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Eesti Tarvitajate Keskühisus sordi Sangaste kohta 

IX Seemnevilja näitusel 1931. a. 

Tõstmaks põllumeeste huvi ja soodustamaks 

sordi levikut maksis riik Sangaste rukki eest 10-

30% kõrgemat hinda kui hariliku maarukki eest. 

Sangaste suur tera, väga hea talvekindlus ja 

kõrge terasaak.

“Sangaste rukis – põllumehe kasu!” 



Sordiaretus = teadus + looming + kunst + 

pühendumus = INNOVATSIOON

Teadmistest peab olema KASU



30. märtsil 1919.a. toimus Tallinnas Eesti Põllumeeste Seltsi 

koosolek, kus asutati Eesti Sordiparanduse ja 

Seemnekasvatuse Edendamise Selts. 

Eesti Sordiparanduse ja Seemnekasvatuse Edendamise Selts 

asutas Jõgevale Sordikasvatuse. 

M. Pilli juhtimisel alustati tegevust 11. mail 1920.a. 

Mõisahoonete tööruumideks ja töötajate eluruumideks 

kohandamise, katsetöödeks vajalike töövahendite muretsemise 

ning töötajate palkamise kõrval oli olulisemaks toiminguks 

raha leidmine ehk "santimine" nagu tavatses öelda M. Pill.



Miks just ‘Sangaste’?

Loodud “rukkikrahv” F. von Bergi poolt 1875.a. 
Teadaolevalt vanim teraviljasort Euroopas, vanim
registreeritud rukkisort maailmas

Haiguskindlus

Talvekindlus (külmakindlus  ja lumiseenekindlus)

Suur tera

Geneetiline potentsiaal – aretuse lähtematerjaliks 
Soomes, Kanadas,Venemaal, Saksamaal



See on väike samm inimesele,

kuid suur samm inimkonnale!

Neil Armstrong, esimene inimene Kuul 

20.07.1969 USA astronaut Apollo 11



See on väike samm inimesele,  kuid suur samm inimkonnale!

Neil Armstrong„Rukkikrahv“ F. v Berg



Talirukis ‘Sangaste’ 1875

• 1834.a - M. Muravjov (Venemaa)
• 1875.a - W. Rimpau Schlanstedtis (Saksamaa) 
• 1880.a - F. Lochow Petkuses (Saksamaa) 
• 1894.a - N. Rudnitski Vjatka SAJ (Venemaa) 

Käeoleva ajani on säilinud ainult N. Rudnitski sort ‘Vjatka’, 
mida kasutatakse Venemaal vähesel määral

•Käesoleval ajal on vanimaks maailmas tootmises 
levinud kultuurrukki sordiks “rukkikrahv” F. Bergi 
poolt 1875.a. loodud ‘Sangaste’.



Krahv F.G.M. von Berg

Grand Prix suur kuldauraha

talirukis ´Sangaste´

EXPO 1889, Pariis



Victor Bergi pojad 

Fred          Wolfgang Reinhard



Laenatud kandlega kaua ei mängi,

Laenatud leivaga lulli ei löö.

Omal on pill, siis määta või määgi,

Omal on leib, siis sõku või söö.

Hando Runnel, ERS I asutajaliige



“Ei või ka ainult üksi võõraste pääle

lootma jääda, vaid peame ise katsuma

oma olude kohaseid sorte välja arendada.

Seda töökava tuleb igat pidi edendada,

selle juures ei tohi kuludega kokkuhoidlik 

olla, sest oludekohane hää sort tasub 

tehtud kulud saja- ja tuhandevõrdselt 

lühikese ajaga.”

Mihkel Pill

Jõgeva Sordikasvandus

1920. aasta aruanne



• Üksnes see rahvas võib oma julgeoleku 

peale kindel olla, kellel leib ja 

leivakõrvane omast käest võtta!

Carl Robert Jakobson

Rukis ja leib - rahvusliku iseolemise kandjad



XV Seemnevilja näituse väljaandes (1937) kirjutab 

R. Tamm: 

“Kodumaal aretatud sordid ja kodumaal 

kasvatatud seeme on väärtuslikum ja 

kohasem meie oludele kui väljast sissetoodud 

odavam seeme. 



‘Sangaste’ Kanadas



‘Kodiak’ Kanadas



Rukkitooted



Tooted talirukkist ‘Sangaste’ 



Rein Hanson

Tõnis Kask

1993



Talirukis Sangaste 140

Rukkikrahv Berg 170

95 aastat sordiaretust Jõgeval

Eesti Rukki Selts 15

Enam tähelepanu rukkile!



EESTI RUKKITEE

„Enam tähelepanu rukkile“

More Attention to Rye“

Rukis – Eesti rahvuskultuuri-, 

ajaloo- ja teadusväärtus



Eesti rukkiaasta 2015



Lühikõrreline ‘Sangaste’

•Uudse suunana talirukki sordiaretuses on 
dr. H. Remmelga (EPMÜ EBI) poolt 1992.a. loodud 
dominantset lühikõrrelisuse geeni (Dm) kandvate 
talirukkipopulatsioonide kasutusele võtmine.

•1997.a. alustati dominantsete populatsioonide 
hulgast eliittaimede valikuid Jõgeva Sordiaretuse 
Instituudis. Loodud lühikõrrelise homosügootse 
populatsiooni keskmine taime kõrgus on 84 cm.



Kohalikku sorti taimede

kasvatamise toetus 

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



Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus 

Tagada kultuuripärandi ja geneetilise mitmekesisuse seisukohast 
olulise kohaliku taimesordi, talirukkisordi ‘Sangaste’ säilimine.

Põllumajandustootjad, kellel on keskkonnasõbraliku 
majandamise või mahepõllumajandusliku tootmise kohustus

5-aastase kohustusega toetus

Igal aastal vähemalt 5 hektaril

Sertifitseeritud seemne kasutamine

Eesti maaelu arengukava 
2007-2013 ja 2014-2020



Eesti 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 



Talirukkisordi ‘Sangaste’ kasvatamise toetus

Aasta Taotlejaid ha
Toetus 

eur

2009 8 308 9785

2010 20 631 20241

2011 30 839 22785

2012 47 1102 33297

2013 44 883 28060

2014 42 769 23626

2015 85 1002 32064

2016 75 937 29984



Talirukkisortide sertifitseeritud seemnepõllud 

2016. a (ha)

Sangaste 124,8

• Kämara Mahe OÜ 57,3

• Tamme Talu 37,8 

Elvi 105,7

• OÜ Väljaotsa 42,3

• Baltic Seeds 36,3

• OÜ Pühaoru talu 23,5

• ETKI 3,6

• Vambo 5,4

• Sadala SK





Viljelusvõistlus
MTÜ Viljeluspäevad (2015. a)

Andmed M. Ameerikas

2015 Saak

järjestus

Ettevõte Esindaja Maakond Sort pind t/ha

ha t/ha

Vitsjärve 
Põldur 

Tanel 
Tõrvand Jõgevamaa Palazzo

13,0 10,3 1

Savikoti Agro Tuuli Vaarak Viljandimaa Palazzo
29,2 9,83 2

Halinga OÜ Argo Lääts Pärnumaa Memphisto
38,0 9,80 3

Bioman Agro 
OÜ Teele Vaarak Viljandimaa Palazzo

8,9 9,34

Luunja Mõis Aare Leidik Tartumaa Palazzo
20,1 8,70

Kaarli TÜ Tarmo Ivask Tartumaa Palazzo
17,0 5,91

2016. a Tuuli Varrak Savikoti Agro 10,4 t/ha 





Rahvusvaheline rukkitee projekt:

rahvusvahelise koostöövõrgustiku loomine
• This message is sent on behalf of

• Dr Eleonora Dupouy, Food Safety and Consumer Protection Officer for Europe and Central Asia, REUTD

•

• On behalf of the FAO’s Regional Office for Europe and Central Asia, I have the honor to invite you to participate in a survey to inventory all ongoing research, breeding 
activities and projects on winter rye varieties across the region. Your participation in the survey would be much appreciated. Your answers and insight will be useful for 
developing a regional project to support the networking activities of major actors in the rye value chain, including breeders and researchers. I believe, improving 
networking in the rye value chain will contribute to enhanced collaboration and information-sharing among rye breeders, researchers and other relevant actors to obtain 
more varieties of rye with improved nutritional properties for food purposes. The long-term objective of the future project is to increase the role and contribution of rye to 
sustainable food security, nutrition and agri-food systems by diversifying rye varieties and increasing their availability.

•

• Please access the on-line survey on rye breeding and research activities at the following link: https://www.surveymonkey.com/s/3C6HVSH

•

• Completing the survey should take no more than 10 to 15 minutes. Before the questionnaire is submitted, it can be reopened to update previous responses and complete 
it in several sessions at your convenience. I would appreciate if you could complete the survey by 10 April 2015. 

•

• I would also appreciate if you forward this message to other colleagues at your institution who may be interested in both sharing their experience of working on rye as well 
as participating in the foreseen networking activities. 

•

• For additional information or clarification please contact Ms Kata Kerekes by e-mail (kata.kerekes@fao.org), or telephone (+36 1 461 2005). 

•

• With thanks for your kind collaboration and best regards,

•

• Eleonora Dupouy

•

• Dr. Eleonora Dupouy

• Food Safety and Consumer Protection Officer 

• Regional Office for Europe and Central Asia

• Food and Agriculture Organization 
of the United Nations, FAO

• Benczur utca 34, H-1068 Budapest, Hungary

• Tel.: (+361) 814-1251

• Mobile tel.: +36-30-4732327

• Fax: (+361) 351-7029

• E-mail: Eleonora.Dupouy@fao.org

FAO Euroopa ja Kesk-Aasia osakonna algatus 

rukki sordiaretuse, seemnekasvatuse, 

teadusliku uurimise, rukkijahu jahvatamise 

ja rukkileiva küpsetamisega tegelevate

ettevõtete ja asutuste ühendamine 

üle-euroopalisesse organisatsiooni

https://www.surveymonkey.com/s/3C6HVSH
mailto:kata.kerekes@fao.org
mailto:Eleonora.Dupouy@fao.org


Eesti Rukki Seltsi
auliige

Gerd Kanter
olümpiavõitja



• Rukkileival on märkimisväärne osa Eesti rahva ajaloos 

ja kultuuris, rukkileiva tootmisel on meil pikad 

traditsioonid, oskused ja head kogemused. 

• Rukkileiva tervislikkus inimorganismile on tõestatud. 

Maailmas valitsev tervisliku toitumise trend on 

kandunud ka Eestisse. 

• Eesti rukkileib on praktiliselt puhas naturaalne toode.

• Talirukkisordi ‘Sangaste’ olulisemad positiivsed 

omadused on väga hea talvekindlus ja suur tera. 

Sordiaretuse ning geneetika seisukohalt pakuvad huvi 

ka pikk pea ja tugev kõrs. 

• Hea talve- ja haiguskindlus võimaldavad minimeerida 

keemiliste taimekaitsevahendite kasutamist 

taimehaiguste ja umbrohtude tõrjeks ning loovad head 

eeldused maherukki tootmiseks.





Austus

•“Oma järeltulijaile polnud 
laostunud krahv Bergil 
õieti midagi pärandada. 
Kuid tema pärandi 
väärtust eesti rahvale ja 
kogu inimkonnale on otse 
võimatu arvudes 
väljendada.” 

(Juhan Kahk)



Rukkikuningas Hans I




