
Soovimatute ainete 
piirmäärad söödas 
tulenevalt EL 
seadusandlusest
Maili Põldpere
Veterinaar- ja Toiduamet

25/31.10.2018



Käsitletavad teemad

• Sööt

• Soovimatu aine

• Ümbertöötlemine ja detoksifitseerimine

• Soovimatute ainete piirmäärad

• Aruandlus



Sööda liigid (1)

• Söödamaterjal- loomset või taimset 

päritolu

• Söödalisand- mõjutab soodsalt sööda ja 

loomsete toodete omadusi, rahuldab 

loomade toitumisvajadusi, …

• Eelsegu- mitte loomale otse söötmiseks



Sööda liigid (2)

• Segasööt- vähemalt kahe söödamaterjali 

segu

• Täissööt- rahuldab looma päevaratsiooni

• Täiendsööt- rahuldab looma 

päevaratsiooni koos muu söödaga

• Erisööt- konkreetse toitumisvajaduse 

rahuldamiseks 

• Ravimsööt- looma raviks, 

veterinaarretsepti alusel



Soovimatu aine SöS, 11.01.2007 §4 
(1)
(4) Sööt ei tohi sisaldada soovimatut ainet 

lubatust suuremal määral. Soovimatu aine 

käesoleva seaduse tähenduses on söödas 

sisalduv kahjulik aine või toode, mis on 

sinna lisandunud, tekkinud või sattunud

sööda tootmisel või keskkonna saastumise 

tõttu ning mille lubatust suurem sisaldus 

söödas on ohtlik inimese või looma 

tervisele või keskkonnale või halvendab

loomakasvatussaaduse omadusi. 

Soovimatu ainena ei käsitata haigusetekitajat.



Soovimatu aine SöS, 11.01.2007 §4 

(2)
(5) Sööta, mis sisaldab soovimatut ainet 

lubatust suuremal määral, ei tohi soovimatu 

aine sisalduse vähendamiseks segada sama 

või muu söödaga.

(6) Soovimatute ainete loetelu ja nende 

ainete sisalduse lubatud piirmäärad söödas 

kehtestab valdkonna eest vastutav minister.

https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=110112017007&id=13339775


Detoksifitseerimine (1)

• Saastunud sööta võib ümber töödelda (nt 

toksiinid, salmonella)

• 767/2009 Lisa 8- Saastunud materjalid 

märgistatakse: „Sööt sisaldab ülemäärases 

koguses ... (soovimatu(te) aine(te) 

nimetus(ed) vastavalt direktiivi 2002/32/EÜ 

I lisale), kasutamiseks söödana üksnes 

pärast detoksifitseerimist tunnustatud 

ettevõttes.”



Detoksifitseerimine (2)

• Kui saastet kavatsetakse vähendada või 

see kavatsetakse eemaldada puhasta-

mise teel, sisaldab saastunud materjali 

märgistus täiendust „Sööt sisaldab 

ülemäärases koguses (soovimatu(te) 

aine(te) nimetus(ed) vastavalt direktiivi 

2002/32/EÜ I lisale), kasutamiseks 

söödana üksnes pärast piisavat 

puhastamist”.



Õiguslik alus

• Soovimatute ainete loetelu ja nende 

sisalduse lubatud piirmäärad söödas, PõM

25.04.2007 nr 66

• Direktiiv 2002/32/EÜ 7.05.2002 

loomasöödas leiduvate soovimatute ainete 

kohta

• Soovituslikud piirmäärad mükotoksiinidele

• Pestitsiidide jääkide piirnormid teraviljas, 

EÜ nr 396/2005



Piirmäärad (2002/32)(1)

• I Anorgaanilised lisandid ja 

lämmastikuühendid (Arseen, kaadmium, 

fluor, plii, elavhõbe, nitrit, melamiin)

• II Mükotoksiinid (Aflatoksiin B1, harilik 

tungaltera)

• III Looduslikud taimsed toksiinid (vaba 

gossüpol, vesiniktsüaniidhape, teobromiin, 

vinüültiooksasolidoon, lenduv sinepiõli)



Piirmäärad (2002/32)(2)

• IV Kloororgaanilised ühendid (va 

dioksiinid ja PCBd) (aldriin, dieldriin, 

kampekloor, klordaan, DDT, endosulfaan, 

…)

• V Dioksiinid ja PCBd

• VI Ohtlikud botaanilised lisandid 

(Ambrosia ssp seemned)

• VII Vältimatu ülekandumise tulemusena 

muus kui selleks ettenähtud söödas 

esinevad lubatud söödalisandid 

(diklasuriil, lasalotsiidnatrium A, narasiin, 



Piirmäärad (2002/32)(3)

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0032-

20171225&qid=1537785045621&from=ET

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0032-20171225&qid=1537785045621&from=ET


Pestitsiidi jäägid (396/2005) 

• EÜ nr 396/2005 taimses ja loomses toidus 

ja söödas või nende pinnal esinevate 

pestitsiidide jääkide piirnormide kohta

• Kuni määruse lisas pole üksnes söödaks 

kasutatavaid tooteid nimetatud, jääkide 

piirnorme ei kohaldata- lahendatakse 

juhtumipõhiselt

• Piirnormid kohalduvad teraviljale, mis võib 

minna nii toiduks kui söödaks



Mükotoksiinid(1)

• Komisjoni soovitused 2006/576/EÜ, 

2013/165/EL ja 2016/1319/EL

• Piirnormid desoksünivalenoolile, 

zearalenoonile, ohratoksiin A-le, 

fumonisiinide B1 ja B2 summale, 

toksiinide T-2 ja HT-2 summale kasside 

segasöödas ning soovituslikud künnised 

toksiinide T-2 ja HT-2 summale teraviljas 

ja teraviljatoodetes



Mükotoksiinid(2)

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H1319&rid=1

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H1319&rid=1


Aruandlus

• IMKK aruanne- järelevalve tulemused 

Euroopa Komisjonile

• EFSA- Euroopa Toiduohutusamet 

kasutab liikmesriikide poolt saadetud 

andmeid riskihindamisel ning arvamus



Aitäh!
Maili Põldpere

maili.põldpere@vet.agri.ee


