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Märgukiri 

 

 

 

Lp laadakorraldaja 

 

Eestis korraldatavatel laatadel müüakse nii Eestis toodetud kui siia naaberriikidest sisse 

toodud taimi. Laatadel võivad osaleda ka müüjad teistest Euroopa Liidu liikmesriikidest. 

Teatud taimeliigid, sh ohtliku taimekahjustaja viljapuu-bakterpõletiku peremeestaimed, 

peavad olema nende turustamisel lõpptarbijale varustatud ametliku etiketi – taimepassiga, mis 

peab olema kinnitatud iga taime külge või kui taimi turustatakse vastavas pakendis, siis selle 

pakendi külge. Taimepass kinnitab, et taimed on järelevalveasutuse (Eesti puhul 

Põllumajandusameti) poolt kontrollitud.  

 

Lisaks peavad laadal turustatavad puuvilja-, marja-, dekoratiiv- ja köögiviljakultuurid olema 

varustatud tootekirjeldusega, millele on märgitud taimeliigi nimi eesti ja ladina keeles, 

sordinimi, päritolumaa ja tarnija nimi. Tootekirjelduse andmeid võib märkida etiketile, mis on 

kinnitatud iga istiku külge või teha tarbijale nähtavaks ja kättesaadavaks turustamiskohal.  

 

Arvestades eeltoodut palume Teie kaasabi taimepassi nõuete kohta info edastamiseks laatadel 

kauplejatele ja ostjatele.  

 

Ühtlasi teavitame Teid, et laatadel taimede müüjaid kontrollivad pisteliselt ka 

Põllumajandusameti ametnikud. Nõuetele mittevastavate taimede tuvastamisel tehakse isikule 

ettekirjutus, millega kohustatakse nõuetele mittevastavad taimed müügilt kõrvaldama. 

Ettekirjutuses määratud kohustuste täitmise tagamiseks määratakse sunniraha hoiatus. 

 

Lugupidamisega 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Riina Koidumaa 

Taimetervise ja aianduse osakonna juhataja  

 

 

Lisatud info taimepassile kehtestatud nõuete kohta ja taimeliikide loetelu, millised peavad 

jaemüügil olema varustatud taimepassiga. 

 

 

http://www.pma.agri.ee/
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Info taimepassile kehtestatud nõuete kohta 

 

Jaemüügi korral turustatavate taimede taimepass võib olla etikett, millele on märgitud kõik 

taimepassil nõutavad andmed. Taimepassi etikett peab olema veekindlast materjalist ja 

ühekordselt kasutatav. Andmed peavad olema esitatud ühes Euroopa Liidu ametlikus keeles ja 

kirjed peavad olema loetavad.  

 

Taimepassil nõutud andmed 

 

1. sõnaühend „EÜ TAIMEPASS“ 

2. riigi tähis – Eesti puhul EE 

3. järelevalveasutuse nimetus või selle lühend - Eesti puhul Põllumajandusamet või PMA 

4. isiku registrinumber taimetervise registris 

5. kaubasaadetise number või muu identifitseeriv tunnus 

6. taime või taimse saaduse botaaniline nimetus ladina keeles 

7. kogus (nt 1 tk või 1 taim) 

8. märge ZP-b2, viljapuu-bakterpõletiku peremeestaimede puhul 
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Taimepassiga varustatavad taimeliigid 

Taimeliigid, mis peavad olema lõpptarbijale turustamisel varustatud taimepassiga (Eesti puhul 

ka eraisikule). 

Taimepass peab olema kinnitatud taime külge või selle pakendi külge. 

Ladina keelne 

taimeliigi nimetus 

Eesti keelne taimeliigi 

nimetus 

Materjali tüüp Viljapuu-bakterpõletiku 

kaitstava piirkonna nõue 

Amelanchier toompihlakas taimed JAH (taimepassil ZP-b2) 

Beta vulgaris harilik peet taimed  

Camellia spp. kemeelia taimed  

Casimiroa perekond kasimiiropuu taimed  

Chaenomeles ebaküdoonia taimed JAH (taimepassil ZP-b2) 

Choisya (Knuth) ja 

hübriidid 

perekond rohelehik taimed  

Citrus ja hübriidid perekond tsitrused a) taimed 

b) viljad lehtede 

ja viljavarrega 

 

Clausena perekond Clausena taimed  

Cotoneaster tuhkpuu taimed JAH (taimepassil ZP-b2) 

Crataegus viirpuu taimed JAH (taimepassil ZP-b2) 

Cydonia küdoonia taimed JAH (taimepassil ZP-b2) 

Eriobotrya villpööris taimed JAH (taimepassil ZP-b2) 

Fortunella ja 

hübriidid 

perekond kinkanipuu a) taimed 

b) viljad lehtede 

ja viljavarrega 

 

Humulus lupulus humal (sh 

dekoratiivvormid) 

taimed  

Malus perekond õunapuu (sh 

dekoratiivvormid) 

taimed JAH (taimepassil ZP-b2) 

Mespilus perekond astelpihlakas taimed JAH (taimepassil ZP-b2) 

Murraya J. Koening 

ex L. 

muraia taimed  

Platanus plaatan Platanus perekonnast 

osaliselt või täielikult 

pärinev puit (sh puit, 

millel puudub 

looduslik ümar pind) 

 

Proncirus ja 

hübriidid 

perekond prontsinus taimed  

Prunus perekond ploomipuu taimed  

Pyracantha perekond tuliastel taimed JAH (taimepassil ZP-b2) 

Pyrus perekond pirnipuu (sh 

dekoratiivvormid) 

 JAH (taimepassil ZP-b2) 

Rhododendron (va 

Rhododendron simsii) 

perekond rododendron (va 

asalea) 

taimed  

Solanum perekonna 

stooloneid ja 

mugulaid 

moodustavad taimed 

või nende hübriidid 

kartul taimed, seemned (va 

mugulad) 

 

Solanum tuberosum seemnekartul mugulad  

Sorbus perekond pihlakas taimed JAH (taimepassil ZP-b2) 

Photinia davidiana Davidi fotiinia taimed JAH (taimepassil ZP-b2) 

Vepris Perekond Vepris taimed  

Viburnum Perekond lodjapuu taimed  

Zanthoxylum Perekond koldpuu taimed  

Vitis Perekond viinapuu taimed  
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