
 
 

 

                                                                                [RTI 2010, 42, 253 - jõust. 1.11.2010] 

Soovimatute ainete loetelu ja nende sisalduse lubatud piirmäärad söödas 
 

Soovimatu aine  
 

Sööt 
 

Piirmäär söödas mg/kg (ppm) 
12% niiskusesisalduse juures 

1. Arseen (As) 
(piirmäärad on 
kehtestatud arseeni 
üldkoguse kohta ja need 
osutavad arseeni 
analüütilisele 
määramisele, kui 
ekstraktsioon viiakse läbi 
lämmastikhappes (5 
massiprotsenti) 30 
minuti jooksul 
keemistemperatuuril. 
Võib kasutada 
samaväärseid 
ekstraktsioonimenetlusi, 
kui nende puhul on 
tõendatud, et kasutatud 
ekstraktsioonimenetluse 
ekstraktsiooniefektiivsus 
on samaväärne) 
 

1.1. Söödamaterjalid, 
neist: 
1.1.2. rohu-, lutserni- ja ristikujahu, 
kuivatatud suhkrupeedi pulp ja 
melasseeritud suhkrupeedi pulp; 
1.1.3. palmituumakook; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.4. fosfaadid ja lubjarikkad 
merevetikad; 
1.1.5. kaltsiumkarbonaat; 
1.1.6. magneesiumoksiid; 
1.1.7. sööt, mis on saadud kala jt 
mereloomade töötlemisel, sealhulgas 
kalad; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.8. merevetikajahu ja merevetikatest 
saadud söödamaterjalid. 

2 
 
4 
 
 
4 

(järelevalveasutuse nõudel 
peab avaldama 
analüüsitulemuse, et tõestada 
anorgaanilise arseeni 
sisaldust alla 2 ppm, 
analüüsitulemus tuleb esitada 
vetikaliigi Hizikia fusiforme 
puhul) 

 
 
 
 

10 
 

15 
20 
25 

(järelevalveasutuse nõudel 
peab avaldama 
analüüsitulemuse, et tõestada 
anorgaanilise arseeni 
sisaldust alla 2 ppm, 
analüüsitulemus tuleb esitada 
vetikaliigi Hizikia fusiforme 
puhul) 

 
 
 
 

40 
(järelevalveasutuse nõudel 
peab avaldama 
analüüsitulemuse, et tõestada 
anorgaanilise arseeni 
sisaldust alla 2 ppm, 
analüüsitulemus tuleb esitada 
vetikaliigi Hizikia fusiforme 
puhul) 

Põllumajandusministri 25. aprilli 2007. a 
määruse nr 66 “Soovimatute ainete loetelu 
ja nende sisalduse lubatud piirmäärad 
söödas1” lisa 1 



1.2. Rauaosakesed, mida lisatakse 
jälgitavuse tagamiseks. 

50 

1.3. Mikroelementide ühendite 
funktsionaalsesse rühma kuuluvad 
söödalisandid, 
neist: 
1.3.1. vasksulfaatpentahüdraat ja 
vaskkarbonaat; 
1.3.2. tsinkoksiid, mangaanoksiid ja 
vaskoksiid. 

30 
 
 
 

50 
 

100 

1.4. Täissööt, 
neist: 
1.4.1 kalade ja karusloomade täissööt. 

2 
 

10 
(järelevalveasutuse nõudel 

peab avaldama 
analüüsitulemuse, et tõestada 

anorgaanilise arseeni 
sisaldust alla 2 ppm, 

analüüsitulemus tuleb esitada 
vetikaliigi Hizikia fusiforme 

puhul) 
1.5. Täiendsööt, 
neist: 
1.5.1. mineraalsööt. 

4 
 

12 
2.1. Söödamaterjalid, 
neist: 
2.1.1. haljassööt (hein, silo, värske rohi 
jne.);  
2.1.2. fosfaadid ja lubjarikkad 
merevetikad;  
2.1.3. kaltsiumkarbonaat;  
2.1.4. pärmid. 

10 
 

301 
 

15 
 

20 
5 

2.2. Mikroelementide ühendite 
funktsionaalsesse rühma kuuluvad 
söödalisandid, 
neist:  
2.2.1. tsinkoksiid; 
2.2.2. mangaan(II)oksiid, 
raudkarbonaat, vaskkarbonaat. 

 
100 

 
 

4001 
2001 

2.3. Sideainete ja paakumisvastaste 
ainete funktsionaalsesse rühma 
kuuluvad söödalisandid, 
neist: 
2.3.1. vulkaaniline klinoptiloliit. 

 
 

301 
 

601 
2.4. Eelsegud 2001 
2.5. Täiendsööt, 
neist: 
2.5.1. mineraalsööt. 

10 
 

15 

2. Plii 
(Piirmäärad osutavad plii 
analüütilisele 
määramisele, kui 
ekstraktsioon viiakse läbi 
lämmastikhappes (5 
massiprotsenti) 30 
minuti jooksul 
keemistemperatuuril. 
Võib kasutada 
samaväärseid 
ekstraktsioonimenetlusi, 
kui nende puhul on 
tõendatud, et kasutatud 
ekstraktsioonimenetluse 
ekstraktsiooniefektiivsus 
on samaväärne) 

2.6. Täissööt 5 

3. Fluor 3.1. Söödamaterjal, 150 



neist: 
3.1.1. loomse päritoluga sööt, v.a mere 
koorikloomad, näiteks krill; 
3.1.2. mere koorikloomad, näiteks krill; 
3.1.3. fosfaadid; 
3.1.4. kaltsiumkarbonaat; 
3.1.5. magneesiumoksiid; 
3.1.6. lubjarikkad merevetikad.  

 
500 

 
3000 
2000 
350 
600 
1000  

3.2. Vermikuliit (E 561)  3000 

3.3. Täiendsööt 
3.3.1. sisaldab ≤ 4% fosforit;  

3.3.2. sisaldab > 4% fosforit.  

 

500 
125 ühe protsendi fosfori 

kohta  
 

(Piirmäärad osutavad 
fluori analüütilisele 
määramisele, kui 
ekstraktsioon viiakse läbi 
1 N soolhappega 20 
minuti jooksul 
ümbritseva õhu 
temperatuuril. Võib 
kasutada samaväärseid 
ekstraktsioonimenetlusi, 
kui nende puhul on 
tõendatud, et kasutatud 
ekstraktsioonimenetluse 
ekstraktsiooniefektiivsus 
on samaväärne) 

 3.4. Täissööt,  
neist: 
3.4.1. veiste, lammaste ja kitsede 
täissööt:  
3.4.1.1. laktatsioonil;  
3.4.1.2. muu;  
3.4.2. sigade täissööt;  
3.4.3. kodulindude täissööt; 
3.4.4. tibude täissööt; 
3.4.5. kalade täissööt.  

150 
 
 
 

30 
50 
100 
350 
250 
350  

4.1. Söödamaterjalid, 
neist: 
4.1.1. kalast toodetud või kala või 
muude mereloomade töötlemisel 
saadud sööt; 
4.1.2. kaltsiumkarbonaat. 

0,1 
 

0,5 
 
 

0,3 
4.2. Segasööt (täiend- ja täissööt), 
neist: 
4.2.1. mineraalsööt; 
4.2.2. kalade segasööt; 
4.2.3. koerte, kasside ja karusloomade 
segasööt. 

0,1 
 

0,2 
0,2 
0,3 

 

4. Elavhõbe (Hg) 
(piirmäärad on 
kehtestatud elavhõbeda 
üldkoguse kohta ja need 
osutavad elavhõbeda 
analüütilisele 
määramisele, kui 
ekstraktsioon viiakse läbi 
lämmastikhappes (5 
massiprotsenti) 30 
minuti jooksul 
keemistemperatuuril. 
Võib kasutada 
samaväärseid 
ekstraktsioonimenetlusi, 
kui nende puhul on 
tõendatud, et kasutatud 
ekstraktsioonimenetluse 
ekstraktsiooniefektiivsus 
on samaväärne) 

  

5.1. Söödamaterjalid, 
neist: 
 
5.1.1. kalajahu; 
 
 
5.1.2. silo. 

15 
(väljendatud 

naatriumnitritina) 
30 

(väljendatud 
naatriumnitritina) 

– 

5. Nitritid (NO2) 

5.2. Täissööt,  
neist: 
 
5.2.1.koerte ja kasside täissööt, mille 
niiskusesisaldus on üle 20%. 

15 
(väljendatud 

naatriumnitritina) 
– 



6.1. Taimne söödamaterjal 1 
 

6.2. Loomne söödamaterjal 2 

6.3. Mineraalse päritoluga 
söödatooraine, 
neist: 
6.3.1. fosfaadid. 

2 
 
 

10 
6.4. Mikroelementide ühendite 
funktsionaalsesse rühma kuuluvad 
söödalisandid,  
neist: 
6.4.1. vaskoksiid, mangaan(II)oksiid, 
tsinkoksiid ja mangaan(II)sulfaat-
monohüdraat.  

10 
 
 
 

301 
 

6.5 Sideainete ja paakumisvastaste 
ainete funktsionaalsesse rühma 
kuuluvad söödalisandid.  
 

2 

6.6. Eelsegud 151 

6.7. Mineraalsööt  
6.7.1. sisaldab < 7% fosforit;  
6.7.2. sisaldab ≥ 7% fosforit. 
 

 
5 

0,75 ühe protsendi fosfori 
kohta, maksimaalselt 7,5 

 

6. Kaadmium  
(Piirmäärad osutavad 
kaadmiumi analüütilisele 
määramisele, kui 
ekstraktsioon viiakse läbi 
lämmastikhappes (5 
massiprotsenti) 30 
minuti jooksul 
keemistemperatuuril. 
Võib kasutada 
samaväärseid 
ekstraktsioonimenetlusi, 
kui nende puhul on 
tõendatud, et kasutatud 
ekstraktsioonimenetluse 
ekstraktsiooniefektiivsus 
on samaväärne) 

6.8. Lemmikloomade täiendsööt 
6.9. Muu täiendsööt 
6.10. Veiste, lammaste ja kitsede 
täissööt ning kalasööt, 
neist: 
6.10.1. lemmikloomade täissööt; 
6.10.2. vasikate, lamba- ja kitsetallede 
täissööt ning muu täissööt. 

2 
0,5 
1 
 
 
2 

0,5 

7.1. Kõik söödamaterjalid 0,02 

7.2. Veiste, lammaste ja kitsede 
täissööt,  
neist:  
7.2.1. piimakarja täissööt;  
7.2.2. vasikate ja lambatallede täissööt.  

0,02 
 
 

0,005 
0,01 

7.3. Sigade, v.a põrsad, ja kodulindude, 
v.a tibud, täissööt  

0,02  

7.4. Muu täissööt  0,01  

7.5. Veiste, lammaste ja kitsede 
täiendsööt, v.a piimakarja, vasikate ja 
lambatallede täiendsööt  

0,02  

7.6. Sigade, v.a põrsad, ja kodulindude, 
v.a tibud, täissööt 

0,02  

7. Aflatoksiin B1 

7.7. Muu täiendsööt  0,005  

8.1. Söödamaterjal, 
neist:  
8.1.1. linaseemned; 
8.1.2. linaseemnekook; 
8.1.3. tapioki (manioki) tooted ja 
mandlikook.  

50 
 

250 
350 
100 

8. Vesiniktsüaniidhape 
(sinihape) 

8.2. Täissööt, 
neist: 
8.2.1. tibude täissööt.  

50 
 

10 



9.1. Söödamaterjalid, 
neist: 
9.1.1. puuvillaseemned; 
9.1.2. puuvillaseemnekook ja 
puuvillaseemnejahu. 

20 
 

5000 
1200 

9. Vaba gossüpol 

9.2. Täissööt, 
neist: 
9.2.1. täiskasvanud veiste täissööt; 
9.2.2. lammaste ja kitsede, v.a nende 
talled, täissööt; 
9.2.2. kodulindude, v.a munakanad, ja 
vasikate täissööt; 
9.2.3. küülikute, lamba- ja kitsetallede 
ja sigade, v.a põrsad, täissööt. 

20 
 

500 
300 

 
100 

 
60 

10. Teobromiin 10.1 Täissööt, 
neist: 
10.1.1 sigade täissööt; 
10.1.2. koerte, küülikute, hobuste ja 
karusloomade täissööt. 

300 
 

200 
50 

11. Lenduv sinepiõli 11.1. Söödamaterjal, 
neist: 
 
11.1.1. rapsiseemnekook. 
 
 
 
 
 
11.2. Täissööt, 
neist: 
 
 
 
 
11.2.1. veiste, lammaste ja kitsede, v.a 
noorloomad, täissööt;  
 
 
 
 
11.2.2. sigade, v.a põrsad, ja 
kodulindude täissööt.  

100 
 
 

4000 
(väljendatud 

allüülisotiotsünaadina ehk 
allüülsinepiõlina) 

 
150 

(väljendatud 
allüülisotiotsünaadina ehk 

allüülsinepiõlina) 
 

1000 
(väljendatud 

allüülisotiotsünaadina ehk 
allüülsinepiõlina) 

 
500 

(väljendatud 
allüülisotiotsünaadina ehk 

allüülsinepiõlina) 

12.Vinüültiooksasoli-
doon 
(vinüüloksasolidiintioon) 

12.1. Kodulindude täissööt, 
neist: 
12.1.1 munakanade täissööt. 

1000 
 

500 
13. Rukki tungaltera 
(Claviceps purpurea) 

13.1. Kõik söödad, mis sisaldavad 
jahvatamata teravilja 

1000 

14. Umbrohuseemned ja 
jahvatamata ning 
purustamata viljad, mis 
sisaldavad üksikult või 
kombineeritult alkaloide, 
glükosiide või teisi 
toksilisi aineid 
Datura sp 

14.1. Kõik söödad 3000 
 
 
 
 
 
 

1000 



15. Liikidesse riitsinus 
(Ricinus communis L.), 
tiglikrooton (Croton 
tiglium L.) ja kee-
palvehernes (Abrus 
precatorius L.) 
kuuluvate taimede 
seemned ja 
seemnekestad ning 
nende töötlemissaadused 
(võivad esineda söödas 
sel määral, nagu on 
võimalik kindlaks 
määrata analüütilise 
mikroskoopiaga) 
üksikult või 
kombineeritult 

15.1. Kõik söödad 10 

16. Robikaun 
(Crotalaria  spp.) 

16.1. Kõik söödad 100 

17. Aldriin  
(üksikult või 
kombineeritult 
väljendatud dieldriinina) 
 
 

17.1. Kõik söödad, 
neist:  
17.1.1.rasvad ja õlid; 
17.1.2. kalasööt. 
 

0,01 
 

0,1 
0,02 

(aldriini ja dieldriini 
maksimumsisaldused eraldi 

või koos, väljendatud 
dieldriinina) 

18. Dieldriin  
(üksikult või 
kombineeritult 
väljendatud dieldriinina) 

18.1.Kõik söödad, 
neist:  
18.1.1. rasvad ja õlid; 
18.1.2. kalasööt. 
 

0,01 
 

0,1 
0,02 

(aldriini ja dieldriini 
maksimumsisaldused eraldi 

või koos, väljendatud 
dieldriinina) 

19. Kampekloor 
(toksafeen) 
indikaatorühendite CHB 
26, 50 ja 62 summa 2 

19.1. Kalad ja muud veeloomad, 
nendest valmistatud tooted ja nende 
kõrvalsaadused, v.a kalaõli. 
19.1.1. Kalaõli 1 
19.1.2. Kalasööt 1 

0,02 
 
 

0,2 
0,05 

20. Klordaan (cis- ja 
transisomeeride ning 
oksüklordaani summa, 
väljendatud klordaanina) 

20.1. Kõik söödad, 
neist: 
20.1.1. rasvad ja õlid. 

0,02 
 

0,05 

21. DDT (DDT-, DDD- 
(või TDE-) ja DDE-
isomeeride summa, 
väljendatud DDT-na)  

21.1. Kõik söödad, 
neist: 
21.1.1. rasvad ja õlid.  

0,05 
 

0,5  

22. Endosulfaan (α- ja β-
isomeeride ning 
endosulfaansulfaadi 
summa, väljendatud 
endosulfaanina) 

22.1. Kõik söödad 
neist: 
22.1.1. mais ja selle töötlemise 
saadused; 
22.1.2. seemneõli ja selle töötlemise 
saadused, v.a töötlemata taimeõli; 
22.1.3. töötlemata taimeõli; 
22.1.4. kalade täissööt. 

0,1 
 

0,2 
 

0,5 
 

1,0 
0,005 



23. Endriin (endriini ja 
δ-ketoendriini summa, 
väljendatud endriinina) 

23.1. Kõik söödad, 
neist 
23.1.1. rasvad ja õlid. 

0,01 
 

0,05 
24. Heptakloor 
(heptakloori ja 
heptakloorepoksiidi 
summa, väljendatud 
heptakloorina) 

24.1. Kõik söödad, 
neist: 
24.1.1. rasvad ja õlid. 

0,01 
 

0,2 

25. Heksaklorobenseen 
(HCB) 

25.1. Kõik söödad 
neist: 
25.1.1. rasvad ja õlid. 

0,01 
 

0,2 
26. Heksaklorotsüklo-
heksaan (HCH)  
26.1 α-isomeer 

26.1.1. Kõik söödad, 
neist: 
26.1.1.1. rasvad ja õlid. 

0,02 
 

0,2 

26.2 β-isomeer 26.2.1. Kõik söödad, 
neist: 
26.2.1.1. rasvad ja õlid. 
26.2.2. Kõik segasöödad, 
neist: 
26.2.2.1. piimakarja segasööt. 

0,01 
 

0,1 
0,01 

 
0,005 

26.3 γ-isomeer 
26.3.1. Kõik söödad, 
neist: 
26.3.1.1. rasvad ja õlid. 

0,2 
 
2 

27.1.1. Taimne söödamaterjal, v.a 
taimeõli ja selle kõrvalsaadused 

0,75 ng WHO-PCDD/F-
TEQ/kg 3 4 

27.1.2. Taimeõli ja selle 
kõrvalsaadused 

0,75 ng WHO-PCDD/F-
TEQ/kg 3 4 

27.1.3. Mineraalsööt 1,0 ng WHO-PCDD/F-
TEQ/kg 3 4 

 
27.1.4. Loomarasv, sh piima- ja 
munarasv 

2,0 ng WHO-PCDD/F-
TEQ/kg 3 4 

27.1.5. Muud maismaaloomade 
saadused, sh piim ja piimatooted ning 
munad ja munatooted 

0,75 ng WHO-PCDD/F-
TEQ/kg 3 4 

27.1.6. Kalaõli 6,0 ng WHO-PCDD/F-
TEQ/kg 3 4 

27.1.7. Kalad ja muud veeloomad, 
nende saadused ja kõrvalsaadused, v.a 
kalaõli ja kalavalgu üle 20% 
rasvasisaldusega hüdrolüsaat 6 

1,25 ng WHO-PCDD/F-
TEQ/kg 3 4 

27.1.8. Kalavalgu üle 20% 
rasvasisaldusega hüdrolüsaat 

2,25 ng WHO-PCDD/F-
TEQ/kg 3 4 

27.1.9. Sideainete ja paakumisvastaste 
ainete funktsionaalrühma kuuluvad 
söödalisandid kaoliinsavi, 
kaltsiumsulfaatdihüdraat, vermikuliit, 
natroliitfonoliit, sünteetilised 
kaltsiumaluminaadid ja setteline 
klinoptiloliit 

0,75 ng WHO-PCDD/F-
TEQ/kg 3 4 

27.1.10. Mikroelementühendite 
funktsionaalrühma kuuluvad 
söödalisandid 

1,0 ng WHO-PCDD/F-
TEQ/kg 3 4 

27.1. Dioksiin 
(polükloordibenso-para-
dioksiinide (PCDDd) ja 
polüklooritud 
dibensofuraanide 
(PCDFd) summa 
väljendatud Maailma 
Terviseorganisatsiooni 
(WHO) toksilisus 
ekvivalendina, kasutades 
toksilisuse 
ekvivalentfaktoreid 
WHO-TEF, 1997) 5 

27.1.11. Eelsegud 1,0 ng WHO-PCDD/F-
TEQ/kg 3 4 



27.1.12. Segasööt, v.a lemmikloomade, 
kalade ja karusloomade segasööt 

0,75 ng WHO-PCDD/F-
TEQ/kg 3 4 

27.1.13. Kalade ja lemmikloomade sööt 2,25 ng WHO-PCDD/F-
TEQ/kg 3 4 

27.2.1. Taimne söödamaterjal, v.a 
taimeõli ja selle kõrvalsaadused 

1,25 ng WHO-PCDD/F-
PCB-TEQ/kg 3 

27.2.2. Taimeõli ja selle 
kõrvalsaadused 

1,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-
TEQ/kg 3 

27.2.3. Mineraalsööt 1,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-
TEQ/kg 3 

27.2.4. Loomarasv, sh piima- ja 
munarasv 

3,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-
TEQ/kg 3 

27.2.5. Muud maismaaloomade 
saadused, sh piim ja piimatooted ning 
munad ja munatooted 

1,25 ng WHO-PCDD/F-
PCB-TEQ/kg 3 

27.2.6. Kalaõli 24,0 ng WHO-PCDD/F-
PCB-TEQ/kg 3 

27.2.7. Kalad ja muud veeloomad, 
nende saadused ja kõrvalsaadused, v.a 
kalaõli ja kalavalgu üle 20% 
rasvasisaldusega hüdrolüsaat 6 

4,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-
TEQ/kg 3 

27.2.8. Kalavalgu üle 20% 
rasvasisaldusega hüdrolüsaat 

11,0 ng WHO-PCDD/F-
PCB-TEQ/kg 3 

27.2.9. Sideainete ja paakumisvastaste 
ainete funktsionaalrühma kuuluvad 
söödalisandid 

1,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-
TEQ/kg 3 

27.2.10. Mikroelementühendite 
funktsionaalrühma kuuluvad 
söödalisandid 

1,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-
TEQ/kg 3 

27.2.11. Eelsegud 1,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-
TEQ/kg 3 

27.2.12. Segasööt, v.a lemmikloomade, 
kalade ja karusloomade segasööt  

1,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-
TEQ/kg 3 

27.1 Dioksiinide ja 
dioksiinitaoliste PCBde 
sisalduse summa 
(polüklooritud dibenso-
para-dioksiinide 
(PCDDd), polüklooritud 
dibensofuraanide 
(PCDFd) ja 
polüklooritud 
bifenüülide (PCBd) 
summa, väljendatuna 
Maailma 
Terviseorganisatsiooni 
(WHO) 
toksilisusekvivalendina, 
kasutades toksilisuse 
ekvivalentfaktoreid 
WHO-TEF, 1997) 5 

27.2.13. Kalade ja lemmikloomade sööt 7,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-
TEQ/kg 3 

30. Kestadeta hariliku 
pöögi (Fagus silvatica 
L.) pähklid  
33. Purgatiivpähkel  
(Jatropha curcas L.) 
35. India sinep  
(Brassica juncea (L.) 
Czern. ja Coss. ssp. 
integrifolia (West.) 
Thell.) 
36. Sarepta sinep  
(Brassica juncea (L.) 
Czern. ja Coss. ssp. 
Juncea) 
37. Hiina sinep  
(Brassica juncea (L.) 
Czern. ja Coss. ssp. 
juncea var. lutea Batalin) 
38. Must sinep  
(Brassica nigra (L.) 
W. D. J. Koch) 

30, 33 ja 35―39. Kõik söödad 
Veerus 1 loetletud 

taimeliikide seemned ja viljad 
ning nende töötlemissaadused 
võivad esineda söödas ainult 

mikrokogustes, mis ei ole 
kvantitatiivselt määratavad 

 



39. Etioopia sinep  
(Brassica carinata 
A. Braun) 

40.1.Söödamaterjalid 1,25 
40.2. Koerte, vasikate, küülikute, 
hobuslaste, lüpsiloomade, munalindude, 
kalkunite (alates 12. nädalast), 
munakanade (noorlinnud alates 16. 
nädalast) segasööt 

1,25 

40.3. Broilerkanade, munakanade 
(noorlinnud kuni 16 nädalat) ja 
kalkunite (kuni 12 nädalat) segasööt 
tapmiseelsel perioodil, kui 
lasalotsiidnaatriumi kasutada on 
keelatud (keeluajasööt) 

1,25 

40.4. Teiste loomaliikide segasööt  3,75 

40. Lasalotsiidnaatrium 

40.5. Eelsegud kasutamiseks söödas, 
milles on keelatud kasutada 
lasalotsiidnaatriumi 

Aine piirmäär 
eelsegus on 

kontsentratsioon, 
mis ei anna 

eelsegu 
kasutamisjuhendi 
järgimise korral 

tulemuseks 
ainekogust, mis 
on sööda kohta 

kehtestatud 
piirmäärast 

suurem kui 50% 
41.1. Söödamaterjalid  0,7 
41.2. Kalkunite, küülikute, hobuslaste, 
munalindude ja munakanade 
(noorlinnud alates 16. nädalast) 
segasööt 

0,7 

41.3. Broilerkanade segasööt 
tapmiseelsel perioodil, kui narasiini 
kasutada on keelatud (keeluajasööt). 

0,7 

41.4. Teiste loomaliikide segasööt  2,1 

41. Narasiin 

41.5. Eelsegud kasutamiseks söödas, 
milles on keelatud kasutada narasiini 

Aine piirmäär 
eelsegus on 

kontsentratsioon, 
mis ei anna 

eelsegu 
kasutamisjuhendi 
järgimise korral 

tulemuseks 
ainekogust, mis 
on sööda kohta 

kehtestatud 
piirmäärast 

suurem kui 50% 
42.1. Söödamaterjalid  0,7 42. 

Salinomütsiinnaatrium 42.2. Hobuslaste, kalkunite, 
munalindude ja munakanade 
(noorlinnud alates 12. nädalast) 
segasööt 

0,7 



42.3. Broilerkanade, munakanade 
(noorlinnud kuni 12 nädalat) ja 
broilerküülikute segasööt tapmiseelsel 
perioodil, kui salinomütsiinnaatriumi 
kasutada on keelatud (keeluajasööt) 

0,7 

42.4. Teiste loomaliikide segasööt 2,1 
42.5. Eelsegud kasutamiseks söödas, 
milles on keelatud kasutada 
salinomütsiinnaatriumi 

Aine piirmäär 
eelsegus on 

kontsentratsioon, 
mis ei anna 

eelsegu 
kasutamisjuhendi 
järgimise korral 

tulemuseks 
ainekogust, mis 
on sööda kohta 

kehtestatud 
piirmäärast 

suurem kui 50% 
43.1. Söödamaterjalid  1,25 
43.2. Hobuslaste, koerte, 
väikemäletsejaliste, nagu lambad ja 
kitsed, partide, veiste, lüpsikarja, 
munalindude, munakanade (noorlinnud 
alates 16. nädalast) ning kalkunite 
(alates 16. nädalast) segasööt 

1,25 

43.3. Broilerkanade, munakanade 
(noorlinnud kuni 16 nädalat) ja 
kalkunite (kuni 16 nädalat) segasööt 
tapmiseelsel perioodil, kui 
monensiinnaatriumi kasutada on 
keelatud (keeluajasööt) 

1,25 

43.4. Teiste loomaliikide segasööt 3,75 

43. Monensiinnaatrium 

43.5. Eelsegud kasutamiseks söödas, 
milles on keelatud kasutada 
monensiinnaatriumi 

Aine piirmäär 
eelsegus on 

kontsentratsioon, 
mis ei anna 

eelsegu 
kasutamisjuhendi 
järgimise korral 

tulemuseks 
ainekogust, mis 
on sööda kohta 

kehtestatud 
piirmäärast 

suurem kui 50% 
44.1. Söödamaterjalid  0,25 
44.2. Munalindude ja munakanade 
(noorlinnud alates 16. nädalast) 
segasööt 

0,25 

44.3. Broilerkanade segasööt 
tapmiseelsel perioodil, kui 
semduramütsiinnaatriumi kasutada on 
keelatud (keeluajasööt) 

0,25 

44. 
Semduramütsiinnaatrium 

44.4. Teiste loomaliikide segasööt   0,75 



44.5. Eelsegud kasutamiseks söödas, 
milles on keelatud kasutada 
semduramütsiinnaatriumi 

Aine piirmäär 
eelsegus on 

kontsentratsioon, 
mis ei anna 

eelsegu 
kasutamisjuhendi 
järgimise korral 

tulemuseks 
ainekogust, mis 
on sööda kohta 

kehtestatud 
piirmäärast 

suurem kui 50% 
45.1. Söödamaterjalid  0,05 
45.2. Hobuslaste, küülikute, kalkunite 
(alates 16. nädalast), munalindude ja 
munakanade (noorlinnud alates 16. 
nädalast) segasööt 

0,05 

45.3. Broilerkanade ja kalkunite (kuni 
16 nädalat) segasööt tapmiseelsel 
perioodil, kui 
maduramütsiinammooniumi alfa 
kasutada on keelatud (keeluajasööt) 

0,05 

45.4. Teiste loomaliikide segasööt  0,15 

45. Maduramütsiin-
ammoonium alfa 

45.5. Eelsegud kasutamiseks söödas, 
milles on keelatud kasutada 
maduramütsiinammooniumi alfa 

Aine piirmäär 
eelsegus on 

kontsentratsioon, 
mis ei anna 

eelsegu 
kasutamisjuhendi 
järgimise korral 

tulemuseks 
ainekogust, mis 
on sööda kohta 

kehtestatud 
piirmäärast 

suurem kui 50% 
46.1. Söödamaterjalid  0,7 
46.2. Munalindude ja munakanade 
(noorlinnud alates 16. nädalast) 
segasööt 

0,7 

46.3. Broilerkanade, broilerküülikute, 
aretusküülikute ja kalkunite segasööt 
tapmiseelsel perioodil, kui 
robenidiinhüdrokloriidi kasutada on 
keelatud (keeluajasööt) 

0,7 

46.4. Teiste loomaliikide segasööt  2,1 

46. 
Robenidiinhüdrokloriid 

46.5. Eelsegud kasutamiseks söödas, 
milles on keelatud kasutada 
robenidiinhüdrokloriidi 

Aine piirmäär 
eelsegus on 

kontsentratsioon, 
mis ei anna 

eelsegu 
kasutamisjuhendi 
järgimise korral 

tulemuseks 
ainekogust, mis 
on sööda kohta 

kehtestatud 



piirmäärast 
suurem kui 50% 

47.1. Söödamaterjalid  0,4 
47.2. Munalindude ja munakanade 
(noorlinnud alates 16. nädalast) 
segasööt 

0,4 

47.3. Broilerkanade segasööt 
tapmiseelsel perioodil, kui dekokvinaadi 
kasutada on keelatud (keeluajasööt) 

0,4 

47.4. Teiste loomaliikide segasööt 1,2 

47. Dekokvinaat 

47.5. Eelsegud kasutamiseks söödas, 
milles on keelatud kasutada 
dekokvinaadi 

Aine piirmäär 
eelsegus on 

kontsentratsioon, 
mis ei anna 

eelsegu 
kasutamisjuhendi 
järgimise korral 

tulemuseks 
ainekogust, mis 
on sööda kohta 

kehtestatud 
piirmäärast 

suurem kui 50% 
48.1. Söödamaterjalid  0,03 

48.2. Munalindude, munakanade 
(noorlinnud alates 16 nädalast) ja 
kalkunite (alates 12 nädalast) segasööt 

0,03 

48.3. Broilerkanade ja kalkunite (kuni 
12 nädalat) segasööt tapmiseelsel 
perioodil, kui 
halofuginoonvesinikbromiidi kasutada 
on keelatud (keeluajasööt) 

0,03 

48.4. Teiste loomaliikide segasööt, v.a 
munakanade (kuni 16 nädalat) segasööt 

0,09 

48. Halofuginoon-
vesinikbromiid 

48.5. Eelsegud kasutamiseks söödas, 
milles on keelatud kasutada 
halofuginoonvesinikbromiidi 

Aine piirmäär 
eelsegus on 

kontsentratsioon, 
mis ei anna 

eelsegu 
kasutamisjuhendi 
järgimise korral 

tulemuseks 
ainekogust, mis 
on sööda kohta 

kehtestatud 
piirmäärast 

suurem kui 50% 
49.1. Söödamaterjalid  0,5 

49.2. Hobuslaste, munalindude ja 
munakanade (noorlinnud alates 16. 
nädalast) segasööt 

0,5 

49. Nikarbasiin 

49.3. Broilerkanade segasööt 
tapmiseelsel perioodil, kui nikarbasiini 
kasutada (koos narasiiniga) on keelatud 

0,5 



(keeluajasööt) 

49.4. Teiste loomaliikide segasööt 1,5 
49.5. Eelsegud kasutamiseks söödas, 
milles on keelatud kasutada 
narasiin/nikarbasiini 

Aine piirmäär 
eelsegus on 

kontsentratsioon, 
mis ei anna 

eelsegu 
kasutamisjuhendi 
järgimise korral 

tulemuseks 
ainekogust, mis 
on sööda kohta 

kehtestatud 
piirmäärast 

suurem kui 50% 
50.1. Söödamaterjalid  0,01 
50.2 Munalindude, munakanade 
(noorlinnud alates 16. nädalast) ja 
broilerkalkunite (alates 12. nädalast) 
segasööt 

0,01 

50.3. Broiler- ja aretusküülikute 
segasööt tapmiseelsel perioodil, kui 
diklasuriili kasutada on keelatud 
(keeluajasööt) 

0,01 

50.4. Teiste loomaliikide segasööt, v.a 
munakanade (noorlinnud kuni 16 
nädalat), broilerkanade ja 
broilerkalkunite (kuni 12 nädalat) 
segasööt 

0,03 

50. Diklasuriil 

50.5. Eelsegud kasutamiseks söödas, 
milles on keelatud kasutada diklasuriili 

Aine piirmäär 
eelsegus on 

kontsentratsioon, 
mis ei anna 

eelsegu 
kasutamisjuhendi 
järgimise korral 

tulemuseks 
ainekogust, mis 
on sööda kohta 

kehtestatud 
piirmäärast 

suurem kui 50% 
 
2 Numeratsioon vastavalt Parlarile, eesliitega kas “CHB” või “Parlar ” 
— CHB 26: 2-endo,3-ekso,5-endo, 6-ekso, 8,8,10,10-oktoklorobornaan 
— CHB 50: 2-endo,3-ekso,5-endo, 6-ekso, 8,8,9,10,10-nonaklorobornaan 
— CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonaklorobornaan 
3 Sisalduse ülempiir; sisalduse ülempiir arvutatakse eeldusel, et kõigi allpool määramispiiri olevate eri 
analoogide väärtused võrduvad määramispiiriga. 
5 Maailma Terviseorganisatsiooni koosoleku otsustel (Van den Berg et al., 1998, Toxic Equivalency Factors 
(TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife. 
Environmental Health Perspectives, 106(12), 775) 
 
Analoog TEFi väärtus Analoog TEFi väärtus 
Dibenso-p-dioksiinid (PCDDd 
2,3,7,8-TCDD 
1,2,3,7,8-PeCDD 
1,2,3,4,7,8-HxCDD 

 
1 
1 
0,1 

Dioksiinitaolised PCBd: 
 
m- ja p- ning mono-orto-
asendatud PCBd 

 
 
 
 



1,2,3,6,7,8-HxCDD 
1,2,3,7,8,9-HxCDD 
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 
OCDD 
 
Dibensofuraanid (PCDFd) 
2,3,7,8-TCDF 
1,2,3,7,8-PeCDF 
2,3,4,7,8-PeCDF 
1,2,3,4,7,8-HxCDF 
1,2,3,6,7,8-HxCDF 
1,2,3,7,8,9-HxCDF 
2,3,4,6,7,8-HxCDF 
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 
OCDF 

0,1 
0,1 
0,01 
0,0001 
 
 
0,1 
0,05 
0,5 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,01 
0,01 
0,0001 

 
m- ja p- asendatud PCBd 
PCB 77 
PCB 81 
PCB 126 
PCB 169 
 
Mono-orto-asendatud PCBd 
PCB 105 
PCB 114 
PCB 118 
PCB 123 
PCB156 
PCB 157 
PCB 167 
PCB 189 

 
 
0,0001 
0,0001 
0,1 
0,01 
 
 
0,0001 
0,0005 
0,0001 
0,0001 
0,0005 
0,0005 
0,00001 
0,0001 
 

T = tetra; Pe = penta; Hx = heksa; Hp = hepta; O = okta; CDD = klorodibensodioksiin; CDF = 
klorodibensofuraan; CB = klorobifenüül. 
 
6 Karusloomasööda valmistamiseks otse ja vahetöötlemiseta tarnitav kala vabastatakse piirmäärast ning 
lemmikloomade, loomaaia- ja tsirkuseloomade otsetoitmiseks 
kasutatava värske kala suhtes rakendatakse piirmäärasid 4,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ ja 8,0 WHO-PCDD/F-
PCB-TEQ toote kg kohta. Kõnealustest loomadest (karusloomad, 
lemmikloomad, loomaaia- ja tsirkuseloomad) saadud töödeldud loomsed valgud ei tohi sattuda toiduahelasse 
ning nende söötmine põllumajandusloomadele, 
keda peetakse, nuumatakse või aretatakse toidu tootmise eesmärgil, on keelatud. 
L 32/48 ET Euroopa Liidu Teataja 4.2.2006 
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