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Põldtunnustamine – milleks?  

 

• Sort õige 

• Sort säilinud 

• Esinevad haigused 

• Esinevad umbrohud, ka tuulekaer 

 



Ülevaade 

• Põldtunnustajaid kokku 25 – 30 inimest 

• Tunnustatavaid hektareid inimese kohta  

                                                    300-1000 

• Pidevalt kasvav tunnustatav ala - EL liitumise 

järgselt 6000 ha ja nüüd 12 000 ha 

• Katame ise  kuni 50% seemnevajadusest 



Ülevaade 

2016. aastal oli tunnustamises kokku 153 sorti ! 

                                                          2006. – 112 

                                                          2012. – 106 

                                                                                2014. – 121 

Kaer              - 17 erinevat sorti 

Suvioder       - 26 sorti 

Suvinisu       - 24 sorti 

Talinisu        - 15 sorti  

Rukis            -   3 sorti 

Põldhernes  - 18 sorti! 
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Nõuded eelviljadele 

• Sertifitseeritud seemne tootmisel peab vahe sama 

liigi kasvatamisel olema vähemalt 1 aasta. 

Eliitseemne kasvatamisel 2 aastat. NB! Tali – ja 

suvinisu on sama liik! 

• Põldhernel ja –oal peab sertifitseeritud seemne 

kasvatamisel olema vahe sama liigi kasvatamise 

vahel samal põllul 2 aastat. 





Vahemaa nõuded 

• Taimed peavad olema kaitstud võõrtolmlemise eest 

kas piisava vahemaaga või muul moel. 

Hariliku rukki sertifitseeritud seemne kasvatamisel 

peab vahe teise rukki sordiga olema vähemalt 250 m, 

eliitseemne kasvatamisel 300 m 

Isetolmleval tritikalel on vastav vahemaa 20 m ja 50 m 

eliitseemne kasvatamisel. 

• Maisi kasvatamisel 200 m  



Vahemaa nõuded 

• Vahemaa kahe põllu vahel peab olema selline, et ka 
koristamisel ei tekiks segunemise võimalust 

• Põldoal on nõutav vahe kahe põllu vahel sõltuv 
põllu suurusest : sertifitseeritud seemne 
kasvatamisel alla 2 ha põllul 100m ja üle 2 ha põllul 
50 m, eliitseemne puhul 200 ja 100 m 

• Hernel, odral, nisul ja kaeral vahemaa nõudeid  

    ei ole 



Muud nõuded 

• Põllul ei tohi esineda tuulekaera 

• Võimalikult vähe võib esineda raskesti eraldatavaid 

liike – üldjuhul teraviljas teisi teraviljaliike 

• Kaerapõllul kontrollitakse lendnõe levikut 

• Rukkis tungaltera levikut 

• Odral võrklaiksuse ja lendnõe levikut 



Muud nõuded 
Säilitussort HELBI 



Tunnustamine 

Vaatluste arv põllul : 1-2 ha põllul 4 vaatlust 

                                    3-4 ha            8 vaatlust 

                                    5-7 ha           12 vaatlust 

                                    8-10 ha         16 vaatlust 

Vaatlusala suurus 10 m2 C kategooria puhul ja 

                                30 m2 SE ja E kategooria puhul 

Haiguste esinemist vaadeldakse 1 m2 lapil 

 



Tunnustamine 

Aluseks on sordikirjeldused ja OECD juhendid. 

Pidev täiendõpe. 

 



Kaer ja tuulekaer 



Liivkaer 




