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SISSEJUHATUS 

 

Suvirapsi (Brassica napus L.) (edaspidi raps) peetakse põhjapoolkeral üheks parimaks 

õlikultuuriks, sest see annab siinses märjas ja jahedas kliimas võrreldes teiste õlikultuuridega 

kõrge saagi (Orlovius, 2003). Rapsikasvatus hakkas laiemalt levima 20. sajandil (Parry, 1990) 

põllumajanduses kasutatava tehnika, toodangu käitlemise edenemise ja uute aretatud sortide 

kasvatamise tõttu (Gunstone, 2004). Rapsi kasvatamine Eestis on saavutanud käesolevaks 

ajaks olulise osa põllumajanduskultuuride seas. Võrreldes 2000. aastaga, kus rapsi kasvatati 

ca 3,5 protsendil (28,8 tuhat hektarit) põllumajandusmaal, on rapsi kasvupind kasvanud ca 10 

protsendini (86 tuhat hektarit) põllumajandusmaast (Eesti Statistikaamet, 2014). Õlikultuuride 

kasvupinna tõusu põhjuseks oli eelkõige kultuuri kasumlikkus. Võrreldes 2005. aastaga oli 

rapsiseemne kokkuostuhind tõusnud 2012. aastaks 2,2 korda, kus 1 tonni hind ulatus 481 

euroni (Oilseeds Trade, 2012). Ka ületas rapsi kokkuostuhind teravilja kokkuostu hinda 2,3 

korda (Oilseeds Trade, 2012). Võrreldes 2010. aastaga on suvirapsi kasvupind 2013 aastaks 

vähenenud üle 20 tuhande hektari võrra 61,8 tuhandele hektarile, sellest hoolimata on rapsi 

kogusaak tõusnud saagikuse paranemise tõttu (2013. aasta keskmine saak 1847 kg/ha) 114 

tuhande tonnini 2013. aastal (Statistikaamet, 2014). 

Kultuuri kasvatamise ja külvipinna suurenemisega kaasneb alati erinevate haiguste 

(valgemädanik, kuivlaiksus jt) ja kahjurite (hiilamardikas, maakirp jt) esinemine ja laialdasem 

levimine. Rapsi haiguste tõrjeks kasutatakse tänapäeval eelkõige keemilisi tõrjevahendeid, 

mille keskmine kasutamine oli tõusnud 2010. aastaks 1,26 kg haritava maa hektari kohta, mis 

on kolm korda enam võrreldes 2000. aastaga (Statistikaamet, 2013). Keemiliste 

tõrjepreparaatidega liialdamine põhjustab keskkonnareostust, tekitab tolmeldajate 

väärarenguid või tapab valimatult kõik putukad, mille tulemusena väheneb ka õite 

tolmeldamine, mis on suurema saagi üks alustest (Kaarli et al, 2004
1
). Tähtsaimad 

võimalused vähendamaks keemiliste preparaatide kasutamist on erinevad agrotehnilised 

võtted nagu uute sortide kasvatamine, õige mullaharimine ja külviaeg, optimaalne väetamine, 

arvestamine klimaatiliste tingimustega, sertifitseeritud seemne kasutamine ja kindlasti 

viljavaheldus.  

Võttes aluseks viieväljalise süsteemi ja 2012. aastal Eestis kasutusel olnud 

põllumajandusliku maa (569 tuhat hektarit) on näha, et rapsi kogusaagi suurendamine 



külvipinna laiendamise läbi on ammendumas (Statistikaamet, 2013). Rapsi saagikust saab 

tõsta eelkõige kasvatustehnoloogia efektiivsemaks muutmises läbi viljelustehnoloogia 

arendamise (Viil et al, 2010).  

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli võrrelda asukoha (Kuusiku, Viljandi ja Võru) ja 

kasvatustehnoloogia mõju suvirapsi haiguste esinemisele ja saagikusele. 

 

Uurimistöö hüpotees:  

 

1. asukohast sõltub suvirapsi nakatumise intensiivsus erinevatesse haigustesse  

2. rapsi kasvatustehnoloogiast sõltub haiguste esinemise sagedus ja leviku intensiivsus  

 

Tänuavaldused. Töö autor tänab väga katsete vaatluste eest peaagronoom Eve Siro’t 

Viljandi katsekeskusest, peaagronoom Rut Kaeval’it Kuusiku katsekeskusest ja peaagronoom 

Diana Peedel’it Võru katsejaamast, juhendajat PhD Eve Runno-Paurson’it ja PhD Tanel 

Kaart’i abi eest statistilise analüüsi läbiviimisel. Uurimistöö läbiviimist toetas EV HTM 

sihtfinantseerimise projekt SF170057c09 ja ETF grant 9432.
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

1.1 Rapsikasvatust mõjutavad faktorid 

 

Rapsikasvatus nagu iga teisegi põllukultuuri kasvatus on kergesti mõjutatav paljude faktorite 

poolt nagu väetamine, viljavaheldus, umbrohud, kahjurid, haigused, ilmastik, seadmed, 

teadmised jne. Väga paljud tegurid on omakorda omavahel seotud, näiteks põllu valikul ja 

väetamisel õigete normide leidmiseks peaks arvestama eelnevaid kultuure ja mullastiku 

omapära, haiguste või kahjurite esinemist saab prognoosida eelnenud ilmastiku alusel ja nii 

edasi. 

1.1.1 Säästev kasvatus 

 

EV Põllumajandusministeeriumi 08.03.2013. avaldatud pressiteate alusel kinnitati Eesti 

põllumajanduses aastateks 2013-2017. tegevuskavaks säästlik taimekaitse, eesmärgiga 

vähendada sõltuvust taimekaitsevahenditest. Taimekaitsevahendite kasutamine 

põllumajandusmaa hektari kohta on 2010. aastaks suurenenud võrreldes 2000. aastaga ca 

kolm korda (Statistikaamet, 2013) (Tabel 1). Tegevuskavas on enam tähelepanu suunatud 

integreeritud taimekaitsele ehk erinevate meetodite kooskasutamisele, millega tahetakse jõuda 

selleni, et keemilisi tõrjevahendeid kasutatakse eelkõige ainult reaalse vajaduse korral ja 

hoiduda edaspidi preventiivsest tõrjest. See saab võimalik olla vaid juhul, kui tehakse 

ennetustööd ja jälgitakse pidevalt ilmastiku tingimuste muutusi, mille alusel saab teha 

ennetavaid järeldusi haiguste lööbimise või kahjurite esinemise võimaluse kohta. 

Taimekaitsevahendite säästva kasutamise tegevuskava on koostatud lähtuvalt 

taimekaitseseadusest ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivist 2009/128/EÜ ning 

koostöös Eesti erinevate selle ala teadusasutustega. 

 

Tabel 1. Taimekaitsevahendite kasutamine põllumajanduslikes majapidamistes 

(Statistikaamet) 

Aasta Kogus kg 

Kogus 

põllumajandusmaa 

hektari kohta 

Kogus haritava maa 

hektari kohta 

2000 305 566 0,36 0,41 

2005 348 888 0,62 0,58 

2010 811 400 0,97 1,26 
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Alates 2014. aastast muutub professionaalsetele põlluviljelejatele integreeritud 

taimekaitse kasutamine kohustuslikuks (Volmer, 2013). Tõsisemat tähelepanu hakatakse 

pöörama ka väikekasvatajatele ning nendele, kellel puudub väljaõpe taimekaitsevahendite 

kasutamise kohta. Lisaks riigi poolt koostatud teavitusmaterjalidega tutvumisele võiks iga 

ettevõtja kasutada näiteks I-Taimekaitse (Eesti Taimekasvatuse Instituut) või mõne teise 

ettevõtte poolt pakutavaid online rakendusi integreeritud taimekaitse rakendamiseks. 

1.1.2 Maheviljelus 

 

Maheviljelus on tootmisviis, mis põhineb eelkõige kohalikel taastuvatel ressurssidel. Väga 

suurt tähtsust omavad mulla elustikurohkus ja külvikord, sest just nende abil luuakse sobivad 

tingimused kahjurite looduslike vaenlaste levimiseks ja haiguste leviku takistamiseks põllul 

(Kaasik et al., 2013). Sageli näitavad muudatused mulla mikroobide arvukuses ja liigilises 

koosseisus kas mullaviljakuse paranemist või siis hoiatavad selle halvenemise eest (Pankhurst 

et al., 1995). Lisaks külvikorra abil toimuvale umbrohutõrjele omavad suurt tähtsust ka 

mehhaanilised tõrjevõtted. Mulla toiteelementide sisalduse tõstmiseks on lubatud anda lisaks 

looduslikke väetisi. Pikaajalised maheviljeluse külvikorrakatsed Šveitsis (Mäder et al., 2006), 

Taanis (Rasmussen et al., 2006), Eestis (Sepp et al., 2011) on näidanud, et orgaaniliste 

väetiste piisaval kasutamisel kasvab mulla künnikihi orgaanilise aine sisaldus, paraneb mulla 

struktuur ja tõuseb mullaelustiku osakaal. On võrreldud mulla mikroobikooslust mahe- ja 

tavapõllumajanduslikus viljeluses ning nelja katseaasta tulemusel leiti, et bakterite üldarv ja 

denitrifitseerijate arvukus oli suurim sõnnikuga väetatud mahepõllumajanduslikus variandis 

ning madalaim mahepõllumajanduslikus variandis, milles sõnnikut ei kasutatud; millest saab 

järeldada, et ainult haljasväetiste kasutamisest mahepõllumajanduslikus külvikorras ei piisa 

mulla mikrobioloogilise aktiivsuse hoidmiseks ja suurendamiseks, peab kindlasti kasutama ka 

teisi orgaanilisi väetisi näiteks sõnnik (Edesi, Järvan, 2012). Eestis läbiviidud maheviljeluse 

uuringule tuginedes soovitatakse mullaviljakuse säilitamiseks ja parandamiseks anda põllule 

kord või kaks viie aasta jooksul sõnnikut või komposti, või selle puudumisel kasvatada 

vähemalt kord viie aasta jooksul liblikõielisi kultuure ilma maapealset massi põllult 

eemaldamata ning tagastada põllule põhk kas puhtalt või läbi sõnniku ja komposti (Sepp et 

al., 2011). 

Jõgeva Sordiaretuse Instituudis (praegune Eesti Taimekasvatuse Instituut) viidi 2009 

aastal läbi talirüpsi katse võrdlemaks omvahel mahe- ja tavatootmise tulemusi (Tamm et al., 
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2010). Võrreldes tavakatse saaki, mis oli ca 4 t/ha, oli mahekatse saak vaid ca 2 t/ha, mis 

omakorda oli tänu soodsale ilmastikule võrdne Eesti keskmise rapsi saagiga. Olustveres 

läbiviidud mahekatsete saagid on viimasel viiel aastal vaid ühel aastal saavutanud ligilähedase 

tasuvuse võrreldes praeguse hinnatasemega (Paivel, Järvan, 2012). Eesti klimaatiliste 

tingimuste kõikuvuse tõttu eri aastatel saab järeldada, et maheviljelusel on võimalus jääda 

pigem nišhitootmiseks eelkõige järgmistel põhjustel: kõrgem hinnatase ja keeruline saagi 

kvaliteedi tagamine. Ei ole piisavalt uuritud ka maheviljeluse käigus taimedele tekkivate 

haiguste laguproduktide tulemusena tekkivaid toksiine ja nende mõju keskkonnale ning 

tarbijatele. 

1.1.3 GMO 

 

Geneetilistelt muundatud organismide (GMO) all mõeldakse organisme, kelle 

pärilikkuseainele on kunstlikult lisatud teiste elusolendite geene või kelle geene on muudetud 

viisil, mida looduses ei esine ning kõige levinumad geneetiliselt muundatud kultuurid on 

sojauba, mais, puuvill ja raps (Keskkonnaministeerium, 2013). 

Suurem osa (90%) Ameerikas ja Kanadas kasvatatavast rapsist on GMO rapsisordid, 

mida propageeritakse kui kõrgesaagilisi ja lihtsa kasvatustehnoloogiaga kultuure tänu 

resistentsusele umbrohutõrjel ja kahjuritele (GMO Safety, 2011). Herbitsiidikindla rapsi 

koristamisel pudenevate seemnete tõttu tekib probleem järgnevate kultuuride kasvatamisel, 

mille sees olevat rapsi peab tõrjuma juba tugevamatoimeliste mürkidega nagu glüfosaadid 

(näiteks Roundup, toimeaineks glüfosaat – pärsib taime arenguks vajalike aminohapete 

sünteesimiseks vajaliku ensüümi tootmist ehk taim nälgib surnuks (Metspalu, 2012)) või 

glüfosinaadid (näiteks Basta, toimeaineks glüfosinaatammoonium – põhjustab ammooniumi 

ainevahetushäireid, mis pärsib taimede fotosünteesi (Baltic Agro, 2014)). Kultuuride 

tolmlemise käigus toimub geneetiline saastumine. Õietolm levib putukate abil, kes ei tee 

vahet tava- ja GMO kultuuridel ning kannavad õietolmu edasi või tuule või muude allikate 

abil kuni 26 km kaugusele ning seeläbi on saastumine väga laialdane (Ehrlich et al., 2006). 

Euroopas kui ka Eestis on palju rapsi metsikuid sugulasi, näiteks kui põldsinep muutuks 

herbitsiidiresistentseks, siis tekiks suur probleem (Ehrlich et al., 2006). 

Keskkonnaministeeriumi andmetel on praegu EL’is lubatud kasvatada ühte geenmuundatud 

maisi sorti (MON810) ja ühte GM kartulisorti (Amflora). Kui keegi sooviks selliseid sorte 

Eestis kasvatada, siis peab ta esitama taotluse Keskkonnaministeeriumile, aga nende 

spetsiifiliste omaduste tõttu on nende siinkasvatamine suhteliselt ebatõenäoline.
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1.2 Rapsi kasvatuseks sobivad maad 

 

2011. aastal läbiviidud rahvaloenduse andmetel on Eesti inimeste arv vähenenud eelmise 

loendusega võrreldes ca 5,5 protsenti (Tiit, 2012). Maakeral elavate inimeste arv aga on 

tõusuteel. Üks väga tähtsatest taastumatutest varadest on kasutatav põllumajandusmaa. 

Põllumajandusmaad on kindel hulk ning teda pole võimalik lihtsaid ja odavaid lahendusi 

kasutades juurde luua ja just selletõttu tuleb maa kasutusele võtul või kasutusest väljajätmisel 

lähtuda võimalikult objektiivsetest teguritest ja andmetest, seetõttu on 

Põllumajandusministeerium põllumajandusturu korralduse seaduse raames välja töötamas 

väärtusliku põllumajandusmaa kaitse- ja kasutustingimusi, mille eesmärgiks on tagada 

väärtusliku põllumaa kasutamine üksnes põllumajanduslikel eesmärkidel. Eestis oli 

põllukultuuride alune pind vähenenud 2012. aastaks 569 tuhande hektarini eelkõige mitmete 

EL looduskaitsealaste direktiivide (söötis maad jm) ja metsastamise tõttu (Statistikaamet, 

2013). 

Esimesed teadaolevad andmed Eesti aladel rapsi kasvatamisest õlikultuurina pärinevad 

1830. aastast, kui Vana-Kuuste Põllumajanduse Instituudis kasvatati suvirapsi algul katseaias 

ja hiljem põldudel (Narits, 2010). Alates 2000. aastast hakkas rapsikasvatus Eestis jõudsalt 

laienema ja on praegu saavutamas oma maksimumi. Statistikaameti 2012. aasta andmetel oli 

põllukultuuride kasvupind 569 tuhat hektarit, millest rapsi kasvatuspind oli ca 87 tuhat 

hektarit. Viimaste aastate tendets näitab suvirapsi külvipinna vähenemist, mille tõenäoliseks 

põhjuseks on külvikorrast parem kinnipidamine, vältimaks rapsihaiguste levikut ja ka talirapsi 

ja rüpsi osatähtsuse suurenemine (Ilumäe, Kastanje, 2014) 

Eestis on häid rapsisaake saadud leostunud kamar-karbonaatmuldadelt, kamar-

leetmuldadelt ja kamar-gleimuldadelt (Kaarli, 2004). Rapsi kasvatuseks sobivad kõige 

paremini kiiresti soojenevad saviliiv- ning kerged ja keskmised liivsavi mullad. Peenikese 

seemne tõttu on savistel ja rasketel muldadel rapsi kasvatamine keeruline. Kui külvile peaks 

järgnema tugev sadu, mis tekitab mullakooriku, ei suuda taim mullakoorikust läbi suruda ning 

taim hukkub. Oskuslike agrotehniliste võtete rakendamisel on saadud rasketel muldadel 

ikkagi rahuldavaid saake. Turvasmuldadel on raps taimiku suuruse tõttu aldis lamanduma 

ning valmib ebaühtlasemalt. Raps ei talu tugevalt happelist mulda ja eelistab neutraalset 

mullareaktsiooni ning soovitav on kasutada väetamisel lubiväetisi (Kärblane, 1996). 

Happelistel muldadel raps kiratseb, sobiv mulla pH on üle 6. Eesmärgiga vähendada 
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mullaharimisega seotud ressursside kulu, on eelkõige suurtootjate seas hakanud levima 

rapsiseemne otsekülv. 2012. aasta kevadel käivitunud riikliku programmi 

„Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2009-2014“ 

uurimisprojekti „Erinevate viljelusmeetodite (sh. otsekülv) rakendusteaduslik 

kompleksuuring“ koostöös EMVI, JSAI, EMU, PMK ja Põllumajandusministeeriumiga, 

esmatulemustena leiti, et kuigi põldudel keskmisena oli eri harimisviisidel umbrohtude 

keskmine mass võrdne, oli otsekülvil seitsmest katsekohast viiel umbrohtude mass suurem; 

kahe aasta terasaakide mükotoksiinide analüüsides ei ilmnenud erinevusi otsekülvi ja 

künnipõhise viljelustehnoloogia vahel ja kuival ajal tehtud mõõtmised näitasid, et paljudes 

katsekohtades säilitas põuasel suvel otsekülvatud põld niiskust oluliselt paremini ning veevaru 

vahe oli oluline just närbumisniiskusele lähedastel niiskustel (Tamm, 2014). 

Põllumajandusliku kasutamise seisukohalt jaotatakse Eesti maafond nelja agrorühma: 

A – head põllutüübilised ehk universaalkasutusega haritavad maad; B – keskmised 

põllutüübilised ehk haritavad maad; C – rohumaatüübilised haritavad maad ja D – 

põllumajanduslikuks kasutamiseks mittesobivad maad. Kõlli, R. ja Tamm, I. (2012) töös on 

välja toodud, et Eesti keskmisena on A-agrorühma muldade osatähtsus 46% haritavast maast, 

sellest märkimisväärne osa (ca 2/3) on Tartu, Jõgeva ja Järva maakonnas. Hoolimata sellest 

saadi 2012. aasta Viljelusvõistluse rekord talirapsisaak (5,7 t/ha) hoopis Raplamaalt OÜ Pae 

Farmer põllult, mis edestas senist rekordsaagi omanikku OÜ Kesa Agro, kes hoidis tiitlit 

2008. aastast, 0,9 tonniga. Põllumajandusministeeriumi põllumajandussektori 2012. aasta 

ülevaates oli välja toodud, et maaviljelusinstituudi teaduri Peeter Viil’i hinnangul oli 

rekordilise talirapsi saagikuse kujunemiseks väga soodsad ilmastikutingimused: sügis oli pikk 

ja soe, mis võimaldas rapsitaimedel kasvada tugevaks ja varuda talveks piisavalt toitaineid, 

enne püsiva lumikatte tekkimist jõudis maapind paari sentimeetri sügavuselt ära külmuda 

ning järgneval aastal oli piisavalt sademeid. 

Ülevaate Eesti muldade levikust saab mullastikukaartidelt. Esimese, kogu Eesti 

territooriumi hõlmava väikesemõõtkavalise mullastikukaardi koostas A. Nõmmik 1925. 

aastal, mida ta hiljem täiendas (Kask, 1996). Suuremõõtkavalisi mullastikukaarte valmistas 

viiekümnendatest kuni kaheksakümnendate aastateni Riikliku Projekteerimise Instituudi 

„Eesti Põllumajandusprojekt“ mullastiku uurimise osakond (Ellermäe at el., 2001). Hiljem on 

RE „Eesti maauuringud“ mullastiku uurimise osakond teinud vanematele kaardilehtedele 

parandusi huumuskatte tüseduse, kivisuse, lõimise kui ka kuivendusseisundi kohta (Sepp, 
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Lutsar, 1994). Digitaalsete kaartide eelisteks võrreldes paberkandjatel olevatega on 

vajaminevate andmete kiire kättesaadavus väga erinevate päringutega ja andmebaasides oleva 

informatsiooni lihtne täiendamine ning parandamine (Link, 2001). 

Astover et al., (2007) uuringu alusel on Eesti haritava maa mullastik väga kirju. 

Liivmuldi ja liivasid koreselisel materjalil levib kokku 8,4% haritavast maast. Samas 3,4% 

haritavast maast lasuvad liivad raskematel materjalidel. Saviliivmuldi on 4,7%, saviliivasid 

liivadel 2,3%, saviliivasid koreserikkal materjalil 3,2% ja saviliivasid liivsavidel ning savidel 

levib 24,6% haritavast maast. Liivsavilõimisega muldi on haritaval maal 24,1%, liivsavisid 

koreserikkal materjalil 12,1%, liivsavisid liivadel ja saviliivadel 2,0% ja liivsavisid savidel 

2,5%. Savimuldi on kogu haritavast maast 2,8%, turvastunud ja turvasmuldi aga vastavalt 2,3 

ja 7,7%. Uuringus selgus ka, et Eesti haritavast maast on kolmandikul mullal boniteet 

äärmiselt madal, ≤ 32 hindepunkti. Taolistel väheviljakatel muldadel on konkurentsivõimeline 

tavapõllumajandus küsitav, sest tootmine on väheefektiivne ja kulukas. Eestis on 17 valda, 

kus keskmine mulla boniteet jääb alla 31 hindepunkti ja 54 valda, kus see jääb alla 35 

hindepunkti. 

1.3 Rapsi tähtsus 

 

Raps on eelviljana väga hea kultuur teraviljadele, sest ta kobestab oma laia ja sügava 

juurestikuga mulda ja juureeritised (glükosinolaatide laguproduktid) pärsivad teraviljahaiguste 

arengut ning suur osa koristatavatest taimeosadest (lehed, kõdrad, varred) tagastatakse põllule, 

mis taastab mulla toitainete sisaldust (Ilumäe, 2013). Uuringutega on leitud, et rapsi põllule 

jäänud tüül on allelopaatiline efekt, mõjutades nii rapsi enda kui ka umbrohtude kasvu 

(Moyer, Huang, 1977; Urems et al. 2009). Allelopaatia on konkurentsi vorm taimedel, kus 

keemiliste ühendite eritamise kaudu toimub vastastikune mõjutamine füsioloogiliselt 

aktiivsete lenduvate ainete ja/või juureeritiste kaudu (Inderjit et al., 2011). Nendel keemilistel 

ühenditel on mitmeid funktsioone, näiteks taime kaitse, mullaelustiku regulatsioon jne 

(Inderjit et al., 2011). Täheldatakse, et külvi tihedusel on suur mõju taimede 

konkurentsivõimele ja see võib vähendada umbrohtude negatiivset efekti (Berkowitz, 1988). 

Katsetega on näidatud, et näiteks idatatart (Fagopyrum tataricum) on võimalik suhteliselt 

edukalt tõrjuda rapsi külvi tiheduse tõstmisega (O’Donovan, 1994).  

Raps on mesilastele väga atraktiivne korjetaim tänu õite kõrgele nektaritootlikusele ja 

selle suurele suhkrusisaldusele (Pierre et al., 1999). Võrreldes teiste samal ajal õitsevate 
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kultuuridega on rapsi õietolmus kõrgeim putukate jaoks mitme tähtsa aminohappe sisaldus 

(Cook et al., 2003). 2003. aastal  viidi Eerikal läbi katse määramaks mesilaselaadsete arvukust 

suvirapsil erinevate viljelusviiside korral. Katse tulemusena järeldati eelkõige, et väetatud 

katselappidel kasvavatel taimedel on õisi märkimisväärselt rohkem ja mesilaselaadseid 

tolmeldajaid on seda rohkem, mida enam on õisi (Karise et al., 2004). Eesti Maaülikoolis 

kaitstud doktoritöös (Viik, 2012) uuriti laialt kasutatavaid ja putukatele ohutuks tunnistatud 

põllumajanduses kasutavaid putukamürke. Tulemustena selgus, et mürk rikub juba madalates 

kasutatavates kontsentratsioonides putukate hingamist, vähendab nende eluiga ja repellendina 

vähemalt paar päeva mõjuma pidanud aine ei toiminud eesmärgipäraselt.  

Raps on energiarikas õli- ja söödakultuur. Eesti Maaülikoolis läbiviidud ülevaatliku 

projekti „Rohtsete energiakultuuride uuringud“ aruandes on välja toodud järgmised rapsi 

kasutusvaldkonnad: rapsiõli on vastupidav kõrgele temperatuurile, veele (aurule) ja seetõttu 

valmistatakse rapsiõlist peamiselt mitmesuguseid määrdeaineid vedurite ja aurulaevade 

silindrite jaoks, rapsiõli leiab kasutamist metallurgias, naha-, tekstiili-, parfümeeria- ja 

ravimitööstuses (Raave et al., 2007). Kaasaegsete rapsisortide seemnetes on ebasobivate 

ainete sisaldus madalam, mis võimaldab rapsiseemneid kasutada toiduõli ja söödaproteiini 

tootmiseks. Rapsiõlist valmistatakse margariini. Õlikook sisaldab keskmiselt 32% proteiini, 

rasva 9%, lämmastikuta ekstraktiivaineid 30%. Käesoleval ajal kasutatakse küllaltki palju 

rapsi saagist energeetilistel eesmärkidel. Õlikooke ja põhku (varsi) võib kasutada kütusena 

põletamisel ja biogaasi tootmiseks. Seemnetest toodetakse õli-esterifiidi, mida lisatakse 

diiselkütusesse. Rapsiõli tootmise kõrvalsaadusena on võimalik valmistada rapsipelleteid. 

Rapsipellet on väga kõrge kütteväärtusega kütteaine - kütteväärtus on 7 KWh/kg. 

Rapsipelleteid valmistatakse rapsiseemnest, mis on 100% taastuv energia (Raave et al., 2007). 

Tema kasutamine kütteainena ei lisa atmosfääri täiendavat süsihappegaasi, sest sama palju, 

kui süsihappegaasi põlemisel tekib kasutab raps ära põllul kasvades (Kaarli, 2004). 

Energiamajanduse riiklikus arengukavas on Eesti riik võtnud endale kohustuse viia 

taastuvate energiaallikate baasil toodetava energia osakaal energia summaarses lõpptarbimises 

25%ni aastaks 2020. Biokütused on ühed olulisemad alternatiivsete kütuste tüübid, mille abil 

kohustust ning eesmärki täita. Eestis pole majanduslikult kasulik esimese põlvkonna 

biodiislikütuse tootmistehnoloogiat kasutusele võtta, kui ca 50% Euroopa Liidus olevast 

tootmisvõimsusest on mittekasutusel (Kask, 2013). Teise põlvkonna biodiislikütuste 

valmistamise tehnoloogiad on aga alles arendamisjärgus. Eestist eksporditakse aastas ca 40 
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tuhat tonni rapsiseemet peamiselt Saksamaal ja Hollandis asuvatesse biodiislikütust 

valmistavatesse tehastesse (Kask, 2013). 

1.4 Rapsi väetamine 

 

Mineraalväetistega antavate taimetoiteelementide kogus ei tohi ületada kogust, mis on vajalik 

mullas sisalduvate toitainete tasakaalu säilimiseks, arvestades väetatavate taimede toitainete 

vajadust, saagikust, külvikorda, mulla omadusi ja muid väetamisel tähtsust omavaid tegureid, 

vastavalt seadusele võib mineraalväetisega aastas haritava maa hektari kohta anda rapsile 

lämmastikku mitte rohkem kui 120 kg (Riigi Teataja, 2013
2
). 

Rapsitaimede väetamisele kehtivad samasugused põhireeglid, nagu kõigi teistegi 

kultuuride puhul, mis tuleb aluseks võtta taimede arengut mõjutavaid faktoreid uurides. 

Miinimumreegel (nn. Liebig’i reegel) – pidurdavalt mõjub see tegur, mis eemaldudes 

optimumist ühes või teises suunas läheneb tolerantsuse piirile (kas miinimumile või 

maksimumile), näiteks veepuudus või liigniiskus, liiga suur või väike toitepind jne. 

Üheaegsuse ja vastastikuse mõjutamise reegel – kõik kasvutegurid mõjuvad taimele 

üheaegselt ja omavahel kombineeritult. Kasvutegurite eri kombinatsioonid mõjuvad taimele 

isemoodi ning koos sellega muutub iga kasvuteguri mõju optimum. Erinevate kasvutegurite 

optimaalne koosmõju kindlustab suurema saagi kui üksikult mõjuvate tegurite optimumid. 

Asendamatuse reegel – ükski kasvutegur pole teisega asendatav, vajalikud kasvutegurid 

muutuvad koos taime kasvu ja arenguga. Tähtis on silmas pidada seda, et taimede kasv ja 

areng on määratud eelkõige selle toiteelemendi järgi, mille järele on defitsiit (Krebs, 2008). 

Sõltuvalt elementide funktsioonidest taimedes , ei saa elemendi täielikul või osalisel puudusel 

taime normaalne areng jätkuda (Orlovius, 2003). 

Jõgeva Sordiaretusinstituudis läbiviidud katsetes on saadud parimad tulemused 

kõrgema saagi ja seemnete kõrgema õlisisalduse näol jagades lämmastikväetise andmise 

kolme võrdse väetamise vahel (esimene 40 kg kasvu alguses, teine 40 kg kui vars on 10 cm 

pikkune ja kolmas 40 kg õitsemise alguses) andnud positiivse efekti kõrgel saagikusel ja 

seemnete proteiini sisalduses (Narits, 2010). Häid tulemusi on saadud ka variantides, kus pool 

lämmastikust on antud vedelsõnnikuga ja teine pool mineraalväetisena (Viil et al., 2010). 

Lämmastikväetis on üks mõjuritest suurte saakide saamisel, sest ta kompenseerib 

agrotehnilisi puudusi või ilmastiku negatiivset mõju. Vältimaks kergelt leostuva lämmastiku 

taimede poolt kasutamatajätmist, millele järgneb keskkonnareostus, peab taimedele andma 
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teda optimaalses koguses (Sieling, Kage, 2011). Kasvatades rapsi liblikõielise järelkultuurina 

võib lämmastikukogust vähendada ca 30 kg võrra (Kaarli, 2004). Ainult lämmastikväetisega 

väetades (N120) jäi katseaastatel 2006-2008 rapsisaak 600-1000 kg/ha piiresse (Ilumäe, 2014). 

Samas kompleksväetisi kasutades oli saak stabiilselt kõrge (2000 -3000 kg/ha). Lämmastiku 

puudusel on taime alumistel lehtedel kevadel näha kolletumist, mis kaob lämmastiku 

juurdesaamisel (Paul, Rawlinson, 1992). Lämmastikväetise liig võib põhjustada lamandumist 

juba õitsemise ajal, mis tõttu valmimine jääb ebaühtlaseks ja hiliseks ning suureneb klorofülli 

sisaldus seemnetes, mis põhimõtteliselt näitab rapsi valmimisastet (Kaarli, 2004). Visuaalsel 

vaatlusel on kõrgema klorofüllisisaldusega rapsi seeme punaka tooniga (Ilumäe, 2014). 

Fosforväetis mõjutab juurekava väljaarenemist ning selle funktsioneerimist vee ning 

toitainete omastamisel. Fosfor kiirendab taime arengut, suurendab põua- ja külmakindlust, 

seemnesaaki ning parandab selle kvaliteeti. Fosfori puudusel jääb juurekava nõrgaks, peentel 

vartel moodustuvad kitsad lehed ning väikesed kõdrad. Fosfori puudusel võivad lehed 

värvuda sinakaks ja varred omandada violetse tooni (Kaarli, 2004). 

Kaaliumi põhifunktsiooniks on taime ainevahetuse ja kasvuprotsesside mõjutamine 

ensüümide aktiveerimise kaudu. Kaalium suurendab taimede külma-, põua- ja seisukindlust 

ning vastupidavust haigustele. Kaaliumipuudusel pidurdub taime kasv ja nõrgad 

peenevarrelised ning kitsalehelised taimed reageerivad vähe lämmastiku ja fosfori lisamisele 

(Kaarli, 2004). Kaaliumi puudus tekib enamasti kergetel, happelistel ja halvasti kuivendatud 

muldadel (Paul, Rawlinson, 1992). 

Väävel mõjutab rapsi saagikust väga tugevalt. Ristõieliste kultuuride väävlivajadus 

võrreldes teiste taimetoitainete vajadusega on suur (Järvan, 2008). Nii näiteks sisaldavad 

talirapsi maapealsed osad (seemned ja põhk) 4 t/ha saagikuse korral toiteelemente järgmiselt: 

N 170-190, P 41-44, K165-170, Mg 20-25 ja S 55-60 kg/ha. Sellest viiakse seemnesaagiga 

põllult ära N 120-140, P 31-34, K 31-35, Mg 10-13 ja S 45-50 kg/ha (Albert, 2008). Rapsi 

saagikus sõltub sellest, kui hästi on rahuldatud tema väävlivajadus ja kas väetamisel on väävel 

ja lämmastik olnud omavahel tasakaalus. Tugeva väävlipuuduse esinemisel kasutavad taimed 

ära ainult 25% lämmastikust (Ilumäe, 2013). Eestis läbiviidud katsete tulemusena on 

selgunud, et kõige paremini omastavad rapsitaimed väävlit siis, kui ta on antud 

kompleksväetisena (Ilumäe et al., 2006). Suvirapsi kasvuaegne väetamine 

ammooniiumsulfaadiga ammooniumsalpeetri asemel suurendas seemnesaaki ja õlisisaldust 

(Adamson et al., 2011). Vedelal kujul väävliga väetades soovitatakse seda teha koos 
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taimekaitsetöödega, näiteks hiilamardika tõrje ajal (Kaarli et al., 2004). Teistel andmetel on 

parim rapsi väetamine väävelväetistega ikkagi mullakaudne (Figas et al., 2008). On 

täheldatud, et väävlivaeguses oleval põllul on rapsitaime õied tunduvalt helekollasemat tooni 

(Kaarli, 2004). 

Efektiivne ja optimaalne väetamine võib märkimisväärselt tõsta taimede 

vastupanuvõimet, mille abil taim suudab ise kahjurite ja haiguste kahjustusele reageerida ning 

seeläbi võivad väheneda taimekaitseks tehtavad kulutused (Agrios, 2005). 

 

1.5 Rapsitaime areng ja seda mõjutavad faktorid 

 

Saak sõltub suurel määral taimede arengu alguses ja teistes arengu olulistes faasides sadanud 

sademete hulgast, temperatuuridest, põllu umbrohtumusest, väetamisest, kahjuritest ja 

haigustest. Näiteks kui külvijärgselt on vähe sademeid või tuleb suur kogus sademeid lühikese 

ajaperioodi vältel, jääb tärkamine ebaühtlaseks ja hõredaks. Rahe võib taimede arvukust 

vähendada varajases vegetatiivses arengujärgus, näiteks kui taimede arvukus on alla 40 taime 

m
2 

kohta, siis
 

võib saagilangus olla enam kui 20% (McGregor, 1987). Kui näiteks 

varsumisfaasis ei tulnud nelja nädala jooksul sademeid, siis päädis see taimede madala 

kasvukõrguse, väheste kõrvalharude ja lõppkokkuvõttes madala saagiga (Ilumäe, 2014). 

Aastatel 2008-2011 läbiviidud katses, kus uuriti sademete mõju õlikultuuridele, näitas 

korrelatsioonianalüüs usutavat seost kasvuaegsete sademete ja seemnesaagi vahel, millest küll 

ei tohtinud teha järeldust, et mida rohkem sademeid, seda suurem saak, vaid et sademete 

vähesus kasvuperioodil mõjutas negatiivselt saagi suurust (Narits, Keppart, 2012). Eesti 

Maaülikoolis läbiviidud katsetega on näidatud, et mikroväetistel ja väetisesegudel on oluline 

mõju taime arengule (Lääniste et al., 2004). Katses kasutusel olnud mikroväetised ja 

mikroväetiste segud andsid kahe aasta keskmistena (võrrelduna 0-variandiga) kõrgema 

õlisisalduse seemnete kuivaines ning üle ühe protsendi tõusis õlisisaldus variantidel, kus lehe 

kaudu anti mangaani ja molübdeeni (Lääniste et al., 2004). Seemne õli- ja proteiinisisalduse 

keskmist suurust mõjutab aasta ilmastik (sademed, õhutemperatuur, päikesepaisteliste 

päevade arv jms) (Ilumäe, 2011).  

Osoonikihi vähenemine mõjutab oluliselt suurema koguse ultraviolettkiirguse 

jõudmist maapinnale (Taalas et al., 2000). Kahe aasta jooksul läbi viidud katsega on 
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demonstreeritud, et veest tingitud stressil, süsinikdioksiidil ja päikesekiirgusel on oluline 

mõju lahustuvatele süsivesikutele rapsi lehtedes ning samas leiti ka erinevusi sortide vahel 

(Tohidi-Moghadam et al., 2012). Fotosünteesi aktiivsus sõltub lämmastikust, mis klorofülli 

aktiivse koostisosana aitab taimedel paremini kasutada päikeseenergiat, millel on mõju saagi 

kujunemisele (Lewis, 1992). 

Suvirapsi keskmine kasvuaeg on ca 125 päeva. Taime arengus eristatakse järgmisi 

arengufaase (joonis 1): 0-9 külv ja idanemine, 10-20 tärkamine, 21-27 leheroseti 

moodustumine, 28-50 varsumine, 51-60 õiepungade moodustumine, 61-70 õitsemine, 71-80 

viljumine ja kõtrade moodustumine, 81-99 küpsemine ja täisküpsus. 

 

 

Joonis 1. Rapsi taime arengufaasid (Sooväli et al., 2011) 

 

Peab jälgima, et rapsipõld ei oleks umbrohtunud. 2012 – 2013 aastal läbi viidud katse 

alusel saab väita, et ka kõige efektiivsema keemilise tõrje korral võib orasheinaga (Agropyron 

repens) umbrohtunud suvirapsi põllul saak jääda kuni 30% võrra väiksemaks võrreldes 

orasheina vaba põlluga ning orasheinaga risustunud põllult keskmise saagi saamiseks on 

kindlasti vajalik teha orasheina tõrje (Ilumäe, Kastanje, 2014). 
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1.6 Rapsi haigused 

 

Haigused võivad rapsi nakatada külvist kuni valmimiseni. Vähendamaks haiguste esinemist 

on tähtsaim pidada kinni külvikorrast, milles ei kasvatata rapsi või teisi ristõielisi samal 

kasvukohal enne 5 kuni 6 aasta möödumist. Mitmed haigustekitajad säiluvad mullas kauem, 

näiteks valgemädanik kuni 10 aastat (Paul, Rawlinson, 1992) ning nuuter ja hahkhallitus 8 

aastat (Kaarli, 2004). Ristõielised umbrohud on potentsiaalsed haiguste edasikandjad. Neid 

umbrohte on kõige lihtsam ja efektiivsem tõrjuda teraviljade seast. Põldude valikul peab 

lähtuma sellest, et ristõieliste põllud ei oleks lähestikku, sest haigustekitajad levivad nii tuule 

kui sademete abil (Paul, Rawlinson, 1992). Haiguste tõrjel peab silmas pidama, et näiteks 

õitsemise ajal valgemädaniku vastu tõrjet tehes kasutada kõrge kliirensiga masinaid, sest 

madalad masinad kahjustavad taimi mehhaaniliselt. Külviks peaks kasutama uute sortide 

puhitud seemet ja soovitav on peale saagi koristamist haigustekitajatega saastunud 

taimejäänused künda mulda. 

Põllumajandusuuringute Keskuse katsepunktides läbiviidud majanduskatsetes on 

rapsikatsetel esinenud järgmisi haiguseid: valgemädanik, kuivlaiksus, ebajahukaste, jahukaste, 

mustmädanik, tõusmepõletik ja hahkhallitus. Iga-aastaselt on esinenud valgemädanik, 

kuivlaiksus ja ebajahukaste, seetõttu on antud töös keskendutud just neile enam esinenud 

haigustele. 

1.6.1 Valgemädanik (Sclerotinia sclerotiorum) 

 

Haiguse tunnused ilmnevad suvirapsil Eesti oludes alates juuli III või augusti I dekaadist 

(Ilumäe et al., 2007). Kahjustatud varreosa kattub valge vilditaolise seenniidistikuga (joonis 

2). Alguses tekivad nakkuskolded varre keskel ja alumises osas, hiljem ka ülemises osas 

kõtrade vahel (Paul, Rawlinson, 1992). Varre sees (rohke niiskuse korral ka väljaspool) 

arenevad mustad 3-15 mm suurused seenemügarad (sklerootsiumid), mis hiljem koristamisel 

satuvad mulda (Ilumäe, 2013). Taimevars võib kahjustatud kohalt murduda. Taimed kuivavad 

ja lõpetavad kasvu enneaegselt.  
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Joonis 2. Valgemädaniku haigustunnused suvirapsi varrel. Foto E. Runno-Paurson, 2011. 

 

Valgemädanikule eriti soodsatel aastatel on kohati nakatunud 25-50 % taimedest ja 

saagikadu 300-1000 kg/ha (Kaarli, 2004). Tavalistel aastatel on nakatunud ca 2-5 % 

taimedest. Joonisel 3 on välja toodud erinevad haiguse leviku ja arengu võimalused. Ta võib 

levida taimevartes moodustunud seenmügarate ehk sklerootsiumitega, mis võivad mullas 

säilida eluvõimelistena 5-7 aastat (Kaarli, 2004), teistel andmetel võivad 3-15 mm pikkused 

sklerootsiumid olla eluvõimelised ka kuni 10 aastat ja idaneda, kui nad satuvad künnikihi 

ülemisse 5 cm kihti (Paul, Rawlinson, 1992). Seenmügarad moodustavad idanedes 5-15 mm 

läbimõõduga viljakehad ehk apoteetsiumid, mis idanedes moodustavad spoore, mis nakatavad 

taimi õitsemise ajal õhuliikumise ja vihmavee abil. Nende idanemiseks peab kevad ja suve 

algus olema vihmane, juunis sademeid vähemalt 50 mm ja temperatuur üle 11 °C, madala 

mullaniiskuse korral idanemist ei toimu (Kaarli, 2004). Kui muld kuivab pärast idanemist, siis 

apoteetsium tõmbub kokku ja tekivad vaid mõned spoorid või ei teki neid üldse. Taimed 

võivad nakatuda ka seenemügaratest tekkinud seeneniidistiku abil otse, ilma viljakehasid 

moodustamata. Haigusesse võivad nakatuda ja teda edasi kanda kõik ristõielised ja ka 

kaunviljalised ning liblikõielised söödataimed. Kõige soodsamad tingimused haiguse levikuks 

on niiskete ja kuivade ilmade vaheldumine. Kahjustatud taimede seemned jäävad peenteks, 

millega kaasneb seemnete varisemine kõtrade kergema avanemise tõttu. Seemnesaagi hulka 
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võib sattuda seenemügaraid või nende pisikesi tükikesi, mis võivad haigust koos seemnetega 

edasi kanda. 

 

Joonis 3. Valgemädaniku elutsükkel (Paul, Rawlinson, 1992). 

 

Valgemädaniku tõrjeks on välja töötatud mitmeid erinevaid lahendusi, kaasaarvatud 

lihtsad veebipõhised süsteemid, näiteks Eesti Taimekasvatuse Instituudi kodulehelt leitav 

Rootsi Põllumajandusülikooli poolt välja töötatud süsteem 

(http://www.sordiaretus.ee/failid/224.htm), mis hõlmab endas küsimusi valgemädanikku 

nakatumise intensiivsuse kohta viimasel viiel aastal, millal kasvatati rapsi viimati sellel põllul, 

taimiku tihedus, sademed viimase kahe nädala jooksul ja ilmaennustus järgnevaks nädalaks 

ning HGCA Agriculture and Horticulture Development Board poolt välja töötatud süsteem 

(http://www.hgca.com/hgca/afd/test.html), milles sooviti järgmisi andmeid: nakatunud 

taimede protsent eelnevail aastail, järgmise nädala sademete ennustus, käesoleva nädala 

keskmine temperatuur, apoteetsiumite esinemine õitsemise alguses, kroonlehtedel haiguse 

esinemise protsent, millal viimati rapsi kasvatatud ja teiste haigusele vastuvõtlike kultuuride 

kasvatamine sellel põllul, taimiku kõrgus, umbrohtude esinemine ja taimiku lamandumine. 

Märkimisväärselt ei erinenud eelnevatest ka Saskatchewan’i ülikoolis väljatöötatud süsteem 
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(http://www.canolawatch.org/2012/06/27/how-to-assess-the-sclerotinia-stem-rot-risk/). Kõik 

nimetatud on punktiväärtuspõhised. Eesti Maaülikoolis on aastatel 2008-2009 katsetatud 

Rootsi Põllumajandusülikooli poolt välja töötatud süsteemi, kus selle tulemusena leiti, et seda 

mudelit on võimalik kasutada ka Eestis (Talgre et al., 2012). Läbiviidud katsed näitasid, et kui 

põllul ei ole eelnevatel aastatel rapsi kasvatatud, võib ikkagi osutuda vajalikuks fungitsiidiga 

pritsimine eelkõige juhul, kui rapsitaimik on tihe ja ilmastik soodne haiguse arenguks. Kui 

ilmastik ei olnud haiguste arenguks soodne, siis pritsimisega statistiliselt usutavat saagilisa ei 

saanud. Ka Läti Põllumajandusülikoolis läbi viidud katsed on näidanud, et haiguste arenguks 

mittesobivatel aastatel pole fungitsiidi kasutamine olnud efektiivne (Balodis et al., 2008). 

Pritsimisajaga hilinemisel ei avalda aga tõrje valgemädaniku levikule olulist mõju (Ilumäe, et 

al., 2007). 

Üks haigustõrje strateegiatest on kasutada haigustekitajate ohjeldamiseks parasiite, kes 

toituvad haigustekitajatest (Harman, 2000). Läbiviidud katsete käigus on kasutatud seene 

Trichoderma liikide tüvesid: T. harzianum-8, T. atroviride PTCC5220 ja T. Longibrachiatum 

PTCC5140 ja nad on näidanud kõrget bioaktiivsust valgemädaniku suhtes ning analüüsi 

tulemuste põhjal soovitatakse neid kasutada ökoloogilise tõrjevahendina haigustekitaja vastu 

(Matroudi, 2009). Bioloogiline fungitsiid Contans WG mullaseene Conicthypium minitans 

(seda mullaseent leidub vähestes kogustes ka looduslikult) granuleeritud eoste mass on 

andnud häid tulemusi valgemädaniku tõrjel (Ilumäe, 2008). 

Valgemädanik on võimeline rapsi nakatama nii mulla kui taime enda kaudu, samas 

näiteks päevalill võib nakatuda vaid mulla kaudu (Nelson et al 2000). Päevalill on 

põllukultuur, mida valgemädanik on võimeline nakatama vaid juurte kaudu, teised haigusele 

vastuvõtlikud liigid nakatuvad peamiselt askospooridega maapealsete taimeosade kaudu 

(Harveson, 2011).  

 

1.6.2 Ristõieliste kuivlaiksus (Alternaria brassicae) 

 

Kuivlaiksuse tunnuseks on rapsi lehtedele, vartele ja kõtradele ilmuvad tumepruunid kuni 

mustad kontsentriliste ringidega laigud, millel hiljem moodustub eoskirme. Taime vartel 

tekivad piklikud laigud (joonis 4). Haiguse arengust tingitud lehtede kahjustus vähendab 

assimilatsioonipinda ja põhjustab lehtede enneaegse varisemise. Kõtrades hävib seemnete 
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moodustamiseks vajalik toitekude, kõdrad kuivavad (joonis 5). Seemned jäävad pisikesteks ja 

võivad variseda kõdraotste avanemise tõttu (Ilumäe, 2013) 

 

 

Joonis 4. Kuivlaiksuse kahjustus suvirapsi lehtedel. Foto E. Runno-Paurson, 2012. 

 

 

 

Joonis 5. Kuivlaiksuse kahjustus suvirapsi kõtradel. Foto E. Runno-Paurson, 2012. 
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Ristõieliste kuivlaiksus kahjustab rapsi taimikut suuremal või vähemal määral igal 

aastal. Fungitsiididega pritsimata jätmisel võib seemnesaak jääda väiksemaks keskmiselt kuni 

25% võrra, epifütootia aastatel aga ca 50% võrra (Ilumäe, 2011). Enamasti saab haigus alguse 

nakatunud taimejäänustel mulda jäänud taimeosadest, nakatunud varisest või külvatud 

nakatunud seemnetest (joonis 6). Esmasteks haigusilminguteks on tumedad täpid taime 

idulehtedel, mis on aluseks paljudele eospõlvkondadele taime arenedes. Haigusetekitaja 

toodab oma elutegevuse tulemusena mitmesuguseid toksiine, mis hävitavad taimerakke ja 

moodustavad haigestunud kohtades kollakaspruunikaid laike (Laemmlen, 2002). Soodsates 

tingimustes (soe ja niiske õhk rapsi õitsemise ja valmimise ajal) levib haigus väga kiiresti. 

Haiguse arenguks on vajalik õhuniiskus üle 80% (Hong, et al., 1996). Eoste idanemiseks on 

optimaalne 22-25 °C temperatuur taime peal olevas veetilgas, sellistes tingimustes nakatuvad 

taimed 4-6 tunni jooksul ning järgmine eospõlvkond valmib soodsates tingimustes ühe päeva 

jooksul (Paul, Rawlinson,. 1992). Selline eospõlvkondade rohkus soodustab haiguse levikut, 

nakkusvõimelisena püsimist ja talve üleelamist mulda jäänud taimejäänustel. 

 

 

Joonis 6. Ristõieliste kuivlaiksuse elutsükkel (Paul, Rawlinson, 1992). 
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1.6.3 Ristõieliste ebajahukaste (Peronospora parasitica) 

 

Ristõieliste ebajahukaste võib rapsi taimikut kahjustada kevadel, kui taimed on 

rosetistaadiumis ehk mai III kuni juuni I dekaad, kui valdavalt on madal õhutemperatuur (10-

15 °C) ja kõrge õhuniiskus (Viil et al., 2010). Tugeva nakkuse korral võib saak väheneda 10-

15% (Kaarli, 2003). Mitmetes niiske kliimaga maades, nagu Rootsi, Poola ja Inglismaa, on 

see haigus rapsi tärkamisjärgsel perioodil küllaltki massiliselt levinud (Ilumäe et al., 2007 
1
). 

Haigus kahjustab varsi, lehti, kõtru ja seemneid. Lehtedel tekivad kollakate ähmaste 

piirjoontega laigud, mille alumisele küljele tekib niiske ilmaga valkjas kuni violetjas kirme, 

mis koosneb eoskandjatest (joonis 7). Haigestunud lehed kuivavad, pruunistuvad ja varisevad. 

Haigestunud kohad vartel kuivavad, värvuvad tumedateks piklikeks laikudeks. 

 

 

Joonis 7. Ristõieliste ebajahukaste kahjustus suvirapsi lehtedel. Foto E. Runno-Paurson, 

2010. 
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Joonis 8. Ristõieliste ebajahukaste elutsükkel (Paul, Rawlinson, 1992). 

 

Kõtradele tekivad tumedad laigud, seesolevad seemned jäävad väikesteks ja kõlujateks 

ning nakatuvad haigusega (Kaarli, 2003). Haigustekitaja elab talve üle eostena taimejäänustes, 

umbrohtudes, mullas, nakatunud seemnetes säilitab eluvõime 2-6 aastat (Paul, Rawlinson, 

1992). Kasvuperioodil levib ta tuule või sademete abil. Arenguks on sobiv temperatuur 10 -15 

°C, kõrge õhuniiskus ning sombune ja pilvine ilm (joonis 8). 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

Töös on kasutatud riiklike sordivõrdlus- ehk majanduskatsete käigus PMK Viljandi 

katsekeskuses, PMK Kuusiku katsekeskuses ja PMK Võru katsejaamas kogutud 2011-2012. 

aasta haiguste vaatlusandmeid. Ilmaandmetena (õhutemperatuur ja sademed) on kasutatud 

katsepunktide automaatilmajaamade (vajadusel EMHI) kahe aasta vaatlusandmeid. Töös ei 

ole kasutatud 2013. aasta katseandmeid, sest Viljandi katsekeskuse automaatilmajaam läks 

rikki ja saadaolnud EMHI ilmaandmed ei oleks olnud samaväärselt võrreldavad eelnevate 

aastate Viljandi katsekeskuse ilmaandmetega. 

2.1 Katseala 

 

Katseala, väetiste ja taimekaitsepreparaatide valikul lähtuti Põllumajandusameti poolt 

väljatöötatud ristõieliste majanduskatsete metoodikast, mille eesmärgiks on sortide sordilehte 

võtmine. Sordi katseperiood on kaks aastat. Katseala oli ühtlase huumusrikka, hea veereţiimi 

ja toitainetega hästi varustatud mullastikuga, eemal kraavidest, veekogudest, hoonetest, 

puudest ja teedest. Maa kvaliteedi ja hindamise kaardi koostamise korra määruses (Riigi 

teataja, 2013
1
) välja toodud Eesti muldade kaardistamisüksuste nimestiku alusel viidi 

rapsikatsed läbi Viljandis 2012. aastal gleistumistunnustega kahkjal leetunud mullal (LP(g)) 

ja 2011. aastal leostunud gleimullal (Go); Kuusikul 2012. aastal leostunud gleimullal (Go) ja 

2011. aastal gleistunud leetjal mullal (KIg) ning Võrus aastatel 2011-2012. kahkjal leetunud 

mullal (LP) (vt ka joonis 15). Eelkultuurideks ei sobi kartul (tõusmepõletik), lina 

(kuivlaiksus), peet (peedinematoodid) ja hernes (valgemädanik). Sobivaimateks eelviljadeks 

on nisu, kaer või oder. Vältimaks mulla kaudu edasikantavate haiguste või kahjurite levikut 

võib ristõielisi külvata samale kasvukohale alles 5 aasta möödudes. Katselapi arvestuspind oli 

10m
2
. Katse viidi läbi kahefaktorilisena: haigustõrjega (kaks kordust) ja haigustõrjeta (kaks 

kordust). Sordid paigutati statistilise programmi poolt koostatud plaani alusel vähemalt kahte 

veergu. Katseala ümbritseti kaitseribaga, kuhu oli külvatud sama liigi varajane sort. 

Künnipõhise mullaharimise põhieesmärkideks olid mullaniiskuse säilitamine ja umbrohutõrje.  

Väetamine viidi läbi mullaanalüüside alusel. Analüüsiti järgmisi näitajaid: orgaanilise 

süsiniku %, ph, makro- ja mikroelemendid – P, K, Ca, Mg, Mn, Cu, B, S. Keskmise 

väetistarbega mineraalmuldadele tuleks anda 2 t/ha rapsisaagi saamiseks ligikaudu 30 kg/ha P 

ja 60 kg/ha K (Kaarli, 2004). Suvirapsile antakse fosfor- ja kaaliväetised kevadisel 
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mullaharimisel. Lämmastikku on optimaalne anda kevadel lauskülvina või kahes jaos 

sõltuvalt eelkultuurist kuni 120 kg/ha. Täpne info kasutatud väetistest ja kogustest on tabelites 

2 ja 3. Orgaanilisi väetisi ei kasutatud. 

Saabunud seemned puhiti Cruiser’iga ja külvati esimesel võimalusel sõltuvalt mulla 

küpsuse saabumisest 12 cm reavahega katsekülvikuga, mille ees või taga, sõltuvalt 

ilmastikutingimustest, oli rull, normiga populatsioonisordil 100 ja hübriidsordil 65 idanevat 

seemet ruutmeetrile. 

Kasvuaegseteks hooldustöödeks oli keemiline umbrohutõrje, keemiline kahjuritõrje ja 

kahefaktorilisel katsel haiguste tõrje. Tõrje kahjustajate vastu peab toimuma õigeaegselt ja 

võimalikult taimikut säästvalt. Kaitseks lindude eest kasutati võrkkatteid. Umbrohutõrjet tehti 

vastavalt vajadusele herbitsiididega. Oluline oli hoida katse võimalikult umbrohuvaba. 

Kasvuaegse haigustõrje eesmärgiks oli saavutada võimalikult vähese haigustesse 

nakatumisega taimik. Kasvuaegset haigustõrjet tehakse vaid katsete kahel kordusel. Üldjuhul 

pritsitakse 1 kord. Pritsimisaeg valitakse selle järgi, millise haiguse nakatumise risk on 

suurim. Pritsimise orienteeruv aeg oli valgemädanikul esimeste õielehtede langemisest rapsi 

peaharul kuni täisõitsemiseni, kuivlaiksusel esimeste haigustäppide esinemine kõtradel. Kahe 

aasta jooksul kasutati tõrjeks kokku nelja preparaati: Tilmor – kasutatav fungitsiidi ja 

kasvuregulaatorina, toimeained protiokonasool ja tebukonasool; Folicur – kasutatav 

fungitsiidi ja kasvuregulaatorina, toimeaine tebukonasool; Cantus – kasutatav fungitsiidina, 

toimeaineks boskaliid, mis pärsib suksinaat- koensüüm Q reduktaasi kompleksi tööd, piirates 

sellega mitokondrites elektronide transpordiahela toimimist ning tõkestab seente kasvu, 

piirates oluliste rakuosade sünteesiks vajalike keemiliste ühendite kättesaadavust; Juventus 90 

– kasutatav fungitsiidina, toimeaine metkonasool. Pritsimiskordade arv peab olema 

katsekohtade lõikes võrreldav, kuna see mõjutab sortide kasvuaega. Keemilise taimekaitse 

tegemisel on soovitav jälgida „Hea taimekaitsetava“ põhimõtteid ja soovitusi. Herbitsiide ja 

insektitsiide kasutatakse üle kogu katse kõigil kordustel. Täpne info kasutatud preparaatidest, 

pritsimisaegadest ja pritsimisnormidest on tabelites 2 ja 3. 

Tabel 2. 2011. aasta lisainfo suvirapsi katse kohta 

Katseaasta 2011 Viljandi Võru Kuusiku 

Mullastik Go  ls1 LP  ls2 KI g ls1 

Eelvili kaer suviraps suvioder 

Külvinorm, id.tera/m hübriidsortidel - 65 id.tera/m²; 

../../everp/AppData/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/GPI656R0/Hea%20taimekaitsetava“%20põhimõtteid%20ja%20soovitusi
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Katseaasta 2011 Viljandi Võru Kuusiku 

liinsortidel - 100 id.tera/m²  

Külvikuupäev 09.05.2011 02.05.2011 9.05.2011 

Väetis TA kg/ha / Väetamise 

kuupäev 

102-16-55-84 

S-Mg-Mn-B-

Mo 

N-34,4 

02.05 

14.06 

16.06 

66-9-30-

6 

N-56 

26.04 

 

06.06 

90-18-68-

18 

N-26 + S-

13 

05.05 

 

10.06 

Taimekaitse: (norm l/ha, töötlemise kuupäev 

Cruiser 1500 ml/100 kg – enne külvi 

Teridox 2,0 10.05 

 Pantera 4EC 1,5 13.06 

Proteus 

0,65 21.06 0,6 07.06 0,6 25.05; 

30.06 

Folicur 250 EW   1,0 

0,8 

17.06 

04.07 

  

Juventus 90 1,0 01.07     

Butisan Star     2,0 13.05 

Cantus     0,5 29.06 

Galera 0,35 06.06 0,35 27.05 0,35 25.05 

Fastac 0,15 24.05;13.06 

01.07 

0,3 22.05 0,2 22.06 

 

Tabel 3. 2012. aasta lisainfo suvirapsi katse kohta 

Katseaasta 2012 Viljandi Võru Kuusiku 

Mullastik LP(g) ls1 LP ls2 G(o) ls3 

Eelvili suvinisu kartul suvioder 

Külvinorm, id.tera/m² hübriidsortidel - 65 id.tera/m²; 

liinsortidel - 100 id.tera/m² 

Külvikuupäev 8.05.2012 8.05.2012 14.05.2012 

Väetis TA kg; Väetamise 

kuupäev 

119-18,2-

63,7- 

98 

03.05 76,5-

11,9-

41,1-63 

02.05 

 

90-18-68-

18 

 

08.05 

 

N-41,3 18.06 N-26; S-

13 

30.06 

Taimekaitse: (norm l/ha, töötlemise kuupäev) 

Cruiser 1500 ml/100 kg – enne külvi 

Teridox   2,0 9.05   

Proteus 
  

0,75 

0,7 

21.05 

21.06   

Fastac 0,2 21.05 0,3 14.06   

Galera 0,35 5.06   0,35 12.06 

Contact 0,1 5.06     

Agil 1,0 13.06     

Proteus 0,7 14.06 
  

0,6 

0,6 

12.06 

30.06 
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Katseaasta 2012 Viljandi Võru Kuusiku 

Decis Mega 0,15 28.06     

Tilmor 0,7 3.07     

Juventus   0,8 3.07   

Butisan Star     2,0 23.05 

Cypercill     0,05 20.06 

Cantus     0,5 10.07 

 

2.2 Ilmastikutingimused 

 

Aastate 2011 – 2012. kasvuperioodi jooksul ei olnud nii suuri erinevusi, kui näiteks 2009. 

aastal, kui Kuusikul oli ca 100 mm rohkem sademeid, võrreldes teiste katsekohtadega või 

2010. aastal, kui Võrus oli ca 150-250 mm teistest enam sademeid. Vähesel määral erinesid 

saagi formeerumise ajal Kuusiku 2011. aasta augusti lõpp ja 2012. aasta juuli keskpaik (joonis 

8). Katsekohtade vaatlusaastate kuu dekaadide ööpäeva keskmised temperatuurid olid 

kasvuperioodil suhteliselt sarnased (joonis 8). Enamus aastatel on rapsikatsed maha külvatud 

esimesena Võru katsejaamas, seejärel Viljandi katsekeskuses ja alles siis Kuusiku 

katsekeskuses. 

 

Joonis 8. 2011 – 2012. mai – september dekaadide sademete summad ja dekaadide keskmised 

temperatuurid. 
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 Üldine taimekasvuperiood, kui ööpäeva keskmine õhutemperatuur jäi püsivalt üle 5 °C 

ja aktiivne taimekasvuperiood, kui ööpäeva keskmine õhutemperatuur jäi püsivalt üle 10 °C, 

algas mõlemal aastal kõige varem Võrus (tabel 4). 

Tabel 4. Kasvuperioodide algusaeg ja külviaeg. 

 

Kuusiku Viljandi Võru 

Üldkasvuperioodi (efektiivsed  

temperatuurid) algus 

6.05.2011 6.05.2011 3.05.2011 

20.04.2012 19.04.2012 19.04.2012 

 
   

Aktiivse kasvuperioodi algus 
26.05.2011 26.05.2011 18.05.2011 

6.06.2012 4.06.2012 4.06.2012 

 
   Külvi aeg 9.05.2011 9.05.2011 2.05.2011 

14.05.2012 8.05.2012 8.05.2012 

 

Viljandi 2011. Aprilli lõpp ja mai algus olid jahedad, mille tõttu rapsi külv lükkus edasi kuna 

külvijärgselt ei oleks kohe saanud teha umbrohutõrjet. Külvati 09.05 ja sellele järgnenud 

päev, mil tehti umbrohutõrje, oli päikesepaisteline ja soe. Mullaniiskusest piisas kiireks 

arengu alguseks ning paar päeva peale külvi sadas veel lisaks. 12. maiks olid esimesed rapsi 

taimed juba tärganud ning ilmusid ka esimesed maakirbud tärganud taimi kahjustama. Teisest 

mai dekaadist öökülmi enam ei esinenud. Maikuus sadas kokku ca 63 mm. Täistärkamine 

pandi kirja 23. mail ning kohe järgmisel päeval tehti ka esimene maakirbutõrje. Juuni alguses 

tõusis õhutemperatuur kõrgeks ning lisaks sellele ei olnud kuu esimesel poolel sademeid. 

Põllutöid sai teha vaid hommikutundidel. Taimed arenesid kõrgete temperatuuride tõttu väga 

kiiresti – nädalaga sai 3-5 lehega rosetist 7 lehega taim, millel õiepungad juba olemas ning 

tekkis vajadus hiilamardika tõrje järele. Järgnevatel päevadel viidigi läbi umbrohutõrje, 

putukatõrje ja väetamine. Umbrohutõrjed mõjusid suhteliselt hästi, kuna aga katsealal esines 

palju juurumbrohtusid (orashein, ohakad, puju), mis lämmatasid rapsitaimi, siis kohati jäid 

katselapid väga hõredaks, eriti just III ja IV kordustes. Juunikuus sadas väga vähe, kokku ca 

22 mm. Juulikuu oli väga soe ja vihmavaene, kuus sadas kokku ca 50 mm. Juba hommikud 

olid väga soojad, mistõttu haigustõrje koos putukatõrjega tuli teha ca 24 kraadise soojaga. 

Taimed olid kuumuse ja sooja tõttu stressis ja arenesid väga kiiresti, õitsemine sai läbi kahe 

nädalaga juba juuli II dekaadi alguseks. Taimede kiire areng ning suhteliselt ekstreemsed 

ilmaolud ei soosinud taimehaiguste esinemist, vaid jahukastet esines väga palju, kuna see 

levis augustis, kui niiskust oli väga palju. August oli eelnevatest kuudest veidi jahedam ja 
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vihmasem, kokku oli sademeid ca 77 mm. Sademed jagunesid ühtlaselt üle kuu, mistõttu rapsi 

koristamine venis pikema aja peale. 2011 aasta kuum ja kuiv suvi ei soosinud suvirapsi kasvu. 

Taimede areng toimus väga kiiresti, nad jäid kasvult madalaks ja hargnemine oli keskpärane. 

Taimekahjuritele oli selline suvi väga meelepärane. Hiilamardikaid oli väga palju, maakirpe 

oli kevadel jaheda ilma tõttu vähe, aga terve suve jooksul leidus rapsitaimede lehtedel palju. 

Rapsi saagikust mõjutas väga palju ka katsemaal esinenud mitmeaastased juurumbrohud, mis 

surusid põhikultuuri alla, mis tõttu jäi saak keskmisest madalamaks. 

Kuusiku 2011. Katseala maa ettevalmistamisega alustati aprilli lõpus, aga õhu ja mulla 

soojust nappis ning katse külvati alles 9.05, kui mullatemperatuur oli tõusnud 11 kraadini. 

Maikuus oli sademeid kokku ca 40 mm. Peale 7. maid jäi õhutemperatuur pidevalt 

plusspoolele. Rapsitaimede areng oli kiire ja ühtlane. Juuni kaks esimest nädalat olid sajuta, 

millele järgnesid mõned sajused päevad. Kokku oli juunikuus sademeid ca 50 mm. Juuli algus 

oli sademetevaene, teisel dekaadil oli mõne päeva jooksul sademeid ca 35 mm, mis tagas 

piisava niiskusevaru mullas rapsi kõtrade moodustumise perioodil. Sademete piisavalt ühtlane 

jaotumine alates juuli lõpust tingis pikema kasvuperioodi, mis oli aluseks korraliku saagi 

moodustumisele. 

Võru 2011. Viimane öökülm esines 03.05. Aprillikuu lõpupäevadel ületasid keskpäeva 

soojakraadid juba üle 20 kraadi, mis kuivatas ja soojendas mulda ning see võimaldas katse 

maha külvata juba 2. mail. Täistärkamise faasi jõudis katse 15. maiks, millest nädala 

möödumisel tehti maakirbu tõrje. Sademete kuu norm sadas enamuses maha 13. ja 16. mail, 

praktiliselt kahe päeva jooksul laussadudega. Juunikuu oli keskmisest soojem, sademeid 

kuunormist vähem, ca 70% kuunormist. Juulikuu oli taas keskmisest soojem ja sademete hulk 

jäi tagasihoidlikuks, ca 80 mm. Ka augustikuu oli soojem, sademeid esines piisavalt ja 

jagunes neid üle terve kuu. Veidi kõrgem temperatuur ja sademete piisavalt ühtlane esinemine 

soodustas hea saagi moodustumist ning viimased katselapid koristati 24. augustil.  

Viljandi 2012. Maikuu oli jahe, esines üksikuid sooje päevi, enamus öödest olid külmad, 

viimane öökülm esines 4. mail. Kokku oli maikuus sademeid ca 70 mm. Aprilli viimasteks 

päevadeks oli maa piisavalt tahenenud ning esimesed kultiveerimised tehti 27. aprillil. 

Kolmandal mail väetati ja kultiveeriti veelkord. Kaks päeva enne külvi sadas, kuid 

lisaharimist muld ei vajanud. Peale külvi sooviti teha umbrohutõrje Teridox’iga, kuid 

ilmaolud (tugev tuul, vihm) seda ei võimaldanud. 21. mail oli kõigil lappidel täistärkamine. 

Vaatamata sademete suhteliselt ühtlasele jaotumisele maikuus jäi taimik hõredaks. Juuni oli 
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jahe ja vihmane, sademeid oli ca 95 mm. Umbrohu tõrjet tehti Galera’ga ja Agil’iga. 

Vaatamata sellele, et muld oli Galera’ga tõrje tegemise ajal niiske ja ilm soodne, oli 

herbitsiidi mõju väike – mõjus vaid hanemaltsale ja ohakale, üheaastastele ei mõjunud. 

Orasheina tõrje oli edukas. Putukate jaoks oli juuni jahe, mistõttu oli nende esinemine 

tagasihoidlik, vaatamata sellele viidi tõrje paar korda läbi. Varajased sordid lamandusid juuli 

keskpaigas esinenud tugevate sadude tõttu. Kogu katse seisukindlust mõjutas 30. juulil 

sadanud tugev vihm (ühe tunniga üle 25 mm). Osad sordid ei tõusnudki enam koristuse ajaks 

üles, hiliste sortide seisukindlus paranes taimiku valmides ja kuivades. Juulikuu päevad olid 

soojad, aga ööd jahedad. August oli vihmane (sadas enamus päevadel). Saagikus jäi madalaks 

jaheda ja pidevatest vihmasadudest tingitud vähese päevavalguse tõttu, osaliselt 

ebaõnnestunud umbrohu tõrje ning hõre ja aeglane tärkamine. 

Kuusiku 2012. Veel aprillis sadas rohkesti lund, ca 20 cm ning temperatuurid olid väga 

madalad. viimane öökülm esines veel 14. mail. Mullaharimisega alustati esimesel võimalusel, 

kui maapind oli piisavalt tahenenud, mai esimesel nädalal. Maikuu sademete hulk oli ca 75 

mm. Katse külvati alles mai keskel, kui muld oli piisavalt soojenenud, sellest hoolimata oli 

tärkamine ebaühtlane. Ka juuni oli jahe ja sademeterohke, ca 85 mm. Juulist alates muutus 

ilm soojemaks ning ka väga sajuseks, kokku oli sademeid ca 145 mm. Soojust ja sademeid oli 

piisavalt, seetõttu kestis õitsemine 3-4 nädalat, mis oli eelduseks korraliku saagi 

moodustumiseks. Augustis oli sademeid ca 115 mm ja septembris ca 130 mm, mis jagunesid 

ühtlaselt. Üldiselt oli suvi jahe ja suvirapsi täisküpsuseks vajalik efektiivsete temperatuuride 

summa kogunes väga pikkamööda, sellest tingituna venis kasvuaeg palju pikemaks, mis andis 

oma panuse korraliku saagi moodustumiseks. 

Võru 2012. Viimane öökülm esines 2. mail. Raps külvati 8. mail, kui muld oli piisavalt 

soojenenud. Mai keskel sadas lühikese ajaga ca 40 mm, mille tõttu jäid osad katselapid 

osaliselt vee alla, mis põhjustas olulisi kahjustusi taimikule. Kahjustada said muuhulgas ka 

antud töös vaatluse all olevad sordid Fenja, Kaliber, Larissa, Majong ja Osorno. Madalate 

temperatuuride tõttu jõudis katse täistärkamise faasi alles 24. mail. Hoolimata jahedusest ja 

sagedastest sadudest esines katsealal palju maakirpe, mida tuli tõrjuda enne katse jõudmist 

täistärkamise faasi. 2011. aasta talv oli hiilamardikatele üleelamiseks soodne, seetõttu tehti 

tõrjet kolm korda. Juulikuu oli eelnevast veidi soojem ja samuti sademeterohke. August oli 

jahe. Sademete rohkus ja madalad temperatuurid põhjustasid selle, et isegi sorditi oli saagi 

valmimine väga ebaühtlane. 
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Haiguste esinemist ja arengut mõjutavad taime kasvuperioodil esinenud sademed, millede 

summadest erinevatel kasvuperioodidel annavad ülevaate tabel 5 ning efektiivsete ja 

aktiivsete temperatuuride summad, milledest saab ülevaate tabelist 6. Visualiseerimaks 

numbreid ja näitamaks tendentside jätkuvust aasta piires on eraldi joonistel välja toodud 

andmed efektiivsete temperatuuride summa juulini (joonis 9) ja augustini (joonis 10), 

aktiivsete temperatuuride summa juulini (joonis 11) ja augustini (joonis 12) ning sademed 

kokku külvist kuni õitsemise alguseni (joonis 13) ja õitsemise lõpuni (joonis 14). 

 

Tabel 5. Ülevaade sademete summadest (mm) küpsuse kuupäevani, õitsemise alguseni ja 

õitsemise lõpuni. 

Aasta 

 

Katsekoht 

 

Sademeid kokku mm 

küpsuse kuupäevani 

Sademeid kokku mm 

õitsemise alguseni 

Sademeid kokku mm 

õitsemise lõpuni 

2011 

Viljandi 237,9 73,3 87,6 

Võru 243,5 98,3 128,4 

Kuusiku 299,7 84,3 95,9 

2012 

Viljandi 356 139,9 186,7 

Võru 336,8 159,0 217,6 

Kuusiku 401,4 125,6 240,7 

 

 

Tabel 6. Ülevaade efektiivsete ja aktiivsete temperatuuride summadest esimese juulini ja 

esimese augustini. 

Aasta 

 

Katsekoht 

 

Ef. temp. 

 summa 1. 

 juulini 

Ef. temp. 

 summa 1. 

 augustini 

Akt. temp. 

 summa 1. 

 juulini 

Akt. temp  

summa 1.  

augustini 

2011 

Viljandi 888,84 1513,28 639,39 1263,82 

Võru 924,82 1569,36 761,93 1406,47 

Kuusiku 847,13 1455,70 616,95 1225,51 

2012 

Viljandi 903,45 1458,99 403,86 959,40 

Võru 969,54 1551,71 429,18 1011,35 

Kuusiku 841,22 1380,92 356,06 859,76 
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Joonis 9. Efektiivsete temperatuuride summa külvist kuni 1. juulini. 

 

 

 

Joonis 10. Efektiivsete temperatuuride summa külvist kuni 1. augustini. 
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Joonis 11. Aktiivsete temperatuuride summa külvist kuni 1. juulini. 

 

 

 

Joonis 12. Aktiivsete temperatuuride summa külvist kuni 1. augustini. 
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Joonis 13. Kokku sademed mm külvist kuni õitsemise keskmise alguse kuupäevani. 

 

 

 

Joonis 14. Kokku sademed mm külvist kuni õitsemise keskmise lõpu kuupäevani. 
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2.3 Taimehaiguste hindamise metoodika 

 

Kõiki haigusi hinnatakse nende eristamise kõrgpunktis ja vajadusel hindamisi korratakse. 

Haigusi hinnati järgmise skaala alusel: 

1 = nakkus puudub, 0% 

2 = nakkus väga vähene kuni vähene, 1-2% 

3 = nakkus vähene: umbes pooltel taimedel on keskmiselt väljendunud haigussümptomid, 3-

4% 

4 = nakkus vähene kuni keskmine, 5-7% 

5 = nakkus keskmine: kõigil või peaaegu kõigil taimedel on keskmiselt 

väljendunudhaigussümptomid, 8-13% 

6 = nakkus keskmine kuni tugev, 14-21% 

7 = nakkus tugev: kõigil taimedel on tugevasti väljendunud haigussümptomid. Katselapi 

üldpildis on kahjustatud kohad ülekaalus võrreldes nakatumata taimedega. Üksikud taimeosad 

või taimed surevad, 22-36% 

8 = nakkus tugev kuni väga tugev, 37-60% 

9 = nakkus väga tugev: nakkuse tagajärjel surevad suures ulatuses taimeosad või taimed, 61-

100% 

 

Ristõieliste kuivlaiksus (Alternaria brassicae) 

Lehtedele tekivad kollased laigud, kust lehekoed pruunistuvad. Laigud on sageli 

kontsentriliste ringidega, keskel kollaka või oliivrohelise kirmega. Vanadel laikudel võib 

keskmine osa välja langeda. Tugevasti kahjustunud lehed võivad kuivada ja variseda. 

Kõtradele tekivad purpursed laigud, mis hiljem tumenevad, kõdrad avanevad varakult, seeme 

variseb. Haigustekitaja talvitub taimejäänustel ja seemnetel, kust lülieostena levib taimedele. 

Nakkust soodustavad kahjurite ja muud vigastused. Haiguse areng seemnetel süveneb nende 

valmimise ajal. Haigust vaadatakse kõikidel kordustel vähemalt kolmest kohast õitsemise 

lõpul ja seemnete küpsemise ajal. 

Valgemädanik (Sclerotinia sclerotiorum) 

Nakkus toimub rapsi õitsemise ajal. Kahjustatud varreosa kattub valge vilditaolise 

seeneniidistikuga. Alguses tekivad nakkuskolded varre keskel ja alumises osas, hiljem 

peamiselt ülemises osas kõtrade vahel. Varre sees (rohke niiskuse korral ka väljaspool) 
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tekivad mustad 3…15 mm suurused seenmügarad, mis hiljem kündmisel mulda satuvad ja 

seal kaua nakkusvõimelistena säilida võivad. Taimevars võib kahjustatud kohalt murduda. 

Taimed kuivavad ja valmivad enneaegselt ning paistavad muu, veel rohelise taimiku taustal 

heledatena välja. Haigust vaadatakse kõikidel kordustel vähemalt kolmest kohast enne ja 

pärast koristust. 

Ristõieliste ebajahukaste (Peronospora brassicae) 

Seemet andvatel taimedel kahjustab ebajahukaste lehti, varsi, kõtru ja nakatab seemneid. 

Kahjustatud kõtradel jäävad seemned kõlujaks. Haigustekitaja talvitub taimejäänustel, 

seemnetel ja mitmeaastastel umbrohtudel, ka mullas eoste seeneniidistikuna. Seemnetes püsib 

haigustekitaja eluvõime 2-6 aastat. Kasvuperioodil levib eostega ja veepiiskade abil. Haiguse 

arenguks optimaalne temperatuur on 10-15 °C, haigust soodustab vähene päiksevalgus ja suur 

õhuniiskus (80-90%). Hinnatakse esinemisel. Haigust vaadatakse kõikidel kordustel vähemalt 

kolmest kohast leheroseti moodustumise faasis. 

 

2.4. Andmete analüüs 

 

Rapsi kasvatustehnoloogia, asukoha ja aasta mõju haiguste intensiivsusele ning rapsi 

saagikusele ja kvaliteedile testiti dispersioonanalüüsiga. Asukohtade paarikaupa võrdlemiseks 

kasutati Tukey HSD testi. Ilmastikunäitajate seost haiguste intensiivsuse ja rapsi saagikuse 

vahel, samuti haiguste intensiivsuse seost rapsi saagikusega uuriti korrelatsioonanalüüsi abil. 

Tulemused loeti statistiliselt oluliseks, kui p oli väiksem kui 0,05. Andmetabelid moodustati 

ja joonised konstrueeriti tabelarvutussüsteemis MS Excel, statistilised analüüsid viidi läbi ja 

keerukamad joonised koostati statistikatarkvara Rstudio ver. 0.98.501 abil. 

Käesolevas töös on välja toodud ja statistiline analüüs teostatud nende sortide 

katsetulemuste alusel, mis esinesid kahe vaatlusaasta jooksul kõigis katsekohtades: ’Belinda’, 

’Clipper’, ’Fenja’, ’Kaliber’, ’Larissa’, ’Majong’, ’Osorno’, ’Proximo’ ja ’Trapper’. 
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 

 

Aastatel 2011-2012. on kolmes katsekohas saadud haigustõrjega variantides kõrgemat saaki 

võrreldes haigustõrjeta variantidega, välja arvatud Võru katsejaam, (joonis 15). Keskmist 

enamsaaki saadi -8% (Võru 2012. aasta) kuni 25% (Võru 2011. aasta) keskmistest saakidest. 

Näitamaks ilmastiku tugevat mõju saagikusele, on alloleval joonisel võrdluseks välja toodud 

ka 2010. aasta saagiandmed, kui ilmastikuolud olid üle Eesti rapsikasvatamiseks ebasoodsad 

(Ilumäe, 2011; Järvan, 2011). Halbade ilmastikutingimuste (põud, kõrge temperatuur) tõttu 

olid suvirapsi keskmised saagid ja tõrjega saadud enamsaagid kõigis katsekohtades sellel 

aastal väikesed. 

 

Joonis 15. Keskmised saagid (±SE) katsealade muldadel haigustõrjega ja haigustõrjeta 

variantidel aastatel 2010-2012, arvuliselt on välja toodud tõrjega saadud keskmine enamsaak 

kg/ha (tärniga märgitud juhtudel on saadud enamsaak statistiliselt oluline (p < 0,05). 

2012. aastal saadi Võrus haigustõrjeta variandis kõrgem saak selle tõttu, et paljud 

haigustõrjega variandi lapid jäid vee alla, mille põhjustas lühikese aja jooksul maha sadanud 

suur kogus sademeid. 

Kahe aasta jooksul tehtud haigusvaatlustes täheldati kõigis kolmes katsekohas kuut 

haigust. Sagedamini esines kuivlaiksust, valgemädanikku ja ebajahukastet, ebaühtlasemalt 

esines närbumistõbe, jahukastet ja hahkhallitust. 
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3.1 Asukoha mõju rapsi haiguste esinemisele 

 

Katsekohad asusid Eesti erinevates piirkondades. Võru, kui kõige lõunapoolsema katsekoha 

keskmine temperatuur oli mõlemal aastal mõne kraadi võrra kõrgem kui Viljandi keskmine 

temperatuur ning Kuusiku keskmine temperatuur oli kõige madalam. Sademed jaotusid 

katsekohtade võrdluses mõlemal aastal ühtlaselt, välja arvatud 2011. aastal mais Võrus ja 

augustis Kuusikul ning 2012. aastal oli sademeid rohkem juulis Kuusikul (vt ka joonis 8). 

Külvati ja ka koristati esimesena Võrus. 

Kuivlaiksuse keskmine esinemine erines 2011-2012. aastatel samas katsekohas 

statistiliselt oluliselt (p < 0,05) (joonisel 16 tähistatud tärnidega). Võrreldes kuivlaiksuse 

esinemise erinevust katsekohtade vahel (joonis 16) konkreetse aasta piires selgus, et 2011. 

aastal oli katsekohtade vaheline erinevus statistiliselt oluline ning paarikaupa võrdluses erines 

teistest statistiliselt oluliselt Võru. 2012. aastal kuivlaiksuse esinemises statistiliselt olulist 

erinevust katsekohtade vahel ei esinenud. 

 

Joonis 16. Kuivlaiksuse esinemise keskmine (±SE) intensiivsus sõltuvalt katsekohast ja 

aastast, statistiliselt oluline erinevus (p < 0,05) samas katsekohas eri aastatel on märgitud 

tärniga, statistiliselt oluliselt erinevad katsekohad samal aastal on märgitud erinevate 

tähtedega (suurtähed alates A-st näitavad katsekohtade vahelist erinevust aastal 2011, 

väiketähed alates d-st erinevust aastal 2012, haiguse mitteesinemisele vastab väärtus 1). 
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Valgemädaniku keskmine esinemine Viljandis erines 2011-2012. aastatel statistiliselt 

oluliselt (p < 0,05) (joonisel 17 tähistatud tärnidega), teistes kohtades statistiliselt olulist 

erinevust erinevate aastate vahel samas katsekohas ei esinenud. Võrreldes valgemädaniku 

esinemise erinevust katsekohtade vahel konkreetse aasta piires, selgus, et 2011. aastal 

katsekohtade vaheline erinevus oli statistiliselt väga oluline (p < 0,001) ning paarikaupa 

võrdluses erinesid kõik katsekohad üksteisest statistiliselt oluliselt, 2012. aastal erines 

statistiliselt oluliselt Võru Kuusikust (joonis 17). 

 

 

Joonis 17. Valgemädaniku esinemise keskmine (±SE) intensiivsus sõltuvalt katsekohast ja 

aastast, statistiliselt oluline erinevus (p < 0,05) samas katsekohas eri aastatel on märgitud 

tärniga, statistiliselt oluliselt erinevad katsekohad samal aastal on märgitud erinevate 

tähtedega (suurtähed alates A-st näitavad katsekohtade vahelist erinevust aastal 2011, 

väiketähed alates d-st erinevust aastal 2012, haiguse mitteesinemisele vastab väärtus 1). 

Ebajahukaste keskmine esinemine Võrus erines 2011-2012. aastatel statistiliselt 

oluliselt (p < 0,05) (joonisel 18 tähistatud tärnidega), teistes kohtades statistiliselt olulist 

erinevust eri aastate vahel ei olnud. Võrreldes ebajahukaste esinemise erinevust katsekohtade 

vahel konkreetse aasta piires, selgus, et 2011. aastal katsekohtade vaheline erinevus oli 

statistiliselt väga oluline (p < 0,001). 2012. aasta andmetel erinesid statistiliselt oluliselt (p < 

0,05) kõik katsekohad (joonis 18). 
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Joonis 18. Ebajahukaste esinemise keskmine (±SE) intensiivsus sõltuvalt katsekohast ja 

aastast, statistiliselt oluline erinevus samas katsekohas eri aastatel on märgitud tärniga, 

statistiliselt oluliselt erinevad (p < 0,05) katsekohad samal aastal on märgitud erinevate 

tähtedega (suurtähed alates A-st näitavad katsekohtade vahelist erinevust aastal 2011, 

väiketähed alates d-st erinevust aastal 2012, haiguse mitteesinemisele vastab väärtus 1). 
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3.2. Kasvatustehnoloogia mõju rapsi haiguste esinemisele ja saagikusele 

 

2011. aastal kasutati haiguste tõrjeks Viljandis Juventus 90 (fungitsiid), Võrus Folicur 250 

EW (fungitsiid ja kasvuregulaator) ja Kuusikul Cantust (fungitsiid). 2012. aastal kasutati 

haiguste tõrjeks Viljandis Tilmorit (fungitsiid ja kasvuregulaator), Võrus Juventus 90 

(fungitsiid) ja Kuusikul Cantust (fungitsiid). Tootjate väitel omab kõige laiemat toimespektrit 

Tilmor, mis omab tõrjevõimet järgmiste tali- ja suvirapsi haiguste suhtes: fomoos ehk 

tõusmepõletik (Phoma Lingam), ristõieliste kuivlaiksus (Alternaria brassicae), ristõieliste 

valgemädanik (Sclerotinia sclerotiorum), ristõieliste mustmädanik ehk fomoos 

(Leptosphaeria maculans), tsülindrosporioos (Pyrenopeziza brassicae) ja ristõieliste 

hahkhallitus (Botrytis cinerea). Haiguste tõrjed viidi läbi vastavalt kasutusjuhendites nõutule 

ehk siis õitsemise algusest kuni täisõitsemiseni. 

Ülevaate erinevustest haigustõrjega ja haigustõrjeta variantide vahel taimede 

kasvukõrguses ja kasvuajas annab tabel 7. Kasvuregulaatorite mõju kasvuajale ja taime 

kõrgusele avaldub eelkõige kevadisel pritsimisel, õitsemisaegsel pritsimisel toimib ta 

haigustõrjevahendina. 2012. aastal oli sademeid võrreldes 2011. aastaga rohkem, mis mõjutas 

vegetatsiooniperioodi pikenemist. Iga kultuur vajab saagi moodustamiseks kindlat kogust 

aktiivseid temperatuure. Näiteks 2011. aastal koristati Kuusikul, Viljandis ja Võrus raps, kui 

aktiivsete temperatuuride summa oli kokku ca 1800, 2012. aastal koristati Kuusikul, kui 

aktiivsete temperatuuride summa oli ca 1650, Viljandis ca 1500 ja Võrus ca 1550.  

 

Tabel 7. Haigustõrjega ja haigustõrjeta variantide keskmised erinevused taimede kõrguses ja 

kasvuajas. 

 Taimede kõrgus (cm) Kasvuaeg (päeva) 

 2011 2012 2011 2012 

 Tõrjega Tõrjeta Tõrjega Tõrjeta Tõrjega Tõrjeta Tõrjega Tõrjeta 

Kuusiku 127 140 129 131 117 114 129 127 

Viljandi 107 99 136 137 115 114 122 121 

Võru 124 127 137 144 110 107 111 112 
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Statistiline analüüs näitas, et kuivlaiksuse keskmine esinemine erines statistiliselt 

oluliselt (p < 0,05) eri aastatel katsekohtades. Kuusiku haigustõrjeta variant 2011-2012. 

aastate võrdluses ei erinenud statistiliselt oluliselt samas katsekohas (joonisel 19 tähistatud 

plussiga), teistes katsekohtades erinesid mõlemad variandid mõlemal aastal. 2011. aastal 

haigustõrjega variandis erinesid kõik katsekohad statistiliselt oluliselt. 2012. aastal haiguse 

esinemises statistiliselt olulist erinevust katsekohtade vahel ei esinenud. 2011. aastal erinesid 

statistiliselt oluliselt tõrjega ja tõrjeta variandid Kuusikul ja Võrus (märgitud joonisel 19 

tärniga). 2012. aastal statistiliselt olulist erinevust variantide vahel ei esinenud.  

 

Joonis 19. Keskmine (±SE) kuivlaiksuse esinemine haigustõrjega ja haigustõrjeta variantides 

erinevates katsekohtades ja aastatel, statistiliselt oluliselt erinevad (p < 0,05) katsekohad 

samal aastal ja tõrjevariandil on tähistatud erinevate tähtedega (suurtähed näitavad 

katsekohtade vahelist erinevust aastal 2011, väiketähed erinevust aastal 2012, haiguse 

mitteesinemisele vastab väärtus 1), tärniga on märgitud statistiliselt oluliselt erinevad tõrjega 

ja tõrjeta variandid ning plussiga on tähistatud statistiliselt mitteoluliselt erinev haiguse 

esinemine erinevatel aastatel samas katsekohas. 

Valgemädaniku keskmine esinemine erines statistiliselt oluliselt (p < 0,05) erinevatel 

aastatel samas katsekohas, välja arvatud Kuusiku haigustõrjeta ja Võru mõlemad variandid 

(joonisel 20 märgitud plussidega). 2011. aastal erines haigustõrjega variandis statistiliselt 

oluliselt teistest katsekohtadest Võru ning haigustõrjeta variantides erinesid statistiliselt 
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oluliselt kõik katsekohad. 2012. aastal erines haigustõrjega variandis Võru Kuusikust ning 

haigustõrjeta variandis statistiliselt olulist erinevust katsekohtade vahel ei esinenud. 

 

Joonis 20. Keskmine (±SE) valgemädaniku esinemine haigustõrjega ja haigustõrjeta 

variantides erinevates katsekohtades ja aastatel, statistiliselt oluliselt erinevad (p < 0,05) 

katsekohad samal aastal ja tõrjevariandil on tähistatud erinevate tähtedega (suurtähed näitavad 

katsekohtade vahelist erinevust aastal 2011, väiketähed erinevust aastal 2012, haiguse 

mitteesinemisele vastab väärtus 1), tärniga on märgitud statistiliselt oluliselt erinevad tõrjega 

ja tõrjeta variandid ning plussmärgiga on tähistatud statistiliselt mitteoluliselt erinev haiguse 

esinemine erinevatel aastatel samas katsekohas. 

Statistiline analüüs näitas statistiliselt olulist erinevust (p < 0,05) ebajahukaste 

esinemisel erinevatel aastatel samas katsekohas, välja arvatud Viljandi haigustõrjega ja 

haigustõrjeta variandid (joonisel 21 tähistatud plussmärkidega). 2011. aastal erines teistest 

statistiliselt oluliselt haigustõrjega variandis Viljandi ja haigustõrjeta variandis Võru. 2012. 

aastal erines teistest statistiliselt oluliselt haigustõrjeta variandis Viljandi ja haigustõrjega 

variandis oli Viljandi statistiliselt oluliselt erinev Kuusikust. Statistiliselt oluliselt erinesid 

haigustõrjeta variandid haigustõrjega variantidest 2011 aastal Kuusikul ja Viljandis (joonisel 

21 tähistatud tärnidega). 
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Joonis 21. Keskmine (±SE) ebajahukaste esinemine haigustõrjega ja haigustõrjeta variantides 

erinevates katsekohtades ja aastatel, statistiliselt oluliselt erinevad (p < 0,05) katsekohad 

samal aastal ja tõrjevariandil on tähistatud erinevate tähtedega (suurtähed näitavad 

katsekohtade vahelist erinevust aastal 2011, väiketähed erinevust aastal 2012, haiguse 

mitteesinemisele vastab väärtus 1), tärniga on märgitud statistiliselt oluliselt erinevad tõrjega 

ja tõrjeta variandid ning plussmärgiga on tähistatud statistiliselt mitteoluliselt erinev haiguse 

esinemine erinevatel aastatel samas katsekohas. 

Joonisel 22 toodud karpdiagrammid iseloomustavad suvirapsi saaki tõrjega ja tõrjeta 

variantides eri katsekohtades erinevatel aastatel. Karpdiagrammil kujutatud keskmine tume  

 

 

Joonis 22. Haigustõrjega ja -tõrjeta variantide keskmine saagikus eri aastatel ja kohtades. 
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joon näitab keskmist kvartiili ehk mediaani, millest suuremaid ja väiksemaid väärtusi on 

võrdselt. Mediaanist ülespoole jääv nelinurk on ülemine kvartiil, millest suuremaid või 

võrdseid väärtusi on ca 25% ja allapoole jääv nelinurk on alumine kvartiil, millest väiksemaid 

või võrdseid väärtusi on ca 25%, peale punktiirjoont tulev joon näitab suurimat usutavat 

väärtust ja ning väikesed mullikesed näitavad maksimume ehk niinimetatud erindeid ehk 

kahtlaselt suuri väärtusi. 2011. aastal, kui sademeid oli vähem ning aktiivseid temperatuure 

rohkem, olid tõrjega saakide mediaanid kõrgemad kui 2012. aasta mediaanid. Tõrjeta 

variantides, kus haigusi enam alla ei suruta, avaldavad saagi kujunemisele tugevamat mõju 

haigused, sademed ja temperatuurid ning ka mullastik (vt. ka joonis 15). 

Statistiline analüüs näitas, et Kuusiku keskmine suvirapsi saagikus erines statistiliselt 

oluliselt (p < 0,05) teistest katsekohtadest mõlemal aastal (joonis 23). 2011. aasta 

saagiandmetel ei erinenud paarikaupa võrdluses Võru Viljandist (p > 0,05) nii haigustõrjega 

kui ka haigustõrjeta variantides. 2012. aasta saagikus ei erinenud Viljandi Võrust (p > 0,05) 

haigustõrjega variandis ja Kuusiku Võrust haigustõrjeta variandis, ülejäänud olid üksteisest 

statistiliselt oluliselt erinevad. Viljandis läbiviidud haigustõrjega ning haigustõrjeta katse 

saagid ei erinenud statistiliselt oluliselt 2011-2012. aasta võrdluses (joonisel 23 tähistatud 

plussmärkidega). Kõik ülejäänud olid statistiliselt oluliselt erinevad. 

 

Joonis 23. Keskmine (±SE) saagikus haigustõrjega ja haigustõrjeta variantides erinevates 

katsekohtades ja aastatel, statistiliselt oluliselt erinevad katsekohad 2011. ja 2012. aastal on 

märgitud erinevate tähtedega (suured tähed haigustõrjega ja väiksed tähed haigustõrjeta) ning 

plussmärgiga on tähistatud tõrjega ja tõrjeta saagi statistiliselt mitteoluline erinevus samas 

katsekohas eri aastatel. 
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Haigustõrjega variantides suruti haigus tõrjepreparaatidega alla ning mida madalam oli 

haiguse intensiivsus, seda kõrgem oli ka saak, nagu on näha joonisel 24. Haigustõrjeta 

variandis haigust alla ei suruta, mida kõrgem on haiguse intensiivsus, seda paremad 

tingimused on ka taime arenguks ning taime saak suureneb koos haiguse intensiivsusega. 

 

 

Joonis 24. Keskmine saagikus erinevate haiguspunktide korral 2011-2012. katseaastatel ja 

kõigis katsekohtades. 

 

Eraldi aastate ja katsekohtade alusel ei olnud jooniseid võimalik konstrueerida väheste 

sortide arvu tõttu. 
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KOKKUVÕTE 

 

Suvirapsi kasvatamine on tulus. Kultuuri kasvatamise ja külvipinna laienemisega kaasneb 

haiguste (valgemädanik, kuivlaiksus jt.) ning kahjurite (maakirp, hiilamardikas jt.) esinemine 

ja levimine. Kultuuri saagipotentsiaali realiseerimiseks on vajalik kasutada erinevaid 

tõrjevahendeid haiguste ja kahjurite vastu, alustades viljavaheldusest kui kõige lihtsamast ja 

keskkonnasõbralikumast ja lõpetades keemiliste tõrjepreparaatidega. 

Käesoleva töö eesmärgiks oli võrrelda asukoha ja kasvatustehnoloogia mõju suvirapsi 

haiguste esinemisele ja saagikusele. Püstitatud hüpoteesid olid: 

1) asukohast sõltub suvirapsi nakatumise intensiivsus erinevatesse haigustesse 

2) rapsi kasvatustehnoloogiast (haigustõrjega ja haigustõrjeta) sõltub haiguste esinemise 

sagedus ja intensiivsus 

Töös on kasutatud PMK Viljandi katsekeskuse, PMK Kuusiku katsekeskuse ja PMK 

Võru katsejaama sordivõrdluskatsete käigus kogutud vaatlusandmeid ning ilmaandmetena on 

kasutatud katsepunktide automaatilmajaamade (vajadusel EMHI) andmeid.  

Statistilise analüüsi alusel saab välja tuua, et keskmine haiguste esinemise intensiivsus 

ja varieeruvus katsekohtade vahel oli 2011. aastal kõrgem võrreldes 2012. aastaga. See oli 

tingitud sellest, et 2011. aastal oli vähem sademeid ning suurem aktiivsete temperatuuride 

summa. Seega võib selle töö tulemusena väita, et asukoha mõju muutub haigusele sobivates 

ilmastikutungimustes vähem olulisemaks, kuna haiguste ühtlasemaks levikuks on vajalik 

eelkõige piisavalt sademeid ning madalam aktiivsete temperatuuride summa hoiab taime 

arengu ja haiguste esinemise ühtlasena. 

 Haigustõrjega variantides oli keskmine haiguste esinemise intensiivsus enamasti 

statistiliselt oluliselt madalam võrreldes haigustõrjeta variantidega. Kui haiguste areng oli 

tõrjepreparaatide kasutamisega maha surutud, olid taimedel paremad võimalused kiiresti 

areneda ning selle tulemusena saadi kõrgemat saaki. Haiguste arengus oli oluline osa 

sademetel ja aktiivsetel temperatuuridel. 2011. aastal oli statistiliselt olulisi erinevusi 

haigustõrjega ja haigustõrjeta variantide vahel rohkem, võrreldes 2012. aastaga, kui haiguste 

esinemiseks olid soodsad tingimused.  
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SUMMARY 

 

Roosimäe, R. „Effects of location and cultivation technology on diseases of spring oilseed 

rape“. Master’s thesis in Production and Marketing of Agricultural Products. In Estonian, 60 

pages, 3 chapters, 7 tables, 24 figures, 81 references. Tartu, 2014. 

Keywords: spring oilseed rape, diseases, Sclerotinia sclerotiorum, Alternaria brassicae, 

Peronospora parasitica. 

It is profitable to cultivate spring oilseed rape. Cultivation of the culture and extension on the 

cultivation area entail the occurrence and spread on diseases (Sclerotinia sclerotiorum, 

Alternaria brassicae etc.) and pests (pollen beetle, cabbage seed weevil etc.). For the 

realization of the harvest potential of the culture it is necessary to use various pest controls 

against diseases and pests starting from the crop rotation as the simplest and environment 

friendliest and finishing with the chemical pest control preparations. 

Purpose of this work was to compare the influence of the location and cultivation technology 

on the occurrence of diseases and yield of spring oilseed rape. The hypotheses were the 

following: 

1) intensiveness of the infection with different diseases of the spring oilseed rape depends 

on the location 

2) frequency and intensiveness of the occurrence diseases depends on the cultivation 

technology (with and without disease control) 

This work is based on the observation data raised in course of the experiments of variety 

comparison by the Viljandi Variety Testing Centre of the Agricultural Research Centre 

(ARC), Kuusiku Testing Centre of the ARC and Võru Testing Centre of the ARC and the 

meteorological data are those of the automatic meteorological stations (Estonian 

Meteorological and Hydrological Institute, as needed) of the experimentation spots. 

According to the statistical analysis it can be emphasized that the average intensiveness and 

variation of the experimentation spots was higher in 2011 than in 2012. It was conditioned by 

the circumstance that in 2011 the precipitation was lower and the amount of active 

temperatures was higher. Thus, as a result of this work it can be stated that the influence of 

the location becomes less important in the weather conditions suitable for diseases as for the 

more balanced spread of diseases requires foremost sufficient precipitation and the lower 

amount of active temperatures maintains the development of plants and occurrence of 

diseases balanced. 

In the cases of the cultivation technology with disease control the intensiveness of occurrence 

of diseases was statistically considerably lower in comparison with the cases of the cultivation 

technology without disease control. When the development of diseases was restricted by the 

pest control preparations, the plants had better possibilities to develop fast and as a result, the 

yield was higher. The development of diseases was considerably influenced by the 

precipitation and active temperatures. In 2011, there were more statistical between the 

cultivation technologies with and without disease control than in 2012 when there were more 

favorable conditions for the occurrence of diseases. 



52 

LÜHIKOKKUVÕTE 

 

Roosimäe, R. „Asukoha ja kasvatustehnoloogia mõju suvirapsi haiguste esinemisele“. 

Magistritöö põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise erialal. 60 lehekülge, 3 peatükki, 

7 tabelit, 24 joonist, 81 kirjandusallikat. Kaitsmise aeg ja koht: Eesti Maaülikool, Tartu 3. 

juuni 2014. Töö keel: eesti keel. 

Märksõnad: suviraps, haigused, valgemädanik, kuivlaiksus, ebajahukaste. 

Suvirapsi kasvatamine on tulus. Kultuuri kasvatamise ja külvipinna laienemisega kaasneb 

haiguste (valgemädanik, kuivlaiksus jt.) ning kahjurite (naeri-hiilamardikas, kõdra-

peitkärsakas jt.) esinemine ja levimine. Kultuuri saagipotentsiaali realiseerimiseks on vajalik 

kasutada erinevaid tõrjevahendeid haiguste ja kahjurite vastu, alustades viljavaheldusest kui 

kõige lihtsamast ja keskkonnasõbralikumast ja lõpetades keemiliste tõrjepreparaatidega. 

Käesoleva töö eesmärgiks oli võrrelda asukoha ja kasvatustehnoloogia mõju suvirapsi 

haiguste esinemisele ja saagikusele. Püstitatud hüpoteesid olid: 

1) asukohast sõltub suvirapsi nakatumise intensiivsus erinevatesse haigustesse 

2) rapsi kasvatustehnoloogiast (haigustõrjega ja haigustõrjeta) sõltub haiguste esinemise 

sagedus ja intensiivsus 

Töös on kasutatud PMK Viljandi katsekeskuse, PMK Kuusiku katsekeskuse ja PMK Võru 

katsejaama sordivõrdluskatsete käigus kogutud vaatlusandmeid ning ilmaandmetena on 

kasutatud katsepunktide automaatilmajaamade (vajadusel EMHI) andmeid.  

Statistilise analüüsi alusel saab välja tuua, et keskmine haiguste esinemise intensiivsus ja 

varieeruvus katsekohtade vahel oli 2011. aastal kõrgem võrreldes 2012. aastaga. See oli 

tingitud sellest, et 2011. aastal oli vähem sademeid ning suurem aktiivsete temperatuuride 

summa. Seega võib selle töö tulemusena väita, et asukoha mõju muutub haigusele sobivates 

ilmastikutungimustes vähem olulisemaks, kuna haiguste ühtlasemaks levikuks on vajalik 

eelkõige piisavalt sademeid ning madalam aktiivsete temperatuuride summa hoiab taime 

arengu ja haiguste esinemise ühtlasena. 

Haigustõrjega variantides oli keskmine haiguste esinemise intensiivsus enamasti statistiliselt 

oluliselt madalam võrreldes haigustõrjeta variantidega. Kui haiguste areng oli 

tõrjepreparaatide kasutamisega maha surutud, olid taimedel paremad võimalused kiiresti 

areneda ning selle tulemusena saadi kõrgemat saaki. Haiguste arengus oli oluline osa 

sademetel ja aktiivsetel temperatuuridel. 2011. aastal oli statistiliselt olulisi erinevusi 

haigustõrjega ja haigustõrjeta variantide vahel rohkem, võrreldes 2012. aastaga, kui haiguste 

esinemiseks olid soodsad tingimused. 
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