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Liikmed:    46 
 

Seemnetootjad       34  
Sortide omanikud/esindajad    9   
 
Liikmete ühinemine EMVI + JSAI= ETKI, eraisikud 
Gunnar Koll, Margus Ess on liikmed läbi asutuse 
Farm Plant Eesti AS-> Scandagra Eesti AS 
KEVILI Põllumajandusühistu -> KEVILI Põllumeeste 
ühistu (2012 lõpp) 

 
Uus liige 2013:  Oilseeds Trade AS 

 
 



Juhatuse liikmed:  
Ilmar Mändmets, Anne Liiker, Arvi Tupits, Neeme Univer, 
Madis Ajaots, Elo Tuubel, Pille Ardel 
 
Revident: Mikk Tagel 
ESA kontaktisik: Pille Ardel, Karen Rätsep 
PMAN liige: Jaak Läänemets 
Seemnemajanduse komisjon: Neeme Univer, Elo Tuubel
  
 



ESL liikmed  

Riikliku autasu Valgetähe IV klassi teenetemärgi saajad 

 

Mati Koppel - põllumajandusteadlane, sordiaretuse edendaja 

 
Jaak Läänemets - põllumajanduse ja ühistegevuse edendaja 
 

President Toomas Hendrik Ilves andis Eesti Vabariigi 96. 
aastapäeva eel üritusel "Eesti tänab" Endla teatris 
23.02.2014 



2012. a üldkoosolek: 12. märts 2012,  Kurgjal 
Pärnumaal 

 

Liidu väärtused 

Usaldus ja kontroll  



Karen Rätsep 10.09.2012 
 

- Liidu asjaajamine, igapäevane suhtlus SL sees ja väljapoole 

- Raamatupidamise korralduse muudatus 

- Kodulehe muudatused 

- Projektid 

- Koolitusvõimaluste selgitamine MES, Olustvere TMTK, ETKI, 
PRIA 

- OTS tasude kogumine 

 



Seemnevaldkonnas lahendatud 
• Etikettide printimine tootja juures võimalik  
• Tartus PMA etiketiprinter lisaks Sakule 
• Soovitatud sordilehe määruse tühistamine (määrus ise 10.03.2014) + 

jätkukatsetus 
• Tuulekaer PM teravilja määruse muudatus seemnepõllul  
 
(31) Lõikes 3 nimetatud umbrohutaimedest tuulekaera esinemise määraks, mis takistab 
põldtunnustamist, välja arvatud hariliku kaera ja paljaskaera seemnepõllul, on 
põllumajandusministri 27. detsembri 2004. a määruse nr 196 “Tuulekaera tõrjeabinõud” § 
3 lõike 1 punktis 11 nimetatud esinemissagedust ületav määr. 
[RT I, 11.12.2012, 6 - jõust. 01.01.2013] 

11) kitkuma välja üksiku ja hõredalt kasvava tuulekaera koos võrsesõlmega ajal, mil tuulekaer on visuaalselt eristatav, kuid mitte hiljem kui piimvahaküpsuse 
faasis. Eemaldama tuulekaera põllult ning hävitama selle põletamise teel või muul tuulekaera idanemist välistaval viisil; 
[RTL 2007, 46, 807 - jõust. 09.06.2007]  

 (32) Lõikes 3 sätestatud määral tuulekaera esinemise korral põllumajandusministri 27. 
detsembri 2004. a määruses nr 196 “Tuulekaera tõrjeabinõud” § 3 lõike 1 punktis 11 
nimetatud tõrjeabinõu rakendamata jätmise korral seemnepõldu ei põldtunnustata. Lõikes 
31 sätestatud määral tuulekaera esinemise korral seemnepõldu ei põldtunnustata. 
[RT I, 11.12.2012, 6 - jõust. 01.01.2013] 
 
• PM tuulekaera koolitus, EVIRAst soomlased 23.aprill 2013,  
 

https://www.riigiteataja.ee/akt/111122012006
https://www.riigiteataja.ee/akt/12834789
https://www.riigiteataja.ee/akt/111122012006


Seemnevaldkonnas päevakorras olnu 
• õlikultuuride põldtunnustamise karmistamine tuulekaera 

osas – PMA ettepanek põld praakida (Seemneliit ei poolda) 
• neonikotinoidide keeld (olime vastu lühikese tähtaja, 

laovarude probleem jms tõttu) 
• kõrretugevdaja lubamine kõrreliste ja liblikõieliste 

heintaimede seemnepõldudel ka KSM ajal (tegime kirja 
kindlustamaks, et seda uute tingimuste sõnastamisel ära ei 
keelata), kontakt maaletoojaga vähese kasutuse lisamiseks, 
Moddus EVO, Syngenta Group Company, Kaupo Suik 



PM Eesti Seemnemajanduse tegevuskava 2014-2020 väljatöötamine – 
töökoosolekud, emailide vahetamine, telefonikonsultatsioonid 

Seemnemajanduse tegevuskava eesmärkideks on  

suurendada Eestis toodetud ja sertifitseeritud  seemne ja seemnekartuli 
kasutamist ning tõsta seemnesektori konkurentsivõimet, aidata kaasa 
ekspordivõimaluste ärakasutamisele ja vähendada tuulekaeraga saastunud 
põldude osakaalu.  
• Seadusandluse muutmise vajadus 
• Sordi kohta katseandmete levitamine, kättesaadavus 
• Seemnetootjate tugevdamine 
• Nõustajate koolitus 
• Seemne tavakasutaja koolitused  
• Tegevuste väljavolitamine tootjale 
• E-sertifitseerimine 

 

PM tööplaani järgi kinnitamisele juuni lõpus  
 

Seotud  maheda, teravilja jne tegevuskavadega, töö 
huvigruppidega lõppenud, toimub ühtlustamine 



EL määruse eelnõu  
Parem seadusandlus seemnevaldkonna reguleerimiseks  
Osa võetud töögrupi koosolekutest, tihe suhtlemine emaili teel 
jooksvalt  
 
Läbirääkimised ja konsultatsioonid komisjoni, COPA-COGECA, 
ESA liikmete jt huvigruppidega viisid selleni, et peatati 
seemnemäärus EL parlamendis 
 
Seis 
• oli veebruaris 2014 laual EL parlamendis, lükati tagasi 
• komisjonis läheb töö edasi LR muutmisettepanekutega 
• tagasi parlamenti septembris, lükkub sügiseni 
• töö gruppides jätkub 

 
 



ESTA skeem seemnete puhtimise kvaliteedi kindlustamiseks 

ESTA Scheme “European Seed Treatment Assurance”  
Teeb koolitusi puhtimiskeskuste kvaliteedisüsteemi juurutajatele 
 
 

Eesti Seemneliit ESAle -aruanded sert seemne tootmise, 
aretajatasude kohta, neonikotinoididega puhitud seemne kohta, 
arvamuseavaldused seemnemääruse kohta 
 
ESA seisukohtade ja info vahendamine Põllumajandus- ja teistele 
ministeeriumitele 
 
Tõusis liikmemaks  
2013 - 2020 EUR 
2014 - 2040 EUR 

http://www.euroseeds.org/publications/codes/esta-european-seed-treatment-assurance
http://www.euroseeds.org/publications/codes/esta-european-seed-treatment-assurance


Sert-seemne reklaam 
Treiler suvistel üritustel – viljeluspäevad Viljandis, põllupäevad, 
sügisesel seemnemüügi perioodil ETKI Seemnekeskuse seinal, 
OÜ Rannu Seemne Annikoru Seemnekeskuse seinal, Viljandi mk 
Ando Adamsoni juures 
 
Autol sama kujundus 
 
Viljeluspäevadel seemneanalüüsid 
 
Reklaamartikkel Maamajanduses  
 
Jõulutervitus Maalehes 
 



Taani reis 30 inimest 
 
Kohtuti  
Sordiaretusfirma DLF Trifolium, laborid,  
katsed, seemnekeskus, seemnepõllud 
 
Tehnikatootja Cimbria Unigrain seemne- 
Puhastustehnoloogia 
 
Tootjad – seemnepõllud, põldkatsed 
 

 

Täname  
Ettevalmistus Ilmar Mändmets, Karen Rätsep 
Tõlk Tiina Märtens-Waterhouse 
Wris Reisibüroo 
Tore reisiseltskond  
 
 

Allikas: fotod Karen Rätsep 

 



PMK Viljandi KK katsepõllud 10.-11.07.2013      Osavõtjaid 633 
 
OTS seemne analüüs, tähelepanu külvatava seemne 
  
• puhtusele 
• idanevusele 
• seemneproovi võtmise metoodika 
• meene – idandamistass koos juhisega SL logoga 
 

Kirja said kõik OTS deklaratsiooni saajad 
 
Tulemus: 
 - analüüsiti oma seemet 5 proovi 
 - mõte tähelepanu juhtida sügiskülvi seemne kvaliteedile 
 - PMK seemnelabori töötaja tegi kohapeal puhtuse, idanevus laboris 
 - idanevus 4 üle 90ne, üks 73 
 - teati sorti 
 - puhtused piiripeal 
 



Tegevjuhi töö 

Seemneliidule tasu teenuse osutamise eest  

Leping, esindaja ja omanikuga volituste alusel, firmadele 
kuuluvate sortide eest 

Agrotrade OÜ  ASAT OÜ 

Baltic Agro AS  Erki Oidermaa FIE 

Scandagra Eesti AS ETKI 

 

Deklareeritud OTS pind vähenenud ~13 000 ha 

2012  56340 ha 

2013  43350 ha 



Üldkoosoleku arvamus 


