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75% taimede mitmekesisusest hävinud alates 1900st

150-200 taimeliiki toiduks (ajalooliselt ~7000)

95% toidust saadakse 30st taimeliigist

60% kaloraažist moodustavad riis, mais, nisu, kartul 

Mitmekesisus põllumajanduses



ELURIKKUS



Seemnete pakkimine  geenipangas



Seemnepakid geenipangas

Pikaajaline

säilitamine -18 oC



Geenipangad maailmas 



Avati 2008. aastal

Mahutavus 4,5 miljonit säilikut

Hoidlasse on viidud 1 060 987 säilikut (26.02.2018)

nordgen.org

Teravmägede seemnehoidla

http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/kampanjer/svalbard_global_frohvelv.html?id=462220


Foto: NordGen

Seemnete varusäilikud Teravmägedel 



Viljalõikus, ERM HM Fk 356, Eesti Rahva Muuseum, 

http://www.muis.ee/museaalview/1252225







Kohalikku sorti taimede

kasvatamise toetus 

Eesti maaelu arengukava  2007-2013
Eesti maaelu arengukava  2014-2020

Kultuurtaimede sortide ja koduloomade tõugude 

geneetilise mitmekesisuse säilitamiseks

Et erinevaid sorte/tõugusid kasvatataks 

põllumajandusliku tegevuse ühe osana, 

mitte ei hoita ainult säilitamise eesmärgil



Maaelu arengukava 2014-2020

Sort Nõuded Määr aastas

Talirukis ‘Sangaste’ > 5 ha 32 eurot/ha

Kartul ‘Ando’ > 0,3 ha; TT register 60 eurot/ha

Põldhernes ‘Mehis’ > 0,5 ha 50 eurot/ha

Põlduba ‘Jõgeva’ > 0,5 ha 65 eurot/ha

Valge ristik ‘Jõgeva 4’ > 1 ha 100 eurot/ha

Viljapuud (43 sorti) Erinevaid >10, kokku >20 12 eurot/tk

Marjapõõsad (12 sorti) Erinevaid >5, kokku >10 5 eurot/tk

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus 



Fotod: astri.ee,  Airi Hallik, rukkimaja.ee, eskotalu.ee 

Tooted talirukkist  ‘Sangaste’



Milline sort võib saada säilitussordiks?
 >2 aasta möödas sordilehest väljaarvamisest

 Ei ole sordikaitse all

 Rahvaselektsioonisort

 Mitteametlikud katsed

 90% ühtlikkuse nõue täidetud

 Sordinimi või mitu ajalooliselt tuntud sordinime

Geneetiliste ressursside säilitamiseks

ettenähtud sortide turustamine

Säilitussortide turustamise

EL direktiiv

Eesti oludes kohanenud kadumisohus 

geneetilise ja kultuuriväärtusega sort



‘Jõgeva kollane’

Sordilehes aastatel 1952 – 2003,
säilitussordina aastast 2010

Väga maitsev, mure lauakartul



‘Väike verev’

Eestis kasvatati 19.saj lõpus ja 20.saj algul 
toidukartuliks 

Eriliselt maitsev, võib keeta kooritult ja koorega 

Maitseb hästi ka toorelt

(Väike sinine, Väike punane, Väike verrev, Viiulid, Vioolad)



‘Väike verev’ Jaagumäe talu põllul



‘Endla’

Keskvalmiv kuni varasepoolne

Väga maitsev, mure, keetes laguneb 

Sobib kasvatamiseks ka istikutest –
rohkem mugulaid



Söödapeet ‘Jõgeva Eckendorf‘

Ainuke Eesti päritolu söödapeedi sort

Suur saak



Suvivikk ‘Rae kohalik’

Vahekultuur –
mullaparandaja



Põlduba Helbi külas (Setomaa vald)



Põlduba ‘Helbi’

Pikk kasvatamise traditsioon
Võrumaal

Suured kaunad ja seemned

Sordilehes teist sarnast pole



Põlduba ‘Helbi’



Aedhernes ‘Vanaema hernes’
Taotlus 2018

Pikk kasvatamise traditsioon
Võrumaal

120 – 150 cm 

Pikad kaunad, suured 
seemned

Väga magusad. Süüa kõlbavad 
ka noored kaunad. 

Foto: Tiia Trolla



Tomat ‘Hiiumaa roheline’
Taotlus 2018

Pikk kasvatamise traditsioon
Hiiumaal

Roheline magus vili 



Säilitussordid

Põllumajandusameti lehel

pma.agri.ee



Geneetiliste ressursside säilitamiseks

ettenähtud sort ehk säilitussort…

…on sort, mis on kohanenud Eesti oludega ja mida 

ohustab aja jooksul inimtegevuse või 

keskkonnamuutuste tõttu kadumine ning mis toob kaasa 

geneetilise mitmekesisuse vähenemise.

„Põlduba „Helbi” on väga suurte kaunade
ja seemnetega hea säilitussort.“



Rahvaselektsioonisordid koduaedades



Peipsiäärse sibula kogumine



Aed&Kodu

August 2016

Vanade sortide otsimine







91-aastane Virve Sangaste lähistel



100-aastane Sangaste pesasibul



Fotod: Harda Allikmets 

Annika Michelson

Aeduba Porkunis

85-aastase Harda 

vanaemalt

Kiududeta



„Väike ümmargune lilla kaalikas“

Padise lähistelt



120-a õunapuu Maarja-Magdaleenas



Teata meile põlvest põlve kasvatatud 

vanadest sortidest!

Külli Annamaa 

kylli.annamaa@etki.ee

Tel.  776 8372

Mob.  5345 1468





Foto: NordGen



nordgen.org



Fotod: ETKI


