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Milleks selline projekt

Toiduainete autentsus on oluliseks mureks nii tarbijatele kui ka kogu 
toiduainetööstusele põllumajandus tootjatest ja tootmisest kuni 
turustamise ja reguleerimiseni.

Kuna võltsimine ja päritolu varjamine on klientide suhtes petlik ja 
kujutab endast ohtu rahvatervisele ja majanduslikku ohtu 
kasvatajatele, otsitakse võimalusi toidu autentimiseks erinevate 
meetoditega

Alati on mängus kellegi majanduslik kasu!



Millest alustada

• Kirjandus

• Kogemus – Soome 
https://www.luke.fi/en/projects/alkuperaltaan-aidot/ 

• Koostöö –
• Agroisolab GmbH D-PL-14370-01-00 according to DIN EN ISO/IEC 17025:2018 



Stabiilsete isotoobid

• Looduslikud elemendid on enamasti isotoopide segud

• Elementide isotoopide arvukus võib varieeruda sõltuvalt 
materjali päritolust – H, C, O, N ja S stabiilsete isotoopide 
arvukuse suhted on kõige tüüpilisemalt kasutatav materjali 
päritolu tuvastamiseks D/H, 18O/16O, 13C/12C, 15N/14N, 34S/32S, 87Sr/86Sr

• IRMS võimaldab mõõta isotoopide arvukust väga suure 
täpsusega



Analüüsi meetod

• Proovide ettevalmistamine

• külmutamine

• külm kuivatamine

• eraldamine

• ekstraheerimine

• EA CF-IRMS 

• mõõtmine

• tulemuste analüüs



Plaanid 2020. aastaks

• Projekti ettevalmistamine, koostöö arutelud 
• Valimi koostamine – üle Eesti valitakse välja vähemalt 15 

maasikakasvatust nii, et kogu Eesti oleks kaetud. 
• Maasika-, vee- ja mullaproovide võtmine ja täiendavate andmete 

kogumine
• Maasikaproovide võtmine Läti tootjate põldudelt 
• Proovide analüüsimine – proovide isotoopanalüüsid tellitakse 

Saksamaalt Agroisolab GmbH laborist www.agroisolab.de
• Kohtumine Soome ja Saksa kolleegidega 
• Analüüsiandmete andmebaasi loomine esmaste andmetega



Valimi valimine

• piisav, et iseloomutaks kogu Eestit
• kõik piirkonnad oleksid kaasatud
• suurema tootlikkusega piirkonnad 

suuremalt esindatud



Osalejate leidmine

• vähemalt 15 tootjat

• suurimad tootjad

• koostöö Soomega

• AITÄHH!!!



Proovide kogumine

• ajastus juuni-juuli

• proovide võtmise meetod

• proovi andmed

• proovide kogumine ja hoiustamine

• proovide saatmine

• tulemuste ootamine



Esimesed tulemused

Maasikad

• Isotoobid: D/H, 18O/16O, 13C/12C, 15N/14N, 34S/32S, 87Sr/86Sr

• Genoomi analüüsid

Muld

• pH P K Ca Mg Cu Mn B 

• KCl extraction 15N/14N [‰]

Kastmisvesi
18O/16O, D/H 



Maasikaproovide analüüsi tulemused

• maasikaproovide  D/H ja 18O/16O isotoopide suhted on 
omased põhjapoolsetele andmestikele

• andmestiku varieeruvus näitab, et on  head 
eristamisvõimalused üksikute maasikapõldude eristamiseks 

• strontsiumi isotoopide suhteid arvestades, ei parane 
diferentseerumisvõimalus

• Mulla ja kastmisvee isotoopanalüüsid ei anna lisaväärtust



Tootjate eristamine



Riikide eristamine

• eristada saab lõunas 
paiknevad riigid ja 
Hiina

• mõningane kattuvus 
Poolaga ja 
Saksamaaga



Kokkuvõte 2020. aasta tulemustest

• Maasikate andmebaasiga alustatud 

• Covid-19 mõjutused (koostöö kohtumised, laborite külastused jäid ära, Lätist, 
Leedust polnud võimalik proove koguda)

• Loobuda mulla ja kastmisvee isotoop analüüsidest kuna need analüüsid ei andud 
lisaväärtust

• Loobuda strontsiumi isotoobi analüüsist

• Esmased tulemused näitavad, et genoomianalüüsiga on võimalik maasikasorte 
määrata/eristada.



2020. aasta tegevuste kokkuvõte

• üle Eesti valiti välja 18 tootjat

• seoses COVID-19 epideemia ja reisipiirangutega jäid sellel aastal väljastpoolt Eestit 
maasikaproovid võtmata

• iga tootja juurest (kokku 17 tootjat, ühe tootja juurest kahelt erinevalt põllult) võeti 3 
maasikaproovi, mullaproov ja kastmisvee proov. Veeproovi ei võetud nende tootjate juurset, 
kellel puudus kastmissüsteem (kastmine ainult looduslikul teel – vihmavesi);

• koguti andmed ka väetiste kasutamise ning maasikataimede kohta – kas on esimese aasta frigo
taimed või ei;

• maasikaproovidest analüüsiti järgnevaid isotoope: 18O/16O[‰]; D/H [‰]; 13C/12C [‰]; 15N/14N 
[‰]; 34S/32S [‰] ning 87Sr/86Sr. 

• analüüsiti maasikapõldude mulda. Teostati nii isotoop- kui agrokeemiline analüüs. 

• analüüsiti maasikapõldude kastmisvees sisalduvaid stabiilseid isotoope;

• teostati Eestis kasvatatava 5 maasikasordi genoomi analüüs 

• 2020 aasta analüüsitulemuste põhjal loodi eesti maasikate isotoopide andmekogu. 



Plaanid 2021. aastaks

• maasika proovide kogumine 
(Eesti, Läti)

• parem ajastamine proovide 
kogumisel

• koostöö Soomega ja 
Saksamaaga - külastused



Teise aasta tulemused



Analüüsitud koevee isotoobid δ18O ja δ2H
2021. saagiaasta maasikaproovide 
koevedeliku  tulemutest on näha, et  
võrreldes eelmise aasta (2020) 
võrdlusproovidega on nendes rohkem 
rikastatud isotoopide tunnuseid. 

See võib viidata pikemale soojaperioodile 
vahetult enne koristamist

See rikastatud trend ei ole nähtav 
orgaanilise fraktsiooni (org δ18O ja δ2H) 
δ18O ja δ2H puhul.



Tootjate võrdlus

tulemused on sarnased 
eelmise aasta 
tulemustega

võimalus eristada 
tootjaid omavahel 



Võrdlus Soomega

Mõningane kattuvus Soome 
tulemustega
Kas tegemist võib olla Eestist 
võetud proovidega?



Plaanid 2022. aastaks

• proovide kogumine Eesti, Läti, Leedu

• koostöö kohtumised Soome ja Saksamaa kolleegidega

• lisa analüüsid - Agroisolab on laiendanud energiat hajutava 
röntgenfluorestsentsi (ED-XRF) spektromeetri
töövaldkonda

• esimeste kontrollproovide võtmine Põllumajandus ja 
toiduameti poolt (PTA)



Proovide kogumine 2022 a.
Eesti tootjaid 18+3
Läti tootjaid 11
Leedu tootjaid 7



Analüüsid 2022. aastal

Maasikad

• Isotoobid: D/H, 18O/16O, 13C/12C, 15N/14N, 34S/32S

• ED-XRF Mg Al Si P S Cl K Ca Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Br
Rb Sr Y Nb Mo Ag Cd In W Pb Bi Th U



Kontrollproovid

• 2022. aastal võeti PTA ametnike poolt 5 maasikaproovi 
jaemüügist, erinevatest Eesti piirkondadest

• Proovid analüüsiti Saksamaal Agroisolab GmbH stabiilsete 
isotoopide suhtes ja saadud tulemusi võrreldi Eesti 
andmebaasi 2020 a. ja 2021 a. andmetega



Kontrollproovide tulemused



Kontrollproovide tulemused

• 3 proovi viiest näitavad piisavalt sarnaseid 
isotoopide tunnuseid (COHNS) elementides 
ning on hästi kooskõlas praeguse Eesti 
maasikate andmebaasi vahemikkudega (2020 
a. + 2021 a.). 

• Järeldus: ei ole põhjust kahtlustada vale 
geograafilist päritolu. Deklareeritud päritolu 
“Eesti” saab kinnitada.



Kontrollproovide tulemused

Järeldus: ei ole olulisi tõendeid Eesti 
päritolu ümberlükkamiseks.
Kuid muutunud δ2H väärtuse 
tulenevalt oleks vaja lisaandmeid 
proovi piirkondliku päritolu kohta 
(maakond/vald) ning analüüsida 
täiendavalt saadud infot.



Kontrollproovide tulemused

Tegemist oli ainukese prooviga, mille puhul PTA 
proovivõtja oli kirjutanud proovi kaaskirjale 
konkreetse tootja nime

Palusime laborilt uut hindamist kuna mainitud 
tootja osaleb ka meie referent andmebaasi 
loomise projektis, seega meil  peaksid olema 
andmed millega võrrelda.

Kordusanalüüsil kasutati ka 2022. aasta 
andmebaasi tulemusi. Tulemusena võis 95% 
tõenäosusega väita et tegemist on Eestist pärit 
maasikaga.

Kuid ka siis ei saa öelda, et tegemist oleks just 
selle tootja maasikatega. Siiski ei välistatud 
võimalust, et mari on kasvanud samas 
piirkonnas.



2022. aasta tulemused

• Tulemused mõnevõrra erinevad 
ootuspärastest tulemustest

(ilmastiku andmed)

• Hea täiendus andmebaasi (erinevus 
rikastab )



2022. aasta tulemused - isotoobid



2022. aasta tulemused – ED-XRF

• 29 elemendi hindamisel suudeti välja tuua 6 elementi, mis 
tagavad nii 2022. aasta kui 2021. aasta tulemuste põhjal  
Balti riikide põhjalikuma eristumise. Selleks sobivad 
elemendid Bi, Ni, Zn, Si, Mn ja Y



2022. aasta tulemused isotoobid +6 elementi

• Joonis : Diskriminantanalüüs, mis sisaldab Eesti võrdlusproove aastast 2022 ning võrdlusandmeid Balti riikidest ja Soomest. Hindamine põhineb δ2H, δ18O, δ13C, δ15N ja 
δ34S isotoopide väärtustel ning 6 elemendi (Bi, Ni, Zn, Si, Mn, Y) kvantifitseerimisel.



Kokkuvõte

• Kaugemate riikide eristamiseks sobivad (CHNSO) elementide stabiilsed 
isotoobid, eriti hapnik ja vesinik. Näiteks Poolast pärit maasikaid saab Eesti 
päritolust hästi eristada.

• Väiksemate vahemaade puhul, näiteks Balti riikide puhul, on eristamine 
võimalik ainult täiendavate geoloogiliste parameetrite lisamisega. Praegustel 
andmetel on selleks sobivad Bi, Ni, Zn, Si, Mn, Y elemendid.

• Edaspidi peaks piisama andmebaasi uuendamiseks ca 10 kohalikust proovist 
aastas (isotoopide analüüsid + elemendid).



Projekti kokkuvõte

• on moodustatud esialgne maasikate CHNSO stabiilsete 
isotoopanalüüside andmebaas 2020-2022 aastate põhjal, mis 
vajab täiendamist järgnevatel aastatel.

• andmebaas on juba kasutatav päritolu hindamiseks 
kaugemate geograafiliste punktide suhtes (Poola, Hispaania, 
Kreeka?)



Kuidas edasi ?

• Andmebaasi täiendamine ja ajakohastamine

• Koostöö jätkamine Soomega

• Ametlik kontroll
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Maasikaprojekti osalised:

Katrin Idla
Heidi Kollo
Piret Van Der Sman
Aive Haavel
Priit Penu
Liina Kruus

kõik PMK töötajad, kes on nõu ja 
jõuga abiks olnud!

Täname!



Tänan tähelepanu eest!

Liina Kruus 

Põllmajandusuuringute Keskus

Teravilja ja söötade labori juhataja 
liina.kruus@pmk.agri.ee


