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Eestis kasvatatud heinaseemne partiisid sertifitseerides avastatakse pidevalt nõuetele 

mittevastavust. Käesoleva uurimistöö eesmärgiks on leida, mis on Eestis kasvatatud 

heinaseemne kvaliteedinõuetele mittevastavuse põhjused. Selle selgitamiseks analüüsiti 

aastate 2012, 2013 ja 2014 põldtunnustamisakte põldtimuti, hariliku aruheina, päideroo, 

karjamaa-raiheina ja punase aruheina kohta ning hiljem ka samade kultuuride antud 

aastate analüüsiprotokolle. Tulemused näitasid, et peamine põhjus heinaseemnete nõuetele 

mittevastavuseks on partiide ebapiisav puhtus. Nimelt sertifitseerides leiti 

seemnepartiidest liigselt teiste liikide seemneid. Samuti sai tulemustest näha, et muud 

liigid, mis esinesid heinaseemne põldudelt, sisaldusid ka hiljem seemnepartiides. 

Peamised teised liigid, mis leiti põldudelt kui ka seemnepartiist olid enamasti pikaajalised 

umbrohud. Töös analüüsitud protokollidest ning kirjandusest saadud informatsiooni 

põhjal saab järeldada, et algpõhjus heinaseemne ebapuhtusele tuleb mullas olevast 

seemnevarust. Pikaajalised umbrohud on mullas tugevasti esindatud, kuna paljunevad nii 

seemnetega kui ka vegetatiivselt ning ilma korraliku tõrjeta nad ise ei taandu. Uurimistöö 

järeldusena saab välja tuua, et Eestis kasvatatud heinaseemne kvaliteedi peamiseks 

probleemiks on mullas olev rikkalik seemnepank, puudulik  teiste liikide tõrje ning 

seemnepartiide puhastamine. Antud teemal on võimalik teha edasist uurimistööd. Uurides 

Eesti muldade seemnevarusid, saaks määrata sobilikumad kasvualad ning umbrohutõrje 

meetodid. Antud uurimistöö põhjal saab teha tootjatele ettepanekud: enne heinaseemne 

kasvatamist puhastada põld umbrohuseemnetest, kasvuajal tõrjuda teisi liike ning enne 

seemne sertifitseerimist puhastada seemnepartii maksimaalselt. Põllumajandusametile 

saab teha ettepaneku, et juba põldtunnustamise ajal praagitaks  põllud, kus on liigselt teisi 

liike, mille tulemusel jõuaks vähem seemnepartiisid sertifitseerimisele, kus on teiste 

liikide sisaldus liiga suur. 

Märksõnad: Eesti, heinaseemned, kvaliteet, põldtunnustamine, sertifitseerimine 
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There is overwhelming evidence to suggest that grass seed lots in Estonia are frequently 

substandard in quality.  The aim of this research is to determine why Estonian grass seed 

falls below the acceptable standard. In order to examine the reasons, 2012, 2013 and 2014 

field inspection acts were analysed for timothy, fescue, reed canary grass, perennial 

ryegrass and red fescue, later the same year comparisons were drawn to the actual crop 

seed certificates. Studies show that the main reason for grass seed non-compliance is the 

impureness of the seed lot. During the certification it was apparent that there were a 

number of other seeds in the seed lot.  The main invasive species which were found within 

the fields and in the seed lots were longterm weeds.  Protocols analyzed in the study and 

information from the literature are showing that the source of the impureness comes from 

the seed stock in the soil. Longterm weeds are often found in the soil, because they can 

reproduce with and without the aid of seeds, which is commonly referred to as vegatively 

(asexually.) Without proper extermination these weeds won't be destroyed. In conclusion, 

it can be said that this research shows that the main problem with the quality of the grass 

seed cultured in Estonia is the seed bank in the soil.  The after effects of this are; not 

enough eradication of weeds  and disadvantages in cleaningprocess of seed lot..  It is 

possible to make further research on this topic. Studying the seed stock in Estonia’s soil 

would allow more suitable growing area and weed extermination methods.  Based on this 

research, suggestions can be made to producers: before cultivating grass seed clear the 

fields from weed seeds, before  the seed certification, clear the seed lot maximally. An 

suggestsion  to the Agricultural Board can be made, stating that, when the field inspection 

is done, they should reject the fields where the weeds are represented to strongly.  

Keywords: Estonia, grass seeds, quality, field inspection, certificate 
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1. SISSEJUHATUS 
 

Kvaliteetne seeme on aluseks kogu toiduahelale, mille tulemuseks on kvaliteetsem 

tooraine nii loomasööda valmistamisele kui ka toiduainetööstusele (Eesti...2014: 17).  

Seemne hea kvaliteet loob suurema võimaluse saada paremat saaki. Mida parem on 

seemne kvaliteet seda suurem on ka saagikus. Kvaliteetne seeme võimaldab 

põllumajandustootjal lisaks hoida kokku muudel kulutustel, mis lisanduksid ebakvaliteetse 

seemne kasutamisega. Näiteks, kvaliteetse seemne kasutamisel on taimiku kasv ühtlane, 

mis tagab kergema saagi koristuse, samuti on kvaliteetne seeme puhas haigustest ja 

kahjuritest, mis tagavad tootjale kokkuhoiu kahjurite- ja taimehaiguste tõrjevahenditelt 

(Seed Quality...2013: 3). 

Seemnesaak võib olla ebakvaliteetne erinevatel põhjustel. Suurt mõju avaldavad mulla 

omadused, ilmastikutingimused, agrotehnika, vilja koristusjärgne töötlemine ja 

ladustamine. Kõik loetletud tingimused peavad olema võimalikult optimaalsed, saamaks 

parimat saaki (Abiks põllumajandussaaduste... 2013: 9). 

Osa Eestis kasvatatud heinaseemnepartiid tunnistatakse sertifitseerides nõuetele 

mittevastavateks. Käesoleva uurimistöö eesmärgiks on leida põhjused Eestis kasvatatud 

heinaseemne madalale kvaliteedile. Antud probleemi pole varem uuritud ning uurimistöö 

tulemusena saab teha ettepanekuid nii tootjatele kui ka Põllumajandusametile, 

parendamaks heinaseemne kvaliteeti Eestis. 

Töö hüpotees on: Eesti heinaseemne partiide mittevastavuse põhjuseks on enamasti 

puhtus. 

Käesoleva bakalaureusetöö autor soovib tänada hea koostöö ning kasulike nõuannete eest 

töö juhendajaid Anu Nemvalts`i ja teadur Karin Kauer`it. 
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2. KIRJANDUSE ÜLEVAADE  
 

2.1.  Seemne kvaliteedi olulisus 
 

Seemne kvaliteet mõjutab tulevast saaki põllul. Mida kvaliteetsem on seeme, seda suurem 

on potentsiaal saada põllult võimalikult parim saak (Singh jt. 2013). Kvaliteetse saagi 

tagamiseks on soovituslik alati kasutada sertifitseeritud seemet, millega on loodud 

esmased tingimused võimalikult heaks saagi saamiseks (Sertifitseeritud seeme... 2016). 

Sertifitseeritud seemnepartii kohta väljastab Põllumajandusamet sertifitseerimist tõendava 

dokumendi (Taime paljundamise ja sordikaitse seadus 2005, § 75 lg 1). Seemne puhul on 

oluline ka sobivus kliima ja mullastikuga tema külvikohas, mis tehakse samuti katsetega 

juba eelnevalt kindlaks (Sertifitseeritud seeme... 2016). 

Sertifitseerimine annab garantii heale seemne kvaliteedile. Sertifitseeritud seeme on 

kontrollitud seeme, mis on sordiehtne ja sordipuhas ning vastab esitatud 

kvaliteedinõuetele (Seeme on... 2010: 10). Seemnetootja peab seadusest lähtuvalt juba 

seemet kasvatades tagama, et seeme ei seguneks teiste liikidega (Söödakultuuride seemne 

kategooriad ning söödakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded 2006, § 5 lg 1). 

Sordiehtsus ja –puhtus kindlustab tootjale tema põllul soovitud omadustega saagi kasvu. 

Kvaliteetne seeme on sorteeritud võimalikult ühtlaseks partiiks, mis sealhulgas on  

puhastatud prahist ja muudest lisanditest. Antud tegevused aitavad kaasa kvaliteetsele 

seemnekülvile, kuna külvikus ei teki ummistusi ning ebaühtlast väljakülvi. Samamoodi 

lihtsustab kvaliteetne seeme teisi töid tootmises: saagi kuivatamine, sorteerimine, 

puhastamine ja saagi töötlemine. Kuna näiteks ühtlase seemnepartii puhul on põllul 

taimiku tärkamine ja algareng ühtlasem. Vähenenud kulutused toodangu kasvatamisele ja 

tootmisele võimaldavad suuremat tulu, mis omakorda katab eelnevalt kvaliteetse seemne 

ostuga tehtud kulutused (Seeme on... 2010: 12). 
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2.1.1. Ebakvaliteetse/madala kvaliteediga seemne kasutamine 

 

Seemne kasutamine, mis on madala kvaliteediga, toob kahju nii tootjale, kui ka 

keskkonnale. Tootja kaotab saagis ning seeläbi saadavas tulus. Keskkond kahjustub, kuna 

ebakvaliteetse külviseemnega on suur oht mulda viia umbrohuseemneid, tänu millele 

tuleb kasutusele võtta keemilised umbrohutõrjevahendid. Ebakvaliteetse seemne 

kasutamisel on ka suurem risk, et taim nakatub taimehaigusesse, kuna seeme ei pruukinud 

olla terve, mis suurendab taimekaitsevahendite kasutamist ning lisab juurde täiendavad 

taimekaitsetööd. Umbrohud ning taimehaigused levivad edasi ka kõrvalasuvatele 

põldudele, mis tekitab põldudel lisatööd ning –kulutusi (Seeme on... 2010: 11). 

Sertifitseerimata seemne kasutamine ei taga seemne puhtust, kvaliteeti ega liigi- ning 

sordiehtsust. Tarbija ei saa kindel olla seemne kvaliteedis, kui pole eelnevalt teostatud 

Põllumajandusameti poolt kontrolli. Kasutades ebakvaliteetset ja sertifitseerimata seemet 

ei ole tarbijal ka kindlust antud seemne turustamisega seotud nüanssides, kuna seemne 

turustamisele pole teostatud riiklikku järelvalvet (Seemned 2016).  

 

2.2. Seemne kvaliteedi määramine 
 

2.2.1. Põldtunnustamine ja järelkontroll 

 

Põldtunnustamine on kvaliteedianalüüs, mis teostatakse OECD (Organization for 

Economic Co-operation and Development, Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon) – 

juhendmaterjalide järgi ning mille käigus hinnatakse sordiehtsust ja puhtust põllul. 

Põldtunnustamisel peab saak olema võimalikult liigipuhas ning peab olema võimalus 

määrata ka sorti. Põldtunnustamist viib läbi inspektor, kes on spetsiaalselt koolitatud ning 

kontrollitud teadmistega, vastutamaks läbi viidava analüüsi korrektsuses (OECD SEED 

SCHEMES 2016; 116). Volitatud inspektor omab vajaliku kvalifikatsiooni, mis on 

kinnitatud ametlike eksamitega (OECD SEED SCHEMES 2016; 47). Kontrollid põldudel 

tehakse taimiku kasvuperioodil, sellisel ajal mis on parim taimiku omaduste 

identifitseerimiseks. Põldtunnustaja kontrollib, et kõik miinimumnõuded vastaksid 
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sätestatud nõuetele ning otsustab kas põllu tunnustamise või praakimise ning vajadusel 

põllule ka täiendava kontrolli (OECD SEED SCHEMES 2016; 116).  

Lisaks algsele põldtunnustamise kontrollile hinnatakse kvaliteeti ka järelkontrolliga. Igast 

sertifitseeritud seemneproovist võetaks  proov vastavalt nõuetele. Kontrollida tuleb 

seemne paljundusaastal  või järgmisel hooajal. Järelkontrolli käigus hinnatakse taimiku 

sordiehtsust ja puhtust. Järelkontroll tuleb läbi viia riiklikult määratud asutuse järelvalve 

all. Järelkontrolli osakaal sertifitseeritud seemnest määrab riiklik asutus, vahemik kuulub 

tavaliselt 5-10% vahele. Isetolmlevate liikide ja sortide vahemikku kohandatakse vastavalt 

eelmise aasta tulemustele. Riiklik asutus võib suurendada järelkontrolli sertifitseeritud 

seemnele üle 10% konkreetsetel juhtumitel, kui on suur mittevastavuse risk või eelmiste 

aastadega võrreldes on liiga suur sagedus järelkontrolli ebaõnnestumisega (OECD SEED 

SCHEMES 2016; 32). 

 

2.2.2. Seemnepartii proovi analüüs 

 

Seemne kvaliteedi määramiseks võetakse seemnepartiist proov, mis peab olema vähemalt 

1 kg. Proovi võtmise eesmärgiks on saada tulemused, mis iseloomustaksid võimalikult 

täpselt antud seemnepartiid. Kuna seemnepartii seemned pole homogeensed, tuleb partiist 

võtta erinevatest kohtadest hulgaliselt pistelisi proove ning segada ühtseks koondprooviks, 

et saada objektiivne proov hindamaks kogu seemnepartiid. Pisteliste proovide hulk peab 

olema vastavalt proovi suurusele piisavalt suur, et iseloomustada kogu seemnepartii 

kvaliteeti. Pistelisi proove võetakse kindla skeemi järgi, vastavalt ISTA meetodile. Proovi 

võtmiseks on olemas spetsiaalsed vahendid (Jaggo, 2016).  

Heinaseemneproove võetakse ISTA meetodil. Proovi suurus oleneb seemnepartiist, 

näiteks 30000 kg partii puhul võetakse 1 kg proov, mis on võrdne umbes 30000 

seemnega, seega 1 seeme seemneproovis vastab 1 kg seemnele seemnepartiis 

(Seemneproovide võtmise juhend 2010: 2). 

Seemneproovi võtmisel kotist kasutatakse silindrilist ora, sügavatest mahutitest ja big-

bagist (suuremad seemnekotid) proovide võtmiseks kasutatakse salveora, väikestest 

suletud kottidest proovi võtmiseks kasutatakse Nobbe ora, halva voolavusega liikide 
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seemnete puhul (aruheinad, raiheinad jne) võetakse proove ka käega (Seemneproovide 

võtmise juhend 2010: 5-7).  

Seemnepartiist võetakse algproovid, millest saadakse üks suur ühendproov ning see 

jaotatakse omakorda kolmeks: originaal/tööproov ning kaks dublikaati. Algproovide arv 

sõltub mahutite suurusest ja arvust: - kuni 500 kg mahutist - vähemalt 5 algproovi, 501-

3000 kg mahutist 1 algproov iga 300 kg kohta, kuid mitte vähem kui 5, 3001-20000 kg 

mahutist -1 algproov iga 500 kg kohta, kuid mitte vähem kui 10, 20001 kg ja suuremast -1 

algproov iga 700 kg kohta, kuid mitte vähem kui 40 (Seemneproovide võtmise juhend 

2010: 9-10). 

Proov võetakse ühest punktist – mahuti pealt, keskelt ja põhjast, Big-bagide puhul 

võetakse proov mahuti servast kui ka keskelt. Algproovidest saadud ühendproov 

jaotatakse, kas käsitsi või proovijagajaga. Käsitsi valatakse proov ühtlase joana alusele 

ning seejärel jaotatakse proov diagonaalselt 4-ks osaks. Proovi jaotatakse seni, kuni 

saadakse sobiva suurusega keskmine proov (Seemneproovide võtmise juhend 2010: 10-

12). 

 

2.3. Heinaseemne kvaliteedinäitajad 
 

Põllumajandusuuringute keskus analüüsib seemnekontrolli laboratooriumist 

seemnepartiide kvaliteeti. Laboratoorium on Rahvusvahelise Seemnekontrolli 

Assotsiatsiooni poolt akrediteeritud. Seemne kvaliteet määratakse seemnepartii 

keskmisest proovist. Keskmisest seemneproovist määratakse seemne idanevus, puhtus, 

teiste kultuuride/umbrohtude seemnete sisaldus ja seemnete 1000 tera mass (Seeme on... 

2010: 6).  

 

2.3.1. Idanevus 

 

Keskmisest seemneproovist tehakse idanemisproov, millest eraldatakse üldjuhul 3x100 

seemet ning pannakse idanema. Peale seemnete idanemist loetakse välja normaalsed 

idandid, ebanormaalsed idandid, surnud- ning kõvad seemned. Normaalsete idandite 
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arvust määratakse idanemise protsent. Normaalseteks idanditeks loetakse idandeid, mis 

vastavad oma kujult ja suuruselt nõuetele. Surnud seemnetel ei ole näha 

idanemistunnuseid, võivad olla pehmed ning mädanenud. Kõvad seemned võivad esineda 

vaid liblikõielistel heinaseemnetel, mis ei ole paisunud ehk vett imanud ning jäävad 

idanemisajal kõvaks (Seemneproovi laboratoorne... 2016: 2).  

 

2.3.2. Puhtus 

 

Puhtuse määramiseks leitakse puhtad seemned, inertsed lisandid ning teiste taimede 

seemned. Puhasteks seemneteks loetakse kõiki analüüsitava liigi seemneid. Inertseteks 

lisanditeks loetakse materjal, mis pole seeme, näiteks seemne tükikesed (väiksemad kui 

poole seemne suurused), ohete/kõrte tükid, liiva või kivi tükid jne. Teiste taimede 

seemneteks loetakse kõiki seemneid, mis pole analüüsitava liigi seemned. Need võivad 

olla nii umbrohu- kui ka kultuurtaime seemned. Muude liikide seemned määratakse ja 

talletatakse analüüsiprotokolli. Kõik erinevad kategooriad (puhtad seemned, inertsed 

lisandid ja teiste taimede seemned) kaalutakse ja tulemuse järgi arvutatakse protsent, mille 

järgi määratakse puhtuse protsent (Seemneproovi laboratoorne... 2016: 1). 

 

2.3.3. Teiste kultuuride/umbrohtude seemnete sisaldus 

 

Keskmisest proovist leitakse kõik seemned, mis pole analüüsitava liigi seemned. 

Määratakse kindlaks, mis liigi seemne/seemnetega on tegemist ja kirjutatakse see 

analüüsiprotokolli. Teiste liigi seemnete esinemine seemnepartiis vähendab selle 

kvaliteeti, kuna õigete seemnete hulk on seega väiksem ning sellest tingituna on ka partii 

puhtuse protsent väiksem. Analüüsi, et määrata teiste kultuuride sisaldus partiis on 

võimalik teha ka enne ametliku proovivõtja kutsumist. Antud juhul käitutakse teada 

saamaks, kas on üldse mõtet kutsuda ametlikku proovivõtjat seemne sertifitseerimiseks. 

Analüüsil võetakse tööproovist välja kõik seemned, mis ei kuulu põhikultuuri seemnete 

hulka ning määratakse võimalikult täpselt nende osakaal ja liik (Seemneproovi 

laboratoorne... 2016: 1). 
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2.3.4. Seemnete 1000 tera mass 

 

Puhastest seemnetest loetakse välja 1000 tera ning need kaalutakse. Katset üldjuhul 

korratakse. Võib lugeda ka väiksema arvu seemneid ning nende kaalumisel leitakse 

arvutuse abil 1000 tera mass (Seemneproovi laboratoorne... 2016: 1 ).  

 

2.4. Faktorid, mis mõjutavad heinaseemnekvaliteeti 

 

Heinaseemnekvaliteet oleneb paljudest erinevatest faktoritest. Suurt rolli mängib juba 

kasvatatava sordi geneetilised omadused. Seemne kvaliteeti mõjutavad agrotehnika (nt 

väetamine), mulla omadused (nt lõimis), ilmastikutingimused (nt niiskusrežiim) ja seemne 

koristusjärgne töötlemine ning ladustamine (nt lao sobivus seemne ladustamiseks, 

laokahjurid). Optimaalsed ja sobivad heinaseemnekvaliteeti mõjutavad faktorid annavad 

eelduse heaks seemneks (Abiks põllumajandussaaduste... 2013: 9). 

 

2.4.1. Agrotehnika  

 

Erinevad agrotehnilised võtted mõjutavad seemne kvaliteeti, välja võib tuua näiteks: 

külvisenorm, külviaeg,- väetiste kasutamine ja põllutööde kvaliteetsus (Edney jt 2012). 

Seemnete kvaliteedile võib mõju avaldada ka herbitsiidide kasutamine (Heintaimede 

sordiaretus... 2007: 9). Samuti võib seemne kvaliteeti mõjutada ka eelvili, mis on enne 

heinaseemnekultuuri põllul kasvanud (Abiks põllumajandussaaduste... 2013: 9). 

 

2.4.2. Mulla omadused 

 

Muldade põllumajandusliku kasutussobivuse vastavalt agronoomilistest nõuetest 

määravad: kultuuri bioloogiliste vajaduste ja mulla omaduste sobivus, mulla 

harimiskindlus ning mulla haritavus (Astover jt 2012: 406). Mulla sobivus heinaseemne 

kasvatuseks sõltub paljuski mulla omadustest. Mulla lõimis määrab mulla viljakuse ja 
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antud mulla kasutamise intensiivsuse. Kerged mullad on enamasti väheviljakad, rasked 

mullad aga kõrgema viljakusega kuid halvasti õhustatud ning neid on keerukas kasutada, 

kuna võib kergesti tekkida agrotehnoloogilisi vigu. Lõimiselt on kõige sobilikum kasutada 

põllumaana kergeid ja keskmisi liivsavimuldasid, kuna neil on tasakaalus nii füüsikalised, 

agrokeemilised kui ka mullaharimise omadused (Aavola jt 2005: 66-68). Veeolude 

poolest sobivad rohumaa rajamiseks pigem niiskemad mullad. Huumuseseisundi poolest 

on sobiv seemnekasvatuseks tasakaalustatud huumusesisaldus, milles on rohkesti 

orgaanilist ainet, hea õhustatus ja struktuursus ning rikkalikult huumusevaru pindmises 

kihis (Aavola jt 2005: 66-68). 

Taimede varustatus vajalike toitainetega sõltub mulla toiterežiimist, mis on tingitud mulla 

füüsikalistest, keemilistest, füüsikalis-keemilistest ja bioloogilistest omadustest. 

Toiterežiimi mõjutavad mulla õhu-, vee- ja soojusrežiim ning iseloomustavad taimedele 

vajalike toitainete vormid, varud, dünaamika ja taimedele kahjulike ainete puudumine või 

esinemine mullas (Astover jt 2012: 198). Mulla oluliseks omaduseks on ka selle 

koreselisus ja peenkivisus, mis võib endaga kaasa tuua näiteks põuakartlikust 

(karbonaatne kores), sellisel juhul tuleb hoiduda pindmise huumushorisondi segamist 

veelgi koreserikkama kihiga selle all (Aavola jt 2005: 66-68). 

Mulla puhul tuleb silmas pidada ka kaltsiumiseisundit, mis hõlmab nii karbonaatsust, 

kaltsiumi ja magneesiumi vahekorda, kui ka mulla happesust. Tuleb ära hoida mulla 

happestumist, mis võib liikuva alumiiniumi, mangaani ja raua tõttu muutuda rohumaale 

toksiliseks (Aavola jt 2005: 66-68). Samuti tuleb mulla puhul silmas pidada mulla 

lubjarikkust, mis võib jääda vajaka näiteks liigse karjatamise või mulda 

ebaprofessionaalselt kasutades põllumaana. Mulla liigirikkuse ja viljakuse säilitamiseks 

tuleb kindlasti mulda viia esialgseid elemente, mis on sealt aja jooksul eemaldunud 

(Poschlod jt 1998).  

Mullastiku kirjusus ehk antud mullast lähtuv geoloogiline mitmekesisus peab olema 

kooskõlas rohumaataimede bioloogilise mitmekesisusega, saamaks parimat saaki. Mulla 

toiteelementide mahutavuse võimest sõltub, kui palju tuleb väetada ja kui intensiivselt 

saab maad kasutada. Saagiga eemaldatud toiteelemendid tuleb mulda tagasi viia ning 

tasakaalustada ka elementide korrektne vahekord. Vaid tasakaalustatud toiteelementidega 

mullas saab kvaliteetset saaki. Igal mullaliigil on ka erinev bioloogiline seisund, mille 

puhul tuleb arvestada aineringe intensiivsusega, vastava elustikuga ning toitainete 
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vabanemisega (Aavola jt 2005: 66-68). Mullaelustikul on väga tähtis osa mulla tekkes 

ning mulla järjepidevas talitlemises. Mullaelustik osaleb orgaanilise aine lagundamises, 

ökosüsteemi aineringes, taimede toitumises ja paljudes mullaprotsessides. Samuti võib 

mullaelustik mõjutada mulla mineraalse osa muundumist ja murenemist (Astover jt 2012: 

79). 

Mullas reservis olevad umbrohuseemned on suureks probleemiks hiljem sama mulda 

põllumaana kasutades (Jose-Maria jt 2011). Umbrohu seemnepank mullas on oluline osa 

põllumajanduslikus tootmises, sest määrab mitmeid funktsionaalseid rolle 

põllumajandussüsteemis (Franke jt 2009). Taimekasvatuses annab mullas olevad seemned 

taimestikku mitmekesisuse, umbrohtude näol. Mullas olev seemnevaru on esmane allikas 

umbrohtude levikule põllumaal. Seega mõjutab umbrohtude olemust ja levikut mullas 

tugevasti varasem mulla kasutus (Roberts jt 1986; Légére jt 2011 artiklis Barberi jt. 1998). 

Mulla seemnevaru on väga suur kasvatava saagi mõjutaja nii lühemas kui ka pikemas 

perioodis (Hawes jt 2010), kuna umbrohud tekitavad põhikultuurile konkurentsi ning 

vähendavad kasvatava kultuuri saaki (Albrecht jt 1997). Umbrohuseemnete püsivust 

mullas määravad liigi geneetilised omadused, seemne keskkond ning mulla bioloogilised, 

keemilised ja füüsikalised omadused (Gallagher jt 2005). Umbrohuseemnete suremuse 

määrab mulla seemnevaru ammendumise kiirus. Peamised seemnevaru suremuse tegurid 

on looduslik füsioloogiline vananemine, konkurents, taimehaigused (bakterid, seened) 

ning ebasoodsad keskkonnatingimused (Kremer jt 2003). Taimekasvatuse edendamiseks 

põllumajanduses on vaja teada umbrohtude bioloogilisi ja ökoloogilisi omadusi, et töötada 

välja optimaalseim umbrohutõrje meetod (Altieri, 1995; Zimdahl, 1995). Teadmised 

mullas olevast seemnepangast loovad ettekujutuse mulla varasemast hooldusest. Samuti 

loovad teadmised mulla seemnevarust efektiivsema võitluse umbrohtudega nii hetkelisel 

seisundil, kui ka tulevikus (Wilson jt 1985; Forcella, 1992). 

 

2.4.3. Ilmastikutingimused 

 

Olulisimaks agrokliima iseloomustajateks on päeva pikkus ja aastaaegade vaheldumine, 

mis on olulised rohumaade taimkatte arengus ja kasvus. Kliima saab olla mereline või 

mandriline, mis on omakorda oluline niiskuse määrajaks. Ilmastikutingimuste keskmist 
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sobivust põllumajandustaimede viljelemiseks iseloomustab kliima potentsiaalne 

produktiivsus, mis näitab ligikaudselt antud kasvukohas kultuuri maksimaalselt 

produktiivsust. Potentsiaalne produktiivsus leitakse arvutuslikul teel, kus kasutatakse 

vegetatsiooniperioodi pikkust ja fotosünteetiliselt aktiivset päikesekiirguse hulka. 

Heintaimede potentsiaalse produktiivsuse leidmiseks tuleb arvestada ka niiskuseolusid 

(Aavola jt 2005: 44, 49).  

Põllumajandust mõjutavad suuresti kliimamuutused, mis ajapikku muutuvad aina 

ulatuslikumateks. Mõju põllumajanduslikule tootmisele avaldavad näiteks heitgaasid, 

mille leevendamiseks tehakse katseid ja eesmärgiga uurida kuidas teatud heitgaaside mõju 

ning mida peaks ette võtma. Ühe leevendus-meetodina nähakse heitgaasi ühendite (N2O-

dilämmastikoksiid) vähesemat kasutamist väetistes (Abalos jt 2016). Samal ajal püütakse 

leida võimalusi põllumajandusmaa paremaks vastupanuks põuaperioodile ning meetodeid 

suurendamaks liikide püsivust rohumaal, lisaks parandada taimede mitmekesisust, 

süsiniku sidumist, kontrollida pinnase erosiooni ja tulekahjusid (Porqueddu jt 2016).  

 

2.4.4. Seemne koristusjärgne töötlemine 

 

Peale seemne koristust tuleb jälgida seemnemassi niiskust ning vastavalt sellele seemet 

kuivatada. Kui seemnemassi niiskus on suur tekkib oht isekuumenemisele. Ventileerides 

seemnemassi välisõhuga on seemnetel võimalus järelvalmida. Peale seemnete kuivatamist 

suunatakse seemnemass eelpuhastisse, kus eraldatakse suuremad lisandid nagu tolm, liiv 

jne. Seemnemassi lõplikuks puhastamiseks kasutatakse järelpuhasteid 

(seemnepuhastusliine). Tihti ei piisa lõpp-puhastamisel vaid sõelte ja tuule abil seemet 

puhastavatest masinatest ja triööridest, vaid vaja läheb ka magnetmasinaid ja 

pneumosorteerlaudu (Aavola jt 2005: 158-159). 
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2.5. Liikide agronoomiline iseloomustus 
 

2.5.1. Põldtimut (Phleum pratense L.) 

 

Põldtimut on hõredapuhmikuline pealishein, millel on 20-100cm pikkused püstised hästi 

lehistunud kõrred ning tiheda rulja ja kareda tömptipuline pöörispea, mis painutamisel ei 

jagune sagarateks. Põldtimutil on tugev läbilöövus segudes esimesel aastal, hea 

saagivõime põldheinas ja niidul, kuid on vähem püsiv karjamaal. Kattevilju talub hästi 

ning kasutussobivus põldtimutil on 5-6 aastat ja rohkem. Ädalakasv sõltub sademetest ja 

lämmastikuga varustatusest, kuid on enamasti nõrk kuni keskmine. Põldtimut koristatakse 

heinaks hiljemalt õitsemise algul ning siloks kõrsumisfaasi lõpul või loomisfaasis. 

Koristades põldtimut õigeaegselt on kultuur hea söödavuse ja suure toiteväärtusega. 

Tegemist on Põhja-Euroopas kõige laialdasemalt kasvatatava kõrrelise heintaimega, kuna 

on hea jäätumis-ja külmakindlusega (Aavola jt 2005: 78). Põldtimut on hästi kohanenud 

Põhjamaa tingimustes, kuna kultuur on talvekindel (jäätumis- ja külmakindlusega) 

(Slepetys, 2009).  

 

Kasutusaastate kevadel alustab põldtimut kasvu varakult, kuid areneb aeglaselt ning 

hakkab seetõttu õitsema alles juuli algul. Juuli teisel või augusti esimesel poolel valmib 

seeme (Aavola jt 2005: 78-79). Parim põldtimuti saak saadakse enamasti teisel aastal 

pärast külvi (Slepetys, 2009). Taimiku seisukindlus on seemnepõllul hea. Põldtimuti 

sortideks on: universaalsort `Jõgeva 54`, karjamaasort `Tika´ ja intensiivsort `Tia`(Aavola 

jt 2005: 78-79). Aastal 2012 oli põldtimuti sertifitseeritud seemnekogus 113,8 t, mis on 

38,3% kogu sertifitseeritud kõrreliste kogusest (kõrreliste kogu sertifitseeritud kogus oli 

297,2 t). Aastal 2013 oli põldtimuti sertifitseeritud seemnekogus 168 t, mis on 40,6% 

kogu sertifitseeritud kõrreliste kogusest (kõrreliste kogu sertifitseeritud kogus oli 413,7 t). 

Aastal 2014 oli põldtimuti sertifitseeritud seemnekogus 112,8 t, mis on 39,1% kogu 

sertifitseeritud kõrreliste kogusest (kõrreliste kogu sertifitseeritud kogus oli 288,6 t) 

(Sertifitseeritud seemnekogused...2015). 
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2.5.2. Harilik aruhein (Festuca pratensis Huds.) 

 

Harilik aruhein on hõredapuhmikuline pealishein, millel on 30-120 cm pikkused peened 

längus kõrred ning vaid õitsemise ajal laiuv ühekülgne pööris. Põhja-Euroopas on Harilik 

aruhein üks peamisi söödakõrrelisi, mida kasvatatakse niidul, põldheinas ja 

kultuurkarjamaal. Tal on tagasihoidlik läbilöövus segudes ning niidul jääb 

kasutuskestvuselt põldtimutile alla, kuid ädalakasv on põldtimutist rikkalikum, kuna talub 

paremini põuda. Harilik aruhein ületab põldtimutit ka söödavuselt ja toiteväärtuselt, kuid 

jääb alla raiheintele. Harilik aruheina koristatakse heinaks hiljemalt täisõitsemisel ning 

siloks kõrsumise või loomise faasis. Kultuur on haigus-ja külmakindel ning teda ei 

kahjusta ka ajuti kõrge põhjavesi ja üleujutus, küll aga tugev jääkiht ja pikaajaline seisev 

pinnavesi (Aavola jt 2005: 80). Harilik aruhein on oluline karjamaa kultuur, mis peab 

vastu kliima ja maakasutuse muudatustele. Samuti ka konkurentsil geneetiliselt sarnaste 

liikidega (Duncan jt 2015). 

Hariliku aruheina seemnepõldu võib rajada juuli keskpaigani. Kultuur areneb külvi järel 

põldtimutist veidi aeglasemalt, eriti kattevilja all ja jahedal kevadel. Kevadise kasvu algus 

on kasutusaastatel hiline, kultuur õitseb juuni viimasel dekaadil ning juuli teisel poolel 

valmib seeme. Nõrgavõitu on seemnepõllu taimiku seisukindlus, seda eriti esimesel 

kasutusaastal. Kasutuskestvus on seemnepõllul 3-4 aastat. Hariliku aruheina sortideks on 

universaalsort `Jõgeva 47` ning intensiivsort `Arni` (Aavola jt 2005: 80-81). Aastal 2012 

oli hariliku aruheina sertifitseeritud seemnekogus 234,9 t, mis on 7,9% kogu 

sertifitseeritud kõrreliste kogusest. 2013 oli hariliku aruheina sertifitseeritud seemnekogus 

61,8 t, mis on 15% kogu sertifitseeritud kõrreliste kogusest. Aastal 2014 oli hariliku 

aruheina sertifitseeritud seemnekogus 51,9 t, mis on 18% kogu sertifitseeritud kõrreliste 

kogusest (Sertifitseeritud seemnekogused...2015). 

 

2.5.3. Päideroog (Phalaris arundinacea L.) 

 

Päideroog on kõrrelehtede-rohke võsundiline pealishein, millel on 70-150 cm pikkused 

jämedad kõrred ja piklik, vahel kerajalt punakas või rohekas pööris. Päideroog on 

tüüpiline niidutaim, mida kasvatatakse enamasti silokultuurina. Ta lööb segudes läbi 
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esimesel aastal keskmiselt. Kultuur on põuakindel, suuremaid saake saab paras- ja 

liigniisketelt muldadelt (Aavola jt 2005: 85). Päideroog on väga konkurentsivõimeline ja 

invasiivne taim (Põhja-Ameerika märgaladel üks intensiivsemaid taimi) (Nelson jt 2015). 

Kultuur ei talu huumusevaest happelist mulda ega kõrget seisvat põhjavett. Külmale ja 

jäätumisele on kultuur vastupidav (Aavola jt 2005: 85). 

Õigeaegsel koristamisel on päiderool hea söödavus ja kõrge toitaineteväärtus. Ädalasaak 

on kultuuril keskmine kuni suur. Päideroog tõrjub soodsates tingimustest aastatega kõik 

teised liigid, isegi umbrohud. Paideroog karjatamist ei talu ning liiga sage ja madal 

niitmine vähendab taimede püsivust ja järgnevaid saake (Aavola jt 2005: 86). 

Seemnepõldu võib rajada kuni juuni esimese poole lõpuni. Päideroog areneb külvi järel 

võrdlemisi pikaldaselt, kasutusaastatel algab kasv varakult ning kulgeb kiirelt. Õitsema 

hakkab kultuur juuni teisel poolel, seeme valmib alates juuli teisest dekaadist kuni kuu 

lõpuni, valmib ebaühtlaselt ja variseb kergesti. Seemnepõllu kasutuskestvus on 4-6 aastat 

ja taimiku seisukindlus on keskmine kuni hea. Päideroo sordiks on varavalmiv `Pedja` 

(Aavola jt 2005: 86). Aastal 2012 oli päideroo sertifitseeritud seemnekogus 23,8 t, mis on 

8 % kogu sertifitseeritud kõrreliste kogusest. Aastal 2013 oli päideroo sertifitseeritud 

seemnekogus 19 t, mis on 5% kogu sertifitseeritud kõrreliste kogusest. Aastal 2014 oli 

päideroo sertifitseeritud seemnekogus 33,2 t, mis on 11,5% kogu sertifitseeritud kõrreliste 

kogusest (Sertifitseeritud seemnekogused...2015). 

 

2.5.4. Karjamaa-raihein (Lolium perenne L.) 

 

Karjamaa-raihein on hõredapuhmikuline alushein, millel on 30-70 cm pikkused kõrred ja 

rohkelt juurmisi lehti. Kultuur on parasvöötmes levinuim viljeldatav kõrreline heintaim. 

Teda kasvatatakse enamasti karjamaadel universaalse kasutussobivusega rodumaadel 

silokultuurina ning ka murudes. Kultuur on tüüpiline karjamaa heintaim ning ta on väga 

hea söödavusega ja kõrge toiteväärtusega. Karjamaa-raihein on tugeva võrsumise ja kiire 

ädalakasvuga ning talub madalat ja sagedast karjatamist. Kultuur on vastupidavam 

karjatamisele kui niitmisele. Esimestel aastatel on ta läbilöövus segudes väga tugev 

(Aavola jt 2005: 89). Karjamaa-raihein on eluvõimelisem just esimesel aastal, järgmistel 

aastatel hakkab püsivus taanduma (Jensen, 2009). Kultuur on kasvutingimustes nõudlik 
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ning seetõttu püsib rohukamaras lühikest aega. Kultuurile sobib kasvamiseks 

huumuserikkad kergema lõimisega mineraalmullad. Põhjavett, kattevilja ega happelist 

mulda kultuur ei talu. Vajab tugevat väetamist, eriti lämmastikväetisega ning on nõrga 

külma-, jäätumis- ja põuakindlusega (Aavola jt 2005: 89). 

Karjamaa-raihein areneb külvi järel kiiresti, kasutusaastate kevadel alustab kasvu varakult. 

Kultuur õitseb juuni teisel poolel, seeme valmib juuli viimasest kuni augusti esimese 

dekaadini. Koristamist raskendab seemnepõllu tugev lamandumine ning seemnepõllu 

kasutuskestvus on 2-3 aastat. Karjamaa-raiheina sortideks on keskvalmiv diploidne sort 

`Raidi` ning keskvalmiv tetraploidne sort `Raite` (Aavola jt 2005: 89-90). Aastal 2012 oli 

karjamaa-raiheina sertifitseeritud seemnekogus 78,4 t, mis on 26,3% kogu sertifitseeritud 

kõrreliste kogusest. Aastal 2013 oli karjamaa-raiheina sertifitseeritud seemnekogus 126,9 

t, mis on 30,7% kogu sertifitseeritud kõrreliste kogusest. Aastal 2014 oli karjamaa-

raiheina sertifitseeritud seemnekogus 59,6 t, mis on 20,7% kogu sertifitseeritud kõrreliste 

kogusest (Sertifitseeritud seemnekogused...2015). 

 

2.5.5. Punane aruhein (Festuca rubra L.) 

 

Punane aruhein on alushein, millel on 20-75 cm pikkused püstised või tõusvad kõrred ja 

kitsad tumerohelised lehed. Punane aruhein esineb kolme alaliigina: puhmikuline, 

pikavõsundiline ja lühivõsundiline. Võsundilised vormid kasvavad viljakamatel muldadel, 

nad on püsivamad, suurema toiteväärtusega, parema söödavusega ja saagikamad kui 

puhmikulised vormid, mis esinevad sagedamini huumusvaestel happelistel muldadel ja on 

mullaniiskuse suhtes vähemnõudlikumad. Puhmikuline alamliik on hinnatum 

dekoratiivmurudes, kuna moodustab eriti peenelehelise ja tihedaima rohustu (Aavola jt 

2005: 95). 

Punase aruheina juurestik koos võsunditega paikneb enamasti mulla ülemises kihis. 

Kultuuri soovitatakse võtta heinaseemnesegudesse kultuurkarjamaade rajamisel 

turvasmuldadele, kus ta tõstab rohukamara tallamiskindlust. Punane aruhein on 

karjamaadel keskmise, niitudel nõrga saagivõimega. Läbilöövus segudes on esimestel 

aastatel nõrk. Rohke võrsumise tõttu kujuneb väga tugev ja tihe, mis ei kannata sagedast 

küll aga madalat kärpimist. Kui punast aruheina esineb rohukamaras üle 40 % halveneb 
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rohu söödavus, kuna juurmised lehed lähevad hallitama. Punasel aruheinal on söödavus 

üsna hea kui enne kõrsumist karjatada. Toitainete kasutamise poolest on punane aruhein 

suhteliselt hea ja tal on ka rahuldav ädalakasv. Punane aruhein eelistab parasniiskeid 

saviliiv-, liivsavi- ja lühiajaliselt üleujutatavaid lammimuldasid. Kultuur on tugeva külma-

ja jäätumiskindlusega, kuid tundlik põua, reaktsiooni, mulla toitainete puuduse, 

liigniiskuse ja aeratsiooni suhtes (Aavola jt 2005: 95-96). 

Punane aruhein on võimeline kasvama väheviljaka ja kerge lõimisega muldadel. Kultuur 

talub ebasoodsaid kasvutingimusi ning nõuab minimaalset hooldust. Punane aruhein on 

just nende tunnuste poolest majanduslikult väga sobiv heintaimeliik (Altpeter jt 2000). 

Kultuur on hea heina kvaliteediga ning talub hästi ka konkureerivaid liike, mis loovad 

sobiliku kasutuse loomasöödaks (Stanisavljević jt  2014). 

Hetke-seisuga on punase aruheina kui söödakultuuri tähtsus vähenenud, kuna tema 

toiteväärtus, söödavus ning ka saagivõime on tunduvalt kehvemad kui karjamaadel 

kasutatavatel kõrrelistel heintaimeliikidel. Punane aruhein on perspektiivne muruliigina, 

kuna säilitab tumerohelise värvuse kuni talve tulekuni, püsib taimikus ka poolvarjulises 

kasvukohas ja vähem viljakal kuivemal mullal. Seemnekasvatuseks sobivad parasniisked 

ja kuivemad saviliiv- ja liivsavimullad. Punane aruhein on kattevilja suhtes tundlik ning 

seemnepõldu võib külvata kuni juuni keskpaigani. Tärkamise järel on taimede arenemine 

aeglane, hiljem kiireneb. Kasutusaastatel on kevadine kasvualgus aeglane, juuni teisel 

poolel kultuur õitseb, juuli teisel poolel valmib seeme. Taimiku seisukindlus on puudulik 

ning seemnepõllu kasutuskestvus on 2-3 aastat. Punase aruheina sortideks on võsundiline 

murusort ´Kauni` ning universaalsort ´Jõgeva 70` (Aavola jt 2005: 96-96). Aastal 2012 oli 

punase aruheina sertifitseeritud seemnekogus 29 t, mis on 9,7% kogu sertifitseeritud 

kõrreliste kogusest. Aastal 2013 oli hariliku aruheina sertifitseeritud seemnekogus 19,7 t, 

mis on 4,8% kogu sertifitseeritud kõrreliste kogusest. Aastal 2014 oli hariliku aruheina 

sertifitseeritud seemnekogus 22,5 t, mis on 7,8% kogu sertifitseeritud kõrreliste kogusest 

(Sertifitseeritud seemnekogused...2015). 
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3. MATERJAL JA METOODIKA  
 

3.1. Põldtunnustamisaktid 
 

Põldtunnustamise andmete analüüsimiseks kasutati Põllumajandusameti poolt väljastatud 

põldtunnustamisakte 2012, 2013 ja 2014. aastate kohta. Aktidest koguti informatsiooni 

vastavate kultuuride põldude arvu, põllumaa suuruste, tunnustatud hektarite, praagitud 

hektarite ning põllult leitud teiste liikide ja umbrohtude kohta. Samuti koguti teavet, mis 

oli põldude väljapraakimise põhjusteks ning kui palju ja milliseid teisi liike, lisaks tootja 

poolt kasvatatud kultuurile, põllul veel kasvas. 

 

3.2. Analüüsiprotokollid ja seemnetunnistused 
 

Antud uurimistööd kasutati 2012-2014. aastal Põllumajandusuuringute Keskuse poolt 

väljastatud kvaliteedile mittevastavate seemnepartiide analüüsiprotokolle. 

Analüüsiprotokollidest otsiti andmeid järgmiste kultuuride kohta: põldtimut, päideroog, 

karjamaa-raihein, harilik aruhein ja punane aruhein. Seejärel koguti nende kultuuride 

kohta puhtuse andmed: puhtuse protsent, inertse lisandi protsent, teiste taimede seemnete 

sisalduse protsent, teised taimed nimeliselt ning võimalusel nende osaluse protsent ja 

teiste taimede seemned tükiliselt. Lisaks koguti andmed normaalselt idanenud seemnete 

protsendi kohta. Kogutud andmetest leiti vastavalt kultuurile peamised põhjused, miks 

tunnistati seemnepartiid mittevastavateks ning konkreetse põhjuse osakaal. Antud töös 

kasutati ja analüüsiti vaid näitajaid, mille tõttu seemnepartii tunnistati mittevastavaks  

(Tabel 1). Samuti leiti kvaliteedinäitajate mittevastavuse muutumine aastate lõikes, et 

võrrelda vastavalt aastale seemnepartiide arvu, peamisi kvaliteedinäitajaid ning erinevate 

sortide arvu, mis tunnistati mittevastavateks.  
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Tabel 1. Põldtimuti, hariliku aruheina (h. aruhein), päideroo, karjamaa-raiheina ja punase 

aruheina (p.aruheina) sertifitseerimiseks vajalikud kvaliteedinäitajad 

Näitaja Põldtimut H.aruhein Päideroog Karjamaa-raihein P.aruhein 

Min
1
. idanevus (%) 80 80 75 80 75 

Min. puhtuse  % 96 95 95 96 90 
Maks

2
. muude taimede 

esinemise % kokku 1,5 1,5 2,0 1,5 1,5 

Maks. üksiku teise taime 

esinemise % 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Maks. hariliku orasheina 

esinemise %  0,3 0,5 0,3 0,5 0,5 
Maks. põldrebasesaba 

esinemise % 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Maks. tuulekaera esinemine 

(tk) 0 0 0 0 0 

Maks. võrm  esinemine 0 0 0 0 0 

Maks. oblika esinemine (tk) 

(v.a väike oblikas, 

merioblikas) 2 2 2 2 2 

Maks. nurmika esinemine (tk) 80 80 
 

80 80 
Maks. hariliku orasheina 

esinemine (tk) 1 5 5 5 5 
Maks. põldrebasesaba 

esinemine (tk) 1 5 5 5 5 
Maks. üksiku liigi esinemine 

(tk) 20 
20 (v.a 

nurmikas) 20 20 (v.a nurmikas) 
20 (v.a 

nurmikas) 
1
minimaalne 

2
maksimaalne 
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4. TULEMUSED 
 

4.1. 2012-2014 põldtunnustamiste ülevaade 
 

Aastatel 2012-2014 käidi põldtunnustamist tegemas 422 heinaseemne põllul (Tabel 2). 

Kokku tunnustati 2805,31 ha põldtimuti, hariliku aruheina, karjamaa-raiheina, päideroo ja 

punase aruheina põldu. Samadest põldudest praagiti aga 93,97 ha. Praakimise põhjusteks 

oli enamasti kas kasvatava kultuuri täielik või osaline puudumine, tootja soov, 

agrotehniline viga, mille tulemusel põld rikutud, talvekahjustus ning tugev umbrohtumine.  

Põldudelt leiti kokku 105 erinevat liiki teisi kultuure või umbrohte. Ülekaalukalt leiti 

kõikidelt põldudelt kokku harilikku orasheina 191, kesalille 162, keraheina 146, puju 106 

ning erinevaid ohakaid 88 korral. 2012.a. käidi tunnustamas 106 põllul, millest tunnustati 

701,1 ha ning praagiti 15,8 ha põllumaad. Põldudelt leiti 68 eri liiki, mis vähendavad saagi 

kvaliteeti. Peamised liigid olid- harilik kerahein, kesalill, harilik orashein, harilik puju 

ning põldtimut. 

2013.a. käidi põldtunnustamist tegemas 153 erineval põllul. Antud põllumaast tunnustati 

945,57 ha ning praagiti 12,68 ha maad. Põldudelt leiti 85 erinevat teist liiki, milleks olid 

enamasti harilik orashein, harilik kerahein, kesalill, erinevad ohakad ning harilik puju. 

2014.a. käidi tunnustamas 163 erineval põldtimuti, hariliku aruheina, karjamaa-raiheina, 

päideroo ja punase aruheina põllul. Tunnustuse sai 1158,64 ha põllumaad ning 65,49 ha 

praagiti välja. Põldudelt leiti 75 erinevat liiki taimi, mis alandasid saagi kvaliteeti. 

Ülekaalus olid taas sarnaselt eelmistele aastatele harilik orashein, kesalill, harilik 

kerahein, ohakad ning harilik puju. 
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Tabel 2. Põldtimuti, hariliku aruheina, karjamaa-raiheina, päideroo, punase aruheina 

põldtunnustamise tulemused aastatel 2012-2014 

Aasta 
Põldude 

arv 

Tunnustatud 

põldude 

pindala (ha) 

Praagitud 

põldude 

pindala (ha) 

Teiste 

taimeliikide 

arv  (tk) 
5 peamist teist kultuuri 

ja nende esinemiste arv 

2012 106 701,1 15,8 68 

kerahein 45, kesalill 44,  
orashein 42, puju 31,  

põldtimut 31 

2013 153 945,57 12,68 85 

orashein 69, kesalill 54,  
kerahein 49, ohakad 41,   

puju 36 

2014 163 1158,64 65,49 75 

orashein 80, kesalill 64,   
kerahein 52, ohakad 47,   

puju 39 

Kokku 422 2805,31 93,97 105 

orashein 191, kesalill 

162, kerahein 146,   
puju 106, ohakad 88 

 

 

4.2. Ülevaade 2012-2014.a. kvaliteedile mittevastavatest 

seemnepartiidest 
 

Aastatel 2012-2014 tunnistati mittevastavateks 58 vaadeldavate liikide seemnepartiid 

(Tabel 3). Kõige enam ei vastanud nõuetele päideroog, sort `Pedja`, ning seda 16 korral. 

Järgmisena oli kehvade kvaliteedinäitajatega põldtimut, mis tunnistati mittevastavaks 14 

korral, vastavalt sortidele: `Tika`-11 ja ´Jõgeva 54`-3 korral. Hariliku aruheina (sort 

`Arni`) ja punase aruheina (sort `Herbert` 3 ja `Kauni` 7) seemnepartiisid loeti mõlema 

kultuuri puhul mittevastavateks 10 korral. Kõige vähem mittevastavaks tunnistati 

karjamaa-raiheina (sort `Raite` 7 ja `Raidi` 1) seemnepartiisid, seda vastavalt 8 korral. 

Aastal 2012 tunnistati mittevastavaks vaadeldavatest liikidest 15 seemnepartiid (Tabel 4). 

Kõige enam ei vastanud kvaliteedinõuetele põldtimut, seda 5 korral, sorditi vastavalt: 

`Tika` 4 ja `Jõgeva 54` 1. Põldtimuti järel on mittevastavusega harilik aruhein sordiga 

`Arni` ning seda 4 korral. Suurusjärgus kolmandana ei vastanud nõuetele punane aruhein 

sordiga `Herbert` ja seda tuli aastal 2012 ette 3 korral.  
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Tabel 3. Aastate 2012, 2013 ja 2014 kvaliteedinõuetele mittevastavate seemnepartiide 

kokkuvõte 

Kultuur Sort/sordid Mitte-vastavate partiide arv Kokku 

Põldtimut 
  

`Tika` 11 
14 

`Jõgeva 54` 3 

Harilik aruhein `Arni` 10 10 
Päideroog  `Pedja` 16 16 

Karjamaa-raihein 
`Raite` 7 

8 
`Raidi` 1 

Punane aruhein 
  

`Herbert` 3 
10 

`Kauni` 7 

Kokku 
  

58 

 

Päideroo sort `Pedja` ei vastanud nõuetele 2 ning karjamaa-raiheina sort `Raite` 1 korral. 

 

Tabel 4. Aastal 2012 kvaliteedinõuetele mittevastavate seemnepartiide kokkuvõte 

Kultuur Sort/sordid Mittevastavate partiide arv Kokku 

Põldtimut 
`Tika` 4 

5 
`Jõgeva 54` 1 

Harilik aruhein `Arni` 4 4 

Päideroog `Pedja` 2 2 

Karjamaa-raihein `Raite` 1 1 

Punane aruhein `Herbert` 3 3 

Kokku 
  

15 

 

2013. a. tunnistati vaadeldavate liikide seemnepartiisid mittevastavateks kokku 21 korral 

(Tabel 5). Punase aruheina (sort `Kauni`) seemnepartiid ei saanud sertifitseeritud 7 korral. 

Teisena ei vastanud kvaliteedinõuetele harilik aruhein (sort `Arni`) ning seda 5 korral. 

Põldtimuti (`Tika`), päideroo (`Pedja`) ning karjamaa-raiheina (vastavalt `Raite` 2, `Raidi` 

1 partiid), seemnepartiide puhul tuli mittevastavust aastal 2013 ette 3 korral. 

Tabel 5. Aastal 2013 kvaliteedinäitajate mittevastavate seemnepartiide kokkuvõte 

Kultuur Sort/sordid Mitte- vastavate partiide arv Kokku 

Põldtimut `Tika` 3 3 

Harilik aruhein `Arni` 5 5 

Päideroog `Pedja` 3 3 

Karjamaa-raihein 
`Raite ` 2 

3 
`Raidi` 1 

Punane aruhein `Kauni` 7 7 

Kokku 
  

21 
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2014.a. ei vastanud vaadeldavatest liikidest kvaliteedinõuetele kokku 22 seemnepartiid, 

neist kõige enam päideroog (`Pedja`), mis tunnistati mittevastavaks 11 korral (Tabel 6). 

Põldtimuti seemnepartiid ei sertifitseeritud 6 korral (`Tika` 4 ja `Jõgeva 54` 2). Kultuur- 

karjamaa-raiheina, sort `Raite`, seemnepartiid ei vastanud nõuetele 4 korral ning hariliku 

aruheina, sort `Arni` seemnepartii 1 korral. Sel aastal (2014) vastasid punase aruheina 

kõik seemnepartiid nõutud kvaliteedinäitajatele, seega mittevastavust punase aruheina 

puhul ei esinenud. 

Tabel 6. Aasta 2014 mittevastavate seemnepartiide kokkuvõte 

Kultuur Sort/sordid Mittevastavate partiide arv Kokku 

Põldtimut 
`Tika` 4 

6 
`Jõgeva 54` 2 

Harilik aruhein `Arni` 1 1 

Päideroog `Pedja` 11 11 

Karjamaa-raihein `Raite` 4 4 

Punane aruhein -
1 - - 

Kokku 
  

22 
1
ei esinenud 

 

 

4.3. Põldtimut 
 

Põldtimuti seemnepartiidest tunnistati kolmel analüüsitud aastal (2012, 2013, 2014) 

mittevastavaks 14 partiid (Tabel 7). Kõige rohkem esines mittevastavust normaalselt 

idanenud seemnete protsendi näitajaga, mis peab olema vähemalt 80%, kuid tulemuste 

kohaselt jäid näitajad alla üheksal korral, olles vahemikus 59-77%. Teiste taimede 

seemnete protsent ja teise üksiku liigi protsent olid samasuguste esinemiskordade arvu 

järel teiseks suurimaks põhjuseks partii mittevastavusele, kõnealust mittevastavust esines 

viiel korral. Teiste taimede seemnete sisaldus võib olla maksimaalselt 1,5% ja üksiku liigi 

esinemise protsent võib olla maksimaalselt 1,0%, kuid analüüsitud partiides oli teiste 

taimede sisaldus kuni 4% ning teise üksiku liigi sisaldus kuni 3,6%. Kolmandaks nõuetele 

mittevastavuse põhjuseks oli seemnepartii puhtus, mis peab kvaliteedinõuete kohaselt 

olema vähemalt 96%, kuid analüüsitulemuste põhjal jäi kahel partiil puhtus alla lubatud 

miinimumi, kuna näitajateks olid 95,7% ja 95,8%. Puhtuse protsendiga samaväärse 

korduste arvuga oli ka teiste taimede tükiviisilise sisalduse näitaja, kus kahel partiil oli 
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teiste taimede seemneid tükiviisiliselt lubatust rohkem. Osade kultuuride puhul on lubatud 

maksimaalselt 20 teise liigi seemet, kuid partiides oli teiste liikide erinevaid seemneid 28-

86 tk. Põldtimuti seemnepartiis võib olla maksimaalselt 2 oblika seemet, kuid kahe partii 

puhul oli neid 28 ja 46 tk. Seemnepartiidel oli probleemiks puhtuse näitajad 14 korral ning 

9 korral ebanormaalselt idanenud seemned.   

Seitsme partii puhul oli enam kui üks kvaliteedinäitaja mittevastavuses 

kvaliteedinõuetega. Viiel partiil olid ühiselt üle lubatud miinimumi teiste taimede 

seemnete protsent ja rohkeim esinenud teise üksiku liigi protsent. 

Tulemuste põhjal saab veel välja tuua, et kõige enam mittevastavaks tunnistati põldtimuti 

seemnepartiisid aastal 2014, mida tehti kuuel korral. Põhjuseks oli liiga madal normaalselt 

idanenud seemnete protsent, mida esines viiel korral. Ühe partii mittevastavuse põhjuseks 

oli liiga suur teiste taimede seemnete protsent ja teise üksiku liigi protsent. Aastal 2014 

loeti mittevastavaks neljal korral sordi `Tika` ja kahel korral sordi `Jõgeva 54` 

seemnepartiid. 

Aastal 2012 tunnistati mittevastavaks 5 seemnepartiid, mille põhjuseks kolmel korral liiga 

suur teiste taimede seemnete protsent ja samal ajal ka lubatust suurem teise üksiku liigi 

protsent. Kahel korral oli põhjuseks liiga väike normaalselt idanenud seemnete protsent, 

ühel partiil oli samal ajal ka puhtuse protsent alla lubatud miinimumi ning teisel liigselt 

teiste taimede seemned tükiviisiliselt. Aastal 2012 tunnistati mittevastavaks sordi „Tika“ 

seemnepartiid neljal korral ja sordi `Jõgeva 54`  seemnepartiid ühel korral. 

Kõige vähem tunnistati seemnepartiisid mittevastavateks aastal 2013, mida tuli ette 

kolmel korral. Kahel korral oli põhjuseks liiga väike normaalselt idanenud seemnete 

protsent ning ühe partii puhul oli 4 kvaliteedinäitajat (puhtuse protsent, teiste taimede 

seemnete protsent, teise üksiku liigi protsent ja teiste taimede seemnete arv tükiviisiliselt) 

mittevastavad. Aastal 2013 tunnistati mittevastavaks ainult sordi `Tika` seemnepartiid. 
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Tabel 7. Põldtimuti nõuetele mittevastavate seemnepartiide kvaliteedinäitajad aastatel 2012, 2013 ja 2014 

Partii nr Sort 
Saagi-

aasta  
Puhtus 

(%) 

Teiste 

taimede 

seemned 

(%) 
Rohkeim esinenud 

teine liik (%) Teiste taimede seemne tükiviisiliselt 

Normaalselt 

idanenud 

seemned (%) 

EE12-55128 `Tika` 2012 97,8 1,9
1 Madar 1,5 -

2 91 

EE12-55128 ´Tika` 2012 96,4 2,9 Kastehein 1,4 - 89 

EE12-04629 `Jõgeva 54` 2012 96 4 Kollakas 3,6 - 94 

EE12-04633 `Tika` 2012 95,7 0,3 Põisrohi 0,2 - 71 

EE12-25190 `Tika` 2012 98,8 0.9 Valge ristik 0,5 
Kollakas 86, roosa ristik 50, oblikad 28, valge ristik 19, 

tähthein 14, h
3
.härjasilm 7, h.kesalill 3, valge hanemalts  1 61 

EE13-25205 `Tika` 2013 95,8 3,7 Punane ristik 1,2 

Roosa ristik 51, punane ristik 49, oblikad 46, 

põldohakas 32, valge hanemalts 31, vesihein 7, h.kesalill  

7, h.härjasilm  4, põisrohi 3, nurmikas 2, tulikas 2, 

ristõielised  1 93 

EE13-50357 `Tika` 2013 99,3 0,5 
Lääne-kollakas  

0,2 - 74 

EE13-55206 `Tika` 2013 100 TR 
 

- 66 

EE14-63201 `Jõgeva 54´ 2014 99,9 TR Kastehein - 77 

EE14-04741 `Tika` 2014 99,8 0,2 Nurmikas 0,1 - 76 

EE14-26549 `Jõgeva 54` 2014 97,7 2,3 H.kesalill 2,3 - 97 

EE14-04763 `Tika` 2014 99,7 0,1 Nurmikas - 59 

EE14-04764 `Tika` 2014 98,6 0,9 Nurmikas 0,6 - 62 

EE14-04765 `Tika` 2014 99 0,2 Nurmikas 0,1 - 60 
Mittevastavuse 

esinemine kordades 
  

2 5 5 2 9 

1
tumedalt märgitud tekst tabelis on mittevastavuse põhjuseks; 

2
ei esinenud; 

3
harilik;  
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4.4. Harilik aruhein 
 

Hariliku aruheina seemnepartiid tunnistati mittevastavateks 10 korral (Tabel 8). Kõige 

suurema osakaaluga oli normaalselt idanenud seemnete protsent, mis peab olema 

vähemalt 80%, kuid 8 seemnepartiil oli antud näitaja alla lubatud miinimumi, vastavalt 

54-79%. Teiste taimede seemnete sisaldus tükiviisiliselt oli liiga suur 6 korral. Nurmikad, 

mida võib esineda maksimaalselt 80 tk, leiti partiidest aga 93-365 tk. Harilik orashein, 

mida võib hariliku aruheina seemnepartiis olla maksimaalselt 5 tk, leiti ühest partiist 8 tk 

ning teisest 9 tk. Ülejäänud teisi liike võis partiis olla maksimaalselt 20 tk, kuid neid 

esines partiides 29-100 tk. Puhtuse protsendi tõttu ei saanud antud seemnepartiid 

sertifitseeritud 2 korral, puhtuse protsent võib olla minimaalselt 95%, kuid kõnealustes 

partiides olid need näitajad 89,4% ning 93%. Teiste taimede seemnete protsent võib 

hariliku aruheina puhul olla maksimaalselt 1,5% ning teise üksiku liigi esinemise protsent 

maksimaalselt 1,0%, kuid ühel partiil oli teiste taimede seemnete sisaldus 9,5% ning 

partiis oli hariliku keraheina sisaldus 9,4%. Mittevastavaks tunnistati uuritud aastatel 

hariliku aruheinadest vaid  sort `Arni`. Hariliku aruheina seemnepartiid oli probleeme 

puhtuse näitajate tõttu 10 korral ja 8 korral ebanormaalselt idanenud seemnete tõttu. 

Viie partii puhul olid kvaliteedi näitajad mittevastavuses enam, kui ühel korral. Kõikidel 

viiel partiil oli normaalselt idanenud seemnete protsent liiga madal, kolmel veel lisaks 

liiga suur teiste taimede seemnete arv tükiviisiliselt, ühel madal puhtuse protsent ning 

viimasel oli lisaks mittevastavad veel teiste taimede seemnete arv, teiste üksiku liigi 

sisalduse protsent, teiste taimede protsent ja ka puhtuse protsent.  

Kõige enam hariliku aruheina seemnepartiide mittevastavust tuli esile aastal 2013, seda 5 

korral. Neljal korral oli sertifitseerituse mittesaamiseks põhjus liiga suur teiste taimede 

seemnete arv tükiviisiliselt, millele lisandus kahel korral ka väike idanemise protsent. Ühe 

partii puhul aastal 2013 oli mittevastavuse põhjuseks väike puhtuse protsent (93%) ning 

samal ajal ka normaalselt idanenud seemnete protsent (60%). 

Aastal 2012 tunnistati mittevastavaks 4 hariliku aruheina seemnepartiid. Kõikide partiide 

puhul oli tegemist liiga väikese normaalselt idanenud seemnete protsendiga, ühel partiil 
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oli lisaks mittevastav eelnimetatule veel ka teiste taimede seemnete arv tükiviisiliselt, teise 

liigi esinemise protsent, teiste taimede protsent ning ka puhtuse protsent.  

Hariliku aruheina seemnepartii tunnistati aastal 2014 mittevastavaks vaid ühel korral ning 

põhjuseks olid liiga väike normaalselt idanenud seemnete protsent (79%) ning lisaks liiga 

suur teiste taimede seemnete arv tükiviisiliselt (partiist leiti 4 teise liigi seemneid lubatust 

rohkem).  

 

4.5. Päideroog 
 

Päideroo seemnepartiisid tunnistati mittevastavateks 16 korral (Tabel 9). Kõige rohkem 

oli probleeme normaalselt idanenud seemnete protsendiga, mis peaks olema nõuete järgi 

vähemalt 75%, kuid 11 korral oli antud näitaja väiksem, vastavalt 32-72%. Teiste taimede 

seemnete protsent võib nõuete alusel päiderool olla maksimaalselt 2,0%, kuid leiti 6 

partiid, mis olid üle lubatud miinimumi (2,1-3,6%). Üksiku teise liigi esinemise protsent 

võib olla maksimaalselt 1,0%, kuid 6 partiil oli antud näitaja liiga kõrge (1,2-3,1%). Kõige 

väiksema osakaaluga kvaliteedinäitaja, mille tõttu tuli seemnepartii mittevastavaks 

tunnistada oli teiste taimede seemnete esinemine tükiviisiliselt, mida tuli ette 5 korral. 

Teiste taimede seemneid võib maksimaalselt olla 20 tk, kuid partiidest leiti neid 

suurusjärgus 21-154 tk. Ühe partii puhul oli mittevastavuses ka hariliku orasheina 

seemnete arv, mis võib nõuete kohaselt olla maksimaalselt 5 tk, kuid partiis leiti 7 hariliku 

orasheina seemet. Päideroo seemnepartiidest loeti mittevastavaks ainult sort `Pedja` 

partiid. Partiides esines 17 korda mittevastavust puhtusega seotud kvaliteedinäitajatega 

ning 11 korda ebanormaalselt idanenud seemnetega. 

Partiid, mille kvaliteedinäitajad olid alla nõuete rohkem, kui ühe näitajaga leiti 8 korral. 

Neist 6 korral oli tegemist liiga väikese normaalselt idanenud seemnete protsendiga, 

millele lisaks veel olid mittevastavad näitajad: teise üksiku liigi protsent, teiste taimede 

seemnete protsent ning teiste taimede seemnete sisaldus tükiviisiliselt. Kahel partii puhul 

olid põhjusteks üle lubatud maksimumi teiste taimede seemnete protsent ja teise üksiku 

liigi protsent.  
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Tabel 8. Hariliku aruheina nõuetele mittevastavate seemnepartiide kvaliteedinäitajad aastatel 2012, 2013 ja 2014 

Partii nr Sort 
Saagi-

aasta 
Puhtus 

(%) 

Teiste 

taimede 

seemned (%) 

Rohkeim 

esinenud teine 

liik (%) Teiste taimede seemne tükiviisiliselt 

Normaalselt 

idanenud 

seemned (%) 

EE12-59563 `Arni` 2012 99,5 0,4 H
1
.orashein 0,3 -

2
 71

3 

EE12-63083 `Arni` 2012 89,4 9,5 Kerahein 9,4 Kerahein 100, aasnurmikas 4, põldtimut 1 77 

EE12-59563 `Arni` 2012 99,5 0,2 H.orashein 0,2 - 62 

EE12-59563 `Arni` 2012 99,7 0,1 H.orashein - 54 

EE13-63137 `Arni` 2013 98,2 0,3 Nurmikad 0,3 
Nurmikad 365, kastehein 19, põldtimut 6, kesalill 5, 

h.linnukapsas 2, põisrohi 2 89 

EE13-63166 `Arni` 2013 99,7 0,1 Nurmikad Nurmikad 93, kastehein 10, põldtimut 9, h.kesalill 1 94 

EE13-55190 `Arni` 2013 93 0,1 H.orashein 
Nurmikas 78, h.orashein 18, kerahein 12, aas-rebaseaba 1, 

h.linnukapsas 1 60 

EE13-55197 `Arni` 2013 95,1 0,1 Kerahein H.nurmikas 12, h.orashein 8, kerahein 3, aas-rebasesaba 1 71 

EE13-55204 `Arni` 2013 99,8 0,1 - H.orashein 9, mets-harakputk 1 76 

EE14-63200 `Arni` 2014 97,5 0,6 H.kerahein 
H.kerahein 132, h.nurmikas 107, kastehein 44, põldtimut 

29, tarn 9, h.käbihein 2 79 
Mittevastavuse 

esinemine kordades 
  

2 1 1 6 8 

1
harilik; 

2
ei esinenud; 

3
tumedalt märgitud tekst tabelis on mittevastavuse põhjuseks 
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Kõige rohkeim mittevastavaid partiisid päideroo puhul tunnistati aastal 2014, mis juhtus 

11 korral. Põhjuseks oli 10 korral lubatud miinimumist väiksem normaalselt idanenud 

seemnete protsent ning sellele lisaks veel liigne üksiku teise liigi esinemise protsent, teiste 

taimede seemnete protsent ning-  teiste taimede seemned tükiviisiliselt. Üks partii tuli 

mittevastavaks tunnistada, sest sisaldas liiga palju hariliku keraheina seemneid, lubatud on 

maksimaalselt 20, kuid partiist leiti 21. 

Aastal 2013 ei saanud sertifitseeritud 3 päideroo seemnepartiid. Kahel korral oli liiga suur 

teiste taimede seemnete protsent ja üksiku liigi esinemise protsent. Ühe partii puhul oli 

probleemiks teiste taimede seemnete protsendi ning normaalselt idanenud seemnete 

protsendi mittevastamine.  

Kõige vähem tunnistati päideroo seemnepartiisid mittevastavateks aastal 2012, mida 

juhtus vaid 2 korral. Mõlema partii puhul oli mittevastavuse tunnistamiseks põhjus liigne 

teiste taimede seemnete sisaldus tükiviisiliselt, mida võib nõuete kohaselt olla 

maksimaalselt 20 tk, kuid ühe partii puhul oli põldtimuti seemneid 45 tk ja teisel partiil oli 

hariliku nurmika seemneid 56 tk. 

 

4.6. Karjamaa-raihein 
 

Karjamaa-raiheina seemnepartiid tunnistati mittevastavaks 8 korral (Tabel 10). Kõige 

enam oli põhjuseks liialt suur teiste taimede seemnete arv tükiviisiliselt, mis võib olla 

maksimaalselt 20 tk ning hariliku orasheina puhul 5 tk, kuid 7 partii puhul oli teiste 

taimede seemnete arv 25-145 tk sõltuvalt partiist, nendest 8-43 olid hariliku orasheina 

seemned. Karjamaa-raiheina partiidest kolmel korral leiti ka tuulekaera, mida ei tohi 

seemnepartiis üldse sees olla, kuid analüüsitud partiidest leiti tuulekaera seemneid 1-3 tk. 

Kahe partii puhul oli mittevastavuse põhjuseks liiga suur üksiku teise liigi esinemise 

protsent, mis võib maksimaalselt olla 1,0%, kuid ühel partiil oli põldtimutit 1,4%. Teisel 

partiil oli hariliku orasheina protsent 0,6%, mis taaskord oli liiga suur hariliku orasheina 

sisaldus (maksimaalselt võib seemnepartiis olla 0,5% hariliku orasheina seemneid). Ühel 

partiil oli lisaks teise üksiku taime protsendile ka kogu teiste taimede protsent liiga suur, 
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Tabel 9. Päideroo nõuetele mittevastavate seemnepartiide kvaliteedinäitajad aastatel 2012, 2013 ja 2014 

Partii nr Sort 
Saagi-

aasta  
Puhtus 

(%) 

Teiste 

taimede 

seemned (%) 
Rohkeim esinenud 

teine liik (%) Teiste taimede seemne tükiviisiliselt 

Normaalselt 

idanenud 

seemned (%) 

EE12-04611 `Pedja` 2012 99,8 0,1 Põldtimut 0,1 
Põldtimut 45

1
, nurmikas 3, põld-lõosilm 2, ristõielised 1, 

põisrohi 1, põlvjas rebasesaba 1, aasnurmikas 1 92 

EE12-61066 `Pedja` 2012 99,7 0,1 Punane aruhein 
H

2
.nurmikas 56, põld-lõosilm 5, põldtimut 3, h.kesalill 1, 

lutsern 1, kollakas 1, p.aruhein 1 84 

EE13-66083 `Pedja` 2013 95,8 3,6 Kerahein 3,1 -
3
 92 

EE13-66083 `Pedja` 2013 96,2 3,5 Kerahein 2,8 - 90 

EE14-65029 `Pedja´ 2014 96,4 2,1 Nurmikas 1,2 
Nurmikas 154, h.lutsern 7, h.orashein 7, põldtimut 3, 

h.kesalill 3, vesihein 3, põisrohi 2, humallutsern 2 32 
EE14-62220 `Pedja` 2014 99,7 0,1 Kerahein 

 
67 

EE14-62225 `Pedja` 2014 99,6 0,2 Kerahein 0,1 
Kerahein 21, valge hanemalts 4, luht-kastevars 3, harilik 

nurmikas 3, p.aruhein 1 75 
EE14-68028 `Pedja` 2014 99,6 0,3 Kerahein Kerahein 1 72 

EE14-68029 `Pedja` 2014 99,6 0,2 Kerahein 0,2 Kerahein 5, h.nurmikas 1, aasnurmikas 1 71 

EE14-62229 `Pedja` 2014 99,5 0,3 
Mets-harakputk 

0,2 - 52 

EE14-04736 `Pedja` 2014 97,1 2,2 
Põlvjas 

rebasesaba 1,8 - 71 
EE14-23433 `Pedja` 2014 98 1,1 Nurmikad 1 Nurmikad 142, põisrohi 9, punane ristik 3 40 
EE13-66356 `Pedja` 2013 97 2,8 Lutsern 2 

 
71 

EE14-04751 `Pedja` 2014 97,6 2,1 
Põlvjas 

rebasesaba 1,3 - 62 
EE14-23433 `Pedja` 2014 99,7 0,1 Nurmikad Nurmikad 4, põlvjas rebasesaba 2, p.aruhein 1 28 

EE14-04762 `Pedja` 2014 99 0,8 
Põlvjas 

rebasesaba 0,5 - 69 
Mittevastavuse 

esinemine kordades 
  

0 6 6 5 11 

1
 tumedalt märgitud tekst tabelis on mittevastavuse põhjuseks; 

2
harilik; 

3
ei esinenud 
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lubatud on maksimaalselt 1,5%, kuid antud partiil oli näitaja 3,2%. Karjamaa-raiheina 

puhul tunnistati mittevastavaks sort `Raite` 7 korral ning sort `Raidi` 1 korral. Kõik 

mittevastavateks tunnistatud partiid jäid puudulikuks just puhtuse tõttu. 

Kõige enam tunnistati karjamaa-raiheina seemnepartiisid mittevastavateks aastal 2014, 

mida tehti 4 korral. Kahe partii puhul oli põhjuseks teise üksiku liigi esinemises protsendi 

mittevastamine. Ülejäänute probleemiks oli teiste taimede sisaldus tükiviisiliselt, ühe 

partii sisaldusest leiti 1 tuulekaera seeme ning teisest 27 hariliku härjasilma ning 25 

põldtimuti seemet. 

Aastal 2013 tunnistati mittevastavaks 3 karjamaa-raiheina seemnepartiid. Üks neist oli 

sort `Raidi`, mille probleemiks osutus lubatust suurem teiste taimede seemnete arv 

tükiviisiliselt. Kahel teise partii, sordiks `Raite`, mittevastavuse põhjuseks oli samuti teiste 

taimede seemnete liiga suur arv, nimelt esines mõlemas partiis tuulekaera, millest nõuete 

kohaselt peaks partii täiesti puhas olema. 

Karjamaa-raiheina seemnepartiidest tuli aastal 2012 mittevastavaks tunnistada vaid 1 

partii. Põhjuseks oli hariliku orasheina liigne esinemine, nimelt tohib harilikku orasheina 

seemneid olla karjamaa-raiheina seemnepartiis maksimaalselt 5 tk, kui antud partiist leiti 

8 hariliku orasheina seemet. 

 

4.7. Punane aruhein 
 

Punase aruheina seemnepartiisid tunnistati aastatel 2012-2014 mittevastavaks 10 korral 

(Tabel 11).  Kõige enam oli põhjuseks normaalselt idanenud seemnete protsendi nõudele 

mittevastamine, mis peab olema minimaalselt 75%, kuid partiides oli see 33-71%. Natuke 

väiksema osakaaluga oli teiste taimede seemnete protsendiline sisaldus, mille puhul esines 

mittevastavust 6 korral. Teiste taimede seemnete protsendiline sisaldus tohib punasel 

aruheinal olla maksimaalselt 1,5%, kuid partiides oli 1,6-6,3%. Suurusjärgus kolmandana 

oli mittevastavuse põhjuseks üksiku liigi esinemise protsendi suurus, nõuete kohaselt 

tohib antud näitaja olla maksimaalselt 1,0%, kuid partiidel oli 1,6-6%, mittevastavust 

esines 5 korral. Kõige vähem esines mittevastavust teiste taimede seemnete sisaldus 

tükiviisiliselt, mille tõttu ei saanud sertifitseeritud 4 partiid. Kolmel partiil esines harilikku  
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Tabel 10. Karjamaa-raiheina nõuetele mittevastavate seemnepartiide kvaliteedinäitajad aastatel 2012, 2013 ja 2014 

Partii nr Sort 
Saagi-

aasta  
Puhtus 

(%) 

Teiste 

taimede 

seemned (%) 

Rohkeim 

esinenud teine 

liik (%) Teiste taimede seemne tükiviisiliselt 

Normaal-selt 

idanenud 

seemned (%) 

EE12-51602 `Raite` 2012 100 -
1
 - H

2,3
.orashein 8, põldtimut 1 97 

EE13-04657 `Raite` 2013 99,8 0,1 Tuulekaer Tuulekaer  3 95 

EE13-55162 `Raidi` 2013 98,7 0,9 
H.orashein 

0,5 

H.orashein 43, parthein 29, p.aruhein 27, kastehein 9, 

h.nurmikas 4, põlvjas rebasesaba 2, h.köömen 1, oblikad 1, 

päideroog  1, sinep  1 93 
EE13-04659 `Raite` 2013 99,4 0,2 Tuulekaer 0,1 Tuulekaer  1 94 

EE14-56238 `Raite` 2014 96,1 3,2 Põldtimut 1,4 

Põldtimut 145, põisrohi 41, madar 29, valge hanemalts  

28, oras-tähthein 16, põld-lõosilm 9, väike oblikas 6, 

punane ristik 4, h.härjasilm 3, kastehein 2, hiirehernes 2, 

h.kesalill 1, kerahein 1, p.aruhein 1, mets-harakputk 1, 

murunurmikas 1, põld-litterhein 1 96 
EE14-04733 `Raite` 2014 99,1 0,1 P.aruhein Tuulekaer 1 93 

EE14-57238 `Raite` 2014 99,7 0,2 Punane ristik 

Harilik härjasilm 27, põldtimut 25, kastehein  16, 

päideroog 14, roosa ristik 8, väike oblikas 5, punane ristik 

5, põld-lõosilm 5, erileheline linnurohi 3, põisrohi 3, 

h.kesalill 3, põlvjas rebasesaba 2, valge ristik 2, kahar 

kirburohi 2, hiirehernes 1, vesihein 1, valge hanemalts 1, 

h.orashein 1, nurmikas 1 95 

EE14-23438 `Raite` 2014 98,9 1 
H.orashein 

0,6 - 98 
Mittevastavuse 

esinemine kordades 
  

0 1 2 7 0 

1
ei esinenud; 

2 
tumedalt märgitud tekst tabelis on mittevastavuse põhjuseks; 

3
harilik 
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keraheina liiga palju (21, 127 ning 143 seemet), kuid nõuete kohaselt ei tohi punase 

aruheina partiis olla rohkem, kui 20 harilikku keraheina seemet. 

Ühes partiis oli lisaks ka 7 harilikku orasheina seemet, kuigi nõuete kohaselt tohib olla 

maksimaalselt 5. Ühe partii puhul oli probleemiks ka oblika seemnete liigne arvukus, mis 

tohib olla maksimaalselt 2 tk, kuid partiis esines neid 15. Punase aruheina puhul tunnistati 

aastatel 2012-2014 mittevastavaks sort `Herbert` 3 seemnepartiid ja sort `Kauni` 7 

seemnepartiid. Seemnepartiidel oli mittevastavuse põhjuseks puhtusega seotud näitajatega 

probleeme 15 korral ning ebanormaalselt idanenud seemnetega 8 korral. 

Kõige enam tunnistati mittevastavaks punase aruheina seemnepartiisid aastal 2013, mida 

tuli ette 7 korral. Neist 5 seemnepartiil oli põhjuseks liiga väike normaalselt idanenud 

seemnete arv ning lisaks sellele oli puudusi ka üksiku liigi esinemise protsendi suuruses 

ning teiste liikide liiga suur protsendiline sisaldus. Kahe partii puhul oli mittevastavuse 

tunnistamise põhjuseks teiste lubatust suurem teiste taimede protsendiline sisaldus ning ka 

teise üksiku taime liiga suur protsendiline sisaldus. Ühe partii puhul oli lisaks ka liiga 

palju oblika seemneid. Aastal 2013 tunnistati mittevastavaks vaid sort `Kauni`. 

Aastal 2012 ei saanud sertifitseeritud 3 punase aruheina seemnepartiid. Kõikide partiide 

puhul oli mittevastavuse saamise põhjuseks liiga väike normaalselt idanenud seemnete 

protsent, liiga suur teiste taimede seemnete tükiviisiline sisaldus ning kahe partii puhul 

lisandus ka liiga suur teiste taimede protsendiline sisaldus ning teise üksiku liigi 

protsendiline sisaldus. Aastal 2012 tunnistati mittevastavateks partiideks vaid sort 

`Herbert`  seemnepartiid. 
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Tabel 11. Punase aruheina nõuetele mittevastavate seemnepartiide kvaliteedinäitajad aastatel 2012, 2013 ja 2014 

Partii nr Sort 
Saagi-

aasta  
Puhtus 

(%) 

Teiste 

taimede 

seemned (%) 

Rohkeim 

esinenud 

teine liik (%) Teiste taimede seemne tükiviisiliselt 

Normaalselt 

idanenud 

seemned (%) 

EE12-59673 `Herbert` 2012 94,1 5,1 
H

1,2
.kerahein 

5 H.kerahein 127, aasnurmikas 5, päideroog 1 66 

EE12-59675 `Herbert` 2012 99 0,6 
H.kerahein 

0,5 H.kerahein 21, h.orashein 7, päideroog 5, nurmikad 2 71 

EE12-59676 `Herbert` 2012 92,1 5,8 
H.kerahein 

5,5 
H.kerahein 143, päideroog 4, h.nurmikas 3, ristõielised 

2 69 
EE13-55163 `Kauni` 2013 92,1 6,3 Raihein 6 Oblikad 15 78 

EE13-23401 `Kauni` 2013 93,8 2 
Aasnurmikas 

1,6 -
3
 88 

EE13-55163 `Kauni` 2013 93,4 5,6 Raihein 4,1 - 71 

EE13-66167 `Kauni` 2013 97,9 1,6 Raihein 1 - 33 

EE13-66189 `Kauni´ 2013 99,7 0,1 H.orashein - 71 

EE13-66225 `Kauni` 2013 99,7 0,1 Raihein - 73 

EE13-66372 `Kauni` 2013 99,9 0 
 

- 43 
Mittevastavuse 

esinemine kordades   
0 6 5 4 8 

1 
harilik; 

2 
tumedalt märgitud tekst tabelis on mittevastavuse põhjuseks; 

3
ei esinenud 
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5. ARUTELU  
 

Antud töös toodi välja põldtunnustamisaktidest leitud informatsioon nii 3 aasta 

kokkuvõttena, kui ka aastate lõikes eraldi. Nii saab võrrelda, kuidas on andmed aastatega 

muutunud ning kas saab näha mõne näitaja puhul aastatega vähenevat/suurenevat trendi. 

Samuti leiti 5 peamist teist liiki, mille esinemine põldudel oli kõige ülekaalukam nii 

aastate lõikes, kui ka 3 aasta kokkuvõttena ning leiti ka antud umbrohtude või teiste 

liikide esinemine põllul.  

Statistiliste andmete põhjal võib kokkuvõtvalt öelda, et antud töös uuritavate kultuuride 

kasvatamine Eestis aastatega suureneb. Praakimise ja teiste liikide arvu kohta ei saa sama 

öelda, kuna nende näitajatega pole kasvavat ega ka kahanevat trendi näha, kuigi aastatega 

on jäänud põldudel esinevad teised liigid üldjoontes samadeks. Seega põldude kvaliteet 

puhtuse osas ei näita paranemist, põldudelt leitakse hulgaliselt teisi liike. Analüüside 

tulemustest on näha, et vaadeldavate kultuuride põldudelt uuritud aastatel leiti 105 

erinevat teist liiki ning tihti esines teiste liikide sisalduse tõttu partiil mittevastavust 

mitmekordse miinimumsisalduse ületamisega. Tulemustest sai järeldada ka peamised 

probleemsed liigid. 

Põldtunnustamise käigus leiti põldudelt kõige enam 5 erinevat teist liiki, milleks olid 

harilik orashein, harilik kerahein, harilik puju, harilik kesalill ning erinevad ohakad. 

Nimetatud liike leiti kõikidel uuritud aastatel korduvalt teistest liikidest enam. 

Samuti olid enamasti samad liigid esindatud erinevate põhikultuuride põldudel. Teiste 

liikide arvukus aastati ei vähenenud, siis saab järeldada, et teised liigid püsivad põldudel 

läbi aastate ning samuti ei muutu nende esinemise üldine arvukus. 

Need samad teised liigid, mis leiti põldudelt, olid esindatud ka seemnepartiides, mille 

sertifitseerimist taotleti. Seega saab järeldada, et põllult leitavate muude liikide seemneid 

ei puhastata seemnepartiist piisavalt hästi välja ning seemnepartii läheb sertifitseerimisele 

koos teise liigi seemnetega. Seemnepartiides oli juhuseid, kus esines vaid ühte muud liiki 

liialt palju ning see on juba piisav põhjus, miks partii ei saa sertifitseeritud.  
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Harilik orashein (Elymus repens), harilik kerahein (Dactylis glomerata L.), harilik 

puju(Artemisia Vulgaris) ja ohakad on mitmeaastased taimed. Mitmeaastased ehk 

pikaajalised umbrohud kannavad oma elu jooksul korduvalt vilja. Pikaealiste umbrohtude 

maapealsed osad tavaliselt peale viljakandmist surevad, kuid järgmisel aastal arenevad 

talvituvate vegetatiivsete osade pungadest uued viljuvad taimeosad (Vipper 1989: 134-

159).  

Harilik puju, harilik orashein ning ohakad on pikaajalised umbrohud, mis on vegetatiivselt 

hästi levivad. Antud sorti umbrohud on kõige raskemini tõrjutavad. Harilik orashein ja 

harilik puju on risoomidega umbrohud, neil on eriti kiire paljunemisevõime, mis 

raskendab eriti nende tõrjet. Risoomiots on mullas edasitungiv ning tipp-pung tuleb 

tavaliselt mullapinnale. Mullale jõudnud võrse muutub iseseisvaks taimeks. Peale 

seemnelise leviku soodustab liikide levikut ka mullaharimisel risoomi tükeldamine ja 

edasikandmine (Vipper 1989: 115-153). 

Ohakad (põldohakas, nõelohakad, põld-piimohakas) on samuti pikaajalised umbrohud, 

kuid need on roomjuurelised umbrohud. Ohakad levivad vegetatiivselt, paljunevad 

peamiselt külgjuurtega, mis kasvavad mullas peajuurest rõhtselt ning omavad võimet 

moodustada lisapungi. Külgjuurtest, mis kasvavad mitmes suunas, arenevad laiali levivad 

võsud ning ka uued peajuured. Samuti soodustab mullaharimisel roomavate juurte 

tükeldamine ja laialikandmine antud umbrohtude paljunemist. Lisaks vegetatiivsele 

paljunemisele levivad roomjuurelised umbrohud ulatuslikult ka seemnetega (Vipper 1989: 

158). 

Harilik kerahein on mitmeaastane rohttaim, mida kasvatatakse ka kultuurtaimena. 

Harilikul keraheinal on tugev läbiloovus segudes, on karjatamiskindel, 

konkurentsivõimeline ning võib rohukamaras püsida aastakümneid (Aavola 2005: 81-82). 

Kiire arengu tõttu tõrjub kasvukohast teised liigid välja ja muutub domineerivaks. 

Harilikku keraheina põldheinapõllul ei kasvatata, kasvatatakse vaid niidul ja karjamaal. 

Ka karjamaal võib ta muutuda liiga domineerivaks ning karjamaast üle kasvada, mille 

tõttu rohu kvaliteet ning söödavus võivad langeda (Keres jt 2014). 

Harilik kesalill (Matricaria perforata Merat) on üheaastane talvituv umbrohi. Tärkab 

kevadel või suve algul ning vilja kannab samal kasvuperioodil, paljuneb seemnetega. 

Rohumaad koos põhikultuuriga niites, lõigatakse maha kesalille puhmik, kui aga kesalill 



40 

 

pole saanud viljuda, siis tema allesjäänud taimeosad jätkavad elutegevust veel võimsamalt 

kasvades. Sageli on kesalille pideva mahaniitmisega tekkinud põllule üpriski suured 

robustsed kesalille puhmad (Vipper 1989: 127-128). 

Järeldusena saab öelda, et kõik käsitletud liigid on mullast raskesti eemaldatavad, oma 

pikaealisuse ja tugeva kasvu poolest. Need liigid on kiiresti paljunevad ning kanduvad 

mullas edasi ning tärkavad ka järgmistel aastatel. Seega algpõhjus, miks uuritavate 

kultuuride seemnepartiide seas on liigselt teisi liike, tuleneb mullas olevast seemnepangast 

või vegetatiivsetest osadest. Kõik leitud liigid on mullas püsivad ning hästi edasi levivad.  

Järelpõhjustena, miks põhikultuuride seemnepartiides on liiga palju teisi liike võib välja 

tuua ka agrotehnilised võtted. Muudest liikidest on võimalik vabaneda kasutades sobivaid 

tõrjemeetodeid, näiteks umbrohutõrjevahend glüfosaat, millega on võimalik kas teiste 

liikide arvu põllul oluliselt vähendada või hoopiski need eemaldada.  

Glüfosaadil põhinevad üldhävitavad ehk mittevaliva süsteemiga herbitsiidid. Neid 

kasutatakse enamasti peale kultuuride koristamist umbrohtude vastu või maa puhastamisel 

kogu taimikust. Glüfosaadi herbitsiididel puudub mullasisene järelmõju. Nad mõjuvad 

roheliste varte ja lehtede kaudu, läbi mille jõuab toimeaine ka taime juurestikku. 

Glüfosaadi toimeks on vajalik taime aktiivne kasv ning piisav lehestik (Taimekaitse 

2016).  

 Kuna teiste liikide arvukus seemnepõldudel ja seemnepartiides vaadeldud aastate lõikes 

ei vähenenud, võib järeldada, et ilmselt osad Eesti heinaseemne tootjad ei kasuta 

tõrjevahendeid või siis kasutavad aga liiga väheses koguses. Kasutades efektiivseid 

tõrjevahendeid on võimalik saada puhtam põld ning seeläbi ka puhtam seemnepartii, mis 

vastab kvaliteedinõuetele. 

Lisaks võib seemnepartiides liigse muude liikide esinemise põhjuseks olla ka seemnete 

koristusjärgne töötlemine-seemnete puhastamine. Seemnete puhastamisel peaks kultuuri 

seemnepartiist välja tulema kõik üleliigne, sealhulgas teised liigid. Ilmselt ei kasutata 

Eestis sedavõrd häid puhastusmasinaid/meetmeid, et kõik muud liigid eemaldataks ning 

seega läheb analüüsimisele mittepuhas seemnepartii. Kasutades paremaid masinaid ning 

puhastusmeetodeid on võimalik saada puhtam seeme, mis on vastav kvaliteedi nõuetele.  
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Antud uurimistöö põhjal saab teha tootjatele ettepanekud: enne heinaseemne kasvatamist 

teha  põllul valikulist pritsimist või valida vähem umbrohtunud põld, enne seemne 

sertifitseerimist puhastada seemnepartii maksimaalselt. Põllumajandusametile teeb autor 

ettepaneku, et juba põldtunnustamise ajal praagitaks põllud, kus on liigselt teisi liike. See 

eeldab põldtunnustamise nõuete karmistamist. Mille tulemusel jõuaks vähem 

seemnepartiisid sertifitseerimisele, kus on teiste liikide sisaldus liiga suur. 

Kindlasti tuleks kasutusele võtta tarvilikud abinõud, saamaks kvaliteetsemat heinaseemet. 

Kuna seemne tarbija seisukohalt, hakatakse kehva kvaliteedi puhul Eesti seemne asemel 

ostma mujal toodetud kõrgema kvaliteediga seemet, mis omakorda seab kahtluse alla 

kodumaiste sortide aretuse vajaduse, kuna enamus toodetavaid heinaseemneid on just 

Eesti sordid. 
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KOKKUVÕTE  

 

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli leida põhjused Eestis kasvatatud heinaseemne 

halvale kvaliteedile. Selleks uuriti aastate 2012, 2013 ja 2014 valitud heinaseemnepõlde 

ning mittevastavate partiide analüüsitulemusi. Uuritavateks kultuurideks valiti põldtimut, 

harilik aruhein, päideroog, punane aruhein ja karjamaa-raihein. Antud kultuurid valiti, sest 

need on enamtoodetud heinaseemned Eestis 

Tulemused näitasid, et peamine põhjus seemnepartiide mittevastamiseks nõuetele on 

puhtus, täpsemalt liigne teiste taimede sisaldus partiides ja seda olulisel määral rohkem 

kui lubatud. Analüüsides heinaseemne partiides esinevaid teisi liike, leiti, et kõige rohkem 

sisaldub partiidest just pikaajalisi umbrohte. Enim leitud taimedeks olid harilik orashein, 

harilik kerahein, harilik puju, kesalill ja ohakad. 

Uurimistöö käigus läbitöötatud kirjanduse ja põldtunnustamisaktidest/ 

analüüsiprotokollidest saadud tulemuse põhjal võib järeldada, et algpõhjuseks, miks Eestis 

kasvatatud heinaseemnes on liiga palju teiste liikide seemneid on mullas olev 

seemnepank. Tootjad ei vali seemneksavatuseks puhtaid põlde, ei eemalda heinaseemet 

kasvatades teisi põllul kasvavaid liike üldse või mitte piisaval määral ning tulemusena 

esinevad teised liigid nii põllul, kui sisalduvad  suurel määral hiljem seemnepartiis. 

Tootjal on võimalus seemneid puhastada enne analüüsimisele viimist, kuid tulemuste 

põhjal saab öelda, et seemnepuhastus Eestis pole piisav, seemnepartiidesse jääb sisse 

ikkagi liialt teiste liikide seemneid. Seega põhjuseid, miks Eestis kasvatatud heinaseemne 

kvaliteet on halb, on kokku kolm- esiteks on suurimaks põhjuseks mullas olev 

seemnepank, millest tulenevad põhjused on ebapiisav teiste liikide tõrje ning seemnete 

ebapiisav puhastamine. 

Antud teemal on võimalik teha edasist uurimistööd. Uurides Eesti muldade 

seemnevarusid, saaks määrata sobilikuma kasvatatavad piirkonnad ja kultuurid ning 

umbrohutõrje meetodid. Samuti oleks võimalik välja selgitada, mis jääb puudu 

seemnekasvatajatel puhastustehnoloogias, et saagist soovimatud liigid eemaldada.  
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THE QUALITY OF FODDER PLANT SEED IN ESTONIA 

SUMMARY 

 

The aim of this research was to find out why the grass seed grown in Estonia is subpar. For that, 

the year 2012, 2013 and 2014 hayseed fields were researched alongside the unconformable seed 

certificates. The chosen cultures for the research were timothy, fescue, reed canary grass, red 

fescue and perennial ryegrass. These cultures were chosen because they are the most common 

grass seeds in Estonia.  

The results show that the main reason for the seed lots to be below standards is pureness, more 

specifically the amount of other species of plants in the lot. Analyzing the other species in the 

grass seed lot, longterm weeds were found to be the most invasive species.  The most commonly 

found plant species were; couch grass, cocksfoot, common mugwort, matricaria and cirsiums. 

Literature and field inspection acts/crops seed certificates used in the research allow us to 

conclude that the initial reason why the grass seed grown in Estonia includes the seeds of so many 

other species is the seed bank in the soil. Some producers won't remove other plants growing on 

the same field as the grass seeds plants, therefore there are  weed species found in the fields and 

later in the seed lots. The producers have an opportunity to clean the seeds before the certification 

request but based on the results it can be said that the seed cleaning is not effective enough in 

Estonia, because the seed lots still contain too much seeds of other species. Therefore, there 

appear to be three main reasons that the grass seed grown in Estonia is below standards. First, the 

biggest cause is the seed bank in the soil which results from insufficient control of other species 

and the poor cleaning process of the seeds.  

It is possible to make further research on this topic. Studying the seed stock in Estonias soils, it is 

possible to determine more fitting area, cultivated crops and weed extermination methods. It 

would also be possible  to find out what is missing in the seed grower cleaning technology process 

to remove the catch of unwanted species. 
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