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Saateks 

Suurem osa Eesti taimekasvatuse valdkonna laborianalüüsidest tehakse Põllumajandusuuringute 

Keskuse laborites. 

Me tunnetame, et on tekkinud vajadus ühe abivahendi (teatmiku) järele, mis oleks abiks meie 

analüüside tellijatele , et natuke paremini mõista laborianalüüsi spetsiifikat ja tulemusi ning paremini 

kasutada seda igapäevases kutsetöös. 

Käesoleva teatmiku koostamise üheks põhiideeks on püüda võimalikult lihtsalt selgitada 

laboranalüüside põhimõtteid alates proovivõtmisest ja lõpetades saadud tulemuste mõtestamisega 

(võimaluse korral tuues vastavaid näiteid ja andes soovitusi) 

Koostamisel on silmaspeetud mittekeemikust kasutajat teatmik on mõeldud põllumeestele, 

nõustajatele, tudengitele ja vastava valdkonna ametnikele. 

Kuna PMK laborianalüüsid haaravad praktiliselt kogu taimekasvatuse valdkonna, põhineb teatmik 

PMK laborites kasutavale aparatuurile ja meetoditel. PMK laborite akrediteeritus tagab selle 

vastavuse EL meetoditele. 

Oleme alati valmis vastama kui on vaja täiendavaid selgitusi. 

Meeldivat lugemist! 

Märt Nõges PhD 

Teatmiku toimetaja 
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Sissejuhatus 

Jätkusuutliku tootmise üheks põhikomponendiks on pidev tootmisprotsessi hindamine ja analüüs. 

Selline analüüs peab põhinema mitmesugustel arvulistel näitajatel. 

Mida keerulisem on protsess, seda rohkem peab oleva vastavaid näitajaid. 

Taimekasvatus on keerukas paljude muutujatega protsess, kusjuures osad muutujad (nt. sademed, 

temperatuur) on raskesti prognoositavad. 

Kogu selle tegevuse juures on otsuste vastuvõtmisel oluline koht laborianalüüside tulemustel. 

Laborianalüüside kasutamisel on oluline: 

-määratavate parameetrite arv peab olema piisav ,kuid samal ajal minimaalne 

-peab olema tagatud ja teada laborianalüüside täpsus ja usaldatavus  

-õigete järelduste ja otsuste tegemiseks tuleb aru saada analüüsitavate parameetrite tähendusest. 

Laias laastus võib taimekasvatusalased laborianalüüsid jagada järgmiselt: 

-muld ja mullaviljakuse (väetistarbe) analüüsid 

-väetiste analüüsid (mineraalväetised,sõnnik , kasvusubstraadid, kompostid) 

-ohutusanalüüsid saagis ja mullas (toksilised elemendid, taimekaitsevahendite jäägid, mükotoksiinid, 

nitritid ja nitraadid, kogutoksilisus jne.) 

-seemneanalüüsid (tera-ja kaunviljad, raps ,heinaseeme ) 

-kvaliteedianalüüsid (tera- ja kaunviljad, õlikultuurid ,srotid,hein, silo jne) 

-taimetervise (põhiliselt karantiinsed taimehaigused ja taimekahjurid. sh. 

metsakahjurid) analüüsid 

Igas ülaltoodud valdkonnas ulatub võimalike analüüsitavate parameetrite hulk sadadesse. Praktilise 

taimekasvatuse tarbeks on iga analüüsitava produkti (keemikud nimetavad neid maatriksideks) välja 

kujunenud minimaalselt vajalik antud maatriksi iseloomustavate parameetrite komplekt.  

Üldjuhul kasutatakse määramiseks rahvusvaheliselt tunnustatud meetodeid (standardeid) (ISO; 

AOAC) või vastavate erialaliitude (ICC,ISTA ,EPPO,AACC,CEN) standardeid. 

Need meetodid on piisavalt testitud (valideeritud) ja nende kasutamine tagab erinevates laborites 

tehtud analüüside võrreldavuse. Euroopa Liidus (EL) on paljude meetodite kasutamine seadustatud 

vastavate õigusaktidega –sellisel juhul nimetatakse neid referentsmeetoditeks (ref meetod). Samas ei 

ole ref . meetodi kasutamine kohustuslik – kui kasutatatakse mõnda muud sama parameetri 

määramiseks ettenähtud meetodit peab olema tagatud ,et saadakse samad tulemused kui ref. 

meetodil. Teisisõnu kui mingi parameetri määramiseks kasutatakse mitut meetodit peavad 

tulemused olema samad –see on üks keemilise analüüsi põhitõdesid mida kiputakse unustama. 
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Eelpooltoodud lühendid: 

-ISO –International Standartisation Organization –Rahvusvaheline Standardi organisatsioon 

-AOAC –Association of Official Analytical Chemistry – Ametlik Analüütilise Keemia Assotsiatsioon 

ICC- International Assotsiatsionfor Cereal Science and Technology –Rahvusvaheline Teraviljateaduse 

ja Tehnoloogia Assotsiatsioon 

-ISTA –International Seed Testing Association –Rahvusvaheline Seemnekontrolli Assotsiatsioon 

EPPO –European Plant Protection Organization –Euroopa Taimekaitse Organisatsioon 

AACC –American Association of Cereal Chemistry –Ameerika Teraviljakeemia Assotsiatsioon 

CEN –Comitee European de Normalisation –Euroopa Standardite Komitee 

 

Teatmiku ülesehitusest 

Teatmiku ülesehitus on maatriksipõhine. 

Iga maatriksi (nt mulla) käsitlemise juures antakse ülevaade proovi ettevalmistamisest analüüsiks 

(kuivatamine, peenestamine jne), kasutatava analüüsimeetodi põhimõtetest, meetodi mõõtepiiridest 

ja mõõtemääramatusest. Kui sama parameetri määramiseks kasutatakse mitut meetodit, tuuakse 

nende võrdlus. Mitmete maatriksite puhul ja ka erinevate parameetrite määramiseks kasutatakse 

ühesugust aparatuuri (näit. Taimekaitsevahendite jääkide määramine ja mükotoksiinide määramine), 

sellisel juhul määramise põhimtteid mitu korda ei kirjeldata. 

Üsna vähe on senini tähelepanu pööratud analüüside täpsusele ja analüüsitulemuste usaldatavusele 

ja selle saavutamise viisidele so. metroloogiale (metroloogia on teadus mõõtmisest) ja analüütilise 

kvaliteedi tagamisele- see on äärmiselt oluline ja seepärast on sellele pühendatud eraldi peatükk. 

Võib-olla esimesel pilgul tundub see kuiv ja igav, kuid püüdke ennast sellest läbi närida ja 

lõppjäreldused ja põhimõtted meelde jätta 
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Mõõtmine ja mõõtemääramatus 
 
See peatükk tundub algul igava ja mittevajalikuna 
Veendumaks vastupidises, siis teeme ühe mõttelise eksperimendi. Oletame, et teil on 100 tonni nisu 
ja selle niiskus määratakse 13,5%, tegelik niiskus on 13,0%. Kas olete mõõdetud 13,5% tulemusega 
nõus ja kust tuleb see 0,5% erinevust tegelikukust niiskuse sisalduses. Kui palju see tähendab kaotust 
hinnas? Kus on tõde ja millise niiskusega läheb vili müüki? 
Järgmise näitena võiks tuua langemisarvu mõõtmise juhul kui selle väärtus on toidu- ja söödavilja 
piiril (~ 250 sek). Kust tulevad sellised erinevused ja kellel on õigus? 
Sellistele küsimustele otsib vastust teadus nimega metroloogia, mille mõningaid elemente püütakse 
järgnevas peatükis arusaadavalt selgitada. 
 
Laboris kasutusel olevaid mõisteid ja definitsioone on käesolevas teatmikus üritatud seletada 
võimalikult lihtsalt, et need oleks hästi mõistetavad ka inimestele, kes ei tegele igapäevaselt 
mõõtmise kvaliteedi ja analüüsidega. 
 
Keemiliste analüüside olulisus tänapäeva maailmas järjest kasvab. 
Analüüside tulemuste põhjal tehakse väga olulisi otsuseid, mis mõjutavad äritehinguid, tööstus-
protsesse ja sageli ka loomade ja inimeste elu ja tervist. Mõõtmistulemuste kvaliteedi ja 
usaldusväärsusega tegeleb metroloogia so. Teadus mõõtmisest 
 
Mõõtmine on eksperimentaalne toiming, millega saadakse üks või mitu väärtust, mida saab 
põhjendatult omistada uuritava objekti (proovi) omadustele. Mõõtmine eeldab, et mõõtmise 
protseduur on kooskõlas mõõtetulemuse kasutuseesmärgiga ning on olemas mõõteprotseduur ja 
kalibreeritud mõõtesüsteem, mis toimib kooskõlas kindlaks määratud protseduuriga, kaasa arvatud 
mõõtetingimused. Ainehulga mõõtmist, mille käigus määratakse uuritavas objektis ühe või mitme 
aine sisaldust, nimetatakse sageli keemiliseks mõõtmiseks. Aine, mille hulka mõõdetakse võib olla 
konkreetne keemiline ühend (nt. nitraadi sisaldus) või element (lämmastiku sisaldus) kui ka 
empiiriline suurus (näiteks langemisarv või märja kleepvalgu sisaldus)  
Kuitahes hoolikalt mõõtmist ka ei tehtaks, ei ole mõõtmise tulemusena võimalik saada mõõtesuuruse 
tegelikku (tõelist) väärtust, vaid ainult selle väärtuse hinnangut. See tähendab, et igasuguse 
mõõtmise tulemusele on omane teatav määramatus. 
Mõõtemääramatus on vahemik analüüsitulemuse ümber, kus suure tõenäosusega asub ka tõeline 
väärtus. Määramatus kaasneb kõigi mõõtetegevustega (s.h proovi võtmine) Määramatus ei tähenda 
valesti mõõtmist! 
 
Mõõtemääramatus ja mõõteviga on erinevad mõisted. Mõõteviga on defineeritud kui 
mõõtetulemuse ja mõõdetava suuruse tõelise väärtuse vahe. Selliselt defineerituna on viga 
idealiseeritud suurus: mõõdetava suuruse tõeline väärtus ja viga ei ole üldjuhul eksperimentaalselt 
määratavad. Kui mõõteviga oleks teada, siis saaks mõõtetulemust korrigeerides kergesti leida 
mõõdetava suuruse tõelise väärtuse. 
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Enamik keemiametroloogia põhimõtteid on praeguseks üsna üksmeelselt paika pandud. 
Mõõtemääramatuse hindamise aluseks on mõõtmised ja statistiline töötlus, kus leitakse erinevused, 
hinnatakse erinevad mõõtemääramatuse allikad ja lõpuks liidetakse üheks väärtuseks.  
 
Mõõtemääramatuse hindamiseks saab kasutada laboris olemasolevaid andmeid ja teadmisi- 
kontrollkaardid, valideerimis andmed, laboritevahelised võrdluskatsed, sertifitseeritud 
referentsmaterjalid jne.  
 

Mõõtemääramatusest 

 
Mis on mõõtemääramatus? 

• Number peale „ ±“ märki (see on kõige lihtsam määratlus) 

• Igal mõõtmisel on mingi viga. Mõõtemääramatus ütleb meile kui suur see viga VÕIB olla (ka 
mõõtemääramatuse mõõtmisel on viga). Seega mõõtemääramatus on mõõdetud väärutse 
oluline osa. 

• Definitsioon: Mõõtemääramatus on vahemik analüüsitulemuse ümber, kus suure 
tõenäosusega asub ka tõeline väärtus  

 
Miks on vaja teada mõõtemääramatust? 
 

• Kliendid vajavad mõõtemääramatust koos tulemusega et teha õigeid otsuseid. Tulemuse 
mõõtemääramatus on oluline  näiteks kui analüüsi tulemus on lähedane lubatud 
piirväärtusele. 

• Laboril endal on väga oluline teada mõõtemääramatust, et hinnata oma metoodikate  
kvaliteeti ja vajadusel seda parandada/ täiustada  kvaliteeti 

 
Miks peaks labor andma tulemuse koos mõõtemääramatusega? 
 

•  Nagu üleval mainitud, et kliendid saaksid teha õigeid otsuseid 

•  Mõõtemääramatuse hinnangu andmine nõutud labori kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 
17025:2010 nõuetega (so üks labori usaldusväärsuse näitaja) 

 
Kuidas mõõtemääramatus saadakse? 
 

• Mõõtemääramatuse hindamise aluseks on mõõtmised ja statistiline töötlus, kus  leitakse 
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erinevused, hinnatakse erinevad mõõtemääramatuse allikad ja lõpuks liidetakse  
üheks väärtuseks.   

• Mõõtemääramatuse hindamise aluseks on laboris olemasolevad andmed ja teadmised 
(kontrollkaardid, valideerimis andmed, laboritevahelised võrdluskatsed, sertifitseeritud 
referents materjalid jne.) 

• Juhendmaterjalid on antud erinevates dokumentides (Nt. GUM, EA guidelines, the 
Eurachem/Citac guide- ,Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement. 
EURACHEM/CITAC Guide, 2nd Edition, 2000,  in a Eurolab technical report- Measurement 
Uncertainty in Testing, Eurolab Technical Report No. 1/2002 ja ISO/DTS 21748  - ISO/DTS 
21748:2003, Guide to the use of repeatability, reproducibility andtrueness estimates in 
measurement uncertainty estimation 

 
Kuidas väljendatakse mõõtetulemust koos mõõtemääramatusega? 
 

• Mõõtemääramatusele peaks olema lisatud saadud analüüsi tulemusele kui liitstandard- 
määramatus, kasutades kattefaktorit k=2, mis annab usaldunivoo ca 95%.  

• Näide, kus ± 7 on mõõtemääramatus: 
Ammooniumlämmastiku sisaldus (NH4-N) = 148 ± 7 µg/L. Mõõtemääramatus, 7 µg/L (95 % 
usaldusnivool, s.t kattefaktor k=2) 

 
Mõõtetulemuste esitamiseks soovitatud mooduseid on rahvusvahelistes dokumentides mitu, siin on 
(näidete abil) toodud kolm varianti: 

1) kompaktne esitus: 

 m = 27.522(12) g, norm. 

2) standardmääramatusega esitus: 

m = 27.522 g, uc(m) = 0.012 g, norm. 

3) tulemuse esitus laiendmääramatusega, kui kattetegur k = 2, siis U = k uc(m) = 2 x 0.012 = 0.024: 

m = (27.522 ± 0.024) g, k = 2, norm. 

 

Mõõtemääramatuse hindamisest PMK laborites 

Proovi võtmise mõõtemääramatust võetakse tulemuse juures arvesse vaid siis, kui tulemus esitatakse 
kogu analüüsiobjekti(partii) kohta. Kui tulemus esitatakse vaid laborisse toodud proovi kohta, siis 
proovi võtmise mõõtemääramatust arvesse ei võeta. 
 

Mõõtemääramatuse väljendamine 

Mõõteväärtuse parim hinnang on korduvmõõtmistel mõõdetud väärtuste aritmeetiline keskmine. 
Mõõtemääramatus on mõõtetulemusele omistatavate võimalike väärtuste hajuvust iseloomustav 
parameeter. 
Kui mõõtemääramatus on väljendatud standardhälbe s(y) kujul, siis nimetatakse seda 
standardmääramatuseks u(y) 
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Enamasti pole keemias mõõtetulemuseks üksikmõõtmise tulemus. Keerulisemate mõõtmiste tulemus 
saadakse üldiselt mitme erineva mõõtmise tulemustest arvutamise teel. Kui tulemuse määramatusel 
võetakse arvesse kõigi erinevate mõõtmiste standardmääramatused saadakse liitstandardmäära-
matus uc(y). 
 
 
Enamasti ei anta tulemust standardmääramatusega vaid laiendmääramatusega 
Selle saamiseks korrutatakse u(y) katteteguriga k 
    U= u(y) • k 
k=1  usaldusnivoo ca 68% 
k=2  usaldusnivoo ca 95% 
k=3  usaldusnivoo ca 99% 
 
Usaldusnivoo näitab tulemuse sattumise tõenäosust mingisse vahemikku. Tavaliselt võetakse selleks 
vahemikuks keskväärtusest mõlemale poole ühe standardhälbe σ kaugusele ulatuv vahemik. Sellisel 
juhul on usaldusnivooks 68 % ehk tõenäosus, et mõõdetava suuruse tõeline väärtus satub just sinna 
vahemikku, on 68%. 

         

 

ISO GUM meetod 

ISO GUM (International Organization for Standardization Guide to Expression of Uncertainty in 
Measurement) mõõtemääramatuse hindamiseks on praegu üks tunnustatumaid. ISO GUM meetod 
on mudeli põhine. Kuigi ISO GUM meetodit loetakse tänapäeval standardmeetodiks 
mõõtemääramatuse hindamisel teeb keemiliste mõõtmiste juures selle meetodi rakendamise raskeks 
asjaolu, et keemilised mõõtmised sisaldavad reeglina palju erinevaid etappe, millest osad on 
matemaatiliselt väga raskesti modelleeritavad. Sellised raskesti hinnatavad määramatuse allikad 
võivad jääda tähelepanuta, mis omakorda võib kaasa tuua määramatuse alahindamise. Samas on ISO 
GUM meetodi õigel rakendamisel võimalik ära näha analüüsi kõige kriitilisemad määramatuse allikad. 

Nordtest meetod 

Võrreldes ISO GUM meetodiga on Nordtest meetod matemaatiliselt lihtsam ja mugavam 
kasutamiseks tavalaborites. Nordtest määramatuse hindamise meetod võimaldab määramatuse 
hindamisel kasutada laboris igapäevase kvaliteedikontrolli ja valideerimise tulemusena saadavaid 
andmeid. Nordtest meetodi puhul on mõõtemääramatuse allikad jagatud kaheks: juhuslikud ja 
süstemaatilised. 

Määramatuse juhuslik komponent on määramatuse komponent, mis võtab arvesse laborisisest 
pikaajalist korratavust 
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Juhuslik komponent leitakse kas X-kaardi häirepiiridest või laboris pikaajalise kogutud standardhälbe 
kaudu. 

X-kaart on statistiline kontrollkaart, kuhu on kantud ühe ja sama kontrollproovi analüüsitulemused, 
mis on analüüsitud erinevatel aegadel igapäevase töö käigus. Kontrollkaardil on arvutatud tulemuste 
aritmeetiline kesmine ning häire- ja kontrollpiirid (häirepiir on 2x tulemuste standardhälve ja 
kontrollpiir 3x tulemuste standardhälve). X-kaart näitab keskmise väärtuse nn paigas olemist. 
Häirepiire ja kontrollpiire kasutatakse metoodika järelevalveks. Juhul kui  

• üks tulemus langeb väljapoole kontrollpiire  

• kaks järjestikust tulemust asuvad väljapool häirepiire või kui  

• seitse järjestikust tulemust satuvad olema ühel pool üldist keskväärtust tuleb põhjusi uurida 
ja vajadusel leida parandusmeetmed. 

 

 

Süstemaatiline komponent võtab arvesse labori tulemuste süstemaatilist hälvet “tõelisest” väärtusest 
Süstemaatiline komponent leitakse mõnel järgnevatest moodustest: referentsmaterjalide e. võrdlus-
materjalide analüüsi andmetest (eeskätt sertifitseeritud referentsmaterjalid), laboritevaheliste 
võrdlusmõõtmiste tulemustest või rikastamiskatsetel saadud andmetest. 

Rikastamisekatseid kasutatakse analüüsi käigus ettetulevate kadude kindlaks tegemiseks, kus teatud 
hulk uuritavat elementi või ainet lisatakse juba analüüsitud proovile ning see analüüdiga rikastatud 
proov analüüstakse uuesti. Seejärel arvutatakse välja kui suurt osa lisatud analüüdist antud 
metoodikaga tegelikult määrata on võimalik. 

Laborite vahelised võrdlusmõõtmised (interlaboratory comparison measurements) on selliselt 
korraldatud mõõtmised, kus erinevad laborid analüüsivad sama koostisega proove ja seejärel 
võrreldakse nende tulemusi. Labor, kelle tulemus oluliselt erineb ülejäänud laborite tulemustest, on 
tõenäoliselt saanud ebakorrektse tulemuse ning peab selgitama välja põhjused ning parandama vead.  

Võrdlusmaterjal e. Referentsmaterjal on materjal, mis on hästi teada ja dokumenteeritud koostisega 
ja omadustega ja on analüüsitud mitmes heatasemelises laboratooriumis ning varustatud 
sertifikaadiga. Selle materjali analüüsimisega on hea kontrollida laboris kasutatava metoodika täpsust. 

Need kaks komponenti (juhuslik ja süstemaatiline) kombineeritakse vastavalt valemile: 

 

Usü-smääramatuse süstemaatiline komponent, ujuh-määramatuse juhuslik komponent 

 

ning saadakse liitstandardmääramatus- uc. 

 

Iga labori eesmärk on anda võimalikult usaldusväärseid tulemusi. Et laboris kasutatavad metoodikad 
annaksid võimalikult täpseid ja tõeseid tulemusi, tuleb laboritel pidevalt, analüüsida, täiustada ja 
parandada olemasolevaid analüüsimetoodikaid ja võtta kasutusele uusi. 

Et demonstreerida ühe metoodikaga saadud tulemuste usaldusväärsust ja metoodika sobivust 
soovitud analüüsiks tuleb (vastavalt akrediteeritud labori nõuetele) kõik metoodikad teatud ulatuses 
valideerida. 
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Valideerimine 
 
- on protsess, mille eesmärk on välja selgitada, kas metoodika vastab eesmärgile, st. kas ta kõlbab 
analüüsiks, milleks teda soovitakse kasutada. 
Sama analüüdi jaoks erinevates maatriksites või erinevate sisalduste korral võib olla vaja täiesti 
erinevaid metoodikaid 
Analüüsimetoodika rakendusala määratleb: 

− milliseid analüüte 

− millistes maatriksites 

− millistes sisalduste vahemikes metoodika võimaldab määrata 
 
Näide: 
–Bensoehappe määramine limonaadis HPLC meetodil on tehtav peaaegu ilma proovi ettevalmistuseta 
(piisab lahjendamisest) 
–Bensoehappe määramine majoneesis vajab keerukat proovi ettevalmistamise etappi 
 
Analüüt on proovi omadus, mida parajasti mõõdetakse. (Näit.mullas fosfori sisalduse määramine või 
liha valgu sisalduse määramine). Samas näiteks mullas kogufosfori sisalduse ja taimedele omastatava 
fosfori sisalduse mõõtetulemused pole võrreldavad, sest analüüt pole sama. Kogu ülejäänud proovi 
osa mida antud analüüsi käigus ei mõõdeta (mis ei ole analüüt) nimetatakse maatriksiks. 
 
 
Metoodika staatusest olenevalt viiakse  valideerimine läbi erineva põhjalikkusega.  
Valideerimise põhjalikkus langeb ülevalt alla:  

 
 
Verifitseerimine –rahvusvahelise standardi (ISO, ICC jne) töökindluse tõestus laboris olevate 
seadmetega, kemikaalidega. 
 
Metoodikat iseloomustavad parameetrid ehk valideeritavad parameetrid on 
– selektiivsus, spetsiifilisus  
– avastamispiir, määramispiir, otsustuspiir,  
– avastamisvõime 
– lineaarsus, lineaarne ala 
– tundlikkus 
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– täpsus, kordustäpsus 
– tõesus (õigsus), saagis  
– (mõõtemääramatus) 
– kapriissus/(mittekapriissus=robustsus) 
 
Analüüsimeetod (analysis method) on põhimõtteline menetlus teatud liiki objektides teatud analüüdi 
sisalduse määramiseks 
 
– Näiteks EDTA-ga tiitrimine 
 
Analüüsimetoodika (analysis procedure) on detailne eeskiri analüüsi läbiviimiseks 
 
– Näiteks EDTA-ga tiitrimise metoodika tsingi määramiseks vase-tsingi sulamites 
 
Selektiivsus iseloomustab, mil määral metoodika suudab määrata proovis analüüti ilma, et määramist 
segaksid proovi teised komponendid.  
 
Spetsiifilisus on 100% selektiivsus ehk metoodiga määrab 100% ainult soovitavat analüüti olenemata 
proovi teistest koostisosadest. 
 
Avastamispiir (LOD)on vähim analüüdi sisaldus proovis, mida on antud metoodikaga veel võimalik 
usaldusväärselt detekteerida ja identifitseerida 
Avastamispiir on oluline eeskätt madalate sisalduste määramise metoodikatele. Iseäranis neile, 
millega määratakse mõne “keelatud” või “ebasoovitava” lisandi leidumist 

− kemikaalijäägid toidus 

− saasteained mullas 

− ebasoovitavad lisandid tooraines 

− dopingukontroll 
 
Määramispiir (LOQ) on madalaim analüüdi sisaldus proovis, mida antud metoodika võimaldab 
usaldusväärselt kvantitatiivselt määrata. 
 
Otsustuspiir (decision limit, CCα) on piir, millest alates ülespoole võib veatõenäosusega α väita, et 
proov ei vasta nõuetele; 
Sageli on otsustuspiir seadusandluses nõutud – nt valitsuse määrus RT I 2004, 13, 88, 
“Analüüsimeetodid saasteainete sisalduse määramiseks loomses toidutoormes ja toidus” 
 
Avastamisvõime (detection capability, CCβ) on väikseim aine kogus, mida võib veatõenäosusega β 
proovis avastada, identifitseerida ja kvantitatiivselt määrata. 
 
Lineaarsus,  lineaarne ala on kalibreerimisgraafiku ala, milles analüütilise signaali sõltuvus analüüdi 
kontsentratsioonist on lineaarne. 
 
Sõltuvust analüütilise signaali ja analüüdi kontsentratsiooni vahel kirjeldab kalibreerimisgraafik. 
Kalibreerimisgraafiku saamiseks analüüsitakse teadaoleva kontsentratsiooniga lahuseid ehk 
standardlahuseid. Seda tegevust nimetatakse kalibreerimiseks. Seejärel kasutatakse seda sõltuvuse 
infot, et analüütilise signaali alusel saada lõplik analüüdi sisaldus proovis. Kalibreerimist ei tohi 
segamini ajada justeerimisega, mida sageli ekslikult nimetatakse „isekalibreerimiseks“ ega 
taatlemisega. 
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Signaal(A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Analüüdi sisaldus (c) 
 
Tundlikkus (sensitivity) on parameeter, mis iseloomustab analüütilise signaali muutuse ulatuslikkust 
määratava analüüdi sisalduse  muutusest tulenevalt.  
 
Täpsus 
Terminit täpsus kasutatakse kahes tähenduses: 
 
1. täpsus kordustäpsuse (precision) mõistes: korduvmõõtmiste tulemuste omavahelist kokkulangevust 
iseloomustav suurus  
 
Kordustäpsus 
Korduvusest (repeatability) räägitakse kui korduvmõõtmised on tehtud lühikese ajavahemiku jooksul 
samas laboris sama inimese poolt samades tingimustes  
Korratavusest räägitakse kui pikema ajaperioodi jooksul või eri laborites või eri töötajate poolt või 
muul moel erinevatel tingimustel, (reproducibility)  
Korduvus iseloomustab metoodika “juhuslikku viga” (random error) ehk juhuslikke määramatuse 
komponente 
Juhuslik viga on mõõtevea osa mis ühe ja sama mõõtmise mitmekordsel läbiviimisel varieerub 
ettearvamatul viisil 
 
2. täpsus summaarse täpsuse (accuracy) mõistes:  
Sisaldab endas nii kordustäpsust kui ka tõesust. Sellise täpsuse väljendajaks on mõõtemääramatus 
 
Tõesus (Õigsus)on metoodika omadus anda tulemusi, mis on lähedased tõelisele väärtusele (true 
value) Metoodika tõesuse iseloomustajaks on süstemaatiline viga (systematic error) 
Süstemaatiline viga on mõõtevea osa, mis ühe ja sama mõõtmise mitmekordsel läbiviimisel jääb 
konstantseks või varieerub ennustataval viisil. 
Kogu viga koosneb süstemaatilisest (systematic error) ja juhuslikust (random error) veast 
 
Erinevust kordustäpsuse ja summarse täpsuse vahel seletatakse sageli alloleva joonisega. 

L ineaarne ala

LOQ 
LOD
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Joonisel vasakul all. Tulemused on suhteliselt hajuvad ja eemal keskpunktist. Seega on kordustäpsus 
halb kuna tulemused ei lange kokku ja tõesus on halb kuna tulemused ei asu keskpunktis.  
Joonisel vasakul üleval on on kordustäpsus halb kuna tulemused on võrlemisi hajuvad kuid paranenud 
on tõesus sest tulemused on kõik jagunenud keskpunkti ümber. Seega nende tulemuste keskmine 
väärtus annaks tõese tulemuse.  
Joonisel paremal all on kordustäpsus oluliselt paranenud, sest tulemused on kõik kobaras, kuid 
tulemused ei ole tõesed kuna nad asuvad väljaspool keskpunkti.  
Joonisel paremal üleval on tulemused paigutunud kobaras keskpunkti lähedale, seega on tulemused 
nii tõesed kui täpsed. 
Sellelt jooniselt võib näha, et üksiku tulemuse lähedus tõelisele väärtusele(referentsväärtusele) 
paraneb noolega näidatud suunas. Seega kui paranevad tulemuste tõesus ja kordustäpsus paraneb ka 
summaarne täpsus ning väheneb metoodika  mõõtemääramatus. 
Kuna tõeline väärtus on enamasti teadmata, on siiski on sageli võimalik tõesusele omistada sisu 
kasutades: 

− Sertifitseeritud referentsmaterjale 

− Võrdlust sõltumatute meetodite tulemustega 

− Laboritevahelisi võrdlusmõõtmisi 
Oluline on piisava arvu paralleelkatsete tegemine 
 
Saagis  R (recovery) näitab seda, milline osa proovis olevast analüüdist saab lõppkokkuvõttes 
mõõdetud. Saagise väärtused on sageli alla 1, mis on tingitud sellest, et mitmesugustel põhjustel jääb 
osa analüüti määramata. 
 
Kapriissus iseloomustab metoodika abil saadavate tulemuste tundlikkust metoodika parameetrite 
väikeste muutuste suhtes 
 
Robustsus (robustness, tähistab mittekapriissust) iseloomustab saadavate tulemuste tundetust 
metoodika parameetrite väikeste muutuste suhtes. Mida robustsem on metoodika, seda 
usaldusväärsem ta on. Ehk mida vähem erinevad välised tegurid metoodikaga määramist segavad 
seda parem. 
 
Näide: kahes vedelik-kromatograafilises metoodikas on antud ette, et eluendi koostises kasutatava 
puhverlahuse pH peab olema 4.5 
– Üks metoodika toimib rahuldavalt pH vahemikus 4.25 .. 4.70,  
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teise jaoks aja on nõutav, et pH oleks 4.45 .. 4.60 
– Sellisel juhul on teine metoodika kapriissem kui esimene 
 
Valideerimisel saadud andmed annavad suurepärase võimaluse hinnata mõõtemääramatust 
Valideerimine: 
• Kinnitab, et metoodika sobib kasutamiseks 
• Annab andmeid määramatuse hindamiseks 
• On hädavajalik jälgitavuse saavutamiseks 
 

Jälgitavus 
 
Jälgitavust on vaja mõõtetulemuste võrdlemiseks. Näiteks kaks erineva labori  mõõtetulemust on 
võrreldavad vaid siis kui: mõõdetakse sama suurust , tulemused on väljendatud samades 
mõõtühikutes ja on jälgitavad sama lähteühikuni . Näiteks mullas kogufosfori sisalduse ja taimedele 
omastatava fosfori sisalduse mõõtetulemused pole võrreldavad, sest pole sama mõõtesuurus. 
 
Laboris peab olema väljakujunenud praktika labori töömõõtevahendite kalibreerimiseks enamtäpsete 
mõõtevahendite või etalonide abil, kusjuures neid etalone kontrollitakse omakorda üht  
või enamat kalibreerimisastet rakendades rahvusvaheliste etalonidega. Mõõtmiste omadust, mis 
võimaldab neid seostada katkematu kalibreerimisteahela kaudu asjakohaste etalonidega, nimetatakse 
mõõtmiste jälgitavuseks. 
 
Näiteks massi mõõtmise jälgitavuse ahel 
 

 
Seega, gravimeetrilise mõõtmise ( näiteks niiskuse määramisel söödas) tulemused on  
jälgitavad, kui 

− Kaalud on kalibreeritud 

− Kuivatuskapi temperatuur kontrollitud 

− Metoodika on valideeritud 

− Tulemuse määramatus on hinnatud 
 
Kalibreerimine on jälgitavuse saavutamisel olulisim tegevus. 
Iga jälgitavusahelasse kuuluv kalibreerimine peab olema läbiviidud asjakohaste tehniliste nõuete 
kohaselt; personal, seadmed/etalonained, keskkond ja kalibreerimisprotseduurid peavad olema 
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antud ülesande jaoks adekvaatsed ja kontrolliga hõlmatud. 
Korrektne on rääkida mõõtetulemuse jälgitavusest mitte mõõtmise või labori või asutuse 
jälgitavusest. 
 

Määramatuse allikad 

Proovi ettevalmistuse määramatus 

Proovi vähendamise põhimõtted: 

• Massi vähendamisel peab igal osakesel olema sama tõenäosus sattuda vähendamise järel 
saadavasse osaproovi. 

• Tuleb ära hoida peente osakeste võimalik kadu jahvatamisel ja proovi töötlemisel. 
 
Homogeniseerimine  ja/või proovi jagamine 

• proov segatakse hoolikalt, et tagada analüüdi osakeste võimalikult ühtlast jaotumist kogu 
proovi ulatuses 

• Proov jagatakse väiksemaks osaprooviks (jagajaga, poolitajaga, käsitsi) 
 
Kuivatamine – vajadusel proov kuivatatakse 
Jahvatamine – vajadusl proov jahvatatakse veskis analüüsiks sobiva osakese suuruseni 
Analüütilise proovi võtmine osaproovist – Analüütilise proovi suurus oleneb analüüsimeetodist 

• makro (> 100mg) 

• poolmikro ( 10-100mg) 

• mikro (1-10 mg) 

• ultramikro (<1 mg) 
 
1kg = 1000g = 1000 000 mg 
Eriti hoolikas peb olema juhul kui määratakse madalaid sisaldusi ja analüüt on levinud aine (raud 
,tsink). Näiteks labori nõud sisaldavad uuritavat analüüti( boor). 
 

Proovi võtmine 

Analüüsitavad objektid võivad olla väga suured ( vagunitäis väetist, elevaatoritäis vilja, põllutäis 
mulda).Üldiselt keemiline analüüs teostatakse uuritava materjali väikesest osast – proovist. Samas aga 
tehakse analüüsi tulemuse põhjal järeldus kogu uuritava materjali kohta, seega peab proov olema 
esinduslik. Näiteks määrates põllult võetud mullaproovis toiteelementide sisaldust, rakendatakse 
saadud tulemust kogu põllu kohta. Esinduslikkus tähendab , et analüütide sisaldus proovis on sama 
mis kogu analüüsitavas objektis. 

Proovi esinduslikkuse tagab õige proovi võtmine.  Sageli määrab proovi võtmise edukus ära kogu 
analüüsi edukuse. Ebahomogeensete ja suurte objektide (nt. põld, elevaator ) korral on proovi 
esinduslikkuse saavutamine väga keeruline. Laboratoorse proovi suurus on mõnest  kuni mõnesaja 
grammini, olles sageli väga väike osa analüüsitavast materjalist.  

 

Proovivõtmise mõõtemääramatus 

Mõõtemääramatuse allikatest rääkides tuleb kindlasti ära märkida ka proovi võtmisest ja proovi 
eripärast tulenevad määramatuse allikad, mida labor ei saa arvesse võtta.  
Proovivõtmisest ja proovi ebahomogeensusest tingitud mõõtemääramatuse komponent ja selle 
hindamine teeb terves maailmas alles esimesi samme (on ilmunud üksikuid töid ehitusmaterjalide 



17 
 

toorme valdkonnas). Üldjuhul on analüütiliste meetodite mõõtemääramatuse osa kogu 
mõõtemääramatuses tunduvalt väiksem (so.lihtsalt kontrollitav -  sisuliselt kaliibrimine ja 
etalonainete analüüs). Väga halvad on asjad siis kui kasutatavate meetodite mõõtemääramatus ületab 
proovi ebahomogeensusest tingitud mõõtemääratuse (kahjuks esineb ka neid juhtumeid). 
Siin peab veelkord ära märkima, kes mille eest vastutab: 

1. labor vastutab laborisse toodud proovi analüüsi mõõtemääramatuse eest 
2. proovivõtja (amet, inspektsioon) kasutab proovivõtmisest ja ebahomogeensusest tingitud 

mõõtemääramatuse komponendi eest st. proovivõtja peab olema pädev üldistama labori 
tulemused kogu uuritava partii kohta. 

 

Proovivõtu võimalikud ebahomogeensuse allikad 
 
Heterogeensus Üldiselt peaks keskmine proov koosnema suurest arvust väikestest ainekogustest, mis 
on võetud uuritava partii erinevatest kohtadest 
 

• uuritava analüüdi jaotumine objekti erinevates osades 

• tiheduse erinevus objekti raames 

• suuruse erinevus objekti raames 
 
Proovi tüüp – Tahke, vedel, gaasiline. Igal tüübil on oma eripärad mida tuleb jälgida nii proovi võtmisel 
kui transpordil ja pakendamisel 
 
Proovi osakeste suurus ja kuju  - väiksed ja rasked osakesed vajuvad põhja. Eriti keeruline on proovi 
võtmine peale transporti ( nt. Raudtee transport) kui väiksemad ja raskemad osakesed on põhja 
vajunud. 
 



18 
 

Proovi/analüüdi stabiilsus – proovi analüüdi omadused võivad hakata ajas muutuma kui ta on 
eraldatud suuremast objektist. 
 
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. 
Ühesugune võtmise eeskiri tagab ka erineval ajal võetud proovide võrreldavuse. 
 

• 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 
 
Mõningatel juhtudel on proovi võtmine seadusega reglementeeritud nt. Proovivõtmine veeuuringute 
käigus mereveest, pinnaveest , põhjaveest, reo-ja heitveest ning reoveesettest (RTL 2002, 56,833) ja 
Proovivõtumeetodid taimekaitsevahendite jääkide sisalduse määramiseks toidust (RT I 2007, 39 282) 
 
Proovi mitteesinduslikkus võib olla tõsine probleem, kui analüüsitakse näiteks: 
 

− Mulda 

− Puuvilju, köögivilju 

− Muda 

− Pooltahkeid kütuseid 

− Looduslikku vett 
 
Proovivõtmise seadmed 

• saastatus – näiteks kui proovi võtmise seade on eelmisest korrast puhastamata ja viimati 
võetud proov on olnud väljaspool lubatud piire, siis sama proovi võtmise seadme kasutamine 
võib mõjutada võetava proovi tulemusi. 

• Proovivõtja – koolitatud, pädev, kogemustega, on teadlik proovi eripäradest ja erinevatest 
proovi võtmise metoodikatest. 

• Kas kasutatav seade on ikka sobiv sellist tüüpi proovi võtmiseks (nt. vedelikust proovi võtmine 
labidaga) 

 
Proovi käsitlemine – tuleb olla ettevaatlik, vältimaks proovi pakendi vigastamist (välis keskonna mõju 
proovile, proovi kadu = ei ole enam esinduslik proov) Tuleb jälgida ettekirjutusi proovi käsitsemise 
kohta. 
 
Transport ja säilitamine 

• Temperatuur – proovi ülekuumenemine (nt suvel autos) või läbikülmumine võib mõjutada 
proovi /analüüdi omadusi.  

• Niiskus – liigniiskus võib põhjustada proovi riknemist 

• Pakkematerjali tüüp – olenevalt proovist ja määratavast analüüdist on proovi pakkematerjal 
väga oluline, et ei tekiks saastust (nt) ega proovi riknemist (nt) 

• Aeg – kui kiiresti proov laborisse toimetatakse. Mõnel juhul võib proov/ analüüt laguneda või 
rikneda ning proovi analüüsimine osutub võimatuks või mõttetuks ( võetud proov ei esinda 
enam uuritavat objekti). 
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Üldised soovitused proovide transpordiks ja säilitamiseks 

− Tihedalt kinni 

− Madal temperatuur 

− Valguse juurdepääsu takistamine 

− Mürgitamine (mikroobide tegevuse takistamiseks) 

− Stabiliseerimine (näiteks antioksüdandi lisamine) 

− Sobiv anuma materjal, et ei tekiks saastust anumast 
 
Mida lühemat aega säilitada seda parem. 
 
Käesoleva kogumiku lisas 5 on toodud PMK laborite akrediteeritud meetodid, maatriksid, 
mõõteulatused, mõõtemääramatused. 
 

Kasvukeskkond 
Muld 
Mulla (väetistarbe) analüüside eesmärgiks on taimedele kättesaadavate toiteainete sisalduse 
määramine selleks, et määrata nende väetamise vajadus teatud (plaanitava) saagikuse 
saavutamiseks. Tegelikult mulla analüüs algab mullaproovide võtmisest põllult (vt proovivõtmise 
juhend PMK koduleht). Tuleb teha selget vahet mingi elemendi kogusisalduse (total) ja omastatava 
kontsentratsiooni vahel. Kogusisaldus määratakse mullaproovi täielikul lõhustamises kangete 
oksüdeerijate segudega (enamlevinud kuningvesi või HNO3+H2O2). Omastavate vormide määramiseks 
kasutatakse mullaproovide ekstraheerimist (väljatõmmet) mitmesuguste kemikaalide segudes, mis 
imiteerivad taimede toitumist. Selliseid väljatõmbelahuseid on erinevates riikides kümneid erinevad. 
Alates multielementsete analüüsimeetodite  arenemisest (mitu elementi ühest proovist) on viimastel 
aastakümnetel hakanud levima multielementsed väljatõmbelahused. Praegusel ajal on maailmas 
kõige rohkem levinud lahus nimega „Mehlich 3“, mis on väljatöötatud Arkansese ülikoolis (USA) prof 
Mehlich poolt 1984 a. Mehlich 3 on käesolevaks ajaks maailmas enamlevinud ekstraktsiooni lahus 
muldade väetistarbe määramisel kuna: 

• Ühest ekstraktist on võimalik määrata praktiliselt kõik makro- ja mikroelemendid (va 
lämmastik, orgaaniline süsinik) 

• Tänu Mehlich-3 oma suurele puhverdusvõimele toimub kõikides proovides (pHKCl 4,0 – 7,2) 
ekstraktsioon ühesugustes tingimustes so pH ≈ 2,5 juures. (seda ei saa öelda ühegi teise 
ekstraheerimislahuse kohta). Eriti oluline on see fosfori määramisel – pH 6 juures toimub 
H2PO4

- üleminek iooniks HPO4
2- st piltlikult öeldes kasutades mingit teist väljatõmbelahust 

muutub määratav ioon (st. määratakse teist analüüti) 
 

Proovi ettevalmistus 

Proovidest eraldatakse kivid ja liigne taimne materjal. Proovid kuivatatakse 40 °C juures ja seejärel 
peenestatakse muljuvas veskis sõelal avaga 2 mm. Kui määratakse ka orgaanilist süsinikku või 
kogulämmastikku, siis toimub täiendav jahvatus vibreerivas kuulveskis (osakesed väiksemad kui 

125 µm) tolmpeeneks. Edasi toimub toiteelementide ekstraktsioon Mehlich 3 lahuses (mulla ja 

lahuse suhe 1:10) sellele järgneb filtreerimine läbi filterpaberi Whatman 42 (pooride läbimõõt 8 µm) 
seejärel on proov toiteelementide analüüsiks valmis.  
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Kolorimeetria 

Fosfori määramiseks kasutatakse värvusreaktsiooni fosfaatiooni ja spetsiaalse indikaatorlahuse vahel. 
Fosforiooni reaktsioonil indikaatoriga toimub lahuse värvumine, mille intensiivsus on võrdeline 
fosforiooni kontsentratsiooniga. Aparatuuri läbilaskevõime suurendamiseks kasutatakse nn voogu 
süstimise kolorimeetriat (FIA –flow injection analysis) (vt. joon lk 20). Läbi pikkadest teflon 
kapillaaridest koosneva süsteemi pumbatakse pidevalt indikaatorlahust, millesse kindlatele 
ajahetkedel süstitakse proovi. Nendes kapillaarides algab värvusreaktsioon ja kui värvunud lahus 
jõuab detektorini (antud juhul fosforiooni lainepikkusele häälestatud valgusfilter (λ = 810 nm + 
fotodiood), siis valguse neeldumise intensiivsus on võrdeline fosfori kontsentratsiooniga. Samal 
põhimõttel (ainult teiste kandjate ja reaktiividega toimub ka nitraatiooni ja nitritiooni ning 
ammooniumiooni määramine (näiteks lägas, vees jm). 

 

Kolorimeeter FIAstar 5000 (Foss Analytical) NO2-N ja NO3-N määramiseks 

 

1) FIA kolorimeeter 
2) Robotkäsi proovide vahetamiseks (sampler) 
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Automaatne pH määramise seade 

 

1)Digitaalne pH meeter (Knick) 

2)Robotkäsi 

 

 

Optiline plasmaemissioonspektromeeter 

ICP-OES ICAP-6000(Thermo) 
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Mass-spektromeetriline plasmaemissioonspektromeeter 

ICP-MS Agilent 7700 

 

 

Silo fermentatsiooniparameetrite määraja (Metler – Toledo) 
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Element-analüsaator (C,N,H,S,O) (Thermo) 

 

 

Mikroelementide määramine ja multianalüüs 

Kõiki elemente ühekorraga nagu öeldud pealkirjas on võimalik määrata argoon-plasmaemission 
spektromeetria abil kas optilise või massdetektoriga (vt foto lk 22). Nende eeliseks on äärmiselt lai 
määramispiirkond st nende kalibreering on lineaarne kuni 8 suurusjärgu ulatuses (100 mg/ kg – 
0,01  um/ kg. Seejuures on võimaik määrata kõiki Mendelejevi tabeli elemente (ICP-MS va. O, N, C; 
ICP-OES va. I, F, O, N, C). ICPde kasutamine on küllalt kulukas, sest kogu süsteem tarbib pidevalt 
argooni (1 balloon ülipuhast gaasi tööpäevas ühe töötava seadme kohta). ICP-OES ja ICP-MS on 
identsed proovi sisestamise ja kuumutamise osas: argooni voogu kuumutatakse võimsas 
raadiosagedusväljas (2 kW ja 40 MHz) ning temperatuur ulatub 10 000 °C (Päikese pinnatemperatuur 
on 6000 °C). Sellesse voogu pihustatakse proov. ICP-OES puhul mõõdetakse kiiratava valguse spektrit, 
sest iga element kiirgab ergastamisel temale omast kindla lainepikkusega valgust. ICP-MS puhul 
plasmas tekkinud ioonid selekteeritakse magnetväljas  ning mõõdetakse kindla massi ja laengu 
suhtega (m/z) ioonide hulka.  ICP-MS tundlikkus on (sõltuvalt elemendist ligi) 1000 korda suurem kui 
ICP-OES. 

Elementanalüsaator 

Elementanalüsaator on eriotstarbeline gaaskromatograaf (vt foto lk 23), mille abil saab korraga 
määrata C, N, S (vajadusel ka H2, O2 ja põlemissoojus). Väike kogus (10-20 mg) proovi suletakse tina 
või hõbekapslisse ja asetatakse elektriahju (T = 900 °C), samal ajal süstitakse kandegaasi (ülipuhas 
heelium) piisav kogus (sõltuvalt proovi kogusest ja orgaanilise aine sisaldusest) ülipuhast hapnikku. 
Proovi temperatuur tänu tina või hõbeda põlemisele tõuseb 1700 °C ning orgaanilises aines (muld, 
taim jms) oksüdeeritakse elemendid: C + O2 = CO2, 2H2 + O2 = 2H2O, N + O2 = NO2, S + O2 = SO2. Liias 
olev hapnik seotakse ahjus oleva vase abil. Seejärel lahutatakse tekkinud gaasid pikas ja peenikeses 
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kapillaarkolonnis. Kromatograafilises kolonnist väljuvad eri oksiidid erineval ajal ning   ja 
registreeritakse tundliku termodetektoriga. Kuna kogu süsteemis on heelium kõige suurema 
soojusjuhtivusega, siis teiste gaaside möödumisel detektorist süsteem läheb tasakaalust välja ja tekib 
signaal, mis on võrdeline vastava gaasi kontsentratsiooniga. 

Mulla pH määramine 

Enamlevinud on mulla pH määramine 1 N KCl lahusest (kasutatakse ka vesilahust ja CaCl2 lahust, kuid 
need annavad süstemaatiliselt erinevaid tulemusi, mida tuleb analüüsitulemuste tõlgendamisel 
meeles pidada). Mõõtmiseks kasutatakse pH-meetrit (vt foto lk 21), mille kalibreeringut töö käigus 
korduvalt kontrollitakse. Võetakse 5 ml õhkkuiva mulda, millele lisatakse 25 ml 1 N KCl lahust. 
Suspensioon jäetakse  seisma, et tekiks tasakaal mulla ja lahuse vahel. Muldade pH gradatsioon: 

• Tugevalt happeline  alla 4,6 

• Keskmiselt happeline  4,7 – 5,5 

• Nõrgalt happeline  5,5 – 6,5 

• Neutraalne  6,6 – 7,2 

• Aluseline  üle 7,2 

Igat tüüpi indikaatorpaberid ja lahused pole mulla puhul rakendatavad, sest mullalahused on 
värvunud ja see segab tugevasti väärtuse tuvastamist. 

 

Seade lämmastiku määramiseks Kjeldahl`i meetodil 

Kjaltec2030 (Foss Analytical) 

 

Märgtuhastamise blokk 
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Destillatsiooni- ja tiitrimisblokk 

 

Mulla lämmastiku määramine 

Mullas võib lämmastik esineda paljudes vormides, mis on pidevas omavahelistes muutumises. 
Taimede toitumise seisukohast on olulisemad ammooniumlämmastik ja nitraatlämmastik. 
Kogulämmastik sisaldab eelnevaid vorme ning lisaks sellele orgaanilise aine koostises olevat 
lämmastikku. Ammoonium ja nitraatlämmastik on kergesti omastatavad ja moodustavad kergesti 
omastatava lämmastiku osa. Taimedes ja sõnnikus olev lämmastik vabaneb aeglaselt seepärast ongi 
orgaaniliste väetiste mõju pikaajalisem. Ammoonium ja nitraatlämmastiku määramiseks kasutatakse 
FIA-t. Ntotal määramiseks on kõige täpsem elementanalüsaator ja mõningate reservatsioonidega ka 
Kjeldhali meetod. (TKN-Total Kjeldahl Nitrogen). 

 

Kjeldhali lämmastiku määramine 

Kasutatakse lämmastiku määramiseks mullas ja taimsetes produktides. On referentsmeetod 
taimsetes ja loomsetes produktides proteiini määramiseks. Meetodi põhimõte on orgaanilise aine 
lagundamine kontsentreeritud väävelhappega 400 °C juures katalüsaatorite vahendusel. 
Kuumutamisel muutub orgaanilises aines olev lämmastik ammooniumsulfaadiks. Edasi lisatakse 
sellele segule NaOH ning eraldunud ammoniaak seotakse boorhappelahuses, millele on lisatud pH 
tundlik värvusindikaator. Seda boorhappe lahust tiitritakse väävelhappega, selleks kulunud happe 
koguse järgi arvutatakse orgaanilises aines olnud lämmastiku kogus. 

Kjeldhahli meetodist pikemalt kvaliteedianalüüside  juures. 
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Orgaanilise süsiniku määramine 

Kõigepealt natuke terminitest, mis tekitavad tihtipeale segadust. Mulla orgaaniline aine kujutab 
endast heterogeenset substantsi, mis sisaldab erinevas lagunemisastmetes orgaanilist materjali. Selle 
sisalduse määramiseks kasutatakse proovide kuumutamist muhvelahjus kuni kogu orgaaniline 
materjal on proovist välja põlenud ning orgaanilise aine sisaldus on kogu proovi ja põlemisjäägi 
kaalude vahe. Kahjuks pole ühtset seisukohta kuumutamistemperatuuri kohta (360 – 700 °C). See on 
ka põhjus, miks seda meetodit peetakse ebatäpseks ja käesoleval ajal ei leia laialdast kasutamist. 
Meetod on lisaks sellele küllaltki aeganõudev. Orgaaniline süsinik on mulla orgaanilise aine koostises 
olev süsinik. Selle määramiseks on kasutuses põhiliselt 2 meetodit.  

• Sulfokroommeetod so proovi kuumutamine kuumutusplokis kroomsegus (K2Cr2O7 + 
H2SO4) 140 °C juures. Siinjuures on väga oluline kuumutustemperatuur. Oli olemas ka 
Nõukogude Liidu ajal levinud nn Tjurini meetod, kus kuumutamine toimus 100 °C juures 
(vesivann). Saadud tulemused olid märgatavalt madalamad kui sulfokroommeetodil.  
Selle madalama temperatuuri korvamiseks olid kasutusel empiirilised konstandid, millega 
läbi korrutades arvati saadavat õiged tulemused. Saadud lahust mõõdetakse 
spektrofotomeetriga (λ=590 nm) ning võrdluseks (kalibreeringu aluseks) on kas glükoos 
või standardite rida Mohri soolaga. 

• Määramine elementanalüsaatoril on kõige täpsem kuid natuke kallis ja aeganõudev. 
Lisaks tuleb karbonaadid (anorgaaniline  süsinik) eelnevalt eemaldada soolhappega. 

 

Kasvusubstraadid sõnnik ja kompostid 

 

Kasvusubstraadid (growing media) on kasvuhoonetes, lavades, konteinerites, lillepottides loodud 

kasvukeskkond, mille peamiseks materjaliks Eestis on rabaturvas. Kuid turvas on  toitainetevaene. 

Sellepärast lisatakse turbale  parema kasvukeskkonna saavutamiseks nii mineraal-  kui ka orgaanilisi 

väetisi ning happesuse vähendamiseks lubiväetisi (tuhka). Maailmas on growing media mõiste laiem 

ja mitmekesisem. Mineraalse ainena lisatakse kasvukeskkonda kruusa, liiva, ligniini, perliiti, tseoliiti 

jm. 

 

Kasvusubstraadi puhul on tegemist kunstliku kasvukeskonnaga, mis peab sisaldama piisavas koguses 

toitaineid, niiskust ja õhku. PMK-s määratakse kasvusubstraatides  mahumass, pH, soolade 

üldsisaldus (SÜK), nitraatlämmastik, fosfor,kaalium, kaltsium, magneesium, raud, vask, mangaan ja 

boor. 

 

 P, K, Ca, Mg ekstraheerimiseks kasutatakse ammooniumatsetaadilahust,  Fe, Cu, Mn puhul 

soolhapet. Nitraatlämmastik, B, ja SÜK-id  ekstraheeritakse deioniseeritud vees ja  pH määratakse KCl 

suspensioonis. 
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P,K,Ca, Fe, Cu, Mn ja B määratakse ICP-l, SÜK  määramiseks kasutatakse 

elektroonset juhtivusmõõtjat ,nitraatlämmastik määratakse kolorimeetriliselt (FIA) 

 Alljärgnevalt on toodud Eestis pikka aega kasutusel olnud kasvusubstraadi (ka muru rajamiseks 

kasutatud segatud muldade) optimaalsed parameetrid, mis on seostatavad eespool kirjeldatud 

analüüsimeetoditega: 

 

Näitaja   kurk  tomat  maasikas  muru 

Mahumass (kg/l) < 0,7  < 0,7   

pH (1N KCl)  5,5..6,2  5,5…6,2 5,7…6,5  5,5…7,0 

SÜK (g/l)  2,5...3,0 2,5…4,0    0,8…2,0 

NO3-N (mg/l)  120..180 100..170 5…20   50…60 

P (mg/l)  100..150 120..170 15…40   40…60 

K (mg/l)  180..300 320..500 150…300  150..300 

Ca (mg/l)  2000…3400 2200..3600  1400..3000  1000..3000 

Mg (mg/l)  300…400 350…450 150…250  150…250 

Fe (mg/l)  180…300 180…300 60…1500  80…1500 

Cu (mg/l)  8….16  10…20  2,7…5,0  3…10 

Mn (mg/l)  12…20  15…25  25…100  25…100 

B (mg/l)  1,0..2,0  1,2…2,5 0,6…1,5  0,5…1,8 

Maasika ja muru kasvatamisel lisatakse kasvusegudesse ka arvestatavas koguses mineraalmulda. 

Sõnnik on loomade ja lindude tahkete või vedelate väljaheidete segu koos allapanuga või ilma. 

Sõnniku kuivaine sisaldus (siit ka toitainete sisaldus) kõigub väga laiades piirides sõltuvalt sõnniku 

käitlemise tehnoloogiast. 

Määratakse: -ammoonium ja nitraatlämmastik (kolorimeetria FIA  KCl ekstraktist) ning 

kogulämmastik (Kjeldahli meetodil), vajaduse korral P,K Ca,Mg ,Cu Mn ,B (Kjeldahli digestaadist ICP-

OES-l) 

Vajaduse korral orgaanilise aine sisaldus orgaanilise aine väljapõletamisel muhvelahjus (8000 C, 

2 tundi). 

Analüüside tulemused antakse nii proovi kohta kui ka kuivaines. 

Kompostid- saadakse taimsete või loomsete jäätmete aeroobse lagunemise tulemusel. Analüüsid on 

samad kui sõnniku puhul. 
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Kompostide eriliikideks on jäätmekompost ja reovete settekompost. 

Käesoleval ajal kehtivad neile ohutusnõuded,kuid Eestis kehtestatud ohutusnõuded kahjuks ei taga 

nende ohutust kasutamiseks taimekasvatuses (eriti kehtib see settekompostide kohta –nad 

sisaldavad ravimijääke,mis mis võivad mulla mikrofaunas ja flooras ja ka  taimedes(söödas ja toidus 

kutsuda esile ohtlikke ja pöördumatuid muutusi- nt ravimiresistentsus). 

Oma omadustelt jääb läga ja kompstide vahepeale bioogaasijaamade jääk (digestaat). Kuna digestaat 

pole läbinud kompostidelt nõutavat aeroobse käärimise faasi on nende kasutamine mõningates 

riikides ilma aeroobse kääritamiseta keelatud. 

Mulla väetistarbeanalüüside tulemused on lähtealuseks konkreetsetele väetamissoovitustele 
vastavalt „Väetamise ABC“ J.Kanger jt; PMK Saku 2014. 

 

Saagi kvaliteedianalüüsid 

Saagi kvaliteedianalüüsid määravad produkti hinna ja kasutusotstarbe eeldusel et produkt on ohutu. 

Teatmikus on vaatluse all põhiliste taimekasvatussaaduste – tera-ja kaunvilja, rapsi ja silo 

kvaliteediparameetrid. 

Teravilja põhiparameetrid: 

-mahukaal (kõik teraviljad) 

-niiskus (kõik) 

-tera-javõõrlisandid (kõik) 

-proteiin(kõik) 

-organoleptika (kõik) 

-märja kleepevalgu sisaldus (gluteen) (nisu) 

-langemisarv (nisu,rukis, viimasel ajal ka õlleoder) 

Mahukaal (tegelikult vastavalt ISO-le hektoliitri kaal) iseloomustab terade erikaalu (tuumakust) ja 

iseloomustab jahu väljatulekut jahvatamisel. Kuna teravilja vastuvõtul on raske ja ebapraktiline 

määrata hektoliitri kaalu, kasutataks 0,25 , 0,5 , või 1liitrist mõõtenõu koos spetsiaalse 

täitemehhanismiga, et tagada erinevate viljaproovide ühesugune lasuvustihedus ning lisaks sellele 

kasutatakse hektoliitri kaalu arvutamiseks sõltuvalt mõõtenõu mahtuvusest spetsiaalseid 

üleminekukoefitsiente. Erinevate viljaliikide minimaalsed mahukaalud lähtuvad jahvatusel produkti 

(jahu) väljatuleku nõuetest. 
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Niiskus 

Niiskus on üks olulisemaid vilja parameetreid: 

-sellest sõltub vilja säilimine 

-sõltuvad vilja kuivatuskulud 

-niiskust arvestatakse vilja teiste parameetrite väljendamisel (äärmise tähtsuse omandab niiskuse 

määramine kuivatamata vilja müügil). Näiteks -praktikas ettetulnud situatsioon-müüdi 25% 

niiskusega nisu –selle niiskuse juures määrati langemisarv ja gluteen, need vastasid söödanisule (180 

sek ja 22%). Maksti ka vastav hind. Peale kuivatamist 14% niiskuseni oli see toidunisu, mis läks 

ekspordiks. Vilja niiskus ja selle muutumine ladustamisel või transpordil on teraviljakaubanduses 

põhiline vaidlus- (pettus)objekt. 

Kuigi käesolev teatmik ei püüa jagada õpetusi vilja käitlemise kohta ei saa jätta märkimata 2 asja: 

-meie kliimavöötmes peab vilja hoolimata koristusaegsest niiskusest igal juhul kuivatama (Tmax 
~700C), vastasel korral piisab ühest niiskuskoldest või niiskest umbrohututist ja kogu viljapartii võib 
rikneda. 

-säilitusvilja niiskus ei tohiks üheski partii punktis olla kõrgem kui 14%. 

Vilja niiskuse määramine referentsmeetodil. Vili jahvatatakse (foto lk 30) ketasveskis (vili ei tohi 
seejuures kuumeneda) teatava jämeduseni. 

(Selleks ei kõlba kohviveski tüüpi veskid, kus niiskuse muutus võib ulatuda +/- 2%). 5g jahvatist 
kaalutakse spetsiaalsesse ettekuivatatud ja kaanega varustatud konteinerisse ning kuivatatakse 
1300C juures sundventilatsiooniga kuivatuskapis konstantse kaaluni, jahutatakse suletud kaane all 
eksikaatoris (tihedalt sulatud kaanega anum, mis sisaldab niiskuse adsorbenti – silikageeli) 

Jahtunud proovid kaalutakse ja arvutatakse niiskus. 

Kui vilja algniiskus on liiga suur (>18%) on selline vili otsejahvatamiseks liiga nätske, siis tehakse 

jahvatamata teradele eelkuivatus, mis võetakse arvutusel hiljem arvesse. 

Ref.meetod on küllaktki töömahukas ja aeganõudev ja seda kasutatakse peamiselt ainult 

ekspressmeetodite kaliibrimistel ja kohtuvaidluste lahendamisel. 

Küllalkt laialt on levinud digitaalse kaalu baasil ehitatud niiskusmõõtjad (foto lk 33) Fooliumist 

kaalupannile puistatakse jahvatud viljaproov ning seda kuumutab spetsiaalne kuumutuselement 

(halogeenlamp või infrapunakiirgur). Koos kuumutamisega samaegselt toimub pidev kaalumine. 

Kaalu mikroprotsessor analüüsib proovi kaalu kahanemise kõverat ja prognoosib proovi lõppkaalu ja 

niiskuse. Sellised sedmed on kiired ja täpsed (~10min./proov) .Puuduseks on tootlikkus –üks proov 

korraga. 

Vilja massilisel vastuvõtul elevaatorites kasutatakse kaasajal lähiinfrapuna NIR spektromeetreid –

kõigis neis on kindlasti ka niiskuse kaliibring. (Üksikasjalikumalt NIR spektroskoopia alalõigus) 
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Teravilja peenestamise veskid 

 

1) Haamerveski LM 3100 (Perten Instruments) 17000 p/min 

2) Ketasveski proovide purustamiseks enne niiskuse määramist LM 3600 

3000 p/min (perten Instruments) 

Proovide puhastaja SLN3 (Rationel Konservice) 
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Põllumeeste hulgas leiavad laialdast kasutamist mitmesuguste tööpõhimõtetega portatiivsed 

niiskusetestrid nende mõõteviga on suurem +/- 1% ning nad vajavad iga-aastast kaliibrimist. Nende 

mõõtetulemuseks on hinnang mitte resultaat. 

Proteiinisisaldus 

Proteiinisisalduse määramine põhineb taimse materjali proovide lämmastikusisalduse määramisel . 

Selleks on 2 referentsmeetodit: 

1. Kjeldahli meetod  

2. Dumas meetod 

Kjeldahli meetod 

Proteiini määramiseks taimses materjalis kasutatakse Kjeldahli meetodit (KM) -kuna KM erinevalt 

Dumas meetodist (DM) ei määra kogu lämmastikku vaid ainult proteiinis sisalduva lämmastiku. 

Meetodi lühikirjeldus 

Jahvatatud proovi (niiskuse veski) kuumutatakse 4200C juures konts. väävelhappes,millele on 

keemistäpi tõstmiseks lisatud kaalimsulfaati ja protsessi katalüsaatoriks (kiirendajaks) 

vasksulfaati.Seda protsessi nimetatakse märglagundamiseks või märgpõletamiseks (wet digestion). 

Sellel kuumutamisel (~2tundi) oksideeritakse valkude koostises olev lämmastik ammoonium-

sulfaadiks. Peale protsessi lõppu proovid jahutatakse ja suletakse hermeetiliselt nn. destilleerimis-

plokki, seal lisatakse proovile suures ülehulgas kanget naatrimhüdroksüüdi lahust ja puhutakse läbi 

kuuma veeauruga. Eralduv gaasiline ammoniaak kogutakse boorhappe lahusesse kuhu on lisatud 

indikaator (eriline värvaine mille värvus sõltub lahuse pH-st). Edasi lisatakse sellele boorhappe 

lahusele täpse kóntsentratsiooniga väävelhappe lahust (tiitrimine) kuni lahus muutub neutraalseks 

(värvus muutub) Lisatud väävelhappe koguse kaudu arvutatakse välja proovis sisalduv lämmastiku 

kontsentratsioon (seda nimetatakse „total Kjeldahl nitrogen -TKN“-Kjeldahli kogulämmastik). 

TKN x 5,7 annab nisu ja rukki proteiinisisalduse; TKN x 6,25 annab teiste taimsete materjalide 

proteiinisisalduse. 

Kuna tegemist on tüüpilise paljudest operatsioonidest koosneva „märja keemia“ meetodiga tehakse 

tavaliselt mitu (vähemalt 2) paralleelproovi. 

Dumas meetodil (Vt. Kirjeldus mulla juures) määratakse proovis kogu lämmastik DTN , sh ka nitraatne 

ja ringstruktuuridega ühendites sisalduv mitteproteiinne lämmastik. Mõningates produktides 

(nt. sojasrott) võib DTN kaudu määratud proteiinisisaldus olla kuni 5% suurem tegelikust st. peab 

olema teada, millisel meetodil on proteiin määratud. 
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Gluteenisisaldus ja kvaliteet (gluteenindeks) 

Märg kleepevalk MKV (wet gluten .WG) on kleepuv läbinätsutatud närimiskummi konsistentsiga aine, 

mis moodustub jahvatatud nisu kahe põhiproteiini gliandiini ja gluteniini kokkupuutel veega. 

MKV on aine,mis moodustab nisujahu taigna karkassi ja hoiab kinni pärmi käärimisel tekkiva 

süsihappegaasi võimaldades taigna kerkimise. MKV määramiseks kasutab terve maailm ühe tootja 

(Perten Instruments) seadet Glutomatic (GM) või selle kloone. Kõik vastavad määramisstandardid on 

tegelikult GM kasutusjuhendi mugandused. 

 

MKV määramiseks: (foto lk 33 ) 

GM pesukambris segatakse 10g jahust ja 2% NaCl lahusest tainas,  millest intensiivsel segamisel selle 

NaCl lahusega pestakse välja tärklis. 

Sõelale jäänud MKV asetatakse spetsiaalsele tsentrifuugi sõelale ja tsentrifuugitakse 6000 p/min et 

eemaldada vaba  vesi. Samas läheb läbi sõela ka kleepevalgu gliandiinikomponent (vedelam) 

läbiläinud ja sõelale jäänud osa summa moodustab MKV sisalduse. Sõelale jäänud MKV protsent 

kogu MKV suhtes näitab MKV kvaliteeti.Seda nimetatakse gluteenindeksiks (GI) - .Heade 

küpsetusomadustega jahu GI =70-90%. 

MKV määramisvahemik .Kleepevalgu alumine määramispiir on 17% (madalama MKV juures ei 

moodustu tainast ning sellised tulemused pole aktsepteeritavad st. kas GM pole töökorras või on vili 

kuivatamisel ärea rikutud. PMK praktikas on maksimaalne MKV olnud 53%.. Kehtib rusikareegel:  

proteiinisisaldus = MKV/2. Pole väga harvad juhused, kus proteiin on 15% kuid MKV=0 – see on 

tüüpiline kuivatamisel ülekõrvetatud vilja tunnus. 

Kleepevalgu moodustamiseks vajalikud proteiinid sisalduvad kõigis Eestis kasvatatavates teraviljades, 

kuid mitmesugustel põhjustel pole neis kleepevalk määratav (ei moodustu kleepevalgukarkassil 

tainas).Kirjatükid, kus räägitakse MKV määramisest tritikales ja MKV< 17% pole tõsiseltvõetavad. 

Nisu minimaalne saiaküpsetuseks piisav kleepevalk sõltub nisu liigist: meil kasvtataval pehmel nisul 

(soft wheat) on selleks alampiiriks 24%. 

Optimaalseks küpsetuskleepevalguks on 27-29 % sõltuvalt kleepevalgu kvaliteedist (GI). 

 

Langemisarv (LA) 

Kogu eluslooduse põhifunktsioonikson paljunemine. Suurem osa taimedest paljuneb seemnete abil. 

Seemnete idanemise  juures on väga oluline osa seemnetesse kogutud energial. 

Kõrrelistel on selleks endospermi kogututud tärklis. Kui küps seeme sattub idanemiseks soodsatesse 

tingimustesse (piisavalt niiskust ja soojust)aktiviseerub teras leiduv ensüüm (ensüümid on 

bioloogilised katalüsaatorid ehk protsesside kiirendajad) alfa-amülaas,mis hakkab tera endospermis 

lagundama tärklist, muutes selle idu toiteks vajalikeks suhkruteks. See protsess võib vihmasel sügisel 

alata juba enne vilja koristamist või koristatud kuivatamata vilja paaripäevasel seismisel. 
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Digitaalkaaludel põhinevad niiskuse mõõtjad (Precisa/Satorius) 

 

 
 

 

Kleepvalgu väljapesija Glutomatic 2200 (Perten Instruments) 

 

 
 

1) Väljapesemise blokk 

2) Kleepvalgu kuivatamise tsentrifuug 
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Langemisarvu mõõtja FN1800 (Perten Instruments) 

 

 

Langemisarvu tuub koos viskoosimeetrilise segistiga 
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Kui sellisest aktiviseerunud alfa-amülaasiga viljast jahvatatud jahust küsetada saia või leiba,siis ~800C 

juures toimub see tärklise lagunemise protsess väga kiiresti-tagajärjeks on kooriku pragunemine ja 

sisselangemine (eraldub vesi), päts on nätske , tekib magus maitseja sisu tumeneb (suhkrute 

karamelliseerumine).Kuna alfa-amülaasi kontsentratsioon on väga madal ja selle otsene määramine 

on aeganõudev ja kallis ,siis vilja kasvamamineku hindamiseks mõõdetakse parameetrit ,mida 

nimetatakse langemisarvuks(Falling Number-FN)(foto lk 35) mille üks väljatöötajatest on Eesti-Rootsi 

teraviljakeemik Harald Perten (tema poolt on ka välja töötatud Glutomatic). 

 

Lühikirjeldus: 

Meetodi olemuseks on  küpsetuse imiteerimine . Spetsiaalsesse katseklaasi segatakse segatakse 

nisujahust või spetsiaalsel haamerveskil jahvatatud täisterajahust (kaalutis ~7g –sõltub jahu 

niiskusest) ja veest (25 ml) suspensioon. 

Sinna lisatakse ka metallist  täpse kaaluga segisti –viskosimeetri andur ning pannakse keevale 

vesivannile,  kus LA seadme automaatika abil toimub 60 sek jooksul suspensnsiooni intensiivne üles –

alla segamine. Seejärel vabastatakse see andur ülemises asendis ja ta hakkab  oma raskuse mõjul 

vajuma läbi tekkinud kliistri katseklaasi põhja. 

Mida vähem on alfa-amülaas mõjunud jahule seda paksem on kliister ja seda kauem kulub aega 

andur-segisti põhja jõudmiseks . See langemisaeg sekundites ongi langemisarv (falling number). Kõige 

väiksem langemisarv on 62 sek; mõnigate nisude langemisarv on kuni 500sek. Üldiselt on rukki 

langemiarvud madalamad kui nisul- see tuleneb tärklise koostise erinevusest. Minimaalne 

langemisarv kvaliteetse rukkileiva küpsetamiseks on 90sek, saiaküpsetuseks 220sek. Vilja kokkuostul 

esitatakse tavaliselt tunduvalt kõrgemad nõuded. Selline nõue tuleneb asjaolust, et langemiarv on 

ensümaatiline protsess st. peab olema kindel, et suurema partii sees ei ole madalama 

langemisarvuga teri. Kui võtta näiteks 1 tonn vilja LA=350 ja segada seda viljaga LA=62 on tulemuseks 

101t vilja LA=62. Sp. erineva langemisarvuga vilja segamisel tuleb olla äärmiselt ettevaatlik. 

Seoses uute õlleodra sortide aretamisega millel puudub nn “dormance„ ehk sügisene puhkeperiood 

on langemisarvu mõõtmist hakatud kasutama ka õlleodra kvaliteedi hindamisel LA peab olema 

suurem kui 250sek. Madalama LA korral on madalam ka idanevus ja see peegeldub linnaste 

kvaliteedis. 

 

Proovide peenestamine 

Proovide peenestamine on analüüside ettevalmistamisel üks olulisi etappe, millest võib sõltuda 

analüüsitulemus - vääral peenestamisel võivad oluliselt muutuda proovide omadused alates 

niiskusest kuni keemilise koostiseni. Jahvatamine on üks proovide peenestamise liike (nt.väetistarbe 

määramisel selleks hoopis sõmerate purustamine-deaglomereerimine) 

LA ja MKV puhul on tegu jahvatamisega kuni teatud jämeduseni – kust alates edasine jahvatamine 

enam tulemusi ei suurenda. 
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Tahaks veel kord rõhutada iga peenestamine pole jahvatamine ning ei ole olemas universaalset 

laboriveskit.  

LA määramisel kasutatakse Perten Instruments`i veskeid LM3100 ja LM120. Laboris kasutatakse 

kohviveskit ainult kohvi jahvatamiseks . 

 

Rasva määramine 

Mingis maatriksis rasvaga seotud parameetrite hulka kuulub terve rida näitajaid: toorrasva sisaldus, 

kogurasva sisaldus, rasva rasvhappeline koostis, rasva happearv jne. 

Taimsetes produktides (peamiselt õlikultuurid) määratakse lõviosal analüüsidest toorrasv ja happearv 

(vabade rasvhapete sisaldus). 

Rasvasisalduse määramiseks kasutatakse kõige enam Soxlet`i meetodit. Selle olemus seisneb 

peenestatud (jahutatav kõrgete pööretega nugaveski) proovist rasva ekstrahheerimises 

(väljalahustamises) kergestilenduvates lahustites (petrooleeter või heksaan) keetmisel ja 

aurutamisel. Tüüpiline seade on toodud fotol lk 37. Rasv ekstrahheerub alumiiniumtiiglisse, kust 

analüüsi lõpus lahusti välja aurutatakse ja tiigel koos rasvaga kaalutakse.  

Osa rasva (eriti loomsetes produktides)on tugevasti seotud proteiinidega ning pole otse 

ektrahheeruvad.Selliseid proove keedetakse (hüdrolüüsitakse) enne rasva määramist kas leelise 

(NaOH või happe (HCI) lahuses peale seda proov kuivatatakse ja määratakse rasvasisaldus. 

Selliselt määratud rasvasisaldut nimetatakse koguraravasisalduseseks (total fat) 

Rasvasisalduse alumiseks määramispiiriks Soxleti meetodil on 0,3 %. 

Happearv(vabade rasvhapete sisaldus) 

Rapsis, õlis ja rasvarikastes srottides olevad rasvad aja jooksul rääsuvad (oksideeruvad) ja produkt 

muutub toidu ja söödana kasutuskõlbmatuks (kibe ja happeline). Määramiseks neutraliseeritakse 

etanoolis lahustunud kindel rasva kogus tiitrimisel leelise lahusega. Tiitrimiseks kulunud leelise kogus 

ongi happearv –rasva rääsumise mõõt. Kui tegu on rapsiga rehkendatakse see ümber vabade 

rasvhapete sisalduseks – see ei tohi ületada 2% 

Glükosinolaatide ja eruukahappe sisaldus 

Glükosinolaatide ülesanne on kaitsta ristõielisi putukate eest. Kui taime vigastatakse siis taimes 

leiduva ensüümi mürosinaasi toimel nad lagunevad kokkupuutel õhuhapnikuga moodustades 

lenduvad toksilised sinepiõlid. 

Rapsist õli pressimisel jäävad sinepiõlid srotti halvendades selle maitseomadusi ja põhjustavad selle 

toksilisust. Toiduõli tootmiseks kasutatavad rapsid on aretatud selliselt , et nende seemnetes oleks 

võimalikult madal glükosinolaatide ja eruukahappe sialdus (nn. 00 ja 000 sordid) nende sortide 00 

omadused on ainult seemnetel-ülejäänud taime osades on nende sisaldused palju kõrgemad,. Lisaks 

sellele pole need 00 omadused püsivad st. peab toimuma pidev seemneuuendus. Tehnilisel rapsil, 
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mida kasvatatakse tehniliste õlide ja määrdeainete tootmiseks pole glükosinolaatide sisaldus 

normeeritud. 

Euroopa sordilehes on rapsisordid erinevalt märgistatud: 

Märge 30 –sordid mille glükosinolaatide sisaldus on 18-25 µmol/g ja mille eruukahappe sisaldus ei 

ületa 2% kogu rasvhapete sisaldusest 

Märge 38 – sordid mille glükosinolaatide on <18µmol/g ja mille eruukahappe sisaldus ei ületa 2% 

kogu rashapete sisaldusest 

 

Rasva ekstraheerimise seadmed (Foss Analytical) 

 
 

1) Soxtec HT2 

2) Soxtec Avanti 

3) Juhtimisblokid 
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Erinevate kiu liikide määramise seade Fibertec 1020 (Foss Analytical) 

 

 

Märge 39- sordid mille glükosinolaatide sialduse nõuded erinevad riigiti (osades 30 ja osades 38) 

On olemas erilised rapsisordid üldnimetusega HEAR (high erucid acid rape-kõrge eruukahappega 

raps) mis on suure õlisisaldusega (> 50%), mida kasutatakse tehniliste õlide ja määrdeainete 

tootmiseks.See muudab eksportshroti kasutamise mõniti riskantseks- peab olema kindel, millise rapsi 

pressimisjääkidega on tegu. 

Rapsi lubatav eruukahappesisaldus < 2% 

Eruukahape on rapsiõlis esinev küllastamatu rasvhape (valem - C22H42O2) 

Loomkatsed on näidanud et eruukahape soodustab südamelihaste kahjustusi. Madal eruukahappe 

sisaldus 00 ja 000 sortides on sordiaretuse tulemus. Rapsikoogis suhteliselt madala õlisisalduse tõttu 

eruukahappe sisaldust ei määrata. 

Rapsi klorofüllisisaldus 

Rapsiseemne klorofüllisisaldus on oluline näitaja seemne valmimisfaasi määramiseks. Valminud 

rapsiseemnes on klorofüllisisaldus < 30 mg/kg. 

Samas peab arvestama,et puhastamata seemnete klorofüllisisaldust suurendab kergesti eemaldatava 

mehhaanilise lisandi (kõdrad,umbrohuseemned,rohelised taimeosakesed jms.) olemasolu. 

Klorofüllianalüüsiks ekstrahheeritakse seemnetest õli,millest määratakse heptaani-etanooli segu abil 

spektrofotomeetriliselt kolmel neeldumislainepikkusel klorofüllisisaldus. Ekspressmeetodina 

kasutatakse NIR spektromeetriat mis on kaliibritud sama meetodi järgi tehtud analüüsidel (vt. NIR 

analüüs) 
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Teravilja lisandite määramine toimub vastavuses standartitega (EN 15587 ja EVS 681) käsitsi. Selleks 

võetakse proovijagajaga 50 g vilja,puistatakse see proovijagamislauale ja spaatli abil hakatakse 

lisandeid jagama eri kuhjakestesse. Määratakse: katkised terad,kasvamaläinud terad, teralisand 

(kidurad,muu teravilja terad, kahjurite poolt kahjustatud terad, idu värvuse muutumisega terad, 

ülekuumenenud terad, peentera), prügilisand (võõrseemned, sh.mürgised seemned riknenud terad, 

sh kuumutamise/kuumenemise kahjustatud terad, fusarioossed terad, viljasääse poolt kahjustatud 

terad, võõrkehad, seemekestad, tungaltera, nõgihaigusega terad, loomse päritoluga lisandid, nt. 

näriliste ja linnusõnnik. Abivahenditena kasutatakse analüüsil mitmesuguse silma suuruse ja kujuga 

sõelu. 

Rapsi lisandite määramine vastavalt ISO või AACC standartitele on äärmiselt mahukas ja aeganõudev 

(nt. AACC standard on 36 lk. pikk) ja on võimatu nende rakendamine rapsi vastuvõtul. Neid 

standardeid kasutatakse täies mahus ainult siis kui partiide suurus on tuhandetes tonnides. 

Rapsi vastuvõtul kehtib Põhja-Euroopas (Skandinaavia ,Baltikum, Saksamaa, Austria) vaikiv 

kokkulepe, et määratakse ainult kergesti eemaldatav mehhaaniline lisand kasutades selleks Taani 

Firma AS Rationel Kornservice proovipuhastuseadet SLN3 (foto lk 30). 

Selline süsteem töötab ainult siis, kui kõikdel seadmetel on ühesugused seadistused. 

 

Kiusisalduse määramine 

Mitmesute kiu liikide määramine inimtoidus ja söödas on üks enimvaieldud ja segasemaid valdkondi 

taimse materjali analüüside vallas. Hädad algavad sellest,et erinevaid kiu liike püütakse defineerida 

mitte nende olemuse, vaid nende määramiseks kasutatud keemilise protseduuri järgi. Selge pole isegi 

toidukiu olemus ja selle seos kasutatava keemilise analüüsi meetoditega. 

Kuna söödaratsioonide arvutamisel omab erinevate kiu liikide sisaldus olulist osa, siis käesolevas 

teatmikus käsitletakse kahe kiuliigi : happekiu ja neutraalkiu määramist kuna nende sisaldusel 

põhineb kogu arenenud piimatootmisega riikide ökonoomiliselt optimeeritud söödaratsiooni arvutus 

(foto lk 38). 

Kuna Eestis hoitakse kramplikult kinni ülemöödunud sajandist pärinevast toorkiupõhisest arvutusest 

saab järeldada, et Eestis piimatootmisel kasutatavad ratsioonid pole ökonoomiliselt optimeeritud. 

Neutraalkiud NDF (neutral detergent fiber) saadakse proovi keetmisel pindaktiivse aine 

naatriumlaurüülsulfaadilahuses ja sellele järgneval kuumfiltreerimisel. Eeldatakse, et NDF koosneb 

tselluloosist,hemitselluloosist ja ligniinist.NDF sisaldus on aluseks maksimaalelt ärasöödava 

söödakoguse (silo) arvutamisel .See kehtib eeldusel ,et silo pole riknenud. 

Happekiud (acid detergentFiber) saadakse proovi keetmisel tsetüürtrimetüül-ammooniumbromiidi ja 

väävelhappe segus. 

Eeldatakse, et ADF koosneb tselluloosist ja ligniinist. Mida kõrgem on ADF sisaldus,seda madalam on 

seeduvus. ADF-i kasutatakse sööda energeetilise väärtuse arvutamisel. 

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 

läheb veel osa kõrrelistes leiduvast ränist ja mingi osa proteiinist. Analüüsipõhiste ratsioonide 

koostamisel CF määramist tänapäeval ei kasutata. 
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Lähi-infrapuna (NIR- near infrared spectroscopy) kasutamine 

taimekasvatusanalüüsides. 

 

Taimekasvatuse kvaliteedianalüüsid on üldjuhul kõik kompleksanalüüsid st kvaliteedi hindamiseks 

tuleb määrata tervet kvaliteediparameetrite komplekti ja see komplekt määrab produkti väärtuse 

(hinna). Eespool kirjeldasime üksikute parameetrite määramist nn. referentsmeetoditel. Need 

meetodid on kõik täpsed, kuid kahjuks on need kõik nn“klassikalised „märja keemia“ meetodid, 

millele on iseloomulik suur töö – ja ajamahukus ning kemikaalide kasutamine. Kuna iga klassikaline 

analüüs koosneb tervest reast operatsioonidest, siis on suurem ka vigade ja eksimuste võimalus. 

Nende vältimiseks on kehtestatud terve rida kontrollprotseduure ja analüüsid tehakse üldjuhul 

mitmes korduses. Sellest tulenevalt on referentsmeetoditel tehtud usaldusväärsete analüüside hind 

küllaltki kõrge. 

Üheks ainete koostise määramise võimalikuks meetodiks optiline spektroskoopia (foto lk 43). 

Aastakümneid on olnud teada proteiine, rasvu, kiudu ,niiskust jne. iseloomustavad spektrijooned 

(täpsemalt öeldes vastavate ühendite koostisse kuuluvate iseloomulike keemiliste sidemete 

võnkliikumise resonantsneeldumise sagedused ja nendele vastavad valguse lainepikkused). See 

annab võimaluse kasutada optilist spektroskoopiat bioloogilise materjali analüüsil. Nende spektrite 

kõrgemad harmoonilised asuvad optilise spektri lähiinfrapuna e. NIR (~700nm- 2500nm) 

lainepikkustel. 

NIR spektromeetria laialdane rakendamine põllumajandusega seotud analüüsideks hakkas kiiresti 

arenema koos personaalarvutite (PC) laialdase kasutuselevõtuga möödunud sajandi 90-datel 

aastatel. PC kasutatakse nii spektromeetri juhtimiseks kui ka tulemuste töötlemiseks. 

 

Sõltuvalt maatriksi omadustest kasutatakse: 

-mõõtmist proovi läbivas valguses –transmissionspektromeetria (NIRTS- –near infrared transmission 

spektrometry), valgusallikas asub ühel pool proovi ,läbinud valguse spektrit mõõdetakse teisel pool 

proovi.  

-mõõdetakse proovilt peegeldunud valguse spektrit- peegelduspektromeetria (NIRRS –near infrared 

reflection spectrometry) 

Mõlemal meetodil on oma eelised ja piirangud. NIRRS on rakendatav praktiliselt kõikidele 

maatriksitele, kuid eeldab üldjuhul proovi eelnevat peenestamist difuusse peegelduse saavutamiseks. 

Kaliibringud on usaldusväärsed ja on ühelt seadmelt teisele ülekantavad ainult siis, kui proovi 

peenestamiseks on kasutatud täpselt samatüübilist veskit. 

NIRTS ei vaja proovi ettevalmistamist ning kaliibring kehtib nii peenestatud kui ka peenestamata 

produkti korral (nt.nisu ja nisujahu). 

NIRTS pole võimalik kasutada produktidele, mis kasutatavas spektri osas on valgusele läbipaistmatud 

(nt.päevalilleseemned). 

Kaasaegsed NIR spektromeetrid kujutavad endast suure optilise lahutusvõimega (difraktsioonvõrega) 

ja äärmiselt täpseid (spektri mõõtmise täpsus ja korratavus 0,001%) seadmeid, mille juhtarvuti on 

varustatud võimsa tarkvaraga tulemuste statistiliseks töötlemiseks ja spektromeetri juhtimiseks. 
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Spektromeetri kasutamiseks mingi parameetri analüüsiks tuleb seade kaliibrida. Selleks koostatakse 

selle parameetri jaoks proovide valim – selle valimi koostamiseks kasutatakse referentsmeetoditel 

analüüsitud proovide mõõtetulemusi. 

Need tulemused sisestatakse seadme arvutisse ning mõõdetakse proovide spektrid (valim peab 

olema koostatud seliselt, et ta sisaldaks kõiki antud maatriksi jaoks iseloomulikke väärtusi (näit .nisu 

proteiin 10-19%) ning spektromeetri tarkvara otsib vastavaid korrelatsioone. Esmase hinnangu annab 

määramiskoefitsient r2 kus r korrelatsioonikoefitsient ref. meetodi ja NIR meetodi vahel (seda r2 

kasutatakse selleks, et vältida negatiivseid väärtusi, korrelatsioon võib olla ka negatiivne) Esialgne 

korrelatsion selgub peale ~150 mõõtmist- kui r2 <0,25 siis on ilmne, et korrelatsiooni ei esine ja selle 

parameetriga pole mõtet edasi töötada. 

r väärtused ja nendele vastavad tõlgendused on toodud järgnevas tabelis * 

r                                     r2                                     Selgitus 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

kuni+/- 0,5         kuni +/- 0,25 Pole kasutatav NIR kalibreerimiseks 

+/- 0,51- 0,70     0,26 -0,49 Nõrk korrelatsion, vajaduse korral otsida põhjust 

+/- 0,71 – 0,80   0,50-0,64 Kõlblik eelseireks (rough screening) 

+/- 0,81-  0,90     0,66-0,81 Kõlblik seireks ja jämedaks  (rough) kaliibringuks 

+/-0,91-0,95        0,83-0.90 teatava ettevaatlikkusega kõigiks rakendusteks ka. teadusuuringud 

+/- 0,96-0,98    0.92-0,96 kasutatav enamikuks rakendusteks ka. kvaliteedisüsteem 

+/0,99 +              0.98  kasutav kõikideks rakendusteks 

*Near-Infrared Technology , Ed P.Williams and K.Norris Publ. by AACC,2001 

Juhtivate tootjate spektromeetritel on kaasas kaliibringud (Näit. Foss Analytical NITTS spektromeetril 

Infratec 1241 on nisu ,odra riisi, maisi ja soja niiskuse ja proteiini kaliibringud tähistusega 

„worldwide“ .see tähendab et nende kaliibrimine põhineb kogu maailmast kogutud väga suurel  

~100000  proovide arvul ning see lubab neid  piiranguteta kasutada teravilja ostul ja müügil). 

Suur roll on ka tulemuste töötlemisel kasutatavatel statistikaprogrammidel- 

-kaasajal on parimad programmid, mis kasutavad „artifical neural network-tarkvara „kunstlik 
neuronvõrk“ see on mõningal määral iseõppiv programm, mis imiteerib inimaju põhimõtteid.  

Maatriksidele, mille jaoks puuduvad  valmis kaliibringud  (näit. silo) võimaldab  

ANN tarkvara välja töötada kohaliku kaliibringu. Selle kaliibringu aluseks peab olema vähemalt 1500 
proovi ning r2 > 0,92. Sellised kaliibringud on PMK-s välja töötatud heinale, silole (meie silo 
kaliibringut kasutatakse ka Soomes). Selliste kaliibringute koostamisel kasutatakse mingist kindlast 
piirkonnast võetud proove ja kaliibring kehtib antud piirkonna kohta. 

Peale nn.“algkaliibringu“ (~1500 proovi) kasutuselevõttu toimub 2-3 aasta jooksul selle täiustamine. 
st. sinna lisatakse nende proovide referentsanalüüside tulemused, mis ei lange kokku 
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algkaliibringuga. Lokaalsed kaliibringud on antud piirkonnas sama täpsed kui „worldwide“ 
kaliibringud. 

Hea kaubandustava ja mõõteseadus nõuavad, et mingis piirkonnas (Eestis, EL-s) sõltumata 
mõõtmiskohast annaks samad proovid samasuguseid mõõtetulemusi. 

Selleks moodustavad mingi piirkonna seadmed nn.mõõtevõrgu. Lokaalne mõõtevõrk on osa 
suuremast mõõtevõrgust –Euroopas on selleks vabatahtlikul alusel moodustatud Euroopa Teravilja 
Mõõtevõrk (European Grain Network -EGN), mida veab Taani firma Foss Analytical. Sinna kuulub 
Eestist PMK kuna PMK-l on analüütiline võimekus praktiliselt kõigi referentsanalüüside teostamiseks 
ja osaleb regulaarselt EGN ringtestides. 

PMK poolt on Eestis organiseeritud Eesti teravilja mõõtevõrk. Lisaks sellele kasutame kaliibringute 

kontrolliks EL referentsproove (glükosinolaadid ja väävel ning õlisisaldus). Eestis on selleks teravilja ja 

rapsi mõõtevõrk. 

Teravilja mõõtevõrk TERNET ülesandeks on tagada Eestis vastuvõevilja kvaliteediandmete 

usaldatavus. See tagatakse regularsete kontrollproovude mõõtmises võrku kuuluvatel seadmetel ja 

vajaduse korral parandite sisseviimine kaliibringutesse. 

See tagab mõõtmiste jälgitavuse EL tasemel. 

PMK kasutab selleks lisaks eelpooltoodud referentsmeetoditele seadmetootja 

kaliibringutega INFRATEC 1241(NIRTS) ,InfraXACT (NIRRS) j NIRS 6500 (NIRRS). 

Mõõdetavad ja korrigeeritavad parameetrid: 

-nisu,oder,kaer rukis , tritikale – niiskus, proteiin ,mahukaal (worldwide) 

-raps –niiskus,proteiin ,rasv, glükosinolaadid,vabad rasvhapped , eruukahape,klorofüll (worldwide). 

-rapsi-, päevalille- ja sojasrott (worldwide) 

Lisaks sellele on labori poolt välja töötatud lokaalsed kaliibringud heinale ja silole (proteiin, ADF, 

NDF,tuhk, Ca, Mg, P ,K). Kaliibringute r2 =0,94. (local) 
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NIRTS Infratec 1241 (Foss Analytical) 

 

 

 

NIRSS InfraXact (Foss Analytical) 
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Silo 

Silo väärtuse määravad 3 komponenti: 

-toitaineline koostis 

-käärimiskvaliteet 

-ohutus 

Toitainelise koostise määamisest oli juttu eespool. Kuna silos toimuvad kogu säilimise jooksul 

mikrobioloogilised muutused on väga oluline teada silo käärimiskvaliteeti. 

Võib öelda, et iga silo lõpuks rikneb st. muutub käärimisel toimuvate protsesside tulemusel ohtlikuks. 

Käärimiskvaliteedi näitajate hindamise meetod pärineb Soome Valio laboritest. 

Meetodi olemuseks on silomahla puhverdusmahtuvuse määramine erinevate tiitrimislahuse pH 

väärtuste juures. Keemias tähendab puhverdusvõime nõrkade hapete või aluste ja nende soolade 

(silomahl) lahuse võimet hoida pH väärtust tugeva happe või aluse lisamisel või lahuse lahjendamisel. 

Lahuse pKa (happe happesuse konstant s.o pH väärtus ,kus pool lahuses olevast happest on 

dissotsieerunud). Mitmekomponentse lahuse (silomahl) on igal komponendil oma kindel pKa väärtus 

 

Puhverdatava komponedi kontsetratsiooni näitab tiirimiskõvera tõus puhverduspunkti läheduses. 

Mida väiksem on see tõus seda suurem on komponendi kontsentratsioon. 

Määramise lühikirjeldus 

Silost pressitakse välja mahl (pneumaatiline press 6 tonni) 5ml mahla. Valatakse arvutijuhtimisega 

titraatori (foto lk.22) anumasse ning 1N HCl lahusega viiakse mahl pH=2, edasi hakatakse lahusele 

lisama 20µl kaupa 1n NaOH lahust registeerides pH muutust. Selliselt tiitritakse kuni pH =13. 

Saadakse järgmised silo parameetrid: 

-pH 

-Amiinohappline lahustunud lämmastik (iseloomustab silo riknemise algust- proteiinid hakkavad 

ennast lahti kerima vabastades aminohappeid. 

-piimhappe sisaldus 

-lenduvate rasvhapete sisalduse summa (äädikhape + võihape +propionhape +kapronhape jne.) 

-ammoniumlämmastiku sisaldus (sh ka toksilised amiinid ehk laibamürgid- putrastsiin, kadaveriin, 

türamiin) 

-vabade suhkrute sisaldus 

Ülaltoodud parameetrite määramistäpsus on +/- 10% ja kaliibringut on lihtne kontrollida kasutades 
selleks glütsiini (amiinohape), piimhapet, äädikhapet, ammooniumhüdroksiidi ja glükoosi. 
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Silos on võimalik määrata veel kümneid parameetreid (kuid suurem osa neist iseloomustab riknenud 
silo - või on töömahukad ja liiga kallid). 

Arenud piimatootmisega riikides kasutatavad parameetrid ja nende läviväärtused on toodud 

Yara(foto lk 44) laborites kasutatavas tabelis (Yara tegutseb selles valdkonnas ~30 riigis). Lk 45 ja 46 

on toodud PMK-s katseprotokollid ja silo kvaliteedi parameetrid. Järgnevatel lehekülgedel on toodud 

PMK –teostatavad silo analüüsid ning nende läviväärtused ja hindamiskriteeriumid. Võrreldes neid 

Eestis soovitatavate (EMÜ) parameetritega torkab silma: 

- Eesti soovitused kehtivad ka silode kohta kuivainega kuni 55%- 

nii kõrge kuivainega silodel on väga kõrge hallituste ja mükotoksiinide oht ning kui pH >4,8 on 

need silo kas riknenud või riknemas. 

Maksimaalne silo pH ei tohi olla kõrgem 4,8 -see on piir, kus algab lenduvate rasvhapete 

põhine käärimine. 

- fermentatsiooniparameetritest on toodud ainult võihappe sisaldus. 

Tegelikult algab silo riknemine piimhappelise käärimise üleminekul äädikhappelisele 

käärimisele. See algb siis kui pH>4,7. Rusikareegel normaalset käärinud silole: piimhappe 

sisaldus peab olema vähemal 3x suurem äädikhappe sisaldusest, kui pH>4,7 siis võihape on 

seal nagunii – see on põhjus, miks võihapet pole mõtet eraldi määrata. 

- Väga hea on teada kui palju on silos mingit liiki baktereite või seente eoseid ja hallitusi, kuid 

nende määramine on ebamõistlik arvestades selleks kulunud aega (ja raha), võib öelda –kui 

piim ja äädikhape suhe on paigas ja pH on alla 4,7 siis mikrobioloogilised määramised 

kaotavad mõtte. 

Portatiivsetest silotestritest. Viimasel ajal on hakatud reklaamima portatiivseid silotestreid. Kahjuks 

on nendega samasugune olukord kui portatiivsete teravilja niiskusemõõtjatega – niikaua kuni neisse 

ei ole viidud kohalikud kaliibringud pole nende tulemused kuigi usaldatavad. Neid tootja kaliibringuga 

testreid kontrolliti Wisconsini ülikoolis- katses oli 30 seadet ja kogu partiis andis iga tester isesuguse 

tulemuse. 

Taolisi NIR testreid saab kasutada silode võrdlemiseks aga mitte mingi parameetri absoluutväärtuse 

mõõtmiseks. 

Kuna hea silo on ökonoomselt toodetud piima alus ja söötmise ökonooomika põhineb maksimaalsel 

silosöötmisel on Eestis lisaks kõigele puudu kaasaegne kõigile kättesaadav maksimaalsele 

silokogusele ( see põhineb NDF-l ja ADF-l) orienteeritud söödaratsioonide koostamise programm. 
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Seemneanalüüsid 
 
Taimekasvatuse saak on väga tihedas seoses külvatava seemne kvaliteediga. Seemnete kvaliteedi 
määramine toimub mitmesuguste näitajate põhjal. Kuna seeme on elus bioloogiline objekt, ei saa 
temas toimuvaid muutusi ette näha nagu see on mittebioloogiliste materjalide kvaliteedi 
määramisel. Seemnekontrolli teenuseid vajavad seemnekasvatajad, seemnetootjad, seemnemüüjad 
ja ka talunikud. Eestis kehtivad seemnete müügi kvaliteedinõuded on kehtestatud Euroopa Liidu 
määrustega. 
Seemnekontrolli ajalugu ulatub 19.-sse sajandisse. Siis tekkisid Euroopas esimesed  seemnekontrooli 
punktid. 20. sajandi alguses asutati Rahvusvahelise Seemnekontrolli Assotsiooni (ISTA) ning töötati 
välja ühtsed meetodid seemnete kvaliteedi määramiseks. Samaaegselt kasutati sarnaseid meetodied 
erinevates laborites, saadud tulemused olid võrreldavad. Selle tulemusel töötati välja ISTA Reeglid 
(ISTA Rules), mille alusel toimub kogu seemnekontrolli töö. Neid Reegleid on aja jooksul pidevalt 
täiendatud, arendatud, lisatud uusi meetodeid ja analüüsitavaid liike. 
 
Seemnekontrolli laboris määratakse põllukultuuride, köögiviljade, maitsetaimede ja lillede seemnete 
kvaliteeti. Põllumajandusuuringute Keskuse Seemnekontrolli labor on ISTA liige 1993.-st aastast. ISTA 
alustas laborite akrediteerimisvisiitidega 1999.a. ja PMK labor akrediteeriti 2000.a.-l. 
 
Teostatavad analüüsid on – puhtuse, teiste taimede seemnete, idanevuse, 1000 seemne kaalu, 
niiskuse, eluvõime (teraviljadel) ja seemnetel levivate taimehaiguste määramine. 
Seemneproovi võtmine on üheks olulisemaks teguriks obektiivsete analüüsitulemuste saamisel. 
Seemnekontrolli labor korraldab seemneproovivõtjatele koolitusi ning jälgib, et proovivõtjad 
töötaksid Labori poolt välja töötatud „Proovivõtmise juhendi” järgi. 
 
Puhtuse analüüs - tööproovist eraldatakse puhtad seemned, kõik teiste taimede seemned ja lisandid. 
Lisandite hulka kuuluvad mitte seemneline matejal ja katkised seemned, mis on väiksemad kui 50% 
normaalsuurusega seemnest. Kõik komponendid kaalutakse eraldi. Tulemus väljendatakse 
protsentides kõikide fraktsioonide osas. Näiteks teraviljadel määratakse puhtuse % 120g tööproovist 
ning olenevalt sertifitseeritud seemne kategooriast peab puhtuse protsent olema 98 (C kategooria) ja 
99% (supereliit ja elittseeme). 
 
Teiste taimede seemnete määramine – tööproovist (k.a. puhtuse tööproov) eraldatakse kõik teiste 
taimede seemned, määratakse liik ja loendatakse tükiviisiliselt. Teraviljaproovidel määratakse teiste 
taimede seemned kokku 500-st grammist. Eliitseemne puhul võib tööproovis olla kokku 4 teiste 
taimede seemet, neist 1 teise teravilja seeme ja 3 umbrohu seemet. 
 
Idanevuse määramine – puhastest seemnetest loetakse 4x100 seemnet, mis vastavalt liigile 
pannakse idanema kas paberi peale, paberi vahele või liiva. Idandamiseks kasutatakse spetsiaalselt 
idanevuse paberit. Idandid hinnatakse normaalseteks või ebanormaalseteks idanditeks. Samuti 
loetakse surnud seemned ning liblikõielistel kultuuridel ka kõvad idanemata seemned. Tulemused 
väljendatakse protsentides. Näiteks nisu seemne müügil peab idanevuse % olema vähemalt 85. 
 
Niiskuse määramine – toimub eraldi niiskuskindlalt pakendatud proovist. Laboris määratakse niiskust 
nii klassikalisel kuivatuskapi meetodil kui ka infrapunaniiskusemõõtjaga kiirmeetodil.  
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Kuivatuskapi meetodi puhul proov jahvatatakse, kaalutakse 2x5g ning kuivatatakse 130°juures 
meetodis nõutud aja. Seejärel proovid kaalutakse ning arvutatakse proovi niiskuse sisaldus. Tulemus 
väljendatakse protsentides.  
Infrapunakuumutamisega  määramise puhul pannakse vajalik kogus jahvatatud proovist seadme 
kuivatusplaadile ning infrapunakiirte abil proov kuivatatakse ning seade arvutab proovi 
niiskusesisalduse. Teraviljade niiskuse protsent peab müügiseemne puhul olema väiksem kui 15%. 
1000 seemne kaalu määramine – tehakse puhaste seemnete fraktsioonist. Loetakse 8x100 seemet, 
mis kaalutakse ning arvutatakse 1000 seemne kaal. 1000 seemne kaalu ja seemnete idanevuse 
protsendi abil saavad klendid määrata külvinormi. 
 
Eluvõime määramine – on biokeemiline analüüs. Eluvõime määramist tehakse tavaliselt talivilja 
puhul kui saak on koristatud ja on vaja kiiresti uuesti maha külvata ning idanevuse analüüs võtab liiga 
palju aega. Eluvõime ja idanevuse tulemused ei ole üks-ühesed, kuid eluvõime tulemuse järgi võib 
anda esialgse hinnangu seemne kvaliteedile. 
Analüüsimiseks loetakse puhaste seemnete hulgast 4x100 seemnet ning pannakse puhtasse vette 
likku 18 tunniks, et seemned paisuksid ja neid oleks kergem lõigata. Seejärel tehakse seemnesse lõige 
nii, et lõikekoht poolitaks seemne idu. Lõigatud seemned asetatakse 2 tunniks värvuma tetrasooli 
lahusesse. Seejärel hinnatakse seemne idu värvumist. 
 
Kahjurite määramine – esitatud proov hoitakse toasoojas või lambi all, et võimalikud kahujrid 
muutuksid aktiivseteks. Proov sõelutakse ning sõelumisjääki uuritakse luuplambi all. Leitud kahjurid 
identifitseeritakse. 
 
Õlleodra analüüsid. 
Õlleodra analüüsidel lähtutakse raamatust „European Beer Convention“ Seda on kordustrükkidena 
palju kordi välja antud. Selles raamatus on toodud kõik õlle valmistamisega seonduvad analüüsid. 
Õlleks mineva odra seemnete analüüsid erinevad mõningate detailide poolest tavaseemnete 
analüüsist nig mõnevõrra erinevad ka saadavad tulemused.Seepärast on hilisemate arusaamatuste 
vätimiseks vajalik et analüüside tellimislehel oleks kohe kirjas -„õlleodra analüüs“ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 

 

Ohutusanalüüsid 
 
Saasteained 
 
Saasteaine on toidus ja loomasöödas leiduv aine, mis on sinna sattunud toidu/loomasööda tootmisel või 
esmasel töötlemisel kasutatud ainete tõttu, käitlemise ajal või keskkonna saastumise tagajärel ning mis 
võib olla inimese/looma tervisele ohtlik või mis võib halvendada toidu/loomasööda omadusi. 
Saasteained võivad seega olla nii tööstuslikud kui ka looduslikud. Tööstuslike saasteainete hulka 
kuuluvad keemilised taimekaitsevahendid (pestitsiidid), samuti põllumajandusest pärinevad väetiste 
komponendid, loomakasvatusest veterinaarravimite ja kasvustimulaatorite jäägid, polütsüklilised 
aromaatsed süsivesinikud (PAH), 3-monokloorpropaan-1,2-diool (3-MPCD), raskmetallid (elavhõbe, 
metüülelavhõbe, kaadmium, plii, arseen), orgaanilised ühendid (dioksiinid, polükloreeritud bifenüülid-
PCB) jt. 
 
Polüaromaatsed süsivesinikud (PAH) on aromaatsete tsüklite kondensatsioonil tekkinud erineva 
kantserogeensuse tasemega kekkonda saastavate ainete grupp. PAH-ide allikaks võivad olla tööstus, 
mootorsõidukite heitgaasid, metsatulekahjud, autokummide põletamine jm. Toit/loomasööt võib 
PAH-idega saastuda õhu, mulla ja vee kaudu, kuid ka töötlemisprotsessi käigus. Üheks levinumaks 
töötlemisprotsessiks, millega võib kaasneda PAH-ide sattumine toitu on suitsutamine ( liha ja kala 
suitsutamine). Üheks PAH-ide esinemise indikaatoriks loetakse benso(a)püreeni. 
 
Raskmetallid võivad olla inimese eksistentsiks eluliselt vajalikud, kuid teatud ühenditena ja doosides ka 
ülimalt ohtlikud. Eriti toksilisteks loetakse mitmeid raskmetalle, nagu plii, kaadmium, elavhõbe, arseen, 
tina jt., milledel on omadus toiduahelas akumuleeruda. Toiduahelasse jõuavad raskmetallid enamasti 
saastunud keskkonnast. 
 

Taimekaitse ja taimekaitsevahendid (pestitsiidid) 

 
 Taimekaitse on kompleksne teaduse taimekahjustajatest ja nende tõrjeviisidest. Taimekaitse 

praktiline ülesanne on taimekahjustajatest,s.o. taimekahjuritest, -haigustest ja umbrohudest tulenevate 
kahjustuste ärahoidmine või vähendamine. Seejuures mõistetakse kahjustuse all nii saagi alanemist kui 
ka selle kvaliteedi langust. 
 Taimekaitse eesmärk on tundma õppima taimekahjustajaid ja nende bioloogiat ning luua 
efektiivsed, ökonoomolised ning inimestele, loodusele ja keskkonnale ohutuid tõrjeabinõusid 
[Taimekaitse käsiraamat , Tallinn, 1995, 7]. 
 Üheks taimekahjustajate tõrje liigiks on keemiline tõrje, kus kasutatakse keemilisi preparaate – 
taimekaitsevahendeid (pestitsiide). 
 Taimekaitsevahend on ühte või mitut toimeainet sisaldav toode, mis on ette nähtud taimede ja 
taimsete saaduste kaitsmiseks taimekahjustajate eest ning mittesoovitavate taimede, taimeosade või 
taimekahjustajate hävitamiseks [Taimekaitseseadus, RT I 2004, 32, 226]. 
Taimekaitsevahendid jaotatakse vastavalt kasutusobjektile: 
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herbitsiidideks – umbrohutõrjeks, insektitsiidideks – kahjurite tõrjeks, fungitsiidideks – seente 
tõrjeks. 

 Oluline on taimekaitsevahendite õige kasutamine, mis tagab taimekasvatussaaduste saagikuse 
tõusu ja parandab nende kvaliteeti, samuti kaasneb sellega väetamise tõhusus ning vähenevad  koristus- 
ja säilituskaod. 
 Taimekaitsevahendite ebaõige kasutamine võib põhjustada seda, et preparaate satub vette, 
akumuleerub mullas, jätab toimeaine jääksisaldusi taimedesse. Inimese seisukohalt on kõige ohtlikumad 
taimekaitsevahendite jääksisaldused taimekasvatussaadustes – toidutoormes, sealhulgas puu- ja 
köögiviljades ning teraviljades. Sama kehtib ka loomade kohta – ohtlikud on taimekaitsevahendite 
jääksisaldused loomasöödaks ettenähtud taimekasvatussaadustes. 
Taimekaitsevahendite ebaõiget kasutamist põhjustavateks teguriteks võivad olla: 

• Etteantust suuremad kasutamiskogused 

• Ebasoodsad ilmastiku olud 

• Valed agrotehnika võtted 

• Preparaadi ebaõigeaegne kasutamine 
 
Vanade äraproovitud preparaatide kõrvale paisatakse aasta aastalt turule üha uusi 
taimekaitsevahendeid. Teadlased koos praktikutega teevad jõupingutusi , et uued sünteesitud ained 
oleksid kasutajasõbralikud – ei ohustaks inimeste ja loomade toidulauda ega reostaks loodust. 
 Kõik eelpool kirjeldatu vajab aga ka regulatsioone, milledega kontrollida taimekaitsevahendite 
registreerimist ja kasutamist ning piirnormide kehtestamist. Euroopa Liidus reguleerib 
taimekaitsevahendite alast tegevust ulatuslik Nõukogu direktiiv 91/414/EMÜ, millele on lisandunud 
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus EÜ/396/2005 [ELT L 70, 16.3.3005, lk.1]. 
 Koostöös teadlastega on taimekaitsevahendite jääkidele kehtestatud piirnormid, milledega 
tagatakse toiduohutuse kõrge tase tarbijale, sh. imikutele, väikelastele ja taimetoitlastele ning võrdsed 
konkurentsitingimused põllumajandustootjaile, töötlejaile ja importijaile 
[http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm]. Piirnormid on kehtestatud eraldi vastavalt 
taimekaitsevahendi toimeainele ja toiduainele ning võivad kõikuda suurtes piirides. Põhiliselt on 
piirnormiks 0,01 mg/kg, kuid on ka taimekaitsevahendeid, mille jääksisalduse piirnorm võib olla kõrgem. 
Näiteks fungitsiid – tiabendasooli jääksisalduse piirnorm apelsinides on 5 mg/kg. 
Intensiivse keemilise tõrje kasutamine 60-ndatel ja 70-ndatel aastatel seadis ohtu nii inimese kui ka 
loomade tervise, aga eriti keskkonna taimekaitsevahenditega saastumise. See tekitas vajaduse erinevte 
seireprogrammide käivitamiseks, et kontrollida elukeskkonna ohutuse olukorda. 
Seireprogrammiks nimetatakse pistelist ja plaanipärast import- ja kodumaise toodangu (puu- ja köögivili, 
teravili) kontrolli hulgiladudes ja jaevõrgus. 
Üheks ulatuslikuks seireprogrammi vormiks sai taimekaitsevahendite jääkide seireprogrammid taimse ja 
loomse päritoluga toidus (sealhulgas puu- ja köögiviljades, teraviljades), mille aluseks on EL 
kooskõlastatud mitmeaastased kontrollprogrammid (igal aastal antakse välja uus õigusakt).  
Euroopa Liidu kooskõlastatud kontrollprogrammis nähakse igale osalejaleriigile ette kindel 
analüüsitavate proovide arv, proovimaterjal ja analüüsitavad taimekaitsevahendite jäägid. Igal aastal 
neid näitajaid muudetakse proovimaterjali ja taimekaitsevahendite nimetuste osas. Vastavalt 
vajadustele on iga riik koostanud oma rahvusliku taimekaitsevahendite seireprogrammi taimse 
päritoluga toidus, sh. puu- ja köögiviljades ning teraviljades.  
Eestis alustati taimekaitsevahendite jääkide seirega 1998.a. 2005.a. liitus Eesti EL taimekaitsevahendite 
jääkide seireprogrammiga, mis nüüd on muutunud liikmesriigile kohustuslikuks.  
Veterinaar- ja Toiduamet koostab Eesti seire/kontrollplaani taimekaitsevahendite jääkide kohta, 
organiseerib proovivõtu ja proovide edastamise Põllumajandusuuringute Keskuse Jääkide ja 
saasteainete laborisse. Labor edastab analüüsitulemused VTA-sse, kus teostatkse riskianalüüs, kui leitud 
taimekaitsevahendite jääksisaldused ületavad kehtestatud piirnorme. VTA-s koostatakse ka igaaastane 
seirearuanne jääkide kohta, mis edastatakse Euroopa Toiduohutusametisse (EFSA). 
Seirete aruannetega on võimalik tutvuda järgmiselt: 
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• Kuni 2005.a. Põllumajandusuuringute Keskuse kodulehel www.pmk.agri.ee  

• 2005.a. kuni 2007.a. ET Toidu- ja Veterinaarameti (FVO) kodulehel 
http://ec.europa.eu/food/fvo/spetcialreports/index.cfm inglise keeles 

• alates 2008.a.kogub liikmesriikide seireprogrammide aruanded, teeb riskianalüüsi EFSA. 
Aruanded on kahjuks kaheaastase nihkega. Aruannetega on võimalik tutvuda 
www.efsa.europa.eu  inglise keeles. 

• Lühikokkuvõtted seiretest võib leida VTA kodulehelt www.vet.agri.ee  
  
Mükotoksiinid 
 
Mükotoksiinid om hallitusseente poolt produtseeritud keemilised ühendid, mis on mürgised inimesele ja 
loomadele. Kõikide hallitusseente eostega nakatumine toimub looduses (põllul)- me elame hallituste  
maailmas 
Mükotoksiinide teket mõjutavad tegurid: 

• ilm – lumikatte kestus; põud kevadperioodil; kõrge ööpäevane temperatuur õitsemisperioodil; 
niiskus, vihmane ilmastik jne.; 

• põllukultuurid – mõned põllukultuurid on toksiinide suhtes tundlikumad; 

• fungitsiidid – mõned neist (tridemorph) stimuleerivad toksiinide produtseerimist; 

• põldude niisutus; 

• toitainete sisaldus muldades; 

• muldade mikrobioloogia; 

• külvikorra vaheldus; 

• külvide tihedus; 

• põllukultuuride ja aiasaaduste, sh. teravilja konserveerimine ja hoiustamine; 

• põllukultuuride  ja aiasaaduste töötlemine 
 
Käesolevas kogumikus vaatleme kuute enamlevinud mükotoksiini, nende leidumisi ja analüüse. 
 
Mükotoksiinid jagunevad oma tekkekoha järgi 

• Säilitushallitusseente (vilja ladustamine) poolt tekitavad mükotoksiinid- säilitusmükotoksiinid 
 

• Põlluhallitusseente (kasvatamine ebasoodsates tingimustes) poolt tekitatavad mükotoksiinid- 
 

põllumükotoksiinid 
 
Säilitusmükotoksiinid jagunevad: 
 

• Aflatoksiinid B1, B2, G1, G2, M1 – nende produtseerijateks on hallitusseened Aspergillus 

flavus Link ja Aspergillus parasiticus speare 

 
Tavapärases kulinaarias ja tööstustehnoloogias aflatoksiinid ei lagune, kui on kasutatud saastatud 
toiduaineid ja söötasi. 
 
Aflatoksiinid on genotoksilised kantserogeensed ained. On olemas kokkuleppelised piirid, millest 
allpool neil kahjulikku toimet ei ole.  Aflatoksiinide B1, B2, G1 ja G2 toksilisus ja sisaldused toiduainetes 
ning loomasöötades on erinevad. Aflatoksiin B1 on kõige toksilisem ja tavaliselt enimprodutseeritud, 
G2 on kõige vähem toksiline. Ka praegused teaduse ja tehnika edusammud ning tootmis- ja 
hoiustamisviiside parandamine ei võimalda hallitusseente arenemist vältida ega aflotoksiine toidust 
ning loomasöödast täielikult kõrvaldada. 
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Optimaalsed tingimused toksiinide produtseerimiseks on: 

• temperatuur 27 - 30°C (maks. 44 - 46°C), 

•  niiskus üle 18% (tärkliserikastel põllukultuuridel); 

•  niiskus üle 9- 10% (rasvarikastel toiduainetel);  

• 97 – 99% õhuniiskuse juures, kui õhuniiskus on väiksem kui 85%, siis aflatoksiinide 
produtseerimine lakkab. 

  
Tavalistes tingimustes esineb aflatoksiine suurimates kogustes : 
Pähklites (eriti maapähklites), nisus, odras, riisis, kakaoubades, kohviubades, õlitaimede seemnetes, 
mõnedes aed- ja puuviljades.  
 
Troopilistes ja subtroopilistes piirkondades on rohkem saastatust aflatoksiinidega.  
Skandinaaviamaade teraviljades on aflatoksiine leitud teraviljade hoiustamisel ja säilitamisel teatud 
tingimustel (konserveerimine sipelghappega). Eestis kasvatatud teraviljades aflatoksiinide sisaldusi 
pole tuvastatud. 
 
Aflatoksiinide kahjulikud mõjud on: 
 

• B1 sisaldus lehmasöödas üle 50 µg/kg võib lehmapiimas anda metaboliiti M1, millel on sama 
toksiline ja kantserogeenne toime kui B1-l. 

• Aflatoksiin M1 on aflatoksiin B1 ainevahetusprodukt. 

• Aflatoksiinidega saastatud sööda söömine tekitab loomadel maksakahjustusi, vähki, nõrgeneb 
nende immuunsussüsteem, langeb piima ja munade produktsioon.  

• Inimeste puhul loetakse aflatoksiine kantserogeenide hulka, mis  nõrgendavad 
immuunsussüsteemi, suurendavad võimalikkust haigestuda vähki ja suurendavad 
maksakahjustusi. 

 

• Ohratoksiin A (OTA A) produtseerijateks on hallitusseened Aspergillus ohraceus 
(lõunarajoonides) ning Penicillium veridicatum ja Penitcillium cyclopium (põhjarajoonides). 
Ohratoksiini loetakse põhjamaade mükotoksiiniks, sest ta esineb peaaegu kõigis meie 
teraviljades. 

 
Ohratoksiin A-ga kergemini saastuvad toiduained ja loomasöödad on: teravili, kohvi- ja kakaooad, 
kuivatatud puuviljad (eriti rosinad), viinamarjamahl, vein, õlu, maitseained,  jõusööt, rohujahu. 
 
Ohratoksiini A on kantserogeense toimega stabiilne mükotoksiin, mis üledooside korral võib 
kahjustada neere ja immunsussüsteemi nii inimestel kui ka loomadel. Kõigile kaasaegsetele 
teadmistele ja edusammudele vaatamata pole täielikult võimalik vältida hallituste teket  nii toidu kui 
ka loomasööda tootmisel ja säilitamisel ning seetõttu pole ka ohratoksiin A  täielik toidust ja 
loomasöödast elimineerimine võimalik. 
 
Ohratoksiin A kahjulik mõju: 

• ohratoksiini poolt põhjustatud toksikoose esineb kõige rohkem sigadel, broileritibudel, 
kalkunitibudel, muneja-kanadel; 

• lehmadel esineb ohratoksikoosi harva; 

• kauaaegne ohratoksiini sisaldava sööda tarbimine kahjustab eelkõige loomade neere, 
seedeelundeid; 

• loomadel esineb depressioone, kehakaal langeb, tekib aneemia, kahjustub immuunsussüsteem, 
toodang langeb. 

 
Ohratoksiin A produtseeritakse : 
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• teraviljades nende hoiustamisel, 5 – 20% hoiustamisel olevast viljast võib sisaldada märgatavas 
koguses ohratoksiini; 

 

• Leiva- ja saiatoodete küpsetamisel ohratoksiini sisaldus väheneb kuni 30%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Põllumükotoksiinid jagunevad: 
 

• Deoksünivalenool (DON, vomitoksiin) on Fusarim-toksiinide hulka kuuluv keemiliselt väga 
stabiilne mükotoksiin, mida produtseerivad perekonda Fusarium kuuluvad mikroseened 
Fusarium graminearum (USA-s ja Kanadas), Fusarium culmorum (Põhjamaades) ja 
Fusarium genus (Aasias) 

DON-i leitakse eelkõige nisus ja maisis, aga ka odras, kaeras ja rukkis ning töödeldud 
teraviljatoodetes (linnased, õlu, leib) 
 
EFSA (Euroopa Toiduohutusamet) Toiduteaduskomitee arvamuse andmetel inhibeerib 
deoksünivalenool DNA, RNA ja valgu sünteesi rakus, mis tõttu kahjustavad trihhotetseenid 
põllumajandusloomadel vereloomet (luuõdi ja maksa), immuunsüsteemi, põhjustavad loomade 
kaalu- ja produktiivsuse langust. Kuna katse- ja ja kariloomadel on tuvastatud tervistkahjustavaid 
muutusi, siis oletatakse trihhotetseenide toksilist toimet ka inimestel. 
Need on 100 – 10 000 korda toksilisemad kui tänapäeval kasutatavad keemilised taimekaitse-
vahendid. 
 
Risk, et: 

• suurtootmises toodetud teraviljad, nende segud ning teraviljatooted võivad põhjustada 
toksikoosi efekte, on küllalt väike, kuna suurtootmises eri põldudelt saadud viljad segatakse; 

• väiketootmises on risk suurem. 
 
Vomitoksiini massiline mürgitus inimestel esines viimase sõja ajal Venemaal, kui leiba küpsetati põllul 
ületalve seisnud viljast. Selle mürgistuse rahvapäraseks nimetuseks oli “purjus leiva haigus”. 
 

• Zearalenooni (ZON ehk ZEN) produtseerijateks on Fusarium perekonda kuuluvad 
hallitusseened Fusarium graminearum, Fusarium moniliforme, Fusarium tricinctum. 

 

Fusariooside tõrjega tegelevad kõik toidu- ja söödateravilja tootjad terves maailmas. Zearalenooni 
leitakse kõige sagedamini maisis, aga ka nisus, odras, kaeras, sojas ning sorgos. 
Funktsionaalselt on zearalenoon mittesteroidne östrogeen, mis põhjustab koduloomade, eriti sigade 
viljatust. Tuvastatud on zearalenooni genotoksilisus bakteritele, kantserogeensus inimestele pole 
leidnud piisavalt tõestust. Vitamiinide ja rohelise sööda lisamine söödaratsiooni vähendab tunduvalt 
toksikoosi ohtu. 
 

• Fumonisiinid B1, B2 ja B3 on rühm mükotoksiine, mida produtseerivad perekonda Fusarium 
kuuluvad eelkõige maisi nakatavad mikroseened, millest tuntumad on Fusarium 

monoliforme ja Fusarium proliferatum.  
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 Tuntud kolmest fumonisiinist moodustab fumonisiin B1 ca 70% saastunud toidus ja loomasöödas 
leiduvast fumonisiinide kogusest. Fumonisiine leitakse kõige sagedamini maisis. Fusariooside tõrjega 
tegelevad kõik toidu- ja söödateraviljag tootjad terves maailmas. 

 

• Toksiinid T-2 ja HT-2 on fusarium-toksiinide trihhotetseenide grupi mükotokssinid, mida 
produtseerivad lähiminevikus identifitseeritud Fusarium langsethiae nimelised 
hallitusseened. 

 
T-2/HT-2 toksiine leitakse teraviljades ja teraviljatoodetes, eelkõige kaeras, kuid ka nisus, odras, 
maisis. Oletatakse, et toksiin T-2 ja selle lähedased ained on mõningate leukeemia vormide 
põhjustajateks. Trihhotetseenid inhibeerivad valgu sünteesi raku tasemel, mis põhjustabki nende 
toksilisuse. 
 
Kasvuaegsed kliimatingimused ja heade põllumajandustavade järgimine mõjutavad oluliselt 
fusarium-toksiinide sisaldust teraviljades. Euroopa Komisjon on 17.08.2006. välja andnud soovituse 
2006/583/EÜ [ ELT L 234, lk.35] fusarium-toksiinide  vältimise ja vähendamise kohta teraviljas, 
sealhulgas maisis. 
 
Koostöös teadlastega on mükotoksiinidele kehtestatud piirnormid, milledega tagatakse toiduohutuse 
kõrge tase tarbijale( sh. imikutele, väikelastele, taimetoitlastele) ja loomadele ning võrdsed 
konkurentsitingimused põllumajandustootjaile, töötlejaile ja importijaile.  
 
Euroopa Liidu Komisjoni määrusega  (EÜ)1881/2006 [ ELT L 364, 20.12.2006, lk.5] ja selle muudatustega 
on sätestatud enam levinud mükotoksiinide piirnormid toiduainetes ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiviga 2002/32/EÜ [ ELT L 140, lk.10] ning selle muudatustega on sätestatud enam levinud 
mükotoksiinide piirnormid loomasöötades. 
 
Allpool olevas tabelis 1 on esitatud mõningad mükotoksiinide piirnormid toiduainetes. Seadusandlusega 
on reglementeeritud aflatoksiinidest ainult aflatoksiin B1,ja aflatoksiinide summa 
          Tabel 1 
 

Mükotoksiinide piirnormid toidus ja  toidutoormes 
 

Jrk. 
nr. 

Mükotoksiin Toote grupp Lubatud piirnorm, 
 µg/kg 

1. Aflatoksiin B1  Maapähklid  8,0 

  Sarapuupähklid  5,0 

  Kuivatatud puuvili 2,0 

  Teravili, teraviljatooted 2,0 

  Imikute ja väikelaste toidud 0,10 

2. Aflatoksiinide B1, B2, G1 ja G2 
summa 

Maapähklid  15,0 

  Sarapuupähklid  10,0, 

  Kuivatatud puuvili 10,0 

  Teravili, teraviljatooted 4,0 

3. Aflatoksiin M1 Toorpiim, piimatooted 0,050 

4. Ohratoksiin A Töötlemata teravili 5,0 

  Teraviljatooted  3,0 

  Rosinad  10,0 

  Kohv  10,0 

5. Zearalenoon -  ZON Töötlemata teravili 100 



57 
 

  Teraviljatooted  75 

  Leib, kondiitritooted 50 

  Imikute ja väikelaste toidud 20 

6. Vomitoksiin - DON Töötlemata teravili 1250 

  Teraviljatooted  750 

  Leib, kondiitritooted 500 

  Imikute ja väikelaste toidud 200 

7. Fumonisiinid Mais ja maisipõhised tooted 1000 

  Imikute ja väikelaste toidud 200 

8. T-2 ja HT-2 toksiin summa  Töötlemata teravili Seni piirnorm puudub  

  Teraviljatooted  Seni piirnorm puudub 

    

Proovivõtt 
 
Taimekaitsevahendite jääkide ja mükotoksiinide analüüside teostamisele eelneb proovivõtt, mis omab 
väga suurt rolli, millised analüüsitulemused me saame. Ebapiisav proovikogus ja valesti võetud proov 
võivad anda vääraid tulemusi. 
Proovivõtt ja analüüsitavad proovikohused on regelemnteeritud järgmiste õigusaktidega: 

1. Taimekaitsevahendite jääkide määramiseks: 

• Vabariigi Valitsuse 24.mai 2004.a. määrus nr.162 (kooskõlastatud direktiiviga 
2002/63/EMÜ) 

• Põllumajandusministri 25.aprilli 2007.a. määrus nr.67 
 
     2.  Mükotoksiinide määramiseks: 

• EL Komisjoni määrus (EÜ) 401/2006 

• SANCO dokument 1208/2010 
 

3. Söötades saasteainete määramiseks: 

• EL Komisjoni määrus (EÜ) 152/2009 
 
Nendes määrustes on täpselt kirjeldatud, kuidas proove võtta erinevatest toiduainetest, puu-, köögi- ja 
teraviljadest, loomasöötadest. Samuti on esitatud proovikogused, millised on vajalikud analüüside 
teostamiseks. Keskmine kogus on 1 kg, väljaarvatud kuivatatud puuviljad ja maitseained. 
 
Eriti oluline on jälgida õigeid proovivõtu nõudeid selliste proovide võtmisel, mis lähevad mükotoksiinide 
määramiseks laboris. Mükotoksiinid paiknevd ebaühtlaselt, teatud kolletena teraviljades ja teistes 
toiduainetes. Seega on oluline üksikute proovikoguste hulk (valimite arv) erinevatest proovi kohtadest, 
et saada esinduslik, nimelt seda proovi iseloomustav keskmine proov, mis saadetakse laborisse 
analüüsimiseks. 
 
Põhiliseks veaks proovivõtul on see, et võetakse ühest kohast kogu proovi hulk, mis saadetakse laborisse 
analüüsimiseks. Sellisel viisil võetud proov ei iseloomusta kogu proovi. 
 
Taimekaitsevahendite jääkide määramine taimset päritolu toidus ja loomasöödas 
 
Taimekaitsevahendite jääkide määramine toiduainetest, loomasöödast ja taimsest materjalist on pikk ja 
keeruline protsess. Algaastatel, kui alustati nimetatud  analüüsidega, siis määrati igat toimeaine jääki 
eraldi, st üksikmeetodiga. Teaduse ja tehnika arenguga on arenenud ka analüüsimeetodid ja täiustunud 
analüütiline aparatuur.  
 
Taimekaitsevahendite jääkide määramise saab jagada kahte ossa: 
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• multimeetod, kus ühest proovist on võimalik määrata sadu erinimelisi taimekaitsevahendite 
jääke  

•  üksikmeetodid, kus meetodiga on võimalik määrata 1-3 erinevat, kuid samalaadset 
taimekaitsevahendi jääki. Sellisteks jääkideks on glüfosaat ja etefoon, mepikvaat ja 
kloormekvaat, dikvaat ja parakvaat, tiraam ja mankotseeb jt. 

 
Taimekaitsevahendite jääkide määramise saab jagada järgmistesse osadesse: 

• Proovi peenestamine (purustamine, jahvatamine) – homogeniseerimine 

• Homogeniseeritud proovi töötlemine orgaaniliste lahustitega, st. proovis olevate 
taimekaitsevahendite jääkide lahustamine nendes 

• Saadud ekstraktide puhastamine 

• Kromatograafiline lõppanalüüs 
Proovi peenestamine 
 
Olenevalt proovimaterjalist kasutatakse erinevaid veskeid, peenestajaid, homogenisaatoreid. Ühtlasest 
homogeniseeritud proovist võetakse vajalik kaalutis vastavalt analüüsimeetodile, millist kasutatakse. 
 
Proovi töötlemine orgaaniliste lahustitega. 
 
Olenevalt analüüsimeetodist on orgaanilisteks lahustiteks kas atsetonitriil, metanool, etüülatsetaat või 
atsetoon. 
Käesoleval ajal on multimeetodina kasutusel nn. QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, Safe) 
meetod, mis on kiire, lihtne, odav, efektiivne, robustne ja ohutu, millele vastab standard EVS-EN 
15662:2008. 
 
Proovikaalutisele lisatakse atsetonitriili, loksutatkse ja lisatakse tahket NaCl, MgSO4 ning erinevate 
naatriumisoolade segu, loksutatakse ja tsentrifuugitakse. Saadakse nn. toorekstrakt, mida puhastatkse 
veel vee ja koekstraktiivsete ainete eemaldamiseks vastavate sorbentidega (aktiivsüsi, silikageel jt.). 
Loksutatakse, tsentrifuugitakse ja saadakse nn. lõppekstrakt, mis läheb edasi juba kromatograafilisele 
analüüsimisele . 
 
Kromatograafia 

Kromatograafia on tänapäeva üks usaldusväärsemaid ainte tuvastamise meetodeid. Selle meetodi 
avastajaks on vene teadlane Mihhail Tsvet (1872-1919), kes muuhulgas töötas aastatel 1917- 1918 Tartu 
Ülikoolis botaanika professorina.  

Alustati õhukese kihi kromatograafiaga ehk kihtkromatograafia, kus erinevate ainete lahutamine 
üksikuteks komponentideks toimub tasapinnalisele inertsest materjalist plaadile kantud adsorbendi (0,2 
– 2 mm silikageel või alumiiniumoksiid) kihis. Selline analüüsimeetod on lihtne, kuid ei võimalda 
lahutada keerulisi segusi ega tuvastada väga väikeseid ainehulki. Õhukes kihi kromatograafiat arendati 
edasi vastavalt sellele, kuidas tekkis vajadus keeruliste segude lahutamise ja identifitseerimise järele. 

(vt. Foto lk 61 ) 

Seadet, mille abil viiakse läbi kromatograafilist aine tuvastamist, nimetatakse kromatograafiks. 
Kromatograafi südameks on kolonn (toru läbimõõduga 0,1 um kuni 4mm), mis on reeglina täidetud 
tahke ainega (näit aktiivsüsi, kriit jne) ja mida nimetakse statsionaarseks faasiks. Statsionaarse faasi 
eripäraks on omadus siduda enda külge keemilisi ühendeid, kusjuures erinevad keemilise koostisega 
ühendid seonduvad statsionaarse faasiga erineva tugevusega. Kui nüüd viia erinevatest ainetest koosnev 
segu kolonni ning juhtida läbi sellest gaasi või vedelikku, siis hakkavad ained kolonnis liikuma. Ained, mis 
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on seotud statsionaarse faasiga nõrgemalt liiguvad kiiremini ja seega väljuvad kolonnist varem, kui 
ained, mis on statsionaarse faasiga seotud tugevamalt. Kui ühendada kolonni väljundots detektoriga, 
mis on võimeline keemilise ühendeid registreerima, siis saame analüüsi tulemusena graafiku, mille ühel 
teljel on ühe või teise keemilise ühendi kolonnist väljumise aeg e. rententsiooniaeg ning teisel teljel 
detektori signaali intensiivsus. Sellist pilti nimetatakse kromatogrammiks. Ühe ja sama statsionaarse ja 
mobiilse faasi kasutamisel on ühe ja sama aine retentsiooniaeg muutumatu ning selle põhjal on võimalik 
aine tuvastamine. Tänapäevased kromatograafid võimaldavad komponentideks lahutada segusid, mis 
koosnevad mitmesajast erinevast ainest. Sageli aga jääb sellestki väheseks, kuna ained võivad olla oma 
retentsiooniaegade poolest siiski väga sarnased ning võib tekkida küsimus, et kas tegemist on ikka selle, 
meile huvipakkuva keemilise ühendiga või hoopis mõne teise ainega, mis meile huvi ei paku. Siin tulevad 
appi selektiivsed detektorid. Nimelt, ei ole mitte kõik detektorid ühteviisi tundlikud kõikidele ainetele. 
Näiteks on olemas detektoreid, mis tunnevad ära ainult neid ühendeid, mis sisaldavad lämmastiku ja 
fosforit, samuti sellised, mis tunnevad selektiivselt ära kloori ja teise halogeene sisaldavaid keemilisi 
ühendeid. Lämmastiku ja fosfori aatomeid sisaldavaid molekule registreerib selektiivselt termoioone 
detektor. Termoioone detektor sisaldab leelismetalli (näit rubiidium või tseesium) soola, mis 
kuumutamisel eraldab elektrone. Eraldunud elektronide voog registreeritakse vastava mõõtesüsteemi 
abil. Juhul kui detektorisse saabub aine, mis sisaldab kas lämmastiku või fosforit, siis need ained või 
õigemine nende põlemisproduktid seonduvad elektrone kiirgava elemendi pinnale. See põhjustab 
elektronide voo suurenemise, mis seda mõõtva süsteemi poolt detekteeritakse. Kuna paljud 
taimekaitsevahendite molekulid sisaldavad enda koostises just lämmastiku ja/või fosforit, siis võimaldab 
selline määramisviis need ühendid teiste ühendite hulgast ära tunda. Detektori puuduseks on see, et 
elektrone kiirgav materjal kaotab töö käigus pidevalt oma elektrone kiirgavat võimet ning tuleb kindlate 
ajavahemike järel asendada. Lisaks lämmastikule ja fosforile, sisaldavad põllumajanduses kasutatavad 
kemikaalid sageli ka kloori. Kloori detekteerib selektiivselt elektronhaarde detektor. Elektronhaarde 
detektorisse on paigutatud radioaktiivne element, näiteks 63Ni (nikkel), mis emiteerib nõrka β-kiirgust 
ehk elektrone. Elektronide voog mõõdetakse detektorisse paigaldatud mõõteseadme poolt. Kuna kloori 
aatomil on omadus siduda elektrone, siis ained, mis sisaldavad kloori, vähendavad detektorisse 
saabudes elektronide voogu. Nii lämmastik-fosfor detektor kui ka elektronhaarde detektor on kasutuses 
gaasikromatograafias. Peale gaasikromatograafia on laialt kasutatav ka vedelikkromatograafia, st 
kromatograafia meetod, kus gaasi asemel voolab kolonnis vedelik. Vedelikkromatograafias on 
enamlevinud detektoriks fotomeetriline detektor. Fotomeetrilise detektori tööpõhimõte on väga lihtne. 
Nimelt põhineb see ainete omadusel neelata valgust. Erinevad ained neelavad valgust erinevatel 
lainepikkustel, mis võimaldab neid ka selektiivselt määrata. Kuna aga väga paljude ainete 
neeldumisspektrid on üsna sarnased, siis seetõttu on ka fotomeetrilise detektori selektiivsus võrdlemisi 
väikene. Enam selektiivsemaks vedelikkromatograafias kasutatavaks detektoriks on 
fluorestsentsdetektor. Fluoresentsdetektoriga saab määrata aineid, mille molekuli struktuur võimaldab 
neil neelata valgust ning seda siis hiljem kiirgusena eraldada. Erinevad valguskiirgust neelava 
struktuuriga ained omavad erinevaid neeldumis ja kiirgamis maksimume. See annab täiendava 
võimaluse selektiivselt ühte ainet teisest detekteerida. Mõnikord ei ole küll meid huvitav aine vahetult 
fluorestsentsdetektoriga nähtav, sest tal puudub selleks vajalik struktuur. Samas on ta aga võimeline 
selektiivselt reageerima mõne sellise ainega, millel vajalik struktuur fluorestsentsmõõtmiseks on olemas. 
Selline derivatiseerimisreaktsiooni annab võimaluse muuta ka sellised ained fluorestsentsdetektoriga 
määratavaks, mis seda muidu ei oleks. Erinevaid selektiivseid detektoreid, mida kasutatakse 
taimekaitsevahendite määramiseks gaasi- ja vedelikkromatograafia abil on loomulikult veel. Kuid kõigist 
nendest rääkida läheks siinjuures pikaks. 

Eraldi klassiks võib lugeda mass-selektiivseid detektoreid. Mass-selektiivsed detektorid on sellised 
detektorid, mis lisaks aine olemasolu registreerimisele määravad ära ka selle aine molekuli massi. 
Teades aga ühe või teise aine molekuli massi oleme me jällegi sammukese lähemal tema tuvastamisele, 
kuna molekulmassi põhjal on võimalik oletada, millist aatomitest see molekul koosneb ehk saada teada 
aine võimalik brutovalem. Sageli aga ka sellest ei piisa, sest aparaadi mõõtmistäpsust arvestades on ühe 
ja sama molekulmassiga ühendeid rohkem kui üks. Näiteks, ainele molekulmassiga 609 vastab üle 200 
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erineva keemilise aine, mis kõik koosnevad süsinikust, vesinikust, hapnikust ja lämmastikust. Lihtsalt 
need elemendid on kombineeritud molekulis erinevalt, täpselt nii, nagu ühest ja samast komplektist 
legoklotsidest saab kokku panna erinevaid kujundeid. Selleks, et veenduda, et tegemist on just meid 
huvitava ainega on kasutusel meetod, mida nimetatakse tandem mass-spektromeetriaks ehk MS/MS-ks. 
Tandem mass-spektromeeter koosneb sisuliselt kahest omavahel ühendatud mass-selektiivsest 
detektorist. Esmalt valib esimene mass-selektiivne detektor kõikide võimalike ainete hulgast välja ained 
massiga 609 ning seejärel fragmenteerib need, ehk lihtsamalt öeldes lööb kõik ained massiga 609 
tükkideks. Saadud tükid loetakse üle teises mass-selektiivses detektoris Sellisel fragmenteerimisel 
tekkinud tükid on aga väga iseloomulikud ainult ühele või vähestele konkreetsetele ainetele, mis 
võimaldab nende tuvastamise väga suure kindlusega. Kui nüüd kombineerida omavahel kromatograafia 
ning mass-spektromeetria, saame me meetodi, mis võimaldab avastada väga väikseid ainejääke 
erinevates objektides väga suure kindlusega. Loomulikult nõuab selliste seadmete kasutamine väga suuri 
teadmisi ning ka seadmed ise on väga kallid. 

 
Põllumajandusuuringute Keskuse Jääkide ja saasteainete laboris on nii gaasi- kui 
vedelikkromatograafilisel analüüsil määramispiirid  0,005 kuni 0,04 mg/kg olenevalt uuritavatest 
materjalidest ja erinevatest taimekaitsevahendite toimeainetest ning hetkel on nimekirjas üle 300 
erineva taimekaitsevahendi toimeaine. 
 
Taimekaitsevahendite jääkide määramisele on kehtestatud väga ranged kvaliteedinõuded, mis on 
kirjeldatud vastavas SANCO dokumendis ( Method Validation and Quality Control procedures for 
Pesticide Residues Analysis in Foof and Feed), mida iga kahe aasta tagant korrigeeritakse. 
Selle dokumendi järgi peab labor koostama oma laborisisesed sisekontrolli eeskirjad, mis sisaldavad 
järgmisi protseduure: 

• Proovide ettevalmistamine, homogeniseerimine, säilitamine 

• Puhaste standardainete muretsemine ja säilitamine (nimekirjades on sadu standardaineid) 

• Standardlahuste valmistamine, nende stabiilsuse kontroll 

• Standardlahuste segude valmistamine 

• Tööstandardlahuste valmistamine, säilitamine, säilitamise kontroll 

• Kromatograafilise analüüsi käigus kalibreerimiskõverate kontroll, st. standardlahuste erinevate 
kontsentratsioonidega kontrollitakse kromatograafide töö stabiilsust 

• Saagise analüüside teostamine nn. “lisatudproovi” meetodil, st. et taimekaitsevahendite 
jääkidest puhatale proovile lisatakse teatud kontsentratsiooniga standardainete segu ja 
teostatakse kogu vajalik analüüsimeetodi tsükkel.  

• Analüüsimeetodi valideerimine erinevatele materjalidele ja toimeainetele, st. kas kasutusele 
võetud analüüsimeetod annab usaldusväärseid tulemusi uutele materjalide ja uutele 
toimeainetele 

• Saadud analüüsitulemuste kinnitamine, st näiteks gaasikromatograafiliselt elektronhaarde ja 
N/P-detektoriga saadud tulemuste kinnitamine gaasikromatograafiliselt mass-selektiivse 
detektoriga analüüsides sama proovi. See tähendab, et ühte proovi analüüsitakse kahe erineva 
kromatograafiga, et saada usaldusväärseid tulemusi.  
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Vedelik-kromatograaf Agilent Triple Quad LC-MS6410 (Agilent) 
 

 
 

 
 
 
 
Gaaskromatograaf 6890GC (Agilent) 
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Mükotoksiinide sisalduse määramine taimset päritolu toidus ja loomasöödas 
 
Mükotoksiinide analüüs põhineb samadel alustel kui taimekaitsevahendite jääkide määramine, ainult 
selle vahega, et siin on otsitavad jääksisldused sadades kordades väiksemad – ühikuks on µg/kg.  
 
Vaatleme eespool kirjeldatud mükotoksiinide analüüsimeetoteid. 
 
Mükotoksiinide määramine saab samamoodi jaotada kahte ossa: 

• Üksikmeetodiga määratavad mükotoksiinid 

• Multimeetodiga määratavad mükotoksiinid. 
Välja on töötatud multimeetoteid, kus on korraga võimalik määrata üle kolmekümne erineva 
mükotoksiini. 

 
Mükotoksiinide määramise saab jagada järgmistesse osadesse: 

• Proovi peenestamine (purustamine, jahvatamine) – homogeniseerimine, väga oluline 
protseduur 

• Homogeniseeritud proovi töötlemine orgaaniliste lahustitega, veega, st. proovis olevad 
mükotoksiinid lahustuks nendes, saadakse toorekstrakt 

• Saadud toorekstraktide puhastamine immuno-afiinsuskolonnidega, st. iga mükotoksiini jaoks on 
oma  vastavatest antikehadest valmistatud kolonn, millest toorekstrakt voolutatakse läbi. 
Mükotoksiin jääb antikehadele kinni, mis hiljem pestakse välja teise lahustiga. Saadakse 
lõppekstarkt, mis läheb kromatograafilisele analüüsimisele 

• Kromatograafiline lõppanalüüs 
 

 
Proovi peenestamine 
 
Olenevalt proovimaterjalist kasutatakse erinevaid veskeid, peenestajaid, homogenisaatoreid. Ühtlasest 
homogeniseeritud proovist võetakse vajalik kaalutis vastavalt analüüsimeetodile, millist kasutatakse. 
 
Proovi töötlemine orgaaniliste lahustitega. 
 
Olenevalt analüüsimeetodist on orgaanilisteks lahustiteks kas atsetonitriil, metanool,  samuti vesi või 
orgaanika ja vee segu. 
Põhiliselt analüüsitakse mükotoksiine üksikmeetoditega, st. iga erineva mükotoksiini jaoks on oma 
analüüsimeetod ning olenvalt uuritavast materjalist on veel omaette analüüsimeetod. Viimasel ajal on 
tehtud suuri jõupingutusi, et välja töötada ühtne multimeetod mükotoksiinide  sisalduse määramiseks 
loomasöödas ja toiduainetes. 
 
Mükotoksiinide määramiseks on olemas ka rida skriinig,st kiirmeetodeid. Tuntumaid on ELISA meetod. 
Nende meetoditega saab hinnata, kas proov sisaldab mükotoksiini või ei. Üldiselt need meetodid ei 
võimalda hinnata koguseliselt mükotoksiini sisaldust proovis. Kiirmeetodid on samamoodi mükotoksiini 
põhised, st. võimaldavad hinnata ühte kindlat mükotoksiini. 
 
Põllumajandusuuringute Keskuse Jääkide ja saasteainete laboris analüüsitavad mükotoksiinid ja 
taimekaitsevahendite jäägid on esitatud PMK kodulehel www.pmk.agri.ee ja Eesti 
Akrediteerimiskeskuse kodulehel www.eak.ee  
 

Erinevaid mükotoksiine seostakse erinevate hallitusseentega, kuid mingi hallitusseene liigi olemasolul 

proovis kaasneb sellega seostatav mükotoksiin umbes ühel juhul sajast. 
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Arvatakse et hallitusseen hakkab mükotoksiine eritama juhul, kui samas proovis (taimel) esineb 

konkureeriv teine hallitusseen, mida siis püütakse eritatava mükotoksiiniga maha suruda. 

Praktiliselt kõik hallitusseened sisaldavad veel ühte toksilist ainet nimega ergosterool- mis oma 

toksilisuselt on lähedane vomitoksiinile. Ergosterool erinevalt mükotoksiinidest on ebapüsiv – ta 

laguneb kuivatatud viljas aja jooksul või UV kiirguse toimel .Laguproduktiks on vitamiin D2. Siinjuures 

tasub meelde tuletada vanade põllumeeste tarkust :“ Ärge söötke hobust värske kaeraga“  

Rootsis on Lantmann`is välja töötatud NIRTT meetod ergosteroli määramiseks  

Viljas – kui ergosterooli kontsentatsioon : 

- > 20mg/kg toiduvili 

- -20-35 mg/ kg söödavili 

- > 35 mg/kg tehniline vili 

 

PMK-s on tehtud mõnigad katsed ergosterooli määramiseks vedelikkromatograafiliset , kuid NIRTT 

kallibringu väljatöötamiseks puudub nõudlus ja rahalised vahendid. 

 

 

 

 

 

Toksilised elemendid 

 Suur osa elemente Mendelejevi tabelis omab on kahetise iseloomuga – väikeses kontsentratsioonis 

on nad taimede ja loomade elutegevuseks vajalikud (nt .boor ja seleen) ,suures kontsetratsioonis aga 

toksilised. Samuti sõltub toksilisuse piir maatriksist (näit muld, taimed, toiduained söödad.) Ohutuse 

seisukohast loetaks toksilisteks elementideks (raskemetallideks ) plii -Pb, kadmium –Cd, elavhõbe-Hg, 

arseen –As,tina-Sn. On veel terve rida sama toksilisi elemente ,kuid tavaelus on tõenäosus nendega 

kokku puutuda äärmiselt väike.  

 Raskemetallide määramisel lõhustatakse kogu proov (selleks kasutatakse tavaliselt märgtuhastamist 

lämmastikhappe ja peroksiidi segus. Edasine analüüs toimub kas ICP-OES-l või ICP-MS-l. 
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Taimetervis 

1.Taimetervis ja taimekaitse 
 

Igas elupaigas, sealhulgas põldudel ja aedades, on taimedega seotud paljud organismid – seened, 

bakterid, viirused, lestad, putukad. Osa neist võib arvukalt esinedes põhjustada saagikadu, mistõttu 

neid nimetataksegi taimekahjustajateks – haigusteks ja kahjuriteks. Tegelikult on nii haigused ja 

kahjurid kui ka umbrohud põllu- ja aiakoosluste loomulik osa. Et aga saak kaotsi ei läheks, peab  

taimekasvataja ära hoidma nende suure arvukuse. 

Terve, kohalikesse tingimustesse sobiva taimse materjali valik on väga tähtis faktor põllumajanduses. 

Vaid terved ja tugevad taimed suudavad aktiivselt kahjustajatega võidelda, sünteesides selleks 

spetsiaalseid ühendeid (sekundaarseid ainevahetussaadusi) või isoleerides kahjustaja kindlate 

kudedega.  

Hea saagi eelduseks ning seega taimetervise üks peamisi tagatisi on kvaliteetse haigusvaba seemne/ 

paljundusmaterjali kasutamine. 

Erinevad sordid on erineva vastuvõtlikkusega eri kahjustajate suhtes. Eelistada tuleks kahjustus-

kindlamaid vastava kasvukoha tingimustele sobivaid sorte. Seemet tuleb uuendada, kasutades selleks 

sertifitseeritud seemet. Ka juhul, kui seeme on oma talus kasvatatud, tuleks seda lasta analüüsida. 

Taimetervise tõhus järelevalve hoiab ära keskkonnale ja põllumajandusele olulist majanduslikku 

kahju põhjustavate ohtlike taimekahjustajate sissetoomise ja leviku ning loob eeldused ekspordiks. 

Taimetervise ja mikrobioloogia valdkonnas teostatavad analüüsid: 

-Bakterioloogilised: ohtlike bakterhaiguste tekitajate määramine kartulil, viljapuudel ja maasikal 
(kartuli ringmädanik - Clavibacter michiganensis supsp. sepedonicus ja pruun-baktermädanik - 
Ralstonia solanacearum, viljapuu-bakterpõletik - Erwinia amylovora, maasika bakterpõletik - 
Xathomonas fragariae) 
-Viroloogilised: ohtlike ja mitteohtlike viirushaiguste tekitajate määramine, sh. kartuli 
sertifitseerimisel (kartuli viirushaigused – PVA, PVY, PVX, PVM, PVS, Potato leaf roll virus - PLRV, 
Potato Mop-Top virus PMTV, Tobacco Rattle virus TRV), kartuli värtnakujulisuse viroid (Potato 
tuber spindle viroid - PSTVd); köögiviljade/viljapuude/lillede viirushaigused (Pepino Mosaic virus - 
PepMV, tomati pronkslaiksus Tomato Spotted Wilt virus - TSWV, Cucumber Mosaic virus – CMV,  
Impatiens Necrotic Spot virus – INSV, Alfalfa Mosaic virus – AMV, Hosta virus X - HVX, Black 
Currant Reversion virus – BRV, ploomi rouged Plum Pox virus -  PPV) 

 

-Entomoloogilised:  ohtlike ja mitteohtlike putukkahjurite, lestade määramine taimedel ja 
taimsetes saadustes (nt. tubakakarilane Bemisia tabaci, kaevandikärblased Liriomyza 
huidobrensis, Liriomyza trifolii, Liriomyza sativae, Liriomyza bryoniae, maisikahjur Diabrotica 
virgifera  jt). 

 

-Mükoloogilised: ohtlike ja mitteohtlike seenhaiguste tekitajate määramine taimedel, taimsetes 
saadustes, mullas või kasvusubstraadis (nt. tamme-äkksurm Phytophthora ramorum, 
Phytophthora kernoviae, männi vaigune haavand (vähk) Gibberella circinata, punavöötaud 
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Mycosphaerella pini, pruunvöötaud Mycosphaerella dearnessii, kartulivähk Synchytrium 
endobioticum, maasika antraknoos Colletotrichum acutatum, maasika fütoftoroos Phytophthora 
fragariae, India lendnõgi - Tilletia indica  jt). Umbrohude määramine. 

 

-Nematoloogilised: ohtlike ja mitteohtlike nematoodide määramine taimedel, mullas või 
kasvusubstraadis (nt. kartuli-kiduuss Globodera pallida / Globodera rostochiensis, kartuli-ingerjas 
Ditylenchus destructor, harilik ingerjas, maasika-närbuss, männi-laguuss Bursaphelenchus 
xylophilus jt) 

 

-Mikrobioloogilised:  Erinevate bakterite, hallitus- ja pärmseente ja toksilisuse määramine 
taimsetes saadustes, söödas, kompostis ja mullas. Rakendusuuringuteks vajalike 
mikroorganismide kollektsiooni säilitamine ja täiendamine. Uute baktertüvede selekteerimine 
taimse materjali efektiivseks kasvatamiseks ja säilitamiseks. 

 

Taimekahjustajate määramismeetodid – printsiibid ja kasutusala 

Haiguste diagnoosimisel on põhialusteks Kochi postulaadid. Kochi postulaadid on tingimused, mis 

peavad olema täidetud tõestamaks, et just mingi konkreetne haigusetekitaja põhjustab seda 

konkreetset haigust. Need neli põhikriteeriumit on:  

1. Mikroorganism-haigustekitaja peab esinema kõigis haigestunud organismides 
2. Mikroorganism-haigustekitajat tuleb isoleerida ja kasvatada üles puhaskultuurina 
3. Terve peremeestaime nakatamisel selle mikroorganismi-haigusetekitaja puhaskultuuriga 

peavad ilmnema sellele haigusele iseloomulikud tunnused 
4. Nakatatud taimest peab olema see patogeen puhaskultuuri isoleeritav ja identne originaal- 

mikroorganismile 

Kahjuks Kochi postulaadid ei tööta iga organismiga (nt. putukad, nematoodid). Sellistel juhtudel tuleb 

kasutada erinevatel bioloogilistel põhimõtetel töötavaid meetodeid. 

PMK-s põhilisteks kasutatavateks taimekahjustajate määramismeetoditeks on: 

- klassikaline morfoloogiline määramine (mikroskopeerimine) (foto lk 66) 
- immunoloogilised meetodid (immuunfluorestsentsmeetod IF, ensüüm-immuunsorbtsioon 

meetod ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay)), 
- molekulaarbioloogilised meetodid (polümeraasi ahelreaktsioon PCR, reaalaja polümeraasi 

ahelreaktsioon Real-Time PCR, hübridiseerimine e.dot-blot analüüs) 
- bioloogilised meetodid (biomeetodid peremeestaimedel ning puhta kultuuri isoleerimine 

agaritel) 
Igal määramisel kasutatakse alati uuritavate proovide kõrval ka võrdlusmaterjali e. 
referentsmaterjali, mida saadakse kollektsioonidest või eelnevalt mitme meetodiga analüüsitud   
proovidest. Referentsmaterjaliks võivad olla puhtad bakterite/seente kultuurid, haigusega nakatatud 
taimne materjal, putukad ja nematoodid, organismide DNA/RNA ja ka kirjandus, mille baasil saab 
määrata näiteks putukate ja nematoodide liike (nn. "identification keys” e. määrajad, näiteks 
“Mardikate määraja”). 
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Mikroskopeerimine 
 

Kuna taimekahjustajad ei ole alati silmaga nähtavad vaid on mikrosuurustega, siis kasutatakse 

mikroskoope. Samas paljud seened, putukad, nematoodid on oma vahel väga sarnased ning ainult 

peentunnuste järgi saab neid eristada, siis on suureks abiks ka mikroskoobid suure 

suurendusastmega. Klassikalist mikroskopeerimist kasutatakse entomoloogia, mükoloogia ning 

nematoloogia valdkondades 

Peale proovide ettevalmistamist (inkubeerimine, eraldamine jne) vaadatakse proove esialgu 

stereomikroskoobi e. binokulaari all. Binokulaari abil saab teha materjali või proovi nakatunud koha 

valiku edasiseks analüüsimiseks. Binokulaari abil saab ka proovi suspensioonist „püüda välja“ 

taimepatogeenseid vabalt elavaid nematoode vajaliku pikkusega ja kehakujuga / liikuvusega (kuna 

sellised tunnused on juba alganalüüsiks, et eristada patogeenseid nematoode teistest).  

Kui proovi valik on tehtud, siis kasutatakse suurema suurendusastmega mikroskoope, millel saab 

vaadata ja uurida sama materjali või tehakse eraldi ka kas püsi- või ajutisi preparaate 

mikroskoobiklaasidel (foto lk 67). 
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Digitaalväljundiga bioloogiline mikroskoop Eclipse80i NIS-ELEMENTS (Nikon); 

 suurendus kuni 1000 X 

 

 

Digitaalväljundiga stereomikroskoop SMZ-800 (Nikon); suurendus kuni 400x 

Valgusmikroskoopia eri liigid 

Kujutis valgusmikroskoobis tekib valguse neeldumise või peegeldumise tulemusena objektis. Kui 

vaadelda hariliku valgusmikroskoobiga elusaid, värvimata rakke, siis on nähtavad ainult suured 
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detailid, mis erinevalt absorbeerivad valgust. Enamik raku komponente ei erine oluliselt üksteisest 

valguse absorbeerumise võime poolest ja seetõttu on halvasti nähtavad ja ebakontrastsed. Raku eri 

komponendid erinevad üksteisest valguse murdumisnäitaja poolest, mis tekitab valguskiirel 

faasinihke. Sellist faasinihet silm aga ei taju. Faaskontrastmikroskoobis on objektiivi monteeritud 

spetsiaalne plaadike, mis võimendab tekkinud faasinihet ja muudab silmale nähtavaks (tekib kas hele 

või tume faaskontrast).  

Faaskontrastmikroskoobi tähtsus on selles, et ka värvimata (elusad) rakud on hästi nähtavad. 

Kasutatakse rakukultuuride uurimiseks. Üheks faaskontrastmikroskoopia tipptasemeks  on Nomarski 

interferentskontrastiga mikroskoop, mis võimaldab uurida läbipaistvaid vähekontrasteid objekte. 

Tumeväljamikroskoobis suunatakse valgus kondensorist preparaadile viltu, nii et objektiivi ei jõua 

valgust juhul, kui preparaati pole (vaateväli on tume). Objektiivi satub valgus ainult sel juhul, kui 

preparaadis on valgustmurdvaid komponente. Lahutusvõime pole eriti hea aga see võimaldab 

vaadelda väikesi objekte, mis murravad tugevasti valgust. Objektid paistavad kui veetilgad päikese 

käes. Kasutatakse põhiliselt mikrobioloogias pisikeste objektide vaatlemiseks.  

Mikroskoobid on varustatud ka videokaameratega ja eritarkvaraga, et oleks võimalik salvestada 

mikroskoobi pilte ning teha vajalikke mõõtmisi. Paljudel nematoodidel, putukatel ja seentel on 

erinevad peentunnused, mida peab otsima ja vaatama erinevatel valgustugevustel ning kontrastidel 

– sellised video ja tarkvara süsteemid on suureks abiks.  

Mikroskopeerimisel nähtud/mõõdetud proovis oleva kahjustaja peentunnuste näitajad võrreldakse 

kirjanduses olevatega (määrajates kirjeldatud) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis. Kartuli-ingerja (Ditylenchus destructor) nematoodid binokulaari all 
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Joonis. Kartuli-kiduussi tsüstid binokulaari all 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis. Bursaphelenchus mucronatus nematoodi osa Nikon Eclipse mikroskoobi all 
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Joonis. Kartuli-kiduussi (Globodera rostochiensis) tsüsti vulva piirkonna lõike mikroskoobi all 

 

 

Immunoloogilised meetodid 
 

Immuunfluorestsents (IF) meetodit kasutatakse ringmädaniku, pruun-baktermädaniku, viljapuu-
bakterpõletiku ja maasika bakterpõletiku diagnoosimisel esmase määramismeetodina, mille 
eesmärgiks on haigustekitajate avastamine uuritavas proovis. 
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Skeem. IF-analüüsi printsiip Joonis. IF-analüüsi läbiviimiseks kasutatav 
slaid proovidega 

 
Immuunfluorestsents meetod põhineb antikehade kinnitumisel bakterirakule, see on meetod, kus  
kasutatakse mõne antigeeni või antikehaga seotud fluorestseeruvat värvainet antigeen-antikeha 
reaktsiooni kindlakstegemiseks. 
 

Antigeen (antigen = Ag) – molekul, mis kutsub organismis esile immuunvastuse tekke (nimetatakse 

sel puhul ka immunogeeniks) ja reageerib antikehaga. 

 

Antikeha (antibody = Ab) – valk, mis on võimeline spetsiifiliselt seostuma teatud antigeeniga. 

Primaarne antikeha (primary antibody) – antikeha, mida kasutatakse immuuntestides spetsiifilise 

antigeeni kindlakstegemiseks (analüüt).   

 

Antiseerum (antiserum) – seerum, mis sisaldab antikehi ühe või mitme antigeeni suhtes. Enamasti 

saadakse antiseerumeid loomi vastava(te) antigeeni(de)ga immuniseerides.  

 

Immuunfluorestsents meetodi põhimõte seisneb selles, et mikroskoobi slaidile kantakse uuritav 
materjal, milles eeldatakse olevat haigusetekitaja antigeene (Ag). Peale fikseerimist töödeldakse seda 
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spetsiifilise antikehade seerumiga Ab (polüklonaalne antiseerum). Järgneva loputamisega 
eemaldatakse üleliigne seerum. Järgneb töötlus antikeha vastase fluorestseeriva seerumiga AK* 
(FITC-konjugaat), ehk bakterirakk muudetakse nähtavaks fluorestseeruva värvainega. Kui proovis on 
olemas anti-bakteri antikehad, tekib antigeeniga stabiilne kompleks. Seotud antikeha reageerib 
seejärel fluorestseeruvalt märgistatud antikehaga ning tekib kompleks Ag-Ab-AK*. See kolmeosaline 
kompleks visualiseerub fluorestsentsmikroskoobi abil 1000-kordsel suurendusel ultraviolettvalguses, 
kusjuures antikehad koos bakteritega helenduvad tumedal taustal.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis. Sellistena paistavad haigustekitajad-bakterid mikroskoobis 1000x suurendusel 

 

 

 

 

Meetodi hindamiskriteeriumid  
 

Mikroskoobi all kontrollitakse alguses positiivse ja negatiivse kontrolli aknad. Kui positiivse kontrolli 

aknas on leitud morfoloogiliselt tüüpilisi fluorestseerivaid rakke ning negatiivse kontrolli aknas ei 

leitud, siis vaadatakse edasi proovide aknad. Uuritakse vähemalt kümnel mikroskoobiväljal 
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morfoloogiliselt tüüpiliste fluorestseerivate rakkude keskmine arv akna välja kohta ning vajadusel 

arvutatakse rakkude arv lahjendamata pelleti milliliitri kohta. Üldjuhul IF-meetodi avastamise 

tehniline piir on 103–104 rakku ühe milliliitri lahjendamata pelleti kohta. 

Immuunfluorestsents analüüsi tulemus on negatiivne iga proovi puhul, millest ei leita morfoloogiliselt 

tüüpilisi fluorestseerivaid rakke. Immuunfluorestsents analüüsi tulemus on positiivne iga proovi 

puhul, millest leitakse morfoloogiliselt tüüpilisi fluorestseerivaid rakke. 

 

Proovi IF-positiivset tulemust kinnitatakse teistel põhimõtetel seisnevate meetoditega (nt. ELISA, PCR 

ning vajadusel sekveneerimine, biotest e. patogeensustest, väljakülv agaritele jne.) 

  

Ensüüm-immuunsorbtsioon meetod e. ELISA 
 

ELISA-analüüs on immunoloogiline analüüs, mida saab kasutada viiruste kvalitatiivseks määramiseks 
taimsest materjalist, bakterite ja nematoodide kvalitatiivseks määramiseks. TTMLis kasutatakse 
ELISA-meetodit põhiliselt viiruste määramiseks.  
Kartuli kvaliteediviiruste (e. PVA, PVY, PVS, PVM, PVX ja PLRV) määramist tehakse kasvuhoones 
kartulimugulatest välja kasvatatud taimedest, milledest pressitkase kartulitaime mahla. 
 
 
 
 
 

 
Joonis. Kartulitaimede ettekasvatamine kasvuhoones Joonis. Kartulilehest mahla pressimine 

mahlapressi abil 
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Skeem. ELISA-analüüsi printsiip 
 
ELISA-analüüs põhineb immunoloogilisel reaktsioonil, mille käigus toimub proovis võimaliku viiruse 
antigeeni, spetsiifilise antikeha ja ensüümi vaheline reaktsioon inkubeerimisel.  
Analüüsi alguses kantakse ELISA mikroplaadile siduvad uuritava organismi spetsiifilised antikehad 
(skeemil Y=Siduvad antikehad), siis lisatakse proov (kui uuritav organism esineb proovis, siis selle 
antigeenid “kleepuvad” antikehade külge – skeemil      = viiruse antigeen). Edasi lisatakse ensüümiga 
konjugeeritud antikehad (skeemil – Y – E) ning organismi (nt. viiruse) tuvastamiseks lisatakse proovile 
ensüümsubstraati, mis reageerib tekkinud kompleksiga ja toob esile spektrofotomeetriliselt 
mõõdetava ning silmaga nähtava värvusreaktsiooni (kollaseks värvumine).  
 
 

 
 
 
 
 

 

Joonis. ELISA mikroplaat, kus toimub analüüs Joonis. ELISA mikroplaat tulemustega (kollased 

augud on positiivne reaktsioon e. proov on haige) 

 
Sellist ELISA-analüüsi nimetatakse ka “DAS-ELISA´ks – double antibody sandwich” e. “kahe antikehaga 
võileivaks” - analüüsi käigus tekib “võileib”, kus esimeseks kihiks on siduv antikeha, teiseks kihiks – 
uuritava viiruse antigeen ning kolmandaks kihiks on konjugeeriv antikeha ensüümiga ning selline 
tekkinud võileib annab kollast reaktsiooni mikroplaadil. 
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Joonis. ELISA-analüüsi tulemuste mõõtja – spektrofotomeeter (nn. ELISA-reader) 

Meetodi hindamiskriteeriumid  
 

Mõõdetakse ELISA mikroplaadil olevate proovide taimemahlade optiline tihedus (OD) 

spektrofotomeetri abil lainepikkusel 405 nm ning kasutades ka referentsfiltrit. Kontrollitakse alguses 

positiivse kontrolli töötamist e. OD peaks olema vahemikus 1.0-4.0 ning negatiivse kontrolli OD – 

0.080-0.150 sõltuvalt antikehadest. Spektrofotomeetriga saadud tulemused (numbrilised) 

võrreldakse silmaga nähtava kollase reaktsiooniga mikroplaadil. Üldjuhul ELISA-analüüsi tulemus on 

positiivne, kui proovi optiline tihedus on 2-3 korda suurem, kui negatiivse kontrolli või puhvri optiline 

tihedus 

Proovi positiivset tulemust võib kinnitada ka teistel põhimõtetel seisnevate meetoditega (nt. PCR 

ning vajadusel sekveneerimine, biotest jne.) 

Molekulaarbioloogilised meetodid 
 

Viimastel aastatel nii meditsiinis, kui ka põllumajanduses said väga populaarseteks  
molekulaarbioloogilised analüüsimeetodid, eriti PCR – polümeraasi ahelreaktsioon. TTMLis 
kasutatakse erinevaid molekulaarbioloogilisi meetodeid põhiliselt esmaste analüüsitulemuste 
kinnitamiseks, so kui IF-, ELISA-analüüsil või mikroskopeerimisel on saastumiskahtlusega tulemus, siis 
suunatakse proov edasiseks uurimiseks molekulaarbioloogilisele analüüsile.  
 

Polümeraasi ahelreakstioon e. PCR 
 
PCR e. polümeraasi ahelreaktsiooni töötas välja Kary Mullis 1985.aastal (Nobeli preemia 1993.a.). 

Käesoleval ajal on see molekulaarses diagnostikas üks laiemalt kasutatavaid meetodeid, kuna on 

suhteliselt lihtne (kuid vaja kogemusi ning seadmeid), kiire (tulemus teada 2 - 5 tunniga), efektiivne 

(võimalik üles paljundada ka ühest ainsast DNA molekulist) ja tundlik (saab määrata väga väikest  

bakterite hulka proovis). PCR-meetodit kasutatakse ka nt. isadus-/emadustesti läbiviimiseks. 

Reaktsiooni käigus toimub uuritava DNA fragmendi paljundamine e. amplifitseerimine kahe 
teineteise poole suunatud praimeri seondumise ja sünteesi teel termostabiilse Taq DNA polümeraasi 
abil. Polümeraas – ensüüm, mis sünteesib uusi DNA (DNA polümeraasid) ja RNA (RNA polümeraasid) 
juba olemasolevate järjestuste põhjal. Tulemuseks on olemasolevale nukleiinhappele 
komplementaarne ahel, mitte koopia selle sõna tavalises mõttes. Taq polümeraasi isoleeriti 
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termofiilsest bakterist Thermus aquaticus, mis on gram-negatiivne termofiilne bakter, talub kõrgeid 
temperatuuri. Temast on isoleeritud mitmeid olulisi termostabiilseid ensüüme, mis teevad 
mikrobioloogide elu olulisemalt kergeks. DNA polümeraas isoleeriti aastal 1976  Alice Client´I poolt, 
mis sai lühidalt nimeks “Taq polümeraas”. 
PCR analüüsi läbiviimiseks on vaja uuritavast proovist eraldada DNA või RNA, mida on võimalik teha 

erinevatel meetoditel, ka kasutades valmis kujul komplekte. 

DNA / RNA ekstraktsioonile järgneb PCR reaktsiooni läbi viimine, mis koosneb mitmest etapist: 
reaktsioonilahuse ettevalmistamine, proovide ja kontrollide segamine reaktsioonilahusega ning 
saadud lahuste asetamise PCR-masinasse e. termotsüklerisse, kus toimub DNA paljunemine kindla 
programmi järgi.  (foto lk   ) 
Reaktsioonilahuses segatakse kõik vajalikud komponendid kokku: PCR-reaksiooni puhver, MgCl2, 
nukleotiidid, praimerid (väikesed DNA-jupid lühikese järjestusega kahel pool sünteesitavat piirkonda 
– nad on välja töötatud valima uuritava DNA kindla osa), polümeraas  
PCR-masinas (foto lk.79) toimub DNA uuritavate lõikude  paljundamine tänu pidevale 

temperatuuride vaheldumisele, mis koosneb kolmest etapist:  

- DNA denaturatsioonist - DNA denatureerimiseks kuumutatakse DNA-d +90–95 °C juures, 
mille käigus DNA kaksikahel laguneb kaheks üksikahelaks  

- Annealing e. praimerite liitumine DNA-le, toimub tavaliselt temperatuuril +50-70°C sõltuvalt 
praimeritest           

- DNA süntees - kui praimerid on amplifitseeritava DNA järjestuse kahelt poolt kindlaks teinud 
ja piiranud, sünteesib termostabiilne DNA polümeraas fragmendi, kasutades selleks segusse 
lisatud nukleotiide. Protseduur toimub +72 °C juures ning selleks kasutatakse termostabiilset 
Taq polümeraasi  

Neid tsükleid korratakse 20–40 korda, et amplifitseerida piisav arv DNA molekule. Samuti on 

soovitatav kasutada pärast PCR tsüklite lõpetamist DNA sünteesi lisaetappi 10 minutit +72 °C juures. 

Lisasüntees on vajalik selleks, et Taq DNA polümeraas saaks lõpuni sünteesida kõik seni DNA 

sünteesil üksikahelaliseks jäänud DNA otsad. 

DNA sünteesi kiiruseks arvestatakse PCR programmis keskmiselt 1000 aluspaari minutis. DNA 
fragmentide osakaal hakkab järgnevate tsüklite jooksul eksponentsiaalselt kasvama, jõudes 30 tsükli 
järel 1 073 741 766 molekulini. Pikemate PCR fragmentide hulk on 30 tsükli lõppedes vaid 60 
molekuli. See arvutuskäik on teoreetiline ja kehtib vaid juhul, kui PCR reaktsioon on alustatud ühe 
DNA molekuliga ja kui DNA polümeraasi reaktsioon iga PCR tsükli jooksul on täielikult toimunud. 
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Skeem. PCR-analüüsi printsiip 
 
 
 
 
 
 
PCR-reaktsioonile järgneb elektroforees, mille jooksul PCR-produktid eraldatakse elektroforeesil 
agaroosgeelis. DNA ribad tuuakse esile, värvides neid etiidium bromiidiga ja lahutades nad 
elektriväljas. PCR produktid kantakse geeli kaevudesse ning eraldi foreesirajale pikkusmarker (juba 
teadaoleva pikkusega DNA lõik). Forees viiakse läbi 100 V juures 60-90 minuti vältel. PCR produktid 
visualiseeritakse UV valgusega kasutades arvuti programme ning tulemused esitatakse geeli pildina 
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Joonis. PCR-analüüsi visualiseeritud produktid peale agaroosgeelelektroforeesi 
 
Igale uuritavale organismile on olemas “oma PCR-meetod”, so reaktsioonis kasutatakse spetsiifiliseid 
praimereid, mis seostuvad ainult selle organismi DNA või RNA juppiga ning PCR-produkt on kindla 
teatud suurusega, mida saab elektroforeesi geelipildil määrata võrreldades seda pikkusmarkeriga. 
 

On olemas ka mitte-spetsiifilised PCR meetodid, mis võimaldavad uurida teadmata organismi või 
esmasel leidmisel aidata valdkonna spetsialistil kinnitada esmast tulemust DNA/RNA basil – nt. 
seened, bakterid, putukad, nematoodid. Sellise meetodi kasutamisel on aga tingimuseks, et uuritav 
materjal peab olema “puhas” – nt. seente ja bakterite puhul – puhas kultuur ja mitte segu, 
nematoodide ja putukate puhul – üksik organism. Sellise meetodi lõplik etapp on nn. 
sekveneerimine, mille tulemusena saadakse PCR-produkti järjestus ning võrreldakse andmebaasis 
(nt. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ ) olemasolevate järjestustega.    
 
PMK laboris on kasutusel nii tavaline PCR-meetod, kui ka RT-PCR - reverse transcriptase PCR e. 
pöörd-transkriptaas polümeraasi ahelreaktsioon. RT-PCR kasutatakse viiruste määramiseks, kuna 
paljudel viirustel on RNA (DNA asemel). Kuna PCR saab läbi viia ainult DNA baasil, siis viiruse RNAst 
tehakse alguses cDNA “reverse trancriptase - pöörd transkriptaasi” abil. See on retroviiruse ensüüm, 
mis kasutab maatriksina viiruse üheahelalist RNAd ja toodab selle kaheahelalise DNA koopia.  
 
 
 
Meetodi hindamiskriteeriumid  
Peale elektroforeesi visualiseeritakse produkte UV valgusega ning prinditakse geeli pilt välja. 

Tulemuste interpreteerimisel kontrollitakse kas negatiivne kontroll on puhas, s.o. kas seal ei ole 

PCR-produkti; kas positiivse kontrolli PCR-produkti pikkus on  oodatava suurusega.  

PCR-test on negatiivne, kui uuritavas proovis ei avastata uuritavale organismile spetsiifilist 

oodatava suurusega PCR-produkti, kuid see avastatakse kõigis positiivse kontrolli proovides. PCR-

test on positiivne, kui avastatakse uuritavale organismile spetsiifiline oodatava suurusega PCR-

produkt, eeldusel et seda ei leitud mõnest negatiivse kontrolli proovist.  

Kui PCR-produkt on olemas positiivses kontrollis, mis sisaldab uuritavat organismi vees, kuid 

negatiivseid tulemusi saadakse positiivsetest kontrollidest, mis sisaldavad uuritavat organismi muu 

keskkonnas, nt. kartuliekstraktis, siis võib kahtlustada PCR inhibeerimist (proovis sisalduvad ained, 

mis pärsivad reaktsiooni). Kui oodatav PCR produkt saadakse ühest või mitmest negatiivsest 

kontrollist, siis võib kahtlustada saastumist. Sellistel juhtudel tuleb analüüsid korrata. 
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PCR termotsükler Arctic – Cycler (Thermo) 

 

 

 

 

 

Reaalaja PCR süsteem Fast Real-Time PCR System 7900H (Applied Biosystem) 
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Proovi positiivset tulemust võib kinnitada teistel põhimõtetel seisnevate meetoditega (nt. vajadusel 

sekveneerimine, ELISA, IF, biotest e. patogeensustest, väljakülv agaritele jne.) 

 

Reaalaja polümeraasi ahelreaktsioon e. Real-Time PCR /foto lk.79) 
 

Viimasel ajal väga populaarseks ja laialt kasutatavaks on muutunud Reaalaja polümeraasi 
ahelreaktsioon. See on lihtsam (kuna tulemuste saamiseks ei ole vaja elektroforeesi läbi viima) ning 
tundlikum meetod, seega aga on saastumisoht proovide lisamisel kõrgem ning peab töötama väga 
ettevaatlikult ja hoolikalt. Seda meetodit saab kasutada nt. kartuli kvaliteediviiruste määramiseks 
otse kartulimugulatest (meetod on kiirem, kuna ei ole taimede ettekasvatamist nagu ELISA-
meetodiga määramisel). 
Reaalaja PCR annab võimaluse jälgida protsessi selle toimumise käigus e. reaalajas. Andmeid 

kogutakse terve PCR protsessi jooksul, mitte protsessi lõpus.  

Reaalaja polümeraasi ahelreaktsioon on sarnane tavalise polümeraasi ahelreaktsiooniga, kuid on ka 

mõningad erinevused. Reaalaja PCRis kasutatakse lisaks praimeritele (e. spetsiifilistele DNA 

juppidele) ka sondid (inglise keeles – probe). Sond e. probe on ka väike DNA jupp, mis on märgistatud 

kahelt poolt – ühelt poolt fluorestsentsmärgisega (reporter) ning teiselt poolt fluorestsentsi 

kustutajaga(quencher). Probe (sond) lisab reaalaja polümeraasi ahelreaktsioonile spetsiifilisust. 

TTMLis on kasutusel nn. TaqMan keemia süsteem.  
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Skeem. TaqMan reaalaaja PCR 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/genome/probe/doc/TechQPCR.shtml) 
 

Reaalaja PCR käigus TaqMan probe (sond) kinnitub uuritava järjestuse praimerite vahele ning siis 

reporteri fluorestsents on kustutatud summutaja poolt. Reaktsiooni käigus TaqMan probe lõhutakse 

Taq polümeraasi poolt, mille tagajärjel vabanevad reporter ja summutaja ning selle tulemuseks 

toimub fluorestsentsi tõus reaktsioonis, mis on seotud tekkinud PCR produkti hulgaga. Saadava 

fluorestsentsi signaali loevad reaalaja masinas olemaolevad laserid ning see võimaldab hinnata 

reaktsioonituubis PCR produkti kogunemist. 

Reaalaja PCR tulemuseks on amplifikatsiooni graafik millel on võrreldud reporteri fluorestsentsi 

signaali reaktsiooni tsüklite arvu suhtes. Reaktsiooni iseloomustatakse punkti alusel, kus 

esmakordselt tuvastatakse PCR produkti olemasolu. Amplifikatsiooni graafikul on näha kas proov on 

positiivne või negatiivne ning on võimalik hinnata produkti kvantitatiivselt selle järgi, kui varakult 

hakkas proovi fluorestsents kasvama. Mida kõrgem on algne uuritava organismi koopiaarv, seda 

kiiremini ilmub fluorestsents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis.  Reaalaja PCR amplifikatsiooni graafik 
 

Meetodi hindamiskriteeriumid  
 

Tulemuste interpreteerimisel kontrollitakse kas negatiivne kontroll on puhas, s.o. kas seal ei ole 

PCR-produkti (graafikul ei ole tõusvat joont ning ∆Ct väärtus on “undetermined”); kas positiivses 

kontrollis on  PCR-produkt (graafikul on tõusev joon ning ∆Ct väärtus on 10-35).  

Positiivse proovi 

signaal 

Negatiivse 

proovi signaal 
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Reaalaja PCR-test on negatiivne, kui uuritavas proovis ei ole PCR-produkti (graafikul ei ole tõusvat 

joont ning ∆Ct väärtus on “undetermined”). Reaalaja PCR-test on positiivne, kui proovis avastatakse 

PCR-produkt (graafikul on tõusev joon ning ∆Ct väärtus on 10-35). Kui proovi Ct väärtus on üle 36, 

siis korratakse analüüs uuesti, et kontrollida, kas proov on nõrgalt positiivne või analüüsimisel 

toimus saastumine. 

 

Proovi positiivset tulemust võib kinnitada teistel põhimõtetel seisnevate meetoditega (nt. ELISA, IF, 

biotest e. patogeensustest, väljakülv agaritele jne.) 

 

 

 

 

 

 

Hübridiseerimine e. Dot-blot analüüs 
 
TTMLis kasutatakse hübridiseerimise meetodit kartuli värtnakujulisuse viroidi (Potato tuber spindle 
viroid) esmaseks määramiseks. Selleks on kasutusel nn. digoksügeniini märgistatud RNA-sondi 
hübridiseerimine (Digoxigenin-labelled RNA-probe hybridization) 
 

Hübridisatsioonitehnika on meetod uuritava nukleiinhappe molekuli eristamiseks heterogeenses 

nukleiinhappe molekulide populatsioonis sondi e. probe (dig-labeled nucleic acids probe) ja uuritava 

organismi järjestuse komplementaarsuse alusel. 

Proovide märgistamine: 
Nukleiinhapete hübridisatsioonil kasutatakse radioaktiivseid või mitteradioaktiivseid nukleiinhapete 

märkeid.  

Kõige enam levinud mitteradioaktiivsed nukleiinhapete märked on biotiin ja digoksügeniin (DIG). 

Digoksügeniin on hapteenitaoline retseptormolekul, mida kasutatakse proovi vahendatud 

märgistamisel. 

 

DIG-probe hübridiseerimine – lihtne, tundlik ja mitteradioaktiivne meetod PSTVd määramiseks 
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Skeem. DIG-probe hübridiseerimise printsiip 

 

Signaali detekteerimine 

Analüüs toimub nailonmembraanil – sellele kantakse uuritavate proovide RNAd. Prooviga seotud 

retseptormolekuli-Digoksügeniini - detekteerimiseks kasutatakse selle retseptormolekuli vastast 

(DIG-vastast) spetsiifilist antikeha (anti-digoxigenin), millele seostatakse teine antikeha, mis 

omakorda on seotud ensüümiga (konjugeeritud aluselise fosfataasiga = alkaline phosphatase 

conjugate).  

Aluselise fosfataasi substraadina kasutatakse kemoluminestseeruvat ainet – luminool - (CSPD), 

millest  tekib tasapisi lagunev ja valgust eraldav produkt. Signaal visualiseeritakse fotopaberil või 

röntgenfilmil. 

Nailonmembraanile seotud uuritavate proovide kemoluminestsents-signaal CSPD-lt kestab mitmeid 

päevi, seega saab signaali visualiseerida vajadusel mitmeid kordi. 

 

Hübridiseerimise protsessi põhietapid: 

1. Proovide ettevalmistamine  
2. RNA-ekstraktsioon 
3. Proovide kandmine membraanile 
4. Hübridiseerimine (DIG-probe-ga hübridiseerimisahjus) 
5. Membraani töötlemine 
6. Kemoluminestsentsi määramine e. röntgenfilmi ilmutamine 
7. Tulemuste interpreteerimine 
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Joonis. Hübridiseerimise tulemused (ilmutatud membraan filmil) 

 

Meetodi hindamiskriteeriumid  
 

Ilmutatud röntgenfilmil kontrollitakse, kas positiivsetel kontrollidel on mustasid täppe ning kas 

negatiivsed kontrollid on negatiivsed, so kas seal ei ole mustasid täppe. Proovid, kus on näha 

mustasid täppe, on positiivse tulemusega: - tugev positiivne: väga intensiivne täpp (spot), - nõrk 

positiivne: kergesti nähtav täpp, - väga nõrk positiivne: tuhm täpp, - küsitav: vaevalt detekteeritav 

täpp või täpp väljaspool ringi – võimalik positiivne või negatiivne tulemus. Kordusanalüüs on 

soovitatav. 

Proovi positiivset tulemust kinnitatakse teistel põhimõtetel seisnevate meetoditega (nt. RT-PCR ning 

vajadusel sekveneerimine, biotest e. patogeensustest jne.) 

Kvaliteedi tagamine molekulaarbioloogiliste analüüside puhul 
 

Selleks, et molekulaarbioloogilise diagnostika tulemused oleksid usaldusväärsed, on vaja 

maksimaalselt vähendada “vale positiivsete” (ristsaastumine) ja “vale negatiivsete” (inhibeerimine) 

tulemuste saamist. 

Proovide saastumise vältimiseks nakatatud proovi DNAga kasutatakse kohaseid ettevaatusabinõusid. 
PCR-testi peaksid tegema kogenud spetsialistid spetsiaalses molekulaarbioloogia laboris, et 
minimiseerida  nakatatud proovi DNAga saastumise võimalust. 

• Kõige suurem probleem on proovi saastumine kas eelmise analüüsi amplifitseeritud 
produktidega või negatiivse proovi saastumine kontrolliga ja / või positiivse prooviga, mis 
olid töödeldud samal ajal. “Vale positiivse”  tulemuse vältimiseks on järgmised 
ettevaatusabinõud: 

- äärmiselt hoolikas teostus 
- tööalade eraldamine 
- steriilsust tagavate töövõtete kasutamine 
- vastava aparatuuri kasutamine 
- inaktiveerimise protokollid (ensümaatiline, keemiline tehnika jne.) 
- agressiivne keskkonna puhastamine kasutades kloori sisaldavaid aineid (nt. 

Domestos) ja UV-lampidega töötlemist 

• “Vale negatiivse” tulemuse võivad esile tuua erinevad põhjused, suurema osa nendest võib 
tuvastada, kasutades häid kvaliteedi kontrolli protseduure. Näiteks, inhibiitoreid saab 
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tuvastada, kui lisada uuritavale proovile väike kogus uuritava organismi nukleiinhapet 
(“spiking”). 

 

Bioloogilised meetodid  
 

TTMLis on kasutusel ka nn. bioloogilised meetodid, et teha kindlaks ohtliku organismi olemasolu 

või määrata selle organismi ohtlikkust (võimet nakatada peremeestaimi). Kuna määratavad 

taimetervise organismid on väga erinevad ja keerulised, tuleb neid analüüsida erinevatel 

põhimõtetel töötavate meetoditega – nii valgu põhiliselt (nagu IF ja ELISA meetodid), DNA/RNA 

baasil (molekulaarbioloogilised meetodid) ning ka bioloogilisel põhimõttel – peremeestaimede 

nakatamine uuritava organismiga. 

 

Bakterioloogia valdkonna bioloogilised meetodid  
 

Biomeetodit e. biotesti kasutatakse bakterioloogias kartuli ringbakter– ning pruun 
baktermädaniku isoleerimiseks kartuliekstrakti bakterisademest, mis on IF- ja PCR-analüüsil 
andnud positiivse või saastumiskahtlusega tulemuse. Biomeetodi läbiviimiseks kasvatatakse 
kasvuhoones ette tomati või baklažaanitaimi kindlates tingimustes. Biomeetodi läbiviimiseks 
kasutatakse ainult kindlas kasvustaadiumis olevaid noori taimi, mis on vastuvõtlikud 
ringmädaniku ja pruun-baktermädaniku haigustekitajatele ja toimivad rikastussöötmena  
 
Peale taimede nakatamist kasvatatakse neid optimaalsetes kasvutingimustes kindla perioodi 
vältel ning sümptomite ilmumisel eraldatakse ja määratakse kindlaks patogeenid. 
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Joonis. Kartuli-ringmädaniku tekitajaga nakatatud baklažaanitaimede ettevalmistamine 
analüüsimiseks 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biomeetodi käigus nakatatud taimedest eraldatud bakterid külvatakse vastavale selektiivsele 
agarsöötmele ning kasvatatakse etteantud temperatuuril. Kindla aja möödumisel väljakasvanud 
bakterkolooniatest viiakse läbi lisa analüüs (nt. IF-analüüs või PCR). 
 
Bakteri isoleerimine agarsöötmel ja identifitseerimine IF-analüüsil annavad lõpliku kinnituse 
haigustekitaja esinemisest kartuliproovis. 
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Joonis. Erwinia amylovora puhas kultuur 

King´s B agaril 

Joonis. Erwinia amylovora puhas kultuur CCT 

agaril 

Kui määramisprotseduur nõuab patogeensustesti läbiviimist, siis agaritel välja kasvanud 
kultuuridest tehakse suspensioonid ning nakatatakse peremeestaimed sellega. Seda tehnikat 
kasutatakse ka viljapuu-bakterpõletiku analüüsimisel, kus selle haiguse tekitaja Erwinia 
amylovora puhta kultuuri lahusega nakatatakse toores pirnid või õunad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis. Erwinia amylovora 

bakterkultuuriga nakatatud 

pirn (3 päeva möödudes) 

 

 

 

 

 

Joonis. Erwinia amylovora 

bakterkultuuriga nakatatud 

pirn (5 päeva möödudes) 

Bakterlima 

Bakterlima 
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Biomeetodi e. patogeensustesti käigus kindla aja möödumisel nakatatud viljadest eraldunud 
bakterilimast tehakse lahus ning viiakse läbi lisa analüüs (nt. IF-analüüs või PCR), mis annab lõpliku 
kinnituse haigustekitaja esinemisest proovis. 
 
Kahjustaja tuvastamine sõltub väga palju proovi võtmisest – proovid peavad olema võetud õigel ajal 
ja õigesti. Kui taimel on haiguse sümptomid, ei piisa ainult sümptomaatilisest osast, vaid proov peab 
hõlmama ka taime tervemat osa, kuna selle surnud osas ei ole bakter enam aktiivses vormis, olles 
liikunud taime tervesse ossa. Selleks et läbi viia patogeensustesti, on vaja elusat ja aktiivset bakterit. 
Oluline on märkida, et IF-, ELISA- ja PCR-meetodeid kasutades on võimalik tuvastada ka surnud 
bakterit, kuna meetodid töötavad vastavalt kas valkude või DNA põhjal, samas isoleerimiseks on 
kindlasti vaja elusat bakterit. 
 
       Mükoloogia valdkonna bioloogilised testid 
  
Seente uurimisel kasutatakse otsest mikroskopeerimist, et vaadata läbi taimedel haigustunnuseid 
(kas on eoseid, seente mütseeliume jne). Väga tihti laborisse tulevad taimed on töödeldud kas 
fungitsiitidega või muude ainetega, mis pärsivad haiguste arengut. Seega tuleb neid provotseerida - 
hoida haigustele sobivates tingimustes (inkubeerida sobiva temperatuuri ja niiskuse juures). Selleks, 
et teha kindlaks, mis seenega tegu on, kasvatatakse seente puhtad kultuurid erinevatel agaritel. 
Kultuuri kasvamise ajal seen areneb ja paljuneb ning siis on võimalik näha zoosporangiumid, 
klamüdospoore jne. Seente peentunnuseid võrreldakse kirjanduses olemasolevate andmetega või 
referentskultuuride preparaatidega. 
Maasika fütoftoroosi (Phytophthora fragariae) määramiseks kasutatakse nn. Duncan meetodit – 

biomeetod, kus ühte anumasse pannakse kasvuhoones ettekasvatatud indikaator-

metsmaasikataimed ning juured proovi taimedest, lisatakse sinna vett ning inkubeeritakse paari 

nädala jooksul. Kindla aja möödudes uuritakse indikaator-taime mikroskoobi all.  

      Entomoloogia ja nematoloogia valdkonnade bioloogilised meetodid 
 
 Laborisse saabuvad tihti sellised haiged taimsed proovid, et ei saa kohe öelda, milles viga on. Mõned 

taimed võivad olla nakatatud putukate või nematoodide poolt, kuid ise putukad/nematoodid on 

taime sees vastsete staadiumis e. ei ole arenenud ning seega pole võimalik neid tuvastada 

morfoloogiliselt. Sellisel juhul on abiks kas molekulaarbioloogiline meetod (nt. PCR) või bioloogiline 

meetod – taimed hoitakse soodsates tingimustes kindla aja jooksul ning kui putukad/nematoodid on 

saavutanud täiskasvanu staadiumit, siis uuritakse morfoloogiliselt. Veel üheks variandiks on 

nematoodide kasvatamine agaritel – nt. metsa puidusiklaste kehast leitud nematoodide vastseid 

pannakse kasvama agari peal kasvanud seenele (nematood kasutab seda söögiks) ning kindla aja 

möödudes uuritakse täiskasvanud nematoodid morfoloogiliselt mikroskoobi all, et kontrollida kas 

tegemist on ohtliku männilagu-ussi kahjustajaga või mitteohtlikuga. 

      Karantiinkasvuhoone 
 

 Kõrgemate standardite kindlustamine taimetervises ei ole tõhusa tootmise korraldamise ja 

toiduohutuse seisukohast oluline üksnes liikmesriikidele endile, vaid ka Euroopa Liidule tervikuna. 

Ohtlikud taimekahjurid ja haigused võivad Euroopa Liidu siseturul kiiresti levida rahvusvahelise 

kaubanduse kaudu.  
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Kui selliseid kahjustajaid ei avastata või ei saa kontrolli alla, ohustavad need mitte ainult Eesti 

põllumajandust ja keskkonda, vaid kõiki Eestiga kaubavahetuses olevaid maid. Lisaks sellele on Eestil 

ka kandev roll idapiiri ületava taimse materjali kontrollimisel. 

Euroopa Nõukogu Direktiiv 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide 

ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta kohustab iga 

liikmesriiki tagama üldised abinõud ühtsete taimetervise nõuete rakendamiseks ühenduse tasandil.  

Kõikide taimetervise reguleerivate  direktiivide ja määruste nõudmiste täitmiseks (kahjulike 

organismide kontrolliks ja analüüsimiseks) taimetervise ja mikrobioloogia laborile lisaks ehitati aastal 

2007 kõrgfunktsionaalne karantiinkasvuhoone.  

Kasvuhoone võimaldab aastaringselt karantiintingimustele vastavates automaatjuhtimisega 

kliimaseadmetega varustatud kasvuruumides luua vajalikud keskkonnatingimused ohtliku 

taimematerjali käitlemiseks. Kui kolmandatest riikidest tuuakse Eestisse taimed/istikud, siis saab neid 

hoida karantiinis ning teha vajalikud analüüsid, et mitte sisse viia Eestisse ohtlikke taimepatogeene. 

Söödaohutuse bioloogilised meetodid 

Teatavasti on toidu- ja söödaohutus riikliku järelvalve objekt. Kuna ükski reaalne järelvalve ei saa olla 
totaalne (100% line), siis riskianalüüsil põhinev riiklik järelvalve 
katab ainult kõige suuremad toidu ja söödaohutuse valupunktid (taimekaitsevahendite jäägid, 
loomahaigused, toksilised keemilised elemendid ja ühendid). 
 
Reaalses elus võib loetleda tuhadeid põhjusi, mis muudavad sööda või toidu toksiliseks 
või tervisele kahjulikuks, näiteks baktertoksiinid, mükotoksiinid (teada on ~1500 mükotoksiini, neist 
on normeeritud ja kuulub järelvalve alla ~7-8), valkude laguproduktid, rasvade rääsumisproduktid, 
taimede fütotoksiinid jne. Toidu toksikoloogia kohta on ilmunud hea uurimus  (T. Püssa 
"Toidutoksikolooogia" Tartu ,2005). Kõik sealöeldu kehtib ka söötade kohta. 
Nagu öeldud toksilisuse põhjuseid võib olla tuhandeid ja reaalses elus on mõeldamatu kõikide 
võimalike  toksikantide analüüs. Oluline on teada, kas produkt on ohutu või mitte. Sellises 
situatsioonis leiab maailmas üha rohkem kasutamist  toksilisuse testimine elusorganimidel. Kui jätta 
kõrvale Rooma keisrite toidumaitsjad, siis teadlike  toksilisuse testide esialgseteks objektideks valged 
hiired, küülikud ja gupi kalad . Kaasajal on kasutatavate testorganismide nimekirjas sadu nimetusi, 
alates bakteritest ja lõpetades mitmesuguste puhtas vees elavate organismidega. Sellised testid on 
seadustatud rahvusvaheliste standarditega (näiteks ISO ehk Rahvusvahelise Standardiseerimise 
Organisatsiooni poolt).  

 
PMK-s kasutatakse sööda üldtoksilisuse hindamiseks : 

•  Biotesti, kus testorganismideks kasutatakse puhtas vees elavaid algloomi 
Styonychia mytilus (tavaline harjaslane) ja Paramecium caudatum (kingloom) ning kus toksilisuse 
mõõduks  on testorganismide reaktsioon kahtlusalusest proovist valmistatud ekstraktile- 
testorganismid muutuvad toksikantide mõjul liikumatuks. Mõõtmiseks kasutatatakse seadet 
BIOANALÜSAATOR GRL-BIO (foto lk 90  ) Põhimõtteliselt on tegu arvutijuhitava mõõtekompleksiga 
mis koosneb sammmootori poolt pööraratavast mõõtekambritest  ja miniatuursest videokaamerast 
Arvuti on programmeeritud lugema ainult liikuvaid (elusaid) objekte. Seadme töötsükkel on järgmine: 
- proovihoidja pesadesse (vt. foto) pipeteeritakse testorganisme sisaldavat toitelahust. Arvuti loeb 
liikuvate objektide arvu kõikides pesades (igas pesas 5 korda millest võetakse keskmine). Tavaliselt on 
ühes pesas 30-100 organismi. 
- pesadesse lisatakse teatud kogus uuritava proovi ekstrakti ja tunni aja möödudes korratakse 
objektide lugemise protseduuri. Igale proovile on ette nähtud 3 pesa, ehk iga proovi kohta on 3 
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paralleelmõõtmist, millest võetakse keskmine. 
Proovi toksilisuse mõõt on liikuvate (ellujäänud) organismide %. Meetod vastab  standardile GOST-R 
52337-2005, kus on toodud ka vastavad toksilisuse kriteeriumid : 

•  Proov ei ole toksiline, kui testorganismide ellujäämisprotsent (EJP) on 100-81, põrsastele, 
emistele ja tibudele mõeldud söötades 100-90. 

•  Proov on nõrgalt toksiline, kui EJP 80-50, põsastele ja emistele  ja tibudele 89-50. 

•  Proov on toksiline, kui EJP on 49-0 
 
Bioanalüsaator GRL-BIO 
 

 
 

 
 
 

1. Miniatuurne videokaamera 
2. Samm-mootori poolt pööratavad mõõtekambrid 
3. Ekraanitõmmis (elavad objektid punased) 
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Minimaalne analüüsi aeg on 150 minutit. Korraga saab analüüsida 4 proovi. 
 
PMK-s on välja arendatud (Riho Sarand ja Helgi Laitamm) ka teine toksilisuse määramise meetod, kus 
testorganimiks kasutatakse bakterit Bacillus stearothermophilus. Meetodi põhimõtteks on 
bakterikolooniate kasvu pärssimine toksiliste ainete mõjul. Toksilisuse mõõduks on pärsitud kasvuga 
ala laius ümber toksikandiga mõjutatud ala. Bacillus stearothermophilus´e kasvu pidurdustsoon, 2mm 
või enam ümber prooviga täidetud ala, näitab proovi toksilisust. Meetodi vormistus on väga lihtne, 
kuna kogu protsess toimub Petri tassidel ja proovide arv ühel analüüsil pole piiratud. Analüüs võtab 
aega 1 ööpäev.  
 
Mõlema toksilisuse analüüsi juures tuleb silmas pidada, et testorganismide loomulikus elukeskkonnas 
on neutraalne pH. Kui proovid on happelised (silod ja hapendatud teraviljad, pärm) on vaja 
proovilahust puhverdada ja kohandada pH sobivaks. 
 
 
Tähelepanekuid ja nõuandeid taimekasvatussaaduste toksilisuse kohta 
 
Teravili ja teraviljasaadused 
 
Teravilja kasutamine sööda- või toiduviljana sõltub vilja kvaliteedist ja turu situatsioonist, kuid 
mõlemal juhul peab vili olema ohutu. 

Kui jätta kõrvale maheviljade põhihäda tungaltera ja tema toksiinid (alkaloidid nt. ergotamiin), on 
teravilja ja teraviljatoodete ning samuti ka heina ja silo põhiliseks ja valdavaks riskiks hallitused. 
Hallitused on ohtlikud kahest aspektist: 

Osa hallitusseeni eritab teatavatel tingimustel äärmiselt tugevaid looduslikke mürke mükotoksiine. 
Enamik mükotoksiine on keemiliselt stabiilsed, resistentsed temperatuurile, vastupidavad 
säilitamisele ja töötlemisele, ei hävi sööda konserveerimisel (kuivatamine, sileerimine), ega ka 
toiduainete töötlemisel  isegi  kõrgel  temperatuuril.  Iga mükotoksiin produtseeritakse ühe või mitme 
spetsiifilise hallitusseene liigi poolt. Mõningatel juhtudel toodab üks hallitusseene liik mitmeid 
mükotoksiine. Tänapäeval  teada  ja  tuntud  inimese  ja  loomade  toitumisahelas  leiduvad  toksilised 
hallitusseened  kuuluvad  põhiliselt  kolme  perekonda: Aspergillus,  Penicillium ja Fusarium. Nende  
poolt  toodetud  enamlevinumad mükotoksiinid on  aflatoksiinid,  ohratoksiin,  trihhotetseenid  (T-2  
toksiin ja vomitoksiin),  zearalenoon ning  fumonisiinid. Nendega on ka söödad kõige sagedamini 
saastunud. Põllumajandusuuringute Keskuses Jääkide ja saasteainete laboratooriumis määratakse: 
Aflatoksiinie B1, B2, G1 ja G2, mükotoksiini M1, ohratoksiini A, zearalenooni ja vomitoksiini, 
fumonisiinid B1 ja B2, toksiine T-2 ja HT-2 (vt. Jääkide ja saasteainete labori peatükki).  

Kõik hallitused sisaldavad ainet nimega ergosterool, mis on sama toksiline kui „lahjemad” 
mükotoksiinid. Erinevalt mükotoksiinidest, mida pole kaugeltki igas vastavat hallitust sisaldavas 
produktis ning, mis annavad püsiva toksilisuse, esineb ergosterool igas hallitanud produktis, kuid 
õnneks laguneb ta aja jooksul valguse  ja temperatuuri mõjul. Ilmselt on ergosterooliga seotud 
vihmasel sügisel paljud seletamatud loomade tervisehädad. Tuletaks siin meelde vanade tallimeeste 
soovitust- mitte sööta hobustele värsket kaera. Siit tuleneb ka nõue: sõltumata koristusaegsest ilmast, 
tuleb Eesti laiuskraadil vili igal juhul kuivatada, et takistada hallitusseente levikut.  

 

Eraldi äramärkimist vajavad KLIID, kui üks kõige ohtlikumaid ja salakavalaid toidu- ja 
söödakomponente.  Koristatud viljatera pind on alati saastatud  põllul leiduvate bakterite ja seentega. 
Toiduvilja jahvatamisel kliide paremaks eemaldamiseks vilja eelnevalt niisutatakse, see tähendab, et 
niiske ja saastunud kliide pind puutub kokku kliide siseküljel asuva kõige toitaineterikkama viljatera 
osaga. See on ideaalne keskkond hallitusseente ja bakterite kasvuks. Toatemperatuuril muutuvad kliid 
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umbes 2 nädalaga toksiliseks. 

Natuke aeglasemalt toimuvad need protsessid vilja jahvatamisel söödajahuks (niiskust vähem). Siit 
moraal: mitte palju ette jahvatada ning osta alati söödavilja, mitte jahu. 

Silo  
Silo ohutus on seotud silo õige käärimisega, kui silo pH >4,8 hakkab silo riknema. Üheks väga tõsiseks 
probleemiks on silo hallitus st. ergosterool ja mükotoksiinid (vomitoksiin, zearalenoon, fumonosiin, 
aflatoksiinid). Mükotoksiinid silos on kahekordselt ohtlikud. Esiteks mõjutavad nad loomade tervist ja 
vähendavad piimatoodangut. Teiseks ohustavad nad loomalt saadavaid toiduprodukte. Enamik silos 
esinevaid mükotoksiine siiski ei kandu üle toitu (piima, lihasse), erandiks on aflatoksiin ja ohratoksiin. 
Mükotoksiinid tulevad silosse põhiliselt põllult kokkupuutest mullaga enne koristust, koristuse ajal, 
kuivatamisel ja transpordil ning säilitamisel ebasobivates hoiutingimustes. Silo hallitamise 
põhjuseteks on vale käärmine (kõrge pH) ning liiga kuiv lähtematerjal. Silo kuivainesisaldus ei tohiks 
olla üle 40%.  

 
Hein 
Heina toitainelised parameetrid ja kriteeriumid on laias laastus samad, mis silol. Proteiinisisaldus 
mõnevõrra väiksem (10-15% k.a) ADF ja NDF sisaldus natuke suurem. 
Kuivaine sisaldus peaks olema vähemalt 84%. Kuigi on levinud arvamus, mida süvendavad 
ruloonipresside müüjad, et eemaldades ruloonheinast pealmised kahjustatud kihid on tegemist 
kvaliteetse heinaga, on tegelikkus palju karmim. Mõned aastad tagasi otsis Tallinna Loomaed  koos 
PMK-ga oma sõralistele kvaliteetset heina, kuid Eestist seda ei leitudki. Hallitused levivad tegelikult 
kogu ruloonis. Ainsaks küsimuseks siinjuures on, kas konkreetne hein on toksiline. Õnneks heina 
kasutamine loomade söötmisel kogu maailmas kahaneb (lisaks veistele on heinalt silole üle minemas 
ka hobuste ja lammaste talvine söötmine). 

 
Šrotid. 
Šrotid ja koogid jagunevad; meie kliimavöötmes kasvatatud toormest toodetud (raps) ja kuumas 
kliimas kasvatatud toormest toodetud (raps, soja, päevalill) shrottideks. Eestis kasvatatakse ainult 00 
rapsisorte (see tähendab madalat glükosinolaatide ja eruukahappe sisaldust. Kodumaise šroti 
vooruseks ja nõrkuseks käesoleval ajal on tootmistehnoloogia ebatäiuslikkusest tingitud suur 
õlisisaldus (10-13%). Suur õlisisaldus tõstab rapsishroti energeetilist väärtust, kuid muudab ta väga 
tundlikuks õli rääsumise suhtes (suvel muutub Weroli šrott umbes 2 nädalaga toksiliseks). Väga 
ettevaatlik peab olema eksportšrottide suhtes. Pole teada, kas see shrott on pressitud toidurapsist või 
suure õlisisaldusega  (sellele kaasnevad ka kõrge glükosinilaatide ja eruukahappe sisaldus) tehnilisest 
rapsist. Soojas kliimas kasvanud rapsil lisandub siia ka mükotoksiinide oht. Päevalille- ja sojašrotis on 
võimalik terve komplekti mükotoksiinide esinemine, sealhulgas ka kõige toksilisema  aflatoksiin B1 
esinemine. 
 
Mõõtemääramatusest taimetervise analüüsidel 
 
Taimetervise analüüside puhul on tihtipeale võimatu arvutada välja ja kasutada mõõtemääramatuse 
mõistet. Sellel on terve rida põhjuseid: 
-Suurem osa meetodeid on nn. ei-ja meetodid 
-Taimetervise valdkonnas kasutatavad meetodid ei anna tihtipeale üheseid vastuseid ja sp. tuleb ühe 
sümptomi või kahjustaja kahtlusel kasutada mitut meetodit (nn. kinnitavad meetodid) 
-Metroloogilisest seisukohast ei ole proovid esinduslikud (tihtipeale ei saagi olla esinduslikud kui on 
tegu ei-ja analüüsidega). 
Ülaltoodud põhjustel on taimetervise meetodite valideerimisel ja usaldatavate tulemuste saamisel 
eriti tähtsal kohal osalemine mitmesugustes ringtestides ning sellistes testides, kus ühte laborisse 
tulevad kokku mitme labori töötajad ja vastav test tehakse ühes kohas, tähtis on ka negatiivsete ja 
positiivsete proovide vahetamine erinevate laborite vahel. 
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Täiendavat lugemist 

Eelpooolevas teatmikus on võimalikult lihtsalt püütud tutvustada tamekasvatusvaldkonnas tegutseva 

labori analüüse, nende põhimõtteid ja analüüsitulemuste rakendusi. Laborianalüüside valdkonna 

kohta on ilmunud tuhandeid raamatuid, kui kellelgi on sügavam huvi kirjeldatud teema vastu, siis 

allpool on toodud mõningatd allikad, mis annavad annavad huvilistele pisut sügavama arusaama. 

Kahjuks on kõik inglise keeles,  sest vastavaid eestikeelseid originaal- või tõlkeraamatuid pole kahjuks 

lihtsalt olemas. 

1.D.Skoog, E.F. Holler, S.R. Crouch „Principles of Instrumental Analysis“  (6th edition) 2007., 

Brooks/Cole 

2.„The ICC  Handbook of Cereals, Flour , Flour & Product Testing“ edited S.P . Cauvain, L. S Young ; 

DEStech Publications, Inc . 2009. 

3.„Near-Infrared Technolgy in in Agricultural and Food Industries“ 2nd edition ,edited P.Williams and  

K. Norris, Published by the American Association of Cereal Chemists ,2001. 

4.J.B. Jones,Jr. „Laboratory Guide for Conducting Soil Tests and Plabt Analysis“ CRC Press 2001. 



94 
 

Internetist PMK laborite pädevuse kohta: 

1.www.eak.ee EVS-EN ISO 17025:2006 „Katse – ja kaliibrimislaborite kompetentsuse üldnõuded 

„General requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories „ ISO-IEC 

17025:2005 

2.www.pmk.agri.ee  Põllumajandusuuringute Keskus> akrediteeritus> PMK akrediteerimisinfo> 

(tunnistused, ulatus, sertifikaadid,auhinnad) 

3. WWWpmk.agri.ee    >teenused>analüüsid >hinnakiri) 

4.Eesti Akrediteerimiskeskus 

Lisa: Põllumajandusuuringute Keskuse laborite akrediteerimistunnistusele L003. 

 

 

 

 

 

 




