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SISSEJUHATUS 
 

Eestis on viimastel aastatel oluliselt suurenenud taliteraviljade külvipinnad. Taliteraviljad on 

populaarsed, sest need kultuurid on suure saagipotentsiaaliga ning sobituvad hästi 

külvikordadesse suvikultuuridega. Taliteraviljapõlde saab hakata võrreldes suviteraviljadega 

varem koristama ning seetõttu on võimalik kombaini tööaega ratsionaalsemalt kasutada. 
 

Taliteraviljade kasvatamine on õnnestumise korral tulus ja saagid suured, kuid sealjuures 

kaasnevad Eestis taliteraviljakasvatusega sügis-talvisest kliimast tulenevad riskid. Sortide erinev 

haiguskindlus ja ilmastikust sõltuvad talvitumisprobleemid võivad kaasa tuua kevadeks hävinud 

taliteraviljapõllud. Selline häving põldudel põhjustab olulise majandusliku kahju ning samuti 

agronoomilise segaduse põldude harimisjärjekorras ja külvikorras.  
 

Talviste kahjude ja talvitumishaiguste ärahoidmiseks ning taimede talvekindluse parandamiseks 

on viimastel aastatel pidevalt otsitud lahendusi, millest hetkel aktuaalseim on sügisel 

fungitsiidide kasutamine taliviljapõldudel. Selline praktika on lähemast või kaugemast ajaloost 

tuntud ja varasemat kasutust leidnud – töö autorile teadaolevalt võeti 70-ndatel aastatel maailmas 

lumiseene tõrjeks, nii taimiku pritsimiseks kui seemnete puhtimiseks, kasutusele esimesed 

süsteemsed fungitsiidid. Samuti tehti 80-ndatel aastatel Eestis toimeaine fundasooliga oraste 

sügisest töötlemist, mida peeti enamikel aastatel vajalikuks talvitumist parandavaks 

taimekaitsetööks.  
 

Seniste vaatluste ja põllumeeste endi katsetamiste tulemusena on tekkinud Eesti 

põllumajandustootjate seas mitmeid arvamusi ja arutelusid, et sügisel triasool fungitsiidiga 

pritsitud põlluosadel on täheldatud kevadist taimiku paremat seisu ning talvitumishaiguste (eriti 

lumiseene, Microdochium nivale) ja –kahjude vähesemat esinemist. 
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Antud magistritöö püüabki selgitada, kas Eesti oludes on sügisel teraviljadele fungitsiidi Prosaro 

pritsimine efektiivne ja kasulik. Tegemist on väga vastutusrikka teemaga, kuna Eesti põllumehed 

soovivad leida võimalusi taliteraviljade paremaks viljelemiseks ja on avatud soovitustele ja 

võimalustele. 
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Uurimistöö eesmärgid ja hüpoteesid 

 

Uurimistöö eesmärgiks on selgitada, kas sügisel pritsitud fungitsiid ehk seenhaiguste 

tõrjepreparaat mõjutab talinisu talvitumist ja taimiku arengut ning saagikust. Uuritav fungitsiid 

valiti taimekaitsetoodete valmistajafirma Bayer CropScience’i toodetud Prosaro, mille 

toimeaineteks on huvipakkuvad protiokonasool ja tebukonasool ning mille kasutamine 

põllumajandustootjate põldudel on seni andnud visuaalselt paremaid tulemusi taliviljade 

talvekindluse tõstmisel.  
 

Antud teemat pole Eestis senini teaduslike katsetega kontrollitud, senised hüpoteesid põhinevad 

vaid vaatlustel ja on arvamuspõhised. 
 

Magistritöö hüpoteesid on esitatud järgnevalt: 

1) Sügisel pritsitud fungitsiidsed toimeained protiokonasool ja tebukonasool parandavad 

talinisu talvekindlust. 

2) Sügisel pritsitud fungitsiidsed toimeained protiokonasool ja tebukonasool suurendavad 

taimede vastupanuvõimet lumiseenele (Microdochium nivale) ja kaasnevatele 

talvitumishaigustele, mistõttu taimik on kevadel tervem ja elujõulisem. 

3) Sügisel pritsitud fungitsiidsed toimeained protiokonasool ja tebukonasool mõjutavad orast 

selliselt, et taimede kevadine kasv ja areng on kiirem ja tugevam, moodustub rohkem 

produktiivvõrseid ning lõpptulemusena on põld saagikam. 

 
 

Autor tänab magistritöö valmimisele kaasa aidanud EMÜ dotsenti Enn Lauringson’i, EMÜ 

teadurit Liina Talgre´t, ETKI teadurit Pille Sooväli, Aru Põllumajanduse Osaühingust Andres 

Lindam´it ja Tõnu Kallis´t, Viljandi Katsekeskusest Toivo Lauk´i, Vitsjärve Põldur OÜst Tanel 

Tõrvand´it ja Kesa Agro OÜst Venda Vihmann´i. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

1.1. Taliteraviljade üldiseloomustus 
 

Taliteraviljad on üheaastased talvituvad kultuurid, nende kasvuperiood on (ööpäevakeskmine 

temperatuur üle +5 oC) 170−210 päeva ning kogu elutsükkel 270−360 päeva. Enamlevinumad 

taliteraviljad Eestis on nisu ja rukis, väiksemal pinnal kasvatatakse tritikalet ja otra (Eesti Põllu- 

ja Maamajanduse Nõuandeteenistus, 2014). Rukki, nisu ja odra talvituvaid vorme nimetatakse 

taliteraviljadeks ehk taliviljadeks. Suvi- ja taliteraviljad ei ole taksonoomiliselt eristatavad, neid 

seovad üleminekuvormid. On ka nn pooltalviseid vorme, mida võib külvata kevadel või sügisel 

pehme talvega piirkondades.  

Taliteraviljade peamiseks iseärasuseks võrreldes suviteraviljadega on see, et nad vajavad 

jarovisatsioonistaadiumi ehk vernalisatsiooni läbimiseks jahedamat keskkonda kui suviteraviljad.  

Vernalisatsioon on madalate temperatuuridega periood, mil moodustuvad peaalgmed ja 

keskkonnast tulenev stiimul, mis mõjutab ja ajastab taimede õitsemist. Sellist perioodi vajavad 

paljud nii kahe- kui üheidulehelised taimed (Dennis, Peacock, 2009). Talirukki ja –nisu eri 

vormide jaroviseerumiseks peab temperatuur olema 30−65 päeva vältel 0−3 °C. Kui niisugused 

tingimused puuduvad, ei hakka taliviljad kõrsuma ega vilju. Kevadkülvil jäävad taliteraviljad 

võrsumisfaasi kuni sügiseni. Tehistingimustes võib temperatuuri mõjul taliviljad muuta mõne 

põlvkonna vältel suviviljade sarnaseks (Heinsoo, 1986). 

Taliviljade edukaks viljelemiseks tuleb seemned külvata optimaalsel ajal. Sellest varasem või 

hilisem külv võib oluliselt halvendada taimede talvitumist ja lõppkokkuvõtteks ka saaki. Nad 

talvituvad võrsuvate taimedena, hakkavad kevadel keskmise õhutemperatuuri tõustes kasvama ja 

arenema.  

Ebasoodsad talvitumistingimused võivad põhjustada taimede hukkumisi ja saagi ikaldumist, kuid 

soodsa talvitumise korral on taliteraviljade keskmine saak Eestis suurem kui suviteraviljadel. 

Seda on kindlasti tinginud ka laiaulatuslik uute Lääne-Euroopa saagikate sortide tulek Eesti 
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turule, kuid suuresaagiliste välissortide nõrgimaks küljeks on tihtipeale talvekindlus (Ess, 

Koppel, 2007). Peale suurema saagikuse valmivad ka taliviljad võrreldes kevadel külvatud 

taimedega varem, hõlbustades kombaini koristamistöö planeerimist sügisel (Hakala, 2011). 

Ka Eesti Statistikaameti viimase 10 aasta teraviljade saagiandmetes ja võrdluses kajastub, et 

taliteraviljade saagikus on olnud peaaegu kõikidel aastatel suviteraviljade saagikusest suurem 

(Joonis 1). 2013. aasta taliteraviljade saagikogused jäid kindlasti väiksemaks just halbade 

talvitumistingimuste ja taimede hävimise ning suurepinnaliste suviteraviljade ülekülvide tõttu. 

 

Joonis 1.  Taliteraviljade ja suviteraviljade saagikus (kg ha-1) aastatel 2004−2013.  

Allikas: Statistikaamet 

 

Taliteraviljad aitavad teraviljatoodangut stabiliseerida ja suurendada. Nende kasvatamisega 

ühtlustatakse koormust taimekasvatuses ning tööpinge kevadkülvi ajal väheneb. Taliteraviljade 

kasvatus ja vaheldumine suvikultuuridega külvikorras aitab teha põllumajandusettevõtjatel 

efektiivsemaid maakasutusplaane, rakendada erinevaid agrotehnilisi ja ka taimekaitsealaseid 

võtteid, mis otseselt mõjutavad ka kahjurite, umbrohtude ja haiguste arengut ning tõhustab nende 

tõrjet. 
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1.2. Nisu 
 

Nisu on maailma vanimaid kultuurtaimi. Esimesed andmed nisu kasvatamise kohta pärinevad 

Ees-Aasiast VII−VI aastatuhandest eKr. Euroopas hakati nisu kasvatama III aastatuhandel eKr ja 

Ameerikas 17. sajandil pKr. Eestis on nisu kasvatatud II aastatuhandest eKr (Eesti 

Entsüklopeedia, 2014). 

 

  

Joonis 2. Nisu.  

Allikas: Eesti Entsüklopeedia, http://entsyklopeedia.ee/artikkel/nisu2 

 

 

FAO (Food and Agriculture Organization; ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon) 

andmetel toodeti ja koristati maailmas 2012. aastal 215,5 miljonilt hektarilt 670,9 miljonit tonni 

nisu. Suurimad nisutootjad maailmas on Hiina, USA ja India; Euroopas Prantsusmaa, Saksamaa 

ja Venemaa (FAOstat, 12.04.14). 

http://entsyklopeedia.ee/artikkel/ees-aasia2
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/euroopa2
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/ameerika1
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/nisu2
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Nisu (Triticum L.) on kultuur rohttaimede perekonnast, kõrreliste sugukonnast (Joonis 2). Kokku 

on maailmas umbes 20 liiki, neist umbes 10 kasvatatakse teraviljana. Nisu kultuurliigid 

jagunevad paljas- ja sõkalteralisteks. Paljasteralistest on tähtsaimad harilik ehk pehme nisu (T. 

aestivum L.) ja kõva nisu (Triticum durum Desf.) (Eesti Entsüklopeedia, 2014). Neist liikidest on 

maailmas aretatud palju sorte. Tüüpilised talinisud kuuluvad hariliku ehk pehme nisu (Tr. 

aestivum L.) liiki. Teiste nisuliikide hulgas on üksikuid sorte, mis soojas kliimas külvatakse 

sügisel (Heinsoo jt, 1986). Viimasel ajal on Eestis (maheviljeluses) hakatud kasvatama ka 

sõkalteralist speltanisu (üheteranisu, dinkel) kui vähenõudlikku ja tervisele kasulikku nisuliiki 

(Eesti Põllu- ja Maamajanduse Nõuandeteenistus, 2014). 

Nisu on võimalik kasvatada kõigis maailmajagudes. Põhjapoolkeral on nisu kasvatamise põhja-

piir 66–72 °pl. Pehmet nisu saab kasvatada kaugemal põhjas kui kõva nisu. Pehme nisu teris on 

murdes jahune, kõva nisu teris klaasisem ning enamik sorte on ohtelised. Eestis kasvatatakse 

pehme nisu sorte, kuna kõva nisu vajab kasvuks kuivemat ja mandrilisemat kliimat (Eesti 

Entsüklopeedia, 2014).  

Nisutaim koosneb juurestiku ja võrsete süsteemist. Nisu kõrs (võrse) on 60−80 cm pikkune ja 

3−6 sõlmevahega (Eesti Põllu- ja Maamajanduse Nõuandeteenistus, 2014). Nisu lehed paiknevad 

kõrre sõlmkohtades ning taimekasvu alguses kasvanud esimesed lehed taime kasvades ja 

vananedes tavaliselt surevad ja pole hiljem enam leitavad. Võrsed arenevad ja moodustavad 

lõpuks tippudesse viljapead, mis koosnevad lülilisest peateljest ja umbes 20st 3−5-õielisest 

pähikust. Viljapeade väljaarenedes aeglustub ja viimaks lõppeb kõikide lehtede kasv ja areng 

(Kirby, 2002). Nisu õisik on pea (tähk), taim on peamiselt isetolmleja. Vili on piklik-elliptiline 

kuni munajas teris (tera) (Eesti Põllu- ja Maamajanduse Nõuandeteenistus, 2014) (Joonis 3).  

 

 

 

 

 

http://entsyklopeedia.ee/artikkel/k%C3%B5rrelised3
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/teravili1
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/sort2
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/%C3%B5isik1
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/isetolmlemine1
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Joonis 3. Nisutaime bioloogiline ehitus.  

Allikas: http://science.howstuffworks.com 

 

 

Nisu juurestik koosneb kahte tüüpi juurtest: esmastest juurtest (idujuurtest), mis tekivad kohe 

peale idanemist ning lisajuurtest, mis arenevad idujuurtest. Nisutaime lehed, võrsed ja juured 

arenevad ranges süstematiseeritud järjekorras, mis on nähtav ka alloleval joonisel 4. 

Kõrvalvõrsed arenevad taime esmaste lehtede sõlmnurkadest. Igal areneval kõrvalvõrsel on 

potentsiaalsed sõlmed, lehed ja viljapeaalge, kuid siiski kõikidest kõrvalvõrsetest ei arene valguse 

ja toitainete konkurentsi tõttu produktiivvõrsed (Kirby, 2002) (Joonis 4). 
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http://science.howstuffworks.com/
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Joonis 4. Nisutaime vegetatiivne areng seemnest.  

Allikas: PNW conservation tillage handbook series, chapter 7 

 

 

Eesti nisu sisaldab keskmiselt 9−15 % proteiini, kleepvalku on terades 25−40 %, toorkiudu 2−3 

%, rasva ~2 % ja tärklist ~65 %. Nisu kasutatakse toiduviljana (leib, sai, kondiitritooted, pastad, 

manna jm) ning viina ja õlle valmistamisel ning oma suure proteiini- ja väikese toorkiusisalduse 

tõttu sobib ta hästi ka jõusöödasegudesse (Eesti Põllu- ja Maamajanduse Nõuandeteenistus, 

2014). 
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1.3. Talinisu bioloogilised iseärasused 
 

Talinisu on mullastiku, toitainete ja eelviljade suhtes nõudlikum ning külma ja taimehaiguste 

suhtes vähem vastupidav kui näiteks talirukis.  

Seemned hakkavad idanema 1−2 °C juures, kuid idanevad väga aeglaselt. Kui keskmine 

temperatuur on 14−17 °C, ilmuvad tõusmed 7−9 päeva pärast külvi. Taimed hakkavad võrsuma 

15 päeva pärast tärkamist ning võrsumine jätkub ka peale talvitumist kevadel, seetõttu taastavad 

mõned nisusordid talvel mõõdukalt hõrenenud külvid. Sügisene kasv peatub, kui õhutemperatuur 

on alla 5 °C.  (Older, 1999).  

Talinisu on rukkist tundlikum talvekahjustuste ning taimehaiguste suhtes, seetõttu 

peaks  nisupõld olema väikese kallakuga, et kevadel sulavesi kiirelt eemalduks ja ei moodustaks 

jääkatet. Samuti on tähele pandud, et tuulte eest kaitstud põllud, kus lumikate paremini püsib, on 

talinisule talvitumiseks soodsamad (Eesti Põllu- ja Maamajanduse Nõuandeteenistus, 2014). 

Hõredamaks jäänud põllul võivad taimed hakata rohkem võrsuma, tekib palju järelvõrseid. 

Kõrval- ja peavõrsetel kasvavate terade küpsuse saabumise ajad on erinevad ning koristades 

peavõrsete terade küpsuse faasis, ei ole kõrvalvõrse terad jõudnud veel valmida; väikesed ja 

kõlujad terad vähendavad aga mahumassi (Eesti Põllu- ja Maamajanduse Nõuandeteenistus, 

2014). 

Talvel talub talinisu 5−7 kraadi külma vähem kui rukis. Hästi karastunud talinisutaimed taluvad 

külma -20 oC kuni -25 oC (Eesti Põllu- ja Maamajanduse Nõuandeteenistus, 2014). Talvekindlus 

oleneb oluliselt sordist, taimede toitumisest, karastumisest jt tingimustest. Kõrge temperatuuri 

suhtes suvel on talinisu vastupidavam kui talirukis. Kui sooja on üle 36 oC, siis assimilatsioon 

aeglustub (Older, 1999).  

Talinisu on pikapäevataim: ta vajab normaalseks kasvuks 14−17 tundi valget aega. Kogu 

kasvuperioodi läbimiseks vajab talinisu õhutemperatuuride summat 2000−2100 °C (Heinsoo jt, 
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1986). Kogu kasvuperiood kestab talinisul 320−350 päeva (Older, 1999). Idanemisest tera 

valmimiseni vajab talinisu aktiivsete  temperatuuride (üle +10 °C) summat 1400−1500 oC. 

Talinisu on enamasti isetolmlev, kuid esineb ka lahtiste sõkaldega õitsemist. (Eesti Põllu- ja 

Maamajanduse Nõuandeteenistus, 2014). 

Talinisu juurestik on rukki omast nõrgem mistõttu peavad toitained ja vesi olema paremini 

kättesaadavad. Transpiratsioonikoefitsent (vee hulk grammides, mida on vaja 1 grammi kuivaine 

moodustamiseks) on 450−500. Saaki määrava tähtsusega on niiskuse olemasolu kevadise kasvu 

algusest loomiseni. Talinisu hakkab looma 2−3 nädalat pärast rukist kuid õitsemisaeg on nisul 

lühem ja seetõttu nihkuvad nisu ja rukki valmimisajad teineteisele lähedale (Eesti Põllu- ja 

Maamajanduse Nõuandeteenistus, 2014). 
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1.4. Talinisu kasvatamine Eestis  
 

Talinisu on suure saagivõimega ja kvaliteetse teraga kultuur. Talinisu kasutatakse nagu suvinisu. 

Suurem osa saagist läheb inimtoiduks, vähem tehniliseks otstarbeks ja loomasöödaks. Soodsates 

kasvutingimustes on talinisu saagirikkam kui suvinisu. Eesti Statistikaameti andmetel on viimasel 

kümnendil olnud talinisu saagikus Eestis suvinisu saagikusest kõrgem kõigil aastatel peale 2013. 

aasta, kui talinisu hävis paljudel tootmispõldudel (Joonis 5). 

 

 

Joonis 5. Talinisu ja suvinisu saagikus (kg ha-1) Eestis aastatel 2004−2013.  

Allikas: Eesti Statistikaamet 

 

 

Eestis hakati talinisu kasvatama laialdaselt pärast Esimest maailmasõda, kahekümnendatel ja 

kolmekümnendatel aastatel, millele aitas suuresti kaasa Jõgeva sordiaretusjaama direktori M. Pilli 
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tegevus. Nii oli aastatel 1920−1924 talinisu keskmine kasvupind vaid 8025 ha, aastatel 

1935−1939 aga keskmiselt 24 397 ha (Lepajõe, 1984). Talinisu külvipind oli Eestis 1940. aastal 

27 000 ha, 1970. aastal 19 000 ha, 1980. aastal 43 100 ha (Heinsoo jt, 1986). Lähiajaloos, aastal 

2007 oli talinisu külvipind 36 900 ha ja on olnud edaspidi pidevas kasvutrendis (Statistikaamet) 

(Joonis 6). 

   

Joonis 6. Talinisu külvipind (tuh ha) Eestis, aastatel 1980−2012.  

Allikas: Statistikaamet 

 

 

Talinisul on arvukalt sorte, mis erinevad üksteisest morfoloogiliste tunnuste ja bioloogiliste 

omaduste poolest. Eesti Sordilehes on 8. jaanuari 2013. aasta seisuga 21 talinisusorti (Eesti 

Sordileht, 07.03.14). Eesti Sordilehte jõudmiseks peab talinisu sort vastama 

Põllumajandusministri määrusele nr. 7, „Põllukultuuride soovitatud sordilehe koostamise 

nõuded“, liigi tähtsamates omadustes, milleks on talvekindlus, saagikus, kvaliteet, haiguskindlus, 

kasvuaeg ja lamandumine koristamisel (Riigiteataja, 2014).  
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1.5. Taliteraviljade talvitumine 
 

Taliteraviljade saagipotentsiaal oleneb peamiselt taimede talvitumisest. Talvekindlus ehk taimede 

võime osutada vastupanu külmale jt ebasoodsatele mõjudele talvitumisel on sordi iseärasus, mis 

oleneb nii agrotehnilistest kui ka meteoroloogilistest teguritest. Talvekindlus ei ole taimede püsiv 

omadus. See tekib ja areneb koos taimede individuaalse arenemise ja soodsate 

kasvutingimustega. Agrotehnilistest võtetest avaldavad mõju külviaeg, külvisügavus, väetamine, 

mulla ettevalmistamine jt tegurid. Meteoroloogilistest tingimustest mõjutavad taimede 

talvekindlust temperatuur, valgus, niiskus, lumikate jms. 

 

 

1.5.1. Sügisene karastumisperiood ja talvine puhkeperiood 
 

Taliteraviljade elutsüklisse kuulub sügisene kasvu- ja karastumisperiood, mille käigus muutuvad 

taimed talvetingimustele vastupidavaks ning selle perioodi võib jagada kaheks faasiks:  

Esimene faas toimub siis, kui õhutemperatuur päeval on üle 5 °C, öösel aga langeb 0 °C lähedale. 

Normaalse valguse, mullaniiskuse ja minimaalse toitumise korral on fotosüntees taimedes 

intensiivne, kuid kasv ja seetõttu ka fotosünteesiproduktide kulutamine on pidurdunud. Jahedas 

kulgevad kasvuprotsessid aeglaselt, assimilaate kasutatakse vähe ning taimede rakumahla 

kogunevad varuained (suhkrud) ja rakumahla kuivaine kontsentratsioon tõuseb. Karastunud 

taimede lehtedes on suhkruid kuni 22 % kuivainest, võrsumissõlmedes isegi 30 %. Niisugused 

taimed taluvad 10−12 kraadist külma (Heinsoo jt 1986; Older, 1999).  

Teises faasis pole intensiivne valgus vajalik, kuid temperatuur peab langema alla 0 °C. Siis 

eraldub protoplasmast osa vett rakuvaheruumi ja varuained muutuvad lahustuvateks vormideks. 

Selle tagajärjel suureneb rakumahla kontsentratsioon taimedes veelgi. Hästi karastunud taimed 

taluvad üle 20-kraadist külma. Karastumise kiirus ja varusüsivesikute hulk oleneb sordist ja 
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kasvutingimustest (Heinsoo jt 1986; Older, 1999). Talvekindluse tekkimise juures on tähtsad 

taimerakkude suurus ja nende arenemisaste. Väiksemates ja nooremates rakkudes on 

protoplasmat rohkem, mis aitab karastuda (Kuwabara, Imai, 2009). 

On tähele pandud, et taimed talvituvad paremini ja annavad suuremat saaki keskmisest jahedama 

sügise korral. Kuid suhteliselt kõrge temperatuuriga sügisel on taimede kasv ja hingamine 

intensiivsed ning suhkrute kogunemist tagavaraks ei toimu, samuti ka optimaalsest palju 

madalamal temperatuuril suhkruid ei teki, kuna fotosünteesi enam ei toimu. Halvasti mõjub ka 

mulla liigniiskus madalal temperatuuril. Taimed karastuvad hästi, kui päevase päikesepaiste 

kestus on üle 4 tunni, temperatuuri kõikumine ööpäevas 5 °C ja mullaniiskus optimaalne. 

Soodsates tingimustes läbivad taliteraviljad kummagi karastumisfaasi 5−7 päevaga (Heinsoo jt, 

1986).  

Karastumine on pöörduv protsess. Kui taimed hakkavad kevadel taas kasvama, väheneb nende 

külmakindlus järsult ning sellepärast ongi taliviljaoraste vastupanuvõime külmale kevadel 

väiksem kui talve algul. Taliteraviljad talvituvad hästi, kui lumi tuleb külmunud mullale, 

lumikate on ühtlane kogu talve jooksul ja temperatuur selle all -5 °C kuni -10 °C (Older, 1999).  

Kuigi globaalset kliimasoojenemist nähakse taliteraviljade kasvamiseks sobivate alade 

laienemisvõimalusena just jahedama kliimaga piirkondades, kaasnevad ilmamuutustega 

soojemad sügised ja talved lühema teraviljade karastumisperioodiga. Selliste taimede 

külmataluvus on aga oluliselt kehvem ning temperatuurist ja sademetest tulenevad 

talvitumisriskid võivad hoopiski muutuda problemaatilisemaks (Hakala jt, 2011). 

 

 

1.5.2. Taimede külmakindlus ja antifriisi proteiinid 
 

Orase talvekindlus on tihedalt seotud talvitumistingimustega. Ärakülmumist esineb vähese 

lumikattega külmadel talvedel. Talviste miinuskraadide jooksul taimed külmuvad ja 

rakuvaheruumidesse, ksüleemi ja juhtsoontesse moodustuvad jääkristallid. Taimede 

külmakahjustus tekib tavaliselt rakkude ja rakuvaheruumide dehüdreerumise ja rakkudevälise jää 

tekkimisega. Kahjustus tekib ka pikalt kestvatel külmaperioodidel, kui jää 
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temperatuurikõikumiste tulemusel rekristalliseerub ja jää sulandub kokku suuremateks osadeks. 

Kuigi lumikate kaitseb külmumise eest, võib see raskendada taimede toimetulekut sulamispunkti 

lähedaste muutuvate temperatuuridega, mistõttu võib samuti toimuda rekristalliseerumine 

rakkudes, mis kahjustab füüsiliselt taime. Samuti mõjuvad sellised tingimused psührofiilsete 

patogeenide (st patogeenide, kelle elutegevust soosivad ebatavaliselt madalad temperatuurid)  

arengut soodustavalt (Griffith, Yaish, 2004). Jää kristalliseerumine ja taimede külmumine aitavad 

kaasa bakterite ja seente invasioonile ning hõlbustab ka taimes olevate toitainete kättesaadavust 

kahjustajatele. Jää moodustumisel säilib taimes ka vesi, mille sulamisel saavad edukalt idaneda 

seeneeosed või areneda hüüfid (Griffith jt, 1999).  

Talvituvates taimedes vähendavad külmakahjustusi ja takistavad jääkristallide tekkimist ja 

rekristallisatsiooni antifriisi proteiinid. Need proteiinid avastati ja registreeriti esmakordselt 1992. 

aastal ja on seni leitud paljudest soontaimede, ühe- ja kaheiduleheliste taimede seemnetest, 

võrsetest, pungadest, lehtedest, juurtest ja risoomidest jne. Antifriis esineb vaid talvituvatel 

taimedel, mis  läbivad karastumisperioodi ning taluvad jää tekkimist kudedes. Taimede antifriisi 

proteiinid on homoloogilised patogeenide proteiinidega, mistõttu pakuvad need taimele kaitset ka 

psührofiilsete haigustekitajate vastu (Griffith, Yaish, 2004). 
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1.6. Talinisu talvitumise tagamine ja talvitumishaiguste ennetamine 
agronoomiliste võtetega 
 

Sügisesed talinisuoraste hooldustööd on efektiivsed, kui neid tehakse õigeaegselt, ilmastikku ja 

taimede ja mulla seisukorda arvestades. 

 

 

1.6.1. Külviseeme 
 

Seemnete ettevalmistamine külviks algab kohe pärast saagi koristamist seemnepõldudelt. 

Seemnepõllult tuleb vili koristada täisküpsusfaasis, et tagada saagi kõrge bioloogiline väärtus. 

Seemnevilja peab hoolikalt kuivatama ja säilitama ning see ei tohi sisaldada umbrohuseemneid ja 

muid lisandeid, peab olema hea idanevusega ning haiguste- ja kahjuritevaba (Older, 1999). 

Punakaste leviku vältimiseks, tuleks koristada vili õigeaegselt, puhastada ja kuivatada koheselt 

niiskuseni 13−14 %. F.graminearum´i esinemisel viljas on toksiinide tekkimise oht eriti suur, 

mistõttu nakatunud vili tuleks kuivatada peale puhastamist ja sorteerimist 12−13 % 

niiskusesisalduseni, arvestades tema hilisemat niiskumist õhuniiskuse arvel. Ka sorteeritud 

jämedama teraga fraktsioonis võib esineda fusarioosi latentses vormis, mistõttu on oluline jälgida 

säilitamisel, et terad täiendavalt ei niiskuks ja niiskusesisaldus terades ei ületakse 14−14,5 %. 

(Lõiveke, 2008). 

Oluline on ka keskkond, milles hoitakse ja säilitatakse terasaaki ja uue külviaasta seemneid. 

Külviseemned on üks peamistest nakkuskandjatest ning sügisel tehtud külv soodustab haiguse 

arengut. Samuti sõltub seemnete idanevus nakkuse ja seene intensiivsusest teradel (Champeil jt, 

2004). Õige temperatuuri- ja niiskustaseme saavutamisega hoiukohas vähendatakse suuresti 

mükotoksiine tootvate seente kasvu ja arengut (Deacon, 2006).  
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Niiske vilja ladustamisel või hunnikus seismisel tekib isekuumenemine ja toksiinide 

moodustumine. Külviks ettenähtud vili tuleks sorteerida ja puhastada kohe koristamise järel, 

millega eemaldatakse kõlujad ja kergekaalulised seemned, mis on sageli fusarioosihaiged. 

Külvinõuetele ettevalmistatud seeme tuleks kontrollida seemnekontrolli laboris, määrates ka 

nakatatuse fusarioosist, sealhulgas peitelisest ehk varjatud vormist – kui fusarioosi peitelist vormi 

on partiis üle 10 % teradel, siis seda pole soovitatav külviseks kasutada (Lõiveke, 2008). 

Taliteraviljadel on vaheaeg saagi koristamisest külvamiseni lühike. Seetõttu ei jõua seeme 

füsioloogiliselt järelvalmida. See põhjustab ebaühtlast tärkamist ja taimede ebaühtlast arenemist. 

Seepärast ei sobi taliteraviljapõldudele sama aasta saagist saadud seeme, vaid külvata tuleks 

eelmise aasta saagist saadud seemet (Older, 1999). 

Taliviljade talvekindluse suurendamiseks on oluline kasvatada haiguskindlamaid sorte. Wiese 

(1987) on märkinud, et taliteraviljade sordid on erineva vastupanuvõimega haigustele ehk 

resistentsuse astmega nt lumiseenele, kuid sellele haigusele päris immuunseid sorte ei leidu ning 

kahjustajale vastuvõtlikud on teataval määral kõik. Resistentsus on seotud ka taime sügisese 

arengu, suhkrute reservide olemasolu ja ainevahetuse kiirusega. 

 

 

1.6.2. Eelviljad ja külvikord 
 

Talinisu on üsna nõudlik eelvilja suhtes ja annab kõige suuremat saaki herne, kartuli, ristiku ja 

rapsi või rüpsi järel. Talinisu monokultuuri (üle 2 aasta järjest samal põllul) saak on jäänud 50 % 

väiksemaks kui talinisu kasvatamisel ühel kohal kaks aastat järjest ja 55 % väiksemaks kui 

talinisu kasvatamisel kaunviljade järel (Viil, 2006). 

Nisu haigustekitajad seened on vähem aktiivsed ja edukad, kui talinisu vaheldub külvikorras 

suviteraviljade ja liblikõielistega. Mullas olev nakkusallikas väheneb peremeestaimede 

puudumisel talvisel ajal ning on märgatud, et liblikõielised vähendavad talvitushaiguse tüfuloosi  

(Typhula spp.) sklerootsiumite eluvõimet (Wiese, 1987). Ka Lõiveke (2008) on märkinud, et 

mullas, kus taimed talvel puuduvad, Fusarium’ide  arvukus langeb tunduvalt, kuna nad pole 



23 
 

kuigivõrd konkurentsivõimelised mulla bakterite ja aktinomütseetidega (kiirikseentega), mis 

toodavad mitmesuguseid antibiootikume ja fermente. 

Haiguste ohu vähendamiseks on soovitatav kasutada külvikorda, kus teraviljade eelviljadeks on 

fusarioosidest mittekahjustuvad kultuurid, nagu hernes, suhkrupeet, päevalill, kartul, 

liblikõielised, põldhein, kas kultuuridega kesa või mustkesa (Lõiveke, 2008). Mida tihedam on  

Fusarium´it kandvate kultuuride vaheldumine külvikorras, seda suurem on risk haiguse levikuks 

ja arenguks. Eelvili mõjutab kogu haiguskompleksi esinemist järgneval aastal (Champeil jt, 

2004). Kõige ohtlikum eelvili on mais, mis võib ise fusarioosist tugevasti kahjustuda ja luua 

seeläbi tugeva infektsioonilise fooni järgnevale kultuurile (Lõiveke, 2008). Peale maisi on 

viljapeadele leviva fusarioosi fooni suurendajad veel ka kõvanisu ja kaer, vähem oder (Champeil 

jt, 2004). 

 

 

1.6.3. Külviaeg 
 

Väetamine ning õigeaegne külv kindlustavad teraviljade võrsumissõlme väljaarenemise sügisel, 

kuid tähtis on vältida liiga suure lehemassi kasvu talve eel (Lõiveke, 2008).  

Talvetingimustele vastupidavamad ehk talvekindlamad on 2−4 võrsega taliteraviljataimed, 

millesse on kogunenud küllaldaselt varutoitaineid. Seega taliteraviljade optimaalne külviaeg on 

siis, kui taimed sügisel jõuavad vegetatsiooni lõpuks moodustada 2−3 võrset, kui nad suudavad 

välja arendada korraliku juurekava ja koguda vajalikul hulgal tagavaratoitaineid. Selleks on vaja 

üle 5 °C efektiivsete temperatuuride summat ca 250 °C (Older, 1999).  

Talinisu tuleks külvata septembri esimesel dekaadil, et nisutaimed oleksid talve alla minnes 

vähemalt 2−3 lehe faasis. Intensiivtüüpi sorte võib külvata ka kümmekond päeva hiljem. Siiski 

tuleb arvestada, et aastad pole ühesugused – mõnel aastal lõpeb vegetatsiooniperiood juba 

oktoobri viimasel dekaadil, mõnel aastal saab nisu areneda veel isegi novembris (Ess, Koppel, 

2007).  
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Kõige rohkem suhkruid sügisel vegetatsiooniperioodi lõpuks ja talve alguseks suudavad koguda 

varakult külvatud talinisutaimed, kuid samuti sõltub varutoitainete kogumise efektiivsus ka 

sügisese kasvuperioodi pikkusest ja temperatuurimuutustest sel ajal. Sügisene suhkrute 

kogunemine ja sisaldus taimedes on ka sordist sõltuv näitaja. Sordid, mis on kiire ja aktiivse 

sügisese kasvuga ning on külvatud varakult, tarbivad ka talvitumisel kiiremini ja rohkem 

varuaineid. Suure maapealse biomassiga taimed vajavad talvitumisel olulisel määral rohkem 

toitaineid, et hoida eluks vajalikke funktsioone töös talve kestel (Kreišmane jt, 2012). 

Samuti on külviaeg koos sordivaliku ja ilmastikuga väga tihedalt seotud fusarioosi eoste 

arenemise ja levikuga, kuna külvamise aeg määrab taimede õitsemise aja, mil viljapeade 

infektsiooni tekkimine on kõige lihtsam (Champeil jt, 2004). 

 

 

1.6.4. Külvisenorm ja külvisügavus 
 

Erinevalt külviajast, ei oma külvisenorm ja külvisügavus mingit mõju taimede sügisesele 

varutoitainete kogumisele ning nende säilimisele ja kasutamisele talvitumisperioodil (Kreišmane 

jt, 2012). 

Külvisenorm on aluseks taimkatte normaalse tiheduse kujunemisele. Selle all mõistetakse 

pinnaühikule (m2, ha) külvatavat seemnehulka, mida arvestatakse idanemisvõimeliste seemnete 

arvuna või kaaluliselt. Optimaalne külvisenorm sõltub ühelt poolt teravilja bioloogilistest 

omadustest ja teiselt poolt ka kasvukeskkonna tingimustest (mullastik, ilmastik, viljelusviis). 

Paljude uurimistööde põhjal võib Eestis soovitada talinisu külvisenormiks 500−550 idanevat 

seemet m-2 (Ess, Koppel, 2007). 

Pinnaühikule külvatavate idanevate seemnete arvust oleneb tärganud taimede arv pinnaühikul ja 

võrsumisvõime. Väikese külvisenormi korral jääb taimede seis hõredaks, kuid paranevad 

üksiktaime kasvutingimused. Taimed võrsuvad hästi ja nende produktiivsus suureneb. Kui 

pinnaühikul on liiga vähe taimi, võib kogusaak ikkagi väikeseks jääda. Suure külvisenormi korral 

on taimi pinnaühikul palju, üksiktaime produktiivsus väike, sest võrsumine on nõrk. 

Taimedevahelise konkurentsi tõttu jääb ka kogusaak väikeseks (Older, 1999).  
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Tihe külv säilitab niiskust taimede vahel, mis aitab kaasa haigustekitajate eoste idanemisele, kuid 

samas võib olla tiheda taimiku puhul eoste lendumine vertikaalselt viljapeadele pisut takistatud. 

Siiski uuringud on näidanud, et külvisenorm 350 idanevat tera m-2 ja rohkem tõstab Fusarium 

seente infektsioonide ohtu ja esinemissagedust, eriti just juurekaelamädanike ja punakaste puhul 

(Champeil jt, 2004). 

Optimaalne külvisügavus on rasketel muldadel 3,5−4,0 cm ja kergematel 4,0−5,0 cm. Oluline on, 

et kõik seemned satuksid ühele sügavusele, et ei tekiks taimiku ebaühtlast tärkamist, mistõttu 

taimed läbiksid erinevad kasvufaasid erinevatel aegadel ja jõuaksid küpsuseni ebaühtlaselt (Ess, 

Koppel, 2007). 

 

 

1.6.5. Mullastik 
 

Talinisu on teraviljadest kõige nõudlikum mullastikutingimuste suhtes, sest tema juurestik on 

teistest teraviljadest väiksema ulatusega ja nõrgema toitainete omastamise võimega. 

Varasematest uurimustest on selgunud, et talinisu kasvatamiseks sobivad kõige paremini liivsavi- 

või savilõimisega leostunud kamar-karbonaatmullad (Viil, 2006). Talinisu eelistab parasniiskeid, 

keskmise ja raskema lõimisega, neutraalse reaktsiooniga viljakaid ja struktuurseid mustmuldi. 

Annab head saaki ka viljakatel kamar-leetmuldadel. Talinisu kasvab rukkist halvemini kergetel, 

kuid paremini rasketel muldadel. Turvasmullad talinisu kasvatamiseks ei sobi, sest turvas paisub 

ja tõmbub temperatuuri kõikudes kokku (varakevadel) ning juured võivad rebeneda. Samuti 

talvitub talinisu soomuldadel tihti halvasti (Eesti Põllu- ja Maamajanduse Nõuandeteenistus, 

2014).  

Mulla happesuse suhtes on talinisu tundlik. Parim mulla pH vahemik nisu kasvatamiseks on pH 

5,5 – pH 7,5. Optimaalne mullareaktsioon parimaks vegetatiivseks ja generatiivseks kasvuks on 

vahemikus pH 6,2 – pH 6,8 (Wiese, 1987). Kui mulla pH on alla 5,0, talvituvad taimed halvasti ja 

saak jääb väikeseks (Eesti Põllu- ja Maamajanduse Nõuandeteenistus, 2014). Liigne mulla 

happesus kahjustab nisu ka kaudsemalt, põhjustades lämmastiku (N) ja teiste toitainete 

raskendatud kättesaamist, alumiiniumi (Al) toksilisust ja patogeenide arengut (Wiese, 1987). 
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Mullareaktsioon, kui üks tähtsamaid mulla viljelusväärtuse näitajaid, mõjutab veel ka 

mikroorganismide aktiivsust, taimede saagikust ja saagi kvaliteeti (Järvan ja Järvan, 2010). 

Tugevasti tallatud õhu- ja toitainetevaestel muldadel jäävad taimed nõrgaks, sest rikutud 

struktuuriga hapnikuvaeses mullas hakkab orgaaniline aine lagunemise asemel käärima ja selles 

protsessis eralduvad laguproduktid on taimedele mürgised ning nisul võivad olla ulatuslikud 

talvekahjustused (Eesti Põllu- ja Maamajanduse Nõuandeteenistus, 2014). Mulla tihenemise tõttu 

halveneb ka juurestiku kasv ja areng, mille tagajärjed on visuaalselt nähtavad kogu taime 

kasvuperioodil. Taimed on lühemad, väetimad ning võrsuvad vähem, mistõttu saagikus jääb 

väiksemaks. Ka vastupidiselt, kui muld on liiga kohev ja õhustatud, kuivab see liiga kiiresti, 

millest tulenevalt tekib taimedel kasvustress, taimede tärkamine on häiritud ja taimed ei talvitu 

(Wiese, 1987). 

Talinisu kasvab hästi, kui mullaniiskus on 70−75 % väliveemahutavusest. Eriti oluline on 

küllaldane mullaniiskus võrsumise, kõrsumise ja loomise ajal. Talinisu kasutab hästi talvel mulda 

kogunenud vett (Eesti Põllu- ja Maamajanduse Nõuandeteenistus, 2014). 

 

 

1.6.6. Mullaharimine 
 

Minimeeritud mullaharimine soodustab Fusarium seente säilimist ja arengut mullas, samal ajal 

kui künd vähendab olemasolevat nakkust. Künd muudab mulla struktuuri ja mikrokliimat, 

hävitab taimejäänused, mis mõjub seente, eriti Fusarium seente, arengule negatiivselt. 

Minimeeritud harimine ja otsekülv ei garanteeri seemnete ühtlast külvisügavust, vähendavad 

mulla poorsust ning mulla pinnal on rohkem taimejäänuseid ja põhku, mis omakorda vähendavad 

aurustumist ja tõstavad seeläbi mulla niiskussisaldust ja temperatuuri. Taimejäänused lagunevad 

orgaaniliseks massiks, rikastades mulda süsiniku ja orgaanilise lämmastikuga ning muutes mulla 

keemilisi ja bioloogilisi omadusi. Bakterite ja seente biomass suureneb eelkõige pealmises, 10 cm 

paksuses mullakihis, kus huumus muutub nende mõjul happelisemaks, kaotab seeläbi oma 

väärtust ja muutub veelgi enam seentele vastuvõtlikuks (Champeil jt, 2004).  
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Viil´i (2006) poolt läbi viidud talvitumiskatse tulemustes oli kõige tugevam talvekahjustus 

otsekülvi variandis, kus veerand taimedest hukkus, mille peamise põhjusena oli autor välja 

toonud seemnete külvisügavuse. Sügisene taimede seisu hindamine selles katses näitas, et 

otsekülvi variandis olid seemned liialt mullapinna lähedal või kohati ka mullapinnal. Kõige 

vähem oli hukkunud taimi rullrandaalidega haritud foonil, keskmiselt 11 %. Sellel foonil oli 

seemnete külvisügavus optimaalne. Rullkäpprandaalide haritud foonil oli hukkunud taimi 18 %. 

Kergadraga haljasväetise sissekünni foonil oli hukkunud taimi poole vähem kui ilma 

haljasväetiseta foonil. Märkusena on Viil (2006) kirjeldanud, et katseaasta  talv oli väga külm, 

kuid õnneks tuli enne külmaperioodi katsealale lumi maha, mis leevendas külma mõju.  

 

 

1.6.7. Taimiku sügisene väetamine 
 

Peale sordiaretuse on taimede külmakindluse tõstmisel väga oluline õige sügisene väetamine. 

Sügisene lämmastikväetise andmine soodustab taimede vegetatiivset kasvu, millega kaasneb 

nende ülekasvamine ja talveks ettevalmistumise hilinemine. Kaalium- ja fosforväetised 

soodustavad sahhariidide sünteesi ja suurendavad taimede vastupidavust, kuid oluline on 

sügisene toitainete tasakaal (Koppel, R., 2010). 

Talinisu noored taimed omastavad toitaineid intensiivselt, juurestik on nõrgapoolsem, seega 

peavad toitained olema kergesti kättesaadavad. Külviaasta sügisel vegetatsiooniperioodi lõpuks 

on taimed omastanud 40 % lämmastikust, 30 % fosforist ja 40 % kaaliumist. Sügisel omastatud 

fosfori- ja kaaliumiühendid on vajalikud suhkrute kogunemiseks ja parandavad taimede 

talvekindlust. Suhkrud suurendavad taimede vastupidavust talvestressile, soodustavad järgmisel 

kevadel tugikudede kasvu kõrtes ja muudavad taimed lamandumiskindlamaks. Sügisene 

lämmastikväetise andmine soodustab taimede vegetatiivset kasvu, millega soojal sügisel võib 

kaasneda nende ülekasvamine ja talveks ettevalmistumise hilinemine. Intensiivne toitainete 

omastamine jätkub kevadel, eriti kõrsumise ja loomise ajal (Eesti Põllu- ja Maamajanduse 

Nõuandeteenistus, 2014).  
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Pidev mineraalväetiste (ammooniumväetiste ja väävlisisaldusega väetiste) kasutamine põhjustab 

mulla reaktsiooni happeliseks muutumist (Wiese, 1987). Füsioloogiliselt happeliste, eriti just 

ammooniumlämmastikku sisaldavate, väetiste lagunemisel mullas nitrifitseerijate bakterite 

kaasabil eraldub vesinikioone, mis muudavad mulla happelisemaks. Happeliste muldade 

neutraliseerimiseks kasutatakse lupjamist, mis aitab säilitada mulla viljelusväärtust. Lupjamiseks 

on Eestis võimalik kasutada mitmesuguseid kohaliku päritoluga lubiaineid – enamlevinud on 

põlevkivituhk, klinkritolm, lubjakivi- ja dolojahud (Järvan ja Järvan, 2010).  

 

 

1.6.8. Umbrohud 
 

Paljud laialt levinud ühe- ja kaheidulehelised umbrohud on peremeestaimeks ja haiguse 

säilitajaks Fusarium seentele. Nimetamist tasub tuulekaer (Avena fatua L.), aruheinad (Festuca 

L.), keraheinad (Dactylis L.), üheaastane raihein (Lolium multiflorum var.), roomav madar ehk 

virn (Galium aparine L.), harilik hiirekõrv (Capsella bursa-pastoris (L.) Med.), harilik kesalill 

(Tripleurospermum inodorum (L.) Schultz-Bip.), põldohakas (Cirsium arvense L.), harilik 

vesihein (Stellaria media L.) jt Eesti põldudel levinud umbrohud. Peale otsese 

infektsioonikandmise mõjutab umbrohtumus ka põllu mikrokliimat, suurendades niiskussisaldust 

ja tõstes temperatuuri (Champeil jt, 2004). Teatavasti takistavad umbrohud mingil määral ka 

orase karastumist, kuna nad oma tugeva juurestikuga omastavad mullast hulgaliselt toitaineid ja 

lehtedega varjavad orase eest valgust, mida sügisel niigi napib. 

 

 

1.6.9. Koristusjäätmed ja tüü 
 

Kõik Fusarium´i ja Microdochium´i liigid võivad säilida saprotroofidena, seega oluline seene 

nakkusallikas on eelvilja põhk ja taimejäänused. Patogeenid on vastupidavamad taimejäänustel, 

mis ei lagune nii kiiresti, nagu näiteks kõrre sõlmkohad (Champeil jt, 2004). Lõiveke (2008) on 

soovitanud künda koristusjäätmed võimalikult sügavalt sisse, vältimaks järgneva harimisega 
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nende pinnale toomist, kuid Champeil jt (2004) väidavad, et põhu ja taimejäänuste 

sissekündmisel muutub mullas olev tüü ideaalseks saprofüütide substraadiks, muudab süsiniku ja 

lämmastiku sisaldust ja suhet mullas, mis omakorda põhjustab haiguste püsimist. 

Taliviljapõldude lähedusse ei ole soovitav virnastada nakatatud põldudelt põhku, kuna nakkus 

levib virnast kergesti lähiümbruse teraviljadele (Lõiveke, 2008).  

Ka teiste elementide sisaldus, kuid eriti lämmastiku kogus taimejäänustes, mõjutab otseselt 

Fusarium´ite arenemist ja säilimist. Eriti ohtlik on suure lämmastikusisaldusega maisi 

koristusjäägid, mis võivad põhjustada seenepopulatsioonide tugevnemist ja soodustada haiguste 

levimist. Samuti võib püsida taolistel jäänustel haigustekitaja kauem eluvõimelisena (Champeil 

jt, 2004).  

 

 

1.6.10. Kevadised abinõud 
 

Lumiseen Fusarium nivale on fakultatiivne parasiitseen, mis terveid, elujõulisi taimi üldiselt ei 

nakata.  Kuna ta kahjustab nõrgestatud või surnud taimi, siis on haiguse leviku vältimiseks kõige 

kindlam tegevus nende põhjuste likvideerimine, mis talvitumisel orast nõrgestavad. Lume 

sulamise kiirendamiseks kevadel on võimalik kasutada lund tumendavaid materjale, nagu tuhk ja 

söetolm, mis võiks olla lumiseenekahjustuse vähendamise üks võimalusi (Wiese, 1987). Kuiv 

tuul ja päikesepaiste hävitavad lumiseene mõne päeva jooksul. 

Taliviljaoraste kevadine äestamine parandab vee- ja õhurežiimi ning pealtväetamine toiterežiimi 

mulla ülemises kihis, kus toimub kevadel uute juurte kasv ja täiendav võrsumine. Liiga tihedat 

orast on kevadel soovitatav hõrendada ka raskete äketega. Äestamisega kahjustatakse ka 

haigustekitajate seeneniidistikku ja parandatakse õhurežiimi taimede vahel, mis vähendab 

haiguste levikut (Heinsoo, 1986).  
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1.7. Agroklimaatilised tingimused taliteravilja kasvatamiseks Eestis 
 

Eesti väiksusele vaatamata on agroklimaatilised tingimused paiguti erinevad. Kõige vähem 

soojust on Põhja- osalt ka Kesk-Eestis. Lõuna-Eestis on rohkem soojust varasema kevade ja 

soojema suve tõttu. Lääne-Eestis on mere läheduse tõttu soojemad suve teine pool, sügis ja talv. 

Sademete hulgal ja temperatuuridel erinevate aastate ühel ja samal ajavahemikul on küllaltki 

suured vahed, kahte ühesugust aastat ei ole. Saagitaseme saavutamiseks on peale 

agroklimaatiliste tingimuste arvestatavad mõjurid ka mulla looduslik viljakus ja selle 

parandamine väetamisega, külvikorra rakendamine ja kogu üldine maaviljeluskultuur (Older, 

1999). 

Üldine taimekasvuperiood (õhutemperatuur püsivalt üle 5 °C) vältab Eestis keskmiselt 175−195 

päeva. Lühim on periood riigi kirdeosas ja Pandivere kõrgustikul ning pikim Lõuna-Eestis ja 

saartel. Keskmiselt algab vegetatsiooniperiood Lõuna-Eestis 18. aprillil, Põhja-Eestis 24. aprillil 

ja saartel veelgi hiljem. Efektiivseid õhutemperatuure koguneb soojal poolaastal keskmisena 

1400-1550 kraadi. Keskmine õhutemperatuur langeb püsivalt alla 5 kraadi Ida-Eestis 16.-20. 

oktoobril. rannikul ja saartel alles oktoobri viimastel päevadel või novembri algul. 

Talv (keskmine õhutemperatuur püsivalt alla 0 °C) vältab Eestis keskmiselt 110 päevast saartel ja 

rannikul kuni 130 päevani Kirde-Eestis. Kirde-Eestis algab talv keskmiselt novembri keskpaigas, 

põhilisel osal Mandri-Eestist 20.−23. novembril, rannikul ja saartel novembri viimastel päevadel-

detsembri algul. Alla 0-kraadise keskmise õhutemperatuuriga periood lõpeb keskmisena kõige 

varem Kagu-Eestis – märtsi keskel, kõige hiljem Kirde-Eestis – 24. märtsil. Mõnel talvel ei 

langegi keskmine õhutemperatuur püsivalt alla 0 kraadi (Keppart jt, 2006). 
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1.8. Tüüpilised taliteraviljade talvekahjustused 
 

Talvel võivad taliteraviljad hukkuda külmumise, haudumise, vettimise, jääkooriku, 

külmakergituse ja lumiseenekahjustuse tagajärjel. Kliima on kõige olulisem kasvu ja 

produktiivsuse mõjutaja ja reguleerija. Talinisu on väga hästi adapteerunud erinevates 

kliimatsoonides kasvamiseks, kuid ilmastikumuutused ja temperatuuriäärmused mõjutavad 

kultuuri tolerantsi (Wiese, 1987). 

Hukkumise põhjuste kirjeldused on toodud Heinsoo jt (1986) järgi. Ülejäänud allikad on 

viidatud. 

Külma tagajärjel tekivad taime rakuvaheruumides jääkristallid, mis kasvades veetustavad rakud, 

põhjustavad membraane purustavaid nihkeid jms. Aeglasel sulamisel rakud taastavad normaalse 

elutalitluse. Külmast kahjustatud taimed on normaalse väljanägemisega, kuid pärast sulamist 

hukkuvad kiiresti. Ärakülmunud taimedele on iseloomulik, et juured tulevad kergesti mullast 

välja. Taimed võivad püsida rohelised mitu päeva pärast lume sulamist, kuigi kaotavad turgori ja 

vajuvad longu. Hiljem muutuvad taimed kollakaks, seejärel kuivavad tumepruuniks. 

Ärakülmumine on raku mehaaniliste vigastuste, veekaotuse ja protoplasma külmakahjustuste 

ühise toime tagajärg. Külmakindluse kaitseaineteks taime rakkudes on suhkur, lahustuvad valgud, 

lipiidid. Külmakindlus sõltub ka protoplasma omadustest. Taimerakus põhilisi külmakahjustusi 

tekitav element on vesi, mille kristalliseerumise tagajärjel taimerakud külmuvad (Koppel, R., 

2010). 

Külmumise eest kaitseb taimi lumikate. Külmakahjustusi esineb kõige sagedamini küngastel, sest 

tuul puhub sealt lume ära. Külmakahjustusi aitavad vähendada võtted, mis soodustavad 

karastumist ja varuainete kogunemist taimedesse, nagu lume seiskamine, sobivate sortide 

kasvatamine, seemnete külvamine õigesse sügavusse, et võrsumissõlm moodustuks parajas 

sügavuses. Võrsumissõlm on võimeline kasvatama uue lehestiku, kui taime maapealne osa hävib. 
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Mida sügavamal on võrsumissõlm, seda paremini on ta kaitstud järskude temperatuurimuutuste 

eest, säilides kevadeni paremini. Võrsumissõlme sügavus sõltub peamiselt agrotehnikast. 

Haudumine tekib siis, kui taimed tarvitavad varuained ära hingamiseks ja jäävad nõrgaks. 

Niisugune olukord kujuneb lume all, kus on suhteliselt kõrge temperatuur ja taimede hingamine 

intensiivne, kuid puudub valgus fotosünteesiks. Lumerikkal soojal talvel püsib temperatuur 

võrsumissõlme sügavusel 0 kuni -2 °C piires. Ka taliviljade endi lopsakad lehed takistavad mulla 

külmumist. Sulas mullas tarvitavad taimed suhkruid 3−5 mg 1 g kuivaine kohta ööpäevas, seega 

kolm korda rohkem kui külmunud mullas. Normaalsetes tingimustes koguneb suhkruid 

võrsumissõlmedesse talve algul 300−360 mg 1 g kuivaine kohta. Seega sulas mullas jätkub 

taimedel neid 2−3 kuuks. Lumikate püsib Eestis keskmiselt 100−110 päeva, maksimaalselt 160 

päeva. Taliteraviljade haudumise tõenäosus on Eestis suur ning koos sellele järgneva ulatusliku 

lumiseenekahjustusega on haudumine üks sagedasemaid hukkumise põhjusi. Haudumise 

vältimiseks tuleb soodustada hästi karastunud ja mõõduka lehepinnaga taimede kujunemist. 

Vettimise korral hukkuvad taimed õhupuuduse tagajärjel vees või liigniiskes mullas. Seisvas 

soojas (üle 5 °C) vees hukkuvad taimed kiiremini kui liikuvas jahedas vees.  

Jääkoorik põhjustab taimede hukkumist madala temperatuuri ja mehaaniliste vigastuste läbi. 

Külmakergitust ehk külmakohrutust esineb peamiselt kevadel, kui niiske muld korduvalt külmub 

ja sulab. Külmudes muld paisub, haarab kaasa taimed ja võib nende juured puruks rebida. Raskel 

liigniiskel mullal võib temperatuuri vaheldumine taimed täiesti mullapinnale kergitada. 

Lumiseene ja teiste parasiitseente kahjustusi on taliteraviljapõllul enamikul aastatel. Seente 

ohvriks langevad eelkõige talvel nõrgenenud taimed. Lumiseen levib põllul kolletena ja hävitab 

seal kõik taimed. Lumiseene levikut pidurdatakse seemnete puhtimise ja agrotehniliste võtetega, 

mis soodustavad taimede head talvitumist (õige külviaeg, sobiv väetiste vahekord, liigniiskuse ja 

haudumise ärahoidmine jne.). 

Peale kirjeldatud tüüpiliste talvekahjustuste on peaaegu igal põllul juhuslikke taimede 

väljalangemisi; need taimed moodustavad tavaliselt 20−30 % taimede üldarvust sügisel. Kui 

taimed langevad välja ühtlaselt ning olulisi tühikuid põllul ei teki, nimetatakse seda 
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hõrenemiseks. Tänu allesjäänud taimede tugevale võrsumisele väheneb saak hõrenemise 

tagajärjel vähe. Hõrenemise kompenseerimiseks tuleb suurendada külvisenormi. 
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1.9. Teraviljade peamised talvitumishaigused 

1.9.1. Fusarium seened ja haigustekitajad 
 

Fusarium perekonda kuuluvad patogeenid põhjustavad suuri saagikadusid, halvendavad saagi 

terade kvaliteeti ja külviomadusi ning põhjustavad nii vilja kui põhu mürgisust ehk toksilisust.  

Need mikroseente perekonna esindajad on looduses, eriti mullas, laialt levinud ning võtavad osa 

taimejäätmete ja muu orgaanilise aine lagundamisest. Fusarium’id on levinud kõikides 

kultuuristatud muldades, vähem on neid looduslikes muldades (metsamullad, rannikumullad). 

Mullas esinevad Fusarium’id aktiivselt kasvavas vormis (seeneniidistikuna), asustades 

taimejäänuseid, kasvavad taimede risosfääris, juurte pinnal, toitudes juureeritistest, kuid ka 

paksukestaliste klamüdospooridena, mis võimaldavad üle elada ebasobivaid temperatuuri- ja 

niiskustingimusi (Lõiveke, 2008). Sklerootsiumid võivad püsida mullas eluvõimelisena aastaid 

(Wiese, 1987; Koppel jt 2011). 

Haigustekitaja on mittespetsiifiline patogeen ja võib esineda ühel taimel 

kombinatsiooninfektsioonides (Wiese, 1987). Fusarium´ite viis peamist taimi kahjustavat liiki on 

Fusarium graminearum, Fusarium culmorum, Fusarium avenaceum, Fusarium poae ja Fusarium 

triticum. Kõige levinumad neist on F.graminearum ja F.culmorum, mis on ka kõige 

haigusttekitavamad ja saagi omadusi halvendavamad liigid (Champeil jt, 2004). Fusarium’id on 

väga labiilsete omadustega, sellest tulenevalt võib sama liik erinevates tingimustes olla kas 

parasiidiks (toitudes elavast taimest), saprofüüdiks (toitudes surnud orgaanilisest ainest) või olla 

taimedega sümbioosis (kooseksisteerida vastastikuliselt kasulikes suhetes). Üldiselt on 

Fusarium´id nõrgestatud taimede (liigkuivus, liigniiskus, ebasobiv temperatuurirežiim, 

toitumiskeskkond jne) kahjustajateks ehk fakultatiivseteks parasiitideks, mille omadused 

kõiguvad parasitismist sümbioosini. Patogeen püsib elusatel taimedel või taimejäänustel 

seeneniidistiku, seenemügarate või eostena (Lõiveke, 2008).  
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Fusarium seene tunnuseks on spooride kogumid ja õhuline seenemütseel, mille värvus 

kahjustatud taimeosadel võib olla valge, roosa, oranžikas kuni punane. Lumiseen Fusarium 

nivale (Microdochium nivale, Monographella nivale) võib esineda ka hallikas-pruunide 

lehelaikudena. Fusarium´i infektsioonid arenevad noortel taimedel juuremädanike ja algvõrsete 

heledaks muutumisena. Edasi areneb haigus võrsumissõlme ja juurekaela mädanikuks, mille 

olulisim kahjustus on näha taimede loomisfaasis, mil viljapead ja pähikud on valged ja kõlujad. 

Tuulega levivad seeneeosed nakatavad taimi õitsemisaegselt ja põhjustavad ka viljapeade 

fusarioosi ehk punakastet (Zillinsky, 1983). Fusarium’id võivad olla teraviljapõllul nii 

taimepatogeenidena kui laos viljal arenevate saprofüütidena. Sporulatsiooni käigus, mis toimub 

üldjuhul talvel mahedamatel perioodidel ja soojemate temperatuuride juures, arenevad ja 

vabanevad sõltuvalt seeneliigist eritüübilised eosed (Joonis 7). Paljunemine on aseksuaalne ja 

selle käigus moodustuvad patogeeni liigiomase suuruse ja vormiga  makrokoniidid, 

mikrokoniidid, klamüdospoorid ja seeneniitide osised (Champeil jt, 2004). 

                                  
Joonis 7.  Fusarium spp. arenguetapid. Allikas: HGCA – Agriculture and Horticulture Development 

Board 
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Enamik Fusarium’ide liike kasvavad ja arenevad normaalselt keskkonna pH 2,0−9,0 piires, 

optimaalseks on aga pH 3,5−5,0. Samas on nad võimelised ka ise kasvamise perioodil keskkonda 

vajalikus suunas muutma, hapestama või leelisemaks tegema.  

Temperatuurinõuetelt on Fusarium’id mesofiilsed organismid, nende kasvuks on optimaalne 

temperatuur piirides 18−28 °C, kuid mõningad fütopatogeensed liigid on võimelised kasvama 

veelgi laiemas temperatuuri vahemikus 0−35 °C (Lõiveke, 2008). Õitsemise ajal on 

Microdochium´i areng soodsam madalamate temperatuuride ja vihmasadude korral, Fusarium´it 

soodustavad kõrgemad temperatuurid ja tormid. Samuti sõltuvalt kliimatingimustest on 

seeneliigid erinevates piirkondades paremini kohastunud ja edukamad. F.graminearum on 

domineeriv Fusarium´i esindaja soojema kliimaga piirkondades, kui F.culmorum, F.avenaceum 

ja M.nivale eelistavad jahedamaid tingimusi. Kuigi Fusarium´id on üldjuhul niiskuselembesed, 

arenevad F.graminearum ja F.culmorum kevadel enne teravilja loomist just paremini kuivuse ja 

soojuse mõjul, kasutades ära ka neile soodsat juba teiste seeneliikide nakkust ja nõrgestatud taimi 

(Chmpeil jt, 2004).  

Fusarium perekonna poolt tekitatud haigusi nimetatakse fusarioosideks. Fusarium’ide paljud 

liigid ja nende tüved on võimelised tootma toksiine, mistõttu nende esinemine nii toidu- kui 

söödateraviljas on väga ebasoovitav nähtus ja globaalsete mõjudega probleem, kuna esineb kõigis 

teravilju kasvatavates riikides (Lõiveke, 2008).  

Fusarium´id levivad ka loomvektorite abil. Hiired (Siteroptes graminum) levitavad F.poae 

eoseid, putukad aitavad levida teatud Fusarium´i liike, näiteks F.episphaeria´t. Toakärbselt 

(Musca domestica) ja ristiku lehemardikalt (Hypera punctata) on leitud liike F.avenaceum, 

F.culmorum ja F.poae (Champeil jt, 2004). 

Meil tuntuimateks teravilja fusarioosideks on lumiseen (Monographella nivale, Microdochium 

nivale, Fusarium nivale), kõrreliste harilik juuremädanik (Fusarium spp., Cochliobolus sativus) 

ja fusarioos viljapeadel ja pähikutel (Fusarium spp) (Lõiveke, 2008; Sildoja jt 2010). 

Taliteraviljadel esineb ja on oluliseks kahjustajaks veel ka tüfuloos (Typhula spp) (Wiese, 1987; 

Sooväli, 2011).  
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1.9.2. Fusarium seente ohtlikkus ja mükotoksiinid 
 

Teraviljatoodetega kaasnev kõige olulisem ja murettekitavam risk nii loomade kui inimeste 

tervisele on seente toodetud mükotoksiinid, mis võivad olla terade sees või pinnal. Mükotoksiinid 

on seene sekundaarse metabolismi saadused. Need toksiinid avalduvad seene adapteerumisel 

stressiolukorraga, mis võib olla tingitud kasvu peatumisest või märkimisväärsest aeglustumisest 

(Champeil jt, 2004).  

Teraviljades kõige sagedamini esinevad Fusarium toksiinid on trihhotetseenid, zearalenoon 

(ZEA), fumonisiinid. Trihhotetseene jagatakse rühmadeks: A rühma kuuluvad T-2 ja HT-2 

toksiinid ning B rühma deoksünivalenool (DON) ja  nivalenool (NIV). Euroopa Komisjon on 

sätestanud regulatsiooniga 2006/1881 toksiinide piirmäärad töötlemata teraviljades, mis on 

toksiini DON puhul 1250 µg kg-1 (durum nisu puhul 1750 µg kg-1) ning toksiini ZEA puhul 100 

µg/kg. Nende toksiinide sisaldused loomasöödas võivad olla suhteliselt kõrgemad, DON 8000 µg 

kg-1 ja ZEA 2000 µg kg-1 (Börjessun jt, 2013). 

Nisul peetakse triasool fungitsiidide toimeainet protiokonasool kõige usaldusväärsemaks DON 

sisalduse alandajaks (Mesterhazy et al. 2003). Samas on leitud, et fusarioosile resistentsematel 

nisusortidel triasooli kasutamine haiguse tõrjeks ei ole DON sisaldust vähendanud 

(Hollingsworth et al. 2008). Sip (2010) katsetes oli fusarioosikindlamate sortide puhul fungitsiidi 

kasutamine efektiivsem. Ka Mesterhazy (2003) väidab, et fusarioosile vastuvõtlikel sortidel 

fungitsiidi kasutamine DON sisaldust piisavalt ei vähenda. 

Erinevate Fusarium seeneperekonna poolt produtseeritud mükotoksiinid on globaalne probleem 

nii inimtoidus kui loomasöödas – Fusarium´e ja nende toksiine on leitud paljudes maailma eri 

paigus toodetud viljas ja loomasöödas Euroopas, Aasias, Põhja- ja Lõuna-Ameerikas, Lõuna-

Aafrikas ja Uus-Meremaal. Ühena probleemide põhjustest nähakse laiaulatuslikku globaalset 

vilja- ja söödakaubandust, mis annab võimaluse seennakkusel levida piire ületavalt ja see toob 

kaasa ka multitoksilisuse erinevate mükotoksiinide esinemisena ühes partiis (D´Mello jt, 1999) 
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Mükotoksiine toodavad liigi Fusarium esindajad, liiki Microdochium toksiinidega ei seostata. 

Mükotoksiinide esinemist ja taset pole võimalik peale koristust teradel vähendada, sest need on 

termiliselt ja keemiliselt väga stabiilsed. Seetõttu esineb neid seemnetel ja ka juba töödeldud 

toodetes, piimas ja jahus, ning isegi loomsetes saadustes (munad, piim, liha), kui loomi on 

toidetud saastunud söödaga (Champeil jt, 2004).  

Mükotoksiinide tekkimine võib alguse saada juba põllul või käivitub niiskes viljas hoidlas. 

Hoidlas oleneb viljas mükotoksiinide tekkimine kuivatamise, eel- ja järelkäitlemise kvaliteedist. 

Mida kiiremini vili puhastatakse ja kuivatatakse, seda väiksem on võimalus hallitusseente 

paljunemiseks ja viljas mükotoksiinide tekkimiseks. Koristatud viljas võib mükotoksiine tekkida, 

kui see jäetakse puhastamata ja kuivatamata hunnikusse seisma, kus algab mikroorganismide 

paljunemisel niiske vilja isekuumenemine. Vilja heaks säilimiseks peab selle niiskus olema alla 

14 %. Umbrohuseemned, mis on teradest 4−5 korda niiskemad, peaks juba eelpuhastamisega 

eemaldama. Peenterad on sageli fusarioosihaiged ja vahel ka mürgised – neid näiteks odras ei 

tohiks olla üle 5 %, umbrohuseemneid mitte üle 1 %. Vigastatud terad on hallitusseentele heaks 

toidulauaks, seepärast igasuguste mittesoovitavate lisandite hulk tuleb puhastamise ja 

sorteerimisega viia minimaalseks. Hoiatavaks signaaliks on viljas hallituse või kopituse lehk, 

vilja tuhmunud või hallikas värvus, samuti roosade terade esinemine. Hallitanud vili, kui seal 

pole veel isegi alanud mükotoksiinide tekkimine, on ikkagi söödaks või toiduks kasutamisel 

ohtlik, vahel isegi surmav (Lõiveke, Lättemäe, 2008). 

Kasvaval viljal, just niisketes tingimustes ja koristamise hilinemisel, võivad hakata arenema ka 

teised hallitusseened, nagu Cladosporium, Alternaria, Acremonium, Penicillium, Aspergillus, 

Rhizopus jt. Umbes pooled seemnetel leitud mikroseene liikidest on kas potentsiaalsed 

toksikandid või allergia tekitajad (Lõiveke, Lättemäe, 2008).  

Mükotoksiinide tekkimiseks olulisemad tegurid on vilja varajane lamandumine (lamandunult üle 

6 nädala), kasvuperioodil haiguste tõrjeks fungitsiidide kasutamisest loobumine, teravilja 

kasvatamine teravilja järel, suur sademete hulk teraviljade õitsemise eel ja ajal ning koristuseelsel 

ja koristusperioodil. Lamandunud vili puutub kokku mullaga ja seal olevate mikroorganismidega, 

kelle hulgas on ka mitmed hallitusseened, sealhulgas Fusarium perekonnast (Lõiveke, Lättemäe, 

2008).   



39 
 

 

1.9.3. Lumiseen (Monographella nivale, Microdochium nivale, Fusarium nivale) 
 

Lumiseen on seen, mis kasvab mulla pinnal ja püsiva lumikatte all. Taliteraviljad, nisu, rukis ja 

oder ning paljud kõrrelised on lumiseenele väga vastuvõtlikud (Lõiveke, 2008) Lumiseen 

kahjustab kõikjal maailmas paljusid talvituvaid kultuure, ka igihaljaid puid ja põõsaid. 

Kahjustuse ja patogeeni arengu eelduseks on vaid lumikatte esinemine ja haiguste tõsiduse 

määrab lumikattega perioodi kestvus (Griffith jt, 1999). Infektsiooni allikateks võivad olla 

külviseeme, taimejäätmed ja muld. Lumiseen on Eestis kõige suuremat kahju tekitav 

talvitushaigus, eriti pehmetel lumerikastel talvedel. Taimiku võimalik hävimine sõltuvalt haigust 

soodustavatest tingimustest on 5−100 % (Lõiveke, 2008; Koppel jt, 2011). 

Lumiseen on psührofiilne patogeen, st seen talub ja areneb hästi ebatavaliselt madalatel 

temperatuuridel, lumikatte all ning kõrge niiskustaseme juures. Griffith jt. (1999) leidsid, et 

haigustekitajal on võime muuta oma keskkonda, mõjutada või piirata seene sees või ümber jää 

moodustumist, mis selgitab patogeeni võimet kasvada lume all madalatel temperatuuridel.  

 

Foto 1. Lumiseen.  

Allikas: Autori erakogu  
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Haiguse arengut soodustavad tegurid 

 

Lumi kaitseb puhkeolekus taimi külmumise eest, kuid soodustab madalatel temperatuuridel 

parasiteerivaid seeni. Lume paksus 30 cm ja enam hoiab külmumata mulla temperatuuri 0 +- 0,5 

°C ning lume all õhutemperatuur võib muutuda laias vahemikus. Lumiseene kahjustuse raskus 

sõltub lumikatte paksusest ja see on erinev taimede külmakahjustusest, mis esineb just 

lumevaestes ja jäätunud aladel (Wiese, 1987). Haigustekitaja nakatab taimi sügisel ja ka kevadel 

temperatuuridel 2−8 °C, kui õhuniiskus on üle 90 %. Suurimad kahjustused tekivad, kui lumi 

tuleb külmumata maale või lumekiht on nii paks, et selle all tõuseb maapinnal temperatuur üle 0 

°C (Lõiveke, 2008). 

 

 

Sümptomid 

 

Sümptomeid on kõige paremini näha uurides taimi lume all või koheselt peale lume sulamist.  

Mõnikord on selgelt näha ka elusate või juba surnud taimedel seene limast mütseeli. Taimed 

kattuvad õrna ämblikuvõrgutaolise halli, valge või roosaka seeneniidistiku kirmega. Hiljem 

areneb samas roosakas lülieostest ja eoskandjatest kirme. Samuti võib märgata pruunikas-musti, 

korrapäratuid või ümmargusi Typhula spp. või Sclerotinia spp. sklerootsiume (Foto 1). Taimed 

hävivad kolletena, kus nad on seeneniidistikuga kokku kleepunud nii, et neid võib lappidena 

mulla pinnalt üles tõmmata (Wiese, 1987; Lõiveke, 2008).  

Surnud lehed on tavapärane nähe, kuid kahjustus varieerub – lehed võivad olla osaliselt või 

täielikult nekrootilised, elutud ja turgorita või isegi kõdunenud. Kui kahjustunud on taime 

võrsumissõlm, hukkub kogu taim. Isegi tugeva lehtede kahjustuse korral, kui talinisu 

võrsumissõlm on terve, taastub taim ja on võimeline andma rahuldavat saaki. Siiski taastunud 

taimed on sageli nõrgemad ja peenemad, mistõttu on nad ka umbrohtudega konkureerides 

kehvemad. Kuiv, soe ilm pärast lume sulamist soosib taimede taastumist, samas kui jaheda ja 

niiske ilmaga võib kahjustus isegi progresseeruda (Wiese, 1987). 
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Tugeval infektsioonil muutuvad varre ja juurekaela koed pehmeks ning vesiseks, kui alles jääb 

ebapiisav kogus juurekaela elusaid kudesid, ei saa uus kasv kevadel alata ja taim sureb. 

Nakatunud lehed hukkuvad kuivades ja lagunedes kiiresti lume sulamise järgselt temperatuuri 

tõustes. Iseloomulik on silmatorkav seeneniidistiku kasv elusatel ja surnud taimeosadel ja 

väikesed ümmargused tumedad seenemügarad lagunevatel lehtedel või maa-aluste lehetuppede 

sees (Koppel jt, 2011). 
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1.9.4. Tüfuloos (Typhula spp) 
 

Talinisul esineb koos lumiseenega sageli tüfuloos, mida rukkil esineb vähem. Kahjustab, nagu 

lumiseengi, kui lumikate tuleb külmumata maale ja kestab kaua (üle 5 kuu). Haigustekitaja on 

psührofiilne patogeen, mille seeneniidistik võib kasvada isegi miinus 1,5 °C juures. Areneb hästi 

ka laialehistel umbrohtudel, vesiheinal, orasheinal jt, mistõttu tugevasti umbrohtunud põllud on 

eriti ohustatud (Lõiveke, 2008).   

 

 

 

Foto 2. Tüfuloos.  

Allikas: Autori erakogu 
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Haiguse arengut soodustavad tegurid 

 

Tüfuloosi haigustekitaja on nõrk saprofüüt ja säilib mullas kui parasiit või sklerootsiumidega. 

Sklerootsiumid hakkavad kasvama sügisel niiskuse mõjul ja moodustavad püstiseid kepikujulisi 

basidiokarpe ehk basidioome. Neist arenevad sugulise paljunemise tulemusena kandeosed, mis 

vabanevad ja kanduvad tuulega edasi. Sügisel külvatud talinisu saab nakkuse lenduvate eostega 

või mullas olevatelt sklerootsiumitelt ja neist arenenud seeneniidistikust (Wiese, 1987). 

Sklerootsiumitena säilib tüfuloosi haigustekitaja kas mulla pinnal või 1 cm paksuse mullakihi all, 

kus püsib eluvõimelisena 2 aastat (Koppel jt, 2011). 

 

 

Sümptomid 

 

Varakevadel on kahjustunud taliviljad, kõrrelised kaetud valkjashalli kirmega. Võrsumissõlm 

hävib, maapealne osa eraldub kergesti juurtest. Kahjustatud lehtedel, kõrtel ja juurekaela 

piirkonnal areneb hulk heledaid, mis on algul valged, kollakad, kreemid, hiljem pruunikad või 

mustad 1,5−5 mm sklerootsiumid (Foto 2), mida lumiseenel kunagi pole, kuigi haigused 

esinevad. Hilissuvel tekkiva seeneniidistiku või kandeostega nakatab orast. 

Tüfuloosi tagajärjel on taime lehed haprad, võrsumissõlm võib olla hävinud ja seetõttu eraldub 

taime maapealne osa kergesti juurtest.  Taimed on kaetud hallikas-valge seenemütseeliga, millel 

on märgata 0,5−2 mm (Lõiveke, 2008 ning Koppel jt, 2011 andmetel ka kuni 5 mm) 

läbimõõduga sklerootsiume, mis on algul valged, kollakad, kreemikad, hiljem pruunikad või isegi 

mustad (Wiese, 1987). 
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1.9.5. Kõrreliste harilik juuremädanik (Fusarium spp., Cochliobolus sativus) 
 

Enamlevinud on 3 liiki – Microdochium nivale, F. avenaceum ja F.culmorum. 

Saagi langus juurekaelamädanikust võib olla 5−35 % (Lõiveke, 2008). 

 

 

Foto 3. Juurekaelamädanik nisul.  

Allikas: http://www.agroatlas.ru/ 

 

 

Haiguse arengut soodustavad tegurid 

 

Haiguse esinemine on tihedalt seotud agrofooniga, haigustekitaja on põllumuldades laialt 

levinud, talvitub taimejäänustel, kõrrelistel umbrohtudel ja mullas. Taimejäänused ja 

vaheperemeestaimed on leviku allikana olulisemad kui teravilja seemnel elunev seen. 

Idanemisfaasis on kahjustuse oht suur. Juurte, tõusmete, talvituva orase ja kõrrealuse varajast 

http://www.agroatlas.ru/
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nakatumist soodustab kõrge niiskus. Haiguse saaki alandava toime põhjusteks on vähenenud 

võrsumine, just väiksem produktiivsete võrsete arv, väiksem pea pikkus ja arenenud terade arv 

peas ning 1000 tera massi kahanemine. Tegeliku saagikao suurust mõjutavad ka piirkonna 

ilmastiku ja mullastiku tingimused (Koppel jt, 2011). 

Juurekaelamädanikku haigestumine on intensiivsem temperatuuril 15−20 °C ja õhuniiskusel alla 

50 %, juurte haigestumine toimub mullatemperatuuril 13−26 °C ja mullaniiskusel 40−80 %, kuid 

juurte haigestumine intensiivistub tunduvalt mullaniiskuse vähesusel või selle järsul kõikumisel. 

Juurekaelamädaniku levik on tavaliselt suurem liiga tiheda või lamandunud taimiku korral ning 

tugevasti umbrohtunud külvides ja niisketes kasvukohtades (Lõiveke, 2008). 

 

 

Sümptomid 

 

Nakatunud juured, juurekael (Foto 3) ja alumine kõrreosa on pruun kuni roosakaspunane, 

tumeneb või pruunistub juurekaela alune ebavars ja kõrs 3−10 cm kõrguselt mullapinnast. 

Kõrrealusel on tumepruunid laigud ja kõrrel pikitriibud, tugeva nakkuse korral arenev idand 

sureb (Koppel jt, 2011). 

Kõrsumise faasis tekivad alumistele lehetuppedele, kõrre alumisele osale või esimesele 

sõlmevahele pruunistunud laigud või pikitriibud, mis süüvivad kõrresse. Sellelt kohalt juurekael 

mädaneb ja kõrre sisemuses on haiguslaigu ümber roosakas seeneniididstik (juurekaelamädanik). 

Roosa kirme võib tekkida ka kõrrele haiguslaigu kohale. Haiged kõrred murduvad või annavad 

kõlujaid teri (Lõiveke, 2008). 
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1.9.6. Fusarioos ehk punakaste viljapeadel ja pähikutel (Fusarium spp., Gibberella spp.) 
 

Punakaste ehk fusarioos kahjustab kõik teravilju, aga ka kõrrelisi heintaimi. Punakastet 

põhjustavad kaks patogeenset seeneliiki – Microdochium ja Fusarium (Champeil jt, 2004).  

Punakastesse nakatumise seisukohalt (vastuvõtlikkuselt) reastuvad liigid (alanevas järjekorras): 

kaer, talinisu, suvinisu, oder ja rukis. Haigust tekitavad mikroorganismid, mis põhjustavad ka 

juuremädanikke, arenedes lehtedel, kõrtel, pähikutel ja peadel, mis muutuvad heledaks ja jäävad 

tühjaks (Foto 4) (Lõiveke, 2008). 

 

 

Foto 4. Fusarioosid viljapeadel, erinev kahjustuse aste.  

Allikas: http://www.bayercropscience.co.uk/ 

 

 

Fusarioos viljapeadel on olulise saagikao põhjustaja – taimede õitsemine on häiritud, seemnete 

mass jääb väikseks ning kahjustunud terad purunevad kombaini koristuse ajal. Halveneb ka 

http://www.bayercropscience.co.uk/
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terade toiteväärtus ja tehnoloogiline kvaliteet, langeb proteiinisisaldus ning vähenevad 

küpsetusomadused (Champeil jt, 2004) 

Nakatumine toimub õitsemise ajal või pisut hiljem õhu kaudu levivate eostega. Fusarioosihaigete 

terade biokeemilised näitajad ja seemnete elujõulisus halvenevad oluliselt - just latentse 

nakkusega seemnete külvamisel noored tõusmed hukkuvad või tärkavad nõrgad taimed, mis on 

vastuvõtlikud igasugusele mulla- ja õhuinfektsioonidele (Lõiveke, 2008). 

Eesti Standardiameti standardi EVS 743:1998 käsitluses on fusarioossed terad perekonda 

Fusarium spp. kuuluvate seente poolt nakatunud nisuterad: kest valkjas, läiketa, roosakate või 

vaarikavärvi täppidega, terad kõhetud, alakaalulised, krimpsunud ja rabeda endospermiga. 

Standard reguleerib ka roosade terade hulga, mis ei tohi viljas ületada 1 %. 

 

 

Sümptomid 

 

Esimesed haigustunnused ilmnevad peale õitsemist. Haigustekitaja nakatab moodustuvat tera või 

kasvab koos taimega kõrre sees häirides ainevahetust. Tulemuseks on kõlujate teradega või 

steriilsed valged viljapead. Sõklad muutuvad violetseks, pead kaarduvad ja idanevad. Mitmed 

haigust tekitavad Fusarium perekonna seened toodavad toksiine, mistõttu saastunud terad on 

toiduks ja söödaks kõlbmatud (Koppel jt, 2011).  

Eelkõige muutuvad heledaks libled ja kõrre ülemine osa, mis värvuse poolest eristuvad muude 

taimede rohelisel foonil (valgepähiksus). Hiljem areneb kahjustatud kõrtel, pähikutel ja ka teradel 

roosakas seeneniidistikust ning eostest koosnev kirme, millest tulenebki nimetus punakaste. 

Kahjustatud terad on kõlujad, krimpsus, heleda tuhmi värvusega (mitte klaasjad), endosperm on 

kobe ja teraline, idu on eluvõimetu, läbilõikes tumenenud. Vahel on idu piirkonnas või tera 

vaokeses ka näha Fusarium´ide vahataolised eospadjandid (sporodohhid). Seeneniidistik 

olenevalt liigist, on helehall, roosakas kuni vaarikapunane. Sellised selged visuaalsed tunnused 

tekivad teradel, kui nakatumine toimub õitsemise ajal. Kui nakatumine toimub hiljem, on 

nakatunud terad tervetega väliselt üsna sarnased, kuigi kannavad endas varjatud ehk peitelist 
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(latentset) nakkust. Ka erikaalult on sellised terad tervetega sarnased, mistõttu pole neid võimalik 

ka partiist välja sorteerida (Lõiveke, 2008). 

 

 

Haiguse arengut soodustavad tegurid 

 

Levib saastunud seemnega või eelmise aasta taimejäänustelt mulla kaudu. Kasvuperioodil levivad 

õhu kaudu ja vihmapritsmete abil. Puhtimata seemne külvamine ja õitsemisaegne märg ilm 

soodustavad haiguse levikut. Haigust soodustatavateks teguriteks on otsekülv ja minimeeritud 

mullaharimine ning järjestikune kultuuri kasvatamine. Haigust soodustab teraviljade kasvatamine 

maisi järel (Koppel jt, 2011). 

Fusarioos viljapeadel ja selle leviku intensiivsus sõltub suuresti ilmastikust ja seda kogu seene 

kasvu ja arengu vältel. Ilmastikutingimused talvel mõjutavad seene ellujäämist taimejäänustel: 

pehmemate ja soojemate temperatuuride korral on seen võimeline ka talvel sporulatsiooniks. 

Kevadine ilmastik mõjutab eoste omadusi ja haiguse nakkumist. Kõige kriitilisem infektsioonioht 

on, kui eoste vabanemine ja lendumine kattub taimede õitsemise ajaga. Lipuleht on eoste 

kinnitumiskoht ning sealt levib nakkus edasi viljapeadele. Suvel on kliima olulisim määraja 

haiguse nakkumise ja taimede vastupanuvõime vahel. Niiskus määrab haiguse tõsiduse ja 

intensiivsuse ning sademed ja päikesekiirguse hulk tingib nakkuse ulatuse ja spooride esinemise 

viljapeadel. Ka mükotoksiinide levik on olulisel määral seotud ilmastikutingimustega 

kasvuperioodil (Champeil jt, 2004). 

Punakaste areneb pähikutel jt organitel suure õhuniiskuse s.o 70−80 % ja võrdlemisi kõrge 

temperatuuri 20−25 °C tingimustes, optimaalselt 28−30 °C juures. Sõltuvalt kahjustavast liigist, 

võivad temperatuuri- ja niiskustingimused ka varieeruda (Lõiveke, 2008).  
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Mittefusarioossed roosad terad 

 

Mitterfusarioossed terad ei erine väliselt normaalsetest teradest ei suuruselt, vormilt, täitumuselt, 

värvilt ega klaasisuselt, on eluvõimelise iduga, kuid neil on tera kestal kogu pinna ulatuses 

normaalse värvuse taustal roosakaspunased mitmesuguse intensiivsusega täpid, peamiselt aga idu 

piirkonnas. Värvaine asub seejuures mitte kesta pinnal, vaid sisemistes kudedes. 

Mittefusarioossete terade roosaks värvumise põhjusteks võivad olla mitmed biootilised ja 

abiootilised tegurid. Ka normaalse mullafloora esindajad, näiteks epifüütidena taime pinnal 

elunevad mittepatogeensed bakterid ja seened võivad teatud ilmastiku tingimuste korral 

põhjustada terade „roosastumist“. Laialt aktsepteeritud on arvamus, et terad „roosastuvad“ kõrge 

õhuniiskuse ja temperatuuri tingimustes fermentatiivsete protsesside aktiviseerumisel terade 

küpsemise perioodil. Sageli esineb sellega ka saprofüütsete (mittepatogeensete) bakterite ja 

seente tormiline areng (Lõiveke, 2008).  

Vastupidiselt haigestunud teradele, mittefusarioossete roosade terade kasutamisel külvisena 

katsetes ja praktikas ei ole täheldatud nendel eluvõime, idanemisenergia, tärkamise ega kasvujõu 

vähenemist (Lõiveke, 2008).  
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1.10. Taliteraviljade talvitumishaiguste tõrjevahendid ja -võtted 
 

Ajaloost leiab mitmeid näiteid võimalikest vahenditest, mida on kasutatud taliteraviljade oraste 

sügiseseks pritsimiseks haiguste eest kaitsmiseks, kuid enamasti pole need preparaadid ja 

fungitsiidid tänapäeva põllumajanduslikus praktikas enam kasutusel, kuid on andnud 

põllumeestele ideid ja mõtteid leida tänapäeva teraviljafungitsiidide seast oraste kaitsmiseks 

sobivaid valikuid. 

 

 

1.10.1. Ajaloolised talvitumishaiguste tõrjevahendid  
 

Heinsoo (1986) on varasemalt soovitanud ulatuslikku haigustesse nakatumise ennetamiseks 

oraseid sügisel pritsida fundasooli (0,5 kg ha-1), benleidi või mõne teise bensimidasoolide rühma 

preparaadiga. Enamikul aastatel peeti fundasooliga orase töötlemist vajalikuks tõrjevõtteks.  

Wiese (1987) soovitustes kajastub samuti hilissügisel fungitsiidide pritsimise vajalikkus ja seda 

just kroonilise lumiseenekahjustusega piirkondades. Oluliseks on peetud just fungitsiidi 

pritsimise ajastamine võimalikult hiliseks, et seeläbi kaitsta taimi kogu talveperioodil. Ka 

seemnete puhtimine on oluline tõrjevõte seemnel oleva nakkuse arengu vältimiseks ja puhis 

kaitseb noori võrseid mullanakkuse eest. 

Lõiveke (2008) on refereerinud E. A. Jamalainen’i 1964. aastal avaldatud artiklit, mis kajastab 

1945−61. aastatel Soomes tehtud katseid ja uurimusi. Juba peale II Maailmasõda (alates 

1945−46. aastatest) kasutati Soomes kontaktse toimega pentakloornitrobensooli (PCNB) oraste 

tolmutamiseks või pritsimiseks, mille tulemusel saadi enamsaagid valdavalt 10−24 % nii rukkil 

kui talinisul. Samuti kasutati nii puhtimiseks kui taimiku pritsimiseks elavhõbedapreparaate.  

Ka Eestis kasutati PCNB ning elavhõbedat sisaldavat granosaani, mis olid kontaktse toimega 

puhised, veel kaua seemnete puhtimiseks (Lõiveke 2008). 
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70-ndatel aastatel võeti maailmas lumiseene tõrjeks, nii taimiku pritsimiseks kui seemnete 

puhtimiseks, kasutusele esimesed süsteemsed fungitsiidid. Ka Eestis võeti katsetesse ja hiljem 

põllumajanduspraktikasse toimeainel benomüül või metüültiofanaat põhinevad fungitsiidid 

märguvate pulbritena. Fundazol (toimeaine benomüül) pähikutel fusarioosi tõrje puhisena on 

soovitatud 1981. aastal ja lumiseene tõrjeks 1984. aastal välja antud juhendites „Taimekaitse 

soovitused kolhoosidele ja sovhoosidele“ (Lõiveke (2008).   

 

 

1.10.2. Talvitumishaiguste tänapäevased tõrjevahendid 
 

Older (1999) ja Lõiveke (2008) on pakkunud efektiivseks haiguste tõrjeks kahte peamist 

võimalust: seemnete puhtimine hävitamaks seal esinevat nakkusalget ja kaitsmaks noori taimi 

mullast ja mujalt leviva nakkuse eest ning oraste pritsimine fungitsiidiga lumetuleku eelselt 

kaitsmaks taimikut talveperioodil leviva nakkuse eest.  

Fletcher jt (2000) katsed kinnitavad, et lisaks seenhaigusi tõrjuvale toimele mõjuvad just 

triasoolid kasvuregulaatorina taime kasvu vähendavalt, mis omakorda annab taimele 

kasvukeskkonnast tingitud stressitegurite suhtes suurema vastupidavuse. Ka Görtz jt (2008) järgi 

suurendab mitmetel kultuuridel triasooli kasutamine stressi taluvust taime varasemates 

kasvufaasides. 

 

 

1.10.3. Fungitsiidide olemus ja nende mõju seene elutsükli etappides 
 

Fungitsiidid on laiemas tähenduses igasugused ühendid, mis tapavad või inaktiveerivad 

taimehaigusi. Enamik fungitsiide on keemiliselt sünteesitud, kuid fungitsiidse toimega on ka 

mõned looduslike ühendite modifitseeritud derivaadid (Deacon, 2007). Enamus tänapäeval 

taimekasvatuses kasutatavad fungitsiidid toimivad efektiivsemalt, kui kasutatakse infektsiooni 

tekkimise varases faasis. Taimede aktiivse kasvu ajal pritsitud fungitsiidid vähendavad kultuuri 

resistentsuse ja agrotehnika puudujääkide mõju taimede saagikusele. Kultuuri resistentsus, 
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keskkond ja patogeen on omavahel tugevas seoses ja nende tegurite vastasmõjust oleneb haiguste 

lööbimise intensiivsus (Arnaudin, Poole, 2014) (Joonis 8). 

 

 

Joonis 8. Taimehaiguse intensiivsust mõjutavad tegurid ja nende koosmõju. 

Allikas: Arnaudin, Poole, 2014 

 

 

Fungitsiidid on oluline osa integreeritud taimekaitses, mis on keskkonda säästev ja ökoloogiliselt 

puhast toodangut tagav erinevate taimekahjustajate tõrjemeetmete (nt mehhaaniliste, keemiliste, 

bioloogiliste) oskuslikult seostatud kasutamine, mis tagab taimekahjustajate leviku piiramise 

majanduslikult põhjendatud läveni (ETKI, 2014). Fungitsiidid ei tõsta kultuuride saagikust, vaid 

nad kaitsevad läbi haiguste tõrje kultuuride potentsiaalset saagivõimekust ja aitavad tootjal saada 

võimalikult suur saak (Arnaudin, Poole, 2014).  

Seened on klorofüllita organismid, mis vajavad eluks „peremeest“ toitainete ja vee 

kättesaamiseks. Taimedel puudub loomulik immuunsus, mistõttu seen võib elada ja parasiteerida 

taime kulul. Mcmanus´e (2007) järgi koosneb seene elutsükkel  mitmetest arenguetappidest ja 

nakkuse peatamiseks on tarvilikud fungitsiidid, mis häirivad ja takistavad järgmisi 

arengutasemeid: 

HAIGUS 

Patogeen 
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Inokulatsioon – seeneeos leiab kandepinnase taimel. 

Kleepumine – eos eritab spetsiaalset liimainet ning kleepub nii, et vihm ei suuda seda maha pesta. 

Idanemine – eos imab vett ja areneb eostoru. 

Penetratsioon ehk läbitungimine – eostoru siseneb taime, läbistades epidermise või kasutades ära 

haavasid või kahjustunud kudet. 

Taim-seen tuvastus – vahetuvad seene ja taime keemilised ja molekulaarsed signaalid ja seen 

tunneb ära, et on sisenenud sobivasse peremeestaime. 

Infektsioon – seen areneb ja kasvab taime rakkudes ja kudedes, vabanevad ka uued eosed, mis 

lenduvad. 

Fungitsiide jagatakse peamiselt kolme gruppi erinevate taimehaiguste kontrollviiside järgi – 

anorgaanilised fungitsiidid, kontaktsed ja taimehaigusi ennetavad fungitsiidid ning süsteemsed 

fungitsiidid. 

 

 

Anorgaanilised fungitsiidid 

 

Need on kõige vanemad taimehaiguste tõrjujad - nagu näiteks väävel puhta elemendina, mida 

kasutati alates aastast 1846, vasksoolad, mida kasutati alates aastast 1846 ja elavhõbe, mis oli 

kasutusel  1920ndatel aastatel. Elavhõbeda kasutamine on keelatud alates aastast 1992, kuna see 

on väga toksiline Väävlipreparaatide kasutamine on alati olnud limiteeritud, kuna väävel on 

lahustumatu, kuid sellega saab edukalt tõrjuda tolmutamise teel jahukasteseent (Blumeria spp.) 

(Deacon, 2007).  

Maheviljeluses on lubatud looduslikku päritolu tõrjevahendid ja väävel sobib taimehaiguste, just 

seenhaiguste, ja ka lestade tõrjeks (Luik, 2008).  
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Vasksooladel on samuti väga head antibakteriaalsed omadused ja seenhaiguste vastane toime. 

1800ndate aastate lõpus arendati välja viinamarjade jahukaste tõrjeks Bordeaux segu ja 

Burgundia segu, mis olid väga populaarsed (Deacon, 2007).  

 

 

Kontaktsed ja taimehaigusi ennetavad fungitsiidid 

 

Kontaktsed fungitsiidid töötati välja 1930ndatel aastatel ning need vahetasid kiiresti välja senised 

anorgaanilised haigustõrjevahendid. Neid fungitsiide nimetatakse kui „kontaktsed“ või 

„kaitsvad“, sest nad toimivad vaid kohas, kuhu toimeaine on peale kantud – kaitsevad taime 

lehepinda või hoiavad kontrolli all juba olemasolevat haiguskollet. Seetõttu on väga tähtis taolise 

fungitsiidi kandumine kogu taime pinnale ning töötlemist tuleb korrata, et kaitsta uusi, 

juurdekasvanud taimeosi (Deacon, 2007). Kontaktsed fungitsiidid jäävad taime pinnale ning 

tänapäevased pestitsiidide formulatsioonid on piisavalt kleepuvad ja vihmakindlad, et preparaadi 

püsivust ei mõjuta olulisel määral tavapärane vihm või niisutusvesi. Ennetavad fungitsiidid 

takistavad eoste idanemist, kuid ei mõju efektiivselt, kui taim on juba nakatunud (McManus, 

2007). Need fungitsiidid on väga pika tõrjeajaga ja paljud on kasutusel ka tänapäeval. 

Seenhaigustel ei teki kergesti ka kontaktsete fungitsiidide resistentsust, kuna need toimeained 

häirivad seente põhilisi metabolismi protsesse ja tihti mõjutavad ka mitmeid haigustekitaja rakke 

(Deacon, 2007). 

 

 

Süsteemsed ja haigussümptomite levikut takistavad fungitsiidid 

 

Süsteemsed fungitsiidid imenduvad taimedesse ning liiguvad ksüleemis kõikjale taimeosadesse, 

kaitstes nii ka juurdekasvu. Süsteemsed fungitsiidid töötati välja 1960ndatel aastatel ning sellega 

kaasnes revolutsioon ja edasiminek taimekaitses, kuna need fungitsiidid võimaldavad ravida juba 

olemasolevat haigust ja kaitsta taimi haigustesse nakatumise eest profülaktiliselt (Deacon, 2007). 
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Süsteemsed fungitsiidid on efektiivseimad nakkuse olemasolul ja inhibeerivad seene kasvu 

infektsioonijärgselt. Fungitsiidid imenduvad kõige paremini pehmetesse taimekudedesse, nagu 

kasvupungadesse ja arenevatesse viljadesse, ja liiguvad taimemahladega kogu taime ulatuses 

(McManus, 2007).   

Süsteemseid fungitsiide kasutatakse tänapäeval laialdaselt, kuid nendega kaasneb oluliselt 

lihtsamini haigustekitaja resistentsuse väljaarenemine. Toimeained on väga spetsiifilised, 

mõjudes konkreetsetele haigustekitajatele, seene ensüümidele või rakkudele, mistõttu 

haigustekitaja võib muutuda resistentseks vaid ühe geeni muteerudes. Veelgi võib kaasneda 

sellise nähtusega multiresistentsus, kui seen muutub vastupidavaks tervele fungitsiidide grupile. 

Resistentsuse vältimiseks on väga oluline kasutada erinevate toimemehhanismidega erinevatesse 

gruppidesse kuuluvaid fungitsiide (Deacon, 2007).  
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1.10.4. Protiokonasooli ja tebukonasooli toime ja efektiivsus 
 

Protiokonasool ja tebukonasool kuuluvad süsteemsete fungitsiidide triasoolide klassi. Triasoolid 

inhibeerivad seene ensüüme, mis osalevad steroolide tootmises. Steroolid, näiteks ergosterool, on 

haigustekitajal vajalikud membraanide struktuuride moodustumiseks ja nende normaalseks 

funktsioneerimiseks. Steroolid on põhialuseks funktsionaalsete rakukestade arengus. 

Triasoolfungitsiidid põhjustavad seene ebanormaalset kasvu ja hävimist (Mueller, 2006). 

Triasoolide peamine eristamistunnus on viie membraaniga heterotsükkel, millel on kolm 

lämmastiku aatomit (Deacon, 2006) (Joonis 9). 

 

     

 

Joonis 9. Protiokonasooli (vasakul) ja tebukonasooli (paremal) struktuur                    

Allikas: http://www.alanwood.net/pesticides/ 

 

 

Fusarium seente, mis põhjustavad just fusarioosi viljapeadel, tõrjeks peavad Champeil jt (2004) 

efektiivseimaks süsteemseid triasoole ja eriti tebukonasooli sisaldavaid fungitsiide. Mesterhazy 

(2003) väidab, et turul olevatest fusarioosi tõrje fungitsiididest on nisule kõige efektiivsemad 

lisaks tebukonasoolile ka metkonasooli ja protiokonasooli sisaldavad tooted. Klix (2007) leidis, 

et triasool fungitsiidid takistavad Fusarium spp. askospooride idanemist. Lisaks leidis ta in vitro 

http://www.alanwood.net/pesticides/
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uuringutes, et molekulpõhine protiokonasool on kõige efektiivsem F.graminearum’ i idanevate 

eoste inhibeerija, järgnevad metkonasool ja tebukonasool (Klix et al. 2007). Gilbert ja Haber 

(2013) leiavad, et protiokonasool on väga hea Fusarium seenhaiguste tõrjeefektiivsusega ning 

seda ka üksiku toimeainena. Tebukonasool kombinatsioonis protiokonasooliga täiendab 

haigustõrje mõju. 
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1.10.5. Sügisel pritsitud Prosaro ja teiste fungitsiidide katsetulemused Soomes 
 

MTT Agrifood Reasearch Finland on uurinud sügisel taliteraviljaorastele pritsitud Prosaro ja 

teiste fungitsiidide mõju taimede talvitumisele ja lumiseene (Microdochium nivale) tõrjele 

Soomes, Jokioinenis. 2009/2010. aasta talvitumiskatses rukkiga võrreldi fungitsiide Delaro 

(trifloküstrobiin + protiokonasool) kulunormiga 0,5 l ha-1 ja 1 l ha-1, Prosaro (tebukonasool + 

protiokonasool) kulunormiga 0,5 l ha-1  ja 1 l ha-1, Sportak EW (prokloraas) kulunormiga 1 l ha-1 

ja üht paagisegu fungitsiididega Amistar (azoksüstrobiin) ja Topsin (thiofanaat-metüül) 

kulunormidega vastavalt 0,4 l ha-1 ja 0,2 kg ha-1. Katses oli ka pritsimata kontrollvariant. Selles 

katses oli rukis külvatud 25.08.09. Samasugune katse viidi läbi ka talinisul, kuid kevadine 

lumiseenekahjustus pritsimata variandis oli vaid 0,33 %, seega ei olnud võimalik hinnata 

erinevate fungitsiidide mõju.  

Laine (2010) on katseperioodi ilmastiku kirjelduses välja toonud, et talv oli paksu lumikattega ja 

kestis kaua. Külvikuu september oli soe, aga oktoobris temperatuurid langesid kiiresti ja taimede 

kasvuperiood lõppes küllaltki varakult. Esimene lumi sadas 05.11.09 ja arvestatav püsiv lumikate 

püsis detsembri keskpaigast aprilli alguseni. Kevad oli jahe ja kasvuperioodi alguseks on loetud 

09.01.10. Fungitsiide pritsiti 20.10.09, kui päevased temperatuurid olid 0 °C lähedased. 

Kevadisel vaatlusel 19.04.10 hinnati lumiseenekahjustus rukkikatse kontrollvariandis 33 %-ni 

ning põhjustena toodi välja paksu lumikatte kestvus ja sügisel hästi võrsunud taimiku liiga tihe 

seis. Kõik katses kasutatud fungitsiidid näitasid head efektiivsust lumiseenetõrjel (Joonis 10).  
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Joonis 10. Lumiseenekahjustus %-des rukkikatses 

Allikas: MTT Agrifood Research Finland 

 

Laine (2010) on hinnanud ka, et fungitsiid Sportak ja Prosaro kulunormiga 0,5 l ha-1 efektiivsus 

on olnud võrdluses teiste fungitsiididega pisut väiksem, kuid erinevused ei olnud statistiliselt 

olulised. 100 %-lise efektiivsuse nii pool- kui täisnormiga andis fungitsiid Delaro, mille üheks 

toimeaineks on protiokonasool.  

 

  

Joonis 11. Taimiku tihedus katsevariantides (%) 

Allikas: MTT Agrifood Research Finland 

 

Antud põldkatsetes arvestati, et taimede taastumine ja kasv algas intensiivselt 20.01.10 ning 

taimiku tihedus ja taimede arv oli kontrollvariandis hõredam (Joonis 11). Taimed taastusid lõpuks 

ka pritsimata kontrollvariandis ja katsetulemustes ei leitud olulisi erinevusi saagiarvestuses. 

Pritsimata 

Pritsimata 

% 

% 
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1.10.6. Seemnete puhtimine 
 

Taliviljaseemne puhtimine hävitab seemne sees ja pinnal olevad haigustekitajad ja kaitseb taimi 

nende varajases arengujärgus mullas olevate haigustekitajate eest. Taliviljade kasvatamisel on 

puhtimine väga oluline kuna taliviljad nakatuvad lumiseene- ja tüfuloositekitajate seentega juba 

sügisel (Eesti Põllu- ja Maamajanduse Nõuandeteenistus, 2014). 

Seemnete puhisega töötlemine kaitseb seemet kahel viisil: 1) seespidiselt liiguvad toimeained 

idanemisel kõigisse kasvavatesse organitesse, 2) välispidiselt hävitades seemne pinnal ja mullas 

asuvad haigustekitajate eosed. Lisaks haigustõrjele parandab puhtimine taimede füsioloogilist 

seisundit soodustades juurekava arengut, parandades toitainete omastamist ning tõstes taimede 

vastupanuvõimet haigustele ja kahjuritele. Puhtimist rakendatakse eelkõige nende 

haigustekitajate vastu, mis levivad pinnases ja seemnetega. Koos otsese taimehaiguste vastase 

toimega omab puhiste kasvuregulatoorne mõju olulist efekti taimede talvitumisele ja terasaagi 

kujunemisele (Koppel jt, 2011). 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 
 

Käesolev magistritöö põhineb põllumajandusettevõtetes tootmispõldudel tehtud põldkatsetel. 

Katsed rajati 2012. aasta sügisel ning andmete kogumine viidi läbi 2013. aasta kevadel ja suvel. 

Katsekohad paiknesid üle Eesti eri piirkondades, et võrrelda erinevates kliimatingimustes 

talvitunud põlde ning saada ülevaade ja tulemused uuritaval teemal just erinevate 

põllumajanduspraktika võtete viljelemisel ja agrofoonil. Üle-Eestilised tulemused annavad 

võimaluse sügisel pritsitud fungitsiidi efektiivsust hinnata nii lähipiirkonna suhtes kui ka 

keskmisena üleriigiliselt.  
 

Katsete põhieesmärgid olid hinnata, kuidas mõjutab erinevates piirkondades sügisel pritsitud 

fungitsiid talinisu talvitumist ja kas see mõjutab ka taimede kevadist seisu, arengut ja taastumist 

(kevadine stress ja haiguste esinemine, taastumisvõime, produktiivvõrsete areng jt) ning kas mõju 

avaldub lõpptulemusena ka saagikuses. 
 

Katsekohtadeks olid: 

Aru Põllumajanduse OÜ –  põld Huljas (Kadrina vald, Lääne-Virumaa) 

OÜ Vitsjärve Põldur – põld Vitsjärvel (Põltsamaa vald, Jõgevamaa) 

Viljandi Katsekeskus – põld Mataperal (Viljandimaa) 

Kesa Agro OÜ – põld Sangastes (Valgamaa) 
 

Kultuuriks valiti talinisu, kuna Eestis on peamiseks viljeldavaks taliteraviljakultuuriks talinisu 

(Eesti Põllu- ja Maamajanduse Nõuandeteenistus, 2014). Katsed sooviti läbi viia võimalikult 

põllumajandustootja-sõbralikud, seega katsepõldudel ei jälgitud ühtset katseskeemi 

(põlluharimist, külviviise ja –aegu ning sama eelvilja või külvatud sorti, väetiskoguseid jms), 

vaid põldude rajamine ja hooldamisvõtted tulenesid põllumajandusettevõtja vajadustest, 

soovidest ja kogemustest.  
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Külvatud talinisuseeme oli kõikides katsekohtades puhitud Baytan Universal´iga, mis on 

puhtimisfungitsiid mulla kaudu ja lagunemata taimejäänustega levivate taimehaiguste 

tõrjumiseks. Baytan Universal´i talinisu haigustõrjespektris on ka lumiseen ja tüfuloos, kuid kuna 

kõik katsetes kasutatud seemned olid puhitud sama puhtimispreparaadiga, siis ei arvestatud 

puhist kui katsetulemuste mõjutajat. 
 

Samuti lähtuti sügisel fungitsiidi Prosaro pritsimise aja valikul soovituslikust ajastamisest ja 

talinisu taimiku arengufaasist. Peamiselt püüti pritsimise ajastamisel jälgida ilmaprognoosi ja 

keskmiste temperatuuride alanemist, sest seni on parimaid tulemusi andnud fungitsiidi pritsimine 

lumetuleku eelselt ja ajal, mil päevane õhutemperatuur on 3−5 °C. Enamustel aastatel on see 

tähendanud hilissügisel oktoobri või novembrikuist taimekaitsetööd. Sellise lähenemisega püüti 

tagada katsete toimumine reaalsetes praktilistes tingimustes, mida iga põllumajandusettevõtja 

saaks oma põllul rakendada ning tulemused sobiksid nõustamisalaste soovituste andmiseks.  
 

2012. aasta sügisel rajati tootmispõldudel katsed, mis koosnesid kahest katsevariandist – kontroll 

(sügisel ei pritsitud fungitsiidi) ja fungitsiid Prosaro (sügisel pritsitud fungitsiidiga). 

Tootmispõldudel valiti välja võimalikult ühtlase taimikuga piisava suurusega katsealad. 

Fungitsiidi Prosaro Eestis registreeritud kulunorm teraviljade kasvuaegseks haigustõrjeks on 

0,75−1,0 l ha-1. Katsepõldudel kasutatud kulunormid valiti ettevõtjaga läbirääkimiste tulemusel 

(tasuvusarvestust ja sügisest investeeringu võimalusi arvesse võttes) ja võimalikust pritsimisajast 

sõltuvalt. Kõige varem, 5. oktoobril, tehti haigustõrje Viljandis, Matapera katsepõllul - seetõttu 

valiti ka seal kulunorm kõige suurem, 0,8 l ha-1.  Vitsjärvel (20.10.12) ja Sangastes (23.10.12) 

kasutati kulunormi 0,25 l ha-1, mis on ka seni Eesti põldudel peamiselt katsetatud ja soovitatud 

norm. Hulja katsepõllul tehti haigustõrje kõige hilisemalt (20.11.12) ja valiti ka hoolimata hilisest 

ajastamisest paremate tulemuste saamiseks fungitsiidi kulunorm 0,4 l ha-1.  
 

Katsevariandid olid kõikides katsekohtades võimalikult põllu keskel, et variandid asetseksid 

võimalikult tasasel ja ühtlasel alal, tulemused oleksid korrektsed ja põllu piires olevad 

ebatasasused ja muutused ei mõjutaks tulemusi.  
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Katsevariandid märgiti maha kolmes korduses kevadel, 2013. aastal (Foto 5). Üks katsekordus 

koosnes 6 meetrisest külvireast, paiknedes diagonaalselt kõrvuti asetsevates külviridades 1 meetri 

pikkuste lõikudena (Joonis 12, Foto 5).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Joonis 12. Katsekorduste näide 

 

 

Foto 5. Katsekordus varakevadel Hulja katsepõllul  

Allikas: Autori erakogu 

1m 

1m 

1m 

1m 

1m 

1m 

   6 m 



64 
 

Katseandmeid koguti mitmel korral vegetatsiooniperioodi jooksul. Esimene vaatlus ja andmete 

kogumine tehti kohe lume sulamise järgselt, 24.−25. aprillil 2013. aastal, kui loendati elusad 

talinisutaimed külviridades ja hinnati lumiseene nakkusulatust kogu taimikus ning ka keskmist 

haiguse esinemist ühel taimel  (EPPO guidelines) (Foto 6).  

 

 

Foto 6. Katsepõld Huljas 24.04.13 – punase kastiga on tähistatud kontrollala, ülejäänud põld pritsiti 

sügisel fungitsiidiga 

Allikas: Autori erakogu 

 

Teistkordne andmete kogumine tehti kolme nädala möödumisel esimesest vaatlusest, 16.−21. 

mail 2013. aastal. Sel korral loendati jälle elusad talinisutaimed, et hinnata taimede 

taastumisvõimet ja arengut (EPPO guidelines) (Foto 7). 
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Foto 7. Katsepõld Huljas 16.05.13 – punase kastiga on tähistatud kontrollala 

Allikas: Autori erakogu 

 

Kolmas vaatlus tehti taimede piimküpsuse faasis (BBCH 73−77) (Eucarpia skaala, Lisa 2), 1. 

juulil 2013. aastal, kui loendati produktiivvõrsete arv külviridades ja katsekorduse piires (Foto 8). 

Kõik hindamised toimusid esimesel korral märgitud samadel katsetikkudega märgistatud 

kohtadel. 

1.juuliks olid kahjuks metssead rikkunud katse Vitsjärve põllul, seetõttu produktiivvõrseid, 

viljapeade terade massi ja saagikust sellelt põllult ei määratud ja ei ole töös analüüsitud. 
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Foto 8. Katsepõld Huljas 01.07.13 – punase kastiga on tähistatud kontrollala 

Allikas: Autori erakogu 

 

Koristuse eelselt koguti katsepõldude kontrollalalt ja fungitsiidiga pritsitud alalt juhusliku 

valikuga viljapäid, mille struktuurianalüüs viidi läbi Eesti Taimekasvatuse Instituudi laboris. 

Nisuterad poetati peade kaupa ning kaaluti (Foto 9).  
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Foto 9. ETKI katselabori poetamismasin 

Allikas: Autori erakogu 

 

Saagikoristus toimus kõigis katsekohtades lähtuvalt põllumajandusettevõtja soovidest ja 

koristuskonveierist. Saagiarvestus tehti eraldi sügisel fungitsiidiga pritsitud alalt ja ka 

kontrollalalt. Kuna tegemist oli suuremõõtmeliste kombainidega, polnud võimalik võtta 

saagiandmeid senistest konkreetsetest katsekordustest (Foto 10). Koristamisel jagati kontrollala ja 

fungitsiidiga pritsitud ala neljaks korduseks ja saak määrati kombainide saagikoristustööde 

jälgimissüsteemi abil mõlemalt põllualalt.   
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Foto 10. Hulja katsepõllu koristus 29.07.13 

Allikas: Autori erakogu 

 

Kogutud katsematerjali andmetöötlus tehti vabavaralise statistikaprogrammiga R Studio ja 

Microsoft Office Excel´iga. Variantide vaheline varieeruvus on joonistel välja toodud 

standardhälbena ja piirdiferentsina. 
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2.1. Katseskeemid   

2.1.1. Aru POÜ,  Hulja katsepõld 
 

Katsepõllu suurus – 11 ha 

Mullastik – Lp(g) liivsavi 

pH – 6,5 

Eelvili - talirüps 

Talinisu – Ramiro 

Puhis – Baytan Universal 

Mullaharimine – pindmine harimine ketaskooreliga, 4. september 2012 

Külvatud – 7. september 2012 

Külvinorm – 300 id.tera m-² 

Min.väetis sügisel – DAP 100kg ha-1, 20. september 2012 

         AN 45 kg ha-1, 18. oktoober 2012 

Sügisene umbrohutõrje – Komplet  0,5 l ha-1, 22. september 2012 

Sügisene haigustõrje – Prosaro 0,4 l ha-1, 20. november 2012 

Esimene lumi - 26. oktoober 2012, mis sulas ja püsiv lumikate sadas 29. novembril 2012 

Lume sulamine katsepõllult – 19. aprill 2013 

Kevadine mineraalväetis – AN  200 kg ha-1, 26. aprill 2013 

                                            MGS 100 kg ha-1, 28. aprill 2013 

                                            NS  140 kg ha-1, 8. mai 2013 

                                            AN 90 kg ha-1, 16. mai 2013 

                                            AN 70 kg ha-1, 30. mai 2013  
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Kevadine umbrohutõrje – Logran 22 g ha-1, 15. mai 2013 

Saagikoristus – 29. juuli 2013  
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2.1.2. Viljandi Katsekeskus, Matapera katsepõld 
 

Katsepõllu suurus – 2,2 ha 

Mullastik – Lp(g) liivsavi 

pH – 6,1 

Eelvili - põldhernes 

Talinisu – Skagen 

Puhis – Baytan Universal 

Mullaharimine – sügisene künd ja kultiveerimine 

Külvatud – 17. september 2012 

Külvinorm – 500 id.tera m-² 

Min.väetis sügisel – NPK 5-10-25, 200 kg/ha 

Sügisene umbrohutõrje – Komplet 0,4 l ha-1, 4. oktoober 2012 

Sügisene haigustõrje – Prosaro 0,8 l ha-1, 05. oktoober 2012 

Esimene lumi - 26. oktoober, püsiv lumikate tekkis novembri lõpus, 28. november 2012 

Lume sulamine katsepõllult – 17. aprill 2013 

Kevadine I mineraalväetis – AXAN 27, 150 kg ha-1, 40 N, 22. aprill 2013 

Kevadine II mineraalväetis – ammooniumnitraat, 200 kg ha-1, 68 N, 14. mai 2013 

Kevadine umbrohutõrje – Sekator 0,15 l ha-1, 10. juuni 2013 

Saagikoristus – 18. august 2013 
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2.1.3. Vitsjärve Põldur OÜ, Vitsjärve katsepõld   
 

Katsepõllu suurus – 20 ha 

Mullastik – leostunud muld K0 

pH – 6,2 

Eelvili – taliraps 

Talinisu – Skagen 

Puhis – Baytan Universal 

Mullaharimine – külvieelne randaalimine  

Külvatud – 15. september 2012 

Külvinorm – 350 id.tera m-² 

Min.väetis sügisel – NPK 7-12-25, 250 kg ha-1 

Sügisene haigustõrje – Prosaro 0,25 l ha-1, 20. oktoober 2012 

Esimene lumi - 26. oktoober, püsiv lumikate tekkis 28. november 2012 

Lume sulamine katsepõllult – 17. Aprill 2013 

Kevadine mineraalväetis – AXAN 27 150 kg ha-1,  NS  150 kg ha-1 

Kevadine umbrohutõrje – Sekator OD 0.15 l ha-1 + Estet 0,5 l ha-1 
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2.1.4. Kesa Agro OÜ, Sangaste katsepõld 
 

Katsepõllu suurus – 44 ha 

Mullastik - pruun näivleetunud muld LP 

pH – 6,7 

Eelvili - taliraps 

Talinisu – Skagen 

Puhis – Baytan Universal 

Mullaharimine – I randaalimine, 18. august 2012 

      II randaalimine – 11. september 2012 

Külvatud – 12. september 2012 

Külvinorm – 350 id.tera m-² 

Min.väetis sügisel – NPK 7-12-25, 275 kg ha-1 

Orgaaniline väetis sügisel – veiseläga 30 m3 ha-1, 18. august 2012 

Sügisene umbrohutõrje – Komplet 0,5 l ha-1, 26. september 2012 

Sügisene haigustõrje – Prosaro 0,25 l ha-1, 23. oktoober 2012 

Esimene lumi - 26. oktoober, püsiv lumikate tekkis 28. november 2012 

Lume sulamine katsepõllult – 18. Aprill 2013 

Kevadine mineraalväetis – AXAN 27-5-0 200 kg ha-1, 23. aprill 2013 

                                            AXAN 27-5-0 150 kg ha-1, 11. mai 2013 

                                 AN 70 kg ha-1, 07. juuli 2013 

Kevadine äestamine – 25. aprill 2013 

Kevadine umbrohutõrje – Lintur 70 WG 170 g ha-1, 15. mai 2013 
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Kõrretugevdaja – CCC 0,7 l ha-1, 15. mai 2013 

Saagikoristus – 7. august 2013 
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2.2. Sordikirjeldused 
 

Antud magistritöö põldkatsetes viljelesid põllumajandusettevõtjad talinisusorte 'Skagen' 

(Matapera, Viljandi Katsekeskus; Vitsjärve, Vitsjärve Põldur OÜ ja Sangaste, Kesa Agro OÜ) ja 

'Ramiro' (Hulja, Aru POÜ). Sordikirjeldused (Tabel 1) pärinevad põllumajandustarvikuid 

müüvate firmade Baltic Agro AS (http://www.balticagro.ee/) ja Scandagra Eesti AS 

(http://www.scandagra.ee/) kodulehtedelt. 

 

Tabel 1. Põldkatsetes kasvatatud talinisusortide kirjeldused 

 

Sort 'Skagen' 'Ramiro' 
Agronoomiline iseloomustus Väga kõrge saagi- 

potentsiaaliga; 
Väga hea talvekindlus; 
Hilisemapoolne loomine ja 
valmimine; 
Keskmisest kõrgem kasvu-
kõrgus; 
Võib veidi lamanduda; 
 

Pea on ohtetu, tihe, valge; 
Pruun tera; 
Kõrre pikkus ca 105 cm; 
Keskmise seisukindlusega; 
Hea talvekindlusega; 
Varajane loomine ja valmimine; 
Hea haiguskindlus; 
 

Kvaliteet Kõrge proteiinisisaldusega; 
Kõrge langemisarvuga; 
Keskmine mahukaal; 
Suur 1000 tera mass; 

Suur 1000 tera mass; 
Soodsal aastal head 
küpsetusomadused; 
Toidu- ja söödanisu; 
 

Haiguskindlus Vähem vastuvõtlik pruun-
roostele, fusarioosile ja 
jahukastele; 
Vastuvõtlikum nisu-pruun-
laiksusele; kõrreliste hele-
laiksusele ja lumiseenele; 
 

Nakatub keskmiselt kõrreliste 
helelaiksusesse; 
Nõrgalt nakatub jahukastesse ja 
pruunroostesse; 

Aretaja Nordic Seeds A/S (Taani) Saksamaa 
  

http://www.balticagro.ee/
http://www.scandagra.ee/
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2.3. Fungitsiid Prosaro 
 

Põldkatsetes kasutatud fungitsiidi kirjeldus pärineb tootjafirma Bayer CropScience Eesti 

kodulehelt (http://cropscience.bayer.ee/et). 

Toimeained:  

protiokonasool 125 g l-1  

tebukonasool 125 g l-1  

 

Kasutusala:  

Prosaro on laia toimespektriga süsteemne fungitsiid kaitsva ja raviva toimega lehti ja pähikut 

kahjustavate haiguste vastu tali- ja suvinisul, tali- ja suviodral, kaeral, rukkil ja tritikalel ning 

haigustõrjeks tali- ja suvirapsil.  

 

Toimemehhanism: 

Prosaro pakub nii ennetavat (profülaktilist) kui ravivat kaitset – seda võib kasutada nii enne 

haiguse nähtavat lööbimist kui peale haiguslaikude ilmumist taimel. 

 

Talinisu haigustõrjespekter: 

Helelaiksus lehtedel (Septoria tritici) 

Helelaiksus viljapeadel (Septoria nodorum)  

Nisu-pruunlaiksus (Drechslera tritici repentis)  

Kõrreliste jahukaste (Erysiphe graminis)  

Nisu kollane rooste (Puccinia striiformis)  

Pruunrooste (Puccinia recondita)  

http://cropscience.bayer.ee/et
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Fusarioosid viljapeadel (Fusarium spp. – F. graminearum, F. culmorum, F. avenaceum, 

Monographella nivalis)  

Helelaiksus viljapeadel (Septoria nodorum)  
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2.4. Ilmastik 2012/2013.  aasta vegetatsiooniperioodil 
 

Ilmastiku iseloomustus pärineb Eesti Keskkonnaagentuuri väljaannetest „Eesti Meteoroloogia 

Aastaraamat 2012“ ja „Eesti Meteoroloogia Aastaraamat 2013“. 

 

 

2.4.1. 2012. aasta sügise ilmastik 
 

Sügiskuude (september−november) sademete summa Eesti keskmisena oli 250 mm (norm 199 

mm). Kõige sademeterikkam oli oktoober, mil Eesti keskmine sademete hulk oli 94 mm (norm 

69 mm). 

Sügise õhutemperatuur oli Eesti keskmisena 7,8 °C (norm 6,1 °C). Kõige soojem oli sügis 

Vilsandil ja Sõrves 9,6 °C, kõige jahedam Väike-Maarjas 6,3 °C. Esimesed sügisesed öökülmad 

esinesid nii õhus kui maapinnal 12.−26. oktoobril.  

25. oktoobril üle Eesti liikunud lumesadu kattis maapinna lumevaibaga. Saartel ja rannikualadel 

sulas lumikate paari päeva jooksul, mitmel pool püsis see aga oktoobri lõpuni – novembri 

alguseni. 

Oktoober oli 2012. aasta kõige sademeterikkam kuu (Eesti keskmine 94 mm). 

 

 

2.4.2. 2012/2013. aasta talve ilmastik 
 

Klimaatiline talv algas Mandri-Eestis 2012. aastal kuni paar nädalat aastate keskmisest hiljem, 

saartel aga kuni kolm nädalat paljuaastasest keskmisest varem – 27.−28. novembril, mil ööpäeva 

keskmine õhutemperatuur jäi püsivalt miinuspoolele. 
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Detsembris oli valitsevaks lumekattega ja aastate keskmisest külmem talveilm. Jaanuaris 

vaheldus paljuaastasest keskmisest külmem talveilm pluss temperatuuridega. Jaanuari alguse 

sulailmade tõttu kahanes saartel lumikate jõudsalt, kuid kuu teisel poolel esinenud lumesadudest 

tuli kõikjale lisa. Veebruaris oli ülekaalus aastate keskmisest soojem talvine ilm, vaid kuu 

viimasel kolmandikul oli kuni nädalane tavapärasest külmem periood. Vaatamata aastate 

keskmisest soojematele ilmadele jagus lumikatet terveks kuuks.  

Meteoroloogilisteks talvekuudeks võib pidada perioodi detsembrist veebruarini. Sademeid oli 

talvekuude kokkuvõttes vaid veidi üle normi – Eesti keskmiseks sademete koguseks arvutati 131 

mm (norm 130 mm). Kolme talvekuu keskmiseks temperatuuriks oli -4,5 °C. 

 

 

2.4.3. 2013. aasta kevade ilmastik 
 

Püsivalt plusspoolele tõusis ööpäeva keskmine temperatuur ajavahemikul 8.−11. aprill, mis on 

pikaajalisest keskmisest kuni kuu aega hiljem.  

Kevadtalv kestis Mandri-Eestis napilt nädala, saartel kuni kolm nädalat – ööpäeva keskmine 

õhutemperatuur tõusis püsivalt üle 5 °C Mandri-Eestis jub 16.−17. aprillil, saartel mai esimestel 

päevadel. Tavapäraselt juhtub see Mandri-Eestis 19.−25. aprillil ja saartel aprilli viimastel 

päevadel. 

Lumikate pidas jahedate kevadilmade tõttu pikalt vastu ning 4.−5. aprillil üle Kagu-Eesti liikunud 

lumesadu tõi veel rohkelt lumelisa. Lõplikult kadus lumikate alles 12.−22. aprillil. 

Kevade (märts-mai) keskmine õhutemperatuur oli pikaajalisest keskmisest jahedam – Eesti 

keskmisena oli õhutemperatuur 3,2 °C (norm 4,2 °C). Kõige külmemaks kujunes märts, mil eesti 

keskmine õhutemperatuur oli -6,3 °C (norm -1,3 °C). Kõige soojem kevadkuu oli mai, Eesti 

keskmise õhutemperatuuriga 13,0 °C (norm 10,1 °C). 17.−18. mail jõudis Eestisse suisa 

südasuvine soojus, maksimaalne õhutemperatuur tõusis Lõuna-Eestis 30 °C juurde. 
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Sademeid oli Eesti keskmisena kevadel 106 mm, aastate keskmine on 108 mm. Kõige kuivem oli 

märtsikuu, mil Eesti keskmisena sadas 13 mm (norm 33 mm). Kõige sademeterikkamaks kujunes 

mai – Eesti keskmine sademete hulk oli 61 mm, norm 41 mm. 

 

 

2.4.4. Meteoroloogilised andmed ja taliteraviljade talvitumistingimused Hulja katsepõllul 
 

Aru POÜ Hulja katsepõllu ilmastiku iseloomustamiseks ja talinisu talvitumistingimuste 

hindamiseks on kasutatud lähima ilmavaatlusjaama, Eesti Keskkonnaagentuuri Väike-Maarja 

ilmavaatlusjaama, andmeid. Taliteraviljade talvitumistingimuste ja vegetatsiooniperioodi 

meteoroloogiliste mõjude hindamiseks valiti periood september 2012 – juuli 2013. 

 

 

Kuu keskmised õhutemperatuurid ja sademete summad 

 

Kuu keskmised õhutemperatuurid olid miinuskraadides nelja kuu vältel – detsembrist märtsini. 

Kõige külmem kuu oli 2013. aasta märts.  

Sademeid vihmana esines palju külvikuul septembris ning samuti koos temperatuurilangusega 

sadas detsembrikuu jooksul maha kõige suurem hulk sademeid lumena, mida mõõtmistulemuste 

andmetel oli sademete summana 40,9 mm (Tabel 2). 

Tabel 2. Kuu keskmised õhutemperatuurid (T, °C) ja sademete summad (R, mm) Väike-Maarja 

vaatlusjaama andmetel 

 

    2012 2013 
Jaam Element IX X XI XII I II III IV V VI VII 
V-Maarja T,°c 11,6 5,2 2,0 -7,7 -6,6 -3,7 -8,2 2,4 13,7 17,5 17,3 

R, mm 94,7 66,5 63,0 40,9 36,6 37,1 11,1 36,0 50,3 37,8 26,4 
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Lumikatte paksus 

 

Väike-Maarja vaatlusjaama andmetel sadas esimene lumi 26.10.12, lumi jäi püsima seitsmeks 

päevaks ning maksimaalne katte paksus sel perioodil mõõdeti 8 cm. Järgnes 27 päevane 

lumevaba periood. Maa kattus uuesti lumega 29.11.12, mil sadas maha 7 cm lund. Järgnevatel 

138 päeval, peaaegu 4 ja pool kuud, oli maa kaetud lumega. Selle perioodi keskmine lume paksus 

mõõdeti 19,3 cm ning kõige rohkem mõõdeti lume paksuseks 37 cm veebruari teises pooles. 

Lumikatte paksuse tabel igapäevaste andmetega on toodud magistritöö lisas 1. 

 

 

Maapinna külmumissügavus 

 

Väike-Maarja vaatlusjaama andmetel külmus maapind püsivalt alates 01.12.12, olles siis 

külmunud vaid pindmiselt, 1 cm ulatuses. Alates detsembri keskpaigast, 16ndast detsembrist, 

koos olulise õhutemperatuuri langusega, külmus maapind järk-järgult sügavamalt ning oli 

külmunud kokku pisut rohkem kui 4 kuud. Väike-Maarjas külmus maapind sel perioodil 

maksimaalselt 20 cm sügavuselt. Ilmaandmete järgi sulas maapind täielikult 20.04.13 (Tabel 3).  

Tabel 3. Mulla külmumissügavus (cm) Väike-Maarja vaatlusjaama andmetel 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2012 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 11 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
2012 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
2013 1 19 17 17 17 15 16 16 14 14 14 13 13 12 12 12 13
2013 2 14 14 14 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 11 11 11
2013 3 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9
2013 4 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 14 14 14

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2012 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2012 12 5 6 8 10 12 13 14 16 17 18 20 20 20 20 20
2013 1 12 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 14
2013 2 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10
2013 3 9 9 9 9 10 10 11 11 12 13 13 14 14 14 14
2013 4 14 13 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VÄIKE-MAARJA
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2.4.5. Meteoroloogilised andmed ja taliteraviljade talvitumistingimused Vitsjärve 
katsepõllul 
 

OÜ Vitsjärve Põlduri Vitsjärve katsepõllu ilmastiku iseloomustamiseks ja talinisu 

talvitumistingimuste hindamiseks on kasutatud lähima ilmavaatlusjaama, Eesti 

Keskkonnaagentuuri Türi ilmavaatlusjaama, andmeid. Taliteraviljade talvitumistingimuste ja 

vegetatsiooniperioodi meteoroloogiliste mõjude hindamiseks valiti samuti periood september 

2012 – juuli 2013. 

 

 

Kuu keskmised õhutemperatuurid ja sademete summad 

 

Türi vaatlusjaama mõõtmiste tulemusena olid vaatlusperioodi kõige külmemad kuud 2012. aasta 

detsember ja 2013. aasta märts, mil mõlema kuu keskmise õhutemperatuurina mõõdeti -7,2 °C. 

Miinuskraade mõõdeti kokku 4 kuu jooksul – detsembrist märtsini. 

Türi vaatlusjaama andmed näitavad, et sügiskuudel, septembrist novembrini, esines palju vihma 

ning miinuskraadidega kaasnenud lumesadu oli kuu sademete summana suurim detsembris, mil 

sademete summa oli 61,2 mm (Tabel 4). 

Tabel 4. Kuu keskmised õhutemperatuurid ja sademete summad Türi vaatlusjaama andmetel 

    2012 2013 
Jaam Element IX X XI XII I II III IV V VI VII 
Türi T,°c 12,0 5,5 2,5 -7,2 -6,2 -3,3 -7,2 3,1 14,2 17,8 17,9 

R, mm 86,4 79,4 92,9 61,2 42,5 37,6 15,3 39,0 54,4 37,1 32,8 
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Lumikatte paksus 

 

Esimene lumi sadas maha 26.10.12, kui lume paksuseks mõõdeti 3 cm. Lisa tuli ka järgmisel 

päeval, kui lume paksuseks mõõdeti juba 10 cm, kuid seegi lumi sulas Türi vaatlusjaamas 

novembri alguseks ning järgnes lumevaba periood peaaegu kuuks ajaks, täpsemalt 26 päevaks. 

Püsiv lumikate tekkis 28.11.12 ning püsis kokku järgnevad 140 päeva. Selle perioodi keskmine 

lumikatte paksus oli 27,9 cm ning kõige rohkem mõõdeti lume paksuseks 43 cm märtsi alguses. 

Lumikatte paksuse tabel igapäevaste andmetega on toodud magistritöö lisas 1.  

 

 

Maapinna külmumissügavus 

 

Maapinna püsiva külmumise alguseks Türi vaatlusjaamas oli 12.01.12 ning maapind oli 

külmunud ühtlaselt  vaid 3 cm sügavuselt järgnevad kolm ja pool kuud ja maapind sulas täielikult 

19.04.13 (Tabel 5). 

 

Tabel 5. Mulla külmumissügavus (cm) Türi vaatlusjaama andmetel 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2012 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2
2013 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2013 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2013 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2012 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2013 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2013 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2013 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TÜRI
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2.4.6. Meteoroloogilised andmed ja taliteraviljade talvitumistingimused Matapera 
katsepõllul 
 

Viljandi Katsekeskuse Matapera katsepõllu ilmastiku iseloomustamiseks ja talinisu 

talvitumistingimuste hindamiseks on kasutatud lähima ilmavaatlusjaama, Eesti 

Keskkonnaagentuuri Viljandi ilmavaatlusjaama, andmeid. Taliteraviljade talvitumistingimuste ja 

vegetatsiooniperioodi meteoroloogiliste mõjude hindamiseks valiti samuti periood september 

2012 – juuli 2013. 

 

 

Kuu keskmised õhutemperatuurid ja sademete summad 

 

Viljandi vaatlusjaama andmetel oli keskmine õhutemperatuur miinuskraadides nelja kuu jooksul 

– detsembrist märtsini, kusjuures kõige külmem kuu oli märts, kui keskmise õhutemperatuurina 

mõõdeti 6,8 °C.  

Vihmane oli kogu sügisperiood, külviajast kuni lume tulekuni novembri lõpus. Sademeid lumena 

esines kõige rohkem detsembrikuus, mil mõõdetud sademete summa oli 63,3 mm (Tabel 6).  

 

Tabel 6. Kuu keskmised õhutemperatuurid ja sademete summad Viljandi vaatlusjaama andmetel 

    2012 2013 
Jaam Element IX X XI XII I II III IV V VI VII 
Viljandi T,°c 12,3 5,9 2,7 -6,7 -6,6 -3,0 -6,8 3,6 14,5 18,0 17,8 

R, mm 78,2 92,0 93,0 63,3 41,4 37,7 21,4 39,6 74,6 21,2 51,0 
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Lumikatte paksus 

 

Esimene lumi, mis püsis vaid viis päeva, sadas Viljandi vaatlusjaama andmetel 26.10.12. Püsiv 

lumikate tekkis novembri lõpus, 28.11.12 ja püsis kokku 139 päeva. Perioodi keskmine lumikatte 

paksus oli 21,7 cm ja kõige paksem lumekiht mõõdeti 41 cm märtsi alguses. Lumikatte paksuse 

tabel igapäevaste andmetega on toodud magistritöö lisas 1. 

 

 

Maapinna külmumissügavus 

 

Kogu sügis-talvise perioodi jooksul külmus ja sulas maapind mitmel korral. Maapinna 

külmumine algas jaanuari alguses mõne sentimeetri sügavusena. Püsivalt oli maapind külmunud 

maksimaalselt 5 cm sügavuselt ning selline periood kestis kokku vaid 15 päeva jaanuari teises 

pooles ja veebruari alguses. Maapind oli sula kesktalvel veebruari keskpaigast (08.02.12) kuni 

märtsi keskpaigani (16.03.13). Taaskord kaasnes õhutemperatuuri langusega maapinna 

külmumine kuni 4 cm sügavuselt perioodil 17.03 kuni 10.04, mil lõpuks maapind sulas täielikult 

(Tabel 7).  

 

Tabel 7. Mulla külmumissügavus (cm) Viljandi vaatlusjaama andmetel 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2012 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2012 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1
2013 2 5 5 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2012 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2012 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 1 2 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2013 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 3 1 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2
2013 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VILJANDI
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2.4.7. Meteoroloogilised andmed ja taliteraviljade talvitumistingimused Sangaste 
katsepõllul 

 

Kesa Agro OÜ Sangaste katsepõllu ilmastiku iseloomustamiseks ja talinisu talvitumistingimuste 

hindamiseks on kasutatud lähima ilmavaatlusjaama, Eesti Keskkonnaagentuuri Valga 

ilmavaatlusjaama, andmeid. Antud vaatlusjaamas ei mõõdeta maapinna külmumissügavust, 

seetõttu Sangaste katsepõllu kohta need andmed puuduvad. 

Taliteraviljade talvitumistingimuste ja vegetatsiooniperioodi meteoroloogiliste mõjude 

hindamiseks valiti samuti periood september 2012 – juuli 2013. 

 

 

Kuu keskmised õhutemperatuurid ja sademete summad 

 

Valga vaatlusjaama mõõtmistulemuste andmetel olid kuu keskmised õhutemperatuurid 

miinuskraadides detsembrist märtsini ning kõige külmem kuu sel perioodil oli märts, mil 

keskmiseks õhutemperatuuriks mõõdeti -7,3 °C (Tabel 8). 

 

Tabel 8. Kuu keskmised õhutemperatuurid ja sademete summad Valga vaatlusjaama andmetel 

    2012 2013 
Jaam Element IX X XI XII I II III IV V VI VII 
Valga T,°c 12,5 6,2 3,0 -6,0 -7,2 -3,1 -7,3 3,9 14,9 18,1 18,0 

R, mm 59,8 73,6 92,3 34,0 45,2 34,5 12,1 33,5 55,6 53,5 52,9 
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Lumikatte paksus 

 

Valga vaatlusjaama andmetel sadas esimene lumi, mida mõõdeti kokku 5 cm, 26.10.12. Lumi 

püsis vaid mõned päevad. Esimese püsiva lumikatte tekke alguseks oli 28.11.12 ning lumikattega 

päevi oli 35. Lumi sulas seejärel ning lumeta päevi oli kokku 8. Taaskord sadas lumi maha 

10.01.13 ning sel korral püsis lumikate 97 päeva, kui sulas lõplikult aprilli keskpaigaks. Kõige 

paksem lumekiht mõõdeti 06.04.13, kui see oli 42 cm. Lumikatte paksuse tabel igapäevaste 

andmetega on toodud magistritöö lisas 1. 
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 
 

Andmete analüüsist selgub, et sügisel pritsitud fungitsiid Prosaro on vähendanud kevadel lume 

sulamise järgselt taimikul ja ühel taimel esinevat lumiseene (Michrodochium nivale) nakkust ja 

sümptomeid kõigil katsepõldudel (24.−25. aprill 2013, hindamine EPPO Guidelines järgi) (Tabel 

9).  

 

Tabel 9. Lumiseene esinemissagedus (%-des) taimikus ja taimel kõigil katsepõldudel, hinnatud 

24.−25.04.13 

 

Hulja katsepõld 1.kordus 2.kordus 3.kordus 1.kordus 2.kordus 3.kordus
Taimikus,  % 15 25 20 60 75 75
Taimel,  % 20 25 15 20 30 30
Matapera katsepõld 1.kordus 2.kordus 3.kordus 1.kordus 2.kordus 3.kordus
Taimikus,  % 70 70 80 60 70 80
Taimel,  % 20 30 30 15 20 30
Vitsjärve katsepõld 1.kordus 2.kordus 3.kordus 1.kordus 2.kordus 3.kordus
Taimikus,  % 70 80 70 90 80 90
Taimel,  % 20 40 15 15 15 30
Sangaste katsepõld 1.kordus 2.kordus 3.kordus 1.kordus 2.kordus 3.kordus
Taimikus,  % 60 50 50 80 80 80
Taimel,  % 20 15 15 60 40 40
Keskmine, % 1.kordus 2.kordus 3.kordus 1.kordus 2.kordus 3.kordus
Taimikus,  % 53,75 56,25 55 72,5 76,25 81,25
Taimel,  % 20 27,5 18,75 27,5 26,25 32,5

Taimikus,  %
Taimel,  %

Taimikus,  %
Taimel,  %

Kõigi katsepõldude korduste keskmiste vahe, %
21,7
6,65

55
22,1

76,7
28,75

Kõigi katsepõldude korduste üldine keskmine, %

katsevariant P - Prosaro katsevariant K - Kontroll
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Wiese (1987), Griffith (1999) ja Lõiveke (2008) kinnitavad, et lumiseene kahjustuse ja patogeeni 

arengu peamiseks eelduseks on lumikatte esinemine ja haiguse tõsiduse määrab lumikattega 

perioodi kestvus. Burgiel ja Klima (2004) on aastatel 1998−2001 Poolas lumiseene kahjustuse 

esinemisega piirkondades läbi viidud katsete tulemustena leidnud, et lumiseene nakkuse ja 

kahjustuse ulatus taimikus on intensiivsem, kui talvine lumikate püsib rohkem kui 70 päeva. 

Katseaasta 2012/2013 talv oli Eestis erakordselt pika lumikatte kestvusega. Kui keskmine 

lumikatte kestvus Eestis on 75–135 päeva aastas (Eesti Entsüklopeedia, 2014), siis katseaasta 

talvel oli katsepiirkondades lumikattega päevi vastavalt: Huljas 138 päeva, Vitsjärvel 140 päeva, 

Mataperal 139 päeva ja Sangastes kõige lühemalt, 97 päeva. Seetõttu võib kinnitada, et Eestis on 

lumiseen tavapärase lumikattega talvedel kõige tihedamini esinev ja suurimat kahju tegev 

talvitumishaigus. Taimiku võimalik hävimine sõltuvalt haigust soodustavatest tingimustest on 

5−100 % (Lõiveke, 2008; Koppel jt, 2011). 

Katseaastal tulenes suur nakkuse esinemissagedus just ka Eesti tingimustes silmapaistvalt ülipika 

lumega talveperioodi kestvuse tõttu - ka sügisel fungitsiidiga pritsitud korduste keskmisena 

esines lumiseent 24.−25. aprilli vaatlustel 55 %-il taimikust (EPPO Guidelines, 2014) (Joonis 

15). 

Põldkatsete tulemused näitavad, et sügisel pritsitud fungitsiidsed toimeained protiokonasool ja 

tebukonasool vähendasid kevadisi lumiseene (Microdochium nivale) sümptomeid kõigi 

katsepõldude korduste keskmisena taimikus 21,7 % ja ühel taimel 6,65 % võrdluses pritsimata 

kontrollvariandi korduste keskmisega (Tabel 9). Hollingsworth jt (2006) on märkinud, et 

Fusarium seenhaiguste, eriti viljapeade fusarioosi, tõrjel täiendavad protiokonasool ja 

tebukonasool teineteist. Protiokonasool on siiski küll üksi efektiivsem Fusarium spp. tõrjel, kui 

tebukonasool üksi, kuid koos kombinatsioonis täiendab tebukonasool protiokonasooli.  

Kõige enam vähenes kevadise määramise (24.−25. aprill) tulemusena sügisel pritsitud fungitsiidi 

mõjul lumiseene (Microdochium nivale) nakkuse ja kahjustuse ulatus (%) Hulja katsepõllu 

taimikus, kus fungitsiidiga pritsitud korduste keskmisena oli kuni 50 % vähem 

haigussümptomeid (Joonis 13).  
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Hulja katsepõllul saadud fungitsiidi efektiivsus tulenes tõenäoliselt õigest pritsimisaja valikust, 

mis oli 20. novembril ning püsiv lumikate saabus põllule 29. novembril ning kulunormist, mis oli 

0,4 l ha-1. Novembri keskmine õhutemperatuur Eesti Keskkonnaagentuuri Väike-Maarja 

katsejaama andmetel oli plusskraadides, seega toimus taimedes veel puhkeperioodi eelne 

vegetatsioon, fungitsiid imendus kiiresti taimemahla ja jäi sinna püsima pikemaks ajaks.  

 

 

 

Joonis 13. Lumiseene nakkus ja kahjustuse ulatus,  % taimikust (± standardhälve) 

 

 

Mesterhazy (2003) andmetel sõltub fungitsiidi efektiivsus suurel määral pritsimise ajast, 

kulunormist ja katvusest. Mueller (2006) on kirjeldanud uuringuid sojaoaga, milles taimelehele 

tilgutatud triasoolfungitsiidi pritsimislahus imendus ühe päevaga terve lehe ulatuses. Siiski on ka 

märgatud, et triasoolid ei liigu taime ühelt lehelt teisele või taimeosalt teisele osale. Need 

toimeained ei liigu ka taime floeemis allapoole. Mueller (2006) kinnitab, et enamikel triasoolidel 

on parim mõjuaeg 14 päeva pärast pritsimist. Seega oli Hulja katsepõllul valitud pritsimisaeg 

õigesti ajastatud, sest pritsimise ja püsiva lumikatte saabumise intervall oli 9 päeva.  
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Viljandi Katsekeskuse Matapera katsepõllul ei andnud fungitsiidiga pritsimine nii efektiivseid 

tulemusi lumiseene tõrjel. Lumiseene nakkus ja kahjustuse ulatus (%) kogu taimikus oli peaaegu 

võrdväärne mõlema katsevariandi osas (Joonis 13), kuid lumiseene nakkus ja kahjustuse ulatus 

(%) ühel taimel keskmiselt oli isegi sügisel fungitsiidiga pritsitud katsevariandis mõnevõrra 

suurem (Joonis 14). Sama kordus ka Vitsjärve katsepõllul, kus kontrollala kordustes oli keskmine 

ühel taimel esinev kahjustus 20 % ja sügisel fungitsiidiga pritsitud variandi kordustes keskmiselt 

25 % (Joonis 14). 

Oletavasti on sellised tulemused Matapera katses jällegi peamiselt tingitud pritsimisaja valikust. 

Matapera katsepõllul tehti sügisene haigustõrje väga varakult, 5. oktoobril, ja püsiv lumikate 

sadas alles 21 päeva hiljem. Sellest tulenevalt võib oletada, et pritsitud fungitsiidide mõjuaeg 

möödus suures osas juba enne püsivaid temperatuurilangusi. Matapera katses kasutati varasema 

pritsimisaja valiku tõttu küll suuremat kulunormi, 0,8 l ha-1, kuid Eesti Keskkonnaagentuuri 

Viljandi ilmavaatlusjaama andmetel oli oktoobri keskmine õhutemperatuur 5,9 °C ja novembris 

2,7 °C, mis tähendab, et vähemalt terve oktoobrikuu jätkus taimede vegetatiivne kasv. 

 

 

 

Joonis 14. Lumiseene nakkus ja kahjustuse ulatus,  % taimel (± standardhälve) 
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Arvatavasti peale sügisest fungitsiidi pritsimist Vitsjärve (20.10.12) ja Matapera (05.10.12) 

katsepõldudel jätkus taimiku mõningane sügisene kasv ning uued arenevad taimeosad olid 

lumiseene nakkusele vastuvõtlikumad (Joonis 14).  

 

* - erinevus on usutav, PD 0,05 juures e 95% tõenäosusega  

 

Joonis 15. Kõigi katsevariantide korduste lumiseene nakkuse ja kahjustuse ulatuse keskmised, % 

taimikust ja % taimel 

 

 

Võib ka eeldada, et taimede vegetatiivne kasv on küll madalatel temperatuuridel hilissügisel 

aeglasem, kuid kui fungitsiidi pritsimise ja püsivate külmade saabumise vaheline aeg on rohkem 

kui kaks nädalat, Muelleri (2006) arvates rohkem kui 14 päeva, väheneb toimeainete 

kontsentratsioon taimemahlas oluliselt enne taimede puhkeperioodi ning toimeained ei kaitse uusi 

arenenud taimeosasid. Kõigi katsepõldude fungitsiidiga pritsitud korduste lumiseene kahjustuse 

ulatus ühel taimel (%) oli ca 7 % väiksem kontrollvariandi korduste keskmisega võrreldes (Joonis 

15), kuid arvatavasti oleks infektsiooni ulatus ühel taimel oluliselt väiksem, kui pritsimisaeg 

kõigil katsepõldudel oleks olnud hilisem.  
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Kõigi katsepõldude sügisel fungitsiidi Prosaroga pritsitud variantide korduste keskmisena esines 

lumiseene nakkust 55 %-il taimikust ja ühe taime kohta esines sümptomeid keskmiselt 22 %-il 

lehepinnast (Joonis 15). Triasoolfungitsiidid hajuvad lehe rakumahlas ja liiguvad ksüleemi 

juhtsoontes vaid ülespoole lehetipuni. Triasoolid on lokaalselt süsteemsed ja kaitsevad vaid neid 

taimeosasid, mis on pritsimise ajal arenenud, uusi juurdekasvanud taimeosi toimeained enam ei 

kaitse (Arnaudin, Poole, 2014).  

Samuti olid ka põldkatsetes viljeletud talinisusordid erineva haiguskindlusega. Hulja katsepõllul 

viljeleti väga hea haiguskindlusega ja tugeva taastumispotentsiaaliga sorti ’Ramiro’. Mataperal, 

Vitsjärvel ja Sangastes oli põldkatsetesse külvatud sort ’Skagen’, mis on oluliselt vastuvõtlikum 

lumiseenele. Willyerd jt (2012) kinnitavad, et keskkonnatingimused on olulised haiguse 

intensiivsuse ja selle tõrjeefektiivsuse mõjutajad, kuid veelgi enam annab efektiivse ja stabiilse 

haigustõrje toime tebukonasooli ja protiokonasooli sisaldava fungitsiidi õigeaegne kasutamine 

koos võimalikult haigusresistenste sordi kasvatamisega. 

Ka lumikatte kestvus katsepõldudel oli lumiseene nakkust soosiv ning lumikatte suurim paksus 

mõõdeti kõikjal pigem talve teises pooles − Huljal 37 cm veebruaris ja Sangastes 42 cm aprilli 

algul. Lumi sulas kõigilt põldudel kaua ja esines ka sulamise seisuvett. Lume all elutegevust 

jätkavad taimed hingavad ja kulutavad varuaineid. Toitainete ja hapniku vaeguses lehtede turgor 

langeb ja taimed muutuvad lumiseenele vastuvõtlikuks. Ka jääkoorik vigastab taimede lehti ja 

võrseid ning põllul seisev liigvesi soodustab haiguste levikut (Tupits, 2010).  

24.−25. aprillil 2013. aastal katsepõldudel loendatud elusate taimede arvukuse erinevus oli 

teistest oluliselt eristuv Hulja katsepõllul, kus kontrollala keskmisena oli 28 taime külvirea meetri 

kohta ja fungitsiidiga pritsitud alal 66 taime külvirea meetri kohta (Joonis 16).  
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Joonis 16.  Katsevariantide kordustes loendatud taimede arv (tk m-1) 24.−25.04.13 (± standardhälve) 

 

Kuigi taimede arvukust külvireas võiks seostada ka külvisenormidega, pole antud põldkatsetes 

külvisenorm ja kevadel loendatud elusad taimed omavahelises seoses. Hulja katsepõllu 

külvisenorm oli 300 id.tera m-2, Matapera põllul 500 id.tera m-2, Vitsjärve ja Sangaste põllul 350 

id.tera m-2. Matapera külvisenorm oli kõige suurem, kuid elusate taimede arv Prosaroga pritsitud 

korduste keskmisena oli 23, mis oli kõige väiksem loendatud elusate taimede keskmine arv kõigi 

katsepõldude fungitsiidiga pritsitud katsevariantide hulgas. Hulja kontrollvariandi korduste 

keskmine taimede arv oli 28, mis on võrdväärne Vitsjärvel saadud fungitsiidiga pritsitud 

katsevariandi korduste keskmisena (Joonis 16). See tõendab, et kuigi külvisenormide erinevus oli 

vaid 50 id.tera m-2, tehti sügisene fungitsiidi pritsimine Vitsjärvel liiga varakult, mistõttu 

lumiseene nakkuse ja kahjustuse ulatus oli suurem ja tõi kaasa taimede hävimise.  

Taaskord võib elusate taimede suurema arvukuse põhjusena välja tuua sordi omapära ja sügisel 

fungitsiidi pritsimise mõju ja haigustõrje õiget ajastamist. Kuigi triasoolid on süsteemsed 

fungitsiidid, on nende ümberpaiknemine piiratud ja need fungitsiidid tagavad osalise tõrje 

latentses olekus haigustekitajatele. Nendest omadustest tulenevalt kaitsevad triasoolid teravilju 

paremini ennetaval pritsimisel, kui haigusnähtude olemasolul ja ravimisel. Teraviljade 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Viljandi Vitsjärve Hulja Sangaste

tk m -1 Kontroll Prosaro



95 
 

seemnetega levivad haigused võivad sobivate keskkonnatingimuste olemasolul areneda taimedel 

väga varakult, isegi enne võrsumisfaasi (BBCH 10−13(19)) ning sel juhul parima tõrjetulemuse 

saavutamiseks oleks vajalik fungitsiidiga pritsida intervalliga 14−21 päeva, et tagada uute 

taimeosade haiguskaitse (Arnaudin, Poole, 2014).  

Antud töö põldkatsetes ajastati fungitsiidi pritsimine lähtuvalt põllumajandusettevõtja soovidest 

ja võimalustest ning püsiv lumikate sadas katsepõldudele peale erineva pikkusega aja möödumist 

taimekaitsetööst. Hulja katsepõllul pritsiti fungitsiid 20. novembril ja lumikate jäi püsima alates 

29. novembrist, Vitsjärve põllul pritsiti 20. oktoobril ja lumikate sadas 28. novembril, Matapera 

põllul pritsiti 5. oktoobril ja lumikate saabus samuti 28. novembril ning Sangaste katsepõllul 

pritsiti 23. oktoobril ja püsiv lumikate sadas 28. novembril.  

Ka nende andmete põhjal võib väita, et fungitsiidsed toimeained protiokonasool ja tebukonasool 

annavad parima efektiivsuse lumiseene tõrjel ja taimed on kevadel oluliselt elujõulisemad, kui 

fungitsiid on pritsitud hilja sügisel ja võimalikult püsiva lumikatte ja madalate temperatuuride 

eelselt.  

Lisaks lumikatte paksusele on oluline taliteraviljade talvitumist mõjutav tegur maapinna 

külmumine, külmumissügavus ja stabiilsena püsimine. Eesti Keskkonnaagentuuri katsejaamade 

andmeid analüüsides võib välja tuua seoseid ja luua paralleele maapinna külmumise ja taimede 

lumiseenenakkuse ulatuse ja elusate taimede arvukusega kevadel. Hulja katsepõllul saadi parimad 

tulemused eelnevalt nimetatud arvestustes ning lisaks õigeaegsele fungitsiidi pritsimisele oli 

määrav osa tõenäoliselt ka ilmastikul, mis soosis taimede talvitumist. Väike-Maarja katsejaama 

(lähim Huljale) andmetel külmus maapind 1 cm ulatuses 01.12.12 ning püsis sügavamalt 

külmununa detsembri keskpaigast alates 4 kuud, olles maksimaalselt külmunud kuni 20 cm 

sügavuselt. 

Seevastu Vitsjärve ja Matapera põldudel oli maapinna külmumine ebastabiilsem. Türi 

vaatlusjaama andmetel (lähim Vitsjärvele) külmus maapind vaid 3 cm sügavuselt ja püsis sedasi 

perioodil 12.01.12 kuni sulas täielikult 19.04.13. Matapera katsepõllul olid tingimused taimede 

talvitumiseks maapinna külmumise osas kõige kehvemad, sest vaheldusid nii külmumis- kui 

sulamisperioodid. Viljandi katsejaama (lähim Mataperale) andmetel külmus maapind alles 
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jaanuari esimesel poolel 5 cm sügavuselt, kuid sulas veebruari alguses ning külmus taaskord 4 cm 

sügavuselt märtsi keskel, sulades lõplikult 10.04.13.  

Kahjuks Valga katsejaamas maapinna külmumissügavust ei mõõdeta, seetõttu puuduvad need 

andmed ka Sangaste katsepõllu kohta. 

Lumikate püsis nii Mataperal kui Vitsjärvel sõltumata maapinna külmumissügavusest ja 

vahepealsest sulamisest. Kui maapind paksu lumikatte all on sula või sulamispunkti lähedal ja 

temperatuurid lume all on ebastabiilsed, võib see kaasa tuua vee rekristalliseerumise rakkudes, 

mis kahjustab taime kudesid ja rakke (Griffith, Yaish, 2004). Jää kristalliseerumine hõlbustab 

taimes olevate toitainete kättesaadavust kahjustajatele, kuid veelgi enam tänu jääle säilib 

taimedes vesi, mille sulamisel saavad edukalt idaneda seeneeosed või areneda hüüfid (Griffith jt, 

1999).  

Peale kolme nädala möödumist perioodil 16.−21.05.13 taimede taastumise hindamise ja elusate 

taimede loendusel kogutud andmete põhjal võib samuti arvata, et Hulja katsepõllul olid 

fungitsiidi pritsimisaeg ja sordi omadused peamised taimede taastumist mõjutavad tegurid 

(Joonis 17). 

  

 

Joonis 17.  Katsevariantide kordustes loendatud taimede arv (tk m-1) 16.−21.05.13 (± standardhälve) 
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Taimede võrsumine ja produktiivvõrsete moodustumine sõltub olulisel määral taimede kevadisest 

stressiseisundist ja talvitumishaiguste esinemisest. Burgiel ja Klima (2004) järeldasid kolmel 

aastal Poolas tehtud katsete põhjal, et intensiivse lumiseenenakkuse ja kahjustuse korral võib 

kaasneda produktiivvõrsete arvu langus 50−70 % ulatuses võrdluses infektsioonivabade 

taimedega. Ka antud töö põldkatsed kinnitavad seda seost, sest Viljandi Matapera katsepõllul 

esines lume sulamise järgselt nii taimikus kui ühel taimel kõige enam lumiseent ning 1. juulil 

loendatud produktiivvõrsete arv oli peaaegu võrdväärne mõlema katsevariandi kordustes (Joonis 

18). 

 

 

 

Joonis 18.  Katsevariantide kordustes loendatud produktiivvõrsete arv (tk m-1) 01.07.13 (± standardhälve) 

 

 

Kõigi nelja katsekoha loenduste tulemusel oli peale lume sulamist taimiku arvukus fungitsiidiga 

pritsitud alal 58 % suurem kui samal ajal kontrollvariantides. 16.−21. aprillil loendatud taastunud 

taimede arvukus oli 48 % suurem kõigi katsepõldude sügisel fungitsiidiga pritsitud variantides. 

Produktiivvõrseid (va Vitsjärve katsepõld, mille rikkusid metssead) oli vastavalt fungitsiidiga 

töödeldud katsevariantides 1. juuli loenduste tulemusel 30 % rohkem  (Joonis 19, Lisa 3). 
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Joonis 19. Kõigi 4 katsekoha loenduste erinevused %-des (va Vitsjärve produktiivvõrsed) 

 

Fungitsiid Prosaroga sügisel pritsitud variantide keskmisena ei muutunud lume sulamise järgselt 

ja kolme nädala taastumisperioodi möödudes loendatud taimede arvukus oluliselt (Lisa 4). 

Sellistest tulemustest lähtuvalt võib eeldada, et toimeained protiokonasool ja tebukonasool 

vähendasid kõigil katsepõldudel lumiseene (Microdochium nivale, Fusarium nivale) nakkust ja 

kahjustuse ulatust ning taimed olid tugevamad ja stressivabamad juba enne talvist puhkeperioodi. 

Viljeletud sortidel on küll erinev kevadine taastumisvõime ja arengukiirus, kuid sügisel pritsitud 

fungitsiidi mõjul olid taimed juba pärast kevadist lume sulamist elujõulisemad ja 

talvitumiskahjusid esines märgatavalt vähem, mistõttu taimed võrsusid paremini ja arenes 

rohkem viljapäid kandvaid võrseid (Joonis 19). 

Juhuslikult korjatud viljapeade poetatud terade mass oli keskmisena 2,48 g Prosaroga pritsitud 

alal ja 2,07 g kontrollalal (Joonis 20). Kõige väiksem erinevus sügisel pritsitud ja pritsimata 

katsevariandist korjatud viljapeade keskmise massi osas saadi Hulja katsepõllult. Eelnevaid sama 

põllu tulemusi analüüsides selgub, et Hulja katsepõllult loendati lume sulamise järgselt ja ka 
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kolme nädala möödudes kõige rohkem elusaid taimi mõlemas katsevariandis ning ka 

produktiivvõrsete arv oli suurim ja erines teiste katsepõldude andmetest. Talinisu ’Ramiro’ oli 

antud uurimuse katsetes kõige parema ja tugevama taastumispotentsiaaliga sort, kuid ka kõige 

tihedama kasvava taimikuga, millest tulenevalt võib ka seostada, et taimiku tihedus on olulise 

mõjuga terade massile. Tera moodustumine ja lõplik mass sõltub toitainete kättesaadavusest ja 

sobivatest keskkonnatingimustest. Khoshkhabar jt (2012) katsete tulemused näitasid, et liiga tihe 

taimik põhjustab nisutaimede konkurentsi toitainete ja valguse suhtes, mistõttu taime 

reproduktsioonivõime langeb ning osa teradest jäävadki kängu ja ei täitu lõpuni. Samuti, kui 

produktiivvõrseid on taime kohta liiga tihedalt, langeb 1000 tera mass, kuna taim ei suuda 

fotosünteesida piisavalt kõikide terade täisarenguks.  

 

  

* - erinevus on usutav, PD 0,05 juures e 95% tõenäosusega 
 
 
Joonis 20. Viljapeade terade mass (g viljapea-1) 

 

Kogutud juhusliku 25 viljapea terade kaal kokku oli kõikides katsekohtades fungitsiidiga 

pritsitud alal suurem võrreldes kontrollalaga. Hulja katsepõllult fungitsiidi variandilt korjatud 

terade kaalude summa oli küll vaid 4 g suurem kontrollala terade kaaluga võrreldes, kuid seda 
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võibki seostada ka uurimuses olnud katsepõldude võrdluses kõige tihedama taimikuga. Taimiku 

tihedus mõjutab terade moodustumist ja saagipotentsiaali, sest kultuurile sobiliku kasvutiheduse 

korral viiakse miinimumi konkurents nii taime enda arengus kui ka kogu taimikus (Khoshkhabar 

jt 2012). 

Matapera katses oli fungitsiidiga pritsitud variandi viljapeade terade mass vastavalt 15,5 g 

suurem ja Sangaste katses 10,8 g suurem (Lisa 5). 

Samas saagiarvestuses saadi parim tulemus taaskord Hulja katsepõllult, kus Prosaroga pritsitud 

katsevariandi keskmine saak oli 7460 kg ha-1. Võrreldes kontrollvariandiga tähendas see 1150 kg 

ha-1 lisasaaki. Kõikide katsepõldude saagikus tõusis keskmiselt 887 kg ha-1 (Joonis 21), mis 

annab tootjale arvestatava lisakasumi. 

 

* - erinevus on usutav, PD 0,05 juures e 95% tõenäosusega 

 

Joonis 21.  Katsepõldude variantide saak ja keskmine saak (kg ha-1) 

Taliteraviljade saagikus on tulemus taimede terve elutsükli etappide edukast ja normaalsest 

läbimisest. Juba taime päris algkasvufaasis toimuvad protsessid panevad aluse saagikusele. 
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varajased sordid vajavad lühemat madalate temperatuuridega aega etapi läbimiseks kui hilisemad 

sordid. Kui vernalisatsiooni ajal kestab talv soojemate temperatuuridega pikemalt, võrsuvad 

taimed vähem, moodustub vähem produktiivvõrseid ning langeb oluliselt lõplik saagipotentsiaal. 

Päevapikkus ja päikese intensiivsus kasvu ajal omakorda mõjutavad õitsemist ning terade 

arenemist (Ortiz jt, 2012).  

Külviaeg ja taimede areng sügisel mõjutavad taimede talvitumist, lumiseenenakkuse intensiivsust 

ja kandumist ühelt taimelt teisele. Varasemalt külvatud ja juba sügisel suure lehemassiga 

taimedel areneb lumiseen sobivatel tingimustel kiiremini ja jõudsamini, kui hilinenud külvide ja 

vähesemate lehtede ja võrsetega taimedel (Koppel, R., 2010).  

Taimekaitsevõtted ja sügisel fungitsiidi pritsimine talvitumise parandamiseks on vaid üks osa 

kogu taime kasvukeskkonnast ja selles toimuvatest muutustest. Fungitsiidid ja muud 

taimekaitsevõtted aitavad kaasa sordi saagipotentsiaali realiseerumisele vähendades kultuuri 

resistentsuse puudujääkidest ja keskkonnast tulenevate kahjude mõju ning patogeeni elutegevuse 

intensiivsust (Arnaudin, Poole, 2014). 
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4. KOKKUVÕTE 
 

Antud magistritöö eesmärgiks oli selgitada sügisel pritsitud teraviljahaiguste tõrjevahendi ehk 

fungitsiidi mõju talinisu talvitumisele ja taimiku arengule ning saagikusele. Töö käigus uuriti 

süvendatult sügisel pritsitud fungitsiidsete toimeainete protiokonasool ja tebukonasool 

efektiivsust ja mõju talvitumiskahjude ja –haiguste vähendamisele, taimiku taastumisvõime 

parandamisele kevadel ja kevad-suvisel vegetatsiooniperioodil moodustuvate produktiivvõrsete 

arvule ning põllu saagikusele.  

Taliteraviljad ja talinisu on Eestis olulised ja aasta-aastalt suurepinnalisemalt viljeldavad 

kultuurid. Eesti Statistikaameti andmetel on viimase 10 aasta taliteraviljade ja ka talinisu 

saagikused olnud peaaegu kõikidel aastatel suviteraviljade saagikusest suurem. Erineb vaid aasta 

2013, mil taliteraviljade saagikogused jäid kindlasti väiksemaks just halbade talvitumistingimuste 

ja taimede hävimise ning suviteraviljade ülekülvide tõttu.  

Eesti Sordilehes on 8. jaanuari 2013. aasta seisuga 21 talinisusorti ning sordinimekiri pikeneb just 

Lääne-Euroopa saagikate sortide turuletulemisega, kuid uued varieteedid on tihtipeale ka 

talvekahjustustele ja talvitumishaigustele vastuvõtlikumad. Peale agrotehniliste võtete on 

kindlasti üks peamine talvitumise tagamise ja haigustõrje võimalus seemnete puhtimine, kuid 

Eesti kliima ja talv on ettearvamatud ning pikalt (üle 5−6 kuu) kestva lumikatte ja kõikuvate 

temperatuuride tulemus võib kevadel olla siiski hävinud taimik ja kaasnev majanduslik kahju 

tootjale.  

Põllumajandustootjad on viimastel aastatel hakanud otsima võimalusi, kuidas taliteraviljade 

talvitumist veelgi parandada ja kaitsta sügiskülve talvise hävingu eest. Omakäeliste katsetuste ja 

kevadiste vaatluste parimaid tulemusi ja tagasisidet on seni Eestis saanud Bayer CropScience´i 

fungitsiid Prosaro. Magistritöö autori põldkatsete eesmärgiks oli leida teaduslik tõestus ja seos 
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sügisel pritsitud fungitsiidi Prosaro ja talinisu parema talvitumise ja lõpptulemusena ka suurema 

saagikuse vahel.  

Põldkatsed viidi läbi üle-Eestiliselt kolme põllumajandustootja − Aru POÜ (Hulja, Kadrina, 

Lääne-Virumaa), Vitsjärve Põldur OÜ (Vitsjärve, Jõgevamaa) ja Kesa Agro OÜ (Sangaste, 

Valgamaa) ning Viljandi Katsekeskuse (Matapera, Viljandimaa) põldudel.  

Katseskeem nägi ette vaid kõikidel põldudel konkreetse fungitsiidi pritsimise sügisel ning 

kontrollvariandi, ülejäänud põldude rajamise, hooldamise ja agrotehnilised võtted tulenesid 

põllumajandusettevõtja vajadustest, soovidest ja kogemustest. Samuti lähtuti fungitsiidi 

pritsimise aja valikul soovituslikust ajastamisest ja talinisu taimiku arengufaasist.  

Katseaasta 2012/2013 oli Eesti paljude aastate keskmisest oluliselt pikema lumikattega 

perioodiga, mistõttu esines Eesti tingimustes peamist talvitumishaigust lumiseent (Microdochium 

nivale, Fusarium nivale) ka sügisel fungitsiidiga pritsitud korduste keskmisena lume sulamise 

järgsetel vaatlustel 55 %-il taimikust (EPPO Guidelines, 2014). Siiski kõigi põldkatsete korduste 

keskmisena selgus, et sügisel pritsitud fungitsiidsed toimeained protiokonasool ja tebukonasool 

vähendasid kevadisi lumiseene sümptomeid taimikus 21,7 % ja ühel taimel 6,65 % võrdluses 

pritsimata kontrollvariandi korduste keskmisega. 

Sügisel pritsitud fungitsiidi mõjul olid taimed kevadel kohe peale lume sulamist  (24.−25. aprillil 

2013) elujõulisemad ja korduste keskmisena loendati ka kontrollvariandiga võrreldes 58 % 

rohkem elusaid taimi. Peale kolmenädalast taastumisperioodi taimede teistkordsel loendamisel 

(16−21. mail 2013) leiti, et fungitsiidiga pritsitud korduste keskmisena ei olnud taimede arvukus 

oluliselt suurenenud, kuid see selgitab ka, et taimed olid varakevadel lume sulamise järgselt elus 

ja tugevamad, edasine kasv ja areng ei olnud häiritud ning jätkus normaalses rütmis. Sügisel 

pritsitud toimeainete protiokonasool ja tebukonasool mõjul olid taimed tervemad, võrsusid 

paremini ja piimküpsuse faasiks oli moodustunud kontrollvariandi korduste keskmisega võrreldes 

30 % rohkem produktiivvõrseid. 

Saagiarvestuses selgus, et toimeained protiokonasool ja tebukonasool tõstsid katsepõldudel 

saagikust keskmiselt 887 kg ha-1. Koristuse eelselt juhusliku valikuga kogutud 25 viljapea terade 
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kaal oli fungitsiidiga pritsitud alal keskmiselt 10,1 g suurem võrdluses kontrollala viljapeade 

terade massiga. 

Põldkatsete tulemustest lähtudes võib kinnitada, et toimeained protiokonasool ja tebukonasool 

parandavad talinisu talvitumist, tõrjuvad lumiseent ja vähendavad talvitumiskahjudest tingitud 

stressi taimedel, mistõttu taimed võrsuvad paremini ja põld on saagikam. Kindlasti on sügisel 

pritsitud fungitsiidi efektiivsus mõjutatud viljeldavast sordist ja selle omadustest, 

keskkonnatingimustest ja talvitumishaiguste nakkuse intensiivsusest, kuid antud uurimistöö 

tulemustes selgub, et tagades taimiku talvitumiseks olulised agrotehnilised ja agronoomilised 

tingimused, on Eesti oludes sügisel fungitsiidi Prosaro pritsimine lumetuleku eelselt ja enne 

püsivate külmade saabumist efektiivne ja kasumlik taimekaitsetöö.   

Antud magistritöö on hetkeseisuga teadaolevalt ainus sel teemal tehtud teaduslik uuring Eestis, 

mis vajab parimate tulemuste saamiseks kordamist, kuna Eesti ilmastik ja taimede 

talvitumistingimused varieeruvad aastati väga palju.  
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5. SUMMARY 
 

The objectives of current thesis of Master of Science were to find out the effect of in autumn 

sprayed cereal fungicide to overwintering of winter wheat, to development of plants and to yield. 

During working with thesis and experiments more deeply were examined the effect of fungicide 

active ingredients prothioconazole and tebuconazole; their impact to diminishing winter damage 

and diseases, to improving relapse of plants in spring and to development of the number of 

productive shoots and finally to yield. 

Winter cereals and winter wheat are very important crops in Estonia and the total growing area is 

increasing year by year. The data of Statistics Estonia show, that in the past 10 years, the yield of 

winter cereals and winter wheat has been almost every year bigger than the yield of spring 

cereals. Differs only year 2013, when the yield of winter cereals was noticeably smaller just 

because of the bad overwintering conditions and lost fields of winter cereals, which were 

overdrilled with spring cereals.  

In Estonian Variety List are 21 winter wheat varieties (08.01.13) and the list is lengthening with 

Western-European varieties with great yield potential, but those new varieties are often sensitive 

to harm and diseases of overwintering. Seed treatment together with other agrotechnical practices 

are the main possibilities to protect plants from the damage and diseases during winter. Estonian 

climate and winter are so unexpectable and snow cover longer than 5−6 months with unstable 

temperatures end up still with lost fields of winter cereals, that brings considerable economical 

losses for farmers. 

Farmers in Estonia have been searching for effective solutions for improving overwintering of 

cereals and protecting fields from winter losses. Simple experiments and visual effects on fields 

in spring with the best positive feedback from farmers has been until now about fungicide 

Prosaro produced by Bayer CropScience. The author of current thesis wanted to investigate this 
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subject with field trials, to find out scientific proves and relations between in autumn sprayed 

fungicide Prosaro and better overwintering of winter wheat and greater yield. 

Field trials were held all around Estonia – in Aru POÜ (in Hulja, county of Lääne-Viru), in 

Vitsjärve Põldur OÜ (in Vitsjärve, county of Jõgeva), in Kesa Agro OÜ (in Sangaste, county of 

Valga) and in Viljandi Katsekeskus (in Matapera, county of Viljandi). 

The scheme of trials were very farmer-friendly. Only fungicide Prosaro and control plots were 

certain, other field practices were decided by farmer himself aruse from his needs and 

experiences. At the same time the time of application of fungicide in autumn was decided 

together with farmer taking into account recommended application time and phase of growth of 

plants.  

Compared to yearly average, the winter 2012/2013 in Estonia was with significantly longer 

period of snow coverage, that resulted in high pink snow mold (Micrdochium nivale, Fusarium 

nivale) disease severity and pressure. Even in trials, in plots treated with Prosaro in autumn, the 

average  appearance of pink snow mold totally on plants was 55 %. (EPPO Guidelines, 2014). 

But in the average of all fields, prothioconazole and tebuconazole reduced symptoms of pink 

snow mold in plots 21,7 % and in average on one plant 6,65 %, if compared with control area. 

Plants treated with fungicide in autumn showed in spring after snow was melted (assessed in 

24.−25.04.13) more vitality and compared to control area, counted number of living plants in 

treated plots were in average 58 % bigger. After recovery period of three weeks (assessed in 

16.−21.05.13) the average number of plants in fungicide treated plots were not enlarged. That can 

be explained so, that in early spring when snow was melted, more plants were already living and 

stronger, continuing growth and development were not disturbed. In autumn sprayed active 

ingredients prothioconazole and tebuconazole were effective and winter wheat plants treated in 

autumn were healthier, sprouted better and developed 30 % more productive shoots compared 

with the average of control plots. 

Average yield from area treated in autumn with prothioconazole and tebuconazole was 887 kg/ha 

bigger. Before harvesting randomly were collected 25 ears and seeds from each ear were 
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collected and weighted. The overall mass of weighted seeds from 25 ears were in average 10,1 g 

bigger than from ears collected from control area. 

Finally, the outcome of field trials acknowledge, that the active ingredients prothioconazole and 

tebuconazole improve the overwintering of winter wheat, control effectively pink snow mold and 

diminish the stress of overwintering in plants. Those plants develop more productive ears and end 

up with bigger yield. It is very important to point out, that the effect of fungicide is connected and 

affected by variety and it’s tolerance, by environmental conditions and by severity of diseases. 

The results of current thesis describe, that together with suitable agronomical and agrotechnical 

practices, the treatment with fungicide Prosaro is very effective and profitable, if winter wheat is 

sprayed in late autumn just before snow coverage and long-lasting low temperatures.  

Current thesis of Master of Science is currently the only scientific exploration in this subject, so it 

is very important to repeat same field trials, because Estonian climate and the conditions for 

overwintering for plants vary in wide range every year. 
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7. LISAD 
 
Lisa 1.  Igapäevane lumikatte paksus (cm) Türil (Vitsjärve), Valgas (Sangaste), Viljandis 

(Matapera) ja Väike-Maarjas (Hulja) 
 
 
aasta kuu  päev Türi Valga Viljandi Väike-

Maarja 

2012 10 21 0 * 0 0 
2012 10 22 0   0 0 
2012 10 23 0 0 0 0 
2012 10 24 0 0 0 0 
2012 10 25 0 0   0 
2012 10 26 3 5 4 1 
2012 10 27 10   8 8 
2012 10 28 7   2 6 
2012 10 29 5 2 2 6 
2012 10 30 5 0 2 5 
2012 10 31 5 0   4 
2012 11 01 3 0 0 3 
2012 11 02 0   0 0 
2012 11 03 0 0   0 
2012 11 04 0 0   0 
2012 11 05 0 0 0 0 
2012 11 06 0 0 0 1 
2012 11 07 0 0   0 
2012 11 08 0   0 0 
2012 11 09 0   0 0 
2012 11 10 0 0 0 0 
2012 11 11 0 0 0 0 
2012 11 12 0 0   0 
2012 11 13 0 0   0 
2012 11 14 0   0 0 
2012 11 15 0   0 0 
2012 11 16 0 0 0 0 
2012 11 17 0 0 0 0 
2012 11 18 0 0   0 
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2012 11 19 0 0   0 
2012 11 20 0   0 0 
2012 11 21 0   0 0 
2012 11 22 0 0 0 0 
2012 11 23 0 0 0 0 
2012 11 24 0 0   0 
2012 11 25 0 0   0 
2012 11 26 0   0 0 
2012 11 27 0   0 0 
2012 11 28 1 9 3 0 
2012 11 29 11 14 9 7 
2012 11 30 14 19   6 
2012 12 01 20 19   6 
2012 12 02 22     7 
2012 12 03 29   23 12 
2012 12 04 29 15 20 11 
2012 12 05 26 15 19 10 
2012 12 06 26 17 20 10 
2012 12 07 24 17   10 
2012 12 08 24   19 11 
2012 12 09 24   18 11 
2012 12 10 24 17 18 11 
2012 12 11 22 18 18 11 
2012 12 12 23 18   12 
2012 12 13 24 22   14 
2012 12 14 24   20 15 
2012 12 15 23   19 15 
2012 12 16 23 16 18 9 
2012 12 17 22 16 19 8 
2012 12 18 23 16   9 
2012 12 19 23 15   7 
2012 12 20 23   22 7 
2012 12 21 23   24 7 
2012 12 22 23 19 23 7 
2012 12 23 23 19   7 
2012 12 24 23 19   8 
2012 12 25 25 19 24 9 
2012 12 26 26   20 8 
2012 12 27 26   18 9 
2012 12 28 27 7 17 11 
2012 12 29 28 8   11 
2012 12 30 28 8   11 
2012 12 31 28 8 16 11 
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2013 01 01 23   11 8 
2013 01 02 15   6 5 
2013 01 03 12 0 2 4 
2013 01 04 12 0 2 4 
2013 01 05 12 0   6 
2013 01 06 12 0   6 
2013 01 07 12   2 6 
2013 01 08 12   2 6 
2013 01 09 13 0 3 7 
2013 01 10 14 14 11 9 
2013 01 11 14 16   9 
2013 01 12 14 17   8 
2013 01 13 14   11 8 
2013 01 14 14   10 8 
2013 01 15 14 15 10 8 
2013 01 16 16 20 12 10 
2013 01 17 16 19   10 
2013 01 18 16 19   10 
2013 01 19 16   12 10 
2013 01 20 16   12 10 
2013 01 21 16 17 13 11 
2013 01 22 16 17 13 12 
2013 01 23 16 17   12 
2013 01 24 16 18   14 
2013 01 25 16   12 14 
2013 01 26 16   12 14 
2013 01 27 16 16 12 12 
2013 01 28 17 16 12 11 
2013 01 29 17 19   11 
2013 01 30 17 18   11 
2013 01 31 23   16 16 
2013 02 01 20   13 14 
2013 02 02 21 17 13 14 
2013 02 03 22 16 15 14 
2013 02 04 22 16   14 
2013 02 05 22 18   15 
2013 02 06 26   15 24 
2013 02 07 26   15 24 
2013 02 08 26 23 16 22 
2013 02 09 26 21 19 22 
2013 02 10 33 24   26 
2013 02 11 38 32   32 
2013 02 12 38   32 31 
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2013 02 13 40   35 31 
2013 02 14 39 29 31 29 
2013 02 15 38 29 30 29 
2013 02 16 38 28   29 
2013 02 17 38 29   30 
2013 02 18 39   35 31 
2013 02 19 42   36 32 
2013 02 20 42 34 36 35 
2013 02 21 42 34 36 37 
2013 02 22 42 34   37 
2013 02 23 42 33   37 
2013 02 24 42   33 37 
2013 02 25 42   33 37 
2013 02 26 42 32   37 
2013 02 27 42 32 32 35 
2013 02 28 41 28 29 29 
2013 03 01 41 31 35 27 
2013 03 02 40     28 
2013 03 03 42     29 
2013 03 04 43 35 39 29 
2013 03 05 43 37 41 30 
2013 03 06 42 36 37 30 
2013 03 07 41 32   28 
2013 03 08 40   32 27 
2013 03 09 40   32 31 
2013 03 10 40 31 32 31 
2013 03 11 40 31 32 30 
2013 03 12 40 30   30 
2013 03 13 40 30   30 
2013 03 14 40   32 30 
2013 03 15 40 30 32 30 
2013 03 16 39   32 30 
2013 03 17 39 30 32 30 
2013 03 18 39 30   30 
2013 03 19 39 30   30 
2013 03 20 39 30 31 30 
2013 03 21 39   31 30 
2013 03 22 38   31 31 
2013 03 23 38 30 31 31 
2013 03 24 38 30   31 
2013 03 25 38 30   31 
2013 03 26 36   31 31 
2013 03 27 36   31 31 
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2013 03 28 36 30   30 
2013 03 29 36 30 30 30 
2013 03 30 36 30   29 
2013 03 31 36 30 31 30 
2013 04 01 36   31 30 
2013 04 02 35   32 30 
2013 04 03 35 35 31 30 
2013 04 04 35 34 30 30 
2013 04 05 35 34   29 
2013 04 06 35 42   29 
2013 04 07 35   29 28 
2013 04 08 35   31 28 
2013 04 09 35 38 30 28 
2013 04 10 35 37 29 28 
2013 04 11 35 35   27 
2013 04 12 32 31   22 
2013 04 13 26   17 15 
2013 04 14 22   10 6 
2013 04 15 16 12 8 5 
2013 04 16 10 5 3 3 
2013 04 17 3 0   0 
2013 04 18 0 0   0 
2013 04 19 0 0 0 0 
2013 04 20 0 0 0 0 
2013 04 21 0 0 0 0 
2013 04 22 0 0 0 0 
2013 04 23 0 0 0 0 
2013 04 24 0 0 0 0 
2013 04 25 0 0 0 0 
2013 04 26 0 0 0 0 
2013 04 27 0 0 0 0 
2013 04 28 0 0 0 0 
2013 04 29 0 0 0 0 
2013 04 30 0 0 0 0 



117 
 

Lisa 2. Teraviljataimedega toimuvad muutused - fenoloogilised arengustaadiumid. Eucarpia 

skaala, kasutusel alates 1979. 
 

Kood Lühikirjeldus 
Makrostaadium 0: idanemine 
00 Kuiv seeme 
01 Seemnete pundumise algus 
03 Pundumise lõpp 
05 Idujuur seemnest väljunud 
07 Singas (koleoptiil) seemnest väljunud 
09 Idanemine: singas tungib mullapinnale, leht sinka tipul nähtav 
Makrostaadium 1: Lehe areng 
10 Esimene leht sinkast väljunud 
11 Esimese lehe staadium: esimene leht avanenud, teise lehe tipp nähtav 
12 Teise lehe staadium: teine leht avanenud, kolmanda lehe tipp nähtav 
13 Kolmanda lehe staadium: kolmas leht avanenud, neljanda lehe tipp nähtav 
  Staadiumid järgnevad kuni... 
19 Üheksa ja enam lehte avanenud 

  Võrsumine võib järgneda staadiumile 13; sellisel juhul järgneb kohe 
staadium 21 

Makrotasand 2: Võrsumine 
21 Esimene kõrvalvõrse nähtav: võrsumise algus 
22 Teine kõrvalvõrse nähtav 
23 Kolmas kõrvalvõrse nähtav 
  Staadiumid järgnevad kuni... 
29 Üheksa ja enam kõrvalvõrset nähtav 
  Kõrsumine võib juba varem alata; sellisel juhul järgneb kohe staadium 30 
Makrostaadium 3: Kõrsumine 

30 Kõrsumise algus: peavõrse ja kõrvalvõrse tugevasti püsti ajanud, alustavad 
sirgu ajamist. Pea asub võrsumissõlmest vähemalt 1 cm kaugusel 

31 Esimese sõlme staadium: esimene sõlm mullapinnal märgatav, vähemalt 1cm 
kaugusel võrsumissõlmest 

32 Teise sõlme staadium: teine sõlm märgatav, vähemalt 2 cm kaugusel 
esimesest sõlmest 

33 Kolmanda sõlme staadium: kolmas sõlm vähemalt 2 cm kaugusel teisest 
sõlmest 

34 Neljanda sõlme staadium: neljas sõlm vähemalt 2 cm kaugusel kolmandast 
sõlmest 

37 Viimase lehe (lipulehe) ilmumine; viimane leht veel rullunud 
39 Keelekese staadium: lipulehe keeleke nähtav 
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Makrostaadium 4: Viljatupe paisumine 
41 Viljatupp pikenenud 
43 Pea/pööris on kõrres ülespoole liikunud, viljatupp hakkab avanema 
45 Viljatupp paisunud (lipulehe lehetupp) 
47 Viljatupp avaneb 
49 Ohete tipud: lipulehe keeleke nähtav 
Makrostaadium 5: Loomine 
51 Esimesed pähikud väljuvad lehetupest 
55 Pea/pöörise loomise keskpaik; 1/2 peast on veel viljatupes 
59 Pea/pöörise loomise lõpp: pea/pööris lehetupest täielikult väljunud 
Makrostaadium 6: Õitsemine 
61 Õitsemise algus: esimene tolmukas ilmub nähtavale 
65 Õitsemise keskpaik: 50% valminud tolmukaid 
69 Õitsemise lõpp 
Makrostaadium 7: Terise moodustamine (piimküpsus) 

71 Esimesed terised on saavutanud poole oma lõplikust suurusest. Konsistents 
vesine 

73 Varajane piimküpsus 

75 Keskmine piimküpsus: kõik terised on saavutanud oma lõpliku suuruse. 
Konsistents piimjas, terised veel rohelised 

77 Hiline piimküpsus 
Makrostaadium 8: Seemnete valmimine (vahaküpsus) 
83 Varajane taigenküpsus 
85 Taigenküpsus: konsistents veel pehme, aga kuiv. Sõrmeküünega purustav 
87 Vahaküpsus: sõrmeküünega mittepurustav 
89 Täisküpsus: teris on kõva, võib ainult pöidlaküünega raskelt katki murda 
Makrostaadium 9: Taime suremine (täisküps) 
92 Üleküpsus: terist pole võimalik pöidlaküünega enam murda 
93 Terad varosevad päeva jooksul 
97 Taim täielikult surnud, kõrred murduvad 
99 Saak 
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Lisa 3. R Studio andmeanalüüsi hajuvusdiagrammid 
 

Diagramm 1. 24. aprillil 2013.aastal Hulja, Vitsjärve ja Viljandi katsepõldudel ning 25. aprillil 

2013.aastal Sangaste põllul loendatud taimede arvukuse (tk m-1) hajuvusdiagramm. 

 

 

Diagramm 2. 1.juulil 2013.aastal loendatud produktiivvõrsete arvukuse (tk m-1) 
hajuvusdiagramm 
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Diagramm 3. Viljapeade terade kaalu (g viljapea-1) hajuvusdiagramm 
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Lisa 4. Kõigi katsepõldude keskmine taimede arv (tk m-1) 24.−25.04.13 ja 16.−21.05.13 ja 
keskmine produktiivvõrsete arv (tk m-1)  01.07.13 (va Vitsjärve katsepõld) 

 

 

* - erinevus on usutav, PD 0,05 juures e 95% tõenäosusega 
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Lisa 5. Katsepõldude variantidest juhuslikult korjatud viljapeade mass (g viljapea-1) 

 

 

Aru POÜ Prosaro Kontroll Viljandi KK Prosaro Kontroll Kesa Agro Prosaro Kontroll
1 1.7 2.6 1 3 2.3 1 2.6 2.4
2 2.1 2.1 2 2.4 2.1 2 2.2 2.5
3 2.2 2.6 3 2 2.2 3 2.8 2.5
4 2.4 1.6 4 2.3 1.7 4 3 2.1
5 2.2 2.2 5 2.2 1.8 5 2.6 2.4
6 2.3 1.8 6 2.6 1.8 6 2.7 2
7 1.8 2 7 2.7 1.6 7 2.1 1.7
8 2.1 2.6 8 2.5 1.4 8 2.7 2.3
9 1.3 1.6 9 2.4 2.1 9 3.4 3

10 2 1.8 10 2.3 2 10 2.3 1.8
11 2.4 1.5 11 2.6 2.1 11 3 2.8
12 1.8 2 12 3 1.8 12 2.6 2.6
13 3.2 2 13 2.8 2.1 13 3.5 2.7
14 2.1 2 14 2.6 1.3 14 2.6 2.1
15 2.5 2 15 2 1.6 15 2.5 1.9
16 2 2.6 16 3.1 2.9 16 2.8 1.8
17 1.8 1.8 17 2.7 1.6 17 2.3 2.7
18 2.1 1.8 18 2.1 1.5 18 2.3 1.9
19 1.6 1.8 19 2.8 1.7 19 3 2.5
20 2.2 1.9 20 2.9 2 20 3.1 2.3
21 2.3 1.3 21 2.6 1.7 21 3.1 2.2
22 2.4 2.2 22 2.6 2.4 22 3.1 3.1
23 2.1 2 23 2.9 2.4 23 2.8 1.6
24 3.1 2 24 2.5 2.3 24 2.4 1.7
25 2.1 2 25 2.1 1.8 25 2.7 2.8

Kokku g 53.8 49.8 Kokku 63.7 48.2 Kokku 68.2 57.4
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