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Põllumajandusuuringute 
Keskus (PMK)
Teaduse 4/6, Saku, 75501
www.pmk.agri.ee 

• Usaldusväärne partner riikliku 
kontrollisüsteemi rakendamisel, 
põllumajandus- ja maaelupoliitika 
kujundamisel, uute teadmiste loomisel ja 
levitamisel

• Põllumajanduslike analüüside ja 
põldkatsete tunnustatud 
kompetentsikeskus

• Pakub tuge põllumajanduse, keskkonna- ja 
maaelu valdkonna partneritele erinevate 
otsuste tegemisel

PMK on põllumajandust ja maaelu arengut 
toetav Maaeluministeeriumi poolt 
hallatav riigiasutus
PMK ühendab erinevaid laboreid, 
katsekeskusi ja osakondi, mis tegelevad 
põllumajanduskeskkonna seire, 
maamajanduse analüüsi ja maaelu 
võrgustikutööga
• PMK finantseerimine:

• ~ 60% riigi eelarvest
• ~ 40% klientidelt (proovide toojad)
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"Põllumajandusuuringute Keskus 
ajas ja ruumis. PMK 20„
www.pmk.agri.ee/et/meist/ajalugu

• PMK katsekeskuste ja seemnekontrolli labori 
ajalugu ulatub Eesti Vabariigi 
algusaegadesse

• Üheks asutuse eelkäijaks on ka 1964. aastal 
Sakus tööd alustanud Vabariiklik 
Agrokeemia Laboratoorium

• Aastal 1998 loodi Taimse Materjali Kontrolli 
Keskus, mis 2004. aastal nimetati 
Põllumajandusuuringute Keskuseks
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PMK töötajad
• 161 töötajat

• 13 juhtkonnas 
• 55 osakondades
• 67 laborites
• 26 katsekeskustes 

• 68% töötajatest on 
kõrgharidusega
• 24 bakalaureuse 

kraadiga
• 85 magistrikraadiga
• 5 doktorikraadiga
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PMK põhiteenused
• Laboriteenused
• Põldkatsed
• Põllumajandus-

keskkonna uuringud
• Maamajanduse 

valdkonna uuringud
• FADNi andmebaas
• Maaelu arengukava 

hindamine
• Maaelu võrgustikutöö
• Konsulendi kutse 

andmine 
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Põllumajandusuuringute 
Keskus

Maaeluministeerium
Riigivõim

Veterinaar- ja 
Toiduamet

Järelevalve analüüsid

PRIA
Sekkumiskokkuost

Eesti Akrediteerimis-
Keskus

Akrediteerimine

Rahvusvahelised organisatsioonid: 
ICC, AOAC, ISTA, CPVO, EU-RL

Ringtestid, akrediteerimine, sordivõrdluskatsed, 
referentsanalüüsid

Erakliendid
Laboratoorsed analüüsid, põldkatsed

Teadusasutused: 
ETKI, EMU

Põldkatsed, laboratoorsed 
analüüsid

Muud riigiasutused: 
Tarbijakaitseamet, 
Maksu- ja Tolliamet

Kontrollanalüüsid, ekspertiis

Põllumajandusamet
Järelevalve analüüsid
Põldkatsed

23.12.2019 6



PMK kvaliteedisüsteemi alused

• Laborid on akrediteeritud vastavalt standardile EVS 
EN ISO/IEC 17025:2017 (22.11.2019)
• Seemnekontrolli labor on ka ISTA (Rahvusvaheline 

Seemnekontrolli Assotsiatsioon) akrediteeritud labor, 
akrediteerimistunnistus (16.01.2019)

• Söötade ja teravilja labor on ka GAFTA (Teravilja ja Sööda 
Kaubanduse Assotsiatsioon) tunnustatud labor

• Katsekeskused on sertifitseeritud vastavalt 
standardile ISO 9001
• Viljandi katsekeskus kuulub Ühenduse Sordiameti (CPVO) 

tunnustatud katsekeskuste hulka
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Laboriteenused
PMK-l on 
tänapäevane 
laboratoorne baas, 
mis on võimeline 
teostama enamiku
põllumajandus-
sektoris vajalikest 
analüüsidest

• Agrokeemia labor
• Mulla, väetiste, toidu, sööda analüüsid

• Jääkide ja saasteainete labor
• Taimekaitsevahendite ja mükotoksiinide analüüsid

• Seemnekontrolli labor
• Seemnete kvaliteedi määramine

• Söötade ja teravilja labor
• Teravilja ja söötade laboratoorsed analüüsid
• Kvaliteedi kontrollimine teravilja sekkumisostul
• Iga-aastane üle-eestiline siloseire

• Taimetervise ja mikrobioloogia labor
• Taimekahjustajate ja taimehaiguste laboratoorne määramine
• Mikrobioloogiliste analüüside teostamine
• Karantiinkasvuhoone valmisoleku tagamine
• Mikroorganismide kollektsiooni säilitamine ja arendamine
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Tegutsemine 
referentlaboratooriumina Referentlaborite 

tegevuse eesmärk 
on tagada erinevate 
laborite 
uurimustulemuste 
usaldusväärsus ja 
võrreldavus nii 
riiklikul kui ka 
rahvusvahelisel 
tasemel

PMK laborid on volitatud tegutsema riiklike 
referentlaboratooriumitena järgmistes analüüsi 
valdkondades:
• Taimekaitsevahendite jääkide määramine puu- ja köögiviljas
• Taimekaitsevahendite jääkide määramine teraviljast ja 

loomasöödast
• Raskemetallide sisalduse määramine toidus ja loomasöötades
• Mükotoksiinide määramine toidus ja taimset päritolu 

loomasöötades
• Aminohapete ja mikroelementide määramine loomasöötades 

kasutatavates söödalisanditest (lisaained)
• Alates 2019. a aprillist taimetervise valdkondades (putukad, 

lestad, ümarussid, bakterid, seened, munasseened, viirused, 
viroidid, fütoplasma)
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Agrokeemia labor

Teenused sektorile:
• Mullaanalüüsid (tipp-aastatel üle 50 000 mullaproovi ja üle 300 000 analüüsi)

• Väetiste, sh orgaanilise väetise (sh sõnnik) ja substraatide analüüsimine

• Mikroelementide ja raskmetallide sisalduse määramine (teravili, sööt, toit, toidutoore)

Koostöö:
• Eesti väetise- ja söödafirmadega, Maaülikooliga, TalTech-iga, ETKI-ga jne
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Jääkide- ja saasteainete labor

Teenused sektorile:
• Taimekaitsevahendite (TKV)

kvaliteedi määramine

• TKV jääkide sisalduse määramine

• Mükotoksiinide sisalduse
määramine

• Koostöö:
• TÜ Katsekoja, Eesti Maaülikooli, Tartu Ülikooli jt
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Seemnekontrolli labor
Teenused sektorile:
• Põllukultuuride ja köögivilja seemnete kvaliteedinäitajate 

määramine - puhtus, idanevus, eluvõime, niiskus, 
laokahjurid, haigused, tuulekaer, 1000 seemne kaal

• Laboril oluline roll seemnete sertifitseerimise protsessis

• Tunnustatud ISTA labor – ekspordiks vajalikud sertifikaadid

• Teenindame nii Eesti kui ka välisriikide kliente
• sh maailma suurimat heinaseemnetootjat DLF-i
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Söötade ja teravilja labor

Teenused sektorile:
• Teravilja ja sööda kvaliteedi näitajad

• Teraviljasaaduste (sh toiduks) kvaliteedi näitajad

• Siloseire (alates 2004. aastast, koostöö ETKI-ga)

• Riiklike majanduskatsete proovide kvaliteedi määramine

• Koostöö:
• Eesti Taimekasvatuse Instituut
• Eesti Maaülikool
• Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool (TalTec)
• Nordic/Baltic Feed Control
• Tsehhi Põllumajanduskeemia Instituut (UKZUZ)
• EVIRA/ Ruokavirasto
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Taimetervise ja mikrobioloogia labor

Teenused sektorile:
• Erinevate taimehaiguste, -kahjurite ja -kahjustajate määramine

• Mikrobioloogilised analüüsid taimsetest saadustest, söödast, 
kompostist ja mullast (bakterid, hallitus- ja pärmseened, 
toksilisus)

• Taimekasvatusega seotud mikroorganismide kollektsiooni 
säilitamine ja täiendamine

• Karantiinkasvuhoone – valmisolek ohtlike kahjustajate 
vastuvõtuks ja seireks

• Koostöö:
• Tallinna Tehnikaülikool (TalTec)
• Eesti Maaülikool, sh Polli
• Eesti Taimekasvatuse Instituut jt
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Peamised taimehaiguste tekitajad ja levimise põhjused
Anderson, P.K. jt, 2004. Trends Ecol. Evol. 19(10), 535–544

Viirused 47%

Seened 30%

Bakterid 16%

Fütoplasmad 
4%

Nematoodid
1%

Tundmatud 
tekitajad 2%

TAIMEHAIGUSED
Inimtegevuse 

tagajärjel 
patogeeni 
levik uude 

paika
56%

Ilmastiku 
tingimused ja 

muutused
25%

Viljelustehnika
9%

Siirutajate 
populatsiooni 

muutus
7%

Haigustekitajate 
genoomi muutus

2%

Elupaiga 
muutused

1%

LEVIMISE PÕHJUSED
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Laborite kaasajastamine – eesmärgiks 
kiirem, täpsem tulemus!

• Laboriseadmete uuendamine
• Laborite infosüsteemi (LIS) arendus
• Laborihoone renoveerimine (kaasaegsetele nõuetele vastavus) sh sisseseade 

uuendamine, funktsioonipõhine ruumilahendus
• Kvalifitseeritud tööjõud
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LIS arenduse eesmärk

• Laborite infosüsteemi (LIS-i) eesmärk – PMK 
teenused on digitaliseeritud
• Andmed põllult otse LIS-i
• Kiirem ja täpsem andmevahetus
• Analüüside teostamine automatiseeritud
• Analüüsitulemused otse äppidesse

• Põllumehe igapäevakasutuses on äpid, analüüside 
tulemused on kohe visualiseeritud ja põllumehe käsutuses

• Kiire andmeanalüüs- ja vahetus võimaldab anda detailseid 
online ennustusi ning soovitusi igale põllupidajale

• PMK teenused ja lahendused on oluliseks osaks 
digitaliseeritud ja robotiseeritud põllumajanduses
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Põldkatsed 
• PMK-l on 3 katsekohta:

• Kuusiku katsekeskus
• Viljandi katsekeskus (Mataperas)
• Võru katsejaam (Väimelas)

• Kokku on 380 hektarit maad ja katseid 10 000 katselapil

Viljandi katsekeskus on üks 27 EL CPVO tunnustatud katsekeskustest (ainuke Baltimaades) –
firmadel on võimalus tellida katseid põhjamaistes klimaatilistes tingimustes
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Põldkatsed

Teenused sektorile:
• Riiklikud majanduskatsed (sordivõrdlus)

• 342 sorti oli katsetuses 3019. aastal
• Uute sortide säilimise kontrolli katsed
• Seemnepartiide järelkontrolli katsed

• 452 partiid 2019. aastal

• Katsed erafirmadele (Eesti, välismaa -
külviajad, harimisviisid, sordid, väetamine, 
taimekaitse mõju saagi kujunemisel)

• Teaduskatsed (sh ETKI-le 15 ha, vanimad 
katsed 1960ndatest) Kuusiku katsekeskuses

• MAK teadmussiirde (PIP) katsed
• Põldtunnustajate koolitamine
• Kuusiku põllumajanduspark
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Katsekeskuste tehnika
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Sordivõrdluskatsete andmebaas
www.pmk.agri.ee/et/katsekeskused/katseandmed 

• Andmebaasi on koondatud katsetes olevate kultuurid 
katsetulemused
• Otsingus saab kasutada erinevaid parameetreid, näiteks 

talivili või suvivili, sordinimetus, katsekoht ja katse aasta
• Andmebaasi varasemad andmed on aastast 2002
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Kuusiku põllumajanduspark
www.pmk.agri.ee/et/katsekeskused/Kuusiku-pollumajanduspark 

2004. aastal loodud Eestis ainulaadse pargi 
põhieesmärgiks on maaelu ja 
põllumajanduse ajaloo ning tänapäeva 
põllumajanduse tutvustamine

Park on külastajatele avatud hommikul kella 
9st kuni päikeseloojanguni!

Kokku 5 hektaril on:
• Eesti peamised põllu-, rohumaa- ja 

aiakultuurid
• Näidiskatsed
• Eesti mullad
• Põõsasriba, ääre- ja vaheribad
• Kivi- ja lattaiad
• Tõrvapõletusahi
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Kuusiku põllumajanduspark
www.pmk.agri.ee/et/katsekeskused/Kuusiku-pollumajanduspark 
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Põllumajanduskeskkonna uuringud
• Põllumajanduskeskkonna hindamised ja uuringud

• Hea põllumajandustava uuringute ja arendustegevuse
korraldamine

• Põllumuldade seire ja uuringute läbiviimine

• Riikliku mullaseire teostamine

• Lubja- ja väetistarbekaartide koostamine

• Mullaproovide võtmine ja mullaproovivõtjate
koolitamine

Põllumajanduskeskkonna uuringuid korraldab põllumajandusseire ja uuringute 
osakond
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Põllumajanduskeskkonna seire
• Alates 2003. aastast 22 põllumajanduskeskkonna seire uuringut, näiteks:

• Kimalaste ja põllulindude arvukuse, taimestiku, vihmausside uuringud
• Toiteelementide kogubilanss ja kasutus, pestitsiidide kasutuskoormuse, dreenivee kvaliteedi, 

Räpu jõe valgala uuring
• Maheviljelusalane kompleksuuring Kuusiku katsekeskuses
• Mitmete maaviljeluslike võtete võrdlusuuring tava versus mahe (mullaharimine, külviaeg, 

orgaaniliste ja mineraalväetiste kasutamine, liblikõieliste heintaimede allakülvid 
haljasväetiseks jm viljelusviisid, maheväetised)
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Mullaseire - agrokeemiline seire 667 705 hektaril

• Alates 2006. aastast oleme teostanud erinevaid mullaga 
seotud uuringuid järgmistel teemadel:
• Mullaviljakus, orgaaniline aine, toiteelementide dünaamika, 

erosioon, põllumuldade tihenemine, põllumuldade elurikkus,
otsekülvi/minimeeritud harimise mõju

• Mullaproovivõtmise marsruudi täpsustamine; mullaproovide 
erinevate parameetrite muutumine sõltuvalt proovide 
analüüsieelsest säilitamisest, mullaomadustest ja säilitustingimustest

• Põllumajanduslike GIS-andmebaaside arendamine
• Näiteks digitaalse mullakaardi vektorandmestiku kvaliteedi parandamine ja 

põllumajandusmaadele nõlvakallete arvutamine LIDAR andmete põhise 
reljeefimudeli baasil jm

• Väärtusliku põllumajandusmaa massiivide kaardikihi koostamine

• Põllumuldade riikliku seire ja erinevate MEMi 
rakendusuuringute teostamine või neis osalemine koos EMÜga
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Muldade kasutussobivuse kaardirakendus
www.pmk.agri.ee/et/pollumajanduskeskkonna-uuringud/muldade-kasutussobivuse-kaardirakendus 

• Avalik kaardirakendus aitab maakasutuse ja põllumajandustootmise planeerimisel 
arvestada mullastiku iseärasustega järgmiste põllumajanduskultuuride kasvatamiseks:
• Nisu, oder, kaer, rukis, kartul, raps, mais, hernes, põlduba, tatar, päevalill, punane ristik, mesikas, 

lupiin, lutsern, segatis, lina (loetelu 15.12.2019 seisuga)
• Kaardirakenduse arvutused põhinevad V.Valler 1973, täiendanud R.Kõlli 1994, E.Leedu 2002 tabelitel
• Muldade kasutussobivuse elektrooniline kaardirakendus on välja töötatud PMK põllumajandusseire ja 

uuringute osakonna mullaseire ja uuringute büroos
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Maamajanduse valdkonna uuringud
Maamajanduse valdkonna uuringuid korraldab
maamajanduse analüüsi osakond

• Teadmussiirde uuring (2019)
• Maapiirkonna ettevõtjate toetusvajaduse 

uuring (2019)
• Maaelu arengukava projektide abiga loodud

töökohtade arv (2019, 2018)
• Mahe- ja tavaettevõtete majandustegevuse

kompleksne võrdlus (2018)

Kattetulu arvestused taime- ja loomakasvatuses -
hea abivahend põllumajandusliku tootmise 
planeerimisel ja tulemuste analüüsimisel

• Tootjatele
• Nõustajatele
• Äriplaanide koostajatele
• Tudengitele jne

23.12.2019 28



Põllumajandusliku raamatupidamise 
andmebaas (FADN)

• Põllumajandusliku 
raamatupidamise andmebaasi 
(Farm Accountancy Data
Network – FADN) andmete 
kogumine on kohustuslik kõigis 
ELi liikmesriikides

• PMK on Euroopa Komisjoni 
ametlik FADNi kontaktasutus

• FADNi andmete kogumist ja 
analüüsi korraldab  
maamajanduse analüüsi 
osakond
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Maaelu arengukava hindamine

PMK hindab Maaeluministeeriumi tellimusel Eesti maaelu arengukava 
(MAK) tulemusi ja rakendatud meetmete mõju maaelupoliitika 
eesmärkide elluviimisel
• MAK seire- ja hindamistegevustega tegeletakse PMK-s juba 2004. aastast alates
• Kahel programmperioodil on põhiülesandeks olnud keskkonnameetmete seire 

ja hindamine
• Programmperioodil 2014-2020 lisandus ka ülejäänud toetusmeetmete 

hindamine
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Maaelu võrgustikutöö
www.maainfo.ee

Maaelu võrgustikutöö on suunatud eelkõige maapiirkonna 
algatuse suurendamisele ja maaelu arengukava 
meetmetele lisandväärtuse andmisele

• Innovatsioonivõrgustik, konsulentide kaasamine
• Kogukonna juhitud kohaliku arengu (CLLD/LEADER) 

võrgustikutöö
• Maaelu arendamise näidete kogumine ja levitamine 

(avatud talude päev, kohaliku toidu võrgustikud, arukad 
külad jm)

• Koostöö piiriüleste organisatsioonidega

Eesti maaelu arengukavas nimetatud riikliku maaeluvõrgustiku üksuse 
ülesandeid täidab PMK maaelu võrgustikutöö osakond

23.12.2019 31



Nähtav LEADER
www.maainfo.ee/nahtavleader
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Konsulendi kutsetunnistuste andmine
www.pmk.agri.ee/et/kutsetunnistuse-andmine

PMK korraldab põllu- ja maamajanduse valdkonna konsulendi kutse andmist 
vastavalt tase 5, tase 6 ja tase 7 kutsestandardile
• Kutse andja õigused kehtivad PMK-le kuni 21. novembrini 2023. a

• Kutsetunnistuse andmist korraldab üldosakond koostöös maaelu võrgustikutöö osakonnaga

• Maaelu võrgustikutöö osakond annab välja konsulentide infokirja
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EIP-AGRI võrgustikutöö
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en

Euroopa Liidu innovatsioonivõrgustik (EIP-AGRI) on loodud 2012. aastal, et 
panustada Euroopa 2020 strateegiasse "Tark, jätkusuutlik ja kaasav kasv“
EIP-AGRI toob ELi tasemel kokku põllumajanduse ja metsanduse innovatsiooniga tegelejad tootjad, 
nõustajad, teadlased, ettevõtted, valitsusvälised organisatsioonid ja teised huvitatud

Põllumajandusuuringute Keskus on osa EIP-AGRI teeninduspunkti meeskonnast
• PMK osaleb erinevates EIP võrgustamise tegevustes
• PMK osaleb EIP ürituste korraldamisel ja läbiviimisel

Maaelu võrgustikutöö osakond tõlgib ja levitab EIP-AGRI regulaarset uudiskirja ning mitmed EIP-
AGRI temaatilised väljaanded on kättesaadavad eesti keeles www.maainfo.ee 
innovatsioonivõrgustiku veebil
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Aitäh!
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