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Taimekaitsevahendite kasutamine

• Taimekaitsevahendite kasutamisest tulenev oht inimese ja 
loomade tervisele ning keskkonnale on viidud miinimumini ja 
tarbijal on kasutada efektiivsed ja lubamatut ohtu mitte
põhjustavad taimekaitsevahendid.

• Põllumajandustootmist piisava toiduvaru tagamiseks ilma 
taimekaitsevahendite kasutamiseta tänapäeval võimalikuna ei 
nähta.

• Samas on üldjuhul tegemist siiski kemikaalidega, mille vääral
kasutamisel võib kaasneda soovimatu mõju inimesele, 
loomadele ja keskkonnale. 

•



Taimekaitsevahendite kasutamine

• Riskide maandamiseks on kehtestatud ranged nõuded 
taimekaitsevahendite turule lubamiseks.

• Taimekaitsevahendite kasutamise nõuete eiramine toob kaasa
terviseriskid nende kasutajale ning saastab keskkonda.

• Taimekaitsevahendite jäägid toidus ja loomasöödas ohustavad 
inimeste ja loomade elu ja tervist.



Mahepõllumajanduslik tootmine

• Alternatiiv intensiivpõllumajandusele. 

• Paljud eelistavad mahetoodangut kui tervislikumat.

• Mahepõllumajanduslik tootmine tagab võimalused tarbijale, 
kes hindab toodangut, mis on toodetud keskkonnasõbralikult
ja pidades silmas loomade heaolu.

• Kontrollisüsteem peab tagama, et ostja saaks toodet usaldada
ning turul saaksid tegutseda vaid nõudeid järgivad ettevõtjad.

• Nõuetekohane kontrollisüsteem on eelduseks toodangu
realiseerimiseks rahvusvahelisel turul.



Taimekaitsevahendite ohutu
kasutamine

• Taimekaitsevahendite kasutamisel tuleb
järgida hea taimekaitse tava ja integreeritud
taimekaitse põhimõtteid, mille kohaselt
kasutatakse taimekaitsevahendeid üksnes
määral, mis aitab hoida taimekahjustajate
arvukust tasemel, kus nad ei tekita olulist
majanduslikku kahju ega saagi kvaliteedi
langust.



Hea taimekaitse tava

• Hea taimekaitsetava soovituste peamine eesmärk on anda 
juhiseid, kas ja kuidas kasutada taimekaitsevahendeid ning 
tagada nende ohutu ja efektiivne kasutamine.

• Eestis on levinud Integreeritud tõrjeviis, millest tuleks 
juhinduda.

• See on keskkonda säästev ja ökoloogiliselt puhast toodangut 
tagav erinevate meetmete oskuslikult seostatud kasutamine, mis 
tagab taimekahjustajate leviku piiramise majanduslikult 
põhjendatud läveni. 

• Kõik abinõud, mis soodustavad kultuurtaimede kasvu, teenivad
ühtlasi ka taimekaitse eesmärki. 



Taimekahjustajate ennetamine

• Kasuta viljavaheldust ja sobivat viljelusmeetodit.

• Väeta tasakaalustatult, arvestades mulla omadusi

• Vali vastupanuvõimeline sort ja sertifitseeritud taimne materjal.

• Soodusta oluliste kasulike organismide levikut

• Puhasta regulaarselt kasutatavaid masinaid (söödaveokeid) ja
seadmeid.



Taimekahjustajate leviku jälgimine

• Tunne taimekahjustajaid ja nende looduslikke piirajaid.

• Hinda tõrjevajadust kohapealse vaatluse põhjal.

• Tea tõrjekriteeriume, millal vaja sekkuda.

• Kasuta taimekahjustajate leviku andmeid tõrje otsuse
tegemiseks, vajadusel otsi nõu.



Taimekahjustajate allasurumine

• Vali sobiv taimekaitselahendus (mehhaaniline, bioloogiline, 
keemiline).

• Eelista mittekeemilist taimekaitsevõtet.

• Suuna tõrje üksnes sihtorganismile ja väldi tõrje kõrvalmõju
(nt resistentsus) teket.

• Kasuta keemilisi taimekaitsevahendeid nii palju kui tarvis ja nii
vähe, kui võimalik.

• Väldi taimekahjustajatel vastupanuvõime kujunemist
taimekaitsevahenditele.



Analüüsi taimekasvuperioodi

• Hinda taimekaitselahenduste vajalikkust,
tõhusust ning edukust.

• Leia eksimused tõrjetöödel.

• Tuvasta mittevajalik taimekaitsevahendite
kasutamine.

• Tee järeldused tööde parandamiseks järgmisel
aastal.



Taimekaitsevahendite kasutamise
tingimused

• Registreeritud taimekaitsevahendite kasutamise
tingimused määravad kindlaks nende kasutamise piirid. 

• Iga üksikut taimekaitsevahendit iseloomustab tema
efektiivsus, hind ja kõrvalmõju. 

• Taimekaitsevahendeid võib kasutada paagisegudes
(kaasaarvatud koos abiainete ja väetistega) 

• Tähtis veenduda, et taimekaitsevahendid oleksid
kokkusobivad ja et nende individuaalne efektiivsus ning
ohutus kultuuri suhtes ei väheneks. 



Taimekaitsevahendite kasutamise
tingimused

• Taimekaitsevahendit kasutatakse
taimekaitsevahendi pakendi märgistusel
toodud kasutusjuhendi kohaselt, järgides
asjakohaseid kasutuspiiranguid, sealhulgas
kehtestatud puhvertsooni (vahemaa meetrites
pritsitava ala ja veepiiri vahel) ja keeldu
kasutada taimekaitsevahendit samal põllul
järjestikustel aastatel.



Seened, mis tekitavad toksiine ja 
kuidas seda vähendada



„Laoseened“

• Enamus nn laoseeni areneb 10-30°C juures
• Teravilja niiskusel 14,5-15% arenevad hallitusseened Penicillum

perekondadest, mis toodavad toksiine. Kahjulik mõju on erinev 
sõltub toksiinist

• Kahjuks paljud mükotoksiinid ei lagune isegi 100°C kuumutamisel

• Väliselt ei pruugi haiged mürgised terad tervetest eristuda, 
vahel on nad pisut peenemad, kõhetumad ja kobedamad, 
kuid sageli on see isegi kogenud silmale märkamatu.

• 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. Harvem võib esineda ka Aspergillus´e 
liike.



Fusarium
• Ka kuivem kasvuperiood ei välista 

täielikult Fusariumi esinemist koristatud 
viljas

• Laos on Fusariumi arenguks soodne vilja 
niiskus üle 22%

• Probleem - kuidas nende arvukust 
vähendada, takistada nende paljunemist 
ja toksiliste tüvede tekkimist 
protoksiinide produtseerimist viljas

• Võivad põhjustada  inimestel ja loomadel 
kroonilisi, kui ägedaid mürgistusi, mis 
lõpevad surmaga



Fusarium seened
• Pähikud ja pead nakatuvad, kui saprofüütselt või 

epifüütidena taime pinnal elunevate liikidega

• Ilmastik!

• Õitsemisest valmimiseni esinevad rohked 
sademed, kõrge õhuniiskus ning temp-r (opt 28-
30ºC)

• Enamus Fusarim liigid opt 18-28ºC, kui samal ajal 
esineb 70-80% õhuniiskus – koniidide rohke 
moodustumine ja haiguse tugev esinemine

• Haigusekindlaid sorte pole siiani suudetud 
aretada

• Fusaarium  lehtedel, kõrtel ja juurekaelal –
avaldub saagis



Tungaltera - Claviceps purpurea
• Tavaliselt rukkis, harvem nisus
• Mürgised, võivad põhjustada inimeste ja 

loomade haigestumist (ergotismi).
• Inimtoiduks ohtlik 0,05%
• Loomadele 0,2%
• Sisaldab toksiine: ergotamiin, ergosiin, 

ergometriin jt
• Seen säilib sklerootsiumitena, mis 

viljakoristusel varisevad, kevadel idanevad 
ning nendel arenevad kotteosed, mis 
valmivad kõrreliste õitsemise ajaks ja 
tuulega õitele kanduvad.

• Nakatumine toimub õitsemise lõpuni, 
seejärel areneb õies sklerootsium, mis 
variseb ja säilib.



Kõvanõgi - Tilletia caries
• Talinisu

• Koristamine käigus vabanenud must eostemass 
saastab terved terad ja kombaini sisemuse

• Saastunud terad on hallid ja neil on iseloomulik 
silgusoolvee hais (trimetüülist)

• Nakatumine toimub teriste idanemisel

• Haigus ilmneb pea loomise ajal 

• Terade asemel on arenenud läbipaistva kilega 
kaetud nõgiterad.

• Mürgine ja toiduks kõlbmatu

• Tekitab limanäärmete ärritust, mao 
funksionaalseid häireid



Hallitus ja pärmseened
Alternaria tenuis, Cladosporium herbarum

• Langeb idanevus, eluvõime, väheneb 
proteiinisisaldus ja langemisarv, 
halvenevad küpsetusomadused

• Alternarioosist kahjustatud teral on 
tumenenud idu piirkond

• Kladospoori ehk nõgi hallitust tugeval 
esinemisel kuni 10% saagikadu

• Võib esineda veel  teradel Botrytis 
cinerea, Epicoccum sp jt.



Mida peaks tegema, et viljas/söödas hallitusseeni ja nende
toksiine oleks võimalikult vähe?

• Vali õige kasvukoht, liik ja sort. Ebasobivad kasvukohad on hiliste 
kevadiste öökülmadega ja varaste sügiskülmadega piirkonnad, kus 
kultuur saab külmakahjustusi, millel hakkavad arenema hallitusseened.

• Hallitusseente ja mükotoksiinide esinemise riski suurendavad ka 
kevadine põuaperiood, eriti idanemise ja tärkamise ajal, mis ei võimalda 
luua kultuuril hästiarenenud ja sügavat juurekava.

• Kuivanud alumistel lehtedel paljunevad edukalt eriti Fusarium-seened.
• Pea loomise ajal külma ja vihmase ilma jätkumine on samuti 

hallitusseente arengut soodustav ja mükotoksiinide esnemise riski 
suurendav tegur.

• Kasvuperioodi lõpul esinevad madalad temperatuurid pikendavad tera 
loomulikku valmimise protsessi.

• Kuum ja kuiv kasvuperiood tekitab taimedele kuumastressi, mis
vähendab nende vastupidavust haigusetekitajatele.

• Fusarioosi nakatumise seisukohalt reastuvad liigid (alanevas järjekorras): 
kaer, tritik, talinisu, suvinisu, oder ja rukis. 



Mida peaks tegema, et viljas/söödas hallitusseeni ja 
nende toksiine oleks võimalikult vähe?

• Külva esimesel võimalusel. Varasemal külvil saavad taimed 
paremini kasutada mullaniiskust ja antud väetisi, moodustavad 
sügavama juurekava, mis on parema saagi eelduseks ja vili ka 
valmib varem, koristamine ei jää sügisvihmade perioodile ja 
saastub hallitusseentest vähem.

• Hoidu haigust suurendavatest eelviljadest. Kõige ebasobivam 
eelvili on mais, mis tugevasti fusarioosi ehk punakaste all 
kannatab. Vähesobivad on ka teraviljad ise. Kõige sobivamaks 
eelviljaks on muud kultuurid - kartul, ristõielised, liblikõielised, 
heintaimed, kes fusarioosidest kahjustuvad harva.

• Ära jäta eelvilja haigeid taimejäätmeid mullapinnale. 
Mullapinnale jäävad haigustest nakatunud koristusjäätmed on üks 
uue infektsiooni allikaid ka hallitusseentega vilja nakatumisel ja 
mükotoksiinide esinemise riski suurenemisel.



Mida peaks tegema, et viljas/söödas hallitusseeni ja 
nende toksiine oleks võimalikult vähe?

• Mõtle lamandumise vältimisele juba külvist alates.
Mükotoksiinide ja hallitusseente esinemine suureneb järsult 
(suur risk), kui vili on lamandunud rohkem kui kuus nädalat 
enne koristamist.

• Kasuta kasvuaegsete haiguste, sealhulgas just 
hallitusseente tõrjeks efektiivseid fungitsiide. Väldi viljapõllu 
umbrohtumist. Puhtimisega on võimalik külviseemet 
vabastada haigusetekitajatest.

• Ära viivita koristamisega. Koristamisega hilinemisel langeb 
vilja (eriti nisu) kvaliteet, vili võib hakata peas kasvama, aga 
toimub ka valminud vilja intensiivne asustamine
hallitusseentega, mille hulgas leidub toksiine tekitavaid.



Mida peaks tegema, et viljas/söödas hallitusseeni ja 
nende toksiine oleks võimalikult vähe?

• Koristatud vili eelsorteeri ja kuivata < 13-14% niiskusele.

• Arvestades vilja niiskuse suurenemisega säilitamise jooksul, ei 
tohiks kokkuostetava vilja niiskus ületada 14%. 
Sekkumiskokkuostu suurimaks lubatud niiskuseks nisule ja 
odrale 14,5%. Selline niiskus on temperatuuril 18-25° aga 
kriitiline, millest alates tera elutegevus järsult intensiivistub ja 
säilivus halveneb.

• Katkiste terade hulk ei tohi ületada 5%, prügilisandit olla mitte 
üle 3%. EVS 743:1998 (nisu) järgi on lubatud teralisandit, mille 
hulgas ka kidurad terad, kokku 5%; EVS 757:1998 (oder) järgi 
on lubatud peenteri mitte üle 5% ja umbrohuseemneid 1%.



Mida peaks tegema, et viljas/söödas hallitusseeni ja 
nende toksiine oleks võimalikult vähe?

• Säilita vilja ainult ettevalmistatud hoidlates, vältides vilja 
niiskumist läbitilkumise, kondensvee tõttu või muudel 
põhjustel.

• Ladusta nõuetekohaselt ja kontrolli vilja seisukorda 
regulaarselt, vajadusel (terade niiskumisel 14,5%ni) lase vili 
taas läbi kuivati.

• Vilja seisukorrast annavad infot tema lõhn ja värvus. 
Normaalsest värvusest kõrvalekalle ja hallituse lõhna 
olemasolu on mükotoksiinide riskile viitav tunnus.



Tänan tähelepanu eest!

Kasutatud presentatsiooni koostamisel Heino Lõiveke, Elina Akk
uurimustöid


