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Seemnete sertifitseerimise vajadus



Seemnete sertifitseerimise korraldus

Põllumajandusuuringute Keskus

5. Seemnepartiide järelkontrolli katsete läbiviimine
6. Seemneproovi võtjate koolitamine

8. Seemneproovi võtjate auditeerimine 
9. Seemneproovide analüüsimine

Põllumajandus- ja Toiduamet
1.Taotluste menetlemine
2. Põldtunnustajate koolitamine
3. Tegevuslubade väljastamine
4. Seemnepõldude tunnustamine ja järelevalve 
põldtunnustamise üle

7. Seemneproovide võtmine ja järelevalve 
seemneproovide võtmise üle

10. Sertifitseerimise otsuste tegemine ja 
tõendavate dokumentide väljastamine
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EL seemne samaväärsuse 
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Seemne kvaliteedi tagamine  
Põldtunnustamine

• Taimiku nõuetele vastavuse hindamine

• Põldtunnustaja koolitamine
• 2018-2021 - 66 koolitatud isikut
• 2021.a teostas põldtunnustamist

• 44 tegevusloaga isikut, 93% seemnepõldudest
• 12 ametnikku 7% seemnepõldude pinnast

• 2022.a hooajaks 
• 55 kehtivat koolitustunnistust
• 53 kehtivat tegevusluba



Seemne kvaliteedi tagamine 
Põldtunnustamise järelevalve

• Min 5% iga tegevusloaga isiku tööst

• Seemnepõllu kohta antud hinnang peab

vastama tegelikule olukorrale põllul

• Sagedasemad probleemid
• Tuulekaer
• Raskesti eraldatavad taimeliigid
• Sordipuhtus
• Vahemaa nõuded
• Tulemuste kirjeldamine



Seemne kvaliteedi tagamine
Järelkontrolli katse

• Sordiehtsuse ja –puhtuse kontroll

• Partii võrdlus sordi standardlapiga

• Põldtunnustajate koolitus



Seemne kvaliteedi tagamine
Seemneproovi võtmine

• Koolitamine
• 30 isikut on läbinud koolituse
• 27 kehtiva tunnistusega

• Kogemus (proovide arv aastas)

• Järelevalve 5% partiidest aastas

• Auditeerimine 1x aastas



Seemne kvaliteedi tagamine
Seemneproovide analüüsime

• EAK akrediteering

• ISTA metoodika ja akrediteering

• Määratakse
• Seemne puhtus
• Teiste taimede seemnete sisaldus
• Idanevus
• 1000 tera kaal
• Niiskus 
• Seemnega levivad olulised haigustekitajad



Teraviljaseemne kvaliteedinõuded

C, C1, C2 -kategooria
Idanevus minimaalselt 85%
(tritikale 80%, paljaskaer 75%)
Puhtus 98%, 

Teiste taimede seemned kuni 10, sellest 7 teravilja 
või 7 teist taimeliiki, v.a tuulekaer (0), viljatu kaer 
(0), uimastav raihein (0), põldrõigas (3), harilik 
äiakas (3)
Tatar – TTS 20, millest 14 teravili ja 14 teine 
taimeliik, v.a tuulekaer (0), viljatu kaer (0), 
uimastav raihein (0), põldrõigas (6), harilik äiakas 
(6)

SE, E kategooria
Idanevus minimaalselt 85% 

(tritikale 80%, paljaskaer 75%)

Puhtus 99% 

(rukis, tritikale 98%)

Teiste taimede seemned (TTS) kuni 4, sellest 1 

teravili või 3 teist taimeliiki, v.a tuulekaer (0), 

viljatu kaer (0), uimastav raihein (0), põldrõigas 

(1), harilik äiakas (1)

Tatar – TTS 8, millest 2 teravili ja 8 teine 

taimeliik, v.a tuulekaer (0), viljatu kaer (0), 

uimastav raihein (0), põldrõigas (2), harilik äiakas 

(2)



Sertifitseerimist lihtsustavad ja 
kiirendavad vahendid

• Automaatne proovivõtmise seade

• Etiketiprinter ja vastavat värvi etiketipõhjad



Sertifitseeritud seemned kultuurigruppide kaupa

Teraviljakultuurid Kaunviljad Heintaimed Õli- ja kiudtaimed
2018/2019 28262 4719 473 121
2019/2020 41241 5124 490 145
2020/2021 28014 5104 640 38
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