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Seeme 

• 1.        Sertifitseeritud seeme – kindlad 
kontrollietapid läbinud, etiketi ning 
seemnetunnistusega varustatud seeme. 

 

• 2. OTS seeme – oma tarbeks kasvatatud ja 
külvatud seeme.  

•  3.      Lubamatu seeme n.n must seeme – 
sertifitseerimata seeme 



Sertifitseeritud seeme 

• Et iga saak saab alguse korralikust seemnest,siit 
soovitus eelistada sertifitseeritud seemneid.  

• Sertifitseeritud seemnete idanevus ning kvaliteet 
on kontrollitud ja sellega on loodud esimesed 
tingimused parema saagi saamiseks. 

•  Samuti on iga sort eelnevalt mitmeid katseid 
läbinud, et olla kindel - just need seemned 
sobivad hästi meie kliima ja mullastikuga 



Sertifitseeritud seeme 

• Taimekasvatuslik tootmine sõltub sordist ning 
selle sobivusest kasvatamiseks Eesti 
mullastiku- ja kliimatingimustes, seemne 
kvaliteedist ning kasutamise ulatusest. 

•  Sellest viimase saavutamiseks on olulisim 
tegur põllumajandustootja teadlikkuse 
tõstmine sertifitseeritud seemne kasutamise 
eelistest, mis mõjutab ka nõudlust 
sertifitseeritud seemne järgi 



Sertifitseeritud seeme 

KÜLVIKS KASUTATUD SEEME (tonnides) 
  Külvatud seeme kokku Külvatud sertifitseeritud seeme 

2014     

Tali- ja suvinisu 33 935 9 998 

Rukis 2 687 391 

Tritik 1 461 528 

Tali- ja suvioder 28 686 7 522 

Kaer 5 760 1 306 

Heinaseeme 288 171 

 

 



Sertifitseeritud seeme 
toetusmeetmetes 

• KSM-Taotleja peab kasutama külvisena taotluse 
esitamise aastale eelneva aasta sügisesel ja 
taotluse esitamise aasta kevadisel teraviljade 
külvipinnal kokku vähemalt 15% sertifitseeritud 
teraviljaseemet. 

• MAH- Sertifitseeritud maheseemnega külvatud 
teravilja hektari kohta 166 eurot aastas; 

• teravilja, kaunvilja, õli- ja kiukultuuride, muude tehniliste kultuuride ning 
põldtunnustatud heinaseemnepõllu hektari kohta 138 eurot aastas 

 



Sertifitseeritud seeme 
toetusmeetmetes 

• Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus 

• Toetuse eesmärk on tagada kultuuripärandi ja 
geneetilise mitmekesisuse seisukohast oluliste 
kohalike taimesortide säilimine   

 



Sertifitseeritud seeme 
toetusmeetmetes 

• Toetuse ühikumäärad on: 

• Põllukultuurid: 

– Talirukis „Sangasteˮ – 32 eurot/ha aastas; 

– Kartul „Andoˮ – 60 eurot/ha aastas; 

– Põldhernes „Mehisˮ – 50 eurot/ha aastas; 

– Põlduba „Jõgevaˮ – 65 eurot/ha aastas; 

– Valge ristik „Jõgeva 4ˮ – 100 eurot/ha aastas; 

 

 



Sertifitseeritud seemne kasvatamine  

Kvaliteetse sertifitseeritud seemne kasvatamise aluseks on 
• Kogemused ja teadmised 
• Seemnepõldude rajamiseks sobiv maa (hoolikalt tuleb 

valida maid seemnepõldude alla ja paigutada sorte nii,et 
sellel alal poleks kasvatatud eelmisel aastal kultuure ja 
sorte, mille varisenud seemned võiksid põhjustada 
kultuuride segunemist). Seemnepõldude alla valida kõige 
viljakamad , umbrohupuhtamad ja suhteliselt tasase 
reljeefiga põllud, kus pole karta liigveeohtu, ega ka põua 
ohtu) 

  Talirukki seemnepõllu rajamisel tuleb järgida ka 
kaugisolatsiooni nõuet, sest on tuultolmleja. 



Sertifitseeritud seemne kasvatamine 

• Seemnete külviks ettevalmistamine algab 
puhtimisega. 

• Puhtimise eesmärgiks  on vältida seemnel 
olevate seenhaiguste levikut. Samas kaitseb 
puhtimine ka taime algarengu staadiumis 
mullas levivate haigustekitajate eest. 



Sertifitseeritud seemne kasvatmine 

• Külvisenormi määramiseks kasutatakse 
valemit 

 

(Id. tera arv/m2) x (1000 

tera mass grammides) = 

 
Külvisenorm kg/ha 

Idanevuse % 

 

 



Sertifitseeritud seemne kasvatamine 

• Abi saab  seemneliidu kodulehel avaldatud 
kalkulaatorist. 

• Leiab lehelt 
http://www.seemneliit.ee/kalkulaator-
kulvinormi-arvutamiseks/ 

• Samas ära toodud ka millist külvisenormi võiks 
kasutada (idanevaid seemneid/m2) 
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Sertifitseeritud seemne kasvatamine 

• Külv peab toimuma selleks ettevalmistatud 
keskkonda (muld haritud ja väetatud) 

• Oluline on ka orgaanilise väetise olemasolu. 

• Kui ei ole loomi, kasutada liblikõielisi 
vahekultuure (mesikas). 

• Oluline mulla huumusbilanss. 

 

 



Sertifitseeritud seemne kasvatamine 

VÄETAMISE ABC andmetel 
Mulla huumusvaru suureneb aastas järgmiste põllukultuuride 
kasvatamisel:  
• lutsern, ristik, mesikas, ida-kitsehernes: 1,5-2,0 t/ha  
• liblikõielisterohke põldhein: 1,3-1,5 t/ha  
• kultuurkarjamaa: 1 t/ha  
• kaunvili (koos põhuga): 0,15-0,4 t/ha  
• vahekultuurid: 0,1-0,2 t/ha  
• liblikõieliste allakülv teraviljale (ei künta sisse): 0-0,2 t/ha  
• liblikõieliste allakülvi sissekünd koos teravilja põhuga: 0,9 t/ha 
 • liblikõieliste katteviljata külv kevadel: 0,5-0,9 t/ha .Väiksema 
saagikuse korral kasutada väiksemat numbrit. 



Sertifitseeritud seemne kasvatamine 

• Mulla huumusvaru keskmine vähenemine aastas 
järgmiste põllukultuuride kasvatamisel ja 
mustkesa puhul:  

• kartul, köögivili: 2 t/ha 

• mais (siloks): 1,7 t/ha  

• teraviljad, lina, raps, rüps jt ristõielised 
õlikultuurid (põhk on eemaldatud): 1 t/ha 

 • üheaastased kõrrelised heintaimed: 0,7 t/ha  

• mustkesa: 2,5 t/ha 



Sertifitseeritud seemne kasvatamine 

• Huumusbilansi kalkulaator on leitav lehelt- 

http://pk.emu.ee/struktuur/muld/ 



Sertifitseeritud seemne kasvatamine 

• Taimede toitumise teooria nurgakivideks on: 1. 
miinimumseadus („tünnilauateooria“) —saagi 
taseme määrab miinimumis olev toiteelement või 
mõni ebasoodne kasvutegur (nt niiskus, 
temperatuur, umbrohtumus, taimekahjurite ja –
haiguste olemasolu jne).  

• 2. toitainete täieliku tagastamise teooria —
toitaineid tuleb väetistega mulda tagasi anda nii 
palju, kui palju me neid saagiga eemaldame. 



Sertifitseeritud seemne kasvatamine 

• Suurem osa taimi vajab oma kasvuks nõrgalt 
happelist kuni neutraalset mulla happesust 
(pH 5,5 – 7).  

• Selleks et mulda saada sobiva happesusega 
tuleb seda neutraliseerida. 

•  Muldade neutraliseerimiseks sobivad paekivi 
jahu, dolomiidi jahu, klinkri tolm, põlevkivi 
tuhk, puu tuhk.  



Sertifitseeritud seemne kasvatamine 

• Integreeritud taimekaitse (ITK) on eelkõige 
erinevate taimekaitse meetodite 
kombineerimine.  

• Kombineeritult rakendatakse nii bioloogilisi, 
füüsikalisi, keemilisi kui ka mehaanilisi 
meetodeid. Kõikide meetodite rakendamine 
hoitakse majanduslikult ja ökoloogiliselt 
põhjendatud tasemel ning oht inimese 
tervisele ja keskkonnale viiakse miinimumini. 



Sertifitseeritud seemne kasvatamine 

• Integreeritud taimekaitse üldistele 
põhimõtetele tuginevad tegevused võib 
jagada kolme etappi: 

• taimekahjustajate leviku ennetamine 
ehk kaudne taimekaitse; 

• taimekahjustajate esinemise tuvastamine 
ehk kohapealne vaatlus; 

• otsene taimekaitse ehk kahjustajate tõrje. 

 



Sertifitseeritud seemne kasvatamine 

• Oluliseks aspektiks ITK põhimõtete juures on 
taimekaitsevahendite kasutamise õige ajastus 
ja nende optimaalne kasutamine. 

•  See tähendab, et toodet tuleb kasutada piisav 
kogus suurima efektiivsuse saavutamiseks; see 
ei tähenda alati toote lubatud maksimaalse 
kulunormi kasutamist. 



Sertifitseeritud seemne kasvatamine 

• Maaeluministeeriumi tellimusel on valminud 
ka arvutipõhine abivahend (punktisüsteem). 

•  See on eelkõige mõeldud põllumajandustootjatele 
enesekontrolli vahendikshindamiseks.  

• Abivahend võimaldab hinnata ITK põhimõtete 
rakendamist, andes vastajale hinnangu ITK põhimõtete 
järgimise kohta kontrollküsimustele esitatud vastuste 
põhjal. 

• Kontrollküsimused on seotud ITK põhimõtetega ja 
nende olulisust on analüüsitud lähtuvalt kohalikest 
tingimustest. 



Sertifitseeritud seemne kasvatamine 

Lisainfo Maaeluministeeriumi kodulehelt 

www.agri.ee/et/eesmargid-
tegevused/taimekasvatus/taimekaitse 

• Veebipõhine nõuandesüsteem I-Taimekaitse » 

• Integreeritud taimekaitse rakendamise 
punktisüsteem enesekontrolliks » (593.5 KB, 
XLS) 
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Sertifitseeritud seemne kasvatamine 

• Teraviljaseemne koristamine 
• Koristada õigeaegselt kui vili on bioloogiliselt küps 

(vahaküpsuse lõpp või täisküpsuse algus) 
•  Koristusega viivitamine võib halvendada 
     seemne kvaliteeti 
•  Peale koristamist vii vili kohe kuivatisse,et ära hoida 

teravilja isekuumenemist, sest seemnevilja 
idanemisenergia ja idanevus hakkavad langema kohe 
isekuumenemise alguses 

•  Aeglane kuivatamine madalamal temperatuuril tagab 
parema idanevuse 



Sertifitseeritud seemne kasvatamine 

• Aeglane kuivatamine madalamal 
temperatuuril tagab parema idanevuse 

• Mida suurem on kuivatisse saabunud vilja 
algniiskus, seda madalama temperatuuriga 
tuleb kuivatamist alustada. 



Sertifitseeritud seemne kasvatamine 

• Kuivatustemperatuur sõltub vilja 

    niiskusest 

Niiskus %   max vilja temperatuur 

• 14…18     45 

• 18…22     40 

• 22…26     38 

• 26…30     36 

• 30…35     35 



Sertifitseeritud seemne kasvatamine 

• Seemnevilja väärtus oleneb peale 
idanemisvõime ja sordiväärtuse ka vilja 
puhtusest, terade ühtlikkusest ja suurusest. 

• Konditsioonilise seemne saamiseks tuleb 
seemnevili puhastada ja sorteerida. 

• Loo seemnevaru headel aastatel -
seemnereserv 



Sertifitseeritud seemne kasvatamine 

• Info:http://www.pma.agri.ee 
• SEEMNED 
• Avalikud teenused 
• Õigusaktid 
• Riiklik järelevalve 
• Dokumendivormid 
• Riigilõivud 
• Sertifitseeritavate taimeliikide loetelu 
• Seemnepõldude tunnustamine 
• Sertifitseeritud seemnepartiid 
• Sertifitseeritud seemnesegud 
• Ametlikud seemneproovivõtjad 
• Sertifitseeritud seemnekogused taimeliikide kaupa 
• Seemnekategooriate kvaliteedinõuded 
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Sort 

• Sort ehk kultivar (cultivar, lühend cv.) on kõige 
madalam süstemaatika ühik kultuurtaimedel. 

• Isetolmlevail taimedel on sort enamasti liin, 
•  vegetatiivselt paljunevail risttolmlevail taimedel  

kloon, 
•  teistel risttolmlevail taimedel kitsam või 

laiem populatsioon. 
• Sordile antakse lühike nimi mõnes elavas keeles. 

Nimi kirjutatakse suure algustähega ja üldjuhul 
pannakse nimi ülakomade vahele (näiteks 
odrasort ‘Anni'), Sordinime ei tõlgita. 
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Sordileht 

• Sordileht on põllumajanduskultuuride sortide 
nimekiri, milles on kirjas need sordid, 
mille seemet  ja 
paljundusmaterjali sertifitseeritakse ja 
võib turustada. 

• Sordilehte võetakse teravilja-, sööda-, õli-, kiu- 
ja köögiviljakultuuri ning peedi ja kartuli sort 

 

https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%B5llumajanduskultuur&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/wiki/Sort
https://et.wikipedia.org/wiki/Seeme
https://et.wikipedia.org/wiki/Sertifitseerimine
https://et.wikipedia.org/wiki/Turustamine
https://et.wikipedia.org/wiki/Teraviljad
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%B6%C3%B6dataim&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%95litaim&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Kiutaim&action=edit&redlink=1
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Kaitsealune sort 

• Aretatud, avastatud või mitme aretusmeetodiga loodud uus taimesort on 
intellektuaalne omand.  

• Sordikaitset saab rakendada kõikidele taimeliikidele ja -perekondadele.  
• Kaitse laieneb sordile, mis on uudne, eristatav, ühtlik, püsiv ja 

nõuetekohase nimega. 
  
• Sort on uudne, kui sordikaitsetaotluse laekumise kuupäevaks ei ole aretaja 

poolt või tema nõusolekul sordi seemet, paljundusmaterjali, koostisosi ega 
taimset materjali müüdud ega muul viisil kasutamiseks antud kauem kui: 

- üks aasta Eesti territooriumil; 
- neli aastat, puude ja viinapuu puhul kuus aastat, teise riigi territooriumil. 
  

 



Sortide registreerimine 

• Registreerida saab sorte kõikidest 
taimeliikidest ja perekondadest. 
Registreerimiseks saab taotleda sorti, mis on 
eristatav, ühtlik ja püsiv ning nõuetekohase 
nimega. 

• Kui sordi omanik ei soovi taotleda sordi 
sordilehte ega kaitse alla võtmist, siis võib 
sorti ka ainult registreerida 



Sordi võtmine sordilehte 

• Seaduses sätestatud liikide põllukultuuride ja 
köögiviljade Eestis müügiks lubatud sordid 
peavad olema kas Eesti sordilehes või Euroopa 
Liidu põllukultuuride või köögiviljakultuuride 
ühtses sordilehes. 

•  Sordilehte võetakse sort, mis vastab kehtestatud 
nõuetele. Euroopa Liidu põllukultuuride ja 
köögiviljakultuuride ühtne sordileht koostatakse 
liikmesriikide sordilehtede alusel. 



Sordi võtmine sordilehte 

• Eesti sordilehe koostab Põllumajandusamet 
ning see avalikustatakse Põllumajandusameti 
veebilehel ja Põllumajandusameti Teatajas.  

• Kui sorti on ette nähtud kasutada edaspidi 
koos kindla pestitsiidiga, siis peab see 
pestitsiid olema vastavalt 
taimekaitseseadusele turule lubatud 

 



 

 

 

 

                      Tänan   tähelepanu eest! 

 

 


