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 Isegi varbaküüs on olu-
line meie hääle tekkimisel. 
Kui oleme terve ja tervik-
lik, julgeme hingata süga-
vamalt, see teeb meie hääle 
kauniks.”

Nutune seis ehk Aeg õppida
Selle aasta jooksul toimus väga palju 
muudatusi tavatarbijale müüdavate tai-
mekaitsevahendite osas. Alates 22. au-
gustist 2016 keelati 14 glüfosaadi sisseve-
du Eestisse, kuid mida tohib müüa siiski 
kuni 22. veebruarini 2017. Põhjuseks on 
glüfosaadi koostises olev üks pindaktiiv-
ne aine, mis lisatakse taimekaitsevahendi 
toimimise parandamiseks.  Glüfosaate 

teab tavatarbija nimega Roundup. 
Praegu on saadaval glüfosaate, mille kaaskoostises see 

pindaktiivne aine puudub ja kui ka tulevikus tavatarbija küsib 
“Raudnäppu”, saab ta kindlasti õige preparaadi, ainult teise 
nimega. 

Väikepakendis insektitsiid Fastac 50 (taimekaitsevahend 
putukate hävitamiseks)  võis vabamüügis olla kuni 5. augus-
tini 2016. Edasi tohib seda müüa ainult taimekaitsetöötaja 
tunnistust omavatele  isikutele pakendi suurusest olenemata. 
Väikepakendis olev insektitsiid Decis Mega tohib vabamüügis 
olla kuni 6. jaanuarini 2017, edaspidi müüakse samuti ainult 
taimekaitsetöötaja tunnistust omavatele isikutele ja pakendi 
suurusest olenemata.

Insektitsiidi Mavrik 2F on müügil uuendatud kasutusju-
hendiga ja nimega Mavrik, mida lubatakse kasutada ainult 
avamaal –  kultuuridele roheline hernes (kaunaga ja kaunata), 
hernes (täisküpsuses koristatav), oad (täisküpsuses korista-
tavad), kartul, porgand, lillkapsas, brokoli, peakapsas, roos-
kapsas ja ilutaimed. Täpsemalt saab lugeda kasutusjuhendist. 
Vabamüügis on lubatud pakkuda 5, 10 ja 30 ml preparaati, 
aga sisuliselt on olemas ainult 5 ml väikepakend.

Insektitsiidi Karate Zeon on lubatud taimekaitsetöötaja 
tunnistust mitteomavatele isikutele müüa 2 ja 50 ml pakendis. 
Praktiliselt on olemas ainult 2 ml pakend. Vanade ohumärki-
dega pakendis olevat preparaati oli lubatud turustada kuni 28. 
juunini 2016. Praegu uues pakendis  seda preparaati pakkuda 
ei ole, nii väidavad maaletoojad.

Mahepõllumajanduses kasutada lubatud taimsest  ekstrak-
tist valmistatud insektitsiid NeemAzal-T/S-i on lubatud ilma 
taimekaitsetöötaja tunnistuseta tarbijatele müüa 5, 7,5, 50, 60, 
240 ja 250 ml pakendis,  1- ja 5-liitrine on ainult taimekait-
setöötajatele. Pakkuda on ainult  5 ml ja 1 ning 5 l pakendit. 
Kui liitrine pakend maksab 60–70 €, siis  vabamüügis olevate 
5 ml pakenditena ostes teeb see liitri hinnaks 550 €. Tavatar-
bijale pidi järgmiseks hooajaks müüki tulema uus preparaat 
Mido 20 SL  3, 5, 7 ja 35 ml pakendis. Preparaat on mõeldud 
kartulimardika tõrjeks ja õitsemisjärgseks lehetäide tõrjeks 
õunapuul. Tavatarbijale ei ole pakkuda väikepakis aga mitte 
ühtegi süsteemset insektitsiidi.

Tavatarbija vaeslapse osas
Kuni 1. juulini 2016 oli lubatud  turustada tuntud või-

lilletõrje preparaati Starane 180, mis oli vabamüügis 50 
ja 100 ml pakendis. Tänase seisuga ei ole pakkuda ilma 
taimekaitsetöötaja tunnistuseta  mitte ühtegi preparaati. 
Praegune seis on selline, et insektitsiididest on pakkuda 
ilma taimekaitsetöötaja tunnistuseta vaid 5 ml pakendis 
NeemAzal-T/S, 5 ml Mavrik ja mitmesuguseid rohelise 
seebi baasil tehtud taimehooldusvahendeid. Lisaks mõned 
taimeleotised. Kevadeks pidi müüki tulema Mido 20 SL. 
Viimased uudised on sellised, et tavatarbijale keelati ära ka 
Topas 100 EC. Ilma taimekaitsetöötaja tunnistuseta tohib 
seda müüa kuni 18. maini 2017. Edasi tohib müüa ainult 
proffi dele ja seda pakendi suurusest olenemata.

Kõik need muudatused ei häiri väikeaia omanikke. Midagi 
on ikka roosile lehetäide vastu anda ja kartulimardikas saab 
ka aias tõrjutud. Kodus on võimalik valmistada taimseid 
preparaate igasuguste kahjustajate vastu (vaata Tiiu Annuk, 
“Koduaia taimetohter”). Samas, kui aastaid kasutatakse ja 
müüakse sama toimeainega preparaate, on resistentsus väga 
kerge tekkima. Seega preparaate tuleb vahetada. Paraku 
kõik ei ole suurtootjad või paari roosi omanikud. Tõsises 
hädas olid sel hooajal juba kollektsionäärid, suuremal pin-
nal maasikaid kasvatavad inimesed, suurte murupindade 
omanikud jne. Hättasattunute nimekiri pikeneb järgmisel 
kevadel tunduvalt. Keegi ei oska täna öelda, milliste  tai-
mekaitsevahendite müük  tavatarbijale järgmise hooaja 
jooksul lõpetatakse. 

Avalikuks kasutuseks ei ole välja pandud taimekaitse-
töötaja tunnistust omavate isikute nimekirju koos aadressi 
ja kontaktandmetega, neid andmeid ei ole ka kauplusel. 
Pealegi muudeti seadust. Nüüd on eraldi taimekaitsetöötaja 
tunnistus müüjatele, kuid see ei anna õigust osta ja kasutada 
taimekaitsetöötaja tunnistuse alusel müüdavaid taimekaitse-
vahendeid. Samuti leian, et ükski suurtootja ei ole huvitatud 
selliste hädaliste aitamisest. Pealegi võib nii saada sortsu 
midagi, mille nimegi enam ei mäletata, rääkimata pritsimis-
lahuse kontsentratsioonist ja ooteaegadest. Väheusutav on 
ka see, et mõni ettevõtlik professionaalne taimekaitsetöötaja 
tunnistust omav õpetatud agronoom hakkab ringi sõitma, 
prits ja vahendid autos, ning on valmis 3–4 kuud aastas 24/7 
hättasattunud taimi ravitsema.

Seega üheks võimaluseks, et uuel hooajal hakkama saada, 
tuleb asuda kibekiiresti ise õppima. Põllumajandusameti 
kodulehelt (www.pma.agri.ee)  tuleb otsida kursusi, mis on 
mõeldud professionaalsele kasutajale taimekaitsetunnistuse 
saamiseks. 

Sirje Avingu
agronoom-müüja

Vilma Rauniste
vilma@meiemaa.ee 

Rahvusooperis Estonia ja 
Tallinna muusikakeskkoolis 
töötav Triin Ella on viimased 
kümme aastat olnud ka koo-
litaja. 

“Kõik need aastad, mis olen 
elanud ja töötanud mandril, 
olen alati hingelt olnud saarla-
ne, loodan, et see nii ka jääb. 
Tahan teile rääkida häälest, hää-
le tervisest, kõhu ja seedimise 
tervisest, meie terviklikkusest. 
Teemaks on “Terves kehas ter-
ve hääl”, samamoodi kui terves 
kehas on terve vaim. Ütlen ette, 
et olge valmis ka võimlemiseks 
ja hääleharjutusteks.”

Koolitaja peatus paljudel 
mõistetel seoses hääle ja he-
liga. Hääle kujunemine, selle 
kvaliteet ja tervis sõltuvad 
õigest hingamisest, diafrag-
ma kaasamisest ja keele ning 
kurgu oskuslikust ohjelda-
misest. 

Aga ka keha õigest asendist. 
Isegi need, kes pole häälesea-
det kunagi saanud, mõistsid, et 
hääle arendamine on peen tea-
dus ja et ilusa hääle säilitamine 
vajab igapäevast treeningut. 

Koolitaja Triin Ella: 
armastage oma häält!

Väärikate ülikooli kevadsemester algas 
muusikalainel. Kuressaares sündinud 
ooperilaulja, pedagoog ja hääleseadja Triin 
Ella, soovinud kõigile head uut aastat ja 
häälele kandvust, kõlavust ja rõõmu oma 
hääle kõlast, alustas koolitust teemal, mil-
les tavainimese teadmised kipuvad pigem 
kesised olema. Kuid seda põnevam loeng 
tundus.
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Laulumees Kalju Remmelg: “Seda 
viimast loengut teemal “Terves kehas 
terve hääl” ootasime meie, kaks ainukest 
väärikate ülikoolis osalevat Saaremaa 
meeskoori SÜM lauljat, mina ja Ain Niit, 
suure huviga. Võime kinnitada, et Triin 
Ella jutt oli kasulik ja hariv kõigile kuulaja-
tele. Vaieldamatult on ju kõige tundlikum 
pill inimhääl. Ja et hääle kõla oleks veelgi 
parem, siis meeskooris käib ka juba 
teist aastat hääleseadekoolitus. Ehkki on olemas erinevaid 
laulmise tehnikaid, käsitleme meie bel canto tehnikat. Seda 
õpetab meile Saaremaalt pärit ooperilaulja Olari Viikholm. 
Laul – see on kontrollitud karjumine.”

Teised Triinust

Kuressaarlasest ooperilaulja, pedagoog ja hääleseadja Triin Ella teema jõudis kohale ka neile, kes pole häälekoolitust 
kunagi saanud. 

See on ülioluline lauljatele ja 
näitlejatele, kuid miks mitte ka 
tavakodanikele, sest selge hää-
le ja diktsiooniga jutt pääseb 
alati paremini mõjule, avades 
nii ka enam uksi. 

Triinu loengu põhjal sai 
mõistetavaks ka saates “Su 
nägu kõlab tuttavalt” andekate 
lauljate-näitlejate võimekus 
vaid nädalase treeninguga olla 
oma häälelt hoopis teine inime-
ne, nii helistiku ulatuselt kui 
hääle tämbrilt. Sest häälekooli-
tuse saanud oskavad oma häält 
kui instrumenti väga erinevalt 
ja oskuslikult kasutada. 

Üks koorilaulja on meie tä-
nast koolitajat tema kodulehel 
selle ülimalt vajaliku õpetuse 
eest ilusate sõnadega tänanud: 
“Hääl, see peen instrument, kui 

palju võimalusi on selle aren-
damiseks! Tänases kooriproo-
vis saime tunnetuse, kuidas 
oma hääl kõlama panna. 

Selleks oli meile appi tulnud 
metsosopran ja hääleseadja 
Triin Ella. Alustasime hin-
gamisharjutustega. Kõik me 
oleme kuulnud õigest hinga-
misest, meie hea dirigent on 
korranud meile mitmeid kordi 
hingamise põhimõtteid, et hin-
gama peab kõhuga, mitte rin-
nakorviga, et õlad ei tohi tõusta 

jms õpetused. 
Nüüd korraga sai 

õige hingamine sel-
gemaks, kui tunne-
tasime diafragmat, 
selle liikumist, õhu 
suurenemist ja vä-
henemist kõhuõõ-
nes. Tunne oli nagu 
väikesel lapsel, kes 
on kuulnud õhu võn-

kumisest, aga selle tegelik 
arusaam jõuab teadvusse alles 
vanemas eas. Asjad loksuvad 
paika, kui on õige aeg, oskus 
ja tahe!”

Nii nagu toitumise puhul, 
on ka häälel püramiid, mille 
kandev jõud on kehal. Sellele 
toetuvad järjepanu hingamine, 
hääl, artikulatsioon ja meel. 
“Kelle meel ehk vaim on val-
mis, see ka usub endasse ja on 
edukam.” 

Triin näitas videoklippi 
ühest 87 aasta vanusest Itaa-
lia ooperilauljannast, kelle 
hääle erksus ja ulatus oli nagu 
parimas eas lauljal. Koolitaja 
kommenteeris, et ilma hääle-
püramiidi korrusteta poleks see 
vanaproual võimalik olnud. 

“Isegi varbaküüs on oluline 
meie hääle tekkimisel. Kui ole-
me terve ja terviklik, julgeme 
hingata sügavamalt, see teeb 
meie hääle kauniks. Armastage 
oma häält!” oli meie keskelt 
sirgunud hinnatud laulja Triin 
Ella sõnum saalitäiele kuula-
jatele. 

Mõneminutilise pausi järel 
said sama koolituse koolinoo-
red, kellele kuuldu rakendami-
ne on teadagi palju suurema 
kasuteguriga. 


