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Fusarioosi mõiste

 Hallitusseente perekonna Fusarium’i poolt 

põhjustatud taimehaigusi nimetatakse 

fusarioosideks.

Marie Fiers, Georges Lognay, Marie-Laure Fauconnier, M. Haïssam Jijakli. Volatile Compound-Mediated Interactions between Barley and Pathogenic Fungi in the Soil

Fusarium spp.- fusariooside 

põhjustaja

 Fusarium spp. on tavaline mullas orgaanilisest 

ainest toituv mikroseente perekond

 Leidub kõikjal haritud muldades. Moodustab 

punakaskollase, lilla, roosaka seeneniidistiku 

 Saprotroofid – surnud organismi kudedest toituvad 

liigid 

 Biotroofid – elusatest rakkudest toituvad liigid (siia 

kuuluvad ka teised taimede patogeenid)

 Fusarium spp. toodavad mükotoksiine 

Taimehaiguste ja fusariooside 

seosed

 Fusarium seened asuvad taimedel koos teiste 

patogeensete seentega

 lumiseen, juuremädanikud, pruunlaiksus -

toiduteraviljal, kõrrelistel heina-ja karjamaa taimedel

 punakaste – nisul ja maisil

 liblikõieliste fusarioos ehk juuremädanik - ristikutel, 

lutsernil

 Närbumistõbi – põldoal, -hernel

 Tõusmepõletik, tõlviku ja seemnete mädanik - maisil

Lumiseen, Microdochium nivale, 

Fusarium nivale, Typhula spp.

 Rukis, talioder, talinisu, tritikale, ka kõrrelised 

heintaimed

 Temperatuur 0 kraadi ümber

 Õhuniiskus taimikus 90%

 Valge, hall, roosa seene mütseel

Lumiseenega taimede 

nakatumine

 https://cereals.ahdb.org.uk/cereal-disease-encyclopedia/diseases/snow-mould-(pink-snow-mould).aspx
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Lumiseen taliodral 2016 aasta 

kevadel
Kõrreliste harilik juuremädanik, 

Cochliobolus sativus, Fusarium spp

 Oder, nisu, kaer, tritikale, rukis

 Mullatemperatuur 13-25 kraadi

 Mullaniiskus 40-80%

 Õhutemperatuur 15-20 kraadi

 Õhuniiskus üle 80%

Juuremädanikuga taimede 

nakatumine
 https://cereals.ahdb.org.uk/cereal-disease-encyclopedia/diseases/foot-rot.aspx

Kõrreliste pruunlaiksus, Cochliobolus 

sativus (Bipolaris sorokiniana)

 Oder, nisu, kaer, tritikale, rukis, kõrrelised 

heintaimed

 Õhutemperatuur üle 20 kraadi

 Õhuniiskus üle 90%

https://plant-pest-advisory.rutgers.edu/leaf-spot-diseases-in-landscapr-turf/

Punakaste, fusarioos, 

Fusarium spp., Gibberella spp.

 Rukis, kaer, nisu, ode, tritikale, kõrrelised 

heintaimed

 Taimedel mädaneb juurekael, hallikasroosa kirme, 

peade nakatumisel valged tühjad pähikud nn 

valgepähiksus, ka krimpsus terad

 Õhutemperatuur 15 – 20 kraadi, kuid nakkus levib 

ka madalatel temperatuuridel – 5-10 kraadi

 Niiskus mädaniku puhul alla 50%, pähikute 

nakatumisel üle 70%
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Fusarium seentega taimede 

nakatumine
 https://cereals.ahdb.org.uk/cereal-disease-encyclopedia/diseases/fusarium-(foot-rot,-seedling-blight,-ear-(head)-blight).aspx

Fusarioos pähikutel,välgepähiksus, 

Fusarium Head Blight (FHB), Fusarium

spp.

 https://www.google.ee/search?q=fusariosis+symptoms+in+head&biw=979&bih=471&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwia54T

W4OHPAhXBYJoKHUZnCqgQ_AUIBigB&dpr=1.4#imgrc=uBKywoYmB7-KSM%3A

Herne närbumistõbi, Fusarium

oxysporum f. pisi

 Põldhernes –ja uba

 Levik soodustatud sademeterohkel jahedal 

kevadel ja kuival soojal suvel

 Juuremädanik temperatuuril 5-10 kraadi

 Õhuniiskus üle 70%

 Taimede närbumine õhutemperatuuril üle 17 

kraadi

 Õhuniiskus all 50%

Fusarium oxysporum f. pisi

 http://agropedia.iitk.ac.in/content/fusarium-wilt-vegetable-pea

Liblikõieliste fusarioos

 Lutsernil, ristikutel

 Põhjustab taimede närbumist ehk 

närbumistõbe

 Juuremädanik 

Fusarioos maisil, Fusarium

spp.

 Noorte maisitaimede juurte mädanemine, taimed kiratsevad, ei 

hukku

 Mulla liigniiskus

 Madal õhutemperatuur

http://www.grainsa.co.za/upload/fusarium2014_10.jpg



21/10/2016

4

Mükotoksiinid toiduteraviljas

 Vomitoksiin (DON)

 HT2 toksiin

 T2 toksiin

 Zearalenoon 

(ZEA/ZON)

https://www.researchgate.net/publication/254322081_Determination_of_T-2_Toxin_and_HT2_Toxin_in_Milk_A_Comparison_of_Three_Formats_of_Immunoassays

Fusarioosid söötades

https://www.pioneer.com/home/site/us/agronomy/crop-management/corn-insect-disease/corn-ear-rots/

http://www.lawnsciencesouthmanchester.co.uk/blog/fusarium-patch-disease-microdochium-nivale/

Fusarioosid söötades

 Kõrreliste heintaimede haigused – lumiseen, 

valgepähiksus

 Maisi haigused-tõlvikute ja seemnete 

mädanik, tõusmepõletik, punakaste

 Liblikõieliste haigused – juuremädanik, 

närbumistõbi

Mükotoksiinid söötades

 Zearalenoon (ZEN/ZON) –

söödad rohumaadelt

 Fumonisiin(FUM) – söödad 

maisist

 Vomitoksiin (DON) –

rohusöödad ja mais

 Aflatoksiinid ei ole Fusarium

spp. vaid Aspergillus spp. 

poolt toodetud 

mükotoksiinid. 

https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult.php?img=PMC4448167_toxins-07-01664-g001&req=4

Mükotoksiinid söötades

 Juunis koristatud kõrreliste värskes rohus 

mükotoksiinide (DON, ZEN ja T2) sisaldus 

madalam kui hilisemal koristusel

 mükotoksiinide sisaldus kõrge juulis ja 

oktoobris koristatud värskes rohus

 Maisi ja rohu sileerimine hävitas Fusarium

seened, kuid silosse tekkinud mükotoksiinid 

ei lagunenud (Skladanka et al. 2013)

Mükotoksiinid söödateraviljas

 Vomitoksiiniga saastunud 70% (100 µg/kg) ja 
zearalenooniga 68% (28 µg/kg) kuivatatud 
teravilja proovidest

 Konserveeritud teravilja proovides oli 
vomitoksiiniga saastunud 86%(190 µg/kg) ja 
zearalenooniga 97% (164 µg/kg)

 Kuivatatud söödateraviljas (niiskus 14%) 
vähem mükotoksiine kui konserveeritud 
teraviljas (niiskus 32%) (Kaldmäe, et al. 
2016). 
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Jahvatatud söödateravilja 

toksilisus

 Jahvatatud söödateravili (niiskus 10-13%) 

muutus toksiliseks kui seda säilitati 2 nädalat 

ruumis temperatuuril 20 kraadi

 Jahvatatu teravilja ei muutunud toksiliseks kui 

seda säiliti 4 kraadi juures (Lõiveke et 

al.2009) 

Mükotoksiinide mõiste

 Mükotoksiinid on seente ainevahetuse saadused, mida nad 
toodavad elutegevuseks vajalike orgaaniliste ühendite 
hankimiseks väliskeskkonnast.

 Orgaaniliste ühendite saamiseks eritavad seened ümbritsevasse 
keskkonda ensüüme, mis lagundavad substraadi keerulised 
orgaanilised ühendid lihtsamateks, seene rakukesta läbivateks 
molekulideks.

 Kõik seened on heterotroofsed organismid – hangivad 
elutegevuseks vajalikke orgaanilisi ühendeid väliskeskkonnast.

 Sekundaarsed metaboliidid omavad antimikroobset aktiivsust  
teiste mikroorganismide suhtes

Mükotoksiine on üle 400 ühendi ja 
mitte kõik ei kahjusta inimeste ja loomade tervist

Fusarium seened toodavad mükotoksiine eoste ehk 
spooride moodustamise ajal.

Toiduteravilja ja söötade toksilisust põhjustavad mitmed 
mükotoksiinid:

Aflatoksiinid (AF)

Trihhotetseenid (T2, HT2, DON, NIV)

Fumonisiinid(FUM)

Moniliformiin (MON)

Zearalenoon (ZON,ZEN)

Alternariool (AOH)

Ohratoksiin A (OTA)

Enniatiinid (ENN)

Beauveritsiinid (BEA)

Mükotoksiinide tekitajad

 Aflatoksiinid (AF) - Aspegillus flavus, 

Aspergillus parasiticus

 Trihhotetseenid - A rühm (T2,HT2) Fusarium

spp. 

B rühm (deoksünivalenool ehk DON, 

nivalenool ehk NIV) - Fusarium spp. 

 Fumonisiinid (FUM) - Fusarium spp., 

Alternaria spp.

Mükotoksiinide tekitajad

 Moniliformiin (MON) - Fusarium spp.

 Zearalenoon (ZON) - Fusarium graminearum,

F. culmorum

 Alternariool (AOH)– Alternaria spp.

 Ohratoksiin A (OTA) - Penicillium 

verrucosum, Aspergillus spp.

 Enniatiinid (ENN) - Fusarium spp.

 Beauveritsiinid (BEA) - Fusarium spp.

 Mükotoksiinidega saastunud toidu ja sööda 

tarbimine põhjustab haigusi või tervisehäireid 

mida nimetatakse mükotoksikoosideks.

 Mükotoksiinid mõjutavad teiste 

mikroorganismide tegevust toiduainete 

töötlemisel: tooraine fermenteerimine näiteks 

õlletööstuses
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 Inimesele põhjustavad toksiinid fumonisiin, 

zearalenoon ja trihhotetseenid organismi 

sattumisel kudede kahjustusi, vähirakkude 

tekkimist (neerud, maks)

 Seente eoste sissehingamine põhjustab 

hingamisteede ja kopsude kahjustusi

 Põllumajandusloomadele põhjustavad 
mükotoksiinid 

 Isutust

 Oksendamist

 Kõhulahtisust 

 Kaalukaotust

 Maksa ja neerukahjustusi

 Produktsioonihäireid-viljatus, abordid, vigaste 
või surnud loomade sünd jne.

 Toiduainete töötlemisel põhjustab 
mükotoksiinidega saastunud tooraine vale 
käärmise

 Õlleodra puhul muudavad linnaste omadusi

 Halvendavad teravilja küpsetusomadusi

 Mükotoksiinidega saastunud söötadest 
loomad ei omasta toitaineid, tekivad 
seedimishäired, toodangu langus, toodangu 
kvaliteet halveneb 

 Taimekaitsevahendite mürgisus (LD50) 

Fungitsiid Folicur 250-1698 mg/kg

Herbitsiid Agil 100 EC-2863 mg/kg

Mükotoksiinid on 50-1000 korda 

taimekaitsevahenditest mürgisemad

 Trihhotetseenid-3,3-23 mg/kg

 Deoksünivalenool (DON) töötlemata teraviljas, välja 
arvatud kõva nisu, kaer, mais, 1250 µg/kg

 Deoksünivalenool töötlemata maisis 1750 µg/kg (1,75 
mg/kg)

 Deoskünivalenool teraviljast ja maisist valmistatud 
toodetes (jahud, tangud, söögid, kliid, idud, pastad) 750 
µg/kg (0,75 mg/kg) 

 Deoksünivalenool töötlemata kõva nisus ja kaeras 1750 
µg/kg

 Zearalenoon (ZEN) töötlemata teraviljas 100 µg/kg

 Täpsem teave Komisjoni määruses (EÜ) nr 1881/2006, 
19 detsember 2006

Kuidas mükotoksiine 

prognoosida?

 Mükotoksiinide tekke prognoosimiseks võiks 
kasutada vaatlusi (H.J. van der Fels-Klerx, S. Dekkers, M.C. Kandhai, 
S.M.F. Jeurissen, C.J.H. Booij, C. de Heerb. 2010. Indicators for early identification of re-
emerging mycotoxins. NJAS -Wageningen Journal of Life Sciences 57,133–139.)

 Milline on relatiivne õhuniiskus teravilja järgmistel 
kasvuperioodidel: 1) teravilja õitsemise ajal; 2) kaks 
nädalat enne koristamist; 3) hilise koristamise perioodil

Õhu niiskus üle 70% nimetatud kasvuperioodidel 
soodustab hallitusseente ja mükotoksiinide tekkimist.

 Milline on temperatuur taimede kasvuperioodil. 
Temparatuur koos niiskusega mõjutab mikroseente 
kasvu kõige enam.
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Kuidas mükotoksiine 

prognoosida?

 Kolme teguri koosmõju:

 Niiskuse ja temperatuuri koosmõju taimede kasvuajal

 Külvikorra ja harimisviisi koosmõju

 Kuivatamise, transportimise ja ladustamise koosmõju tingimused

Fusariooside ennetamine

 Külvikorra jälgimine. Nisu kasvatamine järjestikel aastatel ning 
maisi, kartuli, üheaastaste liblikõieliste kultuuride kasvatamine 
nisu eelviljana suurendas riski teravilja saastumisele 
hallitusseentega ja mükotoksiinidega 

 Sordi valik. Saagikad teraviljasordid on vastuvõtlikumad 
taimepatogeenidele ja mükotoksiinidega saastumisele (näiteks 
nisu ja odra punakaste)

 Harimisviis: otsekülv, minimeeritud harimine, künnipõhine 
harimine

 Koristusjärgne teravilja kuivatamine alla 14%niiskuse 

 Teravilja säilitamise ja transportimise tingimused. Ka siin oluline 
hoida teravilja niiskus 14-15% juures. Sellest ülespoole niiskuse 
tõus põhjustab juba mükotoksiinide tekkimise.

Kus saab teravilja ja söötasid 

kontrollida

Mükotoksiine saab määrata Harjumaal Sakus 
Põllumajandusuuringute Keskuse Jääkide ja saasteainete 
laboris.

 aflatoksiine (AF) B1, B2, G1 ja G2 - teraviljades, 
teraviljatoodetes, loomasöödas, pähklites, maitseainetes, 
kuivatatud köögiviljas, kakaos;

 ohratoksiin A (OTA)- teraviljades, teraviljatoodetes, 
loomasöödas, kohvis, kuivatatud puuviljades

 Zearalenoon (ZON)- teraviljades, teraviljatoodetes, loomasöödas

 Deoksünivalenool (DON) - teraviljades, teraviljatoodetes, söödas

 aflatoksiin M1 (AFM1) - piimas ja piimatoodetes

 toksiine T2/HT2 (T2 ja HT2)- teraviljades, teraviljatoodetes, 
loomasöödas

 fumonisiinide (FUM) - toksiinidesumma, teraviljades, 
teraviljatoodetes, loomasöödas 

Seadusandlus ja soovitused 

Euroopa Liidus

 Codex Alimentarius CAC/RCP 51-2003 Code of Practice for the Prevention 
and Reduction of Mycotoxin Contamination in Cereals, including Annexes 
on Ochratoxin A, Zearalenone, Fumonisins and Tricothecenes

 European Commission Directive 100/2003 on undesirable substances in 
animal feed

 European Commission Recommendation 576/2006 on the presence of 
deoxynivalenol, zearalenone, ochratoxin A, T-2 and HT-2 and fumonisins in 
products intended for animal feeding

 European Commission Recommendation 583/2006 on the prevention and 
reduction of Fusarium toxins in cereals and cereal products

 European Commission Regulation 1881/2006 on the maximum levels for 
certain contaminants in foodstuffs

 European Commission Regulation 401/2006 on the methods of sampling 
and analysis for the official control of the levels of mycotoxins in foodstuffs

 European Good Hygiene Practices Guide for the collection, storage, trading 
and transport of cereals, oilseeds and protein crop 

Tänan tähelepanu eest!
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