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Kartuli-lehemädanik, mida põhjustab Phytophthora infestans, on üks kõige enam kahju 

tekitav kartulihaigus juba üle pooleteise sajandi nii Eestis kui ka mujal Euroopas. 

Lehemädanik võib soodsa ilmastiku korral lühikese ajaga hävitada taime lehestiku, 

põhjustades seega suure saagikao. Eestis võib haigusest tulenevalt saagikadu ulatuda 20–

25%, töötlemata põldudel isegi rohkem. Ilma kartuli-lehemädaniku kontrolli all hoidmata 

ei ole võimalik saada kõrget ja kvaliteetset saaki. Kartulikasvatajatel on üha suurem huvi 

kasvatada Lääne-Euroopast imporditavaid kartulisorte, mis on aga Eesti oludes osutunud 

suhteliselt lehemädaniku õrnadeks. Einola tallu rajatud katse eesmärgiks oli leida Hollandi 

aretusfirma Agrico 16 kartulisordi hulgast kõige lehemädanikukindlamad ja suurima 

saagikusega sordid Eesti oludesse ja võrrelda neid Eestis aretatud standard sortidega. 

Saadud tulemuste põhjal antakse soovitusi kohalikele kartulikasvatajatele. Suurima 

saagikusega ja ka kõige lehemädanikukindlamateks sortideks osutusid varajane sort 

’Evolution’, keskvalmiv sort ’Toluca’ ja hiline sort ’Anti’, mida soovitaks ka 

kartulikasvatajatele. Saagi andmetest lähtuvalt soovitaks veel sorte ’Maret’, ’Ambition’ ja 

’Manitou’. Kõige lehemädaniku kindlamaks sordiks osutus sort ’Toluca’ (haiguskindlus 

8,8 palli), mis on tunnistatud Hollandis resistentseks. Ühe aasta katsetulemuste põhjal võib 

järeldada, et enamus sorte osutus lehemädanikule väga vastuvõtlikuks või vastuvõtlikuks ja 

neid sorte ei saa kasvatada Eesti tingimustes ilma lehemädaniku keemilist tõrjet teostamata 

ning ei ole võimalik tõrjekulude kokku hoidmiseks tõrje intervalli pikendada. 
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ABSTRACT 
 

Hansen, M. „Evaluation of late blight resistance on potato varietis importe to Estonia.“ 

Master thesis in Production and Marketing of Agricultural Products. 47 pages, 3 chapters, 

1 table, 12 figures, 66 references, 1 appendix. Defence of this thesis: Estonian University 

of Life Sciences, Tartu on May 29, 2015. Thesis language in Estonian. 

 

Keywords: potato late blight, potato varieties, foliar resistance, crop yield. 

 

Potato late blight causing pathogen Phytophthora infestans is one of the most serious and 

economically important pathogens in potato fields worldwide, including Estonia. Under 

favourable conditions it can destroy the whole potato haulm and cause a considerable yield 

loss. In Estonia, the average yield loss due to late blight can reach 20-25% and in untreated 

fields even more. Without control of potato late blight is not possible to achieve high high-

quality crop yield. Potato growers in Estonia are more interested to grow western European 

potato varieties and their concern is based on quality and crop yield. The main aim of 

research was to find among breeding company Agrico varieties most susceptible varieties 

to late blight and high yield in Estonian conditions and comparable these with Estonian 

breeding company varieties. Based on this information suggest potato varieties to growers. 

In the trial at the Einola Farm 16 Netherlands potato varieties and 4 Estonian varieties 

included. The trial results showed biggest yield and high resistance on early variety 

‘Evolution’, medium late variety ‘Toluca’ and late variety ‘Anti’, which are highly 

recommended to potato growers in Estonia. Based on trial results and high crop yield we 

suggest also varieties ‘Maret’, ’Ambition’ ja ’Manitou’. Early and early medium varieties 

are too susceptible for growing without chemical control against late blight. The most 

resistant variety was Toluca (foliar blight estimated mean value 8,8), which is immune to 

foliar blight in its land of origin. Based on one year data we can conclude that most of the 

tested varieties are too susceptible to late blight to be grown without chemical control 

against this pathogen in Estonian conditions. 
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SISSEJUHATUS 
 

Kartuli-lehemädanik, mida põhjustab oomütseet Phytophthora infestans (mont.) de Bary, 

on üks kõige olulisemaid haigusi, mis mõjutab kartuli kasvatust üle maailma (Runno-

Paurson et al. 2013). Juba üle 160 aasta on lehemädanik suureks probleemiks 

kartulikasvatajatele parasvöötme piirkonnas, nõudes valmisolekut haiguse ennetamiseks ja 

tõrjeks (Cooke et al. 2011). Patogeenile soodsa ilmastiku korral, jaheda ja niiskega, võib 

agressiivsemate rasside puhul 5–7 päevaga hävitada kogu taime maapealse osa ja 

põhjustada seega suure saagikao (Runno-Paurson & Koppel 2009). Eestis võib 

lehemädanikust põhjustatud saagikadu ulatuda 20–25%-ni, töötlemata põldudel isegi 

rohkem (Runno-Paurson et al. 2010). Seega ei ole kvaliteetset ja suurt saaki võimalik 

saada ilma lehemädaniku keemilist tõrjet teostamata (Koppel & Runno 2006).  

 

Põhjamaades on viimase kümne aastaga selgeid märke varasemast lehemädaniku 

lööbimisest põllul (Hannukkala et al. 2007), mida osaliselt põhjustab oospooride 

olemasolu nakatumise alguses (Widmark et al. 2007), mistõttu on lehemädaniku tõrjet 

tarvis teha sagedamini, et hoida haigust kontrolli all (Hannukkala et al. 2007). 

Haiguskindlate sortide kasvatamine vähendab kartulikasvatamise kulutusi, võib 

suurendada saagikust ja vähendada kemikaalide kasutamist ning muudab kartulitootmise 

keskkonnasõbralikumaks (Haverkort et al. 2008). Väga oluline on lehemädaniku tõrje 

puhul hoida haigust kontrolli all, mistõttu tuleks kombineerida resistentsemate sortide 

kasvatamise, keemilise tõrje ja agronoomiliste võtete rakendamisega (Song 2001). 

 

Eesti kartulikasvatajatel on üha suurem huvi kasvatada Lääne-Euroopast imporditavaid 

kartulisorte, kuid kahjuks nende sortide lehemädanikukindlust me kohalikes Eesti oludes ei 

tea. Kaasa antud sordikirjeldused ei kehti siinsetes oludes. Uued sisse toodavad 

kartulisordid pakuvad kasvatajatele huvi, kuna nad on sileda ja õhukese koorega, madalate 

silmade ja heade maitseomadustega. Üks tõhusamaid tõrjevõimalusi on kasvatada 

lehemädaniku suhtes vastupidavamaid sorte, mis aitab kokku hoida eelkõige kulutusi 

lehemädaniku tõrjele ja ei saasta keskkonda. Koostöö tarbe- ja seemnekartuli kasvataja 

Einola talu OÜ ja Eesti Maaülikooli vahel sai alguse 2010. aastal, soovist leida Hollandist 
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imporditavate kartulisortide hulgast lehemädanikule vastupidavamad sordid ja 

perspektiivikad sordid Eesti turu jaoks.  

 

Sortide resistentsus või vastuvõtlikus haigusele arvutati 1–9-pallisel skaalal, kus 

1 tähendab väga vastuvõtlikku. Skaala väärtused arvutatakse enamikul juhtudel tulenevalt 

haiguskõvera alusest pindalast (AUDPC), mida arvutatakse omakorda lehestiku 

nakatumise vaatlusandmete põhjal (Hansen et al. 2005). 

 

Katse eesmärgiks oli leida Hollandi aretusfirma Agrico 13 kartulisordi ja 3 aretise hulgast 

kõige lehemädanikukindlamad ja suurima saagikusega sordid Eesti oludesse ning võrrelda 

neid sorte Eestis viljelemiseks aretatud standard sortidega. Töö ülesandeks on saadud 

tulemuste põhjal anda soovitusi kartulikasvatajatele. Kõrgendatud huvi pakkus sort 

’Toluca’, mis on Hollandis tunnistatud lehemädaniku suhtes resistentseks (9 palli) ja on 

spetsiaalselt aretatud viljelemiseks mahetingimustes. Katsesse on kaastaud lisaks Agrico 

sortidele kolm Eesti Taimekasvatuse Instituudis aretatud erineva küpsusastmega standard 

sorti ja üks aretis, et võrrelda, kas ja kui palju on Agrico sordid lehemädaniku suhtes 

vastuvõtlikumad kui eestimaised sordid. 

 

Uurimistöö hüpoteesid: 1. Eestimaised kartulisordid on lehemädanikukindlamad, kui 

välismaised kartulisordid. 2. Lehemädanikukindlamad sordid on saagikamad. 

 

Tänuavaldused. Uurimust on toetanud EV HTM sihtfinantseerimise projekt SF170057c09, 

Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi institutsionaalne uurimistoetus IUT36-2, ETF grant 

9432 ja projekt RESIST 3.2.0701.11-0003. Käesoleva töö autor tänab oma uurimustöö 

juhendajat Eve Runno-Paurson’it, Einola talu ning Riinu Kiiker’it, Kaire Loit’i, Kätlin 

Jõgi’t, Gerit Dreyersdorff’i ja Triin Võrno’t, kes aitasid kaasa selle töö valmimisele. 
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KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

1.1. Kartuli-lehemädanik ja tema põhjustaja Phytophthora infestans 

Kartuli-lehemädanik, mida põhjustab oomütseet Phytophthora infestans Mont (de Bary), 

tekitas Euroopas 1840. aastatel kartuli saagi hävimise, mis omakorda viis suure Iiri 

näljahädani (Bourke 1991). Isegi üle 160 aasta hiljem on lehemädanik suureks ohuks 

kartulikasvatajatele, ja seda just eriti jahedamas ja niiskemates Põhja-Euroopa riikides, 

vaatamata suurtele jõupingutustele kartuli sordiaretuses ja fungitsiidide tööstuses (Cooke et 

al. 2011).  

 

1861. aastal avaldas saksa päritolu botaanik Anton de Bary esimesed katsetulemused, kus 

püüti kontrollitud meetoditega kartuli-lehemädaniku kontrolli all hoida. Ühtlasi tõestas see 

ka, et valge kirme, milles on spetsiifiline mikroorganism (P. infestans) on kartulilehtede 

mädanemise põhjuseks (Schumann & D´Arcy 2010). 1876. aastal raporteeris de Bary, et 

haigustekitajaks on P. infestans, ning andis talle ühtlasi nime (Andersson 2007). 1845. 

aastal, kui P. infestans esmakordselt immigreerus Mehhikost, läbi Euroopa ja Iirimaa, 

põhjustas see üle 1 miljoni inimese surma ja elukohast oli sunnitud immigreeruma 1,5 

miljonit inimest Põhja-Ameerikasse ja Euroopasse (Drenth et al. 1994). Anton de Bary sai 

väga tuntuks, kui ta selgitas kartuli-lehemädaniku tekitaja P. infestans elutsükli. Ta 

põhjendas ära, miks kartulilt saaki ei saadud, ning selgitas sellega suure Iiri näljahäda 

põhjuse (Matta 2010). 

 

Kartuli-lehemädaniku ilmumine sundis ühiskonda looma erinevaid teadusharusid selle 

haiguse uurimiseks (Hannukkala 2012a). P. infestans nakatab paljusid Solanaceae 

(maavitsaliste) perekonna taimi ja põhjustab olulist kahju eelkõige kartuli ja tomati 

taimedele (Andersson 2007). Kartuli-lehemädaniku tekitaja võib heades arenemis- ja 

paljunemistingimustes kujutada endast suurt ohtu kartulitaimedele, hävitades taimede 

lehestiku, vähendades mugulate teket või põhjustada nende mädanemist enne hoiustamist 

või selle kestel (Smart & Fry 2001). 

 

Kartuli-lehemädaniku haigussümptomid võivad ilmneda lehtedel, vartel, stoolonitel ja 

mugulatel (Smart & Fry 2001). Esmalt tekivad lehtedel väikesed ebakorrapärased 
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nekrootilised laigud, mis arenevad kiirelt tumepruunideks nekrootilisteks laikudeks, olles 

ümbritsetud kahvaturohelise klorootilise lehekoega. Kuivades tingimustes võivad esimesed 

nekrootilised laigud tekkida vartele (Fry 2008). Niisketes tingimustes algab haiguslaik 

hajutatud servaga vesisest laigust, mille diameeter on 1–2 cm (joonis 1). Paari tunni pärast 

võib märgata laikude peal õhukest mütseeli kihti, mis sisaldab sporangiume (Turkensteen 

2005). Järk-järgult kuivab kogu taime lehekude ja lõpuks jäävad põllule ainult kuivanud 

taimede varred. Patogeen tungib mugulatesse liikumisvõimeliste sporangiumitega läbi 

õhulõvede, kasvulõhede, silmade, stoolonite või haavade ja nakatavad mugulad 

pruunmädanikku. Soodsates leviku tingimustes võivad mugulad mädaneda täielikult 

(Hannukkala 2012a). Nakkus algab sinakate laikudena mugula pinnal, hiljem kahjustus 

kuivab ja mugula pind jääb krobeline. Kahjustus võib levida väga kiiresti mugulate 

hoiustamisel, kuna patogeen nakatab terveid mugulad (Turkensteen, 2005). Mullas olevate 

oospooride olemasolul võib niisketes tingimustes mugulate nakatumine olla esmaseks 

nakkusallikaks (Hannukkala 2012a). 

 

 
 

Joonis 1. Kartuli-lehemädaniku sümptomid, vesised laigud lehe ülemisel poolel. 

Allikas: Eve Runno-Paurson 2012 

 

P. infestans suudab paljuneda nii suguliselt, kui ka mitte suguliselt. Sugulise paljunemise 

jaoks on vajalik mõlema paarumistüübi A1 ja A2 olemasolu. Kuni 1970. aastate lõpuni 
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suutis patogeen väljaspool Mehhikot paljuneda vaid mittesuguliselt, kuna populatsioonis 

oli olemas vaid A1 paarumistüüp. Uued lehemädaniku tüved rändasid Mehhikost 

Euroopasse 1976/1977. aastal tarbe- ja seemnekartuli impordiga, mis tõi kaasa A2 

paarumistüübi esinemise, ja seetõttu tegi võimalikus patogeeni sugulise paljunemise 

(Runno-Paurson et al. 2013). Uus populatsioon oli geneetiliselt väga mitmekesine ning 

sisaldas agressiivseid haigustekitaja tüvesid (Fry & Goodwin 1997). Eestis leiti 

esmakordselt A2 paarumistüüpi 1987. aastal (Vorobyeva et al. 1991). Suguline 

rekombineerumine suurendab haigustekitaja geneetilist variatsiooni, ning lisaks sellele 

annab patogeenile võime elada üle rasked tingimused, säilides mullas iseseisvalt ilma 

peremeestaimeta paksukestaliste püsieoste ehk oospooridena (Andersson 2007).  

 

Mitmed põldkatsed ja teaduslikud eksperimendid viitavad sellele, et viimase 20 aastaga on 

P. infestans agressiivsus suurenenud (Cooke et al. 2011). Uuringud Eestis ja Soomes on 

samuti näidanud, et lehemädanik lööbib põldudel kuu aega varem, kui 20 aastat tagasi ja 

haiguse lööbimine on sagenenud (Koppel & Runno 2006; Hannukkala et al. 2007). Seega 

on sagedasem fungitsiidide kasutamine efektiivseks tõrjeks vajalik, et hoida haigust 

kontrolli all, eriti just paraskliimavöötme maades (Cooke et al. 2011). 

 

Üldiselt eristatakse kahte erinevat viisi patogeeni epideemiate algamisel. Üheks viisiks on 

põlluservale jäänud nakatunud peremeestaimed või mugulad, mis levivad sporangiumitega 

tuule abil põllule ja nakatavad taime. Teiseks peamiseks nakatumise viisiks peetakse 

põllult tulevat nakkust, mille esmaseks nakkusallikaks on nakatunud seemnemugulad 

põllul (Nechwatal & Zellner 2013). 

 

 

1.2. Patogeeni kasvuaegne levik, talvitumine ja elutsükkel 
 

Muutused kartuli-lehemädaniku tekitaja populatsioonides on muutnud ka P. infestans 

epidemioloogiat Euroopas. Lehemädaniku epideemiad algavad varem, mida osaliselt 

põhjustab oospooride olemasolu nakatumise alguses (Widmark et al. 2007), mis on tõstnud 

patogeeni agressiivsust (Day & Shattock 1997; Flier & Turkensteen 1999). Need muutused 

on teinud vajalikuks suurendada fungitsiidide tõrjekordade arvu patogeeni vastu 

võitlemiseks (Fry & Goodwin 1997; Hannukkala et al. 2007). 
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Seenetaoline oomütseet P. infestans suudab paljuneda nii suguliselt, kui ka mitte suguliselt. 

Sugulise paljunemise jaoks on vajalik A1 ja A2 paarumistüübi olemasolu, et moodustada 

gametangium (Fry & Goodwin 1997). Enne 1980. aastat esines ülemaailmselt, välja 

arvatud Mehhikos, mittesuguline paljunemine, mis oli tingitud ainult ühe paarumistüübi 

(A1) olemasolust. A2 paarumistüübi olemasolust teavitati Euroopas 1984. aastal (Hohl & 

Iselin, 1984), peatselt raporteeriti A2 paarumistüübi levikust üle kogu maailma 

(Malcolmson 1985; Mosa et al. 1989). P. infestans’i migratsioon tegi võimalikuks 

patogeeni sugulise paljunemise ka väljaspool Mehhikot (Runno-Paurson et.al. 2013). 

Mõlema paarumistüübi (A1, A2) olemasolul suudab patogeen moodustada oospoore 

(joonis 2), mis muudab P. infestans’i mullapatogeeniks (Andersson 2007). Euroopa 

põhjapoolsetes riikides on esmaseks nakkusallikaks oospooridega nakatumine (Möller et 

al. 2009; Cooke et al. 2011), mis muudab haiguse raskemini tõrjutavaks.  

 

 

 

 Joonis 2. Phytophthora infestans oospoorid. Allikas: Merili Hansen 2014 

 

P. infestans’i elutsükkel iseloomustab patogeeni paljunemist, talvitumist ja levikut. 

Haigustekitaja talvitub sporangiumitega nakatunud mugulatel või oospooridena mullas. 

Mittesugulisel paljunemisel on haigustekitajal ainuke viis ellujäämiseks talvituda 

mugulates. Nakatumine võib toimuda kasvuperioodi lõpus aga ka koristuse ajal, kui 

mugulad puutuvad kokku nakatunud lehestikuga, õhukaudu sporangiumitega või 
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zoozpooride sattumisel vihmapiiskadega mulda, mis nakatavad mugula (joonis 4, a1). 

Esmane nakatumine saab alguse mütseelist, mis idaneb ja siseneb otse taime või mugula 

pinnal moodustunud sporangiumitest (joonis 3), mis sisaldavad zoospoore (a2). Esmased 

haiguskolded moodustuvad nakatunud lehtedel või vartel (a3). Sporangiumid moodustuvad 

haiguskoldes ja kantakse tuule, veepiiskade või taimede vahelise kontaktiga uutele 

taimekudedele (a4). Sporangiumid sisenevad taimekoesse ja zoospoorid vabanevad, 

zoospoore moodustatakse tsükliliselt juurde, nakatades üha uusi taimekudesid (a5). 

Kasvuperioodi jooksul moodustatakse mitu põlvkonda sporangiume (a6). Osad 

sporangiumid satuvad veega mulda ja zoospoorid nakatavad mullas olevaid mugulaid (a7).  

 

 

 

Joonis 3. Phytophthora infestans sporangiumid. Allikas: Riinu Kiiker 2014 

 

Sugulise paljunemise korral haigustekitaja talvitub oospooridega mullas (joonis 4, s1). 

Niiskes mullas oospoor idaneb sporangiumiks, mille sees olevad zoospoorid nakatavad 

taime (s2). Seejärel haigustsükkel jätkub mittesuguliselt (s3, a3) (Hannukkala 2012a). 

P. infestans levib väga kiiresti õhukaudu sporangiumitega, mis on moodustatud nakatunud 

taimedel. Mõõduka temperatuuri (~20 °C) ja kõrge õhuniiskuse (> 90% RH) korral suudab 

lehemädanik moodustada väga palju sporangiume. Sporangiumid vabastatakse tavaliselt 
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hommikuti, kui tõusev õhutemperatuur põhjustab õhuniiskuse suurenemist. Sporangiumid 

levivad siis õhukaudu, ning sattudes vastuvõtlikule peremeestaimele niisketes tingimustes 

(vee tilgad lehepinnal) nakatavad taime (Andersson 2007). Ühel lehel või varrel mõlema 

paarumistüübi (A1 ja A2) olemasolul moodustub oogoonium (emasgametangium) ja 

anteriidium (isasgametangium) (s4). Viljastumise tagajärjel moodustatakse uued 

oospoorid, mis vabastatakse mulda ja taimejäänustele. Oospooride idanemiseks on 

soodsateks tingimusteks niiske muld ja temperatuuri vahemik 10–20 ºC (Pittis & Shattock 

1994; Turkensteen et al. 2000). Haigustekitaja suudab mullas säilida ilma elusa 

peremeestaimeta 3–4 aastat. (Hannukkala 2012a).  

 

 
 

Joonis 4. Kartuli-lehemädaniku tekitaja Phytophthora infestans elutsükkel. Allikas: 
Asko O. Hannukkala 2012a 

 

Haigustekitaja on suuteline moodustama ühe nakkuslaigu kohta kuni 300 000 uut eost, mis 

on peamiseks epideemiate puhkemise põhjuseks (Legard et al. 1995). Hiljutised 

Põhjamaade uuringud näitavad, et agressiivsemad tüved on võimelised moodustama 

nakatunud lehe kohta lausa üle 1000 uue eose mm2 kohta. Uue haigustekitaja põlvkonna 

tekkimiseks läheb aega ainult 3–6 päeva (Lehtinen et al. 2009).  
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1.3. Kartuli-lehemädaniku tõrje 
 

Kartuli-lehemädanik võib lehemädanikule väga soodsal kasvuaastal kahjustada põlde isegi 

siis kui rakendatakse lehemädaniku tõrje meetmeid (Fry & Goodwin 1997). Mida varem 

haigus lööbib, seda suuremaks võib kujuneda kahjustuse ulatus, ning seda suuremad 

kahjud on kartulitootmises (Song 2001).  

 

Kahjuks ei ole maheviljeluses kasutusel mõjuvaid tõrjevahendeid lehemädaniku lööbimise 

ja leviku takistamiseks (Hansen et al. 2013). Mahepõllumajanduses soovitatakse kasutada 

lehemädaniku ennetamiseks eelkõige viljavaheldust, kuna see vähendab riski oospooridega 

nakatumisel, mis põhjustab varasemat haiguse lööbimist ja seega suuremat saagikadu 

(Runno-Paurson et al. 2009). Erinevates lehemädaniku vaatluskatsetes testitakse 

kartulisortide lehestiku lehemädanikukindlust leidmaks lehemädaniku suhtes 

vastupidavamaid sorte, et saaks vähendada fungitsiidide tõrjekordade arvu (Runno-Paurson 

et al. 2013). Erinevate toimeainetega fungitsiide kasutatakse peamiselt lehemädaniku 

ennetamiseks või täielikuks hävitamiseks terve kasvuperioodi jooksul (Schwinn & Margot 

1991; Cooke et al. 2011). 

 

 

1.3.1. Sordiresistentsus 

 

Üks olulisemaid tõrjevõimalusi on lehemädaniku suhtes vastupidavamate sortide 

kasvatamine. See võimaldab hoida kokku kulutusi keemilisele tõrjele ja säästa keskkonda 

(Runno-Paurson 2011). Paljudes Euroopa riikides uuritakse võimalusi, kuidas 

sordiresistentsust suurendades saaks vähendada fungitsiidide kasutamist põllul (Cooke et 

al. 2011). Resistentsemate kartulisortide kasvatamine on kõige laialdasemalt kasutatav ja 

kõige ökoloogilisem tõrje meetod (Song 2001). Mitmete kartuliaretus programmide siht 

eesmärgiks on aretada püsiva resistentsusega kartulisorte P. infestans’i vastu (Jacobs et al. 

2010), mis on tingitud inimkonna suurenenud murest keskkonnale ja tarbija tervisele, 

seoses pestitsiidide kasutamisega põllumajanduses (Haverkort et al. 2008). On suudetud 

aretada suhteliselt lehemädanikukindlaid sorte, kuid aja möödudes patogeeni rassides 

toimuvad muutused vähendavad sortide resistentsust (Asakaviciute et al. 2013).  
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Resistentsuseks nimetatakse taimede vastupanuvõimet haigustekitajale. Kartuli-

lehemädanikul eristatakse kahte tüüpi resistentsust: vertikaalne ja horisontaalne 

resistentsus. Vertikaalset resistentsust hoitakse kontrolli all R-geenide olemasoluga, 

horisontaalset resistentsust (põldresistentsus) kontrollitakse multi-geenidega (Song 2001). 

Üksiku geeni resistentsus kartuli-lehemädaniku vastu avastati ligi 100 aastat tagasi 

metsikult kartuli liigilt S. demissum Mehhikos (Ballvora et al. 2002). R-geenide rassi-

spetsiifiline resistentsus (vertikaalne resistentsus) kaob teatud ajapärast, kuna uued 

haigustekitaja rassid allutavad resistentsuse (Fry & Goodwin 1997; Wastie 1991). 

Mittepüsiv resistentsus ühel sordil sõltub palju P. infestans tüvede agressiivsusest, 

eosmassi kogusest ja ilmastiku oludest (Kuznetsova et al. 2013). Taim haigestub põllul 

vähesel määral, kuid teatud murdepunktis levib haigus põllul massiliselt, seepärast 

nimetatakse seda ka mitte püsivaks resistentsuseks. Põldresistentsust, mida nimetatakse ka 

püsivaks resistentsuseks, on samuti leitud metsikutest kartuli liikidest. See resistentsus on 

vastupidavam, ning seda on raskem allutada kui rassi-spetsiifilist resistentsust (Ross 1986). 

Taim haigestub põllul, kuid nakatub vähesel määral. Põldresistentsus saavutatakse 

ristamise ja fenotüübilise valiku teel, mistõttu on seda palju raskem saavutada (Ross 1986). 

Resistentsusaretuse ja hilisema kartulitaimede lehestiku valmimise vahel on seos, mis on 

suureks probleemiks resistentsete sortide aretamisel. Pika kasvuperioodiga hilised sordid, 

mis on lehemädanikule resistentsemad, vajavad rohkem fungitsiididega tõrjumist, kui 

varajased sordid, mille lehestik on rohkem vastuvõtlik lehemädanikule (Allefs et al. 2005).  

 

Tänapäevane kartulisortide aretus keskendub multi-geenide ehk põldresistentsus aretusele 

seepärast, et sisaldades mitmeid erinevaid geene, millest ükski ei taga absoluutset 

resistentsust, suudetakse koos haiguse arengut pidurdada ja taime patogeeni eest kaitsta 

(Kroon et al. 2012). Tulevikus tuleks sordiaretuses kartulisorte ja hübriide testida mitte 

ainult põllu tingimustes vaid ka kontrollitud laboratoorsetes tingimustes (Lee et al. 2001). 

 

20. sajandi alguses avastati R-geenid Solanum demissum liigilt, mis olid tugevalt 

immuunsed lehemädaniku vastu (Fry 2008). 1950. aastatel identifitseeriti neli R-geeni 

S. demissium’ist ja nimetati R1–R4 (Black et al. 1953). 1950. ja 1960. aastatel avastati veel 

seitse R-geeni, mis nimetati R5–R11. Samaaegselt avastati, et veel mitmed geenid sobivad 

kasutamiseks. Need avastused innustasid R-geene kasutama resistentsete sortide aretamisel 

(Hannukkala 2012a). Kartuli lehemädanikukindlust kontrollitakse peamiste R-geenide 
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olemasoluga taimes, mis väljendavad resistentsus parameetreid (Lara et al. 2006). R-

geenide hindamine teeb võimalikuks teha kindlaks virulentsed fenotüübid ehk rassid, mis 

võivad allutada ühe või mitu R-geeni. Loodud on 11 erinevat kartuli klooni, mis igaüks 

kannab erinevat üksikut R-geeni. Peamiselt kasutatakse neist aretamisel nelja R-geeni, kas 

üksikult või kombineeritult, et saavutada taimes resistentsus (Haverkort et al. 2008). R-

geene kasutatakse, et määrata kindlaks täielikult avirulentsed ja virulentsed fenotüübid 

P. infestans islolaatide seast (Malcolmson 1969; Malcolmson & Black 1966), et 

iseloomustada haigustekitajat ja tema nakatumisvõimet. Oomütseet P. infestans sisaldab 

avirulentset geeni, mis toodab proteiini, mis tuntakse taime raku poolt ära ning sunnitakse 

haigustekitajal end ise hävitada, millest tingituna ei suuda lehemädanik taime nakatada. 

Samas on alati uusi patotüüpe, millel puudub või on muteerunud avirulentne geen, mida 

taim ära ei tunne, ning muutub haigusele vastuvõtlikuks (Haverkort et al. 2008).  

 

Lääne-Euroopas ei kasvatata resistentseid sorte suurel pinnal, kuna kaubanduslikud 

omadused nagu mugula kvaliteet, saak ja varasus ei ole tavaliselt kombineeritud ühte 

lehemädanikukindlasse sorti. Seega kasvatajate seisukohast kokkuhoid fungitsiididelt, mis 

saavutatakse lehemädanikukindlaid sorte kasvatades kaalub üle teadlik risk lehemädaniku 

suhtes (Cooke et al. 2011). Enamasti hoitakse kartuli-lehemädaniku kontrolli all 

fungitsiididega pritsides. Aja möödudes muutuvad teatud isolaadid fungitsiidide-

resistentseteks, kaotades oma efektiivsuse tõrjel. Uute sortide aretamisel on peamiseks 

väljundiks geneetilise resistentsuse säilimine (Ross 1986). Lisaks 

intensiivpõllumajandusele pakuvad suurema haiguskindlusega sordid suurt huvi ka 

mahepõllundusele, kuna nendelt sortidelt on võimalik kõrgemat saaki saada ka ilma 

keemilist tõrjet teostamata. Maades, kus fungitsiidid on väga kallid või ole saadaval on 

lehemädanikukindlate sortide kasvatamine kõige olulisem tõrje viis, vähendamaks kahju, 

mida põhjustab taimedele lehemädanik (Cooke et al. 2011). 

 

 

1.3.2. Integreeritud tõrje 

 

Kartuli-lehemädanik võib kartulisaagile mõjuda hävituslikult, ning epideemia aladel võib 

haigus mõjuda nii laastavalt, et saaki ei ole üldse võimalik saada. Lehemädaniku 

kemikaalidega tõrjumine on kulukas ja saastab keskkonda. Üha enam suureneb 

ühiskondlik surve mitte kasutada kemikaale, mis mõjuvad halvasti keskkonnale. 
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Haiguskindlamate sortide kasvatamine vähendab kartulikasvatamise kulutusi, ning võib 

suurendada saagikust ja vähendada kemikaalide kasutamist. Samuti muudab 

kartulitootmise keskkonnasõbralikumaks (Haverkort et al. 2008). Efektiivseks 

lehemädaniku kontrolli all hoidmiseks on vaja kombineerida omavahel erinevad tõrje 

meetmed nagu resistentsemate sortide kasvatamine, õigeaegselt ajastatud ja regulaarse 

keemilise tõrje rakendamine, sertifitseeritud terve seemne kasutamine ja õige külvikorra 

rakendamine, sest vastasel juhul on haigust väga raske kontrolli all hoida (Song 2001). 

Eesti kartulikasvatajad võiksid rohkem kasvatada haiguskindlamaid sorte ja võtta arvesse 

fungitsiidi tõrje programmide koostamisel sortide haiguskindlust. Praegusel ajal on 

kartulisortide valiku aluseks hoopis sordi varasus ja suur saagi potentsiaal. Seega võtavad 

põllumehed suure riski, kuna pritsimise ebaõnnestumisel võivad taimed nakatuda tugevalt 

lehemädanikust ning saagikus võib langeda ja mugulad saastuda pruunmädanikust 

(Hannukkala 2012b). 

 

Üks põhiline võte integreeritud tõrjes on minimaliseerida nakkuse alge (Cooke et al. 2011). 

Lääne-Euroopas peetakse põhilisteks esmasteks nakkusallikateks ületalve põllule jäetud 

nakatunud mugulaid, vaheperemeestaimi ja nakatunud seemnekartulit (Evenhuis et al. 

2007; Cooke et al. 2011), millelt saab alguse tarbe- ja seemnekartuli põldude nakatumine. 

Kahjustuse ulatus sõltub sordi resistentsustest, mulla seisukorrast, ilmastikust ja isegi 

istutamise tavadest (Song 2001). 

 

Et optimiseerida fungitsiidide kasutamist, on oluline teada fungitsiidide efektiivsust ja 

kasutustüüpi, et olla kindel koostisosade mõjust kartuli-lehemädaniku vastu. Oluline on 

teada preparaatide mõju lehtedele, vartele, mugulatele ja lehestiku uuele kasvule (Evenhuis 

et al. 2006; Schepers & Van Soesbergen 1995). Fungitsiidi valik oleneb mitmetest 

faktoritest nagu näiteks haigestumise riskist, ilmastikuoludest, fungitsiidi kasutus otstarvest 

ja resistentsuse ulatusest ning taime kasvufaasist. Oluline on tõrjeprogrammides tähelepanu 

pöörata ka kartuli kuivlaiksusele, mida põhjustab Alternaria solani, sest viimasel ajal on 

suurenenud haiguse lööbimine kartuli põldudel. Alustades tõrjeprogrammiga piisavalt vara 

ja hoides õigeid pritsimisintervalle kasvuperioodi ajal on sama tähtis, kui õige fungitsiidi 

valik. Haiguse riski hindamiseks kasutatakse haiguse aktiivsust prognoosivaid 

nõuandesüsteeme. Info hiljutiste nakatumise perioode ja ilmaennustuse kohta on abiks õige 

pritsimissageduse leidmisel (Cooke et al. 2011). 
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Lehemädaniku patogeeni üle kontrolli saavutamiseks, on oluline kasutada olemasolevaid 

integreeritud tõrje programme. Üks nendest on EuroBlight võrgustik (www.euroblight.net), 

mis kajastab viimaseid tulemusi lehemädaniku tekitaja ja integreeritud tõrje strateegiate 

kohta terves Euroopas (Cooke et al. 2011). Integreeritud tõrje programmid sisaldavad kogu 

olemasolevat informatsiooni P. infestans’i kohta. Programm arvestab ilmastiku ajalugu, 

ilmaprognoose, kartuli taimede kasvufaasi, fungitsiidide omadusi, sortide haiguskindlust ja 

mudelit, mis iseloomustab haiguse kulgu, et ajastada tõrje õigeaegselt ning hoida haigus 

täielikult kontrolli all (Cooke et al. 2011). 

 

Jõgeva Sordiaretuse Instituudis on alates 1999. aastast katsetatud Taani 

Põllumajandusteaduste Instituudis välja töötatud programmi NEGFRY sobivust Eesti 

tingimustes. NEGFRY on lihtsasti käsitletav eestikeelne Interneti-põhine programm, mida 

saab tasuta Internetist alla laadida. Programmi kasutamine võimaldab täpselt ajastada 

lehemädanikutõrje algust ja teha haiguse kontrolliks optimaalse arvu pritsimisi (Runno & 

Koppel 2001). Mürkkemikaalide vähendamise nõudest lähtudes töötati Taanis aastatel 

1992–1993 (Hansen 1995a) välja talutingimustes kasutatav personaalarvutiprogramm 

NEGFRY, mis aitab kartulikasvatajatel leida optimaalsed lehemädanikutõrje ajad. 

Põhjamaades läbiviidud põldkatsetes oli NEGFRY poolt soovitatud pritsimiste arv kuni 

50% väiksem kui tavapärases pritsimisskeemis (Hansen et al. 1995b). Vähendamine 

tuleneb enamasti NEGFRY soovitusest esimene pritsimiskord edasi lükata ja vähemal 

määral pikemate pritsimisintervallide arvelt (Runno & Koppel 2001). 

 

Kartulikasvatajad, kes kasutasid Eestis 2012. aastal integreeritud tõrje programme suutsid 

lehemädanike tõrjekordi vähendada keskmiselt 1–2 korda, ilma et oleks haiguse üle 

kontrolli kaotanud (Hansen et al. 2013). 

 

 

1.3.3. Keemiline tõrje 

 

Korduv fungitsiididega tõrjumine kartuli kasvuperioodi ajal on vajalik kartuli-

lehemädaniku tekitaja tõrjumiseks. Seega kaubandusliku ja seemnekartuli tootmine sõltub 

suurel määral fungitsiidide kasutamisest (joonis 5). Samal ajal nõutakse põllumajanduses 

kasutatavate pestitsiidide koguste vähendamist. Üks lahendus sellele dilemmale on 

rakendada tõrjes nõuandesüsteeme (DDS), mis abistavad kartulikasvatajaid, andes märku 

kui ilmastiku tingimused muutuvad kartuli-lehemädaniku tekitajale soodsaks. Sel viisil 
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saavad põllumehed pritsida siis, kui on selleks tõesti vajadus (Lehtinen et al. 2009). Eesti 

põllumehed ei näita välja huvi tõrje nõuandesüsteemide vastu, mis on seotud nende 

programmide kalliduse, aga ka põllumeeste oskamatusega programme kasutada. Lisaks on 

siinseid programme veel vähe arendatud.  

 

Viimase aastakümnega on lehemädaniku nakatumine toimunud järjest varem ja seega on 

sagedasem fungitsiidide tõrje vajalik, et hoida haigust kontrolli ja seda just parasvöötme 

kliimas (Cooke et al. 2011). Andmed Eestist ja Soomest on näidanud, et esmased kartuli-

lehemädaniku leiud ilmnevad kuu aega varem, kui 20 aastat tagasi ja haiguse lööbimine on 

sagenenud (Hannukkala et. al. 2007; Koppel & Runno 2006). 

 

 
 

Joonis 5. Lehemädaniku vastu fungitsiididega töödeldud ja töötlemata kartuli 

taimede lehestik. Allikas: Eve Runno-Paurson 2012 

 

Varasemalt oli fluasinaam (Shirlani toimeaine) kõige laialdasemalt kasutatav efektiivne 

kontaktne fungitsiid lehemädaniku tõrjeks, mida kasutati laialdaselt põhjamaades. 

Nüüdseks on turul laiema spektriga fungitsiidid, nagu näiteks preparaadid, mis sisaldavad 

tsüasofamiidi (Ranmani toimeaine) ja mandipropamiid (Revuse toimeaine) ja kuuluvad 

tänapäeval olulisteks komponentideks tõrje strateegiates. Metalaksüül-M, mida müüakse 

ainult segudes koos fluazinami (Epok toimeaine) ja mankotseebiga (Ridomil Gold 
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toimeaine), neid preparaate kasutatakse tõrje mitmekesistamiseks teiste hulgas (Cooke et 

al. 2011). 

 

Põhjamaades kasutatakse kahte peamist strateegiat fungitsiididega tõrjeks 

nõuandesüsteemis. Suuremates ettevõtetes kehtestatakse 5–7-päevased pritsimise 

intervallid koos efektiivsete fungitsiididega. Tõrje doosi võib kohandada vastavalt 

lehemädaniku riski ulatusele (Nielsen 2004). Väiksemates ettevõtetes on võimalik 

pritsimine ajastada 5–14-päevase vahemikega ja valida süsteemsete ja kontaktsete 

fungitsiidide vahel sõltuvalt ilmast, kasvufaasist ja kartuli-lehemädaniku riski suurusest 

(Cooke et al. 2011). 

 

Eestis on tavaliselt alustatud kartuli-lehemädaniku tõrjet esimeste haigusnähtude 

ilmnemisel, kuid nii võib tõrjega hiljaks jääda ja edasised pritsimised osutuvad sageli 

tulutuks (Runno & Koppel 2001). Õigem oleks süsteemsete fungitsiididega pritsida taimi 

1–2 nädalat enne reaalsete sümptomite ilmumist lehtedele, siis on tõrje efektiivsem 

(Nechwatal & Zellner 2013). Pestitsiide tootvad ja turustavad firmad soovitavad alustada 

kartuli-lehemädaniku tõrjet kartulivagude kokku kasvamise ajal ja edasi pritsida 

regulaarselt 8–10-päevaste vahedega. Sellise strateegia puhul võidakse aga alustada liiga 

vara ja teha rohkem pritsimisi, kui on tõve leviku piiramiseks vaja (Runno & Koppel. 

2001). 

 

Põhjamaades ei ole lähiajal tehtud P. infestans’i poolt tekitatava pruunmädaniku alaseid 

uuringuid. Pruunmädanik ei ole Põhjamaades tavaliselt suureks probleemiks tänu õigetele 

lehemädaniku tõrje meetoditele ja tõhusale kartulilehestiku kaitstusele fungitsiididega 

(Cooke et al. 2011). Kui seeme on nakatunud siis pritsitakse süsteemsete fungitsiididega 

varakult kasvuperioodi alguses, et edasi lükata taimede esmast nakatumist põllul (Cooke et 

al. 2011). 
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MATERJAL JA METOODIKA 
 

2.1. Põldkatse 
 

Kartuli-lehemädaniku vaatluskatse rajati 2012. aastal 16 sordi ja 4 aretisega Einola talus 

Reolas (58°17'N, 26°43'E). Kokku oli lehemädaniku vaatluskatses hindamisel 20 

kartulisorti, millest 16 sorti ja aretist on aretatud Hollandi sordiaretus firmas Agrico ja 

võrdluseks valitud neli kohalikku kartulisorti, mis on aretatud Eesti Taimekasvatuse 

Instituudis (ETKI) (endine Jõgeva Sordiaretuse Instituut). Katses olid varajastest Agrico 

sortidest ‘Arielle’, ‘Evolution’, ‘Monaco’, ’Romie’ ja ‘Erika’, ning 2 aretist ’AR 03-0221’ 

ja ’AR 01-410’, mida võrreldi kohaliku ETKI sordiga ’Maret’ (Eesti sordilehel alates 2003. 

aastast). Keskvarajastest Agrico sortidest olid hindamisel ‘Madeleine’, ‘Mariska’, 

‘Toluca’, ning võrdluseks kohalik ETKI sort ’Piret’ (Eesti sordilehel alates 2000. aastast) 

ja aretis ’J 1490-03’. Hilisemapoolsetest Agrico sortidest olid hindamisel ‘Ambition’, 

’Excellent’, ‘Fontane’, ‘Rosagold’, ‘Manitou’ ja aretis ’JP02-0053’ ning ETKI hiline sort 

’Anti’ (Eesti sordilehel alates 1997. aastast).  

 

Katses hindamisel olnud 3 aretist on sordinimed saanud 2013. aastal. Agrico aretise ’JP02-

0053’ sordinimeks sai ’Bellefleur’ ja ’AR 01-410’ sordinimeks sai ’Esmee’ ning Jõgeval 

aretatud ’J 1490-03’ sordinimeks sai ’Teele’. 2014. aastal sai ka aretis ’AR 03-0221’ 

sordinime ’Ranomi’. Edaspidi käsitletakse töös aretisi sordinimedega. Täpsemad 

sordikirjeldused leiab aadressilt www.agrotrade.ee ja www.etki.ee.  

 

Põllu eelviljaks oli 2010. aastal suvinisu ja 2011. aastal aedhernes. Eesti Maa-ameti 

geoportaali andmetel on katsekohas näivleetunud (šiffer- LP) muld. Muld sobib hästi 

kartuli kasvatamiseks, kuna kasutamise mõttes on need üle keskmise viljakad mullad, ning 

neid on kerge harida (Penu 2006). Mulla lõimiseks on saviliiv.  

 

Katse pandi maha 8. mail sügavkobestatud mulda. Katselapi suurus oli kaks vagu 

(7 × 0,8 m) kolmes korduses (lisa 1). Kuna maikuu oli jahe, siis tärkamises suuri vahesid 

eri küpsusrühmade vahel ei esinenud. Varajastel sortidel oli tärkamine 28.–29. mail, 

keskvarajastel ja hilisemapoolsetel sortidel vahemikul 30. mai kuni 3. juuni. Väetati enne 
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kartuli maha panekut aprilli keskel täisväetisega Yara-Mila 660 kg/ha−1 11:11:21 + 1,5 Mg 

+ mikroelemendid ja 5. mail täisväetisega Novatec 12:8:16+3 Mg + mikroelemendid 500 

kg/ha−1. Mullati kolm korda ja äestati üks kord. 

 

Taimekaitsetöödest tehti kartulimardika vastane tõrje 18. juulil preparaadiga Proteus 0,75 

l/ha−1. Umbrohu tõrjet tehti 21. juunil preparaatidega Titus 50 g/ha−1 + Sencor 250 g/ha−1. 

Sortidel ’Manitou’ ja ’Excellent’ esines tundlikkus rektsioon herbitsiidi suhtes, mis 

väljendus nekrootilistes laikudes. Siiski sümptomid taandusid 2 nädala pärast, ning teistel 

sortidel kõrvalmõjusid ei täheldatud. Lehemädanikutõrjet ei teostatud. 

 

Lehemädaniku vaatlusi tehti alates nakkuse lööbimisest 13. juulil kuni kasvuperioodi 

lõpuni 31. augustil (15 vaatluskorda) sagedusega kaks korda nädalas (3–4-päevaste 

vahedega), kasutades 100% hindamisskaalat. Saak koristati kõigil sortidel 10. septembril.  

 

 

2.2. Haiguskindlus 
 

Kartulisortide lehemädanikukindlusega tuleb kindlasti arvestada keemilise tõrje 

ajastamisel. Et saada teada, milline on erinevate sortide lehemädanikukindlus arvestati 

välja järgmised näitajad (Koppel & Runno 2006): 

 

AIR – lehemädanikunakkuse päevane suurenemise määr haiguse arengu 

epidemioloogilises arengufaasis. AIR kirjeldab haiguskõvera tõusunurka ja selle saamiseks 

arvutatakse regressioon vastavalt valemile ln(x/(1-x)), kus x tähistab nakatunud taimekoe 

protsenti, teisendatud vaatlusandmetele (Plank van der 1963). AIR iseloomustab 

kartulisordi põldresistentsust aeglustada juba lööbinud lehemädanikunakkuse arengut. 

Näitaja vaiksemad väärtused iseloomustavad taime kõrgemat resistentsust. 

 

rAUDPC – standarditud haiguskõvera alune pindala. Haiguskõvera alune pindala AUDPC 

arvutatakse vastavalt valemile AUDPC = Σ [(xi+1 + xi) / 2] [ti+1 − t], kus xi on nakatunud 

taimekoe protsent i-ndal vaatlusel, ja t on päevade arv, arvates i-ndast vaatlusest. Indeks i 

muutub vahemikus 1-st kuni n-ni, kus n on vaatluste koguarv (Schaner & Finney 1977). 

AUDPC on taimehaiguse arengut ja sortide haiguskindlust iseloomustav kompleksnäitaja, 

mille vaiksem väärtus iseloomustab kartulisordi suuremat resistentsust. Kuna AUDPC 
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väärtus sõltub katseaasta ilmastikutingimustest ja vaatluskordade arvust, siis ei ole 

erinevate katsete tulemustel arvutatud AUDPC väärtused omavahel võrreldavad. Erinevate 

katsete andmete võrdlemiseks on standardimiseks arvutatud rAUDPC. Selleks on AUDPC 

jagatud maksimaalse võimaliku AUDPCga (vastab juhule, kus kõigil hindamistel on 

nakatumine 100%) (Fry 1978). Näitajat kasutavad erialateadlased vaga laialdaselt 

epidemioloogilistes uuringutes ja sortide haiguskindluse hindamisel, oma keerukuse tõttu 

on see näitaja leidnud aga vaid vahest kasutamist praktiliste põllumeeste seas. 

 

Haiguskindlus 1–9-pallilises skaalas. Haiguskindlus 1–9-pallilises skaalas on arvutatud 

katsesse lisatud teadaoleva lehemädanikukindlusega standardsortide ja uuritavate sortide 

rAUDPC väärtuste põhjal vastavalt (Hansen et al. 2005) väljatöötatud teisendustele. 

Suuremad väärtused iseloomustavad suuremat haiguskindlust. 

 

 

2.3. Katseaasta meteoroloogilised tingimused 
 

Kartulit peetakse kasvutingimuste suhtes väga kohanemisvõimeliseks taimeks ning teda 

saab kasvatada peaaegu igasugustes agrokliima- ja mullastikutingimustes, kuid 

füsioloogiliselt on tal siiski kindlad nõudmised ökoloogiliste tingimuste suhtes. Lisaks on 

ilmastikul väga suur tähtsus kartuli-lehemädaniku nakatumisel ning selle edasisel arengul. 

 

Kuna katse asukohas puudus automaatilmajaam kasutati andmete saamiseks Tõravere 

ilmajaama andmeid Riigi Ilmateenistusest. Üldiselt oli 2012. kasvuaasta väga soodne 

kartulikasvatuseks ja ka lehemädaniku suhteliselt varajaseks lööbimiseks ja kiireks 

arenemiseks ja levikuks. Mais ja juulis olid 2012. aasta keskmised temperatuurid võrreldes 

kõigi aastate keskmisega (joonis 6) üsna sarnased. Kuid juuni- ja augustikuu jäid aga 

vastavalt 1,4 ja 1,3 ˚C jahedamaks võrreldes paljude aastate keskmisega. 
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Joonis 6. Keskmiste temperatuuride erinevused aastatel 1990–2011 ja 2012. 

Allikas: Riigi Ilmateenistuse Tõravere ilmajaam 

 

Kuiv ilm kasvuperioodi esimesel poolel ei soodustanud kartuli lehemädaniku arengut. 

Ilmastiku tingimused olid soodsad pigem kartuli-kuivlaiksuse (Alternaria solani) 

arenemiseks. Maikuus peale katse mahapanekut tuli sademeid järgnevatel päevadel väga 

vähe. Kokku sadas mai I dekaadil vaid 9 mm sademeid, mis sadas maha praktiliselt ühel 

päeval. See ei ole soodne kartulitaime algarenguks, kuna kartulitaime idanemine toimub 

peamiselt mugulas asetseva vee arvel. Siiski tuli mai II ja mai III dekaadil kokku 67,3 mm 

sademeid, mis tagas edaspidise taimede normaalse arengu.  

 

Juunikuus tuli sademeid kokku 88,6 mm, mis on 18,95 mm rohkem paljude aastate 

keskmisest (joonis 7). Juuni I dekaad oli sademetevaesem, kui juuni II ja III dekaad. Juuni 

kuu sarnaneb kõige enam paljude aastate keskmiste sademete hulgaga. Juunikuus sadas 

kokku 88,6 mm sademeid, mis on piisav kartulitaimede normaalseks kasvuks ja arenguks. 

 

Juulikuus tuli sademeid kokku 69,3 mm, mis on võrdne paljude aastate keskmise sademete 

hulgaga, kuid kartulitaime normaalseks kasvuks, arenguks ja mugulasaagi moodustamiseks 

vajalik sademete hulk juulis on 120 mm. Sademed jaotusid juulis väga ebaühtlaselt. Kui 

juuli esimesel kümnel päeval tuli vaid 7 mm sademeid, siis teisel dekaadil kogunisti 50,7 

mm. 12. ja 13. juulil olid tugevad vihmasajud, kus sadas maha 33,3 mm sademeid. 

Vaatluskatses lööbis lehemädanik 13. juulil, peale suurt vihmasadu. Edasine periood 
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kujunes juulis lehemädaniku arenguks üsna soodsaks, millele aitasid kaasa ka sagedased 

udud, suure kastega ööd ja hommikud. 

 

Ka augustikuu kujunes lehemädaniku arengule üsna soodsaks. Augustis oli sademete hulk 

kokku ligi 103,3 mm (joonis 7), mis on piisav taimede normaalseks kasvuks ja mugulate 

moodustumiseks.  

 

 
  

Joonis 7. Sademete võrdlus (mm) 1990–2011 ja 2012 dekaadide kaupa. Allikas: 
Riigi Ilmateenistuse Tõravere ilmajaam 

 

Septembri I dekaadil sadas maha 28,6 mm sademeid, mis on 10,6 mm rohkem võrreldes 

paljude aastate keskmisega. Tugevam vihmasadu oli 8. septembril, kui sadas maha 13,8 

mm sademeid. 

 

 

2.4. Statistiline andmeanalüüs 
 

Andmete statistilised analüüsid teostati programmiga R. Sortide lehemädaniku nakkuse % 

erinevatel kuupäevadel ja kartulisaakide erinevusi sõltuvalt sordist testiti ühe- ja 

kahefaktorilise dispersioonianalüüsi (ANOVA) ja Tukey HSD testi abil, statistiliselt 

oluliseks erinevuseks loeti p < 0,05.   
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TULEMUSED JA ARUTELU 
 

3.1. Lehemädaniku vaatlused 
 

2012. aasta kasvuaasta kujunes üldjoontes lehemädaniku arenguks ja levikuks väga 

soodsaks. Esimesed teated lehemädaniku levikust tulid juba peale jaanipäeva. Juuli alguses 

oli lehemädanik levinud Lõuna Eesti koduaedades ja väikekasvatajate varajastel sortidel. 

Meie vaatluskatses lööbis kartuli-lehemädanik 13. juulil. 

 

Kolmeteistkümnendal juulil olid nakatunud rohkem kui pooled katses olnud sordid. 

Lehemädaniku nakkust ei leitud varajastel sortidel ’Evolution’ ja ’Maret’, keskvalmivatest 

sortidest ’Madeleine’, ’Piret’ ja ’Toluca’ ning hilisemapoolsetest sortidest ’Rosagold’ ja 

’Anti’. Teiste sortide nakatumise määr oli väga madal, moodustades lehestiku üldpinnast 

vaid 0,1–0,5%. 

 

Varajastel sortidel sõltus lehemädaniku areng nii vaatlusajast (F12;182 = 236,482; 

p < 0,001) kui ka sordist (F7;182 = 55,376; p < 0,001). Vaatlusaja ja sordi koosmõju osutus 

oluliseks (F71;182 = 3,298; p < 0,001). Varajastest sortidest oli nakatunud 13. juuliks 

kaheksast sordist kuus – ’Erika’, ‘Monaco’, ’Romie’, ’Arielle’, ’Esmee’ ja ’Ranomi’. Kaks 

ülejäänud sorti ‘Maret’ ja ‘Evolution’ nakatusid lehemädanikku 16. juuliks (joonis 8). 

 

Kuuel varajasel sordil toimus intensiivsem lehemädaniku areng 20. juulist, peale 12. ja 15. 

juuli tugevaid vihmasadusid, ja areng jätkus soodsates tingimustes, mistõttu enamus 

lehestikust oli hävinud juba juuli lõpuks (joonis 8). Juulikuisele hoogsale lehemädaniku 

arengule mõjus soodsalt sagedased kastesed ja udused ööd, kus lehepind jäi tundideks 

märjaks. Varajastest sortides oli kõige aeglasema lehemädaniku arenguga sordid 

‘Evolution’ ja ’Maret’ (joonis 8). Sordil ’Maret’ jõudis lehemädaniku areng 100%-ni 

varajastest sortidest kõige hiljem, 24. augustil. Ka sortidel ’Evolution’, ’Arielle’ ja 

’Ranomi’ ei kulgenud lehemädaniku areng nii hüppeliselt peale 23. juulit, kui teistel 

sortidel. Seetõttu oli nende 4 sordi kasvuaeg võrreldes teiste varajaste sortidega paar päeva 

pikem. Kõige lehemädaniku õrnemaks osutus sort ‘Erika’, mille lehestik oli hävinud juba 

10. augustiks, mistõttu jäi selle sordi kasvuaeg võrreldes teiste sortidega oluliselt lühemaks 

(joonis 8). 
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Eestis aretatud varajane sort ’Maret’ osutus koos Agrico sordiga ’Evolution’ kõige 

lehemädanikukindlamateks. Kui varajaste kartulisortide normaalseks kasvuaja pikkuseks 

loetakse 70–85 päeva, siis sordi ’Maret’ saavutatud 80 päeva oli igati piisav. Vaatamata 

sellele, et sort ’Evolution’ näitas küll lehemädaniku aspektist väga häid tulemusi, ja lisaks 

on ta kõrge saagimoodustamise potentsiaaliga, pole ta siiski suutnud täita Eesti 

kartulikasvatajate ootusi, sest segama on jäänud sellised olulised negatiivsed näitajad nagu 

kehv maitse ja halb säilivus. Seetõttu seda sorti enam Eestisse ei tarnita ja suurtootmises ei 

kasvatata. 

 

 

Joonis 8. Varajaste kartulisortide lehemädaniku nakkus (%). Joonisel on esitatud 

keskmised koos standardveaga. Erinevad tähed tähistavad joonisel statistiliselt olulisi 

erinevusi sortide vahel (ANOVA, Tukey test, p < 0,005) 
 

Keskvalmivate sortide lehemädaniku areng sõltus nii vaatlusajast (F13;122 = 264,53; 

p < 0,001) kui ka sordist (F4;122 = 492,29; p < 0,001). Vaatlusaja ja sordi koosmõju osutus 

oluliseks (F43;122 = 21,43; p < 0,001). Vähesel määral (0,1%) oli lehemädanik lööbinud 13. 

juuliks sortidel ’Mariska’ ja ’Teele’, kuid teistel keskvalmivatel sortidel 

lehemädanikunakkust veel ei esinenud (joonis 9). Sordid ’Madeleine’ ja ’Piret’ nakatusid 

lehemädanikku 16. juulil ning sort ’Toluca’ alles 20 päeva hiljem 6. augustil (joonis 9). 

 

Sordil ’Mariska’ arenes lehemädanik äärmiselt kiiresti 20. juulist ja seitse päeva hiljem oli 

hävinud juba enamus lehtedest ja kasvaeg jäi seetõttu väga lühikeseks (vaid 60 päeva). 
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Teistel sortidel algas veidi intensiivsem lehemädaniku areng 23. juulist ja enamus 

lehestikust oli hävinud 17. augustiks, v.a sordil ’Toluca’. Sort ’Toluca’ erines 

silmapaistvalt teistest keskvalmivatest sortidest mitu nädalat hilisema lehemädaniku 

lööbimise ja aeglase lehemädaniku arengu poolest (joonis 9). Sort ’Toluca’ suutis säilitada 

enamuse oma lehestikust kuni oma kasvuaja lõpuni, mis oli kokku 86 päeva. 

Kasvuajalõpuks oli lehemädanik hävitanud vaid 6,7% lehestikust. Eestis aretatud 

keskvalmivad sordid ’Piret’ ja ’Teele’ osutusid lehemädanikule rohkem vastupidavaks kui 

Agrico sordid ’Mariska’ ja ’Madeleine’, kuid lehemädaniku tõttu jäi kasvuaeg 82 päeva 

siiski lühemaks kui oleks vaja (tarvis 85–100 päeva). Keskvalmivatest sortidest osutus 

kõige lehemädaniku õrnemaks sordiks sort ’Mariska’, mis osutus lehemädanikule veelgi 

vastuvõtlikumaks kui varajased sordid.  

 

 
 

Joonis 9. Keskvalmivate kartulisortide lehemädaniku nakkus (%). Joonisel on 

esitatud keskmised koos standardveaga. Erinevad tähed tähistavad joonisel 

statistiliselt olulisi erinevusi sortide vahel (ANOVA, Tukey test, p<0,005) 
 

Sort ’Toluca’ on aretatud spetsiaalselt viljelemiseks mahetingimustes, kus aretustöös on 

kasutatud mitmeid metsikuid kartuli liike (Solanum andigina, S. bulbocastanum, S. 

phureja ja S. tuberosum), mis tagavad lisaks vertikaalsele resistentsusele (mitte püsiv) ka 

horisontaalse resistentsuse (püsiv). Sort on Hollandis tunnistatud lehemädaniku suhtes 

resistentseks (9 palli). Toodanguks on suured ümarakujulised siledad, helekollase sisu ja 

kollase koorega maitsvad kartuli mugulad, mis sobivad hästi keetmiseks ja ka pudruks 

(Agrico 2015).  
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Varasemates lehemädaniku vaatluskatsetes (2010 ja 2011) on kahjuks sort ’Toluca’ 

osutunud kuiva ja kuuma kasvuaasta tingimustes rohkem tundlikumaks ja stressile 

vastuvõtlikumaks, kui teised kartulisordid ja on nakatunud sellest tingituna tugevalt 

hahkhallitusse (Runno-Paurson et al. 2012). Lisaks haigestub tugevalt harilikku 

kärntõvesse ning esineb sügavaid kasvulõhesid. Seetõttu ei ole seni avaldunud tema 

lehemädaniku kõrge resistentsuse eelised, ja kahjuks on see põhjus, miks ei ole seda sorti 

valitud Eestis laiemaks rakendamiseks seemne- ja toomispõldudel. 

 

Hollandis niisutatakse vajadusel kartulipõlde ja seetõttu ei ole seal hahkhallitus sordile 

’Toluca’ suur probleem (Turkensteen, 2005). Hahkhallitus nakatab taime, kui taim on enne 

vigastatud või mingil põhjusel (kuumus) nõrgestatud. Varem kasutatavad laia spektriga 

fungitsiidid tõrjusid kaudselt ka hahkhallitust, kuid praegu kasutusel olevad fungitsiidid on 

välja töötatud otseselt kartulilehemädanikule ning omavad vähest efekti hahkhallitusele, 

kui üldse (Turkesteen, 2005).  

 

Hilisemapoolsetel sortidel kulges lehemädaniku areng sarnaselt keskvalmivate sortidega. 

Lehemädaniku nakatumist mõjutas nii vaatlusaeg (F14;192 = 511,88; p < 0,001) kui ka sort 

(F6;192 = 383,87; p < 0,001). Vaatlusaja ja sordi koosmõju osutus oluliseks (F75;192 = 12,61; 

p < 0,001). Seitsmest sordist olid nakatunud 13. juuliks kolm – ’Fontane’, ’Excellent’ ja 

’Ambition’. Ülejäänud sordid nakatusid 16. juuliks, välja arvatud sort ’Anti’, mis lööbis 

kaks nädalat hiljem 30. juulil (joonis 10). Intensiivsemalt arenes lehemädanik 20. juulist 

(joonis 10), kus lehemädaniku algareng oli väga kiire kõikidel sortidel, välja arvatud sordil 

’Anti’. Kõige vastuvõtlikumal sordil ’Bellefleur’ hävis enamik lehestikust juba 10. 

augustiks (kasvuaeg 66 päeva). Normaalseks kasvuaja pikkuseks on hilisepoolsetel sortidel 

105–120 päeva.  
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Joonis 10. Hilisepoolsete kartulisortide lehemädaniku nakkus (%). Joonisel on 

esitatud keskmised koos standardveaga. Erinevad tähed tähistavad joonisel 

statistiliselt olulisi erinevusi sortide vahel (ANOVA, Tukey test, p<0,005) 

 

Kõige aeglasem lehemädaniku areng oli sordil ’Anti’. Alates 13. augustist arenes 

lehemädanik jõudsalt ja 24. augustiks oli nakatunud 38,3% lehestikust. Pärast suuremaid 

vihmasadusid 24. ja 27. augustil levis lehemädanik sordil ’Anti’ eriti intensiivselt ning 

kasvuaja lõpuks (31. augustiks) oli hävinud 85% lehestikust. Vaatamata sellele, et 

eestimaine sort ’Anti’ osutus kõige lehemädanikukindlamaks ja oli kõige pikema 

kasvuajaga, milleks oli 89 päeva, on see siiski liiga lühike kasvuaeg hilisele sordile (vajalik 

kasvuaeg 115–140 päeva). 

 

 

3.2. Saagikus 
 

Suurima saagi moodustas hilisepoolne kartulisort ’Anti’, mille saagikus oli 54,8 t/ha−1. 

’Anti’le järgnes varajane sort ’Evolution’ 45,2 t/ha−1 ja keskvalmiv sort ’Toluca’, mille 

saagikus oli 39,9 t/ha−1 (joonis 11). 2012. kasvuaastal osutusid kõige suurema saagikusega 

sordid (’Anti’, ’Evolution’, ’Toluca’) ka kõige lehemädaniku kindlamateks sortideks 

katses.  

 

Varajaste sortide kartulisaagid erinesid sorditi oluliselt (F7;16 = 6,61; p < 0,001). 

Madalaima saagi moodustas varajane sort ’Erika’, mille saagikus teistest varajastest 

sortidest vähemalt 5,1 tonni madalamaks jäi. Madala saagi moodustasid veel 
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lehemädanikule vastuvõtlikkuse tõttu varajased sordid ’Monaco’, ’Arielle’, ’Ranomi’ ja 

’Esmee’. Suurima saagi moodustas sort ’Evolution’, mis näitas üles head vastupanuvõimet 

kartulilehemädanikule. Keskmisest kõrgema saagi moodustas ka Eesti sort ’Maret’, mille 

lehemädaniku areng oli võrreldes teiste sortidega aeglasem ja kasvuperiood pikem, ning 

seetõttu suutis moodustada hea saagi.  

 

Keskvalmivate sortide kartulisaagid erinesid sorditi oluliselt (F4;10 = 13,928; p < 0,001). 

Keskvalmivatest sortidest madalaima saagi moodustas Jõgeva sort ’Teele’, mis on 5,3 

tonni vähem, kui teistel keskvalmivatel sortidel. Suurima saagikusega sordid olid 

’Mariska’ ja ’Toluca’ (joonis 11).  

 

Hilisepoolsete sortide kartulisaagid erinesid sorditi oluliselt (F6;14 = 24,597; p < 0,001). 

Hilisemapoolsetest sortidest kõige madalama saagi moodustas ’Excellent’ ja ’Rosagold’ 

(joonis 11). Teistest sortidest palju suurema saagi moodustas suurt lehemädanikukindlust 

näidanud sort ’Anti’, mis oli 17,3 tonni suurem võrreldes teiste hiliste sortidega. Teistest 

hilisemapoolsetest sortidest suurema saagi moodustasid veel sordid ’Ambition’ ja 

’Manitou’, mille lehestik säilis kauem ja seega oli kasvuperiood pikem. 

 

 
 

Joonis 11. Lehemädaniku vaatluskatse kartulisortide keskmine saagikus 2012. 

aastal. Joonisel on esitatud keskmised koos standardveaga. Erinevad tähed 

tähistavad statistiliselt olulisi erinevusi sortide vahel (ANOVA, Tukey test, p<0,05) 
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Arvestades soodsat kasvu- ja kartulilehemädaniku leviku aastat võib põhjendada varajaste 

sortide suuremat saagikust kiirema saagi formeerimisega. Keskvalmivatel ja hilisepoolsetel 

kartulisortidel jäi kasvuperiood lühemaks, kui suure saagi formeerimiseks tarvis. 

 

Jõgeva standardsordid on aretatud Eestis viljelemiseks ja lehemädanikule suhteliselt 

vastupidavaks ning on kohanenud siinsete ilmastiku tingimustega. Sortide ’Anti’, ’Piret’i ja 

’Maret’i saagikus võrreldes teiste katses olevate sortidega jäi keskmiseks või keskmisest 

kõrgemaks. Jõgeva uue sordi ’Teele’ saagikus oli oodatust kesisem. 

 

 

3.3. Haiguskindlus 
 

2012. aasta oli soodne lehemädaniku hindamiseks. Sagedased vaheldumisi jahedad ja 

soojad ilmad ning kastesed ööd tingisid lehemädanik kiire leviku üle Eesti. Sortide 

lehestiku haiguskindlus varieerus 2,8–8,8 pallini (tabel 1, joonis 12 ). Sordid mille 

haiguskindlus on 1,0–3,0 palli, loetakse väga vastuvõtlikeks; haiguskindlus 3,1–5,0 palli 

vastuvõtlikeks; haiguskindlus 5,1–7,0 palli suhteliselt lehemädaniku kindlaks ja 

haiguskindlus 7,1–9,0 palli lehemädaniku kindlateks.  

 

Kartulisortide haiguskindlus on välja arvutatud haiguskõvera pindalast (AUDPC), milleks 

kasutati omakorda lehemädaniku päevase suurenemise määra (AIR). AUDPC väärtuste 

ümberhindamiseks 1-9 palli skaalaks põhineb tihti katses olevate sortide ja juba väärtust 

omavate sortide katsetulemuste empiirilisel võrdlemisel (Hansen et al. 2005). Selleks, et 

erinevate katsete tulemused oleksid omavahel võrreldavad arvutati rAUDPC, selleks jagati 

AUDPC maksimaalse võimaliku AUDPCga. 

 

Lehemädanikule väga vastuvõtlikuks osutusid varajased sordid ’Monaco’, ’Esmee’, 

’Erika’, ’Romie’ ja ’Ranomi’ ning keskvalmiv sort ’Mariska’. Lehemädaniku kindlaks 

osutsid keskvalmiv sort ’Toluca’ (8,8 palli) ja hiline sort ’Anti’ (7,2 palli). Suhteliselt 

haiguskindlaks osutus veel sort ’Evolution’ (5,1 palli). Enamus sortide haiguskindlus jäi 

3,1–4,3 palli tasemele, osutudes seega lehemädanikule vastuvõtlikeks sortideks.  
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Tabel 1. Katses olnud sortide lehemädanikukindlus ja küpsustüüp. Eestis aretatud 

sordid on paksus kirjas. 
 

 

 

Lehemädanikutõrje pritsimiste efektiivseks ajastamiseks ja tõrjekulude kokkuhoiuks 

soovitatakse sordid jagada haiguskindluse järgi 3 gruppi: ≤ 3,0 palli – pritsida tuleks 1–2 

päeva lühema intervalliga, kui on toodud fungitsiidi kasutusjuhendis; 3,1–5,0 palli – 

pritsida vastavalt kasutusjuhendile, ≥ 5,1 palli võib kasutada 1–2 päeva pikemat intervalli 

kui on fungitsiidi kasutusjuhendis (Koppel & Runno 2006). 

 

Hollandi sortide haiguskindlust saab võrrelda tootja poolt määratud haiguskindlusega 

(tabel 1), mille info pärineb sordiaretus firmast Agrico (www.agrico.nl). Sorte on Eesti 

tingimustes vähe kasvatatud ning pole teada, kas ette antud sordikirjeldused vastavad Eesti 

oludele. Eestis aretatud Jõgeva sortide haiguskindluse info pärineb Eesti Taimekasvatus 

instituudist (www.etki.ee), mille eesmärgiks on aretada keskvalmivaid ja hilisepoolseid 

olulisi saagikadusid põhjustavatele haigustele vastupidavamaid toidu- ja 

tööstuskartulisorte. Kohapeal aretatud sordid peaksid olema kohanemisvõimelisemad ja 

Sort
Haiguskindlus 

1-9 palli

Tootja poolt 

määratud 

haiguskindlus 

1-9 palli

Küpsustüüp 

 'Arielle' 3,4 2 9

 'Evolution' 5,1 4 9

 'Esmee' 2,9 2 9

 'Ranomi' 3,0 2 9

 'Monaco' 2,8 2 8

 'Erika' 2,9 2 8

 'Maret' 3,9 4 8

 'Romie' 2,9 2 8

 'Madeleine' 3,5 4 7

 'Toluca' 8,8 9 7

 'Mariska' 2,8 4 7

 'Piret' 4,0 5 7

 'Teele' 4,1 5 7

 'Fontane' 3,3 4 6

 'Bellefleur' 3,1 4 6

 'Rosagold' 3,6 4 6

 'Excellent' 3,7 5 6

 'Ambition' 3,6 4 5

 'Manitou' 4,3 4 5

 'Anti' 7,2 7 2
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haiguskindlamad kui välismaised sordid (Tsahkna 2003). Kartulisortide haiguskindlus võib 

erineda aastati sõltudes ilmastikutingimustest (Hansen et al. 2005; Runno-Paurson et al. 

2013). 

 

 

 

Joonis 12. Katses olnud sortide haiguskindlus (1–9 palli). Punased 1,0 - 3,0 palli  

on väga vastuvõtlikud; sinised 3,1 - 5 palli on vastuvõtlikud; rohelised 5,1 - 7,0 on 

suhteliselt lehemädanikukindlad ja mustad 7,1 - 9,0 on lehemädanikukindlad 

 

 

Katsetulemused näitavad, et enamus Agrico sorte osutusid lehemädaniku arengule soodsal 

aastal kas väga vastuvõtlikuks või vastuvõtlikuks lehemädaniku suhtes. 

Lehemädanikukindlus oleneb eelkõige kasvuaastast ja ilmastiku tingimustest. Siiski erineb 

kohati Hollandi sortide haiguskindlus Eesti oludes võrreldes tootjapoolt määratud 

haiguskindlusega. Haiguskindluse määrab eelkõige ära see, kuivõrd suudab juba nakatunud 

taim aeglustada lehemädaniku arengut. Enamus neist sortidest vajavad tavatootmis 

tingimustes intensiivset lehemädaniku tõrjet, et kaitsta lehestikku ning saada kõrget ja 

kvaliteetset saaki ning neid sorte ei saa soovitada mahetootjatele. Sort ’Toluca’, mis on 

aretatud spetsiaalselt mahetootmiseks, näitas ka katses üles väga suurt resistentsust, kuid ei 

olnud täielikult immuunne lehemädaniku suhtes.  
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Katsetulemused näitavad, et Jõgeva sordid ’Maret’, ’Piret’ ja ’Teele’ osutusid 

lehemädanikule vastuvõtlikuks (3,9–4,1 palli) (tabel 1). ’Maret’ on Eesti Taimekasvatuse 

Instituudi andmetel suhteliselt aeglase nakatumisega lehemädanikku leviku algperioodil ja 

pealsete kiire arengu tõttu, soovitatakse sorti mahekartulikasvatuseks. Kuigi sort nakatus 

katses lehemädaniku oli lööbimise algareng aeglane ning sort suutis moodustada suure 

saagi. Jõgeva sorti ’Anti’, mis näitas katses üles suurt lehemädanikukindlust (7,2 palli) 

soovitatakse põllumajandusettevõtetele, kus ei tehta lehemädaniku tõrjet. Ka sorti ’Teele’ 

soovitatakse mahekartulikasvatusse, kuid antud katse põhjal seda kehva saagikuse tõttu 

soovitada ei saa. Hilisemad katsed on näidanud sordi ’Teele’ perspektiivsust Eestis ja 

keskmiseks saagikuseks on olnud üle 40 t/ha−1 (Runno-Paurson’i avaldamata 

vaatlusandmed). Lehestiku haiguskindlus sordil ’Teele’ peaks ületama standard sortide 

’Maret’ ja ’Piret’ haiguskindlust (Tähtjärv et al. 2014), mida kinnitab ka antud 

sordivõrdlus katse.  

 

 

3.4. Soovitused kartulikasvatajatele 
 

2012. aastal läbiviidud katse põhjal võib järeldada, et enamus Agrico kartulisorte osutusid 

lehemädanikule vastuvõtlikeks või väga vastuvõtlikeks sortideks, lehemädanikule soodsal 

kasvuaastal. Seega enamus nendest sortidest vajavad tavaviljeluses kasvatamiseks 

intensiivset lehemädaniku tõrjet fungitsiididega, et tagada kvaliteetne ja suur saak. 

Järelikult ei saa soovitada neid sorte maheviljeluses. 

 

Lehemädanikukindlusest lähtuvalt saab soovitada sorte ’Toluca’, ’Anti’ ja ’Evolution’, mis 

on ka suurima saagikusega sordid katses. Sort ’Toluca’ on aretatud spetsiaalselt 

viljelemiseks mahetingimustes ja on tunnistatud sordi kodumaal Hollandis lehemädaniku 

vastu resistentseks. ’Toluca’ näitas ka Eestis üles suurt resistentsust lehemädaniku vastu ja 

suutis moodustada suure saagi. Sort vajab piisavalt sademeid ning kuival kasvuaastal võib 

’Toluca’ stressist põhjustatuna haigestuda hahkhallituse, ning sellisel aastal ei tule esile 

sordi eelised. Sort ’Anti’ nakatub lehemädaniku vähem, kui senine Jõgeva teadlaste poolt 

aretatud kõige lehemädanikukindlam sort ’Ando’ (Eesti Taimekasvatuse Instituut 2015), 

kuid suureks puuduseks on sordi hilisus ja väga pikk kasvuperiood. Vaatlusandmetest 

lähtuvalt saab veel soovitada varajast sorti ’Maret’, mille lehemädaniku algareng oli 
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kasvuperioodi algusel võrreldes teiste sortidega aeglasem, andes taimele piisavalt aega 

saagi formeerumiseks. 

 

Saagikusest lähtuvalt soovitaks lisaks kolmele saagikaimale sordile (’Toluca’, ’Anti’ ja 

’Evolution’) varajast sorti ’Maret’, keskvalmivat sorti ’Mariska’ ja hilisepoolseid sorte 

’Ambition’ ja ’Manitou’, seda soodsast kasvu- ja lehemädaniku leviku aastast lähtuvalt. 

Sorti ’Maret’ soovitaks varasuse ja hea saagi formeerumise tõttu kasvatamiseks 

maheviljelemises. 

 

Sortide haiguskindluse hindamine näitas, et lehemädanikule väga vastuvõtlikuks osutusid 

varajased sordid ’Monaco’, ’Esmee’, ’Erika’, ’Romie’ ja ’Ranomi’ ning keskvalmiv sort 

’Mariska’. Katses osutusid lehemädanikule vastuvõtlikeks (3,1–4,3 palli) varajased sordid 

’Arielle’ ja ’Maret’, keskvalmivad sordid ’Madeleine’, ’Piret’ ja ’Teele’ ning hilisepoolsed 

sordid ’Bellefleur’, ’Fontane’, ’Ambition’, ’Rosagold’, ’Excellent’ ja ’Manitou’. 

Vastuvõtlikeks osutunud sortidel soovitatakse rakendada tootja poolt ette antud 

tõrjeintervalle (Koppel & Runno, 2006). Suhteliselt lehemädanikukindlaks (≥ 5,1) 

osutunud sortidel võib pikendada tõrjeintervale 1–2 päeva, ilma patogeeni üle kontrolli 

kaotamata. Lehemädanikule suhteliselt kindlaks osutus sort ’Evolution’, ning 

lehemädanikukindlaks osutusid sordid ’Anti’ ja ’Toluca’.  

 

Lehemädanikukindluse vaatluskatsest järeldub, et kartuli mahapanekuga ei tohi viivitada 

nii kartuli-lehemädaniku kui ka saagikuse aspektist lähtudes. Siiski on tegemist vaid ühe 

aasta katsetulemustega lehemädanikule soodsal kasvuaastal, mistõttu ei saa neist andmetest 

teha tõsisemaid järeldusi. Sordivõrdluskatseid on Einola talus läbiviidud ja katsest 

tulenevaid soovitusi jagatud kartulikasvatajatele 2010. aastast alates kuni 2014. aastani. 

 

  



36 

 

 

 

KOKKUVÕTE 
 

Kartuli-lehemädanik, mida põhjustab oomütseet Phytophthora infestans (Mont.) de Bary, 

on üks kõige ohtlikumaid kartulihaigusi üle maailma. Üle 160 aasta on haigus olnud ohuks 

kartulikasvatajatele, kuna haigust on tarvis kasvuperioodi ajal pidevalt tõrjuda 

fungitsiididega, et saavutada kaitse lehemädaniku vastu (Runno-Paurson et al. 2013). 

Eestis võib haigusest tulenevalt saagikadu ulatuda 20–25%, töötlemata põldudel isegi 

rohkem. Haiguse keemiline tõrje on üsna kulukas ja nõuab palju teadmisi ja oskusi, et 

ajastada esimene tõrje ja jätkata eduka kasvuaegse tõrjega (Runno-Paurson et al. 2010).  

 

Antud uurimustöö tulemused näitavad, et enamus varajastest kartulisortidest ’Monaco’, 

’Esmee’, ’Erika’, ’Romie’ ja ’Ranomi’ ning keskvalmiv sort ’Mariska’ osutusid väga 

vastuvõtlikeks sortideks. Suhteliselt lehemädanikukindlaks osutus varajane sort 

’Evolution’ ja lehemädanikukindlaks osutusid keskvalmiv sort ’Toluca’ ja hiline sort 

’Anti’. Sort ’Toluca’ on sordi kodumaal Hollandis tunnistatud resistentseks lehemädaniku 

suhtes, ning näitab ka Eestis üles suhteliselt head lehemädaniku kindlust, kuid ei talu 

põuast tingitud stressi ning võib sellest tulenevalt nakatuda hahkhallitusse. Lehemädaniku 

suhtes vastuvõtlikuks osutusid varajased sordid ’Arielle’ ja ’Maret’, keskvalmivad sordid 

’Madeleine’, ’Piret’ ja ’Teele’ ning hilisepoolsed sordid ’Bellefleur’, ’Fontane’, 

’Ambition’, ’Rosagold’, ’Excellent’ ja ’Manitou’. 

 

Eestis aretatud kartulisortide (’Maret’, ’Piret’ ja ’Teele’) haiguskindlus ei erinenud 

Hollandis aretatud sortide haiguskindlusest, välja arvatud sordil ’Anti’. Seega ei saa öelda, 

et kõik eestimaised kartulisordid on lehemädanikukindlamad, kui välismaised 

kartulisordid. Hüpotees nr 1 leidis osaliselt kinnitust. Eestis aretatud kartulisorte on 

kohalikes oludes aastaid kasvatatud, ning nende haiguskindlus vastab tootja poolt ette 

antud haiguskindlusele, erinevalt Hollandi sortidest, mille stabiilsust ei ole Eesti oludes 

veel piisavalt testitud.  

 

Suurima saagi moodustasid varajane sort ’Evolution’, keskvalmiv sort ’Toluca’ ja hiline 

sort ’Anti’, mis osutusid ka kõige lehemädanikukindlamateks sortideks katses. Seega saab 

öelda, et lehemädaniku kindlamad sordid on saagikamad. Töös esitatud hüpotees nr 2 leidis 
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kinnitust. Hea saagi moodustasid veel hilisepoosed sordid ’Manitou’ ja ’Ambition’, ning 

varajane sort ’Maret’. 

 

Antud aasta katsetulemuste põhjal võib öelda, et suhteliselt lehemädanikukindlaks või 

lehemädanikukindlaks osutunud sortidel ’Evolution’, ’Toluca’ ja ’Anti’ oleks võinud 

pikendada tõrjeintervalli konkreetsel katseaastal 1–2 päeva võrra. Tegemist on ühe katse 

aastaga lehemädanikule soodsates tingimustes, ning järgnevatel aastatel sõltub tõrje 

intervalli pikkus eelkõige kasvuaasta ilmastikust ja lehemädaniku levikust. 

 

Ühe aasta katsetulemuste põhjal võib järeldada, et enamus sorte osutus lehemädanikule 

väga vastuvõtlikuks või vastuvõtlikuks ja neid sorte ei saa kasvatada Eesti tingimustes ilma 

lehemädaniku keemilist tõrjet teostamata ning ei ole võimalik tõrjekulude kokku 

hoidmiseks tõrje intervalli pikendada.  
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EVALUATION OF LATE BLIGHT RESISTANCE ON 

POTATO VARIETIES IMPORTED TO ESTONIA 
 

SUMMARY 

 

Potato late blight, caused by the oomycete pathogen Phytophthora infestans (Mont.) de 

Bary, is one of the most important diseases affecting potato production worldwide. For 

over 160 years, it has been, and still is, an ongoing threat to potato growers in temperate 

regions, requiring vigilance and often numerous applications of fungicide for effective 

control despite the efforts of potato breeders and fungicide producers (Cooke et al. 2011). 

Under favourable conditions it can destroy the whole potato haulm and cause considerable 

yield loss. In Estonia, the average loss due to late blight can reach 20-25% and in untreated 

fields even more. Without control of potato late blight is not possible to achieve high high-

quality yields (Runno-Paurson et al. 2010). 

 

The first migration is postulated to have occurred before 1845, after which P. infestans 

swept through Europe and Ireland resulting in the death of over one million people due to 

starvation, and emigration of 1.5 million people to other parts of Europe or North America 

(Drenth et al. 1994). The second migration occurred in the 1970s to 1990s, bringing the A2 

mating type out of Mexico and also containing genetically diverse and aggressive strains 

(Fry et al. 1993), and the introduction of the second mating type A2, sexual reproduction 

of the pathogen became possible (Runno-Paurson et al. 2013). In addition to the increased 

genetic variation by recombination, sexual reproduction also gives the pathogen the 

possibility of surviving between seasons in the soil, in the form of oospores 

(Andersson 2007). In soils, without living host, oospores remain viable for 3-4 years under 

natural conditions (Cooke et al. 2011). 

 

In Nordic countries during the last decade, there are indications of earlier infections of late 

blight and for that reason more frequent fungicide treatments are needed to control the 

disease (Hannukkala et al. 2007). Data from Estonia and Finland show that the first 

findings of blight now occur one month earlier than 20 years ago, and blight infections are 

more severe (Koppel & Runno 2006; Hannukkala et al. 2007). 
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Growing more resistant potato varieties is one of the most effective and environmentally-

friendly strategies to control late blight. In western Europe, resistant potato varieties are 

not grown on a large scale because commercially important characteristics such as quality, 

yield and earliness are usually not combined with late blight resistance in the same cultivar 

(Cooke et al. 2011). For the grower, the savings in fungicide input that can be attained by 

growing more resistant cultivars are generally outweighed by the higher perceived risk of 

blight. In the future, the EU Thematic Strategy for Pesticides is likely to provide additional 

motivation for greater use of integrated control (Cooke et al. 2011).  

 

Potato growers are interested in growing new western European potato varieties (Koppel & 

Runno 2006) with good tuber quality, yield and earliness. Information about resistance to 

late blight in a variety of descriptions is not always appropriate for local conditions. 

Locally bred potato varieties are quite resistant to late blight (foliar and tuber blight) and 

are used largely on small conventional and organic farms. One of the problems is 

availability of large amounts of potato seed tubers of local varieties. So far, there has been 

little breeding of varieties for large scale production. They are, however, not as attractive 

to large scale commercial growers who control late blight chemically with an average of 6-

7 sprays per growing season (Runno-Paurson et al. 2009). The main aim of the research 

was to evaluate foliar resistance of the potato varieties of Dutch breeding company Agrico 

and compare with Estonian breeding company standard varieties to find those most 

resistant cultivars to late blight and thereby diminish the number of fungicide sprays 

required while giving high yields in North-Eastern European conditions (Runno-Paurson et 

al. 2013).  

 

The trial results showed biggest yield and high resistance on early variety ‘Evolution’, 

medium late variety ‘Toluca’ and late variety ‘Anti’, which are highly recommended to 

potato growers in Estonia. Based on trial results and high crop yield we suggest also 

varieties ‘Maret’, ’Ambition’ ja ’Manitou’. The most resistant variety was Toluca, which is 

immune to foliar blight in its land of origin and especially bred for the organic farming 

system. Based on one year data we can conclude that most of the tested varieties are too 

susceptible to late blight to be grown without chemical control against this pathogen in 

Estonian conditions (Runno-Paurson et al. 2013).  

 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09064710.2012.721389#CIT0002
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09064710.2012.721389#CIT0002
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09064710.2012.721389#CIT0010
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09064710.2012.721389#CIT0019
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