Seemnete sertifitseerimine
Vastavalt taimede paljundamise ja sordikaitse seadusele peab sordilehte võetud sordi turustatav
seeme olema sertifitseeritud. Seemne sertifitseerimine on selle põlvnemise, liigi- ja sordiehtsuse
ning -puhtuse ja kvaliteedi kontrollimine ning seemnepakendite sulgemine ja märgistamine
Põllumajandusameti (edaspidi PMA) järelevalve all vastavalt rahvusvaheliselt kehtestatud
nõuetele. Sõltuvalt taimeliigist või -liikide grupist tehakse sertifitseerimise käigus
põldtunnustamine, proovide analüüsimine ning järelkontrolli põldkatsed.
Turustamiseks loetakse seemne müügiks pakkumist, müügi eesmärgil omamist, müümist või
muul viisil tasuta või tasu eest üleandmist. Turustamiseks ei loeta seemne üleandmist katsete
tegemiseks, sealhulgas teadus- ja aretustööks, või tootmiseks, kui sellega ei anta üle omandiõigust
sellele seemnele või sellest saadud viljale.
PMA eesmärk on tagada sordiomanikule, -esindajale, säilitajale ja seemnekasvatajale kvaliteetne
seemnete sertifitseerimise teenus.
1. Taotlemise kord
Seemnete sertifitseerimist korraldab sordi omaniku, esindaja või säilitaja taotluse alusel PMA
mahepõllumajanduse ja seemne osakond. Taotluse seemnete sertifitseerimiseks saab esitada
jooksva aasta 15. maini. Vastavalt esitatud taotlusele peab olema tasutud riigilõiv
Põllumajandusameti põldtunnustaja poolt tunnustatavate põldude eest. Riigilõivu suuruse
arvutamise reeglid on kirjeldatud punktis 5 Riigilõivu maksmine.
1.1 Seemnekasvataja tegevused
Andmeid tunnustatavate seemnepõldude kohta saab esitada Maaeluministeeriumi kliendiportaali
portaal.agri.ee (edaspidi Portaali) kaudu. Seemnekasvataja esitab seemnepõllu andmed Portaali
kaudu sordi omanikule, sordi esindajale või sordi säilitajale (edaspidi Sordiesindaja). Andmete
esitamise juhend on leitav siit.
1.2 Sordiesindaja tegevused
Sordiesindaja saab anda kinnituse paljundatavatele sortidele läbi Portaali, kus ta näeb kõiki
temaga seotud sordi paljundamiseks esitatud avaldusi. Taotluse esitamise juhend on leitav siit.
Sordiesindaja teeb otsuse iga seemnepõllu kohta eraldi, salvestab andmed ning esitab
seemnepõllud põldtunnustamiseks PMA-le.
1.3 Seemneproovide võtmine
Põldtunnustamise positiivse tulemusega läbinud seemnepõllu saagist moodustatud seemnepartii
sertifitseerimiseks esitab seemne pakendaja taotluse seemneproovi võtmiseks ja etikettide
saamiseks. Taotlust saab esitada Portaali kaudu. Portaal kuvab taotluses esitatud seemnepartiide
proovivõtmise eest ette nähtud riigilõivu summa ning annab valiku makse teostamiseks (kas
otselingi kaudu portaalis või eraldi pangaülekandega). Kui proovi võtab tegevusloaga isik, siis
riigilõivu tasuma ei pea. Täpsem info riigilõivu määrade ja arvutamise reeglite kohta on
kirjeldatud punktis 5.
1.4 E-posti teel või paberkandjal taotluse esitamiseks
http://www.pma.agri.ee saadaval järgmised vormid:
 Taotlus seemnete sertifitseerimiseks
 Andmed tunnustatavate seemnepõldude kohta
 Andmed seemneproovi võtmiseks ja etikettide saamiseks
 Taotlus kordusidanevuse proovi võtmiseks

on

PMA

veebilehel
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Taotlus imporditava või EL liikmesriigist sissetoodud seemnest järelkontrolli proovi
võtmiseks
 Taotlus säilitussordi seemnepartiist proovi võtmiseks
Nimetatud vormid on saadaval ka paberkandjal PMA maakonna esindustes. Andmed võib esitada
posti teel aadressile Teaduse 2, Saku 75501 Saku, Harjumaa või elektroonselt e-posti teel
seemnesert@pma.agri.ee. Vastavalt haldusmenetluse seaduse § 14 lg 4 lisatakse elektroonsele
taotlusele digitaalallkiri.


2. Sertifitseerimine
2.1 Põldtunnustamine
Põldtunnustamist teeb ametnik või tegevusloaga põldtunnustaja, kes võtab ühendust taotluse
esitanud seemnekasvatajaga. Seemnekasvataja on kohustatud põldtunnustajale esitama
põlluraamatu ja külvatud seemnepartii sertifitseerimist tõendavad dokumendid (etiketid). Enamik
kultuure põldtunnustatakse kasvuperioodil vähemalt üks kord. Tuulekaera kahtluse korral võib
põllul teha teistkordse vaatluse, mille teostab PMA ametnik.
Põldtunnustaja vormistab põldtunnustamise tulemuste kohta protokolli PMA infosüsteemis
(PMAIS). Põldtunnustaja poolt kinnitatud protokoll on seemnekasvatajale kättesaadav Portaalis.
Põldtunnustamise tulemuste koond avaldatakse PMA veebilehel.
Informatsiooni põldtunnustamise nõuete kohta leiate siit.
2.2 Seemneproovi võtmine
Seemneproovi võtmiseks ja etikettide saamiseks esitab seemnepartii pakendaja Portaali kaudu või
soovituslikul vormil (vt p 1.4) PMA-le taotluse. Menetluse käik ja sellega seotud dokumendid on
taotlejale kättesaadavad Portaalis.
Seemne pakendaja peab enne esmakordselt seemne pakendamise tegevuse alustamist PMA-le
esitama majandustegevusteate, mille andmed kantakse taimetervise registrisse. Rohkem infot
taimetervise registrikande taotlemise kohta leiate siit. Seemne pakendajale esitatavate nõuete
kohta leiate infot siit.
Moodustatud seemnepartiist võtab proovi ametlik või tegevusloaga seemneproovivõtja, kellele
peab olema tagatud vaba juurdepääs igale pakendile. Sertifitseeritav seemnepartii peab olema
ühtlase kvaliteediga ja teistest partiidest eraldatud ning nõuetekohaselt märgistatud. Seemnepartii
laos märgistamiseks näidise leiate siit. Seemnepartii maksimaalne lubatud kaal on kehtestatud
põllumajandusministri määrustega.
2.3 Sertifitseerimise otsus
Sertifitseerimise nõuetele vastava seemnepartii kohta väljastab PMA põldtunnustamise,
laboratoorse analüüsi ja järelkontrolli põldkatsete tulemusi arvestades sertifitseerimise otsuse ning
ametlikud etiketid. Digitaalselt allkirjastatud otsus on seemne pakendajale kättesaadav Portaalis.
Sordiesindajale saadetakse otsus e-posti teel. Ametlikud etiketid kinnitab pakendi külge
seemneproovi võtja.
Seemne pakendajale, kes on PMA-lt saanud õiguse printida ametlikke etikette, saadetakse etiketid
krüpteeritult e-posti teel. Pakendaja prindib etiketid nõuetekohasele etiketipaberile. PMA teeb
etikettide printimise ja kasutamise üle järelevalvet.
2.4 Etikett
Ametilikud etiketid kinnitatakse seemnepakendile PMA ametniku või tegevusloaga proovivõtja
poolt. Märgistatud seemne müügipakendi võib avada ja uuesti sulgeda üksnes PMA järelevalve
all, kui sellises müügipakendis olevat seemet kavatsetakse pärast uuesti sulgemist turustada.
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Sellisel juhul peavad pakendi uuesti sulgemise kuupäev ja sõnad «Põllumajandusamet» olema
märgitud etiketile.
Juhul kui seemned on keemiliselt töödeldud, lisab PMA ametlikule etiketile vastavalt pakendaja
poolt esitatud andmetele teabe seemne keemilise töötlemise kohta. Kui seemne keemiliseks
töötlemiseks kasutatakse taimekaitsevahendit, esitatakse taimekaitsevahendi nimetus,
taimekaitsevahendis sisalduva toimeaine nimetus, standardsed hoiatuslaused ja vajaduse korral
taimekaitsevahendi loas esitatud riskide vähendamise meetmed.
Taimekaitsevahendite toimeaine nimetused ning vahendile määratud hoiatuslause koodid on
leitavad taimekaitsevahendite registrist ning vastavalt koodile esitatud ohutuslaused nimekirjas
Ohu- ja hoiatuslaused CLP klassifikatsiooniga etikettidel.
2.5 Järelkontrolli katsed
PMA korraldab seemnepartiide eel- ja järelkontrollikatsed, kus kontrollitakse seemnepartiide
vastavust sordipuhtuse ja -ehtsuse nõuetele.
Euroopa Liidust või samaväärseks tunnistatud riigist Eestisse paljundamise eesmärgil toimetatud
seemnepartiist teavitab isik PMA-d järelkontrolli proovide võtmiseks. Selleks esitatakse
seemneproovi võtmise taotlus enne seemnepartii laiali jagamist. Taotlust on võimalik esitada
mugavalt Portaali kaudu või e-posti teel soovituslikul vormil Taotlus imporditava või EL
liikmesriigist sissetoodud seemnest järelkontrolli proovi võtmiseks.
2.6 Erandkord
Erandkorras, seemne kiiremini kättesaadavaks muutmiseks, võib seemne esmane turustaja
turustada seemet, mille sertifitseerimist on alustatud, enne seemnetunnistuse saamist, kui seemne
kohta on väljastatud kvaliteeti kinnitav analüüsiteade (andmed seemne puhtuse ja 1000 tera kaalu
kohta), millel puudub teave seemne idanevuse kohta. Selline seemnepartii varustatakse eraldi
turustaja etiketiga, kus on turustaja nimi, aadress ja partii number. Turustaja tagab seemne
vähemalt nõuetekohase minimaalse idanevuse. Pärast sertifitseerimise lõpetamist edastab esmane
turustaja sertifitseerimist tõendavad dokumendid seemne ostjale.
3. Oluline teave
 Sertifitseeritakse sordiregistrisse või EL ühtsesse põllu- või köögiviljakultuuride sordilehte
võetud sortide seemet.
 Sordilehte võetud sordi turustatav seeme peab olema sertifitseeritud.
 Sordi sordilehest väljaarvamise korral sertifitseeritakse ja on lubatud turustada selle
seemet väljaarvamise aastast arvates kolmanda aasta 30. juunini.
 Sertifitseeritavate taimeliikide loetelus nimetatud taimeliigi turustatav seeme peab vastama
kehtestatud kvaliteedinõuetele.
 Seemnepartii etikett kehtib kaks aastat müügipakendi sulgemise kuupäevast alates. Etiketi
kehtivusaja pikendamiseks esitab seemnepartii omanik Portaali kaudu seemneproovi
võtmise taotluse või saadab e-posti teel taotluse idanevuse kordusproovi võtmiseks. Kui
seemnepartii on sertifitseeritud seemne idanevuse kohta kehtestatud nõuetele vastav, siis
pikendab PMA etiketi kehtivust kahe aasta võrra. Etiketile tehakse sellekohane märge.
 Seemnepartii ümberpakendamiseks esitab pakendaja PMA-le etikettide tellimuse. Seda on
võimalik teha soovituslikul vormil Andmed etikettide tellimiseks ümberpakendamisel.
 Sertifitseeritud seemnepakend märgistatakse PMA järelevalve all.
 Sertifitseeritud seemnepartii kategooria muutmiseks esitab sordiomanik, -esindaja või –
säilitaja taotluse PMA-le kategooria alandamiseks. Menetluse käik ja sertifitseerimise
otsuse fail on taotlejale kättesaadav Portaalis.
 Enne sertifitseeritava taimeliigi seemne importimist teavitab importija PMA-d
imporditavast seemnepartiist. Seda on võimalik teha soovituslikul vormil Teatis
sertifitseeritava taimeliigi seemne impordist. Rohkem infot seemnete impordi nõuete kohta
leiate siit. Imporditav sertifitseeritava taimeliigi seemne peab vastama kehtestatud
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kvaliteedinõuetele ja olema varustatud sertifitseerimist või kontrollimist tõendava
dokumendiga.
Eestis turustatava, teisest EL liikmesriigist toimetatud või imporditava sertifitseeritud
teraviljaseemne partiiga peab olema kaasas dokument, mis tõendab, et seemnepartiid on
kontrollitud tuulekaera esinemise suhtes. Kui vastav teave puudub, siis võetakse partii
omaniku kulul 3 kg suurune seemneproov tuulekaera analüüsimiseks Eestis.
Sertifitseerimise taotleja tasub põldtunnustamise, proovivõtmise ja seemnete analüüsimise
eest arve alusel. Sertifitseerimise taotleja tasub Põllumajandusameti tehtava
põldtunnustamise ja proovivõtmise eest riigilõivu.

4. Arvestuse pidamine
Seemne tootja peab põlluraamatut.
Seemne tootmist käsitlevaid dokumente säilitatakse 5 aastat.
Seemne pakendamist käsitlevaid dokumente säilitatakse 5 aastat.
Seemne turustamist käsitlevaid dokumente säilitatakse vähemalt 3 aastat.
Seemne importimist käsitlevaid dokumente säilitatakse vähemalt 3 aastat.
Seemne tootja, pakendaja ja turustaja peab oma tegevuse kohta täpset arvestust
5. Riigilõivu maksmine vastavalt riigilõivuseadusele (PMA ametniku poolt teostatava
toimingu eest)
Riigilõivuseadus § 244 Seemne sertifitseerimine ja pakendamine
Põldtunnustamise eest tasutakse riigilõivu:
1) teraviljakultuuri liigi, õli- ja kiukultuuri liigi, põldoa ja -herne, peedi ning köögiviljakultuuri
liigi puhul 14 eurot hektari kohta
2) söödakultuuri liigi, välja arvatud põldoa ja -herne puhul 7 eurot hektari kohta.
Seemneproovi võtmise eest tasutakse riigilõivu
1) teraviljakultuuri liigi, õli- ja kiukultuuri liigi, põldoa ja -herne, peedi ning köögiviljakultuuri
liigi puhul 100 eurot ühe proovi kohta ja lisaks 75 eurot iga järgmise seemneproovi võtmise eest
samas ettevõttes sama proovivõtmise korra ajal
2) söödakultuuri liigi, välja arvatud põldoa ja -herne puhul 50 eurot ühe proovi kohta ja lisaks
35 eurot iga järgmise seemneproovi võtmise eest samas ettevõttes sama proovivõtmise korra
ajal.
Põldtunnustamise või proovivõtmise eest käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetamata liigi
puhul või muul eesmärgil kui seemnete sertifitseerimiseks tasutakse riigilõivu käesoleva
paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud köögiviljakultuuri liigi kohta sätestatud määra kohaselt
Seemne analüüsimise eest esitab labor arve otse seemneproovi võtmist taotlenud isikule.
Hinnakiri on leitav Põllumajandusuuringute Keskuse kodulehelt siit.
Kui enne sertifitseerimise otsuse tegemist taotletakse kõrrelise või liblikõielise heintaime
supereliit- või eliitseemne kategooria alandamist, siis rakendub seemneproovi võtmise riigilõiv
vastavalt uuele kategooriale.
Riigilõivu ettenähtud suuruses tasumata jätmise korral ei väljasta PMA toiminguga kaasnevaid
dokumente.
Riigilõivust vabastus
Riigilõivuseaduse § 34. Põllumajandusameti toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine
4

Riigilõivu ei võeta sertifitseerimise eesmärgil põldtunnustamise või seemneproovi võtmise eest,
kui seda teeb isik, kellel on põldtunnustamise või seemneproovi võtmise tegevusluba, või isik,
kelle ettevõttes võetakse seemneproove automaatse proovivõtmisseadmega.
Riigilõivu ei võeta sertifitseerimise eesmärgil söödakultuuri, välja arvatud põldoa ja -herne, ning
köögiviljakultuuri supereliitseemne ja eliitseemne kategooria seemne põldtunnustamise või
seemneproovi võtmise eest, samuti sertifitseerimise eesmärgil supereliit- ja eliitkategooria
seemnekartuli kvaliteedi määramiseks mugulaproovi võtmise ja visuaalse analüüsimise eest, kui
seda teeb Põllumajandusamet.
Riigilõivu ei võeta geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi sordilehes hoidmise ja
geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemnete sertifitseerimise eest.
Riigilõivu tasumine
Saaja: Rahandusministeerium
Arveldusarve:
 SEB Pank EE891010220034796011
 Swedbank EE932200221023778606
 LHV Pank EE777700771003813400
 Luminor Bank EE701700017001577198
Viitenumber 2900082168
Väljaspool Portaali makse teotamisel märkida makse selgitusse: toimingu nimetus ja ettevõtte
nimi, kelle eest riigilõivu tasutakse
6. Õigusaktid
 Taimede paljundamise ja sordikaitse seadus
 Teraviljaseemne kategooriad ning teraviljaseemne tootmise ja turustamise nõuded
 Söödakultuuride seemne kategooriad ning söödakultuuride seemne tootmise ja turustamise
nõuded
 Õli-ja kiudtaimede seemne kategooriad ning õli- ja kiudtaimede seemne tootmise ja
turustamise nõuded
 Peediseemne kategooriad ning peediseemne tootmise ja turustamise nõuded
 Köögiviljakultuuride seemne kategooriad ning köögiviljakultuuride seemne tootmise ja
turustamise nõuded
 Riigilõivuseadus
7. Kontaktandmed
Põllumajandusamet
Teaduse 2, Saku 75501, Harjumaa
Telefon: 6 712 602
E-post: pma@pma.agri.ee
kodulehekülg http://www.pma.agri.ee
Mahepõllumajanduse ja seemne osakond
Teaduse 2, Saku 75501, Harjumaa
Anu Nemvalts, osakonnajuhataja
tel 5347 1565
anu.nemvalts@pma.agri.ee
Seemne valdkond:
seemnesert@pma.agri.ee
Piia Puusepp, nõunik, tel 510 1079, piia.puusepp@pma.agri.ee
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Tiia Soomer, peaspetsialist, tel 6 712 674, 5302 8002 tiia.soomer@pma.agri.ee
Tuulekaera valdkond:
Virve Straume, nõunik, tel 514 0823 virve.straume@pma.agri.ee
Sordi valdkond
Laima Puur, nõunik, tel 522 0855, laima.puur@pma.agri.ee
Ivi Loper, peaspetsialist, tel 525 1812, ivi.loper@pma.agri.ee
Eha Kunberg, peaspetsialist, tel 435 1241, eha.kunberg@pma.agri.ee
Mahevaldkond:
Reet Roosimägi, peaspetsialist, tel 509 8426, reet.roosimagi@pma.agri.ee
Ruth Lauk, peaspetsialist, tel 671 2659, 5596 0020, ruth.lauk@pma.agri.ee
Kätlin Laats, peaspetsialist, tel 671 2639, katlin.laats@pma.agri.ee
Olvia Laur, peaspetsialist, tel 671 2659, 5038 460, olvia.laur@pma.agri.ee
Kristel Pern, peaspetsialist, 5399 4339, kristel.pern@pma.agri.ee
Mariann Leps, peaspetsialist, 5324 6604, mariann.leps@pma.agri.ee
Seemne valdkonna kontaktandmed maakondades:
Harjumaa
Teaduse 2, Saku 75501
Ene Kesa, tel 52 61 865, ene.kesa@pma.agri.ee
Anneli Schults, tel 51 57 531, anneli.schults@pma.agri.ee
Ida- ja Lääne-Virumaa
Viru 5a, Jõhvi 41589
Tiina Käbin, tel 53 330 569, tiina.kabin@pma.agri.ee
Jõgevamaa
Ravila 10, Jõgeva 48306
Anu Seer, tel 53 339 752, anu.seer@pma.agri.ee
Järvamaa
Pärnu tn 58, Paide, 72712
Heli Vene, tel 53 330 817, heli.vene@pma.agri.ee
Lääne-, Pärnu- ja Hiiumaa
Jaani 10, Haapsalu 90502
Luule Varik, tel 525 2996, luule.varik@pma.agri.ee
Raplamaa
Kuusiku tee 6, Rapla 79511
Marge Olju, tel 525 27 74, marge.olju@pma.agri.ee
Saaremaa
Kohtu 10, Kuressaare 93812
Anne Väli, tel 45 39 915, 51 00 262, anne.vali@pma.agri.ee
Tartumaa
Tähe 4, Tartu 51010
Jaana Jaanimäe, tel 5303 6908 jaana.jaanimae@pma.agri.ee
Tartu- ja Põlvamaa
Tähe 4, Tartu 51010
Merili Lillmaa, tel 5399 0128, merili.lillmaa@pma.agri.ee
Valga- ja Viljandimaa
E. Enno 32, Valga 68204
Siiri Raamets, tel 53 338 397, siiri.raamets@pma.agri.ee
Võrumaa
Katariina 7, Võru 65608
Urve Tulik, tel 51 01 796, urve.tulik@pma.agri.ee
Anita Saag, tel 510 0215, anita.saag@pma.agri.ee
8. Järelvalveametniku ettekirjutuse, otsuse ja toimingu vaidlustamine
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Kui isik ei nõustu järelvalveametniku ettekirjutuse, otsuse või toiminguga, võib ta esitada vaide
PMA peadirektorile 30 päeva jooksul. Teie vaidele vastatakse posti teel 10 päeva jooksul alates
vaide saabumisest. Peadirektor võib asjaolude täiendavaks uurimiseks vaide lahendamise tähtaega
pikendada kuni 30 päeva võrra. Teid mitterahuldava vastuse saamisel on teil õigus pöörduda
vaidluse lahendamiseks kohtu poole. Ettekirjutuse vaidlustamine ei vabasta teid ettekirjutuses
esitatud nõuete täitmisest.
9. Tagasiside
Arvamusi ja ettepanekuid teenuse parendamiseks ootame seemne valdkonna kontaktandmetel.
Täname Teid ettepanekute ja arvamuste eest, mis aitavad parandada teenuse kvaliteeti!
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