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1. SISSEJUHATUS 
 

Nisu oli üks esmaseid teravilju, mida inimene hakkas viljelema ning on oma tähtsuse 

inimkonna ühe peatoiduainena säilitanud tänapäevani. Eestis kasvatatakse nisu nii 

inimtoiduks kui ka loomasöödaks. Seda näitab ka viimane 20 aastane tendents  nisu 

kasvupindade suurenemisel väikeste vahepealsete langustega. Eestis kasvatatakse 

peamiselt nii kvaliteetset suvi- kui ka talinisu, vastavalt sordile, kas toidu- või söödanisu 

(Tupits, 1995).                                                                                             

Nisu nõudlusest maailmaturule annab aimu ka Eesti nisuekspordi kasv: 1993. aastal oli 

eksporditava nisu väärtus 42 340 € ning 2011. aastal 15 976 780 € (Meiel, 2014).                                             

Nisu kasvatamisel on fungitsiidide kasutamine lehestikuhaiguste tõrjeks oluline viis 

saagivõime hoidmisel. Fungitsiidid kaitsevad taimehaiguste eest ja aitavad kaasa 

maksimaalse saagi kujunemisele. Haigusvaba seemne, haiguskindlate sortide, õigete 

agrotehniliste võtete ja fungitsiidide oskuslik koos kasutamine on efektiivse, 

keskkonnasäästliku taimekaitse osad, võimaldades suuremat saaki.                                                  

Kuna viimasel ajal tegeletakse üha enam just minimeeritud mullaharimisega, siis antud 

harimisviis annab soodsa võimaluse patogeensete seente arengule (Sooväli et al. 2013).                                                        

Seega tuleneb vajadus selgitada erineva haiguskindlusega suvinisu sortidel erinevate 

toimeainetega fungitsiidide ühe- ja kahekordse kasutamise mõju taimede haigestumisele ja 

nisu saagikusele. 

Antud magistritöö püüabki selgitada haigustõrje effektiivust suvinisu sortidel. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Uurimustöö eesmärgid ja hüpoteesid 
 

Uurimistöö eesmärgiks on selgitada erineva haiguskindlusega suvinisu sortidel erinevate 

toimeainetega fungitsiidide ühe- ja kahekordse kasutamise mõju taimede haigestumisele ja 

nisu saagikusele.  Uurimistöös kasutatud  fungitsiidideks on Falcon Forte, mis on toodetud 

Bayer CropScience’i poolt  ning Allegro Super  mis on toodetud BASF-i poolt (Eesti 

edasimüüja Baltic Agro). 

 

Magistritöö hüpotees on esitatud järgnevalt: 

Suvinisu haigustõrje efektiivsus ja saak sõltub sordist, fungitsiidide kasutamise ajast ja 

toimeainest. 

 

Autor tänab magistritöö valmisel kaasa aidanud EMÜ dotsenti Enn Lauringson’i  ning 

EMÜ teadurit Liina Talgre’t. 
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2. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

2.1. Nisu 

 
Esimesed andmed nisu kasvatamise kohta pärinevad Ees-Aasiast VII-VI aastatuhandest 

eKr. Juba 8 000 aastat on Euroopa, Lääne-Aasia ning Põhja-Aafrika põhitoiduaineks olnud 

nisu.  Tänapäeval kasvatatakse nisu rohkem, kui ühtegi teist teraviljakultuuri, ning on 

endiselt tähtsaimaks toitaineks inimkonnale. Nisu produktsioon on suurem, kui maisil ja 

kartulil (Curtis, 1982). 

 

Joonis 1. Nisu. 

Allikas: http://thegreendivas.com 

 

Maailmas toodeti FAO (Food and Agriculture Organization; ÜRO Toidu- ja 

Põllumajandusorganisatsioon) andmetel 2013. aastal 710 miljonit tonni nisu. Võrreldes 

aastaga 2012 (670 miljonit tonni),  on toodangu maht suurenenud  seega 5,9% 40 miljoni 

tonni võrra. Peamised nisutootjad  on  Hiina, India, ning  Euroopas  Venemaa, 

Prantsusmaa, Saksamaa (FAOstat, 03.02.15). 

Kultuurliigid nisu puhul jagunevad paljas- ja sõkalteralisteks. Paljasteralistest on 

tähtsaimad harilik ehk pehme nisu (Triticum aestivum ehk T. vulgare) ja kõva nisu (T. 

durum). Mainitud liikidst on maailmas aretatud palju sorte. Nisu on võimalik kasvatada 

kõigis maailmajagudes. Põhjapoolkeral on nisu kasvatamise äärmuseks  põhjapiir 66–72 ° 

pl. Pehmet nisu saab kasvatada kaugemal põhjas kui kõva nisu. Pehme nisu teris on murdes 



 
 

5 

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

nisu sorte, sest kõva nisu vajab mandrilisemat ning kuivemat kliimat. Varem on 

kultuurtaimena laialdaselt kasvatatud ka vähenõudlikumaid sõkalteralisi nisuliike, nt. 

speltanisu (T. spelta), polb- ehk emmernisu (T. dicoccon) ja üheteranisu (T. monococcum). 

Intensiivmaaviljeluse arenedes, kui eesmärgiks sai suur saak, jäi nende nisuliikide kasvata-

mine tagaplaanile või hääbus. Üha enam kasvatatakse Eestis ka speltanisu kui vähe-

nõudliku ja tervisele kasuliku kultuuri (Eesti Entsüklopeedia, 2015). 

Eestis kasvatatav 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. Oma suure proteiini- 

ja väikese toorkiusisalduse tõttu sobib ta hästi ka jõusöödasegudesse (Eesti Põllu- ja 

Maamajanduse Nõuandeteenistsus, 2015). 

 

2.2. Suvinisu bioloogilised iseärasused 

 
Võrreldes teiste teraviljadega on suvinisu kasvutingimuste suhtes nõudlikum. Idanemisest 

tera valmimiseni vajab suvinisu aktiivsete temperatuuride (üle +10°C ) summat 1300–

1600°C. Idanema hakkab nisu küll juba +1–2°C juures kuid normaalne idanemine toimub 

alates +5°C. Öökülmasid talub oras lühiajaliselt -5– -7° C (Older, 1999).                         

Võrsumisperioodil (suvinisul tekib 1–3 võrset) on soodne temperatuur +10–15°C. Nisu 

puhul jahe ilm soodustab võrsumist ja lisajuurte kasvu. Kõik võrsed ei pruugi areneda 

üheaegselt, eriti sademeterohkel suvel. Neid võrseid, mis tekivad hiljem ja moodustavad 

pea, nimetatakse järelvõrseteks, veelgi hiljem  moodustunud võrseid, millel ei teki pead, 

nimetatakse hilisvõrseteks - need võivad raskendada koristamist ja alaneb ka terade 

kvaliteet (Eesti Põllu- ja Maamajanduse Nõuandeteenistus, 2015). 

Suvinisu veevajadus on suurem kui odral ja taliviljadel ning  juurestik on nõrga toitainete 

omastamise võimega. Transpiratsioonikoefitsent on 450–500. Saaki määrava tähtsusega on 

niiskuse olemasolu kasvu algusest loomiseni kuna siis toimub suur vegetatiivse massi 

juurdekasv; hilisem veepuudus mõjutab eelkõige terade massi juurdekasvu. Saagi kvaliteeti 

(proteiini- ja kleepevalgu sisaldus) mõjutab päikesepaisteliste päevade hulk ja ka 

õhusoojus; jahedamatel aastatel võivad kvaliteedinäitajad olla madalamad (Eesti Põllu- ja 

Maamajanduse Nõuandeteenistus, 2015). 
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Nisule on sobilikud parasniisked, keskmise ja raskema lõimisega, neutraalse reaktsiooniga 

viljakad mullad. Tugevasti tallatud õhu- ja toitainetevaestel muldadel jäävad taimed 

nõrgaks, rikutud struktuuriga hapnikuvaeses mullas hakkab orgaaniline aine lagunemise 

asemel käärima ja selles protsessis eralduvad laguproduktid on taimedele mürgised. Nisu 

kasvatamiseks ei ole sobilikud kerged liivmullad ja rasked savimullad, samuti 

turvasmullad (Older, 1999).  
2.3. Suvinisu kasvatamine Eestis 

 
Suvinisu osatähtsus on nisutoodangus tänu uute sobivate omadustega sortide 

sissetoomisele pidevalt tõusnud (Tabel 4). 

Eesti Statistikaameti andmetel on viimasel kümnel aastal  suvinisu saagikus talinisu 

saagikusest olnud madalam, väljaarvatud 2013. aasta,  kui suvinisu saagikus ületas talinisu 

saagikust. Põhjuseks, miks suvinisu ületas 2013. aastal talinisu saagikust võib olla talinisu 

kehv talvitumine,  mis võib olla tingitud õhukesest lumikatte paksusest  (Joonis 2). 

 

Joonis 2. Suvinisu ja talinisu saagikus (kg ha-1 )    Eestis aastatel 2005–2014. 

Allikas: Eesti Statistikaamet 
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Statistikaameti andmetel on suvinisu külvipind võrreldes 1980 aastaga aastaks 2014  

suurenenud  6 korda.  Aastate jooksul on olnud nii tõuse kui langusi, kuid alates 2002. 

aastast on olnud   märgata tõusutendentsi. Ainuke langus on aset leidnud 2012. aastal, 

mingilmääral võib põhjus peituda kallinenud suvinisu seemne sisseostul antud  aastal. 

Vähenenud on külvipind ka 2014. aastal 6000 ha võrra (Joonis 3). 

 

 

Joonis 3. Suvinisu külvipind (tuh ha) Eestis, aastatel 1980–2014. 

Allikas: Eesti Statistikaamet 

 

2.4. Nisu ohustavad taimehaigused 

 

Kõrgem saagikus on põllumajanduskultuuride puhul nii põllumehe kui ka sordiaretaja 

lõppeesmärk. Teravilja saagikust ja kvaliteeti mõjutavaks teguriks võib olla  põllumehe 

teadlikkus integreeritud taimekaitsest. Tähtsal kohal on teadmised taimehaigustest ning 

oskus valida efektiivseim fungitsiid. Võimalik on ka, et  tõrjet vajav haigustekitaja seen on 

resistentsuse omandanud  ning fungitsiid on oma mõju kaotanud. Kindlasti võiks 

resistentsuse tekkest teavitada Eesti Taimekasvatuse Instituudi taimekaitse osakonda, et 

vältida saagikadu ning mõttetuid kulutusi (Sooväli, 2011). 

Enim majanduslikku kahju tekitavateks taimehaigusteks suvinisu puhul on  kõrreliste 

helelaiksus (Septoria tritic), kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)  ning  DTR e. nisu 

pruunlaiksus (Pyrenophora tritic-repentis) (Krupinsky et al. 2002).  
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 2.4.1. Kõrreliste helelaiksus Septoria nodorum, Septoria tritici 

  

Kõrreliste- helelaiksuse puhul on olemas kahte liiki patogeene: Septoria nodorum ja  

Septoria tritici. Peamiselt nakatab Septoria nodorum suvinisu, Septoria tritici on  

võimeline aga sügisel või kevadel nakatama talinisu (Jellis, 2009). 

Tunnused, mis helelaiksusele viitavad on lehtedel, pähikutel ning kõrtel olevad heledad 

laigud. Lähemal vaatlemisel võib näha ka musti punktikujulisi eoslaid. Pähikute 

haigestumise korral tekivad sõkaldele laigud ning pähikud muutuvad kirjuks. 

Haigustekitaja  säilib lülieostena teradel ning taimejäänustel.  Helelaiksuse tõttu terad 

valmivad enneaegselt, väheneb ka 1000 tera mass (Bhathal et al. 2003).  

Kasvu ajal levib haigustekitaja eoste, tuule  ja vihma ning otsekontaktide kaasabil kuni 

100m kaugusele. Soodsaim temperatuur levikuks on 15–22°C  ja vähemalt üle 70%-line 

niiskuse tase õhus. Helelaiksuse arengut soosib pikem vihmaperiood. Helelaiksusele 

soodsal aastal võib haigusele vastuvõtliku sordi saagikadu olla kuni 40% (Sooväli et al. 

2007).                                                                             

Lõiveke, (2006) andmetel soodustab helelaiksusesse nakatumist rohke lämmastikuga 

väetamine. Vastupidiselt Lõivekesele on Nurk jt (2011)  leidnud, et madala huumuse- ja 

lämmastikusisaldusega mullal mineraalväetiste lisamine vähendab helelaiksuse esinemist. 
 
 
 

2.4.2. Kõrreliste jahukaste Blumeria graminis                                                                                  
 

Jahukaste (haigustekitaja Blumeria graminis) on üks laastavamaid haigusi nisu puhul kogu 

maailmas ning põhjustab  märkimisväärselt   terade kvaliteedi kui ka  saagikuse langust 

(Xin et al., 2010). 

Esmaseks haigustunnuseks  jahukaste puhul on  koheva valge seeneniidistikuga laigud 

vartel ning lehtedel, mis hiljem kolletuvad. Varastes kasvufaasides tugeval nakatumisel, 

võivad taime külgvõrsed hukkuda. Vananedes laigu kirme pruunistub ning arenevad 

ümarad seenemügarad. Kuna paljud sordid on täiskasvanult jahukastekindlad, on  haiguse 

tase kasvuhooaja varasemal perioodil kõrgem.  Tuulega levivad seeneeosed nakatavad  

esmalt ainult lehe väliskihi rakke,  kust seeneniidistik saab  kergesti vigastuste või 

õhulõhede kaudu  lehte siseneda. Soodsates tingimustes võivad  nakatuda ka ohted ja 
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viljapead. Niiske ilm on ideaalne nakatumiseks ja eoste tootmiseks, eosed arenevad 7–10 

päevaga (Clark et al. 2008). 

Optimaalseks temperatuuriks jahukaste arenemise puhul on 15–22°C ja märgatavalt on 

areng pärsitud üle 26°C korral. Teravili on  jahukastele kõige vastuvõtlikum  kiirel 

kasvuperioodil ja tema levikut soodustab taimede tihe seis suure külvinormi või rohke 

lämmastikväetise tõttu (Sooväli, 2011).                                                              

Saagi kadu võib jahukaste puhul ulatuda 25%-ni. Seega on väga tähtis saada haigus kiirelt  

kontrolli alla (Jellis, 2009).                                                      

Efektiivseim tõrjevõte on fungitsiidide kasutamine, aga oluline on ka haiguskindlamate 

sortide kasvatamine. Samuti vähendab korralik viljavaheldus  ja taimejäänuste hävitamine 

ületalve elavate haigustekitajate hulka (Sooväli, 2011). 

 

2.4.3. DTR e. nisu pruunlaiksus Pyrenophora tritici-repentis 
 

Nisu pruunlaiksusest on kujunenud  ülemaailmselt ohtlik haigus. Talinisult avastati haigus 

esmakordselt 1982. a. Kanadas Manitoba's (Lamari, et al. 1989).                       Peamiselt  

kahjustab antud taimehaigus nisu, aga võivad nakatuda ka tritikale, rukis ning oder. 

Sarnaselt jahukastele, kasutab ka antud seen  peamiselt elutegevuseks  taime orgaanilist 

ainet, eraldades taime kudesid hävitavaid toksiine. Haigustekitaja areneb  kevadeti ning 

suviti lehepinnale. Tihtipeale aetakse haigust segamini ka helelaiksusega, mille laigu 

keskel puudub aga tume täpp. Haigustekitaja eluneb sügisel  ja talvel  puhkeperioodil olles 

surnud orgaanilise aine arvelt, et kevadel olla elujõuline ning valmis infektsiooni 

tekitamiseks (Sooväli, 2011). Nakatumine on kõige intensiivsem 16–25°C juures kui on  

8–42 tunni jooksul väga märg periood. Loomisaegne infektsioon ning  lipulehe kahjustus 

on peamisi põhjusi saagikao suurenemisel.  (Lamari, et al. 1989).                                                                    

Haiguse leviku tõkestamiseks on põhilised võtted: haigusvaba seemne kasutamine 

kolmeaastase intervalliga nisu külvikord, resistentsemate sortide kasvatamine. Riski 

pruunlaiksusesse  nakatuda suurendab otsekülv või minimeeritud  mullaharimine. Laia 

tõrjespektriga fungitsiidid tõrjuvad haigustekitajat lehestikul ja pähikul, seemnete 

puhtimine vähendab seemnega edasikanduvat infektsiooni (Sooväli, 2011).                                                       
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2.5. Nisu haiguskindlus ja seda mõjutavad tegurid 
 

Taimehaiguste levik  sõltub kasvatatava kultuuri sordist ja ilmastikust ning saagi tasemest, 

fungitsiidide kasutamine varieerub aastati ja kultuuriti. Kindlasti tuleks haiguste tõrjega 

arvestada kaasaegsete kõrgesaagiliste kvaliteetsortide puhul. Eripärasused ilmnevad 

fungitsiidide mõjus, toimides osade mikroseente suhtes paremini kui teiste (Baltic Agro, 

2015).    
2.5.1. Agrotehnika mõju nisu haiguskindlusele  
Agrotehnikal on tähtis osa taimekahjustajate  vähendamisel  ning mängib olulist rolli ka 

mikrofloora ning fauna säilitamisel. Õige mullaharimine, optimaalne külviaeg, 

külvisügavus, viljavaheldus ja väetamine on tähtsad aspektid taimede vastupidavuse 

suurendamisel haigustele ning kahjuritele (Volovik, et al. 1980). 

Teravilja teravilja järel kasvatades, võib saagikus väheneda märkimisväärselt koguni 15–

25%. Lisaks võib monokultuurne kasvatus suurendada  umbrohtumist (Lõiveke et 

al.1998).                                                                                                                      

Eelviljadena vähendavad nisutaimede haigestumist liblikõielised, kartul, köögiviljad ja 

ristõielised. Haiguste allikaks võib pidada aga kõrrelisi heintaimi, seega tasuks vältida 

suvi- ja talinisu põldude rajamist kõrreliste heintaimede lähedale. 

Liblikõielised  ja ristõielised intensiivistavad fütopatogeenidele antagonistliku mulla 

mikrofloora arengut, seeläbi vähendades  mulla nakkuskoormust (Champeil, et al. 2004).                                                                     

Tihti on haigustele vastuvõtlikumad need  sordid, millel on suurem saagipotentsiaal. Siiski 

peab ka  haiguskindlate sortide kasvatamisel kasutama fungitsiide, kuigi fungitsiidide 

kogused võivad olla väiksemad (Lõiveke, 1999).                                                                    

Minimeeritud mullaharimise puhul on oht  Fusarium seente arenguks ning säilimiseks. 

Haiguste hävitamiseks on otstarbekas kasutada kündi, kus siis haigustekitaja viiakse 

taimejäänustega mulla sügavamasse kihti, kus see mulla mikrofloora kaasabil hävib. 

Otsekülv kujutab endast ohtu, kuna mulla pinnal on rohkesti taimejäänuseid, mis tõstavad 

mulla temperatuuri ning niiskuse taset. Tekib orgaanika, mis rikastab mulda süsiniku ning 

lämmastikuga.  Suureneb ka seente ning bakterite biomass, huumus ning muld muutub 

tänu neile  happelisemaks ning sobivamaks seentele (Champeil, et al. 2004). 



 
 

11 

 Tasakaalustatud väetamine  on  tähtis taimede kasvu  seisukohalt, kuna väldib taimede 

lamandumist ja soodustab seisukindlust. Üleliigne lämmastikuga väetamine, muudab 

taimede rakud kergemini haavatavamaks ning taimed on haigustele rohkem vastuvõtlikud. 

Nisu  puhul on lämmastikuga üleliigne väetamine seotud kõrres oleva ligniini ja tselluloosi 

konsistentsi muutusega, millest tulenevalt taim lamandub (Wei, et al. 2008).                                                                                                                    

Mulla antifütopatogeenset võimet tõstab orgaaniliste väetiste süstemaatiline kasutamine, 

ning sealt tulenevalt väheneb ka juurehaiguste esinemine (Lõiveke, 1999).       

                                                            

2.5.2. Sordi mõju nisu haiguskindlusele 
 

Ennekõike oleneb sordi valik nisu kasvatamise eesmärgist (toidunisuks, söödanisuks); 

mullastikust; sortide omadustest jms. Meie tingimustes peaks ennekõike eelistama sorte, 

mille kasvuaeg ei ületa 106 päeva. Sel juhul on tõenäoliselt võimalik koristada õigeaegselt 

külvatud nisu enne suuremate vihmade tulekut ning ära hoida terade peas kasvamaminekut 

(langemisarvu vähenemist) ja terade nakatumist hallitusseentega (Eesti Põllu- ja 

Maamajanduse Nõuandeteenistus, 2015).   

 Sort on oluline seetõttu, et erinevad sordid on haiguste suhtes erisuguse vastuvõtlikkusega. 

Tähtis on kasvatada haigustele ja kahjuritele vastupidavaid ning umbrohtude suhtes 

konkurentsivõimelisi sorte. Haiguskindlamatel sortidel toimuvad nakatumine ja 

patogeenide areng aeglasemalt, haiguste kahjulik mõju saagile on väiksem. See võimaldab 

oluliselt vähendada keemiliste taimekaitsevahendite kasutamist. Sordi valikul tuleks 

kindlasti arvestada ka seisukindlust ja kasvuperioodi pikkust (Lõiveke et al. 2012). 

Vastuvõtlikumaid sorte tuleb hakata pritsima kergema lööbe juures kui vähem 

vastuvõtlikke. Resistentsete sortide kasvatamisel haigustele vähemsootsates tingimustes 

saab kasutatavaid fungitsiidikoguseid oluliselt vähendada. See nõuab senisest 

intensiivsemat resistentsusaretust, mis loob alused keskkonnasõbralikumaks taimekaitseks 

(Jorgensen, et al.  2003).           

Teravilja oluline saagistruktuuri näitaja on 1000 tera mass. Nisu kokku- ostjale või 

jahvatajale on tähtis teada ka mahumassi, kuna see viitab viljapartii puhtusele ja 

jahvatusomadustele. Kuigi 1000 tera mass ja mahumass sõltuvad peamiselt just sordi 

geneetilistest omadustest, mõjutavad neid lisaks ka kasvutingimused, eriti  küpsemise ja 

tera täitumise aegne ilmastik (Sooväli, et al. 2012).                                                          
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Eesti tingimustesse on sobilik sort  ́Manu ́, antud sort on keskmise saagi ja 1000 tera 

massiga, hea seisukindlusega, kõrge langemisarvu ja kõrge kleepvalgu sisaldusega. 

Miinuseks võib tuua vastuvõtlik jahukastele ja pruunroostele, väiksema saagikusega, kuid 

see eest on hea kleepvalgu sisaldusega. Sobib kasvatamiseks ka happelistel muldadel (Eesti 

Sordileht). 

 

2.6. Fungitsiidide toimemehanism ja töös kasutatud fungitsiidid 

 
Fungitsiidideks nimetatakse mikroseente poolt taimedele põhjustatavate kahjustuste 

kaitseks ja raviks kasutatavaid vahendeid (Baltic Agro, 2015). Üldteada on fungitsiidide 

kasutamise efekt taimehaiguste tõrjel ja saagi suurendamisel (Dimmock, et al., 2002). 

Seetõttu on nisu  kasvatamisel lehestikuhaiguste tõrjeks oluline kasutada  saagivõime 

hoidmiseks fungitsiide (Sooväli, et al. 2013).                                                                          

Fungitsiide saab liigitadada kahte põhikategooriasse: süsteemsed fungitsiidid ning 

kontaktsed fungitsiisid (Dias, 2012).                 

 
Süsteemsed fungitsiidid 
 

Süsteemsed fungitsiidid on välja töötatud 1960-ndatel aastatel. Süsteemsed fungitsiidid 

imenduvad pritsimise järel taimemahla, haigustekitaja hävitatakse, takistatud on ka  

eoskandjate moodustumine ning haiguse edasine levik.  Peamiselt imenduvad fungitsiidid  

pehmetesse taimerakkudesse. Antud fungitsiidid ravivad nii olemasolevat seenhaigust, ning 

profülaktika mõttes  kaitsevad taime nakatumast uutesse haigusesse (Deacon, 2007).                                                                                   

Süsteemsed fungitsiidid on tänapäeval laialdaselt levinud, võrreldes kontaktsete  

fungitsiididega on hinnad süsteemsete fungitsiide puhul 2 korda kallimad. Süsteemsete 

fungitsiidide puhul on  võimalus, et haigustekitaja  saavutab resistentsuse vaid ühe geeni 

muteerudes. Seetõttu on tähtis kasutada erinevate gruppide erinevate 

toimemehhanismidega fungitsiide (Dias, 2012). 

 
Kontaktsed fungitsiidid 
 

Antud fungitsiidid on välja töötatud 1930-ndatel aastatel.  Kontaktsed fungitsiidid on 
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lehepinda kaitsva toimega, eosed hävitatakse idanemise või sissetungimise faasis. Tähtis 

on, et kogu taime pind saaks kaetud fungitsiidiga, sest kontaktsete fungitsiidide toimeaine 

avaldab mõju vaid kohale, kuhu see on peale kantud. Kindlasti peaks taime töötlemist 

fungitsiidiga kordama, et  saaksid kaetud ka uued  juurdekasvanud osad (Deacon, 2007).                             

Kontaktsed fungitsiidid  on küllaltki laialt levinud, kuna seente  resistentsust  esineb harva 

ning hinna poolest on nad samuti odavamad kui süsteemsed fungitsiidid (Dias, 2012). 

 

2.6.1. Falcon Forte 
 

Falcon Forte on laia toimespektriga süsteemne fungitsiid haiguste tõrjeks tali- ja suvinisul, 

tali-ja suviodral, rukkil ning kaeral. Fungitsiid sisaldab kolme toimeainet: protiokonasool 

53g l-1, siproksamiin 224g l-1, tebukonasool 148g l-1. Falcon Forte tõrjub effektiivselt nii 

lehtedele kui pühikutele lööbivaid haigusi. Mõjub nii profülaktiliselt kui ravivalt-pritsides 

esimeste haigustunnuste esinemisel, lööbinud haigustekitaja areng peatub ning 

seenpatogeen sureb. Mõju kestus sõltub peamiselt haiguse leviku kiirusest ja 

intensiivsusest, kasutatud kulunormist ja pritsimise kvaliteedist. Mõju kestus on tavaliselt 

3–4 nädalat. Fungitsiidi võib segada ka teiste preparaatidega (fungitsisiid,herbitsiidid, 

insektitsiidid ja vedelväetised). Minimaalne õhutemperatuur pritsimisel, mille juures 

preparaat toimin on: +5 °C jahukaste tõrjel ning +12 °C teiste haiguste tõrjumisel (Bayer 

CropScience, 2015). 

 

2.6.2. Allegro Super 
 

Allegro Super on laia tõrjespektriga kaitsev ja raviv süsteemse toimega fungitsiid suvi- ja 

talinisu, suvi- ja taliodra, rukki, triticale ja kaera haiguste tõrjeks. Fungitsiid sisaldab kolme 

toimeainet: metüülkresoksiim 83g l-1, epoksikonasool 83g l-1, fenpropimorf 317g l-1. 

Kolme erineva toimaine kombinatsioon annab väga laia tõrjespektri kindlustades sellega 

märgatava saagi suurenemise. Tagamaks fungitsiidi parimat toimet, tuleks pritsida 

ennetavalt või haiguste nakatumise faasis. Allegro Super’il on raviv toime roostetele, 

jahukastele ja septorioosidele (Baltic Agro, 2015). 
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3. MATERJAL JA METOODIKA 

3.1. Suvinisu katse korraldamine ja läbiviimine 
 

Teraviljade katse fungitsiididega oli rajatud Tartumaal asuvale Pilsu talu tootmispõllule 

2012. aastal. Katse rajati näivleetunud savi-liivmullale (Stagnic Luvisol, WRB 

klassifikatsiooni järgi). Künnikihi tüsedus oli 27–29 cm, pHKCl 7,2 ja mulla tasakaaluline 

lasuvustihedus 1,4–1,45 g cm-3. Katsepõllu huumushorisonti iseloomustavad järgmised 

näitajad: Corg 1,8 %, P 34 mg kg-1, K 191 mg kg-1 (P, K on määratud Mehlich III meetodi 

järgi). 

  

Katses oli 7 suvinisu  sorti, mis olid valitud erineva haiguskindluse järgi. Katse rajati 

kolmes korduses, katselapi suurus oli 5 m2 (Lisa1). Külvisenorm oli suvinisul 550 idanevat 

seemet m-2. 

Eelviljaks oli 2011. aastal suviraps. Suvinisu katse väetamine ja umbrohutõrje toimus 

samal ajal, samade normide ja preparaatidega kui üldpõllul. 

Katses kasutati kolme tõrjevarianti – fungitsiidiga varane (BBCH 29–33), hiline (BBCH 

55–65) ja kahekordne pritsimine (BBCH 29–33 ja BBCH 55–65) ning fungitsiidiga  

pritsimata kontrollvarianti (pritsiti veega) (Lisa 1).Kõiki sorte pritsiti sõltumata nende 

arengufaasist samal päeval. Esimene pritsimine tehti 18. juunil ning teine pritsimine 09. 

juulil (Veekulu 300 l ha-1). 

 

Katses kasutati järgmisi fungitsiide teraviljade erinevates kasvufaasides (tabel 1): 

 

Tabel 1. Katses kasutatud fungitsiidid ja kulunormid 

 BBCH 29–33 BBCH 55–65 BBCH 29–33+ 55–65 
suvinisu Falcon Forte 0,4 l ha-1 Allegro Super 0,5 l 

ha-1 
Falcon Forte 0,4 l ha-1+ 
Allegro Super 0,5 l ha-1 
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Taimehaiguste esinemist hinnati enne igat pritsimist 18. juunil (BBCH 29–33) ja 09. juulil 

kasvufaasis BBCH 55–59 ning 23. juulil kasvufaasis BBCH 69–75. Taimehaigusi hinnati 

haiguste kaupa igal katselapil 10 kohast kahel ülemisel lehel. Hinnati nakatunud lehepind 

väljendatuna %-des.  

Saak koristati kombainiga Sampo ja kuivatati. Saagi arvestus on tehtud 14% niiskuse 

juures. 

Fungitsiidide kasutamise majandusliku efektiivsuse arvutamiseks võeti nisu 

kokkuostuhinnaks 2012. aasta II. poolaasta keskmine nisu  kokkuostuhind (215.44 € t), 

teraviljade kokkuostuhindade aluseks on Statistikaameti andmebaas. Pritsimistööde 

maksumuseks on arvestatud 12.536 € ha -1 (ETKI, 2015).  Fungitsiidide hinnad on saadud 

nende edasimüüjatelt (Scandagra AS, Baltic Agro AS ).                                                                                                                          

Kõik kasvufaaside tähistused käesolevas töös on BBCH süsteemis (Stauß et al., 1994).  

 

Saagiandmed töödeldi dispersioonanalüüsi (ANOVA) meetodil 95% usalduspiiri juures. 

Suvinisu lehehaigustesse nakatumise keskmised väärtused on esitatud standardveaga ( ± 

SE).  

 

 3.2. Katseaasta ilmastik 

 
2012. aasta taimekasvuperiood oli jahe ja vihmane (Tabel 2 ). Sajuperiood 2012. aasta  

maikuus muutis põllud pehmeks ja peatas põllutööd mitmeks päevaks, kuid enamasti oli 

võimalik külvata suviteraviljad optimaalsel ajal. Tugevate sadude järel tekkis aga mullale 

koorik, mis takistas taimede tärkamist ning seda eriti suvirapsi põldudel. Juunikuu 

öökülmad põhjustasid taimedele stressi ning seetõttu talusid põllukultuurid kemikaalidega 

pritsimisi halvemini kui tavaliselt. Suviteraviljadele oli kuu esimese poole jahedus ja 

aeglasem areng soodne võrsumiseks, juurdumiseks, pea algete tekkeks. Eelnevalt mainitu 

on eelduseks suuremale saagile. Juuli keskmine temperatuur oli keskmisest soojem, 

sademeid oli piisavalt. Koristusperiood algas sajuselt, kuid siis järgnes ligi kümnepäevane 

peaaegu vihmata periood, mis oli viljakoristuseks soodne (Keppart, 2012). 
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Tabel 2. 2012. Katseperioodi ilmastik (aprill–august) võrreldes 1969–2011 aastate 
keskmisega 
Kuu Temperatuur (ºC) Sademed (mm) 
  2012 1969–2011 2012 1696–2011 
Aprill 5,0 4,7 42,0 26,5 
Mai 11,8 11,4 81,6 57,6 
Juuni 13,6 15,4 100,6 75,9 
Juuli 16,7 17,5 75,0 70,4 
August 15,8 16,1 87,4 89,2 
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4. UURIMISTÖÖ TULEMUSED 

4.1. Fungitsiidide mõju suvinisu lehestiku haigustele 2012. a. 

4.1.1. Nisu haigusfoon enne pritsimist 

  

 

Nisu kasvatamisel on tähtis, et lehestikuhaiguste lööbimisel kasutataks nende tõrjeks  

fungitsiide, et vältida haiguse edasist arengut (Sooväli et al., 2013).  Taimehaiguste tõrjega 

tuleb alustada ennetavalt või kohe haiguste levimise algperioodil, sest tõrjega hilinemisel 

võib fungitsiidide toime haigustekitajale olla väga madal (Hedge et al., 1999).                        

Pritsimiseelsete andmete analüüsist selgub, et  erinevatel suvinisu sortidel tuvastati 18. 

juunil nakatumine vaid ühte haigusesse, milleks oli jahukaste. Varane jahukaste nakkus 

vähendab võrsumist, hiline aga “roheliste lehtede ala”, seega teravilja saagikust. 7 sordist 

esines jahukastet  5 sordil. Kõige vastuvõtlikumad  haigusele olid  7 sordist esines 

jahukastet koguni 5 sordil. Kõige vastuvõtlikumad  haigusele olid  sort ´Mooni´, mille 

lehepind oli jahukaste poolt kahjustatud 5% ulatuses, Manu (4%)  ning ´Specifik´(3%). 

Haiguskindlad sordid olid aga ´Uffo´ ning ´Diskett´ (Joonis 4). 

Eesti Taimekasvatuse Instituudi andmetel on ´Mooni´ ja ´Manu´ varased suvinisu sordid, 

mis on vastuvõtlikud jahukastele. Sort ´Uffo´ on jahukastekindel  ning helelaiksusele 

keskmiselt vastuvõtlik. ´Quarna´ on vastuvõtlik helelaiksusele, jahukastele aga vähem. 

´Specifik´ on aga keskvalmiv hea haiguskindlusega sort. 
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Joonis 4. Kasvufaasis BBCH 29–33  suvinisu sortide  lehehaigustesse nakatumine 

(haigestunud lehepinna %), enne pritsimist fungitsiidiga Falcon Forte. Vearibad joonisel 

tähistavad standardviga ( ± SE) 

 

Jahe ja sajune ilmastik ei soosinud haiguste edasist arengut. Kui ilm oleks muutunud 

soojaks ja kuivaks, ning sajuperioodidega vahelduvaks, oleks haiguste areng olnud väga 

kiire ja hilisem pritsimine poleks enam mõju avaldanud. 

Hilisemas kasvufaasis enne pritsimist  lehestikuhaiguste hindamisel 9. juulil esines lisaks 

jahukastele ka helelaiksust. Selleks ajaks oli ´Moonil´ haigestunud lehepind suurenenud: 

jahukaste poolt oli kahjustatud lehepind 7,5% ulatuses ning helelaiksuse puhul 10% 

ulatuses. Lisaks sort ´Moonile´ esines helelaiksust ka sordil ´Granny´ (2,5%). Jahukaste oli 

arenenud ka sortidel ´Specifik´ ja ´Diskett´. Nende lehestik oli kahjustatud jahukaste poolt 

5% ulatuses. Haigusi ei tuvastatud sortidel ´Quarna´ ja ´Uffo´ (Joonis 5). Seega oli antud 

aastal  enamlevinuks haiguseks jahukaste. Ka 2010. aastal oli Pilsu talu põldudel juuni 

alguses enamlevinuks suvinisu haiguseks jahukaste    (Koppel et al., 2011). 
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Joonis 5. Suvinisu sortide  lehehaigustesse nakatumine (haigestunud lehepinna %), enne 

pritsimist kasvufaasis BBCH 55–59. Vearibad joonisel tähistavad standardviga (± SE) 
 

4.1.2. Haigustõrje efektiivsus 

 

Fungitsiidi efektiivsus sõltub pritsimise ajast, kulunormist ja katvusest (Mesterhazy, 2003), 

kuid efektiivse ja stabiilse haigustõrje annab fungitsiidi õigeaegne kasutamine koos 

haigusresistentse sordi kasvatamisega. (Jørgensen et al., 2008).  

Varases kasvufaasis (BBCH 29–33) pritsiti suvinisu fungitsiidiga Falcon Forte 0,4 l ha-1. 

Falcon Forte on süsteemne fungitsiid, mis on eriti tõhus kõrreliste jahukaste tõrjel. Peale 

fungitsiidiga pritsimist haiguste hindamisel 23. juulil, selgus  fungitsiidita kontrollvariandi 

puhul, et haiguskahjustused olid suurenenud. Kõige suurem kahjustus oli sortidel 

´Specifik´ ning ´Manu´, mille lehestik on kahjustatud helelaiksuse poolt  vastavalt 22,5% 

ning 20%. Usaldusväärselt oli jahukaste poolt kahjustatud ka sort ´Mooni´, mille kahjustus 

kontrollvariandis oli 20%. Pritsimata kontrollvariandi põhjal saab pidada kõige  

haiguskindlamateks sortideks ´Granny´ ja ´Diskett´, millel olid vaid helelaiksuse 

kahjustused vastavalt (4%) ja  (7%) lehepinnast. DTR-i poolt oli kahjustatud vähesel 
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määral sort ´Uffo´. DTR-i vähene levik võis tuleneda heast agrotehnikast. Üldisel peetakse 

DTR-i kahjustust klassikalise agrotehnika puhul suhteliselt vähelevivaks. Haigustekitaja on 

ohtlik minimeeritud harimise korral (Sooväli, 2011).                  

Võrreldes kontrollvarianti  varase pritsimisega, siis on  näha, et märkimisväärset mõju oli 

pritsimine avaldanud sortidele ´Manu´ ja ´Specifik´. ´Manu´ ja ´Specifiku´ kahjustus 

helelaiksuse poolt on pritsitud variandis 3 korda madalam võrreldes kontrolliga. Samuti oli  

madalam kontrollvariandist ka ´Mooni´ jahukaste kahjustus (vastavalt 20 ja 5%). Kõige 

vähem lehehaigusi esines peale varases kasvufaasis tehtud pritsimist sortidel  ´Quarna´, 

´Uffo´ ja ´Diskett´ (Joonis 6).                                                                                                                                       

 
Joonis 6. Suvinisu sortide  lehehaigustesse nakatumine (haigestunud lehepinna %), 

fungitsiid Falcon Forte  kasutamisel kasvufaasis BBCH 29–33 (varajane pritsimine). 

Vearibad joonisel tähistavad standardviga ( ± SE) 

 

Hiline pritsimine kasvufaasis BBCH 55–65 fungitsiidiga Allegro Super ei olnud efektiivne  

sordi  ´Mooni´ puhul. Võrreldes kontrollvariandiga on nakatumine tõusnud 2,5%. 

Jahukastesse haigestumise vältimiseks tuleks kasvatada haiguskindlamaid sorte. Kindlasti 

tuleks vältida fungitsiide, mille suhtes on antud haigustekitaja resistentne (Lõiveke, 2013). 

Helelaiksusele oli suhteliselt vastuvõtlik sort  ´Manu´, võrreldes kontrollvariandiga on 

lehestiku nakatumine vähenenud küll 8%. Sortidel ´Uffo´, ´Granny´, ja ´Disket´ antud  

haigust ei esinenud. Vähesel määral oli hilisel pritsimisel, võrreldes kontrollvariandiga, 

madalam ka sordi ´Quarna´ nakatumine jahukastesse. Haiguskindlad sordid jahukastele 
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olid ´Uffo´ kui ka ´Diskett´. Mõlema sordi lehepind  oli hilise pritsimise korral jahukaste 

poolt kahjustatud 5%  (Joonis 7).                                                                 

 

 
Joonis 7. Suvinisu sortide  lehehaigustesse nakatumine (haigestunud lehepinna %),  

fungitsiid Allegro Super kasutamisel kasvufaasis BBCH 69–75 (hiline pritsimine). 

Vearibad joonisel tähistavad standardviga ( ± SE) 

 

Kahekordsel pritsimisel fungitsiididega Falcon Forte kasvufaasis BBCH  29–33  ja   

Allegro Super kasvufaasis BBCH 55–65 oli  märkimisväärne mõju olnud sortidele ´Manu´, 

´Specifik´  ning ´Mooni´. Esimese kahe puhul haigestumine helelaiksusesse võrreldes 

kontrollvariandiga madalam 2 korda ning ´Mooni´ puhul haigestumine jahukastesse samuti 

2 korda madalam. Siiski oli peale pritsimist lehestik haigustekitaja poolt enim kahjustatud  

just ikkagi  sortidel  ´Manu´, ´Quarna´, ´Mooni´ ning ´Specifik´. Samuti nagu ka varajases 

faasis pritsimisel, oli nakatunud pritsitud variandis sort ´Granny´ DTR-i.  Üldiselt võib 

öelda, et varajasem  pritsimine oli efektiivsem, kuna hilise pritsimise puhul olid haigused 

sortide lõikes jäänud suhteliselt samaks, kuid suurenes haiguste poolt kahjustatud 

lehepinna suurus. Seda kinnitavad ka varasemad uuringud (Pool, et al. 2014), kus leiti et 

üldiselt kaitsevad fungitsiidid  taime paremini just profülaktilisel pritsimisel, mitte haiguse 

olemasolul. 
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Haiguskindlamad  sordid on  peale kahekordset pritsimist  jäänud  samaks, milleks on 

´Uffo´ ning ´Diskett´. (Joonis 8). 

 

Joonis 8. Suvinisu sortide  lehehaigustesse nakatumine (haigestunud lehepinna %), 

fungitsiidid Falcon Forte ja Allegro Super kasutamisel kasvufaasis BBCH 69–75 

(kahekordne pritsimine). Vearibad joonisel tähistavad standardviga ( ± SE) 

 

Võrreldes kõiki kolme fungitsiididega töödeldud variante saab järeldada, et kõige 

efektiivsem oli just varajane pritsimine 18. juunil fungitisiidiga Falcon Forte. 

 

4.1.2. Fungitsiidide mõju suvinisu saagikusele 
 

Tavaliselt on saagi ja esinevate taimehaiguste nakkuse vahel negatiivne korrelatsioon. 

Teravili annab suurema saagi, kui sobivad sordid kasvavad soodsas keskkonnas, kus 

patogeenid kas puuduvad üldse või on haiguste tase madal (Fry, 1993).  Antud katse 

saagiandmete analüüsil selgub, et varajasel pritsimisel fungitsiidiga Falcon Forte 

kasvufaasis BBCH 29–33 on enamike sortide saagid madalamad võrreldes 

kontrollvariandiga, kuid saagilangus ei ole statistiliselt usutav. Sordi ´Granny´ saak oli 

võrreldes kontrollvariandiga (pritsimata variant)  vähesel määral suurenenud (tõus 35 kg 

ha-1  kohta). Ülejäänud sortide puhul oli pritsimine avaldanud saagile negatiivset mõju. 
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Kõige madalam on sort ´Quarna´ saak (-701 kg ha-1 kohta võrreldes kontrollvariandiga). 

Võttes arvesse kõik sordid, oli pritsitud sortide saak madalam võrreldes kontrollvariandiga.      

Katseaastal olid suvinisu keskmised saagid head, ületades kõigi variantide puhul 5t  ha-1 

piiri. Statistikaameti andmetel oli 2012. aastal Eestis suvinisu keskmine saagikus 3102 

kg/ha. Analüüsides sorte, selgub, et  usutavalt   suurema saak varajase pritsimise korral oli 

sordil Uffo (6999 kg ha-1), võrreldes madalama keskmise saagiga sordil Manu (5207 (kg 

ha-1) (p<0.05) (Joonis 9).  

 

Joonis 9. Suvinisu keskmine saak (kg ha-1),  varajane pritsimine kasvufaasis  BBCH 29–33 

fungitsiidiga Falcon Forte. Vearibad joonisel tähistavad standardviga ( ± SE) 

 

Hilisemal pritsimisel  kasvufaasis BBCH 55-65 fungitsiidiga Allegro Super olid tulemused 

suhteliselt sarnased  varasema pritsimise tulemustega. Üldiselt oli fungitsiid Allegro Super 

mõjunud  suvinisu saaki pärssivalt. Kontrollvariandiga võrreldes oli keskmine saak 

tõusnud vaid sortidel ´Uffo´ ja ´Granny´. Sordil ´Granny´ oli enamsaagiks 154 kg ha-1. 

Kõige enam oli saagikus vähenenud sordil ´Quarna´, mille saagikaoks oli 492 kg ha-1. 

Sortides oli kõige suurem saak jällegi sordil ´Uffo´ (7112 kg ha), ning madalam sordil 

´Manu´. Võrreldes katses olnud sorte, selgub, et  usutavalt suurem saak hilise pritsimise 

korral oli sordil ´Uffo´ (7112 kg ha-1) (p<0.05) (Joonis 10). 
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Joonis 10. Suvinisu keskmine saak (kg ha-1),  hiline  pritsimine fungitsiidiga Allegro 

Super. Vearibad joonisel tähistavad standardviga ( ± SE) 

Kahekordne  pritsimine  nii kasvufaasis BBCH 29–33 kui ka kasvufaasis BBCH 55–65 

fungitsiididega Falcon Forte ning Allegro  Super oli mõjunud enamustele sortidele 

negatiivselt. ´Granny´ saak oli jäänud samale tasemele kontrollvariandiga (saak tõusnud 18 

kg ha-1). Saak oli sortidest kõige kõrgem sordil ´Uffo´ (6474 kg ha-1) ning madalam sordil 

´Mooni´ (4959 kg ha-1). Vaadeldes sortide saake, selgub, et usutavalt  suurema saak 

kahekordse pritsimise korral oli sortidel ´Uffo´ (6474 kg ha-1) ja ´Granny´ (6315 kg ha-1) 

(p<0.05) (Joonis 11). 

 

Joonis 11. Suvinisu keskmine saak (kg ha-1),  pritsimine  fungitsiididega Falcon Forte ja 

Allegro Super. Vearibad joonisel tähistavad standardviga ( ± SE) 
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Võrreldes kontrollvarianti kõigi kolme pritsitud variandiga  (pritsimine varajaselt 

fungitsiidiga Falcon Forte, pritsimine hilisemalt fungitsiidiga Allegro Super ning pritsimine 

mõlema fungitsiidiga), võib järeldada, et kõige kõrgem oli saak pritsimata kontrollvariandi 

puhul. Saagilt järgnes hilise pritsimise variant. Kõige madalam oli saak kahekordse 

pritsimise puhul. Kuna taimed olid nakatunud haigustesse suhteliselt minimaalselt, võib 

oletada, et madala haiguste taseme juures, tekitab taimekaitsevahendi kasutamine 

taimedele stressi. Seda on kinnitanud oma katsetulemuste põhjal ka Oerke (2006), kes 

uuris erinevate pestitsiidide kasutamise võimalikku mõju kultuurtaimedele. 

 

Tabelist 3 selgub,  et sortide ´Manu´, ´Quarna´, ´Mooni´, ´Specifik´ ja ´Diskett´ puhul  

mõjus kahekordne pritsimine statistilselt usutavalt saaki vähendavalt. Statistiliselt usutavat 

mõju ei avaldanud aga kahekordne pritsimine sortidele ´Uffo´ ja ´Granny´. Võrreldes 

erinevaid pritsimise variante, selgus, et usutavat mõju saagile võrreldes kontrolliga avaldas 

ainulte kahekordse pritsimine (p<0.05). Siit saab järeldada, et madala haigustaseme juures 

ei ole pritsimine vajalik, tekitab lisastressi. Alati tuleb lähtuda ilmaprognoosist, mitte 

tootjafirma soovitustest. Tootjafirma soovitab kindlas kasvufaasis kindlaid preparaate 

kasutada. 
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Tabel 3. Suvinisu saak sõltuvalt sordist ja pritsimise ajast 

  Saak kg ha-1   

  BBCH 29–33 BBCH 29–33+ 55–65 BBCH 55–65     

  

Falcon Forte Falcon Forte 0,4 l ha-1 + Allegro Super 

kontroll PD 0,05 

0,4 l ha-1 Allegro Super 0,5 l ha-1   0,5 l ha-1   
Manu 5207 5019* 5433 5459 414,1 

Quarna 5258 5082* 5467 5959 758,2 

Mooni 5492 4959* 5619 5730 682,1 

Specifik 6433 5961* 6355 6584 530,2 

Uffo 6999 6474 7112 7007 574,6 

Granny 6332 6315 6451 6297 139,9 

Diskett 6204 5750* 6357 6459 626 

PD 0,05** 679,9 635,6 626,3 507,3   
      
* veergudes on statistiliselt usutav erinevus kontrollvariandi suhtes (erinevus on usutav, PD 
0.05 juures) 
**ridades sortide vahelised erinevused (PD 0.05) 
 
 
Faktorite koosmõju (sort + pritsimise aeg) uurimisel, selgus, et mõlemad faktorid 

avaldavad usutavat mõju suvinisu saagile. Saak sõltub usutavalt pritsimise ajast (F=18.00, 

p<0.0001), ent pritsimisaja mõju saagile on väiksem (11.97%) ning saak on peamiselt 

mõjutatud sordi poolt (84.04%). Sordi ja pritsimisaja koosmõju ei ole antud katses oluline 

(F=0,46, p<0.93). 
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Tabel 4. Katsefaktorite mõju (sort + pritsimise aeg) suvinisu saagile 95% usalduspiiri 

juures. 

 Suvinisu saak 

Sort F= 38,3; p<0.00001 

Pritsimise aeg F= 18,0; p<0.0005 

Sort x pritsimise aeg F= 0,46; p<0.93 

 

 

4.3.Fungitsiide kasutamise majanduslik analüüs 

4.3.1. Fungitsiidide kasutamise majanduslik analüüs suvinisul  2012. aastal 
 

Katses kasutatud fungitsiidide majandusanalüüsil leiti puhaskasum, mis on arvutatud 

lähtuvalt enamsaagist ning sisaldab pritsimistöö maksumust. Pritsimise puhul lähtuti 

sellest, et tegemist on traktoril rippes oleva pritsiga (12 meetrine), mille jõudluseks on 5 ha 

tunnis. Ühe hektari pritsimise maksumuseks on võetud 12.536 € ha -1 (ETKI, 2015).  

Arvutused on tehtud eurodes 1 hektari kohta ning tabelis 5 on välja toodud fungitsiidide 

hinnad (sisaldab käibemaksu 20%).  Nisu  kokkuostuhinna  puhul on  võetud 2012. aasta  

II. poolaasta keskmine nisu kokkuostuhind (215.44 € t-1).  

Tabel 5. Fungitsiidide hinnad koos 20% käibemaksuga (€ l kg-1), edasimüüjad Eestis 

Fungitsiid Hind, € l -1 Edasimüüja  
Falcon Forte  0,4 l ha-1 35. 21 Scandagra Eesti AS 
Allegro Super 0,5 l ha-1 52. 80 Baltic Agro AS 

 

Jooniselt 12 selgub, et  kasumit ei saadud ühegi fungitsiidi kasutamise puhul.  Antud aastal 

on fungitsiidide kasutamise puhul tegemist kahjumiga. Antud katses arvutatud 

kasum/kahjum näitab fungitsiidide kasutamise tasuvust. Enamsaaki võrreldes 

kontrollvariandiga saadi vaid hilise pritsimise puhul sordil ´Uffo´. Enamsaagiks kujunes 95 

kg ha-1. Kahjuks ei toonud selline enamsaak samuti kasumit, kuna kahekordse pritsimise 

puhul oli kulu hektarile kõrgem, kui ühekordse pritsimise korral (65,6 €/ha-1). Varajase 

pritsimise puhul on suurim kahjum sordil ´Quarna´ (-178 € ha-1). Kõige vähem saadi 

kahjumit antud pritismisel sordi ´Granny´ puhul (-19 € ha-1).                                  
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 Hilise pritsimise puhul on suurim kahjum samuti sordil ´Quarna´ (-145 € ha-1). Kõige 

vähem kahjumit saadi  nagu ka varajase pritismie korral aga sordil  ´Granny´ (-6 € ha-1). 

Kahekordsel pritsmisel on suurim kahjum sort ´Quarna´ puhul (-245 € ha-1); ning väiksem 

kahjum jällegi sordil ´Granny´ (-62 € ha-1). 

 

 

Joonis 12. Fungitsiididega pritsimisel enamsaagist saadav kasum/kahjum, € ha-1 
 
 
Suurt kahjumit teeniti  kahekordsel  pritsimisel fungitsiididega Falcon Forte ja Allegro 

Super. Suurim kahjum  saadi  sordi ´Quarna´  -254 € ha-1 ning sordi ´Mooni´  -232 € ha-1 

kahekordsel pritsimisel.  

Summaarselt liites kokku erinevate sortide kahjumid hektari kohta, saame kahekordse 

pritsimise kahjumiks 7 sordi puhul -1306 €   hilise pritsimise kahjumiks -423 € ning 

varajase pritsimise kahjumiks -524 € . Kokkuvõtvalt võib öelda, et enim kahjumit teeniti 

sordiga ´Quarna´ ning kahjum oli väiksem sordi ´Granny´ puhul.                                                                                              
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5. KOKKUVÕTE JA JÄRELDUSED  
Antud uurimustöö eesmärgiks oli selgitada erineva haiguskindlusega suvinisu sortidel 

erinevate toimeainetega fungitsiidide ühe- ja kahekordse kasutamise mõju taimede 

haigestumisele ja nisu saagikusele. Uuritavateks fungitsidideks olid Falcon Forte, mis on 

toodetud Bayer CropScience’i  poolt  ning Allegro Super  mis on toodetud BASF-i poolt 

(Eesti edasimüüja Baltic Agro). 

Fungitsiidi efektiivsus sõltub pritsimise ajast, kulunormist ja katvusest, kuid efektiivse ja 

stabiilse haigustõrje annab fungitsiidi õigeaegne kasutamine koos haigusresistentse sordi 

kasvatamisega. 

Haigustõrje efektiivsuse analüüsimisel leiti, et varajasem  pritsimine fungitsiidiga Falcon 

Forte oli antud aastal efektiivsem, kui hilisem (Allegro Super) või kahekordne pritsimine 

(Falcon Forte+ Allegro Super). Hilise ja kahekordse pritsimise puhul on haigused sortide 

lõikes jäänud suhteliselt samaks, kuid suurenenud on nende poolt kahjustatud lehepinna 

suurus. Üldiselt kaitsevad fungitsiidid  taime paremini just profülaktilisel pritimisel, mitte 

haiguse olemasolul. Haigustele vastuvõtlikumad sordid antud katses olid ´Manu´ ning 

´Mooni´ (peamiselt kahjustatud jahukaste ning helelaiksuse poolt) ning haiguskindlamad 

sordid on antud katses ´Uffo´ ning ´Diskett´. 

Antud katse kõige kõrgem suvinisu saak saadi antud aastal pritsimata kontrollvariandi 

puhul. Varajasel pritsimisel fungitsiidiga  Falcon Forte kasvufaasis BBCH 29–33 olid 

enamike sortide saagid madalamad võrreldes kontrollvariandiga, kuid saagilangus ei olnud 

statistiliselt usutav.                         

Hilisemal pritsimisel  kasvufaasis BBCH 55–65 fungitsiidiga Allegro Super olid tulemused 

suhteliselt sarnased  varasema pritsimise tulemustega. Fungitsiid Allegro Super oli 

mõjunud  suvinisu saaki pärssivalt. 

Kõige  madalam oli saak kahekordse pritsimise puhul. Kuna taimed olid nakatunud 

haigustesse suhteliselt minimaalselt, võib oletada, et madala haiguste taseme juures tekitas 

taimekaitsevahendite kasutamine taimedele stressi. 
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Fungitsiidide kasutamise puhul oli  anud katseaastal  tegemist kahjumiga. Väiksem oli 

kahjum varajasel pritismisel sordil ´Granny´. Suurim kahjum saadi kahekordsel pritsimisel 

fungitsiididega Falcon Forte ja Allegro Super.                               Läbiviidud katse näitas, et 

sõltuvalt haiguste levikust ja ilmastikust taimede kasvuperioodil on võimalik vähendada 

fungitsiidide kasutamist ja sellega ka kulutusi teravilja kasvatamisel. 
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Nisu kasvatamisel on fungitsiidide kasutamine lehestikuhaiguste tõrjeks oluline viis 
saagivõime hoidmisel. Fungitsiidid kaitsevad taimehaiguste eest ja aitavad kaasa 
maksimaalse saagi kujunemisele. Haigusvaba seemne, haiguskindlate sortide, õigete 
agrotehniliste võtete ja fungitsiidide oskuslik koos kasutamine on efektiivse, 
keskkonnasäästliku taimekaitse osad, võimaldades suuremat saaki.                                                  
Kuna viimasel ajal tegeletakse üha enam just minimeeritud mullaharimisega, siis antud 
harimisviis annab soodsa võimaluse patogeensete seente arengule 

Uurimustöö eesmärgiks oli  selgitada erineva haiguskindlusega suvinisu sortidel erinevate 
toimeainetega fungitsiidide ühe- ja kahekordse kasutamise mõju taimede haigestumisele ja 
nisu saagikusele. Uuritavateks fungitsidideks olid Falcon Forte   ja Allegro. 

Katses oli 7 suvinisu  sorti, mis olid valitud erineva haiguskindluse järgi. Katse rajati 
kolmes korduses Katses kasutati kolme tõrjevarianti – fungitsiidiga Falcon Forte varane 
(BBCH 29–33), fungitsiidiga Allegro Super hiline (BBCH 55–65) ja fungitisiididega 
Falcon Forte+ Allegro Super kahekordne pritsimine (BBCH 29–33 ja BBCH 55–65) ning 
fungitsiidiga  pritsimata kontrollvarianti (pritsiti veega). Kõiki sorte pritsiti sõltumata 
nende arengufaasist samal päeval. Esimene pritsimine tehti 18. juunil ning teine pritsimine 
09. juulil.                                                                 
 
Haigustõrje efektiivsuse puhul, võrreldes kõiki kolme fungitsiididega  töödeldud varianti , 
saab järeldada, et kõige efektiivsem oli just varajane pritsimine 18. juunil fungitisiidiga 
Falcon Forte. Haigustele vastuvõtlikumad sordid antud katses olid ´Manu´ ning ´Mooni´ 
(peamiselt kahjustatud jahukaste ning helelaiksuse poolt)  ning haiguskindlamad  sordid on 
antud katses ´Uffo´ ning ´Diskett´. 
 
Võrreldes kontrollvarianti  kõigi kolme pritsime variandiga  (pritsimine varajaselt 
fungitsiidiga Falcon Forte, pritsimine hilisemalt fungitsiidiga Allegro Super ning pritsimine 
mõlema fungitsiidiga),  võib järeldada, et kõige kõrgem oli saak pritsimata kontrollvariandi 
puhul. Saagilt järgnes hilise pritsimise variant. Kõige madalam oli saak kahekordse 
pritsimise puhul.  Kuna taimed olid nakatunud haigustesse suhteliselt minimaalselt, võib 
oletada, et madala haiguste taseme juures, tekitab taimekaitsevahendi kasutamine 
taimedele stressi  

 

Märksõnad: suvinisu, fungitsiid,  haigustõrje efektiivsus, helelaiksus, kõrreliste jahukaste. 
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SUMMARY 

 
 
Suure, S. Efficacy of disease control in spring wheat varieties. Master’s thesis in the 
production and marketing of agricultural products 42 pages, 5 chapters, 5 tables, 12 
figures, 48 references, 1 annex Tartu, 2015 In Estonian 

Using fungicides to control foliar diseases is an important way of maintaining yield ability 
when growing wheat. The fungicides protect against plant diseases and help to maximise 
yield. Disease-free seeds, disease-resistant varieties, proper agro-technical methods and 
skilled use of fungicides all form part of effective and environmentally friendly plant 
protection, enabling improved yields. Minimal soil preparation is being used more and 
more in agriculture today, giving rise to favourable conditions for the growth of pathogenic 
fungi. 

The purpose of this thesis was to determine the effect of using fungicides on disease levels 
and the yield of wheat when fungicides with different active substances are used 
individually or combined on spring wheat varieties with different levels of disease 
resistance. The observed fungicides were Falcon Forte and Allegro. 

The experiment included seven spring wheat varieties, chosen based on their different 
levels of disease resistance. Three tests were performed. The experiment included three 
spraying regimes: early spraying with Falcon Forte (BBCH 29–33); late spraying with 
Allegro Super (BBCH 55–65); and combined spraying with Falcon Forte and Allegro 
Super (BBCH 29–33 and BBCH 55–65). There was also a control group not sprayed with 
fungicides, but water. All varieties were sprayed on the same day, regardless of their 
development stages. The first spraying was performed on 18 June and the second spraying 
on 9 July. 
 
When comparing the efficacy of the disease control on all treated varieties, it can be 
concluded that early spraying on 18 June with Falcon Forte was the most effective. The 
varieties in the experiment that were more receptive to diseases were ´Manu´and ´Mooni´ 
(which were mainly affected by mildew and septoria leaf blotch), while ´Uffo´ and 
´Diskett´ were less receptive. 
 
When comparing all three spraying regimes (early spraying with Falcon Forte, late 
spraying with Allegro Super and combined spraying), it can be concluded that the 
unsprayed control group produced the highest yield. This was followed by late spraying, 
based on yield. The yield was lowest in the case of combined spraying. Since the disease 
infection of the plants was minimal, it can be assumed that using pesticides at low disease 
levels causes the plants stress. 

 

Key words: spring wheat; fungicides; effectiveness of disease control; septoria leaf blotch; 

mildew. 
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