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� Backround:

− Agronomist from 
Helsinki, Finland 1997

− Advisory work in Finnish 
Organic Association 

− Special area organic 
horticulture

− Many contacts to Baltic 
countries

� Informacje:

− Agronom z Helsinek, 
Finlandia 1997

− Doradca w Fińskiej 
Organizacji Ekologicznej

− Specjalność: 
ogrodnictwo 
ekologiczne

- Liczne kontakty z                   
krajami bałtyckimi



Organic seed production in Estonia / Produkcja nasion 
ekologicznych w Estonii

Organic seed production in Estonia / Produkcja nasion 
ekologicznych w Estonii

� Total area of organic 
agriculture 155 000 ha, 
2013

� Number of organic seed 
producers about 20

� Cereals, legumes, 
vegetables, grasses, 
winter turnip rape

� Mostly seed of domestic 
varieties, market small for 
imported organic seeds

� Całkowita powierzchnia 
upraw ekologicznych         
- 155 000 ha, 2013

� Liczba producentów 
nasion ekologicznych
- ok. 20

� Zboża, rośliny strączkowe, 
warzywa, trawy, rzepak

� Głównie materiał krajowy;
mały rynek dla 
importowanych nasion  
ekologicznych



Estonian Crop Research Institute
(Jõgeva Plant Breeding Institute) / Estoński Instytut Upraw Jõgeva

Estonian Crop Research Institute
(Jõgeva Plant Breeding Institute) / Estoński Instytut Upraw Jõgeva

� Established in 1920

� Saku and Jõgeva institutes 
united 1.07.2013 = ECRI

� 156 workers in ECRI, 55 at 
Jõgeva breeding department

� 90 varieties in maintaining 
and  for sale, 5 GR varieties 
incl

� Agreement with the Nordic 
Genetic Rescource Center 
NordGen since 1997

Istnieje od 1920 
roku

Połączenie 
instytutów 
Saku i Jõgeva; 
1.07.2013 = 
ECRI

156 
pracowników w 
ECRI,  55 w 
wydziale 
uprawy Jõgeva

90 odmian w 
posiadaniu i na 

ż



Breeding in the ECRI 
Jõgeva Plant Breeding Department / Hodowla w Instytucie

Breeding in the ECRI 
Jõgeva Plant Breeding Department / Hodowla w Instytucie

� Breeder Ingrid Bender 
with carrot and onion seed 
plants

� Hodowca Ingrid Bender 
przy uprawie marchwi i 
cebuli



OÜ Tammevald - South-Estonia / OÜ
Tammevald - Estonia Południowa

OÜ Tammevald - South-Estonia / OÜ
Tammevald - Estonia Południowa

− established in 1998

− 105 ha fields, 25 ha in 
own use

− Previous experience 
in cereals, 
strawberries and 
fruits

− Now main products 
juice apples (23 ha) 
and vegetable seeds 
(0,5-1,5 ha)

− All organic

- Istnieje od 1998

- 105 ha pól, 25 ha na 
własny użytek

- Doświadczenie nabyte 
przy uprawie zbóż, 
truskawek i owoców

- Obecnie głównie 
produkcja soków 
jabłkowych (23 ha) i 
nasion warzyw (0,5-1,5 
ha)

- Wszystko ekologiczne



Co-operation with the ECRI Seed Centre / Współpraca z 
ECRI Seed Centre

Co-operation with the ECRI Seed Centre / Współpraca z 
ECRI Seed Centre

�(SE /E) seed from the 
Institute

�OÜ Tammevald 
produces standard
seed (ST) in organic 
fields

�Certified organic and 
seed production

�Own packaging 

� (SE/E) nasiona z 
Instytutu

� OÜ Tammevald 
produkuje nasiona 
standardowe (ST) na 
ekologicznych polach

� Certyfikowa produkcja 
ekologiczna i   
produkcja nasion

� Własne opakowania



Why Estonian seed? / Dlaczego Estoński materiał
siewny?

Why Estonian seed? / Dlaczego Estoński materiał
siewny?

�The northern-most 
vegetable breeder in 
the world:

− Very early varieties, 
grow well also in cool 
springs

− Tasty

− High-yielding

− Healthy

− Organic & local

� Mieszkańcy Północy-
słynni hodowcy warzyw:

- Bardzo wczesne 
odmiany, dobrze rosną
także w chłodne wiosny 

- Smaczne

- Wysoko wydajne 

- Zdrowe 

- Ekologiczne & lokalne



Varieties grown / Odmiany uprawianeVarieties grown / Odmiany uprawiane

� French dwarf bean 'Vaia’

� Radish 'Jõgeva 169'

� White cabbage 'Jõgeva'

� Fresh pea, 'Aamisepp' and 
'Valma'

� Tomato 'Terma'

� Faba bean ‘Sulev’ (testing, 
GR?)

� Soja 'Laulema'

� Bitter onion Peipsi - type 
'Jõgeva 3'

� Francuska fasola karłowata 
'Vaia'

� Rzodkiewka 'Jõgeva 169'

� Biała kapusta 'Jõgeva'

� Świeży groszek, 'Aamisepp' i 
'Valma'

� Pomidor 'Terma'

� Bobik ''Sulev'' (testowanie)

� Soja ''Saremaa''

� Cebula szalotka Peipsi- typ 
'Jõgeva 3'



Estonian bitter onion 'Jõgeva 3‘ / Estońska gorzka 
cebula "Jõgeva 3"

Estonian bitter onion 'Jõgeva 3‘ / Estońska gorzka 
cebula "Jõgeva 3"

� Long tradition in home gardens in 
Eastern-Estonia

� Strong demand e.g. in restaurants

� Seed production in greenhouses

� Need to develope the  set onion 
production

� Wieloletnie tradycje uprawiania w 
ogrodach przydomowych na 
wschodzie Estonii

� Duże zapotrzebowanie, np. w 
restauracjach

� Produkcja nasion w szklarniach 

� Potrzeba rozwinięcia produkcji 
dymki



Tomato 'Terma‘ / Pomidor 'Terma‘Tomato 'Terma‘ / Pomidor 'Terma‘
�Very early

�Suitable also for open 
fields

�Wanted by hobby 
gardens enthusiasts

� Bardzo wczesna odmiana

� Nadaje sie na pola

� Ceniony przez                      
hobbystów i miłośników       
ogrodów



Legumes / Rośliny strączkoweLegumes / Rośliny strączkowe
� 'Laulema' - the most early 

soja in the world? Official 
variety listed at the end of 
2013

� Early Vicia Faba, in trials, 
farms own variety 'Sulev'

� French dwarf bean 'Vaia'

� 'Laulema' – najwcześniejsza 
odmiana soi na świecie? 
Oficjalna odmiana pod koniec 
2013 r.

� Wczesna Vicia Faba, 
testowana, uprawa własnej 
odmiany ''Sulev''

� Francuska fasola karłowata 
'Vaia'



Flaming for weeding / Wypalanie chwastówFlaming for weeding / Wypalanie chwastów

�Finnish flaming 
machine Elomestari 
for weeding

− Capasity up to 2 ha

Fińska maszyna do 
wypalania chwastów 
Elomestari 

- Wydajność do 2 ha



Who is buying? / Kto kupuje?Who is buying? / Kto kupuje?

�Direct organic 
farmers

�One seed company

�Garden societies

�Potential for all 
countries with cool 
growing climate

�Co-operation needed 
to increase the 
amounts. 

� Bezpośrednio rolnicy
ekologiczni

� Firmy jednego 
nasiona

� Towarzystwa 
ogrodnicze

� Potencjał dla państw 
z chłodnym klimatem

� Współpraca jest 
potrzebna w celu 
zwiększenia ilości.



Good germination results / Dobre wyniki 
kiełkowania

Good germination results / Dobre wyniki 
kiełkowania

� Small scale seed production 
can give excellent results !!

� Produkcja nasion na małą
skalę może dostarczyć
wyśmienitych wyników!!



How to develop the organic seed sector? / Jak rozwinąć
sektor nasion ekologicznych?

How to develop the organic seed sector? / Jak rozwinąć
sektor nasion ekologicznych?

� Network for small 
companies

� Co-operation with GB and 
breeders

� Common info and selling 
stand on Biofach

� Active article writing, web 
page and web advertising

� To remember: still most of 
the vegetables are 
produced in private 
gardens

� Sieć małych firm 

� Współpraca z GB i 
hodowcami 

� Wspólne informacje i 
wspólne stoisko sprzedaży 
na targach Biofach

� Aktywne pisanie artykułów, 
strona internetowa i reklama 
internetowa 

� Pamiętaj: nadal większość
warzyw produkowana jest w 
prywatnych ogrodach



OÜ Tammevald - S-EstoniaOÜ Tammevald - S-Estonia

� Dziękujemy za Państwa uwage

� Znajdź nas na Facebooku ”OÜ Tammevald”

� Nasiona dostępne na: www.elomestari.fi

� tammevald@gmail.com

� Thank you for your attention

� Follow us in Facebook ”OÜ Tammevald”

� Seeds available from www.elomestari.fi

� tammevald@gmail.com


