Tasu OTS-seemne eest:
panus innovatsiooni heaks
Panustame täna tuleviku innovatsiooni
Sõltuvalt liigist võib aretajal uue taimesordi turule toomine aega
võtta 6 kuni 20 aastat – nii kaua läheb, kuni tootjad ja ühiskond
saavad tulu kõrgemast saagist ja vastupanuvõimest kahjustajatele; kasu paremast kvaliteedist, toiteväärtusest ja keskkonnale
vastupidavusest. Aretaja peab nägema tulevikku, et ennustada
tootjate ja ühiskonna vajadusi 10 aasta pärast või hiljemgi ning
suunama investeeringud selleks, et pakkuda vajalikku innovatsiooni.

Kaasaegne sordiaretus
on aeganõudev ja
kulukas ettevõtmine:
sordiaretajad
investeerivad kuni
20% käibest uute
sortide aretamisse,
mis on kõrgem
reinvesteerimise määr
kui teistes tööstuse
valdkondades.

(allikas: https://dl.sciencesocieties.org/publications/cs/
articles/50/Supplement_1/S-85)

Mis on nisu seemne sees?


 retuse tulemus on loomulikult uue sordi seeme, mida on võimalik taastoota ja seega väga lihtsalt
A
paljundada. Kindlustamaks innovatsiooni võimalikkust tulevikus, vajavad aretajad tõhusat viisi selle
kaitseks, et tagada aretusele suunatud pikaajaliste investeeringute tasuvus.

15 aastat
arendustööd



Sel põhjusel on EL sordikaitse süsteemis oma tarbeks toodetud (OTS) seemne säilitamine ja kasutamine
lubatud ainult teatud kultuuride puhul ning õiglase tasu eest.

Sort = investeering

vähemalt
1 Mln EUR
arenduskulusid









Aretaja loob
uue sordi

SERT-seemet
kasutav tootja

1000 ideed

150-aastasel traditsioonil
põhinev kogemus ja
teadmised

OTS-seemet
kasutav tootja

Investeeringu tasuvus

Miks on sordiaretus ülioluline:
tulu EL tootjatele ja kogu ühiskonnale
Tänapäeva põllumajanduse väljakutse on toota rohkem väiksema kuluga: rohkem toitu, rohkem toitaineid,
rohkem mitmekesisust väiksema maaressursi, veekulu, väiksema hulga pestitsiidide ja väetistega. Parem
sort on võtmeelement, et seda saavutada. Kaasaegne sordiaretus mängib põhirolli, et aidata jätkuvalt
toota piisavas koguses maitsvat, tervislikku ja taskukohast toitu efektiivsel ja keskkonnasõbralikul viisil.

Mis on sordikaitse ja oma
tarbeks toodetud seeme?
Oma tarbeks toodetud seeme (OTS): põllumajandustoodang
(seeme), mille tootja on oma koristatud saagist säilitanud
ja taas külvanud enda põllule.
Sordikaitsest tulenevad õigused võimaldavad nii väikestel
kui suurtel aretusettevõtetel hoida kontrolli oma sortide
arengu üle ning kasutada tagasi saadavat tulu uute sortide
aretamiseks tulevikus. Sordikaitse reeglite järgi on teatud
ajaperioodil ainult aretajal õigus oma sorte müüa või nende
litsentsi väljastada. Siiski on mõnede liikide puhul lubatud
kaitsealuste sortide OTS-seemne kasutamine kui selle eest
makstakse õiglast tasu sordiomanikule.

Miks on
intellektuaalse
omandi kaitse
sordiaretuse puhul
nii tähtis?
Sest parandatud
omaduste kooslus
on iga liigi puhul
unikaalne ning
eeldab
aastatepikkust
uurimis- ja
arendustööd.
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Oma toodetud seeme ja sertifitseeritud
seeme: sama geneetika
Pidev innovatsioon sordiaretuses on määrav,
et aidata tootjatel sammu pidada järjest uute
väljakutsetega ning pakkuda meile kõigile piisavas koguses tervislikku ja mõistliku hinnaga
toitu. Aretajatele on ülioluline tagada investeeringute piisav tootlus, mis võimaldaks panustada
innovatsiooni uuesti kuni 20% iga-aastasest
käibest. OTS-tasu on osa sellest tootlusest
ning kui tootjad jätavad omapoolse kohustuse
täitmata, satub ohtu toidu- ja söödatootmise
geneetiline areng.

Kuigi järjest rohkem EL tootjaid mõistab
õiglase OTS-tasu rolli, et tagada innovatsiooni
jätkumine, on palju ka neid, kes kasutavad
geneetilisi saavutusi ilma selle eest maksmata.
Tekkiv finantsiline puudujääk võib oluliselt
mõjutada sordiaretuse sektorit tootmisest ja
kliimast tulenevate väljakutsete vastu seismisel
täna ja tulevikus.

Julgustame EL poliitika kujundajaid teadvustama tugeva sordikaitse
süsteemi säilitamise olulisust. Samas, kui kaitsealuste sortide
kasutamise erandit OTS-seemne lubamiseks soovitakse poliitilistel
kaalutlustel säilitada, on vajalik kindlustada selle eest õiglase tasu
maksmine sordiaretajale. Ilma sellise süsteemita vähenevad võimalused
investeerida paremate sortide arendamisse ning meie tootjate ja
ühiskonna heaollu!
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