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Proovide vastuvõtmine: 

 
Tallinna Veterinaar- ja Toidulaboratoorium 
Väike-Paala 3, 3. korrus 
11415 Tallinn 
Tel 5449 0653; 5447 0721 
E-post: jaagid@vetlab.ee 
 

 Laboril on õigus keelduda proovi vastuvõtmisest, kui proov on kahjustatud pakendis, proovi temperatuur ei vasta nõuetele või proovi kogus on 
ettenähtust väiksem; 

 Jahutatud proovide temperatuur peab olema 2 °C kuni 6 °C juures (Põllumajandusministri 6. jaanuari 2003. a määrus nr 1 "Loomses toidus 
saasteainete riikliku järelevalve reguleerimise kord ning kontrollproovide võtmise ja analüüsimise meetodid", muudetud 01.01.2021); 

 Proovidel, mis peavad olema transporditud jahedas (nt piimaproovid), kontrollitakse proovide vastuvõtul proovi temperatuuri ja fikseeritakse labori 
infosüsteemis. Mittevastava temperatuuriga proovi kohta edastatakse tagasiside proovivõtjale ning proovi ei analüüsita; 

 Taimekaitsevahendite jääkide ja mükotoksiinide analüüsimiseks esitatud proovid peavad võimalikult kiiresti jõudma laborisse, kuna proove tuleb 
hoida -18 OC juures; 

 Puhtimise kvaliteedi hindamiseks esitatud proove tuleb laboris enne analüüsimist hoida külmkapis +5 OC juures. 

Proovide minimaalsed kogused taimekaitsevahendite määramiseks: 

 Väikesemõõdulised värsked tooted 1 kg; 

 Keskmiste mõõtudega värsked tooted 1 kg või 10 ühikut; 

 Suuremõõdulised värsked tooted 2 kg või 5 ühikut; 

 Teravili (sh söödad), kaunvili, pähklid 1 kg; 

 Kookospähklid 5 ühikut; 

 Õliseemned 0,5 kg; 

 Rohelised maitsetaimed 0,2 kg – 0,5 kg; 

 Jookide ja maiustuste jaoks kuivatatud seemned (kakaooad jt) 0,5 kg; 

 Vürtsid 0,1 kg; 

 Töödeldud taimne toit 0,5 kg või 0,5 l; 

 Piimatooted 0,5 kg või 0,5 l; 

mailto:jaagid@vetlab.ee


        juuni 2022  

 

PROOVIDE VÕTMINE JA SAATMINE TAIMEKAITSEVAHENDITE JÄÄKIDE JA MÜKOTOKSIINIDE ANALÜÜSIMISEKS 

 

Lisainfo: 
Tel 5449 0653 (Ülle Püü); 5447 0721 (Merike Toome); E-post: jaagid@vetlab.ee       

-2(2)- 

 Taimse materjali proovid 1 kg; 

 Muld 0,5 kg– 1 kg; 

 Vesi 1 l. 
 

Proovide minimaalsed kogused mükotoksiinide määramiseks:  

 Järelevalveasutuste poolt piiripunktidest võetud proovikogused on 20 kg olenemata maatriksist (va viigimarjad); 

 Mujalt võetud minimaalsed proovikogused 1 kg olenemata maatriksist (va viigimarjad); 

 Kuivatatud viigimarjad 30 kg; 

 Eraklientide poolt toodud proovide suurus on 1 kg. 
 

 
Proovide saatmisel kulleri või cargoga kirjutada pakile peale: 
Tallinna Veterinaar- ja Toidulaboratoorium 
TKV JÄÄGID, MÜKOTOKSIINID 
Väike-Paala 3, 3. korrus 
11415 Tallinn 
Tel 5449 0653; 5447 0721 


