
Keskkonnaministri 21.12.2006. a
määruse nr 85 „Kultiveerimismaterjali 

sertifitseeritavate liikide loetelu, 
sertifitseerimise kord ning sertifitseerimist 
või kontrollimist kinnitavate dokumentide 

sisu nõuded“ lisa 1 "Vorm S1"

Vorm S1

Metsapuude sertifitseerimisele kuuluva seemne
päritolutunnistus nr S………….

Välja antud ………………......….... ..................................................................
kuupäev puuliik

seemnepartii kohta, mille netomass on: ………………… kg

Seemnete omanik ………………................…………….................……………...........
nimi, isiku- või registrikood, aadress

Seemnete varumise aeg: ………………………………………………………..............
kuu ja aasta

Seemnevarumise koht:……………………………………………….………................
maakond, vald, metskond, kvartali ja eraldise number; muu üksuse nimi,

.........................................................................................................................................
kinnistu katastriüksuse nr, seemla korral selle nimi

Keskkonnateenistuse õiendi seemnevarumise puistu või seemneallika ülevaatuse kohta on  välja 

andnud: ...............................................................................................................
kes ja millal

Seemneallika või seemnevarumise puistu(te) iseloomustus: 

pindala: ........... ha, koosseis: ...............................……….,        vanus: ….....a,

boniteediklass: …….…., kuuse- ja männipuistute päritolupiirkonna kood: .......….,

päritolu: looduslik, kultiveeritud või teadmata (mittevajalik läbi kriipsutada). 

Käbide lüdimise aeg ja koht:  …….……......................................................................

Seemnete kategooria: …………………………...………………………..…...............

Seemnete töötlemine:  ......…………………………………………………….............
töötlemise viis, kasutatud preparaadid

Seemnete säilitamine: …………………………...…………………………….............
asukoht, pakendite ning lahusosade arv

Tunnistuse andja nimi ja allkiri: ……………….................................………….…….



Keskkonnaministri 21.12.2006. a
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Vorm T1

Metsapuude sertifitseerimisele kuuluva istutusmaterjali 
päritolutunnistus nr  T…….......

Välja antud ……….………… ……………………….…. taimepartii kohta
kuupäev puuliik

koguses ………………...… tk.

Istutusmaterjali omanik või tarnija: …………………………………………............

....................................................................................................................................
nimi, isiku- või registrikood, aadress, tegevusloa nr ja väljaandmise aeg

Istutusmaterjali tootmise lähtematerjal: .....................................................................
seemned, taimed, taimeosad

Kategooria: ………………………………………………………………….………
algallikas tuntud; valitud; kvalifitseeritud; katsetatud

Algmaterjali päritolumaa ja -piirkond või pärinemiskoht: ........................................

.....................................................................................................................................

Lähtematerjali sertifitseerimist tõendava põhitunnistuse number: .............................

Põhitunnistuse andja nimi ja andmise aeg:

….….........................................................................................................................,..

Turustatava  istutusmaterjali  vanus  ja  paljundamise  viis  (kas  generatiivne  või  

vegetatiivne): ……………………………..................................................................

Turustatava istutusmaterjali kasvatamise koht: 

....................................................................................................................................
maakond, vald, katastriüksuse nimi

Taimede töötlemine: ..………………………………………………………….........
töötlemise viis ja kasutatud preparaadid

Tunnistuse väljaandja nimi ja allkiri: ……………….................................………….
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Vorm S3

Metsapuude seemneproovi etikett

Puuliik: ………………………………………………………………………….…

Seemnete varumise aeg ja koht: ………………………………………….……...…

Seemnete kategooria: ………………………………………………….…….…......

Seemnete päritolupiirkonna kood: ………………

Seemnepartii päritolutunnistuse nr ….....….

Väljaandja:……………………………………………...

nimi ja aeg

Seemnepartii netomass: …………… kg Seemneproovi netomass: ................. kg

Tarnija: ………………………………………………………..……….....................
nimi, isiku- või registrikood, aadress, tegevusloa number ja andmise aeg

Proovivõtja nimi, ametikoht ja allkiri: .......................................................................

..............………………………………………….....................……………………..

Proovivõtmise kuupäev: ……………………



Keskkonnaministri 21.12.2006. a
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Vorm ST1

SEEMNEALLIKAST  VÕI  PUISTUST  PÄRINEVA  KULTIVEERIMISMATERJALI PÕHITUNNISTUS
ANDMISE  ALUS:  DIREKTIIV 1999/105/EÜ

Käesolevaga tõendatakse, et allpool kirjeldatud kultiveerimismaterjal on toodetud:
kooskõlas EÜ direktiivi nõuetega 
kooskõlas üleminekunõuetega 

1. Botaaniline nimi eesti ja ladina keeles: …………………………………………….......
……………………………………................................................................................

5. Kasutamise eesmärk: …………………………………………………………………......................

6. Registritähis või -tähised rahvuslikus  andmekogus: .............………………………...................

Segu: ……………………………...................

7. Algmaterjali päritolu:

Autohtoonne  Muu kui autohtoonne      Teadmata 
  Indigeenne  Muu kui indigeenne     

8.  Algmaterjali  päritolu  muu  kui  autohtoonse/muu  kui  indigeense  materjali  korral,  kui  see  on  teada:   …………….....…
.......................................................................................................
9. Algmaterjali päritolumaa ja –piirkond: ……………....................................................
10. Algmaterjali kõrgus või kõrguste vahemik merepinnast: ........................................................................

LIIKMESRIIK: ........................................

2. Kultiveerimismaterjali kirjeldus:
Seemned 
Taimeosad 
Taimed 

3. Kultiveerimismaterjali  kategooria:
Algallikas tuntud 
Valitud 
Katsetatud 

TUNNISTUSE  NR  EÜ/EE/...................

4. Algmaterjali tüüp:
Seemneallikas 
Puistu 



11. Seemnete valmimise aasta: ……………………….…
12. Kultiveerimismaterjali kogus: ……………….............

15.  Kas  seemnest  saadud  materjali  on  hiljem  vegetatiivselt  paljundatud?  
 Jah       Ei 

Paljundamisviis: …………………………Paljundamistsüklite arv: ……..….………....
16. Muu asjakohane teave: …………….……………………….…………………

........................................................

17. Tarnija nimi ja aadress:  ........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

Tunnistuse  väljastanud ametiasutuse nimi:

Telef.: 
Fax: 
Aadress: 

Kuupäev: 

Ametiasutuse 
tempel

Vastutava ametniku nimi:

 allkiri: 

14. Kasvatamise aeg taimlas: .............................

13. Kas kultiveerimismaterjal on osa mõne varasema põhitunnistusega tunnustatud suuremast kogusest?
Jah  Ei 

Varasema  tunnistuse nr.: ……………………     Lähtepartii kogus: ……….…………….
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Vorm ST2

SEEMLAST  VÕI  PEREKONDADE  VANEMAIST  PÄRINEVA  KULTIVEERIMISMATERJALI  PÕHITUNNISTUS
ANDMISE  ALUS:  DIREKTIIV 1999/105/EÜ

Käesolevaga tõendatakse, et allpool kirjeldatud uuendusmaterjal on toodetud:
kooskõlas EÜ direktiivi nõuetega 
kooskõlas üleminekunõuetega 

1. a) Botaaniline nimi eesti ja ladina keeles: …………………………………………………

b) algmaterjali nimi (kui on kataloogis): ..……………………………………………………

5.  Kasutamise eesmärk: ………….........................................................................................

6.  Registritähis või -tähised rahvuslikus  andmekogus:......................................................... 

Autohtoonne        Muu kui autohtoonne      Teadmata 
Indigeenne        Muu kui indigeenne     

8. Algmaterjali  päritolu  muu  kui  autohtoonse/muu  kui  indigeense  materjali  korral,  kui  see  on  teada:  ……
..................................................................................................................................

9. Algmaterjali päritolumaa ja –piirkond või asukoht:…..…………………………..................

LIIKMESRIIK: ...............................................

TUNNISTUSE NR EÜ/EE/.............................

2. Kultiveerimismaterjali kirjeldus:
Seemned  Taimeosad


Taimed 

3. Kultiveerimismaterjali kategooria:
Kvalifitseeritud 
Katsetatud 

10. Seemned on saadud:
 vabatolmlemisega
 täiendava tolmeldamisega 
 kontrollitud tolmeldamisega 

11. Seemnete valmimise aasta:

4. Algmaterjali tüüp:
Seemla 
Perekondade vanemad 



12. Kultiveerimismaterjali kogus: …………………………………………….

16. Algmaterjali kõrgus või kõrguste vahemik merepinnast: ...………………………….....

17. Kas on kasutatud geneetilist modifitseerimist? Jah  Ei 

20. Muu asjakohane teave: ………………………………………………….……….........................…....................................…
.................................................................................................................

13. Kas uuendusmaterjal on osa mõne eelmise põhitunnistusega tunnustatud suuremast kogusest?
Jah  Ei 

Varasema tunnistuse nr. …………………………..…     Lähtepartii kogus. ……….…………….……

21. Tarnija nimi ja aadress: 
.................................................................................................................................................

Tunnistuse väljastanud ametiasutuse nimi:
 
Telef.: 
Fax:
Aadress: 

Kuupäev:

Ametiasutuse
tempel

Vastutava ametniku nimi:

allkiri: 

14. Kasvatamise aeg taimlas: .................................... 15.  Esindatud osiste arv:   

kloone ............................

perekondi .......................

18. Perekondade vanematelt saadud kultiveerimismaterjali korral:
Ristamiskava: .................................................
Komponentperekondade osakaal (%-de vahemik): ..........................

19. Kas seemnest saadud materjali on hiljem vegetatiivselt paljundatud?
 Jah  Ei 

Paljundamise viis: ………………………………...        
Paljundamise tsüklite arv: …………….…………..……
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Vorm ST3

KLOONIDEST  JA  KLOONISEGUDEST PÄRINEVA  KULTIVEERIMISMATERJALI  PÕHITUNNISTUS
ANDMISE  ALUS:  DIREKTIIV 1999/105/EÜ

Käesolevaga tõendatakse, et allpool kirjeldatud kultiveerimismaterjal on toodetud:
kooskõlas EÜ direktiivi nõuetega 
kooskõlas üleminekunõuetega 

1. a) Botaaniline nimi eesti ja ladina keeles: ……………………………………..
b) Klooni või kloonisegu nimi: ……………………………………..……........…

5. Kasutamise eesmärk : ………………………………………………………….............................

6. Registritähis või -tähised riigi  andmekogus: ...........................................................................

7. (Vajaduse korral)

 Autohtoonne  Muu kui autohtoonne      Teadmata 
  Indigeenne  Muu kui indigeenne     

8.  Algmaterjali  päritolu  muu  kui  autohtoonse/muu  kui  indigeense  materjali  korral,  kui  see  on  teada: 
...........................................................................................................................................................

LIIKMESRIIK: ........................................

TUNNISTUS  NR  EÜ/EE/......................

2. Kultiveerimismaterjali kirjeldus:
Taimeosad 
Taimed 

4. Algmaterjali tüüp:
Kloonid 
Kloonisegu 

3. Kultiveerimismaterjali  kategooria:
Kvalifitseeritud 
Katsetatud 



9. Algmaterjali päritolumaa ja –piirkond või asukoht: ……………….….............................................

10. Kas on kasutatud geneetilist modifitseerimist? Jah  Ei 

12. Kultiveerimismaterjali kogus: …………………....…

16. Muu asjakohane teave: …………………………..….…………………............................…
...............................................................................................................................................

13. Kas kultiveerimismaterjal on osa mõne varasema põhitunnistusega tunnustatud suuremast kogusest?
Jah  Ei 

Varasema  tunnistuse nr.: …………………………     Lähtepartii kogus: ……….…………….

Tunnistuse  väljastanud  ametiasutuse  nimi:

Telef.: 
Fax: 
Aadress: 

Kuupäev:

Ametiasutuse
tempel

Vastutava  ametniku nimi:

allkiri: 

14. Kasvatamise aeg taimlas: .............................

11. a) Paljundamise meetod: .........................................
      b) Paljundamistsüklite arv: 
.......................................

15. Kloonisegudel:
Kloonide arv : ................................
Kloonide osakaal (%-ide vahemik): .........................................

17. Tarnija nimi ja aadress: 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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Vorm S2

Metsapuude seemne, mis puuliigi tõttu sertifitseerimisele ei kuulu,
vastavustunnistus nr ........

Vastavustunnistuse on andnud: …………………………………………………...................
nimi, isiku- või registrikood, aadress, tegevusloa number ja andmise aeg

………......……………seemnepartii kohta, mille netomass on …............ kg
puuliik

Seemnete päritolu: ………………….........………………………………………….....
seemnete varumise koht

Seemnete kategooria: ……………….........................................................................…

Seemnete kvaliteedinäitajad: puhtus: ………………. %

idanevus: ……………. %

eluvõime: ……………. %

Seemnete analüüsimise aeg, koht ja analüüsija nimi:

........................................................................................................................................

Vastavustunnistuse andja allkiri: ………………………………

Kuupäev: ……………………..
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Vorm T2

Metsapuude istutusmaterjali, mis puuliigi tõttu sertifitseerimisele ei kuulu
vastavustunnistus nr.….......

Vastavustunnistuse on andnud …………………………………………………...............
nimi, isiku- või registrikood, aadress, tegevusloa number ja andmise aeg

 ……….......…………...istutusmaterjali partii kohta, mille suurus on: ……….. tk.
puuliik

Istutusmaterjali kasvatamiseks kasutatud seemnete vastavustunnistuse nr …....…..…

on andnud: .......................................……………………………………....……….....
andja nimi ja väljastamise aeg ja koht

Istutusmaterjali kvaliteedinõuetele vastavuse ülevaatuse aeg ja koht: 

.........................................................................................................................................

Taimede ülevaataja nimi: ………………………………………......................

Vastavustunnistuse andja allkiri: …………………………

Kuupäev: ……………………..
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