
EPKK x PMK

• 10.00-10.30 tutvustus

• 10.30-12.00 Teemad

1. muldade temaatika 

2. taimehaiguste temaatika

3. seemned, katsekeskuste temaatika 

4. silo temaatika (sh siloseire)

• 12.30-13.00 Lõunasupp 

• 13.00-14.00 EPKK omavahel

• 14.00-15.00 PMK laborite külastus 



Teaduse 4/6, Saku, 75501

pmk.agri.ee

Asutatud 1998 aastal

Finantseerimine:

~60% riigi eelarvest

~40% klientidelt (proovide 

toojad)



VISIOON JA MISSIOON 

Põllumajanduslike analüüside ja põldkatsete 
tunnustatud kompetentsikeskus.

Usaldusväärne partner 
riikliku kontrollisüsteemi rakendamisel, 

põllumajandus- ja maaelupoliitika kujundamisel, 
uute teadmiste loomisel ja levitamisel.

Pakume tuge 

põllumajanduse, keskkonna ja maaelu valdkonna 
partneritele vajalike otsuste tegemisel

VISIOON

MISSIOON
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KURESSAARE

PMK 

TARTU

7 PMK 

JÄNEDA

 ~170 töötajat  

 Keskmine vanus 52 aastat

 Kõrgharidusega 68%





JÄRELEVALVE ANALÜÜSID

MAAELUMINISTEERIUM

PÕLLUMAJANDUS-

AMET

RIIGIVÕIM

LABORATOORSED ANALÜÜSID

PÕLDKATSED

JÄRELEVALVE 

ANALÜÜSID

PÕLDKATSED

LABORATOORSED

ANALÜÜSID

AKREDITEERIMINE

RINGTESTID

AKREDITEERIMINE    

SORDIVÕRDLUSKATSED

REFERENTSANALÜÜSID

PÕLLUMAJANDUSE 

REGISTRITE JA 

INFORMATSIOONI 

AMET

VETERINAAR- JA 

TOIDUAMET

PÕLLUMAJANDUS-

UURINGUTE 

KESKUS

TEADUSASUTUSED:

ETKI, EMU,

EESTI AKREDITEERIMIS-

KESKUS

RAHVUSVAHELISED 

ORGANISATSIOONID:

ICC

AOAC

ISTA

CPVO

EU-RL

ERAKLIENDID

KONTROLLANALÜÜSID

EKSPERTIIS

SEKKUMISOST
MUUD RIIGASUTUSED:

TARBIJAKAITSEAMET

MAKSU-JA TOLLIAMET



PMK 

PÕHITEENUSED

 LABORIANALÜÜSID (prioriteedid – toiduohutus, söödaohutus, 

taimekaitse, väetised, taimetervis, sordiaretus ja taimne paljundusmaterjal, 

faktipõhine keskkonnahoid)

 PÕLDKATSETE TEOSTAMINE (sordiaretus ja taimne paljundusmaterjal)

 MAK SEIRE JA HINDAMINE (faktipõhine/täiendav keskkonnahoid)

 HEA PÕLLUMAJANDUSTAVA JA MULLASEIRE ning muud agro-

ökoloogilised uuringud ja analüüsid, digitaalsed lahendused põllumajanduses 

(maakasutus, maaparandus, täiendav keskkonnahoid)

 MAAMAJANDUSLIKE ANALÜÜSIDE TEOSTAMINE ja 

põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasi (FADN) arendamine 

(põllumajandustootjate ja toiduainetööstuste konkurentsivõime)

 KONSULENTIDELE KUTSEKVALIFIKATSIOONI andja ülesannete 

täitmine 

 MAAELU VÕRGUSTIKUTÖÖ (sh innovatsiooni võrgustikutöö) 

korraldamine (maaelu ja kohalik kogukond)

KLIENDID:

• RIIKLIK 

KONTROLLI-

SÜSTEEM (PMA, VTA)

• TOOTJAD

• TEADUS



TEGUTSEMINE 

REFERENTLABORATOORIUMINA (RL)

Riigi volitatud labor koostööks EL RL-ga. PMK laboritel volitused:

 Taimekaitsevahendite jääkide määramine teraviljades ja loomasöödas;

 Taimekaitsevahendite jääkide määramine puu- ja köögiviljas;

 Raskemetallide sisalduse määramine toidus ja loomasöödas;

 Mükotoksiinide määramine toidus ja taimset päritolu loomasöödas;

 Aminohapete ja mikroelementide määramine loomasöötades kasutatavates söödalisanditest 

(lisaained);

 Alates aprillist 2019 ref.labori volitused taimetervise valdkondades (putukad, lestad, 

ümarussid, bakterid, seened, munasseened, viirused, viroidid, fütoplasma).



PMK KVALITEEDISÜSTEEMI 

ALUSED

PMK laboratooriumid on akrediteeritud vastavalt standardile EVS EN ISO/IEC 

17025

Seemnekontrolli laboril on ka ISTA (rahvusvaheline seemnekontrolli assotsiatsioon)

akrediteering

Söötade ja teravilja labor omab ka GAFTA (teravilja ja sööda kaubanduse assotsiatsioon)

sertifikaati

Katsekeskused on sertifitseeritud vastavalt standardile ISO 9001

Viljandi katsekeskus kuulub Ühenduse Sordiameti (CPVO) tunnustatud 

katsekeskuste hulka



MULLAD

PRIIT PENU



TAIMETERVIS

PIRET VAN DER SMAN



TAIMETERVISE JA MIKROBIOLOOGIA 

LABORATOORIUM (TTML)

 nematoodide määramine taimsest materjalist, 
mullast, puidulaastudest, putuka kehast

NEMATOLOOGIA

MÜKOLOOGIA
 seenhaiguste määramine taimsest materjalist

ja mullast; umbrohuseemnete määramine

ENTOMOLOOGIA

BAKTERIOLOOGIA

VIROLOOGIA

 enamlevinud putukkahjurite määramine

 taime bakterhaiguste määramine

 taime viirushaiguste ja viroidide määramine



Peamised taksonoomilised grupid, mis põhjustavad taimehaiguseid (a) ning 

taimehaiguste levimise põhjused (b):
Anderson, P.K. jt, 2004. Trends Ecol. Evol. 19(10), 535–544



Kõige levinumad kartuliviirused:

•Kõige levinumad kartuliviirused:

PVYN PVYO/C PLRV   

PVA PVM PMTV

PVS PVV PVX 

TRV TBRV TSWV 

•Eesti seemnekartulis reguleeritud 

viirused:

PVY      PVA       PVS

PVX      PVM    PLRV



Bakterioloogia valdkonnas määratavad OHTLIKUD 

taimekahjustajad kartulil

•Kartuli pruun-baktermädanik 

(Ralstonia solanacearum)

•Kartuli ringmädanik (Clavibacter 

michiganensis subsp. sepedonicus).



Mükoloogia e. seenhaigused:

• Kartuli pruunmädanik (Phytophthora

infestans)

• Kartuli mustkärn (Rhizoctonia solani)

• Fusarioos (Fusarium solani)

• Kartulivähk (Synchytrium

endobioticum)

• Geotrichum candidum

• Colletotrichum coccoides

• Helmintosporium solani

• Harilik kärntõbi (Streptomyces scabies) 

–bakter



Nematoloogia: vabalt elavad nematoodid

•Kartuliingerjas 

(Ditylenchus destructor)

•Kartuliingerjas on EU-s

seemnekartulis reguleeritud 

kahjustaja



Nematoloogia: Kartuli kiduuss

•Kollane kartuli-kiduuss

(Globodera rostochiensis)

•Valkjas kartuli-kiduuss

(Globodera pallida)

•Mõlemad kiduussi liigid on ohtlike 

taimekahjustajate nimekirjas



Kartuliproovidega seotud leiud 2018. aastal:

• Bakterioloogia: Cms ja Rs (esmaleid)

• Viroloogia: PVY, PVM ja PVS

• Nematoloogia: Ditylenchus destructor,

Globodera rostochiensis, Globodera pallida 

(esmaleid)



PÕLLUMAJANDUSUURINGUTE KESKUSE 

KATSEKESKUSED 

Ülle Soorm Viljandi katsekeskus

ylle.soorm@pmk.agri.ee majanduskatsete büroo juhataja

VILJANDI

KUUSIKU

VÕRU



• Riiklike sordivõrdluskatsete korraldamine ning läbiviimine Eesti 

sordilehe koostamiseks

• Sertifitseeritud seemnepartiide järelkontrolli põldkatsete 

läbiviimine OECD seemneskeemidele vastavalt

• Sortide registreerimiskatsete ehk 

EÜP (eristatavuse, ühtlikkuse ja 

püsivuse) katsete läbiviimine

• Jätkukatsetus Eesti sordilehes 

olevatele sortidele

• Katsed firmadele



Riiklike sordivõrdluskatsete korraldamine ning 

läbiviimine Eesti sordilehe koostamiseks

• Hinnatakse saaki, kvaliteeti, haigus- ja talvekindlust 

ehk siis viljelusväärtust Eesti tingimustes

• Kaheaastase katsetsükli edukalt läbinud sordid 

võetakse Eesti sordilehe nimekirja 

Sordivalikukomisjoni poolt

• Katsetatavad kultuurid on 

tera- ja kaunviljad, õlikultuurid, 

kartul, heintaimed, mais



Sordivõrdluskatsete tulemused on 

digitaalselt kättesaadavad 

PMK Viljandi katsekeskuse kodulehel

https://pmk.agri.ee/viljandi2/katsed/otsing.php?lang=est

Lisaks anname iga-aastaselt välja kogumikku 

„Riiklike majanduskatsete tulemused“

• 2019. aasta oli katses 244 sorti 

976 katselapil

https://pmk.agri.ee/viljandi2/katsed/otsing.php?lang=est


Sertifitseeritud seemnepartiide järelkontrolli põldkatsete 

läbiviimine OECD seemneskeemidele vastavalt

• Hinnatakse seemnepartiide sordiehtsust ja sordipuhtust

SE, E, C1 – 100% partiidest

C2 – 5-10% partiidest (pisteline valik PMA poolt)

• Katseid teostatakse tera- ja 

kaunviljadele, heintaimedele, 

köögiviljadele ja õlikultuuridele 

• 2019. aastal oli katses 

456 partiid



Seemneproovid

• 1.04.2019. alates ei ole 

sert.seemneproovide analüüsimisel 

riigilõivu. Analüüsimine toimub 

PMK kehtestatud hinnakirja alusel

• Koolitame seemneproovide võtjaid -

momendi seisuga on koolitustunnistus antud 

21 tegevusloaga proovivõtjale



Sortide registreerimiskatsete ehk EÜP (eristatavuse, 

ühtlikkuse ja püsivuse) katsete läbiviimine

• Katseid teostatakse talinisule, suvinisule, suviodrale, 

kaerale, põldhernele, päideroole

• 2019. aasta oli katses 

23 kandidaatsorti 

375 katselappi + 900 pearida

• EÜP katseid teostatakse 

CPVO (Ühenduse Sordiameti)

juhendite järgi



Teeme koostööd tuntud põllumajandusfirmadega Eestist ja 

välismaalt, kes katsetavad meie juures erinevate 

kasvatustehnoloogiate  (külviajad, harimisviisid, sordid, väetamine, 

taimekaitse, talvekindlus) mõju saagile.

Selline koostöö on kasulik ja vajalik

mõlemale osapoolele, aga

kõige vajalikum põllumehele, 

kellele tutvustame katsetulemusi

suvistel põllupäevadel

ja talvistel seminaridel.

Koostöö



Akrediteeritus

• 2007. aastast omavad PMK katsekeskused põldkatsete 

läbiviimisele ISO sertifikaati 

• 2009. aastast omab 

PMK Viljandi 

katsekeskus CPVO 

akrediteeringut



Kuusiku Põllumajanduspark

Kuusiku Põllumajanduspark on 5-hektarine maa-ala, 

millel paiknevad põllukultuuride kollektsiooniaed, 

köögivilja- ja dekoratiivkultuuride aed, viljapuu- ja 

marjaaed ning näidiskatsed



KUUSIKU KATSEKESKUS

Teaduskatsed

ETKI tellimusel pikaajalised katsed 

• külvikorra väetuskatse

• mullaharimisviiside ja külvikorra 

mõju saagile

• lupjamiskatse

PMK PSUO erinevad mahe-ja tavaviljeluse katsed

Katsete tulemusi kasutatakse MAHE ja KSM toetuste 

saajate koolitamisel



Viimastel aastatel oleme saanud soetada uut katsetehnikat



Korraldame põllupäevi, 

koolitame põldtunnustajaid

ning osaleme Avatud talude 

päeval





SILO JA SILOSEIRE

ANN AKK



SILOSEIRE (1)

• Loomade jõudluse kiire suurenemine viimasel kümnel aastal 

on nõudnud sööda toiteväärtuse täpsemat määramist.  

Veisekasvatuse põhisöödaks loetakse silo.

• Rohusöötade varumisel on kvaliteeti määravaks tingimuseks 

heintaimede optimaalse niiteaja õigeaegsus. 

• PMK koostöös Eesti Taimekasvatuse Instituudiga alustas 

2002. aastal rohusilo tegemise I niite optimaalse aja seirega. 

Seiret on iga-aastaselt jätkatud käesoleva aastani. 



SILOSEIRE (2)

• Eesti erinevates piirkonnades valitud põldudelt (põldtimut, 

I aasta ristikurohke põldhein, II- III aasta põldhein, lutsern, 

karjamaa-raihein jm) võetakse tootjate esindajate poolt alates 

maikuu kolmandast dekaadist esmaspäeviti nädalase intervalliga 

rohuproove, mis saadetakse PMK  söötade ja teravilja laborisse 

• Labor määrab rohu kuivaine, toorproteiini, happekiu ja 

neutraalkiu sisalduse ning arvutab kuivaine seeduvuse



SILOSEIRE (3)

• Alates 2006. aastast avaldatakse analüüside tulemused 

PMK kodulehel (http://pmk.agri.ee) sama nädala 

kolmapäeval, kajastades ka nädala kestel toimunud 

muutusi. 

• Teemat kommenteerib Uno Tamm Eesti 

Taimekasvatuse Instituudist.



SILO ANALÜÜS (1)

• Et hinnata silo kvaliteeti on vaja teada tema toitainelist 

koostist ja fermentatsiooni-näitajaid.

• PMK söötade ja teravilja laboris analüüsitakse igast toodud 

siloproovist mõlemasse gruppi kuuluvad näitajad.

• Siloproovi kuivatatud osast määratakse 

toitaineline koostis. Kasutame rohusöötadele 

omast analüüsiskeemi, määrates kuivaine, 

proteiini, kiufraktsioonide ADF ja NDF ning 

tuhasisalduse.



SILO ANALÜÜS (2)

• Pressitud silomahlast määratakse pH (üldreeglina  pH > 4,7 .näitab 

vale käärimist) ja käärimisparameetrid: piimhappe ja lenduvate 

rasvhapete summaarne sisaldus, ammoniaaklämmastiku sisaldus (suhe 

üldlämmastikku ei tohiks hea silo jaoks ületada 7%).  

• Piimhappe, lenduvate rasvhapete, proteiini laguproduktide ja 

redutseeruva suhkru koguse kindlaks tegemiseks kasutame Soomes 

Valio laborites välja töötatud meetodit, mis põhineb silomahla 

keemilise puhverdusvõime määramises laias pH vahemikus (pH= 2-

12).

• Massanalüüsi puhul on otstarbekas kasutada kiireid ja odavaid, kuid 

küllalt täpseid ekspress-meetodeid. 



SILO

• Rohusilo toiteväärtus on oluliselt paranenud 

võrreldes heintaimede sileerimise optimaalse aja  

seire alustamisega.

• Iga loomakasvataja peab olema 

teadlik, millise kvaliteediga 

silo on farmis 

loomade söötmiseks olemas



ARUTELU



AITÄH!


