
 

Eesti Taimekasvatuse Instituut (ETKI) on Maaeluministeeriumi valitsemisalas tegutsev riigi teadus- ja 

arendusasutus, mis tegeleb sordiaretusega ja põllumajandusalaste rakendusuuringutega. 

 

ETKI kuulutab välja avaliku konkursi  

VANEMTEADURI 

ametikoha täitmiseks Taimekaitse osakonnas. 

 

Tööülesanded: 

• fütopatoloogia-, taimekaitse- ja resistentsusaretuse alased teadusuuringud;  

• nakatunud taimedelt fütopatogeensete seente isoleerimine (oder, nisu); 

• isolaatide puhastamine ja fütopatogeensete seente (Septoria tritici, Ramularia collo-cygni, Pyrenophora 

teres) puhaskultuuride isoleerimine; 

• patogeenide DNA isoleerimine, fungitsiidiresistenstsust põhjustavate mutatsioonide määramine - DNA 

sekveneerimine, PCR analüüs (qPCR, KASP PCR); 

• patogeeni isolaatide fungitsiidi resistentsuse testimine mikrotiiterplaat meetodil; 

• fungitsiidiresistentsuse leviku (resistentsust põhjustavad mutatsioonide tekke ja akumuleerumise 

analüüsimine) ja kasutatavate taimekaitsepreparaatide (fungitsiidi) vaheliste seoste analüüs; 

• saadud tulemuste tutvustamine teraviljakasvatajatele (põllupäevadel, põllumeestele suunatud seminaridel); 

• saadud tulemuste publitseerimine teadusajakirjades, konverentsidel; 

• osavõtt monitooringust, teravilju kahjustavate fütopatogeensete seente leviku ja kahjustuste hindamine nisul 

ja odral. 

 

Omalt poolt pakume: 

• Võimalust töötada kõige moodsama ja täiuslikuma sisustusega molekulaarbioloogia ja taimekaitse laboris; 

• pidevat arengut ja enesetäiendamise võimalusi fütopatoloogia valdkonnas; 

• võimalust ise panustada jätkusuutliku ja loodussäästliku põllumajanduse elluviimisesse; 

• vaheldusrikast ja liikuvat tööd toetavas ja ühtehoidvas kollektiivis; 

• tervisepäevi ja sporditoetust. 

 

Nõutav kvalifikatsioon: doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon bioloogia või taimegeneetika valdkonnas. 

Keeleoskus: eesti ja inglise keele oskus tööks vajalikul tasemel. 

Eelnev valdkondlik töökogemus ei ole vajalik, kogu väljaõpe ja töö teostamine toimub ETKI teadlaste 

juhendamisel. Kasuks tuleb  põhiliste molekulaarbioloogiliste meetodite tundmine (DNA/RNA eraldamine ja 

puhastamine, PCR, q PCR, KASP PCR, jt) 

 

• Töökoht asub Jõgeva alevikus. 

• Tööaeg osalise või täiskoormusega. 

• Tööle asumine esimesel võimalusel. 

• Kandideerimise tähtaeg: 25.05.2022a. 

• Andmed töötasu kohta: alates 2300 eurot (bruto) kuus.  

 

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid: 

• Avaldus direktori nimele 

• Elulookirjeldus 

• Nõutavat kvalifikatsiooni tõendava dokumendi ja selle lisade ärakiri 

• Teadustööde ja uurimisprojektide loetelu 

• Konkursist osavõtja soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid või materjalid. 

 

Lisainformatsioon jagab vanemteadur:  

Andres Mäe, andres.mae@etki.ee +372 671 1560 

 

Dokumendid konkursist osavõtuks palume saata elektrooniliselt aadressil kristel.meerits@etki.ee märkega 

«Taimekaitse teaduri konkurss» hiljemalt 25. mai 2022 a.  
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