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Laborite akrediteeritus

Kõik PMK laboratooriumid on akrediteeritud vastavalt 
standardile EVS EN ISO/IEC 17025 (EAK kodulehel 
http://www.eak.ee/dokumendid/pdf/L003.pdf )

Seemnekontrolli laboril on ka ISTA (rahvusvaheline 
seemnekontrolli assotsiatsioon) akrediteering

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



Volitused

PMK laborid on volitatud tegutsema riiklike referentlaboratooriumitena 

• 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 

• mikroelementide määramine loomasöötades kasutatavates söödalisanditest 
(lisaained) 

• Alates 2019. a aprillist taimetervise valdkondades (putukad, lestad, ümarussid, 
bakterid, seened, munasseened, viirused, viroidid, fütoplasma) 



SÖÖTADE ANALÜÜSIMINE PMK-s 

• Sööda analüüsidega on PMK-s (Sakus) tegeldud juba 1964.aastast,kui 
loodi tema eelkäija Vabariiklik Agrokeemia Laboratoorium

• Sööda analüüsid oma spetsiifika järgi jagunevad laborite vahel:

• agrokeemia labor (elemendid), 

• söötade ja jääkide labor (toitained, kvaliteedi näitajad, 
taimekaitsevahendite jäägid, mükotoksiinid jt.) 

• taimetervise ja mikrobiloogia labor (mikrobioloogilised analüüsid, 
üldtoksislisus jt.) 



Meie partnerid

Põllumajandus- ja Toiduamet -
riiklik järelevalve

Erakliendid:

• Põllumehed 70% eraklientide proovide arvust

• Söödatootjad, firmad 20% eraklientide proovide arvust

• Teadurid, projektid 10% eraklientide proovide arvust



Riiklik järelevalve söödas

2002/32/EÜ, loomatoidus leiduvate soovimatute ainete kohta

EÜ 767/2009, sööda turuleviimise ja kasutamise kohta,

EÜ 152/2009, milles sätestatakse proovivõtu- ja analüüsimeetodid sööda 
ametlikuks kontrolliks

EÜ 401/2006, milles sätestatakse proovivõtu- ja analüüsimeetodid 
mükotoksiinide sisalduse ametlikuks kontrolliks toiduainetes



Riiklik järelevalve söödas - Põllumajandus- ja 
Toiduamet

• Toitainete sisaldus – ~80 analüüsi (Toorproteiin, toorrasv, toorkuid, toortuhk)

• Makro- ja mikroelemendid - ~70 analüüsi (Ca, Co, Cu, Mg, Mn, Na, Se, Zn)

• Raskemetallid - ~30 analüüsi (As, Cd, Hg, Ni, Pb)

• Looduslikud taimsed toksiinid - ~20 analüüsi (lenduv sinepiõli ja rukki 
tungaltera)

• Botaanilised lisandid - ~10 analüüsi (ambroosia)

• Taimekaitsevahendite jäägid

• Multimeetodiga - ~5 analüüsi (nimekirjas ~400 erinimelist toimeainet)

• Glüfosaadi jääksisaldus - ~30 analüüsi

• Kloormekvaadi ja mepikvaadi jääksisaldus - ~30 analüüsi

• Mükotoksiinid - ~110 analüüsi (aflatoksiin B1, Ohratoksiin-OTA, Vomitoksiin-
DON, zearalenoon-ZON, fumonisiin FB1, FB2, toksiinid T-2, HT-2)

PTA 
2021.aasta 
plaanis on 
järgmised 

sööda 
analüüsid



KVALITEEDI NÄITAJAD, TOITAINED

• Niiskus

• Toorproteiin  

• Toorkiud

• Happekiud (ADF)

• Neutraalkiud (NDF)

• Toorrasv

• Toortuhk

• Tärklis

• Suhkur



TOORPROTEIIN 

• Toorproteiin – Kjeldahl meetod

• sisaldab söödas olevaid kõiki lämmastikku 

sisaldavaid ühendeid.

• Toorproteiin=N%x6,25



TOORKIUD

• Weende meetod

• Toorkiud CF (crude fiber) saadakse proovi järjestikusel keetmisel 
NaOH ja väävelhappega

• Arvatakse, et ta koosneb 50% tselluloosist ja ~20% hemitselluloosist
ja10-50% ligniinist. 

• Toorkiu hulka võib minna veel osa kõrrelistes leiduvast ränist ja mingi 
osa proteiinist.



ADF, NDF

• Van Soest 

• NDF = Hemitselluloos + tselluloos + Ligniin  - hea soomuse hindamisel

• ADF = Tselluloos + Ligniin  - on hea seeduvuse ja seega ka 
energiatarbimise näitaja.



RASV

• Lahustiga ekstraheerimise meetodid on söödatööstuses kõige 
tavalisem toorrasva analüüsi vorm. 

• meetod sobib üldiselt hästi kuivsööda, granuleeritud sööda, sööda ja 
teravilja jaoks.



TÄRKLIS, SUHKUR

Kodulindude sööda energiasisalduse arvutamine

Ainevahetuses tekkiv energia (MJ/kg) = 0,1551 × kogu valgu protsent + 
0,3431 × kogu rasva protsent + 0,1669 ×

tärklise protsent + 0,1301 × sahharoosina väljendatud üldsuhkru
protsent

tärklisesisalduse määramiseks: EÜ152/2009 III lisa L osas sätestatud 
meetod.



TUHK

• Tuhk on sööda mineraalide üldsisaldus. Tuhk pärineb tavaliselt kahest 
allikast:

• Taime „sisetuhk“, mis annab mineraale nagu magneesium, kaltsium ja kaalium 
jne

• Pinnase saastumine, mida iseloomustab raua, alumiiniumi ja ränidioksiidi 
kõrge kontsentratsioon tuhas



ELEMENDID 

PMK AKL on varustatud kaasaegse analüütilise aparatuuriga elementide 
määramiseks loomasöödas

2 ICP-OES (makro-ja mikroelemendid)

1 ICP-MS (raskemetallid)

Labor on riiklik referentslabor loomasöödas raskemetallide analüüside 
teostamise alal

Makro- ja mikroelementidest määratakse enim Ca, Cu, Na, P, Zn sisaldust

 Raskemetallidest määratakse enim As, Cd, Hg, Pb sisaldust



ELEMENDID

Metoodikad on rahvusvahelised ja akrediteeritud EAK poolt



Märja keemia analüüsid

• hõlmavad mitmesuguseid kemikaale, kuivatamist ja põletamist

• tuginevad usaldusväärsetele keemilistele ja biokeemilistele
põhimõtetele 

• valmimine võtab tunduvalt rohkem aega

• kulukamad

• täpne ja standardiseeritud, võrreldav

• proov kasutatakse ära



Infrapunalähiala (NIR) analüüsid

• proovi mitte hävitav

• suure läbilaskvusega

• suhteliselt odav

• vajab täpseid kalibreeringuid

• vajab pidevat täiendamist/jälgimist

• palju mõjutajaid



NIR PÕHIMÕTE



PMK NIR

kohalikud kalibreeringud ( silo, hein, sööt)

rahvusvahelised kalibreeringud (tearvili, sööt, söödamaterjalid)



Saasteained söödas

Saasteained on ained, mida 
ei ole tahtlikult toidule ega 

söödale lisatud. 

Loomasöödas esinevad 
saasteained võivad 

ohustada loomade tervist.

• looduslikest allikatest (nt seente poolt toodetud mükotoksiinid) 

• tootmisprotsesside käigus (akrüülamiinid)

• võivad tuleneda ka keskkonna saastumisest (TKV, PAH)

Neid aineid võib sööta viia 
kas:



LOODUSLIKUD TOKSIINID

taimsed toksiinid

Kõige olulisemad sööda saasteained on toksiinid  

mükotoksiinid

 Toksiinid on looduslikult esinevad ained, mida toodavad erinevad organismid.
Taimseid toksiinid on näiteks tungaltera alkaloidid, opiaadid ja teised taimedes 

esinevad organismid 

• Kuigi tänapäeval on teravilja puhastusprotseduurid üsna tõhusad, leidub endiselt, tungaltera 
mõnikord suhteliselt kõrgel tasemel.

ELis läbi viidud loomade sööda uuring näitas, et tungaltera esines 52% rukis, 27% nisusöödas ja 44% 
tritikalesöödas.

Ka Põllumajandusuuringute Keskuse sööda ja jääkide laboris on võimalik määrata tungaltera 
leidumist teraviljas ja lenduva sinepiõli sisaldust rapsikoogis



SAASTEAINED SÖÖDAS (mükotoksiinid)

Mükotoksiinid – hallitusseente poolt tekitatud keemilised ühendid, mis oma olemuselt 
on väga mürgised

Mükotoksiinid on seega seente ainevahetusproduktid, milliseid leidub sadu

Mükotoksiinid jagunevad:

Säilitushallitusseente poolt produtseeritavad mükotoksiinid

Põlluhallitusseente poolt produtseeritavad mükotoksiinid



SAASTEAINED SÖÖDAS

Aflatoksiinid B1, B2, G1, G2, M1 - Aspergillus sp

Säilitushallitusseened

OTA  e. Ohratoksiin A - Aspergillus sp.; Penicillium sp

Aflatoksiin B1 on kõige toksilisem ühend!

Aflatoksiin M1 on aflatoksiin B1 ainevahetusprodukt

Põlluhallitusseened – Fusarium sp. DON e. Deoksünivalenool e. vomitoksiin

ZON e. Zearalenoon

Fumonisiinid FB1, FB2

Toksiinid T-2/HT-2



SAASTEAINED SÖÖDAS

Mükotoksiinid (1)

PMK Söötade ja jääkide laboris on võimalus määrata järgmisi 
mükotoksiine:
Aflatoksiinid B1, B2, G1,G2, 

Aflatoksiinide summa

Ohratoksiin – OTA

Zearalenoon – ZON

Vomitoksiin – DON

Fumonisiinid FB1, FB2

Toksiinid T-2/HT-2



MIKROBIOLOOGILISED ANALÜÜSID
Silodest, söödast ja teraviljast 

PMK Taimetervise

• Võihappebakterid 

• Hallitus- ja pärmseened 

• Bakterite üldarv                              

• Eosbakterid       

• Fusarium spp

• Enterobakterid

• Kolilaadsed bakterid       

ja mikrobioloogia labor
• Escherichia coli

• Salmonella spp

• Listeria monocytogenes

• Clostridium perfringens

• Toksilisus Bacilluse suhtes

• Üldtoksilisus (infusooridel) 



SILO ANALÜÜSID

• Silo toitainelise koostise määramiseks kasutame NIR 
peegeldusspektromeetrit InfraXact.

• Käärimisnäitajate määramiseks kasutame Soomes Valio laborites
väljatöötatud meetodit. 



2019 a. PMKs analüüsitud silode toiteväärtuse 
kokkuvõte (tuhk)



SILOSEIRE

• Heintaimede sileerimise optimaalse aja seiret korraldab 
Põllumajandusuuringute Keskus (PMK) juba alates 2002. aastast.

• Proovid võetakse Eesti erinevatest piirkondadest, viiest maakonnast: 
Harjumaa (Saku piirkond), Jõgevamaa, Pärnumaa (Põhja-Pärnumaa), 
Valgamaa ja Viljandimaa.

• https://pmk.agri.ee/et/laborid/siloseire

https://pmk.agri.ee/et/laborid/siloseire


Proovi võtmine



Proovivõtmise meetod 

- igat sorti proovi võtmiseks peab olema teatud reeglistik kuidas proovi 
võtmist läbi viia, et saada võimalikult esinduslik ja homogeenne proov mis 
esindaks kogu objekti omadusi.

• kas võetud proov on proportsionaalne võrreldes objekti hulgaga (võrdeline 
objekti suurusega)

• proovide arv mis ühest suurest objektis võetakse, et saada homogeenne 
esinduslik proov

• juhuslikkuse meetod (proov võetakse objekti juhuslikest kohtadest 
eesmärgiga saada kogu objekti esindav koondproov)

• kihiline meetod



Proovi võtmine

Üldised soovitused proovide transpordiks ja säilitamiseks

• Tihedalt kinni

• Madal temperatuur

• Valguse juurdepääsu takistamine

• Aeg



Tänan!


