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TARTUS TOIMUS ESINDUSLIK SORDIKAITSE SEMINAR 

4. märtsil toimus Tartus rahvusvaheline sordikaitse seminar, mille korraldasid Maaeluministeerium ja 

Põllumajandusamet koostöös Euroopa Sordiametiga. Seminaril tegid ettekanded ka EPKK juhatuse esimees 

Roomet Sõrmus, kes tutvustas põllumajandustootjate hulgas hiljuti läbi viidud küsitluse tulemusi. Põllumehe 

praktilisest vaatest kõneles OÜ Crocus juht ja EPKK nõukogu liige Andres Oopkaup. Seminaril rääkis ka AS 

Baltic Agro arendusdirektor Margus Ameerikas. Konverentsi ettekanded leiab siit. 

EPKK küsitlus: Põllumeeste teadlikkus sordikaitse küsimustes 

EPKK sordikaitse küsitluses osales 212 põllumajandustootjat, nendest 134 kasutavad rohkem kui 100 hektarit 

põllumajandusmaad. Küsitluse tulemused näitavad, et sordivaliku olulisemad kriteeriumid on saagikus, 

haiguskindlus ja talvekindlus, mahetootjate puhul ka sortide sobivus mahetootmisesse. Lähtuvalt sordi-

omadustest teeb alati teadliku valiku kasvatatavate kultuuride valimisel umbes kolmandik vastajatest, 

kolmandik vastajatest katsub teha teadliku valiku. Üle poole küsitlusele vastajatest ei jälgi seemne ostmisel, kas 

sort on kaitse all või mitte. Samas 8 tootjat 10st peab kasvatatavate sortide üle arvestust põlluraamatus. Üle 

100 hektari suuruse maakasutusega tootjate hulgas peab põlluraamatus sortide arvestust 9 tootjat 10-st. Eesti 

sortide tähtsus kasvatatavate kultuurid hulgas on pigem tagasihoidlik - suurt või pigem suurt rolli mängivad 

Eesti sordid ca 30% vastajate ettevõtetes. Umbes pooltel üle 100 ha ettevõtetest moodustab sertifitseeritud 

seemne kasutamine ettevõttes kuni 30% pinnast. 

Tootjad tunnevad puudust omatarbeks toodetud seemne litsentsitasude kohta – üle poole vastajatest 

kinnitas, et neil pole OTS-tasude kohta piisavalt infot. Üle 100 ha tootjatest 70% on teadlik nõudest, et 

sordikaitse aluse seemne kasutamisest tuleb sordiomanikule või esindajale teada anda. Samas alla 100 ha 

suurusgrupi tootjatest koguni 70% ei ole teadlikud nõudest, et ka väiketootjad peavad esitama omatarbeks 

toodetud seemne deklaratsiooni, kuigi kuni 38 ha väiketootjad tasu maksma ei pea. Vaid kolmandik üle 100 ha 

suurematest tootjatest peab OTS tasu maksmist väga või pigem vajalikuks. Umbes pooled tootjatest ei saa aru, 

miks OTS tasu maksmine on vajalik. Üle 100 ha maakasutusega tootjatest 37% pole kunagi OTS tasu maksnud 

ja 37% on OTS tasu alati täis mahus ära maksnud. Ülejäänud on seda teinud mõnikord või osaliselt. Ligi pooled 

üle 100 ha tootjatest väidab, et nad ei tea, kuidas täna OTS tasude süsteem toimib. Valdav enamus vastajatest 

peavad OTS tasu määrasid liiga kõrgeks. Üsna suur osa tootjatest on valmis deklareerima PRIA-le või 

Põllumajandusametile omatarbeks toodetud seemne kohta andmeid, juhul kui seda infot ei kasutata OTS 

tasude sissenõudmiseks – üle 100 ha tootjatest pole valmis oma andmeid deklareerima 37% vastajatest. 

Kokkuvõtvalt ütles EPKK juht Roomet Sõrmus seminaril, et suurem tähelepanu sordikaitsele on oluline, et 

Eesti turule jõuaksid meie tingimustesse sobilikud uued sordid. Eesti põllumeeste teadlikkus sordikaitse 

küsimustes vajab parandamist. Kuigi suuremate tootjate teadlikkus sordikaitsest on natuke parem kui 

väiketootjatel, siis puudujääke on ka suurematel tootjatel. Põllumeestele tuleb rohkem selgitada OTS tasude 

eesmärki, tasu suuruse kujunemist ning tõhustada tasu kogumise süsteemi, et paraneks tasu maksmine. 

Täiendavat arutelu vajab riigi roll omatarbeks toodetud seemet puudutava info kogumisel. 

 

https://cpvo.europa.eu/en/news-and-events/conferences-and-events/farm-saved-seed-seminar-4-march-2020-tartu-estonia


EPKK PÕLLUMAJANDUSGRUPI KOOSTÖÖKOOLITUS MUHUS 

2.-3. märtsini toimus Muhus EPKK põllumajanduse grupi koostöökoolitus „Koostöö arendamise meetodid“, 

millel osales 17 inimest. Koolitajaks oli Kristel Jalak (OÜ Kera). Koolitusel käsitleti otsustamise protsessi, 

kommunikatsiooniprotsesside toimimist, lahenduste leidmise võimalusi, sõnumite mõjusa edastamise 

põhimõtteid, erinevaid meetodeid probleemide prioriteetsuse määramisel jm. 

Päeva esimese päeva võttis kokku südamlik tänukontsert, mille korraldas Torma POÜ pikaajaline juht Ahto 

Vili, kellele president Kersti Kaljulaid andis hiljuti üle teenemärgi. Samuti omistas Ahtole hõbedase 

teenetemärgi maaeluminister Arvo Aller.  

TEATEID BRÜSSELIST: COPA-COGECA JA EUROOPA  MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEE 

4. märtsil esitas komisjon Euroopa kliimaseaduse ettepaneku, millega sätestatakse õiguslikult siduv 

eesmärk vähendada 2050. aastaks kasvuhoonegaaside netoheide nullini. Samal ajal algatab komisjon avaliku 

konsultatsiooni tulevase Euroopa kliimapakti üle, mis kestab 12 nädalat. Saadud vastuseid kasutatakse 

kliimapakti kujundamiseks ning pakti rakendamine algab enne 2020. aasta novembris Glasgows toimuvat 

ÜRO kliimamuutuste konverentsi (COP26). Loe lähemalt siit. 

Möödunud nädala toimusid Copa-Cogeca piimanduse ja teravilja töögruppide koosolekud, kus tehti 

ülevaade turuolukorrast, kaubandusläbirääkimiste käigust, anti esialgne hinnang EL roheleppele ja “Talust 

lauale” strateegiale. Koroonaviirus ei ole seni veel kaupade liikumist takistanud, kuid mõnedes riikides 

täheldatakse tarbija käitumise muutumist, nt UHT piima varasemast suuremat ostmist. Põhjapoolsemates 

liikmesriikides on olnud lumeta talv ning rohkelt vihma, mille mõju teraviljale on keeruline ennustada. 

Piimanduse töögrupis tutvustati erinevates riikides rakendatavaid noortootjatele mõeldud meetmeid, teravilja 

töögrupis osales aga Austraalia esindaja, kes kinnitas, et maastikupõlengud on kustutatud ja riik jätkab 

kaubatarneid ja lepingute täitmist täies mahus. Vaata Copa-Cogeca koosolekute memosid EPKK kodulehelt. 

6. märtsil toimus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees Euroopa roheleppe arutelu, millel EPKK esimees 

Roomet Sõrmus tõi murena välja kavandatavad maaelu fondi kärped, mis kahjustavad keskkonnahoidu ja 

investeeringuid. Samuti tuleks uues "põllult lauale" strateegias keskenduda väetiste ja taimekaitsevahendite 

kasutamise koguselise vähendamise asemel nende kasutamise tõhususe parandamisele, sest liikmesriikide 

lõikes on nii mineraalväetiste kui taimekaitsevahendite kasutamise intensiivsus väga erinev ja Eesti tase on ELi 

võrdluses pigem madal. Kolmanda teemana rõhutas EPKK esindaja, et väliskaubanduspoliitika ja roheleppe 

nõudmised peaksid olema kooskõlas. Praegune biokütuste import kolmandatest riikidest on ilmekas näide 

vildakast poliitikast. Arutelul osalesid Euroopa Komisjoni erinevate peadirektoraatide esindajad. 

TOIDUTOOTJATE KONTAKTREIS PRANTSUSMAALE 

Maaeluministeerium korraldab 2020. a mai lõpus/juuni alguses toidu- ja joogisektori ettevõtetele kontakt-

reisi Prantsusmaale. Maaeluministeeriumi koostööpartner Prantsusmaa kontaktreisi läbiviimisel on 

Gateway Baltic Ltd. Kandideerimise tähtaeg on 11. märts 2020. Rohkem infot leiab siit. 

KUTSUME LIITUMA EESTI KINDLUSTUSÜHISTUGA ÜKS 

Eestis alustab pärast 80 aastast vaheaega taaskord tegevust kindlustusühistu. Kindlustusühistu eripäraks on 

asjaolu, et kõik ühistu liikmed on võrdselt ühe häälega ka ühistu omanikud ning peaeesmärgiks on liikmetele 

õiglase hinnaga vajalike kindlustusteenuste osutamine. Kapitali kogumine kestab kuni märtsi lõpuni ning 

panustama on oodatud kõik Eestimaa eraisikud ja ettevõtjad, kelle jaoks on oluline rohkem rikkust Eestisse 

jätta ning saada osa soodsamatest kindlustuslahendustest. Kogu vajaliku info liikmeks astumise ning 

kõige muu olulise osas leiab Eesti Kindlustusühistu ÜKS kodulehelt www.eky.ee. 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/ip_20_335
http://epkk.ee/copa-cogeca/
https://www.agri.ee/et/toidusektori-kontaktreis-prantsusmaale
http://www.eky.ee/


JÄTKUB ETTEVÕTETE REGISTREERIMINE AVATUD TALUDE PÄEVALE 

8. maini saavad põllumajandusettevõtted ja talud registreerida 19. juulil toimuvale avatud talude päevale. 

Registreerimine toimub veebilehel https://www.avatudtalud.ee/et/talule. 

 

 

Kontakt 

EESTI PÕLLUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA 

Pärnu mnt 141 Tallinn 11314 

Tel 600 9349; e-post: info@epkk.ee 

www.epkk.ee 

 

Nädala kokkuvõtte väljaandmist toetab Euroopa Liit.  

 

https://www.avatudtalud.ee/et/talule
http://www.epamess.ee/
http://www.epkk.ee/

