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Mikroseente Fusarium perekond on looduses laialt levinud, nende hulgas on nii 
parasiite, kes tekitavad taimehaigusi kui ka poolparasiite ja saprofüüte, kes võivad 
kasvada ka surnud orgaanilisel ainel. Enamus liike on väga kohanemisvõimelised, 
võivad esineda erinevates klimaatilistes tingimustes. Alandavad saaki ja selle 
kvaliteeti, kuid võivad ka tekitada toksilisi aineid – mükotoksiine sellel substraadil, 
kus nad arenevad. Kõige tõsisemad ja globaalse ulatusega mükotoksiinide probleemid 
(inimeste ja loomade krooniline või akuutne haigestumine, toodangu langemine 
loomadel, abordid, suremus jne) on seotud toiduks ja loomasöödaks kasutatava 
teraviljaga. EL ja globaalses mastaabis on toiduohutuse ja tervise probleemid juba 
pikka aega olnud ja on praegugi primaarse tähtsusega. Seetõttu ka selle seminari 
korraldamist peeti väga oluliseks.  
Rahvusvahelisel seminaril Norras 23-25 novembril käsitleti Põhja-ja Baltimaades 
Fusarium-seentega seotud kõige olulisemaid probleeme. Seminaril osales 72 teadlast, 
eelkõige Norrast, Soomest ja Taanist, Rootsist ja isegi Suurbritanniast ning USA-st. 
Eesti, Leedu ja Läti olid esindatud igaüks ühe teadlasega. 5 sessiooni kestel kuulati 
ära üle 30 ettekande, mis käsitlesid Fusarium-seente esinemist teraviljadel ja mullas, 
bioloogilisi iseärasusi, tõrjeprobleeme, nende tekitatud mükotoksiine ja teraviljade 
resistentsusaretust. Viimane, 5 sessioon pani paika tulevase töö suunad ja ülesanded. 
Ürituse olulisust arvestades sponsoreerisid seda Bayer CropScience, Põhjamaade 
Põllumajandusuuringute Ühendatud Komitee ning Norra Põllumajanduse ja 
Keskkonnauuringute Instituut. Põhjamaad on juba aastakümneid teinud teraviljade 
Fusarium´ide alal koostööd, on loodud mitmeid võrgustikke, kuhu ka Venemaa ja 
nüüd ka Baltimaad on hõivatud. Regulaarselt on toimunud ühisseminarid (1984, 1995 
jne). Fusarium-seente ja nende tekitatud toksiinidest põhjustatud probleemid ilmnesid 
Põhja-ja Baltimaades juba 1930-ndatel aastatel (nn terade roosa hallitus, loomade 
toksikoosid jne). Üleminek teraviljakasvatuses monokultuurile ja künnist loobumine 
on kaasajal probleemi veelgi teravdanud, eriti Norras. Üha suurema rõhu panemine 
loodussäästlikkusele ka teraviljakasvatuses on avanud tee mahetootmisele koos selle 
heade ja halbade külgedega. Maisi laiem kasvatamine ka Põhja-ja Baltimaades on 
toonud kaasa ka teraviljade suurema saastumise Fusarium´ide teatud 
mükotoksiinidega (fumonisiinid). Praegu tuntakse üle 150 Fusarium liigi, millest 
enamik võivad toota toksiine teatud tingimustes. Tuvastatud on Põhjamaades uute 
senistest ohtlikumate toksiinide (enniatiinid, boveritsiin jt) levik, millest paljud võivad 
esineda ka Baltimaade teraviljas. Praegu EL ei nõua kõigi nende tuvastamist. 
Fusarium´ide liigilise koosseisu sarnasuse põhjal võib nende esinemist ka Eestis 
oletada, kuid see vajaks täpsemaid uurimusi ja vastavate vältimisabinõude 
väljatöötamist. Tõdeti, et Fusarium´i toksiinidest tekitatud kahjud põllumajanduses on 
suured ja nende esinemise prognoosimisele oligi pühendatud mitmeid ettekandeid, 
sealhulgas minu ettekanne “Mudeli koostamine mükotoksiinide esinemise riski 
prognoosimiseks teraviljas”. Kuna tööd peeti praktika seisukohalt väga tähtsaks, 
soovitati see Internetti üles panna, et seda saaks ka teiste riikide teraviljakasvatajad 
kasutada. Meie uurimuste tulemusi kinnitasid ka teiste teadlaste tööd – mikroseente 
Fusarium intensiivsemale paljunemisele järgneb ka intensiivsem toksiinide 
moodustumine terades. Kõik tegurid nagu soodne mikrokliima seenorganismide 
paljunemiseks, taimi nõrgestav kuuma-ja põuastress, toitainete puudus mullas, 
lagunemata nakkusmaterjaliga taimejäätmete jäämine mulla pinnale, haiguste ja 



kahjurite rünnak kasvuperioodil, lamandumine, sademete rohkus õitsemise eel ja ajal 
ning pärast õitsemist, sordi vastuvõtlikkus jne soodustavad terade Fusarium-seentega 
nakatumist ja mükotoksiinide järgnevat tekkimist viljas juba kasvuperioodil või 
hiljem. Mõnede fungitsiidide õitsemisperioodil kasutamise tulemused olid positiivsed, 
kuid mitte alati. Sageli katsete korraldajad ei suutnud leida objektiivseid ebaedu 
põhjusi. USA-s läbi viidud gaasipõletite kasutamine maheviljeluses jäätmetel oleva 
nakkuse hävitamiseks andis ka vaid osalist efekti. Tõrjet komplitseerib ilmselt see, et 
Fusarium´id levivad nii mulla-kui õhuinfektsiooniga.  
Kõige olulisemateks uurimisteemadeks Põhja-ja Baltimaades järgneva 2 aasta jooksul 
peeti: 1. Fusarium´ liikide ja nende mükotoksiinide esinemise jätkuv uurimine 
(nomenklatuuri täpsustamine), sealhulgas maskeeritult esinevate mükotoksiinide 
tuvastamine (määramismeetodite arendamine, uute toksiinide avastamine) 
2. Fusarium´ide ja nende toksiinide esinemist mõjutavate faktorite jätkuv uurimine 
(regionaalsed faktorid, agrotehnoloogia, kliima jt keskkonnafaktorid, eksperimendid 
kunstlikes kliimatingimustes)  
3. Profülaktika ja tõrje (fungitsiidide ja muude võtete – bioloogiline tõrje, 
agrotehnoloogia muutmine, jne  kasutamine) 
4. Toksiinide esinemise ennustamine (kiirtestid jne) ja modelleerimine. Toksiinide 
vastastikuse toime (sünergism, antagonism jne) selgitamine ja ohtlikkuse 
vähendamine.  
5. Harimismeetodite (künniga ja ilma) ja viljelusviiside (mahe–ja tavaviljelus) võrdlus 
Fusarium´ide ja toksiinide esinemise seisukohalt. 
6. Toksiinide inaktiveerimise võimaluste arendamine (detoksifikatsioon).  
7. Resistentsusaretus kui kõige keskkonnasäästlikum abinõu (koostöö Vene 
Föderatsiooniga, eriti kaera alal).  
Toiduohutuse seisukohalt kõigi planeeritud uurimuste jätkamist Balti-ja Põhjamaades 
peeti hädavajalikuks. Järgmine analoogiline seminar on planeeritud korraldada 
Rootsis 2 aasta pärast.  


