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Lühikokkuvõte 

 

Antud uurimustöö eesmärgiks oli anda ülevaade maisi kasvatamisest Eestis, GM maisist ja 

selle kasvatamisest ning samuti GM maisi mõjudest keskkonnale: mõju mitte-eesmärk 

putukatele ja leviku potentsiaal transpordiga. Samuti oli üheks eesmärgiks ka välja 

selgitada GM maisi võimalik mõjud keskkonnale Eesti tingimustes ning arutleda GM maisi 

kasvatamise vajaduse üle. Euroopas on küll ühe GM maisi (MON810) kasvatamine 

lubatud, kuid Eesti ei ole seda heaks kiitnud. MON810 põhieesmärgiks on tõrje 

varreleediku vastu, kuid õnneks ei ole varreleedik veel Eestisse jõudnud, seega ei oleks 

antud hetkel ka MON810 maisi kasvatamine põhjendatud. Seevastu oleks Eestis kasu 

glüfosaadiresistentse sordi kasvatamisest, kuna tänu GM maisile vähenevad kulutused nii 

taimekaitsele kui ka põllutöödele. Analüüsitud katsetest uuriti GM maisi mõju lutikalistele, 

lepatriinulastele, jooksiklastele, ämblikele ja vesikirpudele. Tulemustest selgus, et GM 

maisil on negatiivne mõju ainult vesikirpudele ja kõrges kontsentratsioonis ka 

lepatriinudele Globaalsetes ekspordi ja impordi tingimustes võivad GM maisi seemned 

levida riikidesse, kus need ei tohiks kasvada. Uuringutest selgus, et Lõuna – Koreasse oli 

transpordi käigus sattunud GM taimed. Positiivseid GM proove leiti nii sadama ümbrusest, 

karjalautade juurest kui ka sööda tootmisettevõtte ligidalt.  

The goal of this reasearch was to give an overview of maize cultivation in Estonia, about 

GM maize and its cultivation, as well as the effects on the environment: impacts on non-

target insects and potential spread with transportation. One of the aims was also to identify 

GM maize potential risks on environment in Estonia and to discuss about the need of GM 

maize cultivation. Although it is allowed to cultivate MON810 in Europe, Estonia has not 

give a permission for that. The main goal of growing MON810 is to protect plants from 

European Corn Borer, but fortunately no European Corn Borer has been spotted in Estonia. 

Therefore at the moment there is no reason to grow MON810 in Estonia. In contrast, 

Estonia would benefit from growing glyphosate resistant varietys, which would reduce the 

workload, decrease the need for herbicides and increase the yield. The analysed studies 

researched GM maize impact on Heteroptera, Coccinellidae, Coleoptera, Araneae and 

Daphnia magma. Studies showed that GM maize had a negative impact on Daphnia 

magma and also to Coccinellidae when it was fed with higher concentration of GM maize. 

In global exports and imports conditions the GM maize seeds could spread into the 
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countries where the GM maize cultivation is forbidden. Studies showed that GM plants 

were released into environment during the transportation of grain in the Republic of Korea. 

Researchers found GM positive samples near the port, livestock and also near the feed 

manufacturing plants 
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SISSEJUHATUS 

 

Geneetiliselt muundatud (edaspidi GM) organismidele kasvatuslubade väljastamise 

reeglistikku muudeti Euroopa Komisjoni poolt 2014. aasta lõpus mõnevõrra lihtsamaks 

(Euroopa Komisjon, 2014). Seetõttu on GM kultuurid aktuaalseks teemaks nii Eestis kui ka 

mujal maailmas. Aastal 2015 on Euroopas lubatud kasutada 39 GM kultuuri ning 

kasvatada üht (putukaresistentne mais MON810) (Euroopa Komisjon, 2015).  

Maisi kasvupind on Eestis kasvamas ja 2014. aastal oli maisi kasvupind juba 7400 ha 

(Statistikaamet, 2015). Eestis kasvatakse maisi ainult loomasöödaks, kuna enamasti tera ei 

suuda piisavalt valmida, et seda saaks kasutada toiduks. 

Maailmas on aga GMO taimede kasvatamine kasvutrendiga. 2014. aastal kasvatati 

maailmas 184 miljonit ha GM taimi, millest 55 miljonit ha (30% kogumaisist) oli GM 

maisi (James, 2014). 

Töö eesmärgiks oli anda ülevaade GM maisist ja selle kasvatamisest ning maisikasvatusest 

Eestis. Lisaks oli eesmärgiks välja selgitada GM maisi võimalikud mõjud keskkonnale 

Eesti tingimustes ning arutleda GM maisi kasvatamise vajaduse üle. Töö koostati 

teadusartiklite põhjal. 

Avaldan tänu töö juhendajale Evelin Loidule meeldiva koostöö ning nõuannete eest töö 

valmistamisel. 
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1. MATERJAL JA METOODIKA 

 

Bakalaurusetöö koostati kirjanduse põhjal ning tööks vajaminev materjal saadi teaduslikest 

andmebaasidest: Thomson Reuters ISI Web of Knowledge, Google Scholar ja Scopus. 

Artiklite valimisel sai otsustavaks see, et ka mõju mitte-eesmärk putukatele oli ka 

kajastatud tulemustes. Vajalike teadusartiklite leidmiseks kasutati otsingusõnana kõige 

enam  zea mays, mis pandi paari sõnadega gmo, mon 810, corn, gene flow, environment, 

potential risks, environmental risk assessments, soil, health, non target effect/insects/pests. 

Teadusartiklid koguti ajavahemikul 27.10.2014 kuni 10.05.2015.  
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2. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

2.1. Mais 

 

Mais (Zea mays) pärineb Andea regioonist, Kesk-Ameerikast (FAO, 2013). See on üks 

tähtsamaid teraviljasid ja seda kasvatatakse nii inimese- kui ka loomasöödaks. Aastal 2015 

kasvatakse maisi 184 miljonil hektaril kogusaagiga 1 miljard tonni.  

Mais kasvab piirkondades, kus on parasvöötmeline kuni troopiline kliima, mil ööpäevane 

temperatuur on üle 15 °C ning pole öökülma (FAO, 2013). Sortide kohanemisvõimed 

erinevas kliimas varieerub suuresti. Edukas kultiveerimine oleneb märgatavalt õigest sordi 

valikust, et valitud sordi kasvuperiood ühtiks hooaja kasvuperioodiga ning eesmärgiks 

miks antud kultuuri kasvatati. Vajalik on läbi viia ka uuringuid seoses sordivalikuga, et 

leida kõige sobilikumad sordid antud piirkonda. 

Kui keskmine päevane temperatuur kasvamisperioodi käigus on kõrgem kui 20°C, siis 

varajasemad sordid valmivad 80 kuni 110 päevaga, keskmised sordid aga 110 kuni 140 

päeva (FAO, 2013). Kui keskmised päeva temperatuurid on alla 20°C, siis läheb 

valmimiseks 10 kuni 20 päeva rohkem iga 0,5°C kohta, olenevalt sordist ja 1,5°C juures 

läheb maisil 200 kuni 300 päeva, et valmida. 

Kui keskmine päevane temperatuur on 10°C kuni 15°C, siis kasvatakse maisi peamiselt 

loomasöödaks, kuna tekib probleeme taime valmimisega külmades oludes. (FAO, 2013) 

Idanemiseks on vajalik vähemalt 10°C, kuid optimaalne on 18°C kuni 20°C. Taim on väga 

tundlik külmale, eriti idanemisfaasis, kuid talub see vastu kuuma ning kuiva olusid nii kaua 

kui taimel on piisavalt vett ja temperatuur on alla 45°C. 

Maisi loetakse lühipäeva taimede hulka. Taim saab hakkama enamustel muldadel, kuid 

mitte nii hästi väga tihedal savil ja väga liivastel muldadel. Muld võiks olla eelistatult hästi 

õhutatud ja kuivendatud, kuna mais on vastuvõtlik liigniiskusele. Üldiselt kasvab kultuur 

niikaua, kui säilitatakse mullaviljakus.  
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2.2. MAISIKASVATUS EESTIS 

 

Juba 1885. aastal kasvatati maisi teadaolevalt Sangaste, 1895. aastal Rooma mõisas 

(Kalling et al, 2009). Kuigi eeskätt saadi haljasmassi, loodeti kasvatada ka teravilja (eriti 

Lõuna – Eesti oludes). Tartu Ülikooli agronoomiateaduskonna katsed näitasid, et Eesti 

kliima oli sellel põllukultuuri jaoks liiga heitlik, sageli oli suvi külm. 

Kui 1955. aastal oli Eestis maisi alla 33 000 hektari, siis järgmisel aastal kõigest 18 200 

ning 1957. aastal ainult 3800 (Kalling et al, 2009). Kuigi haljasmassi saak nende aastate 

jooksul suurenes – 1955 oli see olnud 57 ja 1957. aastal juba 171 ts/ha. Maisikasvatuse 

korraldajad süüdistasid ebaõnnestumistes põlluharijaid: need ei tegelevat külvijärgse 

hoolduse, umbrohutõrje jms.  

Söödakultuurina kasutatava (siloks) maisi kasvupind Eestis aastatel 2004-2014 kõikudes 

1100-7400 hektari vahel, olles madalaim 2007 aastal 900 hektarit (Joonis 1.). Alates 

aastast 2011 on hakanud silomaisi kasvupind Eestis kasvama kuna mais on hea toite 

väärtuse ja söödavusega ning seeläbi sobides loomasöödaks. Maisisilo hea energiasisalduse 

tõttu kasutavad seda biogaasi tootmise jaamad tooraineks. 

 

Joonis 1. Maisi kasvupind (hektarites) Eestis aastatel 2004-2014 (seisuga 22. aprill) Allikas: (Statistikaamet) 
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Koos maisi pindala suurenemisega on kasvanud ka silomaisi kogusaak. 2004 a. oli 

silomaisi kogusaak 24 300 tonni, 2014 aastal oli kogusaak aga juba 181 800 tonni (Joonis 

2.). Joonist vaadeldes on selgest näha, et alates 2010 a. on maisi kogusaak olnud kasvavas 

trendis,üheks suureks põhjuseks on maisisilo tegemine.  

 

Joonis 2. Maisi kogusaak  (tuhandetes tonnides) Eestis aastatel 2004-2014 (seisuga 22. aprill) Allikas: 

(Statistikaamet) 
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2.3. MAISI AGROTEHNIKA 

 

Mais pärineb troopilisest Kesk – Ameerikast ja on seetõttu soojanõudlik kultuurtaim 

(Rivis, et al.1961). Juba alates seemnete idanemisest nõuab ta rohkem soojust kui teised 

meil kasvatatavad põllukultuurid. Maisiseemnete idanemise miinimumtemperatuuriks 

peetakse 8-10 °C. Maisiseemnete idanemisel miinimumtemperatuuril piirides jääb üldine 

idanevus tunduvalt madalamaks kui optimaalses temperatuuris (s.o. 20-25°C) idanemisel. 

Ka pärast tärkamist on maisi arenemine ja kasv täielikult sõltuv temperatuurist. Madalas 

temperatuuris pikenevad kõik maisi arenemisfaasid. 

Oht, et kevadised öökülmad maisitõusmeid kahjustada võiksid, ei ole siiski nii suur, kui 

seda arvatakse olevat (Rivis, et al.1961). Maisitõusmed taluvad Eestii oludes tavalisi 2-3°-

seid öökülmi ilma suuremata kahjustusteta. Taime maapealsed lehed võivad küll hävida, 

kuid umbes nädala pärast tekivad uued lehed ning taime edaspidine arenemine ja kasv 

kulgevad normaalselt. 

Sügiseste öökülmade suhtes on mais märgatavalt tundlikum (Rivis, et al.1961). Juba 0,5°-

ne öökülm maisi lehtede piirkonnad rikub neid ning lehed hakkavad kuivama. Kuni 2°-ne 

öökülm hävitab maisitaimed täielikult. Sortidel silmaga märgatavaid vahesid sügisel 

külmatundlikkuse suhtes ei ole täheldatud. 

Tootmises ei ole suutnud ka varavalmivad maisisordid igal aastal mingisuguse kindla 

tõlvikute valmimise astmeni areneda. Seetõttu pole meie oludes õigustatud ka tõlvikute 

saamiseks kohandatud maisi agrotehnika rakendamine.  

 

 



11 

 

2.3.1. Umbrohi 

 

Mais on kasvu alguses eriti tundlik ning väikese konkurentsivõimega umbrohtude suhtes. 

Üheks tõrjevõtteks on vaheltharimine, millega koos pannakse maisile ka lisaväetist. 

Vaheltharimisega on võimalik hävitada ühe aastaseid umbrohtusid. Eestis kasutatakse 

maisisilo tootmiseks läga (veise- ja sealäga), kuna mais on suure toitainevajadusega ja 

kasutab hästi orgaanilisi väetisi. Teiseks läga kasutamise põhjuseks on ka see, et enamasti 

kasvatab maisi loomadega tegelevad ettevõtted ning otstarbekas on läga panna just maisile. 

Põhilisteks umbrohtudeks mis läga kasutamisega kaasnevad on puju (Artemisia vulgaris) ja 

valge hanemalts (Chenopodium album). Nende tõrjeks saab kasutada herbitsiide Harmony 

50 SX, mille kasutusajaks 3-6 lehe faasis ning Lontrel 72 SG, mida saab kasutada alates 3. 

lehest (Tabel 1.). Teiste umbrohtude vastu, mis esinevad põllul, nt. roomav madar (Galium 

aparine), harilik orashein (Elymus repens), võõrkakar (Galinsoga parviflora), kesalill 

(Tripleurospermum inodorum) jt. Tõrjeks kasutatakse 2-6 lehe faasis Titus 25 DF ja 

Maister OD ning 2 kuni 8 lehe faasis Milagro Extra 6 OD. (Tabel 1.) 

Tabel 1. Maisi herbitsiidide nimetused, toimeained, kasvufaasid ning kulunormid 

TKV Nimi Toimeaine Millal 
Kulunorm, 

g/ha; l/ha 

Titus 25 DF rimsulfuroon 250 g/kg  2-6 lehe faasis  25 g/ha 

Samson 6 OD 60 g/l nikosulfuroon 2 kuni 8 lehe faasis  0,75 l/ha 

Samson 4 SC 40g/l nikosulfuroon 2 kuni 8 lehe faasis 1,0 – 1,5 l/ha 

Python 
16.7 g/l florasulaami; 

267 g/l mesotriooni 

1 kuni 3 lehte või 

enam 
0,3 l/ha 

Niklos 40OD 40 g/l nikosulfuroon 2-3 kuni 8 lehe faasis 1,0-1,5 l/ha 

Milagro Extra 6 OD 60 g/l nikosulfuroon 2 kuni 8 lehe faasis  0,75 l/ha 

Milagro 40 g/l nikosulfuroon 2 kuni 8 lehe faasis 1,0 – 1,5 l/ha 

Maister OD 

Foramsulfuroon 30 g/l, 

jodosulfuroon 1 g/l, 

isoksadifeenetüül 30 g/l 2 kuni 6 lehte 

1,5 l/ha 

Lontrel 72 SG 720 g/kg klopüraliidi alates 3. lehest 165 g/ha 

Harmony 50 SX 
metüültiofeensulfuroon 

500 g/kg 3-6 lehte  
15 g/ha 

Fornet 6 OD 60 g/l nikosulfuroon 2 kuni 8 lehe faasis 0,75 l/ha 

Fornet 4 SC 40 g/l nikosulfuroon 2 kuni 8 lehe faasis 1,0 – 1,5 l/ha  

Estet 600 EC 
2,4-D 600 g/l 

enne kui areneb välja 

6 lehte. 0,5 l/ha 

Banvel 4S 480 g/l dikamba 2-9 või rohkem lehte 0,6l/ha 

2,4 D Nufarm 

2,4-D 600 g/l happena 

või 742 g/l 2,4-D 

dimetüülamiinsoolana 

alates 3. lehe 

väljaarenemisest 

1,0 l/ha 

(Põllumajandusamet) 
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2.4. GENEETILISELT MUUNDATUD MAIS 

 

Geneetiliselt muundatud taimed, kaasaarvatud mais, omavad nii põllumajanduses kui ka 

majanduses suurt rolli (Ondreickova et al., 2014). Vaatamata saadavatest eelistest tuleks 

kindlasti ka arvestada kaasnevate keskkonna mõjudega.  

Geneetiliselt muundatud maisi kasvatati USA ja Kanadas esmakordselt aastal 1997. Alates 

sellest on GM maisi kasvatamine laienenud 14 miljonile hektarile. Aastal 2014 oli 89% 

USA-s kasvatatavast maisist geneetiliselt muundatud (USDA, 2014) Peamised GM maisi 

omadused on putukate ja herbitsiidide resistentsus.  

 

 

2.4.1. Bt mais 

 

Bacillus thuringiensis (edaspidi Bt) mais on geneetiliselt muundatud, et toota insektitsiidi, 

mis tapaks teatuid kahjureid (Shu et al., 2011). Geen mida lisatakse maisi genoomi pärineb 

mullabakterist – Bacillus thuringiensis, mille lühendiks ongi Bt. Mullabakter omab 

insektitsiidile omast toimet.  

Erinevalt paljudest muudest keemilistest insektitsiidest, Bt valk on inimestele kahjutu (Shu 

et al., 2011) ning laguneb kergesti. Bt valku toodab Bacillus thuringiensis mitte toksilisel 

kujul, seepärast kasutataksegi Bt preparaate mahepõllumajanduses bioloogilise 

tõrjevahendina taimekaitses. On olemas erinevaid Bt valke, kuid igaüks mõjutab vaid üht 

kindlat kahjurite gruppi. Cry I-l on näiteks konkreetne mõju teatud ööliblikale, Cry III 

toimib aga mardikate vastu.  

Bt mais on üks osa integreeritud kahjuritõrje võtetest, mis on väga spetsiifiline ja 

efektiivne kahjurite tõrje meetod, võimaldades toota kõrge kvaliteediga tera, seejuures 

vähendades insektitsiidide kasutamise kogust ning ka maisi hooldustööde vajadust. 

(Kocourek & Stara, 2012). Bt maisi hübriid MON810 on geneetiliselt muundatud, et toota 



13 

 

Cry1Ab geeni, mida looduses esineb ka mullabakteris Bacillus thuringiensis (Bt). Antud 

toksiini tootmine kaitseb maisi taimi varreleediku vastse kahjustuste eest.  

Valkudel on sarnane mõju Bt taimedes ja preparaatides (Gmo safety, 2015). Mõlemas 

esineb valk, mis on muundatud aktiivseks valguks ainult kindla ensüümi olemasolu korral. 

Vahe on selles, et Bt geenid mida sisestatakse taimele on lühendatud ja kohandatud. 

Taimes on valk aga lahustatud kujul, mitte kristallina. 

Piirkondades, kus on suur varreleedikute esinemine on Bt maisil suur eelis muude 

tõrjemeetodite ees: otsene mõju on suunatud just varreleedikutele, mis muudab selle 

efektiivseks ning usaldusväärseks. Põllumehed ei pea kasutatama taimekaitset, et võidelda 

varreleedikuga ja seeläbi hoiavad kokku nii tööaega kui ka masinakulusid. Samuti saavad 

nad sellega ära hoida saagikadusid, mis võib ulatuda kuni 30 protsenti (Archer et al., 2000) 

kui taim on tugevasti kahjustatud varreleediku poolt. Kui tõrjekriteerium ei ole ületatud, 

siis ei ole kasulik varreleedikuid kontrolli all hoida ning põllumehed lepivad minimaalse 

saagikaoga.  

 

 

2.4.1.1. Varreleedik 

 

Varreleedik (Ostrina nubilais) on suureks kahjustaks maisile (Zea mays) (Kocourek & 

Stara, 2012). Varreleedikul on Kesk – Euroopas 1 põlvkond aastas, Vahemere ääres aga 

koguni 2-3 põlvkonda. Varreleediku vastsed kahjustavad vart ja päid, millega kaasneb 

saagikadu ning väheneb tera kvaliteet. Varreleediku poolt kahjustatud taimed on 

vastuvõtlikumad sekundaarsetele infektsioonidele Fusarium ssp. ja teistele patogeene 

tootvatele mükotoksiinidele. Aladel kus on suurel hulgal varreleedikuid, võib saagikadu 

ilma tõrjevõtteid rakendamata olla 5% kuni 30%. 

Traditsiooniliselt on nende vastu võideldud looduslike vaenlastega, mitmete 

insektitsiididega ja aretatud maisi hübriide, et saavutada mõõdukas resistentsus 

varreleediku vastu (Reed & Halliday, 2001). Kuigi peremeestaimede vastupidavus esimese 

põlvkonna varreleediku  vastu on rahuldav, tänu DIMBOA (C9H9NO5) kasutamisega, kuid 

http://www.chemspider.com/Molecular-Formula/C9H9NO5
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selle mõju on teise põlvkonna varreleediku vastu nõrk. Transgeenses maisis olev Bacillus 

thuringiensis Cry9C tõrjub esimest ja teist põlvkonda varreleedikud.  

 

 

2.4.2. Geneetiliselt muundatud mais Euroopas 

 

Euroopa suudab suuremalt jaolt rahuldada sisetoomise nõudluse maisile. Euroopa Liidu 

liikmesriigid toodavad umbkaudu 173 miljonit tonni silomaisi ja 56 miljonit tonni 

teramaisi (Gmo safety, 2015). Lisaks sellele tuuakse 10 miljonit tonni sisse enamasti 

Argentiinast, kus kasvatatakse suurel määral GM maisi. GM maisi kasvatamiseks on 

Euroopas loodud spetsiaalsed reeglid. Kontrollimata GM ja tava maisi omavahel segamine 

on keelatud. Toit ja sööt, mis on tehtud GM maisist peab olema sildistatud. GM maisi on 

lubatud kasvatada paljudes riikides väljaspool Euroopat (USA, Kanada, Argentiina, 

Brasiilia, Jaapan, Lõuna-Aafrika Vabariik, Urugai ja Filipiinid) (Ondreickova et al., 2014). 

Euroopa Komisjonide Ühendus otsustas MON810 lubada Euroopa turule aastal 1998. 

Alates 2014 aastast on Euroopa Komisjonil uus GM kultuuride turule lubamis kord (Lisa 

2.) Seda kasvatakse tänapäevani, põhiliselt Hispaanias ning teistes lubatud riikides 

(Portugal, Tšehhi, Rumeenia ning Slovakkia) väga väikesel maa-alal. Euroopas on hetkel 

lubatud kasvatada vaid ühte maisi – MON810, kuid kasutus luba on antud 39 sordil (Tabel 

2.). 

Tabel 2. Euroopas kasutusloa saanud GM maiside sordid (Euroopa Komisjon). 

Sort Sisseviidud geen Kasutusluba otstarbe järgi 

Bt11 cry1A (b)1;  pat2 Toit, toiduained, sööt, muu 

DAS1507xNK603 cry1F3; pat; cp 4epsps4 Toit,  toiduained, sööt, muu 

DAS59122 cry34Ab15; Toit, toiduained, sööt, muu 

DAS1507 cry1F3;pat2 Toit, toiduained, sööt, muu 

GA21 mepsps6  Toit, toiduained, sööt, muu 

MON810 cry1A (b)1 Toit, toiduained, sööt, muu; 

luba Euroopas kasvatada. 

MON863 cry3Bb17; nptII8 Toit, toiduained, sööt, muu 

NK603 cp4 epsps9 Toit, toiduained, sööt, muu 

NK603 x MON810 cp4 epsps9;  cry1Ab10 Toit, toiduained, sööt, muu 

T25 pat2 Toit, toiduained, sööt, muu 

MON88017 cry3Bb17; cp4 epsps9  Toit, toiduained, sööt, muu 
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Legend: cry1A (b)1 – resistentsus putukate vastu; pat2 – resistentsus glüfosinaat-

ammoonium herbitsiidi vastu; cry1F3 - resistentsus putukate vastu (Lepidoptera, nagu 

varreleedik); cp 4epsps4 - resistentsus glüfosaat herbitsiidi vastu; cry34Ab15 – kaitseb 

mardikaliste eest (maisileediku vastne); mepsps6 – resistentsus glüfosaat herbitsiidi vastu; 

Cry3Bb17 – resistentsus mardikaliste (Coleoptera) vastu; nptII8 – toimib 

selektsioonimarkerina; cp4 epsps9 – resistentsus glüfosaat herbitsiidi vastu; cry1Ab10 – 

resistentsus putukate vastu (Lepidoptera, nagu varreleedik); cry1A.10511 – resistentsus 

putukate vastu (Lepidoptera); cry2Ab212 –  resistentsus putukate vastu (Lepidoptera); 

cry35Ab113 – resistentsus mardikaliste vastu (maisileediku vastne); cry3A14 –  resistentsus 

putukate vast (Coleoptera); pmi15 – toimib selektsioonimarkerina; vip3Aa2016 – reistentsus 

putukate vastu; cspB17 – vähendab saagikadusid, mida võib endaga kaasa tuua põud 

 

 

Sort Sisseviidud geen Kasutusluba otstarbe järgi 

MON89034 cry1A.10511; cry2Ab212 Toit, toiduained, sööt, muu 

59122xNK603 cry34Ab15;  cry35Ab113; pat2;  

cp4 epsps9 

Toit, toiduained, sööt, muu 

MIR604 cry3A14; pmi15 Toit, toiduained, sööt, muu 

MON863xMON810xNK603 cry3Bb17; cry1Ab10; cp4 epsps9; 

nptII8  

Toit, toiduained, sööt, muu 

Bt11xGA21 cry1Ab10; pat2; mepsps6 Toit, toiduained, sööt, muu 

MON863 x MON810 cry3Bb17; cry1Ab10; nptII8 Toit, toiduained, sööt, muu 

MON863 x NK603 cry3Bb17; cp4 epsps9; nptII8 Toit, toiduained, sööt, muu 

MON88017xMON810 cry1Ab10; cry3Bb17; cp4 epsps9 Toit, toiduained, sööt, muu 

MON89034 xNK603 cry1A.10511; cry2Ab212; cp4 

epsps9 

Toit, toiduained, sööt, muu 

59122x1507xNK603 cry1F3; cry34Ab15; cry35Ab113; 

pat2; cp4 epsps9 

Toit, toiduained, sööt, muu 

1507x59122 cry1F3; cry34Ab15; cry35Ab113; 

pat2 

Toit, toiduained, sööt, muu 

MON89034 xMON88017 cry1A.10511; cry2Ab212; 

cry3Bb17; cp4 epsps9 

Toit, toiduained, sööt, muu 

MIR604 xGA21 cry3A14; mepsps6 Toit, toiduained, sööt, muu 

Bt11xMIR604 cry1Ab10; cry3A14; pat2 Toit, toiduained, sööt, muu 

Bt11xMIR604xGA21 cry1Ab10; cry3A14; pat2; 

mepsps6 

Toit, toiduained, sööt, muu 

MIR162 vip3Aa2016 Toit, toiduained, sööt, muu 

MON89034×1507×NK603 Cry1A.10511;Cry2Ab212;Cry1F3; 

pat2; cp4 epsps9 

Toit, toiduained, sööt, muu 

MON 87460 cspB17; nptII8  Toit, toiduained, sööt, muu 
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2.4.3. Geneetiliselt muundatud maisi kasutusalad 

 

Euroopas saadud maisiteradest valmistatakse, näiteks: maisihelbed, popkorn, 

konserveeritud magus mais, maisitõlvik ning maisiõli. Enamik maisist mis kasvatakse 

läheb loomasöödaks. Loomasööda saamiseks ei koristata vaid terasid, vaid hoopis kogu 

taim. Mais lõigatakse maha, hakitakse ning sileeritakse, mille tulemusena saadakse silo. 

Mais, koos teravilja ja kartuliga on samuti tähtis tärkliseallikas Euroopas. Umbes pool 

tärklisest tuleb just maisist. Maisi tärklist kasutatakse toorainena paljudes toidulisandites, 

näiteks maisisiirup, maisisuhkur, suhkruasendaja ning modifitseeritud tärklis. 
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2.4.2. GENEETILISELT MUUNDATUD KULTUURIDE 

MAJANDUSLIK MÕJU 

 

Aastal 2014 koostasid sakslased Wilhelm Klümper ja Matin Qaim metaanalüüsi kus uuriti 

GM maisi kasulikkust ning ka tasuvust võrreledes tava maisiga (Kluemper & Qaim, 2014). 

Metaanalüüsidesse kaasati kõige tähtsamad GM taimed: herbitsiiditlolerantne sojauba, 

mais ja puuvill ning putukaresistente mais ja puuvill. Need valiti eelkõige sellepärast, kuna 

antud kultuuridel on läbi viidud suurel hulgal uuringuid, et hinnata keskmise mõju suurust. 

Autorid vaatlesid GM maisi mõju saagikusele, pestitsiidide kogusele, pestitsiidide 

maksumusele, kogutootmise maksumusele ning tootja kasumile (Tabel 3.). Kokku 

vaadeldi 147 erinevat uuringut. 

Tulemustest selgus, et GM tehnoloogia tõstis saaki 21% (Joonis 3.). Saagikuse kasv 

tuleneb pigem efektiivsemale kahjuritõrjele ja väiksemale kahjule taimele kui kõrgele 

geneetilisele saagi potentsiaalile. Samas GM kultuurid vähendasid pestitsiidide kogust 37% 

ja pestitsiidide maksumust 39%. Kogutootmise maksumusele mõjuv efekt ei ole eriti suur. 

GM kultuuride seemned on kallimad kui mitte GM taimede seemned, kuid seemnete 

hinnavahe korvab säästetud raha keemilise ning mehaanilise kahjuritõrje arvelt. Tootjad, 

kes kasvatasid GM kultuure said keskmiselt 69% rohkem kasumit.  

Metaanalüüs kinnitas, et vaatamata mõju heterogeensusele, on siiski GM taimedel suur ja 

tähtis roll põllumajanduses ning ka majanduses. Mõju varieerub enamasti GM taime 

omadustest ning ka geograafilisest asukohast. Saak ja tootja kasum on suurem eelkõige 

arengumaades.  
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Tabel 3. GM maisi mõju tulemuse muutujatele (Klümper 2014) 

Tulemuse muutuja Kõik GM kultuurid Putukaresitentne Herbitsiidiresistentne 

Saagikus 21,57*** 24,85*** 9,29** 

(15.65; 27.48) (18.49; 31.22) (1.78; 16.80) 

n/m 451/100 353/83 94/25 

Pestitsiidide kogus -36,93*** -41,67*** 2,43 

(-48.01; -25.86) (51.99; -31.36) (-20.26; 25.12) 

n/m 121/37 108/31 13/7 

Pestitsiidide maksumus -39,15*** -43,43*** -25,29*** 

(-46.96; -31.33) (-51.64; -35.22) (-33.84; -16.74) 

n/m 193/57 145/45 48/15 

Kogutootmise maksumus 3,25 5,24** -6,83 

(-1.76; 8.25) (0.25; 10.73) (-16.43; 2.77) 

n/m 115/46 96/38 96/39 

Tootja kasum 68,21*** 68,78*** 64,29 

(46.31; 90.12) (46.45; 91.11) (-24.73;153.31) 

n/m 136/42 119/36 17/9 

Keskmised protsentuaalsed erinevused GM ja tava kultuuride vahel on 95% usaldusväärsusega. *, **, *** näitavad statistilist 

olulisust 10%, 5% ja 1% tasemel, n näitab vaatluste arvu, m näitab erinevaid esmaseid andmebaase, kust vaatlused on võetud. 
 

Joonis 3. GM maisi mõju tulemuse muutujatele, (Klümper 2014) 
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2.4.3. GM MAISI MÕJU MITTE-EESMÄRK PUTUKATELE 

 

GM maisi võimalik mõju teistele organismidele on tähtis uurimisobjekt. Kui aga hakata 

otsima läbi viidud katseid ning uuringuid, siis selgub et mõju on uuritud vaid vähestele 

organismidele. Kokku leiti 15 artiklit (Albajes et al., 2012; Archer et al., 2000; Archer et 

al., 2001; Brookes & Barfoot, 2013; Castro, Leonard, & Riley, 2006; Clements et al., 2003; 

Coll et al., 2008; Gruber et al., 2011; Jung & Sheaffer, 2004; Kocourek & Stara, 2012; 

Reed & Halliday, 2001; Shu et al., 2011; Waminal, Ryu, Choi, & Kim, 2013), millest 

ainult kolm (Albajes et al., 2012; Bohn, Primicerio, Hessen, & Traavik, 2008; Schmidt, 

Braun, Whitehouse, & Hilbeck, 2009) sobisid antud teemaga.  

Valitud katsed viidi läbi Hispaanias 2011-2012 a., Filipiinidel 2003 a. Ning Hollandis 2007 

a. (Tabel 4.). Katsetes uuriti GM maisi mõju mitte-eesmärk putukatele ning üritati välja 

selgitada sellega kaasnevaid kahjustusi. Hispaanias läbi viidud katses uuriti mõju 

lutikalistele, lepatriinulastele, jookikslastele ja ämblikulistele. Filipiinides läbi viidud 

katses vaadeldi GM maisi mõju vesikirbule. Hollandis vaadeldi aga GM maisi 

lepatriinudele. Hispaanias viidi läbi põldkatsed, kuid Filipiinidel ning Hollandis oli tegu 

laborikatsetega. 

Katsete käigus selgus, et GM maisil on siiski mõju mitte-eesmärk putukatele. Hispaanias 

läbi viidud katses selgus, et GM mais mõjutab lühitiivalisi, kuid ei suudetud leida mõju 

lutikalistele, jooksiklastele, lepatriinulastele ning ämblikulistele. Hollandi katses leiti aga 

GM maisi mõju ka lepatriinudele, nimelt 5 µg/ml kontsentratsiooni juures suureneb 

lepatriinude suremus 30% võrra, samas ei täheldatud mõju arenemisajale ning kehamassile. 

Filipiinides läbi viidud katses leiti, et kui vesikirbule toita GM maisi, siis elab ta 14 päeva 

vähem kui tava maisiga toites, väiksem osa naissoost saavutas suguküpsuse ning tootsid ka 

vähem mune võrreldes tava maisiga toidetud vesikirpudest. 

Katsete põhjal võib väita, et GM maisi kasvatamisel siiski on mõju mitte-eesmärk 

putukatele, kuid see ei pruugi alati olla surmav. Kindlasti peaks veel edasi uurima GM 

maisi mõju mitte-eesmärk putukatele kuna seeläbi võib kahjustada ka taimele kasulikke 

putukaid ning kindlasti ei ole see GM taimede eesmärk. Eestis on küll GM taimede 
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kasvatamine hetkel keelatud, kuid sellegi poolest on tegu ka Eestile tähtsa teemaga, sest 

see sama teema muutub just siis aktuaalseks.  

Tabel 3. GM maisi mõju mitte-eesmärk putukatele 

Autor, 

aasta 

Katse 

asukoht 

Katse 

läbiviimise 

aeg 

Sort/sündmus Uuritud mitte-

eesmärk 

putukad 

Mõju 

Albajes,  

2012 

Hispaania, 

Lleida 

(Kirde-

Hispaania) 

ning Tejo 

jõe org 

(Kesk-

Hispaania) 

2011-2012 

(kaks 

hooaega) 

Esimesel aastal 

Bt mais 

MON810, 

teisel aastal 

DKC6041 YG, 

kontrolliks oli 

esimesel aastal 

mitte Bt mais 

PR33P66 ja 

teisel aastal 

DKC6040 

Genera Orius 

(Lutikalised: 

õielutikalised) 

and Nabis 

(Lutikalised: 

Nabidae), 

perekond 

lepatriinulased, 

jooksiklased 

ning selts 

ämblikulised. 

Ainuke statistiline 

erinevus 

lühitiivaliste grupis 

Bohn, 

2008 

Filipiini 

Vabariik, 

Illoilo linn 

2003 GM mais 

Dekalb 818 YG 

(MON810 

hübriid) ja 

kohaliku 

Filipiinide 

tavasordina 

Dekalb 818. 

Vesikirp Vesikirbud elasid 

keskmiselt 14 päeva 

vähem, väiksem osa 

naissoost saavutas 

suguküpsuse ning 

munade tootlikus oli 

väiksem võrreldes 

tava maisiga. 

Schmidt, 

2009 

Holland 2007 Cry1Ab, 

Cry3Bb ja 

pBD10 

Lepatriinu Leiti, et Bt maisi 

olevad Cry geenid ei 

mõjuta lepatriinu 

arenemisaega ega 

kehamassi, kuid 5 

µg/ml 

konsentratsiooni 

juures suureneb 

lepatriinude 

suremus. 
 



21 

 

 

 

2.4.4. GM MAISI LEVIK TRANSPORDIGA 

 

GM maisi puhul on oluline jälgida, et näiteks ainult söödaks mõeldud mais ei jõuaks 

kohalikku loodusesse kasvama, kus ta võib kanda enda transsgeenid üle teistele taimedele. 

Andmebaasidest otsides vastas märksõnadele 10 artiklit: (Badea, Chelu, & Lacatusu, 2010; 

Brookes & Barfoot, 2013; Lener et al., 2013; Ondreickova et al., 2014; Palaudelmas et al., 

2009; Park et al., 2010; Ricroch, Berge, & Kuntz, 2010; Waminal et al., 2013), kuid 

kõigest 2(Park et al., 2010; Waminal et al., 2013) olid antud küsimuse jaoks sobilikud. 

Mõlemad katsed tehti Lõuna – Koreas, esimene viidi läbi 2007 a. juuli-september ning 

teine 2010 a. kevadest kuni sügiseni (Tabel 5.). Esimeses katses uuris K.W. Park kahte 

Lõuna – Korea suuremat sadamat, 15 sööda tootmisettevõtet ning ka 14 karjalauta. Teises 

katses uuris N.E Waminal Lõuna – Korea põldu ning teeäärt. Katsete eesmärk oli leida, et 

kas maal, kus GM taimede kasvatamine (Lõuna – Korea) on keelatud on siiski võimalik 

leida transpordi teel sinna sattunud GM taimi. 

Esimesest katsest selgus, et autoril õnnestus leida sadamate ligidalt 18 taime, millest kuni 

15 olid GM taimed, samuti leiti 8 GM taime sööda tootmisettevõtte ning karjalauda 

ligidalt. Teise katse käigus õnnestus leida 3 GM maisi proovi, mis kõik sisaldasid 35S 

promootorit, samadest proovidest leiti ka MON810 ja MON863 geeniribasid.  

Katsete põhjal võib väita, et GM taimed võivad transpordiga sattuda ka sellistele aladele, 

kus GM taimi ei kasvatata. Kuna Lõuna – Koreas ei ole lubatud GM taimi kasvatada, siis 

ainuke viis kuidas GM mais võis sinna sattuda on just nimelt transport. Kui vaadata asja 

Eesti vaatevinklist, siis ka eestlased toovad vilja sisse ning ka meil on oht seeläbi GM taimi 

riiki sisse tuua.  
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Tabel 4. Transpordiga leviku risk GM maisi puhul. 

Autor, 

aasta 

Katse 

asukoht 

Katse 

läbiviimise 

aeg 

Uuringu 

sihtmärk 

Uuritud objekt Mõju 

K.W. 

Park, 

2009 

Lõuna - 

Korea 

juuli - 

september, 

2007 

Uuriti 2 

suuremat 

sadamat, 15 

sööda 

tootmisettevõtet 

ning 14 

karjalauta. 

Uuriti 

tootmisettevõtetes 

olevaid helbeid, 

pelleteid, väikesed 

osakesi, jahu ning 

täisterasid, 

proovides leida 

GM maisi geene. 

Sadamate ligidalt leiti 

18 maisi taime, 

millest 15 olid GM 

taimed. Samuti leiti 8 

GM taime sööda 

tootmisettevõtte ning 

karjalauda ligidalt. 

N.E. 

Waminal, 

2013 

Lõuna - 

Korea 

kevadest 

sügiseni, 

2010 

Maisi proove 

võeti 14 

erinevalt põllult 

ning ka 

teeäärest. 

Uuriti teeääres 

ning põldudel 

kasvavaid 

maisitaimi, 

proovides leida 

GM maisi geene. 

Leiti 3 GM maisi 

proovi, kõik 

sisaldasid 35S 

promootorit ja leiti ka 

erinevatest proovidest 

MON810 ning 

MON863 

geeniribasid. 
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3. ARUTELU 

 

Kui vaadelda uuringuid (Albajes et al., 2012; Bohn et al., 2008; Schmidt et al., 2009), 

milles milles uuriti mitte-eesmärk putukaid, siis on näha, et kõik 3 katset teostati erinevates 

riikides, kaks neist olid läbi viidud Euroopas ning üks Aasias. Kuna tegemist oli erinevate 

asukohtadega ning ka uuritavad mitte-eesmärk putukad olid erinevad, siis ei saa väita et 

saadud tulemused annaksid selge ülevaate GM maisi mõjust mitte-eesmärk putukatele. 

Lisaks sellele ei uuritud GM maisi mõju liblikalistele (Lepidoptera), kuigi GM mais 

MON810 on loodud varreleediku tõrjeks, kes samuti kuulub liblikaliste hulka. Seega tuleks 

eeskätt uurida mõju just teistele liblikaliste seltsi kuuluvatele mitte-eesmärk putukatele. 

Kõik läbiviidud katsed uurisid MON810 või selle hübriidide cry geenide mõju lutikalistele, 

lepatriinulastele, jooksiklastele, ämblikele ja vesikirpudele. Ainult üks katse Filipiinidel 

näitas, et vesikirpude eluiga lühenes MON810 taimedel toitudes (Bohn, 2008). Katses 

kasutati ainult 10 putukat ja varieeruvus kolme korduse vahel oli suur – ühel korral oli GM 

maisi dieedil olijate ellujäämine parem. Samuti kõrges kontsentratsioonis on mõju 

lepatriinudele negatiivne (Schmidt, 2009). MON810 põhiliseks eesmärgiks on kaitsta 

taime varreleediku eest. Eestis õnneks varreleedikuga veel probleeme ei ole, seega antud 

hetkel ei ole Eestis vajadust kasvatada maisi MON810. Samas peab arvestama, et seoses 

kliimamuutusega võib varreleediku põhjapiir tõusta ka Eestini ning siis võib MON810 

tõusta üheks võimalikuks viisiks kuidas varreleedikuga hakkama saada. Seda enam, et Bt 

maisi sortide kasutamine vähendab pestitsiidide kasutamise vajadust peaaegu 50%, mis on 

positiivne nii keskkonnale kui ka tootja eelarvele (Kluemper & Qaim, 2014).  

Eestis oludes tuleks rohkem uurida ka herbitsiidi resistentsete GM maisi sortide 

potentsiaali, kui võtta arvesse eeskätt Eesti põldudel esinevat umbrohtumise probleemi. 

Maisipõllu rajamise aastal kasutatakse tavaliselt üldhävitava toimega herbitsiidi 

(glüfosaat), et vabaneda põllul leiduvatest umbrohtudest. Üheks alternatiiviks, et 

vähendada herbiditsiidide kogust on kasutada glüfosaadikindlaid GM taimi, mis võimaldab 

kasvuaegselt tõrjuda võimalikult laia spektriga umbrohtude hulka. Herbitsiidide koguse 

vähenemisega kaasneb ka rahaline võit (Kluemper & Qaim, 2014). Täna võib Euroopas 
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turustada ja kasutada GM maisi sorte, mis on resistentsed herbitsiididele glüfosaat ning 

glüfosinaat-ammoonium. Tulevikus võivad need sordid saada ka kasvatusloa. Tuleks välja 

selgitada kui suur kasu oleks neist sortidest just Eestis, võttes arvesse Eesti kasvutingimusi. 

Alles siis saaks kindlalt väita, et kas glüfosaadiresistentse GM maisi kasvatamine  on Eesti 

tingimustes majanduslikult õigustatud või mitte. Senised uuringud näitavad, et 

herbitsiidiresistentsed sordid võivad suurendada tootja kasumit kuni 64%. Samas täpsemat 

mõju Eesti keskkonnale tuleb veel uurida.  

Üks probleem seoses GM maisi impordiga on seemnete juhuslik levik transpordiga. Lõuna 

–Koreas korraldatud uuringud (Park et al., 2010; Waminal et al., 2013) näitasid, et GM 

maisi taimi võib isegi leida riikidest, kus selle kasvatamine on keelatud. Saadud tulemus 

näitab, et riigid, kes impordivad enda riiki maisi, peavad arvestama ka riskiga, et 

välisriikidest importimine võib enda kaasa tuua ka soovimatuid saadusi. Selle riskiga peab 

arvestama ka Eesti, kuna Eestisse imporditakse teramaisi ja seda nii laevade, rongide kui 

ka veoautodega. Teadaolevalt ei ole Eestis sarnaseid uuringuid läbi viidud. Üks lahendus 

probleemi vältimiseks oleks kaubalaadimisjaamade range kontroll. Tehnoloogiliselt võib 

tulevikus lahendust pakkuda selliste GM maisi sortide import, mis ei ole võimelised 

idanema.  

Kokkuvõtvalt võib öelda, et Bt maisil MON810 ei ole teaduslike katsetega näidatud olulist 

kahjulikku mõju mitte-eesmärk putukatele. Samas, täna teadaolevate andmete põhjal ei ole 

Eestis ka vajadust kasvatada seda ainsat EL kasvatusluba omavat maisisorti. Oluline 

probleem võib olla aga GM maisi levik transpordiga, mis Eestis vajaks täpsemaid 

uuringuid. Tulevikuperspektiivis tuleks aga uurida herbitsiididele resistentsete maisisortide 

kasutuselevõtu eeliseid ja puuduseid Eesti oludes.  
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KOKKUVÕTE  

 

Antud uurimustöö eesmärgiks oli anda ülevaade maisi kasvatamisest Eestis, GM maisist ja 

selle kasvatamisest ning samuti GM maisi mõjudest keskkonnale: mõju mitte-eesmärk 

putukatele ja leviku potentsiaal transpordiga. Samuti oli üheks eesmärgiks ka välja 

selgitada GM maisi võimalik mõjud keskkonnale Eesti tingimustes ning arutleda GM maisi 

kasvatamise vajaduse üle. Tööst selgus, et mais on iga aastaga suurendanud Eestis nii 

kasvupinda kui ka kogusaaki. Euroopas on küll ühe GM maisi (MON810) kasvatamine 

lubatud, kuid Eesti ei ole seda heaks kiitnud. MON810 põhieesmärgiks on tõrje 

varreleediku vastu, kuid õnneks ei ole varreleedik veel Eestisse jõudnud, seega ei oleks 

antud hetkel ka MON810 maisi kasvatamine põhjendatud. Seevastu oleks Eestis kasu 

glüfosaadiresistentse sordi kasvatamisest, kuna tänu GM maisile vähenevad kulutused nii 

taimekaitsele kui ka põllutöödele. 

Analüüsitud katsetest uuriti GM maisi mõju lutikalistele, lepatriinulastele, jooksiklastele, 

ämblikele ja vesikirpudele. Tulemustest selgus, et GM maisil on negatiivne mõju ainult 

vesikirpudele ja kõrges kontsentratsioonis ka lepatriinudele. Samas kuna mais MON810 on 

mõeldud liblikaliste tõrjeks, siis tulevikus peaksid teaduslikud uuringud eelkõige 

keskenduma just selle klassi mitte-kahjuritest esindajatele.  

Globaalsetes ekspordi ja impordi tingimustes võivad GM maisi seemned levida riikidesse, 

kus need ei tohiks kasvada. Uuringutest selgus, et Lõuna – Koreasse oli transpordi käigus 

sattunud GM taimed. Positiivseid GM proove leiti nii sadama ümbrusest, karjalautade 

juurest kui ka sööda tootmisettevõtte ligidalt. Seega on olemas võimalus, et sarnane asi 

võib aset leida ka Eestimaal, kuna ka Eesti transpordib teramaisi sisse. 
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SUMMARY 

 

The goal of ths reasearch was to give a overview about maize cultivation in Estonia, about 

GM maize and GM maize cultivation, as well as the effects on the environment: impacts 

on non-target insects and potential spread with transportation. One of the aims was also to 

identify GM maize potential risks on environment in Estonia and to discuss about the need 

of GM maize cultivation. Current work reveals that maize has increased every year in the 

growth area and also in total yield. Although it is allowed to cultivate MON810 in Europe, 

Estonia has not give a permission for that. The main goal of growing MON810 is protects 

plants from European Corn Borer, but fortunately no European Corn Borer has been 

spotted in Estonia, therefore at the moment there is no reason to grow MON810 in Estonia. 

In contrast, Estonia would benefit from growing glyphosate resistant varietys, because due 

of reduction of the cost to herbicides as well as agricultural work.  

The analysed studies showed GM maize impact on Heteroptera, Coccinellidae, 

Coleoptera, Araneae and Daphnia magma. Studies showed that GM maize had a negative 

impact on Daphnia magma and also to Coccinellidae when it was fed with higher 

concentration food. However, since MON810 is ment to protect plants from Lepidoptera, 

then the future scientific researches should focus on this particual class of non-pest insects. 

In global exports and imports conditions the GM maie seeds could spread into the 

countries where the GM maize cultivation is forbidden. Studies showed that GM plants 

were released into environment during the transportation of grain in the Republic of Korea. 

Researchers found GM positive samples near the port, livestock and also near the feed 

manufacturing plants. There is always a change that the same thing can also happen in 

Estonia, because Estonia is importing grain from different countries. 
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