Tarnija dokument ja tootekirjeldus
Tarnija dokument
Kontrollitud (CAC) paljundus- ja istutusmaterjali partii peab tarnija varustama tarnija
dokumendiga, kui paljundus- ja istutusmaterjal turustatakse isikule, kes:
1) tegeleb taimede edasikasvatamisega eesmärgiga neid müügiks pakkuda;
2) tegeleb puuvilja, marjakultuuride- ja köögivilja tootmisega;
3) tegeleb taimse paljundusmaterjali tootmise ja turustamisega.
Tarnija dokument on ühekordselt kasutatav dokument, mis täidetakse eesti keeles või
vajaduse korral muus Euroopa Liidu ametlikus keeles. Tarnija dokumendiks võib olla ka
kaubasaadetise kohta väljastatud saatedokument, arve vms, kuhu on märgitud tarnija
dokumendil nõutud andmed. Tarnija dokument võib olla ka etikett, mis on väljastatud partii
kohta ja kinnitatud pakendile ning millele on märgitud tarnija dokumendil nõutud andmed.
Nende taimeliikide puhul, milledele kehtib taimepassiga varustamise nõue, võib tarnija
dokumendil nõutud andmed esitada taimepassil.
Tootekirjeldus
Paljundus – ja istutusmaterjali turustamisel lõpptarbijale varustatakse paljundus- ja
istutusmaterjali partii või üksikistik tootekirjeldusega.
Paljundus- ja istutusmaterjali nende taimeliikide puhul, milledele kehtib taimepassiga
varustamise nõue, võib tootekirjeldusel nõutud andmed esitada taimepassil.
Mikropaljundatud paljundus- ja istutusmaterjali puhul märgitakse tarnija dokumendile või
tootekirjeldusele sõna „mikropaljundus“.
Geneetiliselt muundatud paljundus- või istutusmaterjali märgistusel või dokumendil peab
olema märge selle kohta, et sort on geneetiliselt muundatud, ning andmed selles sisalduvate
geneetiliselt muundatud organismide kohta.


PUUVILJA- JA MARJAKULTUURID - tarnija dokument ja tootekirjeldus

Seadusandlik alus:
Taimede paljundamise ja sordikaitse seadus
Puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded1
(Maaeluministri 27. detsember 2016.a määrus nr 76, RT I, 29.12.2016, 48)
Puuvilja-ja marjakultuuride paljundus- ja istutusmaterjali (CAC) tarnija dokumendile
märgitakse:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

sõnad „EL nõuded ja standardid“;
liikmesriigi nimi või selle lühend;
pädeva asutuse ehk järelevalveasutuse nimi või selle lühend;
tarnija taimetervise registri registrikande number ja tarnija nimi;
partii number või muu partiid identifitseeriv tunnus;
tarnija dokumendi väljastamise kuupäev;
paljundus- või istutusmaterjali liigi nimi eesti ja ladina keeles;
puuvilja- ja marjakultuuri sordinimi või klooni nimi;
pookealuse puhul pookealuse sordinimi või pookealuse taimeliigi nimi eesti
keeles, või liikidevahelise hübriidi nimi;
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10) poogitud istutusmaterjali puhul esitatakse nii pookealuse kui ka poogendi
sordinimi, taimeliigi nimi või liikidevahelise hübriidi nimi eesti keeles;
11) partii moodustavate taimede arv;
12) sõnad „CAC-materjal“;
13) imporditud paljundus- ja istutusmaterjali puhul tootjariigi nimi.
Lõpptarbijale turustatavale puuvilja- ja marjakultuuride (CAC) paljundus- ja
istutusmaterjali tootekirjeldusele märgitakse:





taimeliigi nimi eesti ja ladina keeles;
sordinimi;
päritolumaa;
tarnija nimi.

Puuvilja- ja marjakultuuride perekonnad ja liigid, milledele nõudeid rakendatakse:
1) euroopa õlipuu ehk harilik õlipuu (Olea europaea L.);
2) hapu kirsipuu (Prunus cerasus L.);
3) harilik aprikoosipuu (Prunus armeniaca L.);
4) harilik astelpaju (Hippophae rhamnoides L.);
5) harilik kastanipuu (Castanea sativa Mill.);
6) harilik küdoonia (Cydonia oblonga Mill.);
7) harilik mandlipuu (Prunus amygdalus Batsch);
8) harilik pistaatsia (Pistacia vera L.);
9) harilik ploomipuu (Prunus domestica L.);
10) harilik sarapuu (Corylus avellana L.);
11) harilik viigipuu (Ficus carica L.);
12) harilik virsikupuu (Prunus persica (L.) Batsch);
13) kreeka pähklipuu (Juglans regia L.);
14) magus kirsipuu (Prunus avium L.);
15) must aroonia (Aronia x mitschurinii Skvortsov et Maitulina);
16) pajulehine ploomipuu ehk hiina ploomipuu (Prunus salicina Lindley);
17) perekond kinkanipuu (Fortunella Swingle);
18) perekond maasikas (Fragaria L.);
19) perekond murakas (Rubus L.);
20) perekond mustikas (Vaccinium L.)
21) perekond pirnipuu (Pyrus L.);
22) perekond pontsirus (Poncirus Raf.);
23) perekond sõstar (Ribes L.);
24) perekond tsitrus (Citrus L.);
25) perekond õunapuu (Malus Mill.).
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 DEKORATIIVKULTUURID - tarnija dokument ja tootekirjeldus
Seadusandlik alus:
Taimede paljundamise ja sordikaitse seadus
Dekoratiivkultuuride
paljundusmaterjali
tootmise
ja
turustamise
(Põllumajandusministri 18. aprilli 2006. a määrus nr 47, RTL 2006, 35, 617)

nõuded1

Dekoratiivkultuuride paljundusmaterjali tarnija dokumendile märgitakse:
1) sõnad „EL kvaliteet”;
2) liikmesriigi nimi või selle lühend;
3) järelevalveasutuse ehk pädeva asutuse nimi või selle lühend;
4) tarnija taimetervise registri registrikande number ja tarnija nimi;
5) partii number või muu partiid identifitseeriv tunnus;
6) tarnija dokumendi väljastamise kuupäev;
7) paljundus- või istutusmaterjali taimeliigi botaaniline nimi ladina keeles;
8) sordinimi või taimerühma nimi;
9) pookealuse puhul pookealuse sordinimi või märgistus või pookealuse taimeliigi nimi, kui
pookealus on teisest taimeliigist;
10) partiid moodustavate taimede arv;
11) paljundus- ja istutusmaterjali kategooria;
12) imporditud paljundus- ja istutusmaterjali puhul tootjariigi nimi.
Lõpptarbijale turustatavale dekoratiivkultuuride paljundus- ja istutusmaterjali
tootekirjeldusele märgitakse:





taimeliigi nimi eesti ja ladina keeles;
sordinimi;
tarnija nimi;
päritolumaa.

Dekoratiivkultuuride perekonnad ja liigid, milledele nõudeid rakendatakse:
1) aednelk (Dianthus caryophyllus L.) ja selle hübriidid;
2) jõulutäht (Euphorbia pulcherrima Wild. ex Kletsch);
3) krüsanteem (Dendranthema x grandiflorum (Ramat) Kitam.);
4) must mänd (Pinus nigra);
5) perekond datlipalm (Phoenix);
6) perekond gerbera (Gerbera L.);
7) perekond gladiool (Gladiolus L.);
8) perekond kibuvits (Rosa);
9) perekond liilia (Lilium L.);
10) perekond nartsiss (Narcissus L.);
11) perekond pelargoon (Pelargonium L.);
12) perekond pirnipuu (Pyrus L.);
13) perekond ploomipuu (Prunus L.);
14) perekond tsitrus (Citrus L.);
15) perekond õunapuu (Malus Mill.);
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16) roosbegoonia (Begonia x hiemalis Fotsch);
17) muud puittaimede ning ühe-, kahe- ja mitmeaastaste rohttaimede liigid.
 KÖÖGIVILJAKULTUURID - tarnija dokument ja tootekirjeldus
Seadusandlik alus:
Taimede paljundamise ja sordikaitse seadus
Köögiviljakultuuride
paljundusmaterjali
tootmise
ja
turustamise
(Põllumajandusministri 16. mai 2012. a määrus nr 49, RT I, 22.05.2012, 2)

nõuded1

Köögiviljakultuuride paljundusmaterjali tarnija dokumendile märgitakse:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

sõnad „EL kvaliteet”;
liikmesriigi nimi või selle lühend;
järelevalveasutuse ehk pädeva asutuse nimi või selle lühend;
tootja identifitseerimisnumber ( Eesti tarnija puhul registrikande number taimetervise
registris ja tarnija nimi;
partii number või muu partiid identifitseeriv tunnus;
tarnija dokumendi väljastamise kuupäev;
paljundus- või istutusmaterjali taimeliigi nimi ning taimepassiga varustatava liigi
puhul ka taimeliigi botaaniline nimi ladina keeles;
sordinimi ja pookealuse kasutamise korral pookealuse sordinimi, märgistus või
pookealuse taimeliigi nimi, kui pookealus on teisest taimeliigist;

9) partiid moodustavate taimede arv;
10) ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatava paljundus- ja istutusmaterjali puhul
tootjariigi nimi;
11) imporditud paljundus- ja istutusmaterjali puhul tootjariigi nimi.
Lõpptarbijale turustatavale köögiviljakultuuride paljundus- ja istutusmaterjali
tootekirjeldusele märgitakse:





taimeliigi nimi eesti ja ladina keeles;
sordinimi;
tarnija nimi;
päritolumaa.

Köögiviljakultuuride liigid, milledele nõudeid rakendatakse:
1) harilik sibul ja värtensibul (Cepa-rühm) ning pesasibul (Aggregatum-rühm) - Allium cepa
L.;
2) talisibul - Allium fistulosum L.;
3) porrulauk - Allium porrum L.;
4) küüslauk - Allium sativum L;
5) murulauk - Allium schoenoprasum L.;
6) aed-harakputk - Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.;
7) aedseller ja juurseller - Apium graveolens L.;
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8) spargel - Asparagus officinalis L.;
9) punapeet, sealhulgas peet Cheltenham, ja lehtpeet - Beta vulgaris L.;
10) kähar lehtkapsas, lillkapsas, roheline spargelkapsas, rooskapsas, kähar peakapsas, valge
peakapsas, punane peakapsas ja nuikapsas - Brassica oleracea L.;
11) pekingi lehtnaeris ja naeris - Brassica rapa L.;
12) harilik paprika - Capsicum annuum L.;
13) kähar endiiviasigur ja sile endiiviasigur ehk eskariool - Cichorium endivia L.;
14) salatsigur, punasigur või itaalia sigur, tööstuslik sigur - Cichorium intybus L.;
15) harilik arbuus - Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai;
16) melon - Cucumis melo L.;
17) harilik kurk ja kornišon - Cucumis sativus L.;
18) suureviljaline kõrvits - Cucurbita maxima Duchesne;
19) harilik kõrvits - Cucurbita pepo L;
20) harilik artišokk ja hispaania artišokk ehk kardi - Cynara cardunculus L.;
21) aedporgand - Daucus carota L.;
22) harilik apteegitill - Foeniculum vulgare Mill.;
23) aedsalat - Lactuca sativa L.;
24) harilik tomat - Lycopersicon esculentum Mill.;
25) aedpetersell - Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill;
26) õisuba - Phaseolus coccineus L.;
27) põõsasuba ja lattuba - Phaseolus vulgaris L.;
28) kortsteraline hernes, siledateraline hernes ja suhkruhernes - Pisum sativum L. (partim);
29) redis ja must rõigas - Raphanus sativus L.;
30) kurdlehine rabarber - Rheum rhabarbarum L.;
31) aed-mustjuur - Scorzonera hispanica L.;
32) Solanum melongena L. – baklažaan;
33) Spinacia oleracea L. – aedspinat;
34) Valerianella locusta (L.) Laterr. – põldkännak;
35) Vicia faba L. (partim) – põlduba;
36) Zea mays L. (partim) – suhkrumais ja lõhenev mais.
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