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Christel Mölder 
christel@seemneliit.ee 
 



» Sordikaitse,  kaitsealused sordid 

» OTS-tasu määrad, OTS-tasude kogumine 

» Eesti Seemneliidu funktsioon sertifitseeritud 
seemne valdkonnas; 

» Eesti Seemneliidu tegevused 

» Päeva kokkuvõte 
 
 



» Sort ehk kultivar on kõige madalam 
süstemaatika ühik kultuurtaimedel. 

» Sort sisaldab geneetilist koodi. 

» Sordil on sobiv nimi. 

» Sort peab olema eristatav, ühtlik ja püsiv. 

» Kui sort on võetud kaitse alla, siis on 
tegemist intellektuaalse omandiga 
(tööstusomand), millele rakenduvad 
sordikaitse reeglid (Euroopa Nõukogu 
määrus 2100/94; Taimede paljundamise ja 
sordikaitse seadus). 



Aretusmaterjal

Aretusprotsess

Registreerimiskatsed

Majanduskatsed

Sordi sordilehte ja kaitse alla võtmine

Seemnekasvatus

Litsentsilepingud

Soovitud tunnus



ÜHENDUSE SORDIKAITSE 

» Nõukogu määrus nr. 
2100/94 ühenduse 
sordikaitse kohta Komisjoni 
määrus nr. 1768/95, 
ühenduse sordikaitset 
käsitleva nõukogu määruse 
nr 2100/94 artikli 14 lõikes 3 
osutatud põllumajandusliku 
erandi rakenduseeskirjade 
kohta. 

» Kehtib kogu EL 
territooriumil. 

EESTI SORDIKAITSE 

» Taimede paljundamise 
ja sordikaitse seadus § 
35-56. PM 2006.a. 
Määrus nr 37. Nende 
taimeliikide loetelu, 
mille kaitsealuse sordi 
seemet ja 
paljundusmaterjali võib 
väikses mahus 
kasvatada. 

» Kehtib Eestis. 



» Nõukogude määrus 2100/94 
art.13 lg 2 

» Toimingud, mis eeldavad 
omaniku luba: 

a. Tootmine ja paljundamine 

b. Paljundamiseks 
ettevalmistamine 

c. Müügiks pakkumine 

d. Müümine või muu turustamine 

e. Eksport ühendusest 

f. Import ühendusse 

g. Valduses hoidmine a-f 
nimetatud eesmärgil. 

Omanik võib seada loale tingimusi 
ja piiranguid. 

» TPSK § 35 lg 2 

» Sordikaitse annab sordi 
omanikule ainuõiguse või tema 
väljastatud litsentsi alusel teisele 
isikule õiguse kaitsealuse sordi 
seemet ning paljundus- ja 
kultiveerimismaterjali: 

a. Toota st. seemne või 
paljundusmaterjali paljundada 
vegetatiivsel või muul viisil, 
töödelda, säilitada ja 
pakendada turustamise 
eesmärgil, 

b. Turustada 

c. Importida 

d. Eksportida 

Valduses hoidmine a-d eesmärgil 

 



» 2100/94 art 15 

» Ühenduse sordikaitse ei 
laiene toimingutele, mis on 
tehtud: 

1. Katselistel eesmärkidel 

2. Teise sordi aretamise 
eesmärkidel 

3. Oma tarbeks, millele ei 
ole kaubanduslikke 
eesmärke. 

» TPSK § 35 lg 3 

» Kaitsealust sorti võib 
ilma omaniku loata 
kasutada üksnes: 

1. Teaduslikus uurimistöös 
ja sordi võrdlemise 
eesmärgil tehtavates 
riiklikes katsetes. 

2. Lähtematerjalina uue 
sordi aretamisel 

3. Oma tarbeks 
mittekaubanduslikul 
eesmärgil. 



» 2100/94 art 14 

» Põllumajandusliku tootmise 
kaitsmiseks on 
põllumajandustootjatel 
lubatud kasutada 
paljundamise eesmärgil oma 
põllumajandusettevõttes 
koristatud tooteid, mille nad 
on saanud, kasutades oma 
põllumajandusettevõttes 
muude ühenduse kaitse alla 
võetud sortide kui 
hübriidsortide või sünteetiliste 
sortide paljundusmaterjali. 

» TPSK § 36 lg 2 

» Väikses mahus võib 
ettevõtja teatud taimeliigi 
kaitsealuse sordi, välja 
arvatud hübriidsordi ja 
sünteetilise sordi seemet 
ja paljundusmaterjali 
kasvatada 
põllumajandussaaduse 
saamiseks ja seda sel 
eesmärgil toota 
kasutamiseks oma 
ettevõttes ilma 
litsentsilepingut sõlmimata 
ja litsentsitasu maksmata. 



» 2100/94 art 14 lg 2 

» 8 söödakultuuri (harilik 
kikerhernes, kollane lupiin, 
lutsern, põldhernes, 
aleksandria ristik, pärsia 
ristik, põlduba, suvivikk) 

» 9 teraviljaliiki (kaer, oder, 
riis, kanaari paelrohi, rukis, 
tritikale, pehme nisu, kõva 
nisu, spelta nisu) 

» Kartul 

» 3 õli- ja kiukultuuride liiki 
(raps, rüps, lina) 

» TPSK § 36 lg 4 

» 6 söödakultuuride 
liiki (kikerhernes, 
kollane lupiin, harilik 
lutsern, põldhernes, 
põlduba, suvivikk) 

» 5 teraviljaliiki (harilik 
kaer, harilik oder, 
harilik rukis, tritikale, 
harilik nisu) 

» Kartul 

» 3 õli- ja kiukultuuride 
liiki (raps, rüps, lina) 

 



» 2100/94 art 14 lg 3 alalõige 3 ja 
4 väiketootja ei pea maksma 
omanikule mingit tasu; 

» Väiketootjana käsitletakse: 
põllumajandustootjaid, kes ei 
kasvata taimi suuremal maa-
alal kui seda on vaja 92 t 
teravilja tootmiseks (38 ha EE*) 
ei kasvata kartuleid suuremal 
maa-alal, kui vajalik 185 t (13 
ha EE*) kartulite tootmiseks 
saagiperioodi kohta, sõltumata 
selle maa-ala suurusest, kus 
kasvatatakse muid taimi peale 
kartuli. 

» TPSK § 36 lg 3 

» Väikses mahus kasvatamine 
on, kui põllukultuuri 
kasvatamiseks kasutatavat 
haritavat maad on kuni 10 
ha, sh võib kartuli 
kasvatamiseks kasutatavat 
haritavat maa olla kuni 1 
ha. 

» Väikses mahus 
kasvatamiseks kasutatava 
haritava maa hulka ei loeta 
rohumaad, mis on 
kasutuses või mis on 
rajatud kavandatuna 
kasutamiseks kauem kui 5. 
aastat. 



» 2100/94 art 14 lg 3 alalõige 
4 Teised tootjad peavad 
maksma omanikule õiglase 
tasu 

» Sordi omanikule makstava 
õiglase tasu määra kohta 
võivad omanik ja asjaomane 
põllumajandustootja 
sõlmida lepingu. 

» TPSK § 36 lg 5 

» Ettevõtja, kes kasvatab 
eelpool nimetatud 
liikide seemet või 
paljundusmaterjali 
suuremal maa-ala kui 
10 ha, peab maksma 
sordi omanikule õiglast 
tasu. 



» 1768/95 art 5  

» Kui sellist lepingut ei ole 
sõlmitud või seda ei 
kohaldata, peab õiglase tasu 
määr olema märgatavalt 
väiksem kui summa, mida 
nõutakse samal maa-alal 
sama sordi ametlikuks 
sertifitseerimiseks sobiva 
madalaima kategooria 
paljundusmaterjali 
litsentseeritud tootmise 
puhul. 

» TPSK § 36 lg 6 

» Õiglase tasu suurus lepitakse 
kokku sordi omaniku ja lg 5 
nimetatud ettevõtja või 
selliseid ettevõtjaid 
ühendava 
mittetulundusühingu vahel. 

» Kui tasu suuruses ei ole 
kokku lepitud, on sordi 
omanikul õigus selliselt 
ettevõtjalt nõuda tasu, mis ei 
ole suurem kui 50% sama 
taimeliigi sordi seemne 
tootja või paljundusmaterjali 
tootmisega tegeleva tarnija 
makstavast litsentsitasu 
suurusest. 



» 2100/94 

» Põllumajandustootjad ja 
töötlemisteenuste osutajad 
edastavad omanikele nende 
taotlusel asjakohast teavet; 

» Samuti võivad asjakohast 
teavet edastada 
põllumajandustootmise 
järelvalves osalevad 
ametiasutused, kui selline 
teave on saadud nende 
tavaliste ülesannete 
läbiviimisel ilma lisakoormuse 
või kuludeta. 

» TPSK § 36 lg 7 

» Kaitsealuse sordi väikses 
mahus kasvatamisega 
tegelev ettevõtja ja 
käesoleva paragrahvi 
lõikes 5 nimetatud 
ettevõtja peavad oma 
tegevuse kohta 
arvestust ja teatavad 
kaitsealusest sordist 
toodetud seemne või 
paljundusmaterjali 
kogused sordi 
omanikule tema 
nõudmisel. 



» 1768/95 art 16 

» Järelvalvet teeb omanik. Ta võib 
kehtestada asjakohase korra, et 
kasutada 
põllumajandustootjate või 
muude põllumajandusega 
tegelevate organisatsioonide 
abi. 

» Kokkulepped peavad olema 
avaldatud ühenduse sordiameti 
ametlikus väljaandes. 

» Karistus isikule, kes ei ole 
täitnud oma kohustusi. 

» Üldjuhul menetlus selle 
liikmesriigi kohtus, kus 
rikkumine aset leidis. 

» TPSK  

» Sordi omanik vaidlustab 
rikkumise kohtus. 

» Karistusseadustik §229. 
Sordikaitsest tulenevate 
õiguste rikkumine: 

1. Kaitsealuse sordi aretajale või 
omanikule kuuluvate õiguste 
omastamise või kaitsealuse sordi 
kasutamise eest ilma omaniku 
väljastatud litsentsita – 
karistatakse rahalise karistuse või 
kuni kolmeaastase vangistusega. 

2. Kohus konfiskeerib käesolevas 
paragrahvis sätestatud süüteo 
toimepanemise vahetuseks 
objektiks olnud aine või eseme. 



» teravili ja kaunvili 2,60 EUR/ha 

» õlikultuurid 5,80 EUR/ha 

» kartul 25,60 EUR/ha 

» lutsern 3,50 EUR/ha 

 

» Sordiomanikud, -esindajad: 

1. Agrotrade OÜ (30) 

2. Asat OÜ (13) 

3. Baltic Agro AS (60) 

4. Scandagra Eesti AS (26) 

5. Erki Oidermaa FIE (8) 

6. Eesti Taimekasvatuse Instituut (29) 

7. Oilseeds Trade AS (3) 

 

 



» Sortide esindajad peavad tagama seemnetoodangu 
kokkulepitud mahus: 

 

 Esitavad külvatud kogused 

 Esitavad sertifitseeritud kogused 

 Esitavad müüdud kogused 

 Maksavad aretajatasu 

 Maksavad sordilehte ja kaitse alla võtmise kulud 



EUR 

Taotlus 25 

EÜP katsed, üks sort, ühel katseperioodil, ühes katsekohas 

I grupp suviviljad 157 EE 400-500 PL 

II grupp talvituvad liigid + hernes 168 EE 450-500 PL 

Majanduskatsed, 1 sort, ühel aastal, ühes katsepunktis: 

Kaer, vahekultuur 157 

Tritikale, rukis, hiline kartul 199 

Teised kultuurid 231 

Teraviljakultuuri, suvirapsi ja kartulisordi SL hoidmise iga aasta 
eest tasutakse riigilõivu: 

1.-10. aastal 30 

Alates 11. aastast 50 



1 talinisu SL võtmise eest 25 25 

EE EÜP 334 1000 PL 

Majanduskatsete maksumus 1848 1848 

Kokku 2207 2873 

SL hoidmise eest 2014 86 sorti 1 357,70 EUR 

SL hoidmise eest 2015 3 760,00 EUR 



EUR 

Taotlus 80 

EÜP katsed, üks sort, ühel 
katseperioodil, ühes 
katsekohas 

I grupp suviviljad EE 150 PL 400-500 

II grupp talvituvad liigid + 
hernes 

EE 160 PL 450-500 

SK all hoidmise eest 

1.-10. aastal 65 

Alates 11. aastast 105 



1 talinisu SK alla võtmise 
eest 

80 80 

EE EÜP EE 334 PL 1000 

Kokku 414 PL 1080 

SK all hoidmise eest 2014 43 sorti 2 863,09 EUR 

SK all hoidmise eest 2015 3 875,00 EUR 



Ühenduse sordikaitse alla võtmine EUR 

Taotlus 650 

EÜP katsed, üks sort, ühel katseperioodil, ühes 
katsekohas 

1430-3210 

Teravili 1430 

Õlikultuurid 1860 

Heintaimed 2210 

Õunapuu 3210 

Kaitse all hoidmise eest 300 

1 talinisu EL SK võtmise eest taotlus 650 

EÜP 2860 

Kokku 3760 

SK all hoidmise eest igal aastal 300 



 1kg 0,30 EUR 

Litsentsitasu 10% 0,03 

EUR kg seemet 

1 nisusordi SL võtmiseks, katse EE 2207 73 567 

1 nisusordi SL võtmiseks, katse PL 2685 89 500 

1 nisusordi kaitse alla võtmiseks, 
katse EE 

414 138 000 

1 nisusordi kaitse alla võtmiseks, 
katse PL 

1080 360 000 

1 nisusordi ühenduse kaitse alla 
võtmiseks, katse PL 

3510 117 000 

ETKI 1 a sordilehe riigilõiv 2014 1358 45 257 

ETKI 1 a sordilehe riigilõiv 2015 3760 125 333 

ETKI 1 a sordikaitse riigilõiv 2014 2863 95 436 

ETKI 1 a sordikaitse riigilõiv 2015 3875 129 167 



» 200 kg/ha külvatud ja 5000 kg/ha saak 

 

Seemne kategooria 
Alg-

seeme SE E C1 C2 Näide 

Kogus, kg 200 5 000 125 000 3 125 000 78 125 000 200000 

 ha 0,04 1 25 625 15 625 40 

Põld-tunnustamine 3 
EUR/ha 0,12 3 75 1 875 46 875 120 
Seemne-proovi 
võtmine 40 40 70 1 820 45 570 100 
Seemne-proovi 
analüüs 60 60 240 6 240 156 240 420 

Kokku riigilõiv 100 103 385 9 935 248 685 640 

kg sert seemne 
maksumusest riigilõiv 
EUR 0,5006 0,0206 0,00308 0,0031792 0,003183168 0,0032 



» Sortide omanikud ei ole nõus uusi sorte Eestisse 
turule lubama. 

» Esindajatel jääb sortide nimekiri järjest lühemaks. 

» Antakse vanemaid sorte, mis mujal ei lähe. 

» Antakse sorte, mis on tootmisest maha minemas. 

 

 

TOOTJALE sh SEEMNETOOTJALE EI OLE UUSI SORTE 
PAKKUDA. 



Tarso Mulan Olivin Skagen Fredis

2013 518 3447 1518

2014 390 4651 3341

2015 850 724 2583 5509 1917

2016 1223 553 1201 3878 1331
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Granny Hamlet Triso Mooni Specifik Trappe Uffo
KWS

Collada

KWS
Scirocc

o

2013 2030 907 1126

2014 1108 1605 1639 1131

2015 1342 772 881 897 778

2016 659 303 1036 549 1060 281 200 313 417 643
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Ivory Peppi Viviana Jaak Iiris

2016 775 110 429 428 236

2015 780 189 482 490

2014 1299 270 237 605

2013 908 1340

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600



Beatrix Soldo
Evergre

en
Iron

Propin
o

Einar Anni
Wolma

ri
Conchit

a
Quench

2013 1590 1927 7065 1304

2014 1360 2096 5640 1370

2015 704 3674 1051 4022 731

2016 434 503 466 2669 729 953 1419 1374 544 612
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Magma Proximo Clipper Stella Rollo

2016 106 193 105 112 50

2015 215 108 192

2014 117 148 129

2013 262 358
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» Asutatud 30.03.2006. 

» Sertifitseeritud seemne tootjad ja müüjad. 

» Hetkel liikmeid 45. 

» Üks palgaline töötaja – tegevjuht. 

» Juhatus 7-liikmeline. 

» Oleme avatud igaühele, kes seemet esindab, 
toodab, pakendab või müüb. 

» Oleme Euroopa Seemneliidu liige (ESA –
European Seed Association). 



» Väärtustada seemet ja sorti. 

» Seemnevaldkonna arendamine. 

» Liikmeskonna arendamine ja nende 
huvide kaitsmine. 

» Sertifitseeritud seemne propageerimine. 

» Koostöö edendamine sortide omanike ja 
esindajate ning põllumajandustootjate 
vahel. 

» Koostööpartner ametkondadele 
 



.. kuid kontrolli igal aastal 
 
 





» Mõtteid? 

 

» Küsimusi? 

 

» Ideid? 



Christel Mölder 
508 3373 
christel@seemneliit.ee 


