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SEEMNEKARTULI SERTIFITSEERIMISE TAOTLUSE ESITAMINE KLIENDIPORTAALI KAUDU 

 

Andmed tunnustamiseks esitatavate seemnekartuli põldude kohta esitab seemnekartuli 

tootja/tarnija!  

Kui andmed põldude kohta on sisestatud ja sordi säilitaja/esindaja Eestis valitud, liiguvad 

andmed sordi säilitaja/esindaja vaatesse. 

Sordi säilitaja/esindaja  teeb otsuse sortide paljundamise või paljundamise keeldumisest.  

 

1. Seemnekartuli põldtunnustamiseks andmed tunnustamiseks esitatavate põldude 

kohta tuleb esitada  Maaeluministeeriumi kliendiportaali  kaudu. 

 

2. Portaali sisenemiseks valige Teile sobiv autentimise viis.  

https://portaal.agri.ee/epm-portal-ng/esileht.html
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Portaali sisenedes näete enda kasutusel olevaid teenuseid TEENUSED, MIDA KASUTAN – ja 
teenuste nimetused on rasvases kirjas. 
 

3. Uue teenused alustamiseks valige valdkond TAIMETERVIS. Valides Taimetervise 

valdkonna, näete kõiki teenuseid , mida selles valdkonnas saab kasutada – TELLI UUSI 

TEENUSEID. Valige „Andmed tunnustamiseks esitatavate seemnekartuli põldude 

kohta“. (edaspidi Taotlus). 

 

4. Vajutades Teenuse reale avaneb aken ning kahest rohelisest nupust valige  „Alusta uut 

taotlust“. 
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5. Avanevas aknas  valige läbi „Lisa“  nupu sordi säilitaja/esindaja, kellele suunatakse 

Taotlus kinnitamiseks.   

 

Esindajat võib otsida kas nime või registrikoodi järgi. Kui nimi  on leitud, tuleb klikata  

nimele.  

 

6. Kui sordi säilitaja/esindaja on valitud, vajutage rohelisele nupule „Lisa seemnekartuli 

põld“. 
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7. Sisestage  andmed seemnekartuli põllu kohta. Sordi  ja klassi tuleb valida 

rippmenüüst. Partii kasvatamise asukoha sisestamisel  aadressi väljale avaneb 

andmeaken, mille kaudu saab aadressi otsida ja see valida. 

 

8. Sisestage andmed eelviljade kohta. NB! Eelviljade sisestamisel tuleb ALATI vajutada 

rea lõpus rohelist nuppu „Lisa“. Sisestatud põllu andmete salvestamiseks vajuta 

„Salvesta“ 
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Kui avastate, et sisestatud andmed põllu kohta on puudulikud (näit. jäi sisestama 2018. a 

eelvili), vajutades nupule „Muuda“ on võimalik teha põllu andmetesse parandusi. 

 

 

 

9. Järgmise põllu andmete sisestamiseks  vajutage jälle rohelisele nupule „Lisa 

seemnekartuli põld“. 

 

 

10. Kui kõik  sertifitseerimiseks esitatavad põllud on sisestatud, vajutage nupule „Salvesta 

ja jätka“. 

 

NB! Palun arvestada sellega, et  Taotlusele tuleb lisada ainult need  kartuli sortide põllud, mis 

suunatakse kinnitamiseks teie poolt valitud  sordi säilitajale/esindajale (näit.  on sortide Ants 

ja Piret esindaja Eesti Taimekasvatuse Instituut). Kui soovite paljundada ka teise sordi 

säilitaja/esindaja  Eestis sorte, siis tuleb alustada uue teenusega. 

11. Järgmisel sammul on võimalik Taotlusele lisada dokumente – etikettide  koopiad, 

põllumassiivi kaart.  
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12. Pärast „Salvesta ja jätka“ nupule vajutamist avaneb taotluse esitamise viimane vaade. 

Taotluse esitamiseks vajutatakse nupule „Esita“. 

 
 

NB! Pärast taotluse esitamist enam ei saa muuta taotlust. 
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TAOTLUSE KINNITAMINE SORDI SÄILITAJA/ESINDAAJA POOLT  

Sordi säilitajale/esindajale tuleb e-mailile teade, et seemnekartuli tootja soovib paljundada  

esindatavate kartuli sorte.  

Sordi säilitajale/esindajale annab  kinnituse  Maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu. 

Portaali sisenedes leiate Teile kinnitamiseks suunatud taotlused teenuse  „Andmed 

tunnustamiseks esitatavate seemnekartuli põldude kohta“ alt. Vajutades Teenuse reale 

avaneb aken ning kahest rohelisest nupust valige  „Sordiomaniku kinnitus“. 

 

Avanevas aknas on näha nimekiri seemnekartuli tootjatest, kes on põldtunnustamise 

taotlusel märkinud, et soovivad kasvatada teie poolt esindatavaid sorte. Sordiesindaja teeb 

otsuse, kas lubada sordi paljundamist esitatud põllul või mitte. 

 

Andmed seemnekartuli põldude kohta edastatakse Põllumajandus- ja Toiduametile kui 

taotluse kõikidele põldudele on märgitud otsus. 

NB! Seemnekartuli sertifitseerimise taotluste esitamise tähtaeg on  15. juuni 

Lisainfo: 

Ljudmila Kerge 
PMA taimetervise ja paljundusmaterjali osakond 
ljudmila.kerge@pta.agri.ee  

https://portaal.agri.ee/epm-portal-ng/esileht.html

