

juhiseid ja teevad ülemaailmseid jõupingutusi 

taimetervise tagamiseks



Tänan !

Ljudmila.kerge@pma.agri.ee


