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Sertifitseeritud teraviljaseemnete hinnakiri 
 

Varajased kaerad  
 

• NIKLAS p.C2  -  HIND 460€/t 
 

Saagikas varajane kaer, tugevakõrreline, suure teraline. Soomlaste sõnul on tegemist 
varajaste kaerade tippklassi sordiga nii saagikuses kui ka terade suuruses. Hea eelvili 
talirapsile. Sobib hästi mahepõllumajandusse. Kasvuaeg päevades 92,4 päeva.  
2019. aastal Viljelusvõistlusel saagikus 8,0t/ha. 
 

• PEPPI p.C2  -  HIND 460€/t 
 

Mahepõllumajanduses häid tulemusi näidanud sort. Varajane, lühikese ja tugeva 
kõrrega, mahukaal üks kaerasortide kõrgemaid. Haigustele vähevastuvõtlik. Hea eelvili 
talirapsile. Kasvuaeg päevades 95,2 päeva.  

  
Keskvalmivad kaerad 
 

• DONNA p.C2  -  HIND 470€/t 
 

Stabiilselt kõrge saagikusega kvaliteet kaerasort. Haigustele vähevastuvõtlik. 
Kasvukõrguselt pigem kõrgem, kuid tugeva kõrrega. Kasvuaeg päevades 101,3 päeva. 
Sordi eriliseks omaduseks on madal sõklasus. 2019. aastal Oidermaa talu tootmispõllul 
kuiv saagikus 8,2t/ha.  
 

• CASTOR p.C2  -  HIND 470€/t 
 

Uus sort Eestis, kahel aastal Oidermaa talu põldudel näidanud häid tulemusi saagikuses 
ja tera suuruses. Aretatud kõrge kasvuliseks seega kõrgete +100kg/ha lämmastiku 
normide puhul pöörata tähelepanu kasvureguleerimisele. Kasvuaeg päevades 99,5 
päeva. Väga heade toidukaera näitajatega. 
2022. aasta Viljelusvõistlusel saagikus 7,6t/ha. 
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• HERKULESS BALTIC p.C2  -  HIND 470€/t 
 

Oidermaa talu kasvatuses mitmeid aastaid olnud ja nüüd esmakordselt Eesti turul 
pakkumisel spetsiaalselt Leedus asuvale Malsena veskile aretatud kaerasort. Sordi 
aretamisel on eeskätt pandud rõhku toiduomadustele: kõrge beetaglükaani- ja 
valgusisaldus, valge ja särav teravärv. Aretatud kasvatamiseks kõikidel mullatüüpidel. 
Kesk-valmivatest sortidest kõige tugevama kõrrelisem. Kasvuaeg päevades 101 päeva. 

 
• INKA p.C2  -  HIND 470€/t 

 

Soomlased nimetavad seda uudset kaersorti „töökindlaks sordiks“ just eriti 
savimuldadel. Aretatud tavapärasest hilisemaks kaerasordiks, et taluda paremini 
kasvuperioodil muutuvaid niiskustingimusi. Aretusel loodud pikk kuid tugev kõrs annab 
sordile suurepärase põuakindluse pakkudes nii stabiilset saagikust. Soomes soovitatakse 
seda kaera kasvatada tavapärasest pikema kasvuperioodi tõttu pigem riigi lõuna osas. 
Sarnaselt sordiga „Donna“ on alla 2mm terade osakaal viidud miinimumini. Kasvuaeg 
päevades 100,7 päeva. 

 
Varajased odrad  
 

• JYVÄ p.C2  -  ERIHIND AASTA LÕPUNI TELLIDES 460€/t  
 

Hea eelvili talirapsile, optimaalse külviaja puhul valmimine juuli lõpus. Kasvuaeg 
päevades 86 päeva. Sordi eriliseks omaduseks on selle väga kõrge mahukaal ja odra 
kohta uskumatult kõrge proteiin, kuni 13%. Jätkuvalt Eestis enimmüüdud varajase 
odra sort. 

 
• KAARLE p.C2  -  HIND 480€/t 

 

Paistab silma eelkõige kõrge saagikuse ja 1000 seemne massiga kuni 52g. Kasvuaeg 
päevades 91,6 päeva, (6 päeva) hilisem kui “Jyvä”. Sobib hästi allakülvide rajamiseks, 
kuna on tugevakõrreline. 2015. aasta Viljelusvõistlusel saagikus 7,24t/ha.  

 
Suvinisu 
 

• QUARNA p.C2  -  HIND 550€/t 
 

Varajane kõrge saagikvaliteediga nisusort. Sordi eriliseks omaduseks on eriti kõrge 
proteiinisisaldus 14,5–16(17)%. Hea haiguskindlusega. Kasvab hästi savisel pinnasel, 
tuleks vältida liivasel ja põuaõrnal mullal kasvatamist. Kasvuaeg päevades 103,3 päeva. 
Kvaliteedilt kõige parem toidunisu sort. Lisaks on tegemist Tartu Milli suvinisu lemmik 
sordiga, mis annab võimaluse kaubelda saagi realiseerimisel hinnalisa. 
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Keskvalmivad odrad 
 

• VANILLE p.C2  -  UUS SORT!  HIND 490€/t 
 

Saadaval piiratud koguses! 
„Vanille“ see on sort, mis on justkui paljude heade omaduste parim kooslus. 
Välismaisetes katsetes juba 2017. aastal teistest sortidest kuni 18% kõrgema 
saagikusega. See sort on vähe lamanduv, katsetes on lamandumine olnud kuni 2%. 
Vanille terad on suured ja ühtlased. 1000 tera mass 53,5g. Hea võrsuja, haigustele vähe 
vastuvõtlik ja sobib väga hästi ka happelistele muldadele. Kasvuaeg päevades 93,9 
päeva. 2022.aasta Viljelusvõistlusel rekord saagikus 8,5t/ha.   

 

• FENNICA p.C2  -  UUS SORT!  HIND 490€/t 
Borealis aretatud uus kaherealine oder, mis on suure saagikusega ja tugeva kõrrega. 
Soome ametlikes katsetes esimeste seas tänu oma eriliselt tugevale kõrrele, mis hoiab 
ära saagi hilisemast lamandumisest tingitud saagi kahju. Äärmiselt hea 
võrsumisvõimega sort.  Lehelaiksuste suhtes vähevastuvõtlik, äärislaiksust ja 
jahukastet esineb vähesel määral, mida ei ole alati vaja tõrjuda. Sobib hästi ka 
happelistele muldadele. 2020.aasta Viljelusvõistlusel saagikus 7,7t/ha.   
Kasvuaeg päevades 98 päeva. 

 

• OVERTURE p.C2  -  HIND 480€/t 
Limagrainis aretatud kaherealine oder, mis on hea söödateraviljaks, kuna on suure 
saagivõimega. Sordi erilisteks omadusteks on väga hea haiguskindlus, ühtlaselt suured 
terad. Kasvuaeg päevades 96,4 päeva. 2014.aasta Viljelusvõistlusel saagikus 8,1t/ha.   

 

• HARBINGER p.C2  -  HIND 480€/t 
 

Kõrge saagipotentsiaaliga kaherealine odrasort, mis on turul olevatest sortidest üks 
tugevama kõrrelisi. Sordi erilisteks omadusteks on terade ühtlikus ja jahukaste kindlus. 
Kasvuaeg päevades 98 päeva. 

 
Põlduba 

• LOUHI p.C2  -  650€/t 

Varajane, väikseteraline põlduba, mis on hea eelvili talinisule. Soome ametlikes 
katsetes saagikus 10% kõrgem kui Kontul. Aretuse käigus on saadud varrel paiknevad 
esimesed kaunad maast kõrgemale ja valmimine ühtlasemaks. 1000 seemne mass 
kõigub 400g ringis. Kasvuaeg 106 päeva. Kõrgus 90cm. Kontu edasiarendus 20 aastat 
hiljem. 

 
Põldtimut 

• RHONIA p.C  -  2,6€/kg    UUS SORT! 

Uus sort Eestis, mis on väga kõrge haljasmassi saagipotentsiaaliga. Säilitab kõrge 
saagitootmisvõime ka järgnevates niidetes. Lehelisem ja haljasmassi saagipotentsiaal 
suurem, kui teistel Eesti põldtimuti sortidel. Väga hea talvituja, kvaliteetne loomasööt. 
 
Rohkem lisainfot sortide kohta on leitav kodulehel www.seemnekeskus.ee 

 

http://www.seemnekeskus.ee/
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Puhtimine 
Celest Trio 060 FS 1,5l/t, lisandub tonni hinnale 50€ 
 

Pakkumise tingimused 

• Kõikidele hindadele lisandub käibemaks 20%. 

• Oder, nisu BigBag 1000kg, põlduba, kaer BigBag 600kg.  

• Hind sisaldab transporti kliendini Mandri – Eesti piires alates 5 tonnist. 

• Hinnapakkumine kehtib kuni 30.12.2022 või kuni kaupa jätkub. 

• Tarnitavate kaupade maksetähtaeg on 30 päeva tarnest. 

• Pikk makse on võimalik Tartu Mill-iga müügilepingu sõlmimisel toidunisu Quarna ja 
kaera kasvatamisel. 

 
Tellimuste esitamine telefonil 52 21 659 või meili teel erkioidermaa@gmail.com 
 
Lugupidamisega, 
Erki Oidermaa 


