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Sissejuhatus  

Eesti teraviljas sageli esinevate hallitusseente Cladosporium`i, Alternaria, Fusarium´i, 

Penicillium´i, Helminthosporium´i, Mucor´i ja Rhizopus´e toksilised tüved võivad olla 
mükotoksiinidega vilja saastumise põhjustajateks (Lõiveke et al., 2004). Harvem võib esineda 
ka Aspergillus´e liike. Tumeda seeneniidistikuga hallitusseened tekitavad sügisperioodil 
põllul kasvavale viljale ka nõgihallitust. Fusarium-seened tekitavad punakastet viljapeadel ja 
vegetatiivosadel ning terade nakkust. Hallitusseente mükotoksiinidest on siiani Eestis 
kasvatatud viljast leitud põhiliselt ohratoksiini ja zearalenooni, harvem aflatoksiini ja ka 
vomitoksiini (Mükotoksiinide monitooring…), viimastel uurimustel ka T-2 ja HT-2 toksiine 
(Lõiveke, 2008). Mükotoksiinide teke võib alguse saada juba põllul, eriti Fusarium-seente 
nakkuse korral, kui selleks on soodustavad tingimused, aga see võib käivituda ka hoidlas. 
Olulisemateks eeldusteks on piisav hallitusseente hulk ja vaba vee olemasolu viljas 
(niiskusesisaldus üle 13%). Hoidlas protsessi soodustavaid tegureid on väga palju (niisked 
umbrohuseemned, kahjurite esinemine, vilja halb mahajahutamine kuivatamise järel, viljakihi 
lubatust suurem paksus, kondensvee tekkimine jne) -kõiki tegureid veel ei tuntagi. 
Hallitusseened oma elutegevusega halvendavad vilja külviseomadusi, toidu ja söödakvaliteeti 
ning mükotoksiinide tekitamisega muudavad vilja ohtlikuks inimtoidu ja loomasöödana. 
Mükotoksiinide tootmine on hallitusseentel välja kujunenud evolutsiooni käigus kui üks 
abinõu võitluses toitekeskkonna pärast konkureerivate mikroorganismidega. Mükotoksiinid 
on lõhnatud, värvitud ja maitsetud. Nende olemasolu viljas ei saa visuaalselt tuvastada, küll 
aga kaudselt biotestidega või otseselt vastavate gaas- või vedelik-kromatograafiliste 
meetoditega. Viimased meetodid on täpsed, kuid kallid ja aeganõudvad. Hindamaks 
konkreetses viljapartiis mükotoksiinide tekkimise võimalust (riskianalüüs), peab omama 
andmeid meteoroloogiliste ja agrotehnoloogiliste tingimuste ning fütosanitaarse seisundi 
kohta vilja kasvatamisel ja koristamisel, vilja järelkäitlemise ja organoleptiliste omaduste 
kohta. Kõiki tingimusi hinnatakse riskipallides lähtudes nende mõjust hallitusseente arengule. 
Hallitusseente arengut soodustavad tegurid on  kirjanduse andmetel ühtlasi soodsad 
mükotoksiinide tekkimisele (Tischner, Doleschel, 2003), mida arvestatakse ka 
mükotoksiinide riskimudeli koostamisel. Viljapartii kohta mudeli järgi koostatud 
mükotoksiinide riskianalüüs võimaldab määrata selles partiis võimaliku mükotoksiinide 
esinemise riski ja sellest lähtuvalt selle kasutamise võimalused.  

Materjal ja metoodika  

Uurimistööks vajalikud teraviljaproovid (a´ 2-3 kg) koguti vabariigi eri piirkondadest 
tootjatelt ja EMVI teraviljakatsetest Kuusikult, Üksnurme ja Kõbu katsealadelt aastatel 2006 
ja 2007. Tootmisest kogutud proovide korral saadi agrotehnoloogiliste tegurite kohta andmed 
vastavalt konkreetsetelt tootjatelt, meteoroloogilised andmed Eesti Meteoroloogia ja 
Hüdroloogia Instituudist. Katsetest kogutud proovide puhul agrotehnoloogilised andmed 
fikseeriti katsete käigus, meteoroloogilised andmed saadi automaatilmajaamade abil. Proovid 
säilitati kuni analüüsimiseni paberkottides labori tingimustes, kus proovide niiskumine oli 
välistaud. Proovide mikrobioloogiline analüüs tehti Põllumajandusuuringute Keskuse (PMK) 
Taimetervise ja mikrobioloogia laboratooriumis, mükotoksiinide analüüs PMK Jääkide ja 
saasteainete laboratooriumis (ohratoksiin ja zearalenoon) ning Keemilise ja Bioloogilise 
Füüsika Instituudis (deoksünivalenoon, T-2 ja HT-2).  
Mükotoksiinide esinemise riskianalüüsi järgneva mudeli koostamisel arvestati kirjanduses 
esitatud seisukohtadega ja meie poolt kogutud proovide analüüsi tulemustega. Ühendatud 



Kuningriigis, Rootsis ja Soomes (Mycotoxin risk assessment…, UK; Branschriktlinjer …., 
2006; veli.hietaniemi@mttt.fi) hinnatakse riskipallides (+ või −) kõiki meteoroloogilisi ja 
agrotehnoloogilisi tingimusi vilja kasvatamisel ja koristamisel. Samuti arvestatakse vilja 
kuivatamise ja järelkäitlemise kvaliteeti, roosade terade esinemist, vilja värvust ja lõhna. 
Mudeli koostamisel lähtutakse seisukohast, et hallitusseente arengut soodustavad tegurid 
suurendavad ühtlasi mükotoksiinide esinemise riski viljas. Hallitusseentest toksikantide 
esinemisele siiski alati ei järgne mükotoksiinide teke (Eskola et al., 2001). Riski suurendavad 
tegurid on +märgiga, vastavalt riski vähendavad tegurid −märgiga. Lähtudes EMVI, PMK, 
Soome, Rootsi, Saksamaa LV ja Taani katseandmetest hinnati riskitegurite mõjusust skaalas 0 
kuni 3, erandlikult mais eelviljana 5 riskipalli. Riskipallides hinnatud näitajad on toodud 
tabelis 1. Riskipallide summa (maksimum 34) annab ettekujutuse vilja ohutuse tasemest. Kui 
pallide summa on kuni 11 = väike risk, kui 12-21 = keskmine risk, kui 22 või enam = suur 
risk mükotoksiinide esinemiseks.  
Kui mükotoksiinide esinemise risk on suur, ei või seda viljapartiid enne täiendavaid uurimisi 
kasutada ei toiduks ega söödaks. Sel juhul on kasutamise võimaluste selgitamiseks vajalik 
viljaproovi üldtoksilisuse määramine biotestiga Stylonichia mythilus.  

 

Tulemused ja arutelu 

 

Vastuvõtlikkuselt hallitusseentele Cladosporium, Penicillium, Alternaria, Mucor, 

Rhizopus. erinevad teravilja liigid ja sordid vähe, küll aga on Fusarium spp (punakaste) suhtes 
tundlikumad kaer ja tritikale. PMK andmetel on sorditi erinevusi punakastele vastupidavuselt 
ka meie tingimustes. Teravilja kasvatamisel mullastiku ja kliima poolest ebasobivas 
piirkonnas (veedefitsiit idanemise ja tärkamise ajal, varased sügisesed öökülmad jne) on 
väiksemad nii saagid kui ka halvem selle mikrobioloogiline kvaliteet. Punakastesse 
Fusarium- seentega tera nakatumine võib toimuda juba õitsemise ajal. Nakatumise tase 
oleneb eelkõige sademete rohkusest. Sama kehtib ka koristamise eel ja ajal toimuva Fusarium 

ja Cladosporium, Penicillium, Alternaria, Mucor, Rhizopus jt hallitusseente (nõgihallitus) 
nakkuse leviku kohta. Teravilja nakatumisel Fusarium seentest ja saastumisel 
mükotoksiinidest on oluline eelvilja fusarioosi nakatumine ja infektsiooni eluvõimelisena 
säilimine. Kõige ebasobivam eelvili on tugevasti fusarioosi haigestuv mais. Vähesobivad on 
ka teraviljad ise. Kõige sobivamaks on kartul, ristõielised, liblikõielised, heintaimed, mis 
fusariooosidest kahjustuvad harva. Mullapinnale jäävad nakatunud koristusjäätmed on üks 
uue infektsiooni allikaid ka hallitusseeente korral. Kõigil harimisviisidel, mis jätavad 
haigestunud taimeosad maapinnale, on haiguste levikut suurendav toime. Võrreldes 
klassikalise künniga on minimeeritud harimine, kõrde- ja otsekülv vähem soovitatav. Vilja 
lamandumine põllul suurendab selle nakatumist hallitusseentega ja mükotoksiinide tekkimise 
riski. Mida varasemas faasis lamandumine tekib, seda suurem on risk. Mükotoksiinide ja 
hallitusseente esinemine suureneb järsult (suur risk) kui vili on lamandunud rohkem kui 6 
nädalat enne koristamist (Mycotoxin risk assessment…, UK). Kasvuregulaatorite kasutamine 
on tagatiseks vilja seisukindlusele ja eelduseks kiirele koristamisele. Fungitsiididega 
pritsimine õitsemise eel või ajal on kõige olulisem võte punakaste ja nõgihallituse leviku 
piiramisel ja terade Fusarium-seentega nakatumise vähendamisel. Efektiivsemad fungitsiidid 
võivad kirjanduse andmetel (Tischner, 2004) vähendada mükotoksiinide esinemist viljas 50-
70%. Koristusega hilinemisel langeb vilja kvaliteet, aga toimub ka valminud vilja intensiivne 
asustamine Fusarium- ja nõgihallituse seentega (Alternaria, Macrosporium, Clodosporium, 

Mucor jt), sealhulgas toksikantidega. Vilja kuldne värvus muutub halliks. Sademetega 
perioodil koristatud vili on niiskem ja hallitusseentega suuremal määral asustatud. Hilinenud 
koristamisel, samuti sademete esinemisel koristamisperioodil tekib oht juba põllul 
mükotoksiinide tekkimise alguseks. Kiire kuivatamise ja järelkäitlemisega võib oluliselt 
mükotoksiinide riski vähendada. Mida lühem on aeg koristamise ja kuivatamise ning 
eelpuhastamise vahel, seda väiksem on võimalus hallitusseentel paljunemiseks ja toksiinide 
tekkeks. Kui põllul on mükotoksiinide teke juba alanud, võib kiire kuivatamine peatada nii 
hallitusseente arvukuse tõusu kui ka mükotoksiinide edasise produktsiooni. EÜ määrus nr. 
1572/2006 sätestab sekkumiskokkuostu suurimaks lubatud niiskuseks nisule ja odrale 14.5%. 



EMVI teadlaste (Kallas, 2001) ja Soome praktikute kogemustel peaks aga vilja heaks 
säilimiseks niiskus olema alla 14%. Umbrohuseemned, mis on meie andmetel viljast sageli 4-
5 korda suurema niiskusesisaldusega, võivad rohkel esinemisel juba 24 tunni möödudes 
koristamisest tõsta vilja keskmist niiskust 5% võrra ja algatada hallitusseente arengu. 
Vigastatud terad on heaks toitesubstraadiks hallitusseentele, samuti nad hingavad 
aktiivsemalt, eraldades riknemisprotsessi käivitavat niiskust ja soojust. EÜ komisjoni määruse 
nr. 824/2000 ja nr. 1572/2006 nõuete järgi ei tohi prügilisand ületada 3% ja katkiste terade 
hulk 5%. EVS 743:1998 (nisu) järgi on lubatud teralisandit, mille hulgas on ka kidurad terad, 
kokku 5%; EVS 757:1998 (oder) järgi on lubatud peenteri mitte üle 5% ja umbrohuseemneid 
1%. Peenterad on sageli fusarioosihaiged ja seega riskifaktoriks. Fusarium seentest ehk 
punakastest nakatunud terad on roosa värvusega, tuhmid, läiketud ja krimpsus või kõlujad. 
Kergema erikaalu tõttu on vähemalt osa neist võimalik tuulaja abil välja sorteerida, 
vähendades sellega ka mükotoksiinide riski. Roosade terade lubatud hulk ei tohi ületada 
0.5%. Vilja normaalse värvuse kadumine ja ebameeldiv lõhn on tera riknemise tunnusteks (vt 
Eesti standard EVS 677:1955. Teravili, kaunvili ja teraviljasaadused. Organoleptiliste 
omaduste määramine). Hallitusseentega nakatunud viljal on iseloomulik hallituse või kopituse 
lõhn, sordile omane värvus on tuhmunud või kadunud. Normaalsest värvusest kõrvalekalle ja 
hallituste lõhna olemasolu on mükotoksiinide riskile viitavaks tunnuseks.  
 
Kokkuvõte ja järeldused 

 

Esitatud riskifaktoritega proovide uurimisel saadud esialgsete andmete põhjal võib 
täheldada järgmisi tendentse. Kõige sagedamini esines mükotoksiine (DON, T-2 ja HT-2) 
viljas, mis oli koristatud suurema sademete hulgaga koristamisperioodil ja kui koristamine oli 
vihmaste ilmade tõttu hilinenud. Teravilja liikidest kõige sagedamini esines nimetatud 
mükotoksiine kaera proovides, vähem nisus, odras ja rukkis. Lühikese uurimisperioodi ja veel 
vähese uurimismaterjali tõttu ei saa esialgseid andmeid ja tendentse pidada lõplikeks ega 
piisavalt tõestatuiks. Siin esitatud esialgne mükotoksiinide teraviljas esinemise riskimudel 
vajab edasiarendamist ja täiendamist mahukama andmebaasi põhjal. Siiski annab selle 
rakendamine viljakasvatajale vajalikku informatsiooni konkreetse viljapartii kasutamiseks ja 
väldib mittevajalikke ja suuri kulutusi mükotoksiinide määramiseks, samuti infot 
loomakasvatajale mükotoksiinide sidujate lisamiseks vilja loomasöödaks kasutamisel.  
 
Tabel 1. Mükotoksiiinide riskifaktorid ja nende osakaal riskipallides 

Jrk 
nr. 

Riskifaktorid  Selgitus  Risk 
palli
des  

1. Teravilja liik  kaer, tritikale  +3 
  talinisu, suvinisu  +2 
  oder, rukis  +1 
2. Sordi vastuvõtlikkuse aste  suur  +2 
  keskmine  +1 
  väike  0 
3. Kasvatamise piirkond sobivuse järgi  Sobiv  0 
  vähesobiv  +2 
4. Sademete hulk piirkonnas õitsemise eel ja 

ajal (01.-15.07)  
alla 25 mm  0 

  25-35 mm +1 
  35-55 mm +2 
  üle 55 mm  +3 
5. Sademete hulk piirkonnas koristamise 

eel ja ajal (01.08.-15.09.)  
alla 30mm  0 

  30-75 mm +1 
  75-120 mm +2 



  üle 120 mm  +3 
6. Eelvili  mais  +5 
  teraviljad  +3 
  muud kultuurid  0 
7. Maaharimisviis  künd  -3 
  künnita harimine  +2 
8. Lamandumise esinemine enne koristamist, 

retardantide kasutamine  
rohkem kui 6 nädalat  +3 

  2-6 nädalat  +2 
  alla 2 nädala  +1 
  ei esinenud lamandumist, kasutati 

retardante  
-2 

9. Fungitsiidide kasutamine  
 

on kasutatud  -2 

  ei ole kasutatud . +2 
10.  Punakaste ja nõgihallituse esinemine 

kasvuperioodil  
haigusi esines  +2 

  haigusi ei esinenud  -2 
11. Koristamise aeg ja koristamistingimused  koristati õigeaegselt, head 

tingimused  
0 

  koristati hilinemisega halvad 
tingimused  

+2 

12. Kuivatamise ja järelkäitlemise kvaliteet  hea (vilja niiskus alla 14%, 
umbrohuseemneid, prügi ja 
vigastatud teri normi piires)  

0 

  halb (vilja niiskus üle 14%, 
umbrohuseemneid, prügi ja 
vigastatud teri üle normi)  

+2 

13. Roosade terade esinemine  
 

roosasid teri kuni 0.5%  0 

  roosasid teri üle 0.5% /  +1 
14. Vilja värvus ja lõhn  

 

värvus vastab liigile ja sordile  0 

  värvus tumenenud, hallituse 
või kopituse lõhn  

+2 
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