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Riigimajandite nimestik
----------------------------------------------------------------Majandi
Otstarve
Majandi piirides
nimetus
asuvad endised
Eesti Vabariigi
riigimõisad
----------------------------------------------------------------Eesti Vabariigi Põllumajandusministeeriumi
haldamisele jäävad riigimajandid
Kurtna linnukasvatuse muna- ja lihakanade tõukatsejaam-sovhoos
aretusmajand
Pirita lillekasvatuse lillekasvatus ja lillede
sovhoos
sordiaretus
Ranna sovhoos
tõulihakanade paljundusmajand, lihakanade tõuaretus
Tallinna Linnuvabrik- tõumunakanade paljundussovhoos
majand, kanade tõuaretus

Kostivere riigimõis, Lagedi
riigimõis
Jõgeva Sordiaretussordiaretus, teraviljaJõgeva riigijaam
ja heinaseemnekasvatus
mõis
Kaarepere Sovhoosmuskuspartide ja põldvut- Kaarepere riigitehnikum
tide tõumajand, tehnikumi mõis
õppemajand
Tõri Kõrgem Põllukooli õppemajand
Särevere riigimajanduskool
mõis
Räpina Sovhoostehnikum köögivilja, puuvilja ja
Sillapää riigimarjade sordiaretus ja
mõis
seemnekasvatus, iluaiandus, tehnikumi õppemajand
Tihemetsa Sovhoostehnikumi õppemajand
tehnikum
Kehtna Sovhoostehnikum kunstliku seemenduse jaam, Kehtna riigitehnikumi õppemajand
mõis
Kuusiku Katsebaas
Eesti Maaviljeluse ja Maa- Kuusiku riigiparanduse Teadusliku Uuri- mõis
mise Instituudi katsebaas
Ülenurme õppekatseEesti Põllumajanduse Akadeesovhoos
mia õppemajand
Järvselja õppekatseEesti Põllumajanduse Akadeemetskond
mia õppemetskond
Polli Katsebaas
Eesti Maaviljeluse ja Maa- Polli riigimõis
paranduse Teadusliku Uurimise Instituudi katsebaas,
puuvilja- ja marjakultuuride
sordiaretus
Viljandi Sorditeravilja, kartuli, söödajuurkatsepunkt
vilja ja köögivilja sordikatsepunkt
Simuna Katsejaam
perspektiivne seemnekasva- Avanduse
tus, sordikatsejaam Põhjariigimõis
Eestis
Tori katsesovhoos
eesti tõuhobusekasvandus,
Tori riigimõis
hobuste tõuaretus
Vändra katsesovhoos
eesti mustakirjute veiste
kasvandus, veiste kõrgaretus
Õisu Tehnikum
tehnikumi õppemajand
Õisu riigimõis
Maakondade haldamisele jäävad perspektiivsed riigimajandid
Harjumaa
Raku sovhoos
Saku katsesovhoos

karusloomade kasvatus ja
Karjaküla
tõuaretus
riigimõis
Eesti Maaviljeluse ja Maa- Saku riigimõis
paranduse Teadusliku Uuri-

mise Instituudi katsemajand,
seemnekasvatus
Saue Agrofirma

köögivilja sordikatsepunkt,
katmikala ja avamaa köögiviljakasvatus

Tallinna aianduskatse- katmikala ja avamaa lille- ja
sovhoos
Vaida sovhoos

köögiviljakasvatus
aiakultuuride karantiinaed,
köögiviljakasvatus ja säilitamine
köögiviljakasvatus ja töötlemine

Ääsmäe sovhoos

Hiiumaa
Putkaste Sovhoostehnikum

tehnikumi õppemajand

Putkaste
riigimõis

Jõgevamaa
Kuremaa Sovhoostehnikum
Põdra sovhoos

tehnikumi õppemajand

Kuremaa
riigimõis

kartuli ja teravilja
seemnekasvatus
Sakala tõulinnukasva- lindude tõuaretus, munakanade
tuse katsesovhoos
aretusmajand
Järvamaa
Jäneda Sovhoostehnikum

tehnikumi õppemajand

Jäneda
riigimõis

Lääne-Virumaa
Arkna Katsesovhooskool

seemendustehnikute kool,
kunstliku seemenduse jaam,
veiste kõrgaretus
Vinni Sovhoostehnikum tehnikumi õppemajand

Arkna riigimõis
Vaeküla
riigimõis
Mõdriku
riigimõis

Põlvamaa
Mooste sovhoos

lina sordiaretus ja seemne- Mooste
kasvatus
riigimõis
Pärnumaa

Audru agrokaubandussovhoos

köögivilja tootmine ja seem- Audru
nekasvatus
riigimõis

Raplamaa
Rapla riigimajand
Salutaguse sovhoos

puuvilja- ja marjakasvatus
karusloomade kasvatus ja
tõuaretus
Saaremaa

Karja sovhoos

Eesti Maaviljeluse ja Maa- Karja riigimõis
paranduse Teadusliku Uurimise Instituudi teravilja ja
kartuli sordikatsepunkt, teravilja seemnekasvatus
Tartumaa

Luunja sovhoos
Rõngu sovhoos
Sootaga sovhoos

lille- ja köögiviljakasLuunja riigivatsu
mõis
puuviljandus
puuvilja- ja marjakasvatus,
veiste ja sigade tõuaretus

Tartu katsesohvoos

kunstliku seemenduse jaam, Tähtvere ja
veiste tõuaretus, puuvilja Vorbuse
ja marjade sordikatsepunkt riigimõis,
Lõuna-Eestis; puu- ja tera- Eesti Sõjaviljaseemnekasvatuse sordi- ministeeriukatsepunkt

mile kuulunud
hobusekasvandus

Valgamaa
Laatre katsesovhoos
Puka katsesovhoos
Tõrva sovhoos

veiste tõuaretus
lammaste tõuaretus
puuviljandus
Viljandimaa

Lahmuse sovhoos
Olustvere Sovhoostehnikum
Viiratsi riigimajand

puuvilja- ja marjakasvatus
tehnikumi õppemajand
Olustvere
riigimõis
tehnikumi õppemajand
Viljandi Linna
Laste ja
Vanadekodu,
Vana-Võidu
riigimõis
Haridusministeeriumi alluvuses

Võrumaa
Sõmerpalu sovhoos
Väimela Sovhoostehnikum

lina seemnekasvatus, lina- Sõmerpalu
vabrik
riigimõis
tehnikumi õppemajand,
Väimela
veiste tõuaretus
riigimõis

