
ETTEVÕTE ENESEKONTROLLISÜSTEEM 

Peab olema isikul, kellel on taimepassi väljaandja tegevusluba.  

Enesekontrolliplaan on kirjeldatud meetmete kava taimekahjustajate ettevõttesse 
sissetoomise vältimiseks/leviku peatamiseks, kahjustajast vabanemiseks. Kultuuride 
kasvatamisel kasutusel olevate meetodite lühikirjeldus - agrotehnika ja seadmed ning 
selle kasutamise tõttu esineda võivatest riskidest ja riskide maandamiseks 
kasutatavatest meetmetest.  

Enesekontrollisüsteem peab olema alati ajakohane, katma kõik ettevõtte poolt 
toodetavad, turustatavad kaubagrupid, e. vastama reaalsele olukorrale. 

Enesekontrolliplaaniga määratletakse tootmise ja/või turustamise kriitilised punktid.  

 
Mõisted 
 
Taimekahjustajad – ohtlik/karantiinne, reguleeritud mittekarantiinne, kaitstava 
piirkonna karantiine (Eestis viljapuu-bakterpõletik). 
Kriitilised punktid – tootmise ja/või turustamise protsessi kriitilised punktid on need, 
millega kaasneb kõrge risk  taimekahjustaja  tootmis- ja/või turustamisüksusesse 
sattumiseks, ristsaastumiseks ja levikuks. Muud riskitegurid, mis võivad oluliselt 
mõjutada paljundus- ja istutusmaterjali kvaliteeti. 
Paljundusmaterjal – taimne materjal, mida saadakse ja kasutatakse taimede 
paljundamisel ning selleks on taimeosad, lehed, võrsed, pookeoksad, alused jne. 
Istutusmaterjal – istutamiseks või ümberistutamiseks ettenähtud taim. 
 
 
Enesekontrollisüsteem peab sisaldama järgmisi andmeid:  
 

 ettevõtte nimi/taimetervise registri number; 

 tegevuskoha aadress; 

 enesekontrolli eest vastutav isik; 

 infot enesekontrollisüsteemi andmete säilitamise kohta (kolm aastat); 

 ettevõtte tegevuse lühikirjeldus, toodetavate/turustatavate kaubagruppide 

lõikes; 

 

Taimede, seemnete tootmise ja/või turustamise protsessi kriitilised punktid: 

1. Taimede (paljundus-ja istutusmaterjal) toomine ettevõttesse ja tema 
kvaliteedi, sh  taimetervisliku seisundi hindamine. 

Kirjeldus. Taimede ettevõttesse toomise allikad. Taimede päritolust lähtuvalt, 
kes, kuidas, kui tihti kontrollib ettevõttesse saabunud taimi enne turustamist 
ja/või tootmise algust. Vt. ka võimalikud riskid. 

 



2. Taimede (paljundus- ja istutusmaterjal, seeme) külvamine või 
paljundamine,   pikeerimine, istutamine või ümberistutamine. 

Kirjeldus. Protsessidega seotud võimalikke riskide maandamine. 

3. Paljundus- ja istutusmaterjali kasvatamine, arvestades kasutatavat 
tehnoloogiat. 
 
Kirjeldus: taimede, seemnete kasvatamise tehnoloogia kirjeldus ning sellest 
lähtuvalt (nt. liigniiskusest või veepuudusest) tulenevad riskid ja nende  
ennetamine (taimekaitse plaan -profülaktiline või vajaduspõhine kahjustajate 
tõrje, ruumide, kasutatavate vahendite pesemine, desinfitseerimine). Tehtud 
tööde dokumenteerimine, vastutav isik, kus andmeid säilitatakse.  
 

4. Taimse materjali koristamine (kasvukohalt eemaldamine). 
 

Kirjeldus. Protsessiga seotud võimalikke riskide maandamine. 
 

5. Paljundus- ja istutusmaterjali töötlemine, pakendamine, ladustamine ja 
vedu. 

Kirjeldus. Antud protsessi käigus võimalikke riskide maandamine. 

6. Taimede (paljundus- ja istutusmaterjal), seemnete kontrollimisel 
taimekahjustaja esinemise tuvastamiseks meetmete kohaldamine. 

Kirjeldus.  Ettevõttes rakendatavad meetmed (taimede visuaalne kontroll, 
liimpüüniste ja muude vahendite kasutamine kahjustajate avastamiseks, 
proovide võtmine laboratoorseks analüüsiks, jt) millega tagatakse vastavust 
taimetervise ja kvaliteedinõuetele. Kes vastutab ja/või teostab, kontrolli 
tulemuste dokumenteerimine. Vt. ka muud võimalikud riskid.   

Võimalikud riskid tootmise/turustamise protsessi kriitilistes punktides: 

 ristsaastumine (ruumide kasutamise iseärasused; pakendamiseks, 
ladustamiseks ja veoks ettenähtud töövahendite kasutamise tagajärjel jne); 

 kasutatavast tootmismeetodist tulenevad riskid  ja nende maandamiseks 
kasutatavad meetmed; 

 liigi–  ja  sordiehtsuse tagamine; 

 muud riskid,  mis tulenevad ettevõte tegevuse iseärasustest; 

 taimekahjustaja esinemine latentsel kujul või esineb silmnähtavaid 
sümptomeid; 

 liigi ning vajadusel ka sordiehtsuse tagamine; 

 muud  riskid,  mis tulenevad ettevõtte tootmise iseärasustest (renditud tehnika 
kasutamine, kahjustajate levikuks sobivate tingimuste olemasolu, 
vaheperemeestaimede olemasolu tootmisüksuse lähedal kastmisvee kvaliteet 
ja kättesaadavus. 

 



Ebakvaliteetsete taimede, seemnete utiliseerimiseks kasutatakse: 

 jäätmekäitleja teenuseid;  

 ettevõte korraldab ise (rakendatavate meetmete kirjeldus). 
 
Kahjustajaga kokku puutunud pindade desinfitseerimine (mida kasutatakse, kes 
teostab, tööde dokumenteerimine, tehtud tööde kohta andmete säilitamine). 


