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Meetmed tervise tagamiseks 

• Kasvukohta sobivate kultuuride ja 

sortide valik 

• Optimaalsed algarengu tingimused 

• Optimaalne mullaseisund  

• Rikkalik elustik ehk elurikkus 

 

 



Elurikkus erinevatel tasanditel on 

taimekasvatusele tähtis, sest 

• maastikuline mitmekesisus loob elupaiku 
taimekahjustajate looduslikele vaenlastele 
(mitmekesised põlluääred-vaheribad, hekid 
metsatukad) 

 

• kultuuride mitmekesisus vähendab kahjustuste  
kujunemise riske, loob  elupaiku taimekahjustajate 
looduslikele vaenlastele 

 

• mulla elustiku mitmekesisus  kiirendab nn. mulla 
ainevahetust, surub alla taimehaiguste tekitajaid ning 
kahjureid 



 

• Väiksematel looduslike 

äärealadega põldudel saavad 

röövtoidulised ja 

parasitoidid taimekahjureid 

kontrollida 

 

 

 

• Suurtel põllumassiividel  

puuduvad röövtoiduliste 

ning parasitoididest 

putukate jaoks elupaigad. 



• Mitmekesise taimikuga 

äärealadel leiavad 

elupaiga röövtoidulised 

putukad:  

• lepatriinud(1) 

• jooksiklased (2) 

   kiilassilmad (3) 

 

• ning parasitoidid: 

• kiinlased (4) 

• käguvaablased (5) 

• kiresvaablased (6) 



Umbrohtude osa kahjurite looduslike 

vaenlaste ökoloogias 

Pakuvad vajalikke ressursse: 

• Alternatiivne saakloom/peremeesloom 

• Nektar ja õietolm 

• Mikroorganismid, mis puuduvad 

monokultuurides 

Kahjurid ei esine kultuurtaimedel aastaringselt, 

umbrohud pakuvad nende vaenlastele sel 

ajal elupaika ja toiduressursse. 



NT. Põldudel  on kahjurite  reguleerijatena 

mitmetoiduliste röövlitena tähtsad jooksiklased, kellest 

meil tavalised: 

• Pterostichus, 

(süsijooksikud)  

Harpalus,  
(seemnejooksikud) 

 

•  Amara  and 

(kuivajooksikud) 

•  Bembidion   
(pisijooksikud) 

 

 



 Liblikalistest kapsakahjurite parasiteerituse tase 

sõltuvalt  mitmekesise ääreala olemasolust (Pfiffner et al, 

2003) 
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 Rikkaliku MULLAelustikuga 

  (makroorganismid – vihmaussid, hooghännalised, 

nematoodid, lestad, 

 mikroorganismid – mikroseened, bakterid jms)  mõjutatakse nii 

haigustekitajate kui kahjurite esinemist 



Mullaviljakuse ning mulla tervise ja 

taimede tervise  tagamiseks: 

 
 

• külvikord, õige 
kultuuride järjestus, 
segakultuurid, 
vahekultuurid 
haljasväetistena 

 

• orgaaniline multsh 

 

• kompostid 

 



Orgaaniline multsh 

• Rohi, muru niitmise jäätmed 5-7 cm 

paksuselt ümber taimede ja taimeridade 

vahel 

• Hoiab mullaniiskust, pärsib umbrohtude 

arengut,takistab kahjureid, loob soodsa 

mikrokliima vihmausside ja 

hooghännaliste tegevuseks, kes asuvad  

multshi all seda lagundama 

• Rikastab mulda orgaanilise ainega 

 



Kompostitakse kõik 

orgaanilised jäätmed 
Orgaanilised jäätmed 

niisutatakse, 

 

 segatakse oksatükkidega 

õhustatuse tagamiseks, 

õhustatakse aeg-ajalt. 

Kaetakse pealt põhuga. 

Kuumkäärimine 

temperatuur 60-70 °C 



• Kompost on valmis kui ühtlaselt must, 

hea lõhnaga, parajalt sõmeraline. 

• Kompostist omastatakse taimetoitaineid 

hästi ja kompost soodustab mulla 

mikrobioloogilist aktiivistumist ning  

mikroobide mitmekesisuse kasvu. 

• Komposti  kääritis mõjub kui mikroväetis 

ning ühtlasi kutsub korrale 

taimehaiguste tekitajaid (kartuli 

lehemädanikku, maasika hahkhallitust, 

roostehaigusi) 



Külvikord  tähtis ka väikesel 

pinnal 

• Väli 1 RISTIK (väetiseks) 

• Väli 2  KAPSAS/PORRU (kapsajuurikad põllule väetiseks) 

• Väli 3    ODER  - ristiku allakülv 

• Väli 4    PORGAND/SIBUL 

• Väli 5    AEDHERNES 

                               õliredis vahekultuuriks 

• Väli 6    ODER- ristiku allakülv 



Liblikõielised tähtsad külvikorras: 

juurtel õhu lämmastikku siduvad 

mügarbakterid  



Segaviljelusest tõuseb tulu 

• suhkrumais, madal aeduba ning 

suvikõrvitsad 

• aedubade ning kapsaste segaistutus 

reguleerib  kahjurite asustust 

• põldoad kartuliga 



Segaviljelusest 

seltsitaimedega tõuseb tulu  
• Sibulaga koos kasvavad hästi 

ristõielised, punapeet, tomatid, salatid 

ning maasikad, ei sobi aga ubade  ja 

hernestega kõrvuti. 

• Porgandid sobivad  kõrvuti sibulate või 

porrulaukudega ja aedoaga, et ajada 

segadusse sibula- ja porgandikärbseid 

• Punapeet ja lehtpeet sobivad enamiku 

ubadega, salati, sibula ja ristõielistega . 



Seltsilistaimed 
• Kapsastele tuleb kasuks ürtide -teekummeli, tilli,  

salvei,herneste, selleri, kartulite, sibulate ja aedubade 
naabrus, kuid  ei sobi salati ja maasikatega. 

 

• Kurkide kasvu pärsivad tomati juureeritised. Kurgi-
ebajahukastet aitab ära hoida kõrvenõgeseleotis ning 
kurgi-jahukaste tõrjumiseks kasutatakse küüslaugu- 
ning põldosjaleotisi. 

 

• Kabatšokid ja kõrvitsad kasvavad hästi maisi ja 
herneste ning ubadega all, kuid ei salli kartuleid. 

 

• Kartulile sobib koos põldoaga kasvada. 

 

 



Porgandi ja aedoa segakultuuris kasvatamisel vähenes 

porgandi kahjustus (sinised tulbad) ning suurenes jooksiklaste 

(lillad tulbad) arv porgandi peenardel (joonisel keskel) 

 Proportion of damaged  carrots (% from yield) and number of 

carabids per trap  on carrot beds in different  cultivation 

variants 
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Ristik kapsaridade vahel (IC) soodustas enamuse 

dominantsete jooksiklaseliikide  esinemist 
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Taimed peletajatena 

• Tigusid peletatakse  seebilille, 
majoraani ja ingveri ekstraktidega ning 
nad ei rooma üle purustatud 
hobukastanite. 

 

• Peiulilled on suurepärased paljude 
kahjurite peletajad ning hoiavad 
karilased kasvuhoonest eemal. 

 



Taimed peletajana 

• Küüslauk on tõhusaim ning võimsaim väävli 

koguja taimede seas,sellest pikaajalise 

kasutamise fungitsiidina. Küüslauguleotis 

tapab haigustekitajaid,  lehetäisid ja 

sibulakärbseid. 

 

• Segaviljeluses hoida  küüslauk eemale 

ubadest ja hernestest,  neid võib  kasvatada 

küüslaugu järel. 



Otsene tõrje kahjustajate arvukuse piiramiseks  

 Füüsikalis-mehhaaniline tõrje 

• Kattelooride 

paigaldamisega taimedele 

saab need lihtsalt kahjurite 

eest isoleerida, samas 

muudetakse aga 

kattelooriga ka kultuuri 

mikroklimaatilisi tingimusi 

ning mõnede haiguste, 

samuti loori alla sattunud 

kahjurite  jaoks võivad 

elutingimused  seal 

osutuda soodsamaks. 

Seega peab alati  jälgima 

loorialust olukorda . 



Porgandi-lehekirp (Trioza viridula) 

munad 

vastne 

valmik 

    Katteloor väldib järgnevaid kahjureid 

porgandi  lehekirp 



Porgandikärbes (Psila rosae) 

muneb porgandi 

juurekaela 

lähedale mulda 

vastne 

nukk 

 Selts: Kahetiivalised (Diptera) 



• talvitub munana taimejäänustel 

• kahjustavad nii vastsed kui valmikud imedes taimemahla 

• kahjustuskoht muutub kollaseks, kortsub, muutub viltjaks,  

  heledad laigud võlvuvad kühmudena üles, taim kängub ning 

  muutub violetseks 

• kahjustatakse erinevaid ristõielisi 

• siirutab viirushaigusi 

• mesikastel areneb nõgiseen 

• aastas mitu põlvkonda 

Kapsa tuhktäi (Brevicoryne brassica) 

Selts: Sarnastiivalised (Homoptera) 

http://www.forestryimages.org/images/768x512/1327074.jpg
http://www.pestspotter.co.uk/pests/17.htm


Harilik maakirp (Phyllotreta undulata) 

Suur maakirp (Phyllotreta nemorum) 

Kurmtriibuline (Phyllotreta vittata) 

Must maakirp (Phyllotreta atra) 

Sinihelk maakirp (Phyllotreta nigripes) 

Mädarõika maakirp (Phyllotreta armoraciae) 

Maakirbud (Phyllotreta) 

Selts: Mardikalised (Coleoptera) 



Kapsakoi (Plutella xylostella) 

Kapsaleedik (Evergestis forficalis) 

Kapsaöölane (Mamestra brassicae) 

Suur-kapsaliblikas (Pieris brassicae) 

Naeriliblikas (Pieris napi) 

Väike-kapsaliblikas (Pieris rapae) 

 

Selts: Liblikalised (Lepidoptera) 



Suur-kapsaliblikas (Pieris brassicae) 

• talvitub nukuna varjatud kohtades 

• munetakse lehtede alaküljele (kogumikuna) 

• kahjustavad ainult vastsed (röövikud) 

• toitutakse välimistel lehtedel, noortele lehtedele meelsasti ei  

  minda ning kapsapeadesse ei tungita 

• eelistab toidutaimena ristõielisi 

• nukkub toidutaimel (I põlvkond) või varjatud kohas (II põlvkond) 

• aastas 2 -3 põlvkonda 

http://www.biopix.dk/TransferHighLogin.asp?Language=en-us&PhotoId=115


Kapsakärbes (Delia radicum)   Kaalikakärbes (D. floralis) 

• talvituvad nukuna mullas 

• kärbsed ilmuvad siis kui temp. 16 °C 

• munetakse mulda, juurekaela 

  lähedusse (kogumikuna)  

• kahjustavad valdavalt ristõielisi taimi 

• vastsed (vaglad) kahjustavad noorte 

  taimede peajuurt  

• kahjustuskohtades bakterid, juur 

  mädaneb. Taimed ei saa mullast vett 

  ja toitaineid, jäävad kängu 

• nukkuvad mullas 

• kapsakärbsel aastas kaks 

  põlvkonda, suuremat kahju teevad I 

  põlvkonna vaglad  

• kaalikakärbsel aastas 1 põlvkond 

Selts: Kahetiivalised (Diptera) 



Mehhaaniline umbrohutõrje on üks olulisemaid 

umbrohtudega jagusaamise viise maheviljeluses.  Selleks 

kasutatakse erinevaid mehhaanilisi  nt. piidel, ketastel , 

harjadel jms põhinevaid tööriistu  kultuuride varajastes 

arenguetappides 



Otsene tõrje kahjustajate arvukuse piiramiseks  

Füüsikalis-mehhaaniline tõrje 

• Kõrgeid temperatuure kasutatakse 
peamiselt paljundusmaterjali istutuseelseks 
kahjustajatest vabastamiseks.  
Paljundusmaterjali külvi- või istustuseelne 
töötlemine  kõrgemate temperatuuride 
tingimustes hävitab nii haigustekitajaid kui 
kahjureid. Näiteks kartulimugulate 
mahapanekueelne hoidmine  1 tunni jooksul  
kuumas - 43º C  vees on vähendanud 
oluliselt lehemädaniku kahjustust 



Otsene tõrje 

Taimsed tõmmised 

• Maskeerivad taimelõhnu 

• Peletavad eemale kahjureid 

• Pärsivad kahjurite söögiisu ning 

haiguste esinemist 

• Tekitavad arenguhäireid 

• Mõjuvad kahjureile mürgiselt 

SOOLIKAROHI, RAUDROHI, PUJU, 

KESALILL, LEEDER, SOOKAIL  jt. 



Kapsaliblikale mõjuvad taimsed tõmmised nii 

peletavalt, söögiisu muutvalt kui ka eluvõimet 

langetavalt- eriti head soolikarohi, kesalill, koirohi 

Number of eggs of P. brassicae per cabbage depending on 

treatment with different plant extracts (20% in water)
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Koirohu ja kesalille ekstraktid mõjutavad ka töödeldud 

kapsalehtede kaudu tugevalt kapsaliblika röövikute 

eluvõimet  

Kapsaliblika röövikute suremus sõltuvalt lehtede 

töötlusest erinevate taimeekstraktidega 
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  Sosnovski karuputke (H. Sosnowskyi), soolikarohu (T. 

vulgare)  ja  kesalille (M. inodorum) ekstraktid omavad kõige 

tugevamat otsest hävitavat toimet kapsaliblika röövikutele 

Kapsaliblika röövikute suremus sõltuvalt nende 

töötlusest erinevate 10%-liste taimeekstraktidega
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 Ekstraktide segu tugevam – kui koirohu ekstrakt 

segada männivõrsete ekstraktiga 1:1 siis mõju tugevam 

nii punasele kedriklestale, lehetäidele kui  kasvuhoone 

karilasele.  KÄÄRITISED!!!!! Nõges! 

  Erinevate taimsete vesitõmmiste mõju kedriklesta suremusele

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

A. absinthum P.silvestris abs+silv.

extracts

%
  

m
o

rt
a
li

ty

20%

10%

5%



Feromoonpreparaadid 

 

Keemilised taimekaitsevahendid 

mahetootmises 

• Kaaliumseebid – ROHELINE SEEP 

• Kommerts taimsed preparaadid 

• Väävel 

• Kvartsliiv 

 


