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Käesolev infomaterjal on koostatud abiks seemnetootjale seemnepõldude planeerimisel,
rajamisel ja hooldamisel. Eesmärgiks on anda ülevaade põldtunnustamise põhimõtetest
ja nõuetest.
Infomaterjal ei asenda õigusakte ja ei ole ettenähtud vaidlusaluste küsimuste
lahendamiseks.
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1. PÕLDTUNNUSTAMINE
1.1 Põlvnemine ja seemne kategooriad
Seemneskeemide abil saab määrata iga partii põlvnemise kuni aretusseemneni välja. Külvatud
seemne kategooria peab olema kõrgemast kategooriast kui saak.
Sordi paljundamist alustatakse aretusseemnest (AS). Aretusseeme on sordi aretaja või sordi
säilitaja valduses ja vastutusel. Aretaja või säilitaja toodab või korraldab aretusseemnest
supereliitseemne (SE) tootmist.
Sordi aretaja või säilitaja kirjaliku taotluse alusel on võimalik sertifitseerida seemet, jättes
põlvkondi vahele. Näiteks nisu puhul toota eliitseemnest (E) kohe teise põlvkonna
sertifitseeritud seemet (C2). Selleks peab sordi aretaja või säilitaja esitama avalduse
Põllumajandusameti (PMA) seemnete osakonnale.
Mitmeaastaste kõrreliste ja liblikõieliste heintaimede puhul võib samast taimikust toota
vastava kategooria ja iga sellele järgneva kategooria seemet kuni kolmel järjestikusel aastal.
Seemne kategooriad (põlvkonnad) vastavalt liikidele:
KÖÖGIVILI

SE

E

C

ST

ST – v.a harilikul siguril
SUHKRU- JA SÖÖDAPEET

SE

E

C

SÖÖDAKULTUURID
1. Kõrrelised ja liblikõielised heintaimed

SE

E

C

TS

TS – ainult liikidel: harilik esparsett, harilik sõrmrohi, kroon-magusristik, mugul-paelrohi,
murunurmikas, põld-lambalääts, ungari hiirehernes
2. Põldhernes, lupiin, perekond hiirehernes, harilik lutsern

SE

E

C1

C2

TERAVILJAD
1. Harilik kaer, harilik oder, harilik nisu, kõva nisu, spelta nisu, tritikale

SE

E

C1

C2

2. Harilik rukis

SE

E

C
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ÕLI- JA KIUDTAIMED
1. Rüps, raps, sarepta kapsasrohi, harilik köömen, päevalill, valge sinep,
kahekojaline kanep, unimagun

SE

E

C

2. Ühekojaline kanep, põld-sojauba

SE

E

C1

C2

E

C1

C2

3. Harilik lina

SE

C3

1.2 Etikettide värvused
Iga seemnekategooria etiketi värvus on kindlaks määratud OECD Seemneskeemide ja EL
seemne turustamise direktiivide ning põllumajandusministri määrustega.
Kategooria
Supereliitseeme
Eliitseeme
Sertifitseeritud seemne I põlvkond
Sertifitseeritud seemne II ja III pk.
Tarbeseeme
Standardseeme
Lõpuni sertifitseerimata seeme
Seemnesegud

Etiketi värv
valge diagonaalse violetse triibuga
valge
sinine
punane
pruun
tumekollane
hall
roheline

1.3 Põldtunnustamise üldpõhimõtted
Põldtunnustamine on üks seemnete sertifitseerimise kohustuslikest kontrolltoimingutest, mille
läbiviimisel juhindutakse OECD seemneskeemide nõuetest ja juhendmaterjalidest ning
Euroopa Liidu ja Eesti vastavatest õigusaktidest.
Seemnepõldude tunnustamise eesmärgiks on teostada vaatlused ja fikseerida seemnesaagi
kvaliteeti mõjutavad tegurid:
sordiehtsus ja -puhtus
eelvili
kaugusisolatsioon
raskesti eraldatava seemnega kultuurtaimede esinemine
raskesti eraldatava seemnega umbrohtude esinemine
tuulekaera esinemine
seemnega levivate taimehaiguste esinemine
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1.4 Üldnõuded seemnepõllule
Seemnepõllu ääred peavad olema niidetud.
Eelviljad peavad olema valitud nii, et soovimatu segunemise võimalus oleks viidud
miinimumini.
Seemnepõllul ei tohi esineda eelkultuurist pärit taimi, mille seemet on kasvava liigi ja
sordi seemnest raske eraldada, samuti umbrohutaimi või teiste liikide taimi määral,
mis võib mõjutada kasvava taimiku liigiehtsust ja -puhtust ning sordiehtsust ja puhtust või määral, mis takistab põldtunnustamist.
Hariliku kaera seemne tootmise korral ei tohi seemnepõllul esineda tuulekaera.
Tuulekaera leiu korral seemnepõld prakeeritakse.
Teiste teraviljaliikide puhul, millest tuulekaer on raskesti eraldatav, lubatakse
tuulekaera taimede väljakitkumist.
Kuna sertifitseeritavas õli- ja kiudkultuuride ning söödakultuuride seemnes ei ole
lubatud tuulekaera esinemine, siis võib tunnustaja nõuda nende taimede väljakitkumist
seemnepõllust.
Seemnepõld peab soovimatu tolmlemise vältimiseks olema piisavalt eraldatud teistest
õietolmu allikatest.
Seemnepõld peab olema eraldatud kõrvalasuvast taimikust nii, et ei toimuks seemne
mehhaanilist segunemist koristuse käigus.
Taimekahjustajate esinemine seemnepõllul peab jääma lubatud piiridesse. Kui nõuded
selles osas puuduvad, siis peab jälgima, et taimekahjustajate esinemise määr jääks
piiridesse, mis ei halvenda oluliselt toodetava seemne kvaliteeti.
Seemnepõld peab olema eraldatud seemnega levivate taimehaiguste allikatest.
Kasvatatav kultuur peab olema ettenähtud määral sordiehtne ja -puhas.
Esineda ei tohi rohkem mittesordiehtsaid taimi, kui nõuetes ette nähtud.
Esineda ei tohi rohkem teiste liikide taimi, kui nõuetes ette nähtud.
Geneetilise ressursi säilitamiseks ettenähtud sordi seemnepõllu taimiku sordipuhtus
peab olema minimaalselt 90%.
Kui isetolmleval liigil on põllu ühes osas toimunud segunemine teise liigi või sordiga ja
edasist segunemist on võimalik vältida selle põllu osa mahaniitmisega, siis tuleb see osa niita.
Põlluosa niitmise kohustuse täitmist kontrollib PMA maakonna seemneinspektor. Kohustuse
täitmata jätmise korral põld prakeeritakse.
Erilist tähelepanu tuleb pöörata teiste liikide, umbrohtude, seemnega levivate haiguste ja
vahemaa nõuete täitmiseks.
Võõrtolmlemise vältimiseks vajaliku vahemaa puhul on tähtis jälgida ka läheduses asuvaid
taimi ja umbrohte, mis võivad võõrtolmlemist põhjustada.
Taimehaiguste maksimaalsed lubatud piirmäärad sõltuvalt taimeliigist on toodud taimeliikide
juures. Tuleb jälgida, et taimik oleks eraldatud seemnega levivate taimehaiguste allikatest.
Seemnepõllul ei tohi esineda eelkultuurist pärit taimi, mille seemet on kasvava liigi ja sordi
seemnest laborikatse käigus raske eraldada, samuti umbrohu taimi või teiste liikide taimi
määral, mis võib mõjutada kasvava taimiku liigiehtsust ja -puhtust ning sordiehtsust ja puhtust, või määral, mis takistab põldtunnustamist. Sellistel juhtudel võib tunnustaja
soovitada põllu või selle osa prakeerimist.
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Kaera seemnepõld prakeeritakse esimese tuulekaerataime leidmisel. Teiste liikide
seemnepõldudel tuleb tuulekaer välja kitkuda või kui see ei ole võimalik tuleb saastunud
põlluosa maha niita.
Kui seemnepõllus esineb tuulekaera, siis peab maakasutaja kontrollima, kas on täidetud
maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadusest tulenevad kohustused ehk kas on
teavitatud PMAd tuulekaera esinemisest sellel põllul ja koostatud tõrjekava.
Maakasutajale väljastab infot tuulekaeraga saastunud põldudest PMA seemnete osakond või
maakonna keskuse tuulekaera inspektor.
Kui seadusest tulenevad kohustused ei ole täidetud, on maakasutaja kohustatud esitama PMAle teatise tuulekaera esinemise kohta. Teatise vormi ja selle täitmise juhendi leiate siit. Teatise
esitamise järgselt on maakasutajal (seemnekasvatajal) kohustus koostada tuulekaera tõrjekava
ja esitada see kinnitamiseks PMAle. Tõrjekava esitamise vormid ja juhendid leiate siit.
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2. TERAVILJAKULTUURIDE TUNNUSTAMISNÕUDED

2.1 Nisu (Triticum aestivum L.)
Tolmlemine

Isetolmleja

Kategooriad

SE – supereliitseeme
E – eliitseeme
C1 – sertifitseeritud seemne 1. põlvkond
C2 – sertifitseeritud seemne 2. põlvkond

Eelviljad

SE või E kategooria nisuseemne tootmisel samal kasvukohal peab sama
liigi teise sordi või sama sordi mittesordiehtsa või madalama kategooria
seemne kasvatamisest olema möödunud vähemalt 2 aastat, C1 ja C2
kategooria seemne tootmiseks vähemalt 1 aasta.

Vahemaa nõuded

Seemne tootmise korral peab välistama toodetava seemne segunemise
mis tahes viisil naabruses asuvalt seemnepõllult pärit seemnega.

Raskesti eraldatavad
taimeliigid
Oder, kaer, rukis, tritikale, tuulekaer.
Sordipuhtuse nõuded
SE, E - 99,9 %
C1- 99,7 %
C2 – 99,0 %
Taimekahjustajad
Kõvanõgi SE, E - 0,0 %
C1, C2 - 0,2 %
Lendnõgi SE, E - 0,0 %
C1, C2 - 0,2 %
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2.2 Oder (Hordeum vulgare L.)

Tolmlemine

Isetolmleja

Kategooriad

SE- supereliitseeme
E- eliitseeme
C1- sertifitseeritud seemne 1. põlvkond
C2- sertifitseeritud seemne 2. põlvkond

Eelviljad

SE või E kategooria odraseemne tootmisel samal kasvukohal peab sama
liigi teise sordi või sama sordi mittesordiehtsa või madalama kategooria
seemne kasvatamisest olema möödunud vähemalt 2 aastat, C1 ja C2
kategooria seemne tootmisel samal kasvukohal vähemalt 1 aasta.

Vahemaa nõuded

Seemne tootmise korral peab välistama toodetava seemne segunemise
mis tahes viisil naabruses asuvalt seemnepõllult pärit seemnega.

Raskesti eraldatavad
taimeliigid
Nisu, kaer, rukis, tritikale, tuulekaer.
Sordipuhtuse nõuded
SE, E, - 99,9 %
C1- 99,7 %
C2 – 99,0 %
Taimekahjustajad
Triiptõbi SE, E - 0,5 %
C1, C2 - 0,5 %
Lendnõgi SE, E - 0,0 %
C1, C2 - 0,2 %
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2.3 Kaer (Avena sativa L.)
Tolmlemine

Isetolmleja

Kategooriad

SE- supereliitseeme
E- eliitseeme
C1- sertifitseeritud seemne 1. põlvkond
C2- sertifitseeritud seemne 2. põlvkond

Eelviljad

SE või E kategooria kaeraseemne tootmisel samal kasvukohal peab
sama liigi teise sordi või sama sordi mittesordiehtsa või madalama
kategooria seemne kasvatamisest olema möödunud vähemalt 2 aastat,
C1 ja C2 kategooria seemne tootmiseks vähemalt 1 aasta.

Vahemaa nõuded

Seemne tootmise korral peab välistama toodetava seemne segunemise
mis tahes viisil naabruses asuvalt seemnepõllult pärit seemnega.

Raskesti eraldatavad
taimeliigid
Nisu, oder, rukis, tritikale, tuulekaer.
Sordipuhtuse nõuded
SE, E - 99,9 %
C1- 99,7 %
C2 – 99,0 %
Taimekahjustajad
lendnõgi SE, E - 0,0 %
C1, C2 - 0,2 %
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2.4 Rukis (Secale cereale L.)
Tolmlemine

Risttolmleja

Kategooriad

SE- supereliitseeme
E- eliitseeme
C- sertifitseeritud seeme

Eelviljad

SE või E kategooria rukkiseemne tootmisel samal kasvukohal peab
sama liigi teise sordi või sama sordi mittesordiehtsa või madalama
kategooria seemne kasvatamisest olema möödunud vähemalt 2 aastat, C
kategooria tootmisel samal kasvukohal vähemalt 1 aasta.

Vahemaa nõuded

v.a hübriidsordid
SE, E – 300m
C – 250 m
Hübriidsordid
Isassteriilsete taimede kasutamise korral SE, E – 1000m
C – 500m
Isassteriilsete taimede kasutamata jätmise korral SE, E – 600 m
C – 500

Raskesti eraldatavad
taimeliigid
Nisu, oder, kaer, tritikale, tuulekaer.
Sordipuhtuse nõuded
SE, E - 1 mittesordiehtne taim 30 m ² kohta
C – 1 mittesordiehtne taim 10 m ² kohta
Hariliku rukki hübriidsordi supereliit- ja eliitseemne tootmisel peab
isassteriilseid taimi olema vähemalt 98%.
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2.5 Tritikale (xTriticosecale Wittm.)
Tolmlemine

Isetolmleja või risttolmleja

Kategooriad

SE- supereliitseeme
E- eliitseeme
C1- sertifitseeritud seemne 1. põlvkond
C2- sertifitseeritud seemne 2. põlvkond

Eelviljad

SE või E kategooria tritikale seemne tootmisel samal kasvukohal peab
sama liigi teise sordi või sama sordi mittesordiehtsa või madalama
kategooria seemne kasvatamisest olema möödunud vähemalt 2 aastat,
C1 ja C2 kategooria seemne tootmiseks vähemalt 1 aasta.

Vahemaa nõuded

Isetolmlev tritikale: SE,E - 50 m
C1,C2 – 20 m
Risttolmlev tritikale: SE, E – 300 m
C1,C2 - 250 m

Raskesti eraldatavad
taimeliigid
Nisu, kaer, oder, rukis, tuulekaer.
Sordipuhtuse nõuded
Isetolmlev tritikale
SE, E, - 99,7 %
C1- 99,0 %
C2 – 98,0 %
Risttolmlev tritikale
SE, E - 1 mittesordiehtne taim 30 m ² kohta
C – 1 mittesordiehtne taim 10 m ² kohta
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3. ÕLI- JA KIUDTAIMEDE TUNNUSTAMISNÕUDED

3.1 Rüps (Brassica rapa L.)
Tolmlemine

Risttolmleja

Kategooriad

SE- supereliitseeme
E- eliitseeme
C- sertifitseeritud seeme

Eelviljad

SE, E ja C kategooria rüpsiseemne tootmise korral samal kasvukohal
peab sama liigi teise sordi või sama sordi mittesordiehtsa või madalama
kategooria seemne kasvatamisest olema möödunud vähemalt viis aastat.

Vahemaa nõuded

SE, E – 400 m
C - 200 m

Raskesti eraldatavad
taimeliigid
Teised ristõielised kultuurid, harilik kollakas.
Sordipuhtuse nõuded
Mittesordiehtsaid taimi: SE, E – 1 taim 30 m² kohta
C – 1 taim 10 m² kohta
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3.2 Raps (Brassica napus L.)
Tolmlemine

Risttolmleja

Kategooriad

SE- supereliitseeme
E- eliitseeme
C- sertifitseeritud seeme

Eelviljad

SE, E ja C kategooria rapsiseemne tootmise korral samal kasvukohal
peab sama liigi teise sordi või sama sordi mittesordiehtsa või madalama
kategooria seemne kasvatamisest olema möödunud vähemalt viis aastat.

Vahemaa nõuded

SE, E – 200 m
C- 100 m

Raskesti eraldatavad
taimeliigid
Teised ristõielised kultuurid, harilik kollakas.
Maksimaalne lubatud esinemine:
SE, E – 1 taim 30 m² kohta
C – 1 taim 10 m² kohta
Sordipuhtuse nõuded
Mittesordiehtsaid taimi: SE, E – 1 taim 30 m² kohta
C – 1 taim 10 m² kohta
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3.3 Valge sinep (Sinapis alba L.)
Tolmlemine

Risttolmleja

Kategooriad

SE- supereliitseeme
E- eliitseeme
C- sertifitseeritud seeme

Eelviljad

SE, E ja C kategooria valge sinepi seemne tootmise korral samal
kasvukohal peab sama liigi teise sordi või sama sordi mittesordiehtsa
või madalama kategooria seemne kasvatamisest olema möödunud
vähemalt viis aastat.

Vahemaa nõuded

SE, E – 400 m
C- 200 m

Raskesti eraldatavad
taimeliigid
Teised ristõielised kultuurid, harilik kollakas.
Maksimaalne lubatud esinemine:
SE, E – 1 taim 30 m² kohta
C– 1 taim 10 m² kohta
Sordipuhtuse nõuded
SE, E - 99,7 %
C - 99,0 %
Mittesordiehtsaid taimi:
SE, E – 1 taim 30 m² kohta
C– 1 taim 10 m² kohta
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3.4 Harilik lina (Linum usitatissimum L.)
Tolmlemine

Isetolmleja

Kategooriad

SE- supereliitseeme
E- eliitseeme
C1- sertifitseeritud seemne 1. põlvkond
C2- sertifitseeritud seemne 2. põlvkond
C3- sertifitseeritud seemne 3. põlvkond

Eelviljad

SE, E ja C kategooriate linaseemne tootmise korral samal kasvukohal
peab sama liigi teise sordi või sama sordi mittesordiehtsa või madalama
kategooria linaseemne kasvatamisest olema möödunud vähemalt kaks
aastat.

Vahemaa nõuded

Isetolmlevate liikide vahel peab olema selge eraldusriba.

Raskesti eraldatavad
taimeliigid
Põldrebasesaba, linaraihein
Maksimaalne lubatud esinemine:
SE, E – 1 taim 30 m² kohta
C– 1 taim 10 m² kohta
Sordipuhtuse nõuded
SE, E - 99,7 %
C1 - 98,0 %
C2, C3 – 97,5 %
Mittesordiehtsaid taimi:
SE, E – 1 taim 30 m² kohta
C1, C2, C3 – 1 taim 10 m² kohta
Taimekahjustajad

linakõrbus, linanärbumistõbi, laikpõletik, kuivlaiksus
SE, E – 1 nakatunud taim 30 m² kohta
C1, C2, C3 – 1 nakatunud taim 10 m² kohta
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3.5 Harilik kanep (Cannabis sativa L.)
Tolmlemine

Risttolmleja
Ühekojalised (nii isas-õied, kui emasõied on samal taimel)
Kahekojalised (isas- ja emasõied on eri taimedel)

Kategooriad

Ühekojaline sort:
SE- supereliitseeme
E- eliitseeme
C1- sertifitseeritud seemne 1. põlvkond
C2- sertifitseeritud seemne 2. põlvkond

Eelviljad

SE, E ja C kategooria kanepi seemne tootmiseks samal kasvukohal peab
sama liigi teise sordi või sama sordi mittesordiehtsa või madalama
kategooria hariliku kanepiseemne kasvatamisest olema möödunud
vähemalt üks aasta.

Vahemaa nõuded

Ühekojaline sort:
SE, E – 5000 m
C1, C2 – 1000 m

Kahekojaline sort:
SE- supereliitseeme
E- eliitseeme
C- sertifitseeritud seeme

Kahekojaline sort:
SE, E – 400 m
C – 200 m

Sordipuhtuse nõuded
Mittesordiehtsaid taimi:
SE, E – 1 taim 30 m² kohta
C või C1, C2 – 1 taim 10 m² kohta
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4. SÖÖDAKULTUURIDE TUNNUSTAMISNÕUDED

4.1 Põldtimut (Phleum pratense L.)
Tolmlemine

Risttolmleja

Kategooriad

SE- supereliitseeme
E- eliitseeme
C- sertifitseeritud seeme

Eelviljad

SE, E ja C kategooria põldtimuti seemne tootmise korral samal
kasvukohal peab sama liigi teise sordi või sama sordi madalama
kategooria või mittesordiehtsa põldtimuti seemne kasvatamisest olema
möödunud vähemalt kaks aastat.

Vahemaa nõuded

Põld suurusega kuni 2 ha
Põld suurusega üle 2 ha

SE, E - 200 m
C – 100 m
SE, E – 100 m
C – 50 m

Raskesti eraldatavad
taimeliigid
Oblikad
Maksimaalne lubatud esinemine:
SE, E – 1 taim 30 m² kohta
C – 1 taim 10 m² kohta
Sordipuhtuse nõuded
Mittesordiehtsaid taimi:
SE, E – 1 taim 30 m² kohta
C – 1 taim 10 m² kohta
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4.2 Aasnurmikas (Poa pratensis L.)
Tolmlemine

Isetolmleja

Kategooriad

SE- supereliitseeme
E- eliitseeme
C- sertifitseeritud seeme

Eelviljad

SE, E ja C kategooria aasnurmika seemne tootmise korral samal
kasvukohal peab sama liigi teise sordi või sama sordi madalama
kategooria või mittesordiehtsa aasnurmikaseemne kasvatamisest olema
möödunud vähemalt kaks aastat.

Vahemaa nõuded

Isetolmlevate liikide vahel peab olema selge eraldusriba.

Raskesti eraldatavad
taimeliigid
Harilik nurmikas
Maksimaalne lubatud esinemine:
SE, E – 1 taim 30 m² kohta
C – 1 taim 10 m² kohta
Sordipuhtuse nõuded
SE, E – 99,7%
C – 98%
Mittesordiehtsaid taimi:
SE, E – 1 taim 20 m² kohta
C – 4 taime 10 m² kohta
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4.3 Perekond raihein
Aruraihein (x Festulolium ), itaalia raihein [Lolium multiflorum Lam. ssp. italicum (A. Br.)
Volkart], karjamaa-raihein (Lolium perenne L.), põld- raihein (Lolium x boucheanum Kunth),
üheaastane raihein (Lolium multiflorum Lam. westerwoldicum Wittm.).
Tolmlemine

Isetolmleja

Kategooriad

SE- supereliitseeme
E- eliitseeme
C- sertifitseeritud seeme

Eelviljad

SE, E ja C kategooria raiheina seemne tootmise korral samal
kasvukohal peab sama liigi teise sordi või sama sordi madalama
kategooria või mittesordiehtsa raiheinaseemne kasvatamisest olema
möödunud vähemalt kaks aastat.

Vahemaa nõuded

Isetolmlevate liikide vahel peab olema selge eraldusriba.

Raskesti eraldatavad
taimeliigid
Karjamaa-raihein, harilik aruhein, punane aruhein, kerahein, orashein,
aruraihein.
Teise raiheina või aruraiheina liigi taimede maksimaalne lubatud
esinemine:
SE, E – 1 taim 50 m² kohta
C – 1 taim 10 m² kohta
Sordipuhtuse nõuded
Mittesordiehtsaid taimi:
SE, E – 1 taim 30 m² kohta
C – 1 taim 10 m² kohta
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4.4 Kõrrelised heintaimed (v.a põldtimut, aasnurmikas, raiheinad)
Aas-rebasesaba (Alopecurus pratensis L.),
harilik aruhein (Festuca pratensis Huds.),
harilik kastehein (Agrostis capillaris L.),
harilik kerahein (Dactylis glomerata L.),
harilik nurmikas (Poa trivialis L.),
lamba-aruhein (Festuca ovina L.),
luht-kastevars (Deschampsia caespitosa (L.) P.Beauv.),
ohtetu luste (Bromus inermis Leyss.),
punane aruhein (Festuca rubra L.),
päideroog (Phalaris arundinacea L.),
roog-aruhein (Festuca arundinacea Schreb.),
sale haguhein [Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult.],
valge kastehein (Agrostis stolonifera L.)
Tolmlemine

Isetolmlejad

Kategooriad

SE- supereliitseeme
E- eliitseeme
C- sertifitseeritud seeme

Eelviljad

SE, E ja C kategooria kõrreliste heintaimede seemne tootmise korral
samal kasvukohal peab sama liigi teise sordi või sama sordi madalama
kategooria või mittesordiehtsa seemne kasvatamisest olema möödunud
vähemalt kaks aastat.

Vahemaa nõuded

Isetolmlevate liikide vahel peab olema selge eraldusriba.

Raskesti eraldatavad
taimeliigid toodetavast seemnest:
aas-rebasesaba –
harilik aruhein –
harilik kastehein –
harilik kerahein –
harilik nurmikas –
lamba-aruhein –
ohtetu luste –
punane aruhein –
sale haguhein –
valge kastehein –

põlvjas rebasesaba, jänestarn
harilik orashein
valge kastehein
orashein
aasnurmikas
orashein
orashein
harilik aruhein, harilik orashein
harilik nurmikas, murunurmikas
harilik kastehein

Maksimaalne lubatud esinemine:
SE, E – 1 taim 30 m² kohta
C – 1 taim 10 m² kohta
Sordipuhtuse nõuded
Mittesordiehtsaid taimi:
SE, E – 1 taim 30 m² kohta
C – 1 taim 10 m² kohta
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4.5 Põldhernes (Pisum sativum L.)
Tolmlemine

Isetolmleja

Kategooriad

SE- supereliitseeme
E- eliitseeme
C1- sertifitseeritud seemne 1. põlvkond
C2- sertifitseeritud seemne 2. põlvkond

Eelviljad

SE, E ja C kategooria põldherne seemne tootmise korral samal
kasvukohal peab sama liigi teise sordi või sama sordi madalama
kategooria või mittesordiehtsa seemne kasvatamisest olema möödunud
vähemalt kaks aastat.

Vahemaa nõuded

Seemnepõld peab olema eraldatud naabruses asuvast taimikust piisava
vahemaaga või muul viisil, et välistada segunemine koristuse käigus.

Teiste liikide taimed
SE, E – 1 taim 30 m² kohta
C – 1 taim 10 m² kohta
Sordipuhtuse nõuded
SE, E – 99,7 %
C1 – 99,0 %
C2 – 98,0%
Taimekahjustajad

Laikpõletikku nakatunud taimi on lubatud maksimaalselt 0,5%
taimikust.
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4.6 Põlduba (Vicia faba L.(paritm))
Tolmlemine

Isetolmleja või risttolmleja

Kategooriad

SE- supereliitseeme
E- eliitseeme
C1- sertifitseeritud seemne 1. põlvkond
C2- sertifitseeritud seemne 2. põlvkond

Eelviljad

SE, E, C1 ja C2 kategooria põldoa seemne tootmise korral samal
kasvukohal peab sama liigi teise sordi või sama sordi madalama
kategooria või mittesordiehtsa seemne kasvatamisest olema möödunud
vähemalt kaks aastat.

Vahemaa nõuded

Põld suurusega kuni 2 ha SE, E - 200 m
C1,C2 – 100 m
Põld suurusega üle 2 ha SE, E,C1 – 100 m
C1,C2 – 50 m

Teiste liikide taimed
SE, E – 1 taim 30 m² kohta
C1,C2 – 1 taim 10 m² kohta
Sordipuhtuse nõuded
SE, E – 99,7 %
C1 – 99,0 %
C2 – 98,0 %
Taimekahjustajad

Laikpõletikku nakatunud taimi on lubatud maksimaalselt 0,5%
taimikust.
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4.7 Suvivikk (Vicia sativa L.)
Tolmlemine

Isetolmleja või risttolmleja

Kategooriad

SE- supereliitseeme
E- eliitseeme
C1- sertifitseeritud seemne 1. põlvkond
C2- sertifitseeritud seemne 2. põlvkond

Eelviljad

SE, E, C1 ja C2 kategooria suviviki seemne tootmise korral samal
kasvukohal peab sama liigi teise sordi või sama sordi madalama
kategooria või mittesordiehtsa seemne kasvatamisest olema möödunud
vähemalt kolm aastat.

Vahemaa nõuded

Põld suurusega kuni 2 ha Põld suurusega üle 2 ha -

SE, E - 200 m
C1,C2 – 100 m
SE, E,C1 – 100 m
C1,C2 – 50 m

Teiste liikide taimed
SE, E – 1 taim 30 m² kohta
C1,C2 – 1 taim 10 m² kohta
Sordipuhtuse nõuded
Mittesordiehtsaid taimi:
SE, E – 1 taim 30 m² kohta
C1,C2 – 1 taim 10 m² kohta
Taimekahjustajad

Laikpõletikku nakatunud taimi on lubatud maksimaalselt 0,5%
taimikust.
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4.8 Liblikõielised heintaimed v.a harilik lutsern
Ida-kitsehernes (Galega orientalis Lam.)
punane ristik (Trifolium pratense L.)
roosa ristik (Trifolium hybridum L.)
valge mesikas (Melilotus alba Medik.)
valge ristik (Trifolium repens L.)
Tolmlemine

Risttolmleja

Kategooriad

SE- supereliitseeme
E- eliitseeme
C- sertifitseeritud seemne

Eelviljad

SE, E ja C kategooria liblikõieliste heintaimede seemne tootmise korral
samal kasvukohal peab sama liigi teise sordi või sama sordi madalama
kategooria või mittesordiehtsa seemne kasvatamisest olema möödunud
vähemalt kolm aastat.

Vahemaa nõuded

Põld suurusega kuni 2 ha Põld suurusega üle 2 ha -

SE, E - 200 m
C – 100 m
SE, E – 100 m
C – 50 m

Raskesti eraldatavad
taimeliigid lähtuvalt
kasvatatavast liigist:
harilik nõiahammas ida-kitsehernes –
punane ristik roosa ristik valge mesikas valge ristik -

ristikud, humallutsern
mesikas, lutsernid
lutsern, mesikas, roosa ristik, oblikad
punane ristik, valge ristik, oblikad,
humallutsern
punane ristik, lutsern, kollane mesikas
roosa ristik, punane ristik, oblikad,
nõiahammas, humallutsern

Raskesti eraldatavaid taimi võib maksimaalselt esineda:
SE, E – 1 taim 30 m² kohta
C – 1 taim 10 m² kohta
Sordipuhtuse nõuded
Mittesordiehtsaid taimi:
SE, E – 1 taim 30 m² kohta
C – 1 taim 10 m² kohta
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Taimekahjustajad

Varrepõletikku nakatunud taimi ristiku põllul on lubatud maksimaalselt
0,5% taimikust.
4.9 Harilik lutsern (Medicago sativa L.)

Tolmlemine

Risttolmleja

Kategooriad

SE- supereliitseeme
E- eliitseeme
C1- sertifitseeritud seemne 1. põlvkond
C2- sertifitseeritud seemne 2. põlvkond

Eelviljad

SE, E, C1 ja C2 seemne tootmise korral samal kasvukohal peab sama
liigi teise sordi või sama sordi madalama kategooria või mittesordiehtsa
seemne kasvatamisest olema möödunud vähemalt kolm aastat.

Vahemaa nõuded

Põld suurusega kuni 2 ha Põld suurusega üle 2 ha -

SE, E - 200 m
C1, C2 – 100 m
SE, E – 100 m
C1, C2 – 50 m

Raskesti eraldatavad
taimeliigid
Teised lutserniliigid, mesikad, punane ristik, oblikad.
Maksimaalne lubatud esinemine:
SE, E – 1 taim 30 m² kohta
C1, C2 – 1 taim 10 m² kohta
Sordipuhtuse nõuded
Mittesordiehtsaid taimi:
SE, E – 1 taim 30 m² kohta
C1, C2 – 1 taim 10 m² kohta
Taimekahjustajad

Varrepõletikku nakatunud taimi
maksimaalselt 0,5% taimikust.

lutserni

põllul

on

lubatud
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5. PEET (Beta vulgaris L.). TUNNUSTAMISNÕUDED
Tolmlemine

Risttolmleja

Kategooriad

SE- supereliitseeme
E- eliitseeme
C- sertifitseeritud seemne

Eelviljad

SE või E kategooria peediseemne tootmise korral samal kasvukohal
peab sama liigi teise sordi või sama sordi mittesordiehtsa või
madalama kategooria seemne kasvatamisest olema möödunud vähemalt
kaks aastat, C kategooria seemne tootmiseks samal kasvukohal
vähemalt üks aasta.

Vahemaa nõuded
SE ja E kategooria
tootmisel:
perekond Beta õietolmuallikast – 1000 m
Suhkrupeedi C kategooria seemne
tootmisel:
- muust, kui allpool nimetatud perekond Beta õietolmuallikast -1000 m
- kui ettenähtud tolmleja või üks ettenähtud tolmlejatest on diploidne,
tetraploidsest suhkrupeedi õietolmuallikast – 600 m
- kui ettenähtud tolmleja on eranditult tetraploidne, diploidsest
suhkrupeedi õietolmuallikast – 600m
- suhkrupeedi õietolmuallikast, mille ploidsus on teadmata – 600m
- kui ettenähtud tolmleja või üks ettenähtud tolmlejatest on diploidne,
diploidsest suhkrupeedi õietolmuallikast – 300 m
- kui ettenähtud tolmleja on eranditult tetraploidne, tetraploidsest
suhkrupeedi õietolmuallikast – 300m
- kahe suhkrupeedi seemnepõllu vahel, kui ei kasutata isassteriilseid
taimi – 300m
Söödapeedi C kategooria seemne
tootmisel:
- muust, kui allpool nimetatud perekond Beta õietolmuallikast – 1000 m
- kui ettenähtud tolmleja või üks ettenähtud tolmlejatest on diploidne,
tetraploidsest söödapeedi õietolmuallikast – 600 m
- kui ettenähtud tolmleja on eranditult tetraploidne, diploidsest
söödapeedi õietolmuallikast – 600m
- söödapeedi õietolmuallikast, mille ploidsus on teadmata – 600m
- kui ettenähtud tolmleja või üks ettenähtud tolmlejatest on diploidne,
diploidsest söödapeedi õietolmuallikast – 300 m
- kui ettenähtud tolmleja on eranditult tetraploidne, tetraploidsest
söödapeedi õietolmuallikast – 300m
- kahe söödapeedi seemnepõllu vahel, kui ei kasutata isassteriilseid
taimi – 300m
Teadmata ploidsusega peediseemne tootmisel on kaugus teisest
peediseemnepõllust 600m.
Sordipuhtuse nõuded
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Sertifitseeritav peediseeme peab olema piisavalt sordiehtne ja –puhas.
Sordipuhtust kontrollitakse põldtunnustamise ja järelkontrolli katsete
käigus.
6. KÖÖGIVILJAKULTUURIDE TUNNUSTAMISNÕUDED
1) Allium cepa L. – harilik sibul; pesasibul;
2) Allium cepa L.var. Aggregatum – pesasibul;
3) Allium cepa L.var. Cepa – harilik sibul, värtensibul;
4) Allium fistulosum L. – talisibul;
5) Allium porrum L. – porrulauk;
6) Allium sativum L. – küüslauk;
7) Allium schoenoprasum L. – murulauk;
8) Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. – aed-harakputk;
9) Apium graveolens L. – seller, juurseller;
10) Asparagus officinalis L. – spargel;
11) Beta vulgaris L. – punapeet, sealhulgas peet Cheltenham, lehtpeet;
12) Brassica oleracea L. – roheline spargelkapsas, lillkapsas, kähar lehtkapsas, rooskapsas,
kähar peakapsas, valge peakapsas, punane peakapsas, nuikapsas;
13) Brassica rapa L. – pekingi lehtnaeris, naeris;
14) Capsicum annuum L. – harilik paprika;
15) Cichorium endivia L. – kähar endiiviasigur, sile endiiviasigur e. eskariool;
16) Cichorium intybus L. – salatsigur, punasigur või itaalia sigur, tööstuslik sigur;
17) Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai – harilik arbuus;
18) Cucumis melo L. – melon;
19) Cucumis sativus L. – harilik kurk, kornišon;
20) Cucurbita maxima Duchesne – suureviljaline kõrvits;
21) Cucurbita pepo L.– harilik kõrvits;
22) Cynara cardunculus L. – harilik artišokk, hispaania artišokk e kardi;
23) Daucus carota L. – aedporgand;
24) Foeniculum vulgare Mill. – harilik apteegitill;
25) Lactuca sativa L.– aedsalat;
26) Lycopersicon esculentum Mill. – harilik tomat;
27) Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill – aedpetersell;
28) Phaseolus coccineus L. – õisuba;
29) Phaseolus vulgaris L.– põõsasuba, lattuba;
30) Pisum sativum L. (partim) – kortsteraline hernes, siledateraline hernes,
suhkruhernes;
31) Raphanus sativus L. – redis, must rõigas;
32) Rheum rhabarbarum L. – kurdlehine rabarber;
33) Scorzonera hispanica L. – aed-mustjuur;
34) Solanum melongena L. – baklažaan;
35) Spinacia oleracea L. – aedspinat;
36) Valerianella locusta (L.) Laterr. – põldkännak;
37) Vicia faba L. (partim) – põlduba;
38) Zea mays L. (partim) – suhkrumais, lõhenev mais.
Kategooriad

SE- supereliitseeme
E- eliitseeme
C- sertifitseeritud seemne
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ST- standardseeme (v.a. tööstusliku siguri seeme)
Eelviljad

Seemnepõllul ei tohi esineda eelkultuurist pärit taimi, mille seemet on
kasvava liigi ja sordi seemnest raske eraldada.

Vahemaa nõuded
1) Beta liigid
Perekond Beta alamliigi külvist -

SE, E- 1000 m
C, ST- 1000m
Sama alamliigi erinevasse sortide gruppi kuuluva sordi seemnepõllust SE, E – 1000 m
C, ST – 600 m
Sama alamliigi samasse sortide gruppi kuuluva sordi seemnepõllust SE, E – 600 m
C, ST – 300 m
2) Brassica liigid
Võõrtolmlemise allikatest (Brassica teisenditest), mis võivad
põhjustada Brassica liikide teisendite sortide tõsist halvenemist SE, E – 1000 m
C, ST – 600 m
Võõrtolmlemise allikast, mis võib risttolmlemisel ristuda Brassica
liikidega SE, E – 500 m
C, ST – 300 m
3) Cichorium intybus L.
Teisest sama perekonna liikidest või alamliikidest SE, E, C – 1000 m
Teistest tööstusliku siguri sortidest - SE, E – 600 m
C – 300 m
4) muud liigid
Teiste risttolmlejate köögiviljakultuuride liikide seemnepõllust, mis
võivad risttolmlemise tulemusel põhjustada kvaliteedi tõsist
halvenemist SE, E – 500 m
C, ST – 300 m
Teistest võõrtolmlemise allikatest, mis võivad risttolmlemise tulemusel
ristuda teiste liikide sortidega SE, E – 300 m
C – 100 m
Sordipuhtuse nõuded
Sordipuhtust kontrollitakse põldtunnustamise ja järelkontrolli
põldkatsete käigus.
Sertifitseeritav seeme peab olema piisavalt sordiehtne ja –puhas.
Sisearetusliini seeme peab olema oma omadustelt piisavalt sordiehtne ja
–puhas.
Sisearetusliini taim on piisavalt sordiehtne ja –puhas, kui kasvava taime
välistunnused vastavad sordikirjeldusele.
Hübriidsordi seeme on piisavalt sordiehtne ja –puhas, kui see vastab iga
ristlusvanema seemne sordiehtsuse ja –puhtuse kohta esitatud nõuetele.
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