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Mis on mürk?
Mürk on keemiline osake (aatom, molekul, ioon, radikaal), mis, häirides 
elusorganismile elulise tähtsusega biokeemilisi ja/või molekulaarseid 
protsesse, põhjustab kahjulikku toimet sellele organismile.

Juba 16. sajandil formuleeris Šveitsi arst Paracelsus (1493‐1541) oma
kuulsa postulaadi:
“Kõik ained on mürgid; pole olemas ainet, mis poleks mürk. 
Ainult doos on see, mis eristab mürki ravimist“.

Oluline on, kas aine mürgisuseks piisavalt kõrge doosiga on sobival viisil 
ja piisavalt pika aja jooksul organismil võimalik kokku puutuda.

Risk = oht × kontakt



Kuidas sattuvad taimsesse toitu mürgised ained

• Taim ise valmistab

• Mulla ja õhu kaudu keskkonnast

• Toidu tootmise protsessist 

Toidus lubatud saasteainete loetelu ja piirnormide kinnitamine
https://www.riigiteataja.ee/akt/77214



Taimedest pärit toidumürgid võib jagada:

• Taimede endogeensed ehk sisetekkelised ainevahetussaadused ehk metaboliidid, 
mida valmistab taim ise enamasti „relvadeks“ teiste taimede, loomade või 
mikroorganismide vastu (lektiinid, ensüümide inhibiitorid, alkaloidid, tsüanogeenid jt);

• Geokeemilised mürkained,mida taim imeb mullast ja veest (arseen, seleen, fluor jt);

• Inimtekkelised keskkonna saasteained, mis on tekkinud fossiilsete kütuste põlemisel, 
tööstuslikest emissioonidest; taime jõudnud mulla, vee ja/või õhu kaudu (elavhõbe, plii, 
kaadmium);

• Mikroorganismide toksilised metaboliidid (mükotoksiinid);

• Taimekaitsevahendite jäägid (herbitsiidid, fungitsiidid, insektitsiidid);

• Taimse toidu valmistamisel ja säilitamisel tekkivad mürgid (akrüülamiid).



Taimede endogeensed mürgised ainevahetussaadused

• Lektiinid e. hemaglutiniinid
• Ensüümide inhibiitorid termolabiilsed, lagunevad kuumutamisel
• Tsüanogeenid e. sinihappeglükosiidid
• Alkaloidid
• Fütoöstrogeenid
• Glükosinolaadid e. sinepiõliglükosiidid
• Kukurbitatsiinid ‐ kõrvitsalised
• Kumariin
• Aminohapped
• Lipiidid
• Oksalaadid
• Saponiinid
• Graianotoksiin
• Seenemürgid



Lektiinid kui

sahhariidrühmadega spetsiifiliselt seonduvad taimsed valgud,
võivad avaldada söömisel kahjulikke mõjusid juba soolestikule. 
• On termolabiilsed lipo‐ või glükoproteiidid, leitud rohkem kui 800‐st erinevast toidutaimest. 
• Eriti laialt levinud kaunviljalistes (Leguminosae) taimedes nagu mitmesugused oad, 
herned. Leidub ka loomades, ka meis endis. 

• Toime mehhanism ‐ seondumine sooleseina rakumembraanidega, millele järgneb oluliste
toitainete nagu aminohapped, rasvad, vitamiinid, mineraalid jt. aktiivse ja passiivse
transpordi takistamine läbi sooleseina ning soole epiteelkoe rakkude nekroos. 

• Pikaajalisel toitumisel toorete kaunviljadega võib tekkida kasvupidurdus ja koguni
struuma.

• Lühiajalise süsteemse kontakti tulemusena võib tekkida surmav maksa jt organite kahjustus. 



Paljud lektiinid lagunevad normaalsel küpsetamisel, paljud siiski mitte.

• Nisuidu lektiin kannatab kuumutamist 100°C juures 30 minuti jooksul.
• Stabiilseid lektiine leidub ka õuntes, porgandites, nisukliides, nisujahus, 
kõrvitsaseemnetes, banaanides. 
• Banaani lektiini (aglutiniini) kleepimisvõime isegi kasvab kuumutamisel.

Uuringud näitavad, et kuni 5% allaneelatud toidulektiinidest imendub vereringesse, 
kus nad võivad seonduda vere puna‐ ja valgelibledega, neid kokku kleepida ja lagundada.



Mürgisema lektiini näide
Fütohemaglutiniini suurimad sisaldused on keetmata punastes ja valgetes 
aedubades (Phaseolus vulgaris). 

Toorelt on aeduba mürgine ühemaolistele loomadele.
Oht kaob, kui ube keeta vähemalt 30 minutit temperatuuril 100°C. 
Nõrk keetmine 80°C‐l võib ohtu hoopis suurendada kuni 5 korda.

Juba viie toore oa söömisel võivad sümptomid nagu iiveldus, tugev 
oksendamine tekkida 3 tunni jooksul. 

Järgneb kõhulahtisus. Paranemine 4‐5 tunni jooksul pärast sümptomite teket, 
arstiabi pole tavaliselt vaja.



Kõige mürgisem lektiin on riitsinuse taime seemnete 
valk ritsiin, 6000 korda mürgisem kui tsüaniidioon.
1 milligramm võib tappa täiskasvanud inimese.

Ritsiin eraldati ja iseloomustati esmakordselt 
Keiserlikus Tartu (Jurjevi) Ülikoolis 1888. aastal 
professor Rudolf Koberti doktorandi Peter Herman 
Stillmarki poolt.



Tsüanogeene ehk sinihappeglükosiide, 
mille lagunemisel vabaneb väga mürgist mõrumandli lõhnaga sinihapet HCN,
leidub paljudes taimedes (üle 300 liigi). 
Toidutaimedest kuuluvad siiamaniokk, jamss, mais, hirss, suhkruroog, herned, oad, 
mandlid, sidrunid, õunad, pirnid, kirsid, ploomid, aprikoosid, ebaküdoonia jt. 

Glükosiidide hüdrolüüsi soodustavad nii füüsikaline purustamine kui ka stress (kuivamine, 
külmumine, küpsetamine) ning seda kiirendavad ensüümid, mida leidub nii taimedes kui
ka inimeste ja loomade sooltes. 

Mõrumandlite söömisel on saadud tõsiseid, ka surmavaid tervisekahjustusi. 

Seni identifitseeritud 20‐st glükosiidist pakuvad üldist toksikoloogilist huvi amügdaliin, 
linamariin ja lotaustraliin. 



Amügdaliini sisaldavad luuviljaliste kivid
• On lõhnatu, mõru maitsega, nii vees kui ka etanoolis hästi lahustuv aine. 
• Erinevates viljades sisaldus erinev ‐mõrumandlites 2,5‐3,5%, virsikuseemnetes 2,0‐4,0%, 
aprikoosi‐ ja ploomikivides 1,0‐1,8%, kirsikivides 0,8%. 

• Vähesel hulgal ka õuna‐ ja pirniseemnetes, toomingamarjades ning loorberilehtedes. 
• Amügdaliin säilub luuviljaliste kivides aastaid, hävimata ka kuivatamisel, keetmisel, 
küpsetamisel ja hautamisel. Magus mandel sisaldab amügdaliini vähe ja on ohutu. 

Kuigi kokaraamatud soovitavad, pole toitumistervishoiu seisukohalt tingimata vajalik
eemaldada enne kivid,  sest keedises või kompotis ei moodustu sinihappe ohtlikku
kogust. Mõne aprikoosi‐, ploomi‐ või kirsikivi söömine ei põhjusta veel mürgistust.



näiteksmanioki ehk kassava pideval tarvitamisel troopilises Aafrikas ja
teistes troopilistes piirkondades, on registreeritud kroonilisi
närvikahjustusi (ataksilist neuropaatiat), konzot (pöördumatu ülemiste
motoneuronite paralüüs), struumat, peapööritust, oksendamist.

Maniokis leidub väiksemas koguses ka amügdaliini ja lotaustraliini.

Linamariini leidub ka linaseemnetes. 
Linamariini sisaldus võib seemnetes ulatuda 0,7%‐ni. 
• hobusel võib 3 kg seemneid põhjustada mürgistuse, 
• kahekuised talled surid, kui said 125 g seemnejahu päevas.
• 10‐minutilisel keetmisel (aurutamisel) kaotavad linaseemned ensüüm 
linaasi denatureerumise tõttu mürgisuse. 

Tsüanoglükosiid linamariini sisaldava toidu



Alkaloidid kui lämmastikku sisaldavad heterotsüklilised
farmakoloogiliselt aktiivsed ühendid omavad taimedes
kaitsefunktsiooni rohusööjate loomade ning parasiitide ja putukate
eemalepeletamiseks. 

Nimi araabiakeelsest sõnast “al‐qālī“ = leelis. 
Rida alkaloide on loomadele mürgised.  
Morfiini ja kodeiini kasutakse valuvaigistajatena.

• Inimesel võib toidu kaudu tegemist olla peamiselt pürrolisidiinide, 
ksantiinide ja solaniinidega, vähem efedriinidega. 

Teiste alakaloidiklasside esindajatest võivad huvi pakkuda:
• tubaka ja surmaputke piperidiinid, 
• lupiini kvinolisidiinid ning
• hundihamba, kõrbeherne ja punase ristikheina indolisidiinid. 

Viimased võivad inimeseni jõuda neid taimi söönud loomade piima
kaudu. 



Solanum rühma glükoalkaloidid – taimsed
pestitsiidid

Solaniine nagu α‐solaniin, α‐sakoniin või tomatiin
leidub perekonna maavitsad (Solanum) taimedes ‐
kartulis, baklažaanis ja tomatis. 
• Kõige rohkem on nende taimsete alkaloidide mürgisusega seotud probleeme tekitanud
kartul, eriti kasvama läinud, roheliseks muutunud, jahukastest nakatunud, vigastatud või
riknenud kartul. 

• Tavaliselt on mugulates glükoalkaloide (solaniin+sakoniin) 2‐10 mg/100g, 
idanemisel ja seismisel päikese käes võib suureneda kuni 5000 mg/kg kohta. 

• Noortes kartuliidudes kuni 0,5 %. 
• Enamuses pindkihis ja koores, seega väikesed mugulad mürgisemad. 
Solaniin+sakoniini toksiline doos on 2‐5 mg/kg kehakaalu kohta, letaalne doos 3‐6 
mg/kg.  Erakordselt lähestikku.
Sakoniin mürgisem, mõlemad ka teratogeensed, mõjuvad järglasele.



Solanum rühma glükoalkaloidide mürgistuse 
tunnused

(peavalu, oksendamine, kõhulahtisus, neuroloogilised sümptomid ja koguni surm), 
millest mõned võivad olla seotud alkaloidide ärritava ning antikoliinesteraasse toimega,
ilmnevad toksikandi kontsentratsioonidel üle 200 mg/kg mugulate kohta. 
• Viimane on ka kõrgeim lubatud solaniinisisaldus kartulites, mida tahetakse langetada 
100 mg/kg‐ni. 
Suhteliselt kõrgem on see kauem säilivatel talvesortidel. 
Valguse, mehhaaniliste vigastuste ja seenhaiguste toimel võib glükoalkaloidide sisaldus
tõusta mitu korda kõrgemale. 

NB! Mugulate küpsetamine, keetmine või mikrolaineahjus töötlemine ei lagunda
glükoalkaloide. 
• Nende tekke pidurdamiseks hoida mugulaid pimedas, töödelda jahukaste inhibiitoritega
või vahatada või sukeldada maisi‐ või oliiviõlisse või pritsida letsitiiniga või söödava
pindaktiivse aine nagu Tween 85 vesilahusega. 



Tomati korral on mürgine kogu taim – varred, lehed ja toored (rohelised) viljad. 
Küpsemisel tomatiini ja dehüdrotomatiini sisaldused viljades oluliselt vähenevad. 
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on leitud enam kui 250‐st taimeliigist, inimesele on kõige olulisemad ristirohi, krotalaaria ja
heliotroop.

Inimene võib otseselt kokku puutuda ka paiselehega, hariliku varemerohuga salatite ja
raviteede kaudu, aedkannikese ehk võõrasemaga või ussikeelega mee või neid söönud
loomade piima või linnumunade kaudu.

Eriti kõrge PA sisaldus Šveitsi mees.  Šveitslased protesteerivad.    
Taimeseemnetega saastatud teraviljadega mürgistumisepideemiad 
Usbekistanis, Afganistanis, Tadžikistanis (3900 surma 1993.a.), Indias ja mujal. 

Retronetsiin, senetsioniin ja petasiteniin kõige olulisemad.
Terve rida mürgiseid toimeid, nii akuutseid kui ka kroonilisi (potentsiaalselt 
kantserogeensed), kõik pole veel teada.

Pürrolisidiinalkaloide (PA)



Tegelikult sööme-joome kogu aeg alkaloide, 

kuid nende sisaldus toidus/joogis on tavaliselt, aga mitte alati, liiga madal, selleks et 
põhjustada toksilisi toimeid. 

Ühte alkaloidi ja/või tema sugulasühendeid ksantiinalkaloide manustame aga 
tõenäoliselt iga päev märgatavates doosides.

Mis see on?

kofeiin



Nelja ja poole aasta tagune uudis 

ajalehes „Postimees“ http://tervis.postimees.ee/3311635/murgine‐suvikorvits‐tappis‐
saksa‐pensionäri, mis pärines ilmselt artiklist 
http://www.sueddeutsche.de/panorama/vergiftung‐mann‐stirbt‐an‐garten‐zucchini‐
1.2615508, 

Kukurbitatsiinid (cucurbitacins), mis sisalduvad kõrvitsalistes                                                            
nagu kõrvits, suvikõrvits ehk ehk kabatšokk, kurgi lehtedes, vartes 
ja juurtes, aga mõnikord ka viljades mõnikord väga kõrges, 
inimesele ohtlikus kontsentratsioonis. 
Ära tuntav väga kibeda maitse järgi. 

Müügil olevatest seemnetest on kukurbitatsiin välja aretatud. 

Ohtlikud on aegunud või mulluste seemnete külvamine, 
sest seal on toksiinid jõudnud areneda



Oksalaadid

Rabarber, spinat, petersell, murulauk, peedilehed, redis, lehtkapsas, tee ja kakao sisaldavad 
suuri koguseid (0.3–2.0%) oblik‐ ehk oksaalhapet, mis tugeva happena ärritab limanahku, 
nagu ka oksalaatide pisikesed teravate servadega kristallid. 

• Suured oksalaatide doosid võivad viia mao ning neerude vigastusteni. 

• Osalevad Ca‐oksalaatkivide moodustumisel ja akumuleerumisel neerudes, tagajärjeks 
neerude ja veresoonte degenereerumine ja nekroos. 

• Kelateerivad vere Ca, tulemus hüpokaltseemia, koagulatsioonihäired ja spasmid jäsemetes. 

• Mõjutavad Ca, Fe, Mg ja Cu imendumist ja takistavad süsivesikute ainevahetust. 

Oksalaate sisaldavat toitu peavad sööma mõõdukalt need, kel neeruhaigused (ka kivid), 
reumatoidne artriit või podagra; soovitav on loobuda šokolaadist, kakaost, tähtviljast, kohvist, 
teest, enamikest marjadest (eriti maasikad ja jõhvikad), enamikest pähklitest (eriti maapähklist), 
ka peedist, pipardest, petersellist, rabarberist, spinatist jt.



Nitraadid lehtköögiviljades. Kas neid peab kartma?

Köögiviljad on toiduga saadavate nitraatide peamine allikas (üle 90%),                                        
lisaks muust toidust, eriti lihast, millele lisatakse bakterikasvu pidurdamiseks ja veest. 
Nitraadid esinevad köögiviljades looduslikult. 
Nende sisaldust köögiviljades mõjutavad mitmesugused faktorid: 
• kasvatamisel (pinnas, väetamine, päikesevalguse hulk, sort, taimede tihedus kasvupinnal, 
taime vanus jms) 

• saagi hilisemal töötlemisel ja säilitamisel (aeg ja tingimused, pesemine, koorimine, 
keetmine, veesisalduse muutmine köögiviljas jms). 

https://toitumine.ee/artiklid/toidu‐saasteained‐puu‐ja‐koogiviljades
Nitraatide piirnormid eri viljadel eri kasvukohtades väga erinevad –
madalaim avamaa tomatil – 50 mg/kg; kõrgeim katmikala salatil – 2500 mg/kg.
https://www.riigiteataja.ee/akt/77214
Lehtköögivilja pesemine võib kirjanduse andmetel vähendada nitraatide sisaldust 10‐15%.



Nitraadid lehtköögiviljades
Köögiviljadest saadav nitraatide kogus ei sõltu niivõrd tarbitavate köögiviljade hulgast,  
kuivõrd köögivilja tüübist. 
Nitraatide sisaldus erinevates köögiviljades on väga erinev. 
• Väga kõrge sisaldusega on näiteks seller, salat, spinat, redis, söögipeet, rukola. 
• Kõrge sisaldusega on näiteks hiina kapsas, till ja petersell. 
• Keskmise sisaldusega on kapsas ja kaalikas. 
• Väga madala sisaldusega on tomat, kartul, kaunviljad, puuviljad.



Nitraatide lubatav päevane tarbimiskogus (ADI) 
on 3,7 mg kehamassi kilogrammi kohta.  60 kg kaaluva täiskasvanu korral 222 mg päevas. 

• 500 grammi erinevate köögiviljade tarbimisel, arvestades EFSA hinnangus toodud tüüpilisi
nitraadisisaldusi, saadakse nitraate 200 mg päevas. 

• Aga kui päevas süüakse 200 g köögivilju ja 200 g puuvilju, saadakse nitraate 100 mg. 

• ADI väärtust võidakse ületada suurtes kogustes ebasoodsates tingimustes kasvanud
köögiviljade tarbimisel (nt taimed tihedalt varjus). 

• Tarbimisel saadavad kogused võivad olla siiski ülehinnatud, sest pole arvestatud 
töötlemisel (pesemine, koorimine, keetmine jms) toimuva nitraatide kaoga.

• Sügavkülmutus, grillimine ja passeerimine aga hoopis suurendavad toote nitraadisisaldust.

Üldjuhul pole siiski tõenäoline, et köögiviljadest saadavad nitraadid tekitavad
märkimisväärseid terviseriske.



Milles on siis üldse küsimus?
Probleemne on nitraatide taandamine nitrititeks soolestiku
mikroobide poolt.
Nitrititel on kaks organismile kahjulikku toimet: 

1. Vere hemoglobiini muutmine hapnikku mittesiduvaks methemoglobiiniks.
Kui viimast koguneb verre liiga palju, võib kudedes tekkida hapnikupuudus, 
eriti kõrge on oht väikelaste korral. 

2. Reageerimisel amiinidega annavad nitritid nitroosamiine, 
mis on tugevad näriliste kantserogeenid. 

Seni pole tõestatud, et nitritid oleksid inimeste kantserogeenid

Kuna nitroosamiine keegi toidule ei lisa, ei ole nende lubatud sisaldusel ka piirnorme. 
Nitroosamiinide teket on võimalik pidurdada askorbiinhappe, tsüsteiini, gallushappe, 
tanniinide, naatriumsulfiti jt taandajate lisamisega tootele.



Kuidas vähendada nitraatide sisaldust kultuurtaimedes

• Nitraatide sisalduse kohta erinevates taimedes ja selle vähendamise võimalustest, 
muutustest köögiviljade säilitamisel, ja töötlemisel, samuti nende kahjulike mõjude
kohta organismile saab hea ülevaate allikast
https://www.err.ee/560170/nitraadihirmus‐koogiviljade‐tarbimist‐piirama‐ei‐pea

Aga ei tohi unustada, et

• nitraat‐ ja nitritioonidel on kõrvuti kahjulike toimetega näidatud ka tervistavaid 
omadusi, eriti südame veresoonkonna haiguste korral. 

• nitritioon on väga hea antibakteriaalne (botulism jt) ja antioksüdantne osake, mis 
efektiivselt takistab lihatoodete polüküllastamata rasvhapete oksüdeerumist ehk 
rasvade rääsumist. 



Mükotoksiinid on üle 250 detekteeritud mürgise aine, 

mida soodsates tingimustes produtseerivad umbes 120 erinevat seent või hallitusseent. 
Paljudel pole mõjusid täpsemalt uuritud. 
Levinuimad mükotoksiinid pärinevad perekondade

• Aspergillus liikidest A. flavus, A. parasiticus, A. nomius (aflatoksiinid), A. ochraceus
või A. melles (ohratoksiinid), A. versicolor või A. nidulans (sterigmatotsüstiin)

• Penicillium liikidest P. citrinum ja expansum (tsitriniin), P. expansum (patuliin), P. 
citreoviride (tsitreoviridiin)

• Fusarium liikidest F. graminearum (zearalenoon e. fusariotoksiin F2), F. oxysporum või
F. tricinctum (fusariotoksiin T2) ning F. roseum (vomitoksiin). 

Kõige erinevamad nende ühendite poolt esilekutsutud negatiivsed 
toimed on kokkuleppeliselt ühendatud terminis „mükotoksikoos“. 

NB! Mitme mükotoksiini koostoimeid on veel vähe uuritud



Mükotoksiinid jagatakse kokkuleppeliselt

• „põllu" (ehk taimpatogeenseteks) ja 

• „säilitamise" (või saprofüütsed/ riknemis) organismideks. Claviceps, Neotyphodium,
Fusarium ja Alternaria kuuluvad klassikaliselt esimesse, Aspergillus ja Penicillium teise 
rühma.

NB! Enamus mükotoksiine on keemiliselt ja termiliselt stabiilsed ning läbivad kergesti 
toidu tootmise ahela.

Kõige ohtlikum mikroseen on Aspergillus flavus, mis  vajab kasvuks üldiselt soojemat ja 
niiskemat ilma kui Eestis, seega pole ta meil kõige olulisem mikroseen, aga valvel peab ikka 
olema, eriti imporditud toorainega. Toodab nelja erinevat aflatoksiini

Aflatoksiin B1 on kõige tugevam teadaolev kantserogeen.



Patuliini (PAT) toodavad
hallitusseente perekonnad
Penicillium, Aspergillus ja Byssochlamys eriti õuntes,                                                                               
aga ka teistes kõdunevates puuviljades nagu pirnid, ploomid, kirsid, aprikoosid ja 
viinamarjad.  Ka juurviljades.                      
• Tuntuim patuliini tootev seen on rohehallitusena ilmnev Penicillium expansum.
• Rohehallitust iseloomustab mädanev hele‐ kuni tumepruun ala, pehme ja vesine tekstuur, 
mullane hallituslõhn, valge seeneniidistik ja roheka värvusega eosmass.
https://www.pollumajandus.ee/uudised/2017/09/08/patuliin‐‐voimalik‐terviseoht‐ountes

• Õunte vastuvõtlikkus hallitusseentele oleneb sordist, viljapuude tervisest, kasvu‐ ja 
säilitustingimusest ning ilmastikust. 
Niiske ilm, eriti saagikoristuse ajal, soodustab hallitusseente kasvu ja levikut. 

• Nakatumine toimub sageli erinevate vigastuste kaudu, aga patuliini võib leida ka õuna 
kahjustamata osast. 

Euroopa Komisjoni määrusega nr 1881/2006 on sätestatud patuliini sisalduse piirnormid



Hinnanguliselt on 25% maailma toidutaimedest, eriti 
teraviljad, saastatud mükotoksiinidega (UN FAO)

Värsked andmed: Ruumiõhu saastumine toksigeensete seentega omab mükotoksiinide 
kaudu palju suuremat tähtsust krooniliste haiguste tekkes kui seni arvatud.
Kuidas vähendada toidu mükotoksiinidega saastumise ohtu?
• Põhjalik kuivatamine veesisalduseni 12‐14% ja kuivalt säilitamine siin esmaseks 
tingimuseks. Seened kasvavad hästi vigastatud viljateradel, millel on seetõttu 
alanenud vastupanuvõime hallitusseente sissetungile; 

• Mükotoksiiniohtlikku taimset toitu ei tohi säilitada liiga kaua ning sellisele toidule ei 
tohi võimaldada putukate ligipääsu. 
Näiteks saab vähendada maa‐ ja muude pähklite ja kuivatatud puuviljade 
aflatoksiinisisaldust sorteerimise ja teiste füüsiliste töötlemismeetodite abil. 

• Suurel hulgal vajalikke juhiseid leiab Maaeluministeeriumi voldikust „Mükotoksiinide 
vältimine ja vähendamine teraviljas“. 
https://www.agri.ee/sites/default/files/content/valjaanded/2016/valjaanne‐2016‐mukotoksiinid.pdf



Geokeemilised mürgid, mida taim omastab mullast
Taimed võivad kontsentreerida mullast selle komponente, millest mõned on                            
väga mürgised. Ka põhjavesi võib sisaldada suuri koguseid mürgiseid ühendeid. 
Kolm olulisemat – arseen, seleen ja fluor, mida loomad vajavad normaalseks elutegevuseks 
väikestes kogustes.
Inimesed vajavad Se ja F, As vajalikkus pole seni tõestatud, 
Arseeni ühendid on aga vajalikud rottidele, kitsedele ja noortele lindudele,                                   
ka on neid sajandeid kasutatud inimeste mürgitamiseks ja pestitsiididena.

Arseeniga on probleeme paljudes maades, suurematest toidutootjatest Hiinas, ka Eestis. 
https://tartu.postimees.ee/6575198/kolme‐kula‐pohjavees‐leidub‐ohtlikult‐palju‐arseeni

Terviseamet kontrollis 2018. aasta lõpus Peipsiääre vallas Kauda külas asuvate Kivi 
puhkemajade puurkaevu vett. Rutiinse kontrolli tulemused olid ebameeldivad: vees 
tuvastati lubatust kõrgem arseenisisaldus. KKI kordusproov kinnitas seda.                                          
Arseeni sisalduse piirnorm joogivees on 10 μg/kg, Kauda külas 25 μg/kg kohta! 



Arseen toidus

Riisitaimedel on võime kontsentreerida arseeni mullast, 
Pruun riis on eriti hea akumuleerija. Joogivees piirmäär 10 ppb, piimatoodetel 
põhinevates väikelaste toitudes aga leitud kuni 9 (15) ppb ja sojal põhinevates kuni 21 ppb. 
USAs on teraviljapulkades leitud kuni 128 ppb, energiajookides kuni 171 ppb.                               
Biosaadavus keedetud riisist kõrge (37–58%). 
Hispaania ja Ühendkuningriigi ühisuuring näitas, et päevane As tarbimine väikelastel tükkis 
tulema kõrgem kui joogivee kaudu saadav päevane norm täiskasvanutel. 
Tuleks valida õige riisisort õigest kohast. 
http://www.foodpolitics.com/2013/09/arsenic‐in‐rice‐another‐food‐issue‐to‐worry‐about/

Süvavee riis 



Plii (Pb) on ammutuntud toksikant, 
tema põhjustatud mürgistusi kirjeldas juba Hippokrates 300 eKr. 
Hüpotees: Rooma impeeriumi languse üheks põhjuseks olid pliimürgistused. 
Veel hiljuti sattus peaaegu kogu plii keskkonda inimtegevuse tulemusena, millest pool 
pärines plii bensiinist.                                                                                                                  
Enamust sellest võib leida umbes 30‐meetrises teeäärses ribas olevast mullast.                            
See kogus tasapisi väheneb.

Tänapäevane põhikasutus on pliipatareid.
Plii piirnorm puuviljades ja marjades 0,4 mg/kg, mujal toidus 0,5 mg/kg
NB!  Suure lehepinnaga taimed nagu spinat või kapsas, mis on kasvatatud selles ribas 
või mujal plii emissiooni piirkonnas võivad veelgi sisaldada kõrgendatud pliikoguseid.

Hoiatussignaal!! 13 protsendi Glasgow (UK) beebide veres ületas plii sisaldus WHO 
piirnormi 10 μg/l. Plii akumuleerub luudes.

EL‐is on plii ööpäevane tarbimine toiduga vahemikus 16 µg Hispaanias ja 280 µg Itaalias.
Viimane samuti murettekitav



Keskkonnast pärit antropogeenne saasteaine
- kaadmium (Cd)
satub atmosfääri peamiselt sulatusahjudest ja teda sisaldavate toodete (plastmassid, 
värvained, kumm, patareid) tootmisel või põletamisel. 
• Cd saaste allikateks on ka mineraalväetised ja fungitsiidid. 
• Kuna Cd on suhteliselt hästi lenduv, on ta põhiliselt sissehingatav mürk, mis koguneb

kopsudesse, akumuleerub aga maksas, neerudes ja põrnas. 15% mürgistustest letaalsed. 
• Kaadmiumi akumuleerivad edukalt taimed nii mullast kui ka õhust. 

Kõige paremini lehtsalat, spinat, baklažaan, tomat, kehvemini redis, brokoli, kartul, kapsas, 
oder jt teraviljad, väga vähe aedoad, kurk, sibul, õunad, herned, ploomid, pirnid. 

Taimedes jaguneb Cd enam‐vähem ühtlaselt kõigi kudede vahel, välimise lehekihi
eemaldamine ei vähenda saastatust. 
Kaadmiumi absorbeerivad edukalt mitmed seened. 
Piirnorm seentes 0,1 mg/kg, mujal toidus 0,03 mg/kg.
Lääneeurooplane omastab 7‐32 µg Cd ööpäevas, madalaim Skandinaavias, 
kõrgeim Vahemeremaades. TDI 70 µg, üle selle tarbimised haruldased.



Taimekaitsevahendid (TKV) on ained,

mida kasutatakse erinevate taimekahjurite kasvu kontrollimiseks või nende hävitamiseks, 
selleks et vähendada nende mõju kultuurtaime kasvule ja saagikusele ning saagi kvaliteedile. 
Kasutatakse põhiliselt: 
• kahjurputukate (insektitsiidid), 
• umbrohu (herbitsiidid) ja 
• taimehaigusi põhjustavate mikroseente (fungitsiidid) tõrjeks. 
Konkreetse TKV valik sõltub põllukultuurist, ilmastikust ja esinevatest kahjuritest. 
Lisaks toorainest tulenevale kahjuriohule peab arvestama ka TKV‐dega ristsaastumise 
võimalust igal toidutootmise etapil. 
• Näiteks võivad tõrjevahendid sattuda tootesse kahjuritõrjet tegeva isiku lohakuse tõttu. 



Pestitsiidide kasutamise ajaloost
Üleeilne päev
• Esimene teadaolev pestitsiid oli väävel, mille suitsu kasutati Vanas‐Hiinas juba 3000 
aastat tagasi. 16. sajandil tõrjusid hiinlased kahjurputukaid arseenikuga.

• 1700‐ndatel hakati näriliste tõrjeks kasutama tubakalehte (nikotiin) ja strühniinipuu
seemneid (strühniin). 

• 19. sajandi keskpaiku insektitsiid rotenoon Derris eliptica juurest ning krüsanteemiõitest
pärit püreetrum. 

• 1880. aastal hakati jahukaste tõrjeks kasutama bordoo segu (vasksulfaat, lubi ja vesi), veidi 
hiljem koloraado mardika tõrjeks pariisi roheline (vaskarseniit) ja kaltsiumarseniit. 

Eilne päev 
Sünteetiliste pestitsiidide ajastu algas diklorodifenüültrikloroetaani e. DDT turuletulekuga
1939. aastal. DDT suur edu innustas keemiatööstust välja tooma uusi. 
WHO järgi tapavad pestitsiidid aastas 200 000 inimest. 
Samas on DDT päästnud rohkem inimelusid (malaaria, tüüfus, katk, kollapalavik jt. 
nakkushaigused) kui ükski teine sünteetiline kemikaal. 
Pestitsiidide kohta info: http://www.pesticideinfo.org/



EL määrus 396/2005 kehtestas lubatud TKV-de 
jääkidele piirnormid ehk MRL-id
puu‐, köögi‐ ja teraviljade sees ning pinnal, need leiab andmebaasist 
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu‐pesticides‐
database/public/?event=homepage&language=EN
• Piirnormide kehtestamisel lähtuti nii põldkatsete tulemustest kui ka inimeste 
toitumusharjumustest ja ööpäevastest lubatud doosidest 1 kg kehakaalu kohta (ADI) ning 
ARfD (akuutne standarddoos). 

• Arvestati kõigi tarbijagruppidega, kaasa arvatud imikud, lapsed ja taimetoitlased. 

Pestitsiidi avastamine taimses materjalis ei tähenda veel tõsist ohtu, sest detekteerimis‐ ja 
kvantiteerimispiirid on oluliselt madalamad kui teaduslikult põhjendatud MRL‐id.
MRL ‐maximum residue level – saasteaine jäägi maksimaalne lubatud tase toidus

NB! Koorimine ja kuumtöötlemine või nende meetodite ühendamine vähendavad oluliselt 
taimekaitsevahendite jääkide sisaldust puu‐ ja köögiviljades. Millega ja kuidas pesta?



2019. aasta suvi

https://maaleht.delfi.ee/maaleht/maaleht‐viis‐maasikad‐
laborisse‐asi‐on‐hull‐eesti‐talu‐maasikast‐leiti‐keelatud‐
kemikaali?id=86710495

https://maaleht.delfi.ee/tasubteada/toksikoloogia‐professor‐
probleem‐pole‐selles‐kuidas‐maaleht‐proovi‐vottis‐vaid‐sealt‐
leitud‐keelatud‐aines?id=86747497

https://parnu.postimees.ee/6743497/parnu‐turul‐muudi‐lati‐
maasikaid‐kodumaise‐sildi‐all

https://tervis.postimees.ee/6704277/toksikoloog‐ounte‐ja‐
kartulite‐tootlemisel‐kasutatava‐narvimurgi‐analoog‐on‐
sojagaas‐sariin (kloorpürifoss)



Kõige enam taimekaitsevahenditega pritsitud viljad üle 
maailma on
• Virsikud. Paljud pestitsiidid. Kergesti läbivad kesta.

• Õunad. Koorimisega ei saa kõiki pestitsiide kätte, ka vaharikastelt.

• Maasikad. Ühe USA Environmental Working Group aruande järgi 36 erinevat pestitsiidi. 

• Viinamarjad, õhukesekestaline vili, 35 erinevat pestitsiidi.

• Kirsid. EWG aruande järgi 91% kirssidest saastatud.

• Nektariinid. 97% saastatud.

• Vaarikad. Võimatu pesta ära 39 erinevat pestitsiidi.

• Paprika. Õhuke nahk, töödeldakse pestitsiididega palju.

• Seller. Õhuke nahk, 29 erinevat pestitsiidi.

• Spinat ja lehtsalat. Sageli saastatud tugevate pestitsiididega.

• Kartul. Erinevat tüüpi pestitsiidid.

• Tomatid. Pestitsiidid kergesti läbi naha.

Suhteliselt puhtad on: https://www.ecowatch.com/dirty‐dozen‐pesticides‐2019‐
2632340587.html?rebelltitem=1#rebelltitem1

sibulad, mais, ananassid, mango, asparaagus, herned, kiivid, banaanid, kapsas, brokoli, papaia.



Tagasi esimese slaidi juurde
Mida kauem mürgine aine organismis on, seda tugevam on 
tema kahjulik toime.                                                                                         
Organismist väljutamist kiirendab ainevahetuse ensüümide 
kompleks, mida saab teatud taimedega aktiveerida ehk 
indutseerida.

Näiteks ristõielised taimed (Brassicaceae) nagu kapsas, 
lillkapsas, brokkoli jt, mis sisaldavad indoolrühma kuuluvaid 
aineid nagu indool‐3‐karbinool, mis aktiveeritakse maohappe 
poolt indolo‐ 3,2‐karbasooliks. 
Need taimed põhjustavad üle retseptorite umbes 100‐kordse 
olulise ensüümiperekonna CYP1A aktiivsuse tõusu roti peensoole 
rakkudes.
Ristõieliste taimede ained indutseerivad ka teisi olulisi 
metabolismiraja ensüüme. 
NB! Söögem ristõielisi taimi!!!

indolo‐ 3,2‐karbasool



Tänan kuulamast ja vaatamast!


