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SISSEJUHATUS 
 

Maasikakasvatuse osakaal marjakasvatuse tootmispinnast on iga aastaga suurenenud. Eesti 

Statistikaameti andmete järgi on maasika (Fragaria x ananassa Duch.) kasvupinnad aastatel 

2014- 2016 ca 600 ha. Saagikused on aga seejuures vähenenud aastate lõikes (2014. aastal 

2534 kg/ha; 2016. aastal 2296 kg/ha) (PM060... 2017). Vaarikat (Rubus idaeus L.) 

kasvatatakse rohkem koduaedades, kuid kultuur on levinud ka tootmisaedades (Eesti... 

2015). Statistikaameti andmete järgi on vaarika kasvupinnad aastatel 2014-2016 oluliselt 

väiksemad kui maasikal, alla 300 ha. Saagikused on seejuures mõnevõrra suurenenud (2014. 

aastal 511 kg/ha; 2016. aastal 798 kg/ha) (PM060... 2017). Mõlema kultuuri saagikust 

mõjutab oluliselt ilmastik, aga ka erinevate sortide vastupidavus haigustele ja kahjuritele 

(Kikas et al. 2009).  

 

Maasikal ja vaarikal on palju liigile omaseid haiguseid ja kahjureid, mis põhjustavad suuri 

saagi kadusid. Maasikal on kõige enamlevinud ja tuntuim haigus maasika-hahkhallitus 

(Botrytis cinerea Pers.), mis rikub maasika vilju (Sõmermaa 2000). Vaarika varsi 

kahjustavad varre haigused vaarika-varrepõletik (Didymella applanata Niessl.) ja vaarika 

antraknoos ehk kõrblaiksus (Elsinoe veneta Burkh.), mis otseselt mõjutavad nende 

talvekindlust (Hanni 2003). Maasika ja vaarika ühine oluline kahjur on maasika-õielõikaja 

(Anthonomus rubi Herbst.), kes võib erinevatel andmetel hävitada saaki 5-90% ulatuses 

(Leska 1965 ref Kovanci et al. 2005; Simpson et al. 1997). Eesti tehtud uuringute järgi jääb 

tema kahjustuse protsent vahemikku 70-80 (Pärtel 1974). Rootsi tehtud uuringute järgi 

kahjustab kahjur enam kui 60% ulatuses maasika õienuppudest (Svensson 2002). Poolas 

tehtud uuringus jäi kahjustuse protsent vahemikku 5-26% (Labanowska et al. 2004), Lätis 

tehtud uuringus 15- 27% (Laugale, Bite 2009) ning Serbias 35-38% (Stamenkoviš et al. 

2010). Kahjustus sõltub erinevatest faktoritest: ilmastik (Kikas et al. 2009), kasutatav 

agrotehnika (Kikas, Luik 2002; Laugale et al. 2006; Arus et al. 2008), keemiline tõrje ja 

kahjuri sordieelistus. Olulisim faktor on sordieelistused, kasvatades kahjurile 

vastupidavamaid sorte saab maasika-õielõikaja kahjustust mingilmääral ennetada. Eestis on 

pikka aega ja põhjalikult uuritud maasika-õielõikaja kahjustust erinevatel maasika- ja 

vaarikasortidel, aga pole uuritud taasviljuvate vaarikasortide vastupidavust kahjurile, seega 

on teema vägagi aktuaalne.  
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Lähtuvalt eelnevast püstitati hüpotees: maasika-õielõikaja kahjustus maasikal ja vaarikal 

sõltub sordist.  

 

Käesoleva bakalaureuse töö eesmärgiks oli uurida maasika-õielõikaja sordi eelistust ning 

tema kahjustust erinevatel maasika ja vaarika sortidel.  

 

Teoreetilises osas antakse ülevaade maasika ja vaarika kahjuritest, kirjeldatakse maasika-

õielõikajat ning tuuakse välja tema kahjustust mõjutavad tegurid ja võimalikud tõrjeviisid. 

Empiirilises osa kirjeldatakse katse materjale ja metoodikat. Katse viidi läbi 2016. aasta 

kevadel ja suvel Viljandimaal Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja Keskkonnainstituudi 

Polli Aiandusuuringute Keskuses olevas maasika ja vaarika kollektsioonistandikus.  

 

Siinkohal tänan oma juhendajat Eesti Maaülikooli Polli Aiandusuuringute Keskusest teadur 

Ph.D. Liina Arust, kes oli abiks ja toeks katse läbiviimisel ning töö koostamisel ja 

vormistamisel.   
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1. ÜLEVAADE MAASIKA JA VAARIKA KAHJURITEST 
 

Maasikal ja vaarikal on väga palju kahjureid. Paljud neist on kultuurile spetsiifilised, 

kahjustades vaid maasikat või vaarikat. Kuid on ka neid kahjureid, kes kahjustavad mõlemat 

kultuuri. Kahjurid mõjutavad taimi nii otseselt kui ka kaudselt. Otsene kahju seisneb vilja 

välimuse rikkumises ja saagikao põhjustamises. Samuti kahjustatakse lehti ja juurestikku, 

mis omakorda mõjutab taime kasvu ja arengut. Kaudse kahju puhul kahjurid tekitavad 

taimele haavandeid, miskaudu seenhaigustel ja ka viirustel on kergem taimekudedesse 

siseneda (Gordon et al. 1997).  

 

Enamik maasikat ja vaarikat kahjustavatest kahjuritest kuuluvad putukate rühma, kuid 

mõned ämblikulaadsete hulka. Ämblikulaadsed kahjurid on maasikalest (Phytonemus 

pallidus Banks.), vaarikalest (Phyllocoptes gracilis Nal.) ja punane kedriklest (Tetranychus 

urticae Koch.). Maasikalesta ja vaarikalesta puhul on tegemist liigispetsiifilise kahjuriga, 

kahjustades vastavalt vaid maasikat või vaid vaarikat. Kahju tekitavad nii vastsed kui ka 

valmikud, imedes noorte lehtede alumisel küljel taimemahla. Maasikalesta kahjustuse 

tagajärjel lehed deformeeruvad, kasv pidurdub, marjad jäävad väikesteks, kahvatuteks ning 

taim omandab hallika tooni. Vaarikalesta kahjustuse korral tekivad algul lehtedele 

korrapäratu kujuga helekollased laigud, hiljem muutub kogu leht kahvatuks ja lõpuks 

kängub. Lestade kahjustuspilt on väga sarnane viirusliku mosaiigi tunnustega. Lisaks 

otsesele kahjule võivad lestad edasi kanda ka viirushaigusi (Metspalu 2000; Hanni 2003).  

Punane kedriklest kahjustab nii maasikat kui ka vaarikat. Ta on üks majanduslikult kõige 

olulisem kahjur nii avamaa kui ka katmikkultuuride puhul (Thomas et al. 2010). 

Kedriklestad imevad taimemahla ja kahjustavad lehti, mille tagajärjel lehed muutuvad 

pronksjaks (Gordon et al. 1997), pruunistuvad, kuivavad (Metspalu 2000) ning seejärel 

varisevad enneaegselt (Gordon et al. 1997). Tugeva kahjustuse korral hävib kogu taim 

(Metspalu 2000). Kui defoliatsioon toimub augustis, siis on taimedel suurem risk saada 

talvekahjustusi (Doughty et al. 1972).  

 

Putukkahjuritest kahjustavad maasikat maasika-lehemardikas (Pyrrhalta tenella L.), 

maasika-närbuss (Aphelenchoides fragariae Ritzema Bos.), maasika-seemnenäkk 

(Harpalus pubescens Mull.), maasikakärsakas (Barypithes trichopoterus Cautier.), 
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põlluöölane (Agrotis exclamationis L.), tuhatjalalised (Juliformia), teod (Gastropoda), 

naksurlased (Elateridae) ja kõrvkärsakad (Otiorrhynchus). Maasika õisi kahjustavad 

maasika-lehemardika valmikud, kes toituvad kevadel õienuppudest ja kroonlehtedest ning 

maasika-närbuss, kelle kahjustuse korral muutuvad kroonlehed õitel klaasjaks (Metspalu 

2000). Maasika-närbuss imeb taimemahla, eritades sinna toksilisi ainevahetuse 

laguprodukte, mille tulemusena õieraod paksenevad ja kortsuvad, õied jäävad kidurateks 

ning ei vilju (Pärtel 1974).  

 

Maasika vilju kahjustab maasika-seemnenäkk, kelle valmikud toituvad eelkõige 

üleküpsenud marjade seemnetest. Kahjur sööb seemne sisu ära ja jätab põllule alles 

seemnekestad (Metspalu 2000). Maasikakärsaka valmikud (Pärtel 1974), põlluöölase 

vanemad röövikud (Metspalu 2000), tuhatjalalised ja teod kahjustavad samuti maasikate 

vilju, süües neisse augukesi või lohkusid, mille tagajärjel marjad hakkavad mädanema.  

Maasika juuri kahjustavad eelkõige naksurlase vastsed (traatussid), kes kahjustavad peajuurt 

või juurekaela ja kõrvkärsaka vastsed, kes närivad juure koort, takistades vee liikumist taime 

ülemistesse osadesse. Kahjurite kahjustuse tagajärjel jääb taim veepuudusesse ja võib 

hukkuda. Kõrvkärsaka valmikud närivad hoopiski lehti, kahjustades taime maapealseid osi 

(Metspalu 2000). Maasika lehti kahjustab veel maasika-lehemardikas, kelle tõugud ja 

noormardikad roodavad lehti (Pärtel 1974) või söövad nende alumisele poolele augukesi 

(Metspalu 2000).  

 

Vaarikale omased kahjurid on vaarikamardikas (Byturus tomentosus De Geer), vaarika-

nõvakoi (Incurvaria rubiella Bjerk.), vaarika-klaastiib (Bembecia hylaeiformis Lasp.), 

vaarika varre-pahksääsk (Thomasiniana theobaldi Barnes), vaarika-varrekärbes (Pegomya 

rubivora Coq.) ja suur vaarika lehetäi (Amphorophora agathonica Hottes). Vaarikamardikas 

on üks peamine vaarika kahjustaja ning tema valmikud toituvad õiepungadest ja õitest. 

Valmikud närivad õitsemise ajal suured augud õiepungadesse ja munevad sigimikule. 

Suuremat kahju tekitavad siiski vastsed (tõugud), kes kahjustavad vilju. Algselt toituvad 

tõugud areneva vilja pinnal, hiljem sisenevad areneva vilja sisse (Gordon et al. 1997). 

Vaarikaõisi kahjustab veel vaarika-nõvakoi vastne (röövik), kes toitub enne talvituma 

minekut vaarikaõites (Hanni 2003).  

 

Vaarika varsi kahjustab vaarika-klaastiib, kelle röövikud toituvad varres, koore all olevast 

säsist, mille tulemusena varred murduvad ja langevad pikali (Hanni 2003) ja vaarika varre-



9 
 

pahksääsk, kelle munad munetakse vaarikavarte alumise osa lõhedesse või koorehaavadesse, 

kus vastsed kooruvad ja edaspidi söövad (Gordon et al. 1997). Selle tagajärjel tekivad varre 

kahjustatud kohtadele koore alla pruunid, hiljem mustad täpid, mis peagi liituvad ja tekib 

tume vöönd, kust koor eraldub ja vars hakkab kuivama (Pärtel 1974). Vaarika varre-

pahksääse vastsete kahjustuskohtadele tekivad raskesti paranevad haavandid, mille kaudu 

seenhaiguste tekitajatel on lihtne siseneda varde (Gordon et al. 1997) ja põhjustada taimele 

üht Eestis levinumat vaarikahaigust, milleks on vaarika varrepõletik (Didymella applanta) 

(Libek et al. 2003). See hävitab kahjustatud vartest umbes 30% enne kui nad vilja kandma 

hakkavad. Eestis oludes on vaarika varre-pahksääsk vähetähtis kahjur, kuid Euroopa 

lõunapoolsetel aladel oluline ja ohtlik kahjur (Hanni 2003).  

 

Vaarika-varrekärbse vaglad kahjustavad samuti vaarika vart, uuristades käike koore all ja 

toitudes sealsest juhtkoest, mille tagajärjel vee liikumine vaarika taime kõrgematesse 

osadesse on takistatud. Kahjustuskohast ülespoole jääv noor võrse osa hakkab närbuma 

(Gordon et al. 1997), langeb longu ning lõpuks kuivab ära (Pärtel 1974).  

 

Peale lestade kahjustavad lehti veel lehetäid. Suur vaarika lehetäi (Amphorophora idaei 

Börner) on kõige laialdasemalt levinud lehetäi liik vaarikatel Euroopas (Gordon et al. 1997). 

Nii vastsed kui ka valmikud imevad taimemahla, mille tagajärjel lehed kolletuvad ja 

kortsuvad. Kahjur kannab edasi erinevaid viirushaigusi (McMenemy et al. 2009), mis 

vähendavad taime elujõudu ja viljade kvaliteeti (Lightle, Lee 2013). Kevadel kooruvad 

vastsed on nümfid, kes algul toituvad lehe pindmisel poolel ning seejärel liiguvad lehe 

alumisele poolele (McMenemy et al. 2009). Ulatuslikult kahjustavad noori vaarikalehti ka 

vaarikamardikad noormardikatena, mille tulemusena kahjustatakse leheroodude vahelist ala 

(Gordon et al. 1997).  

 

Maasika ja vaarika ühisteks kahjuriteks on lehekärsakas (Phyllobius sp), harilik vahustaja 

(Philaenus spumarius L.), maasika-lehemähkur (Ancylis comtana Froelich) ja maasika-

õielõikaja (Anthonomus rubi Herbst.). Lehekärsakas kahjustab nii õisi, lehti kui ka vilju 

(Metspalu 2000). Vastsed toituvad juurtest, valmikud närivad puhkevatesse õitesse ja 

lehtedesse ümmargusi auke (Hanni 2003). Hariliku vahustaja vastseid võib leida nii 

maasikate kui ka vaarikate lehtede alumiselt poolt või ka õisikute aluselt, kus nad imevad 

taimemahla, mille tagajärjel lehed kortsuvad ja õied ei viljastu (Pärtel 1974). Maasika-
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lehemähkuri vastsed skeleteerivad kultuuride lehti, jättes ühe lehe poolelt alles epidermise 

(Metspalu 2000).  

 

Siiski on kõige olulisem maasika ja vaarika ühine kahjustaja maasika-õielõikaja (Gordon et 

al. 1997). Ta võib erinevatel andmetel hävitada saaki 5-90 protsendi ulatuses (Leska 1965 

ref Kovanci et al. 2005; Simpson et al. 1997). Peamist kahju tekitab emane, kes torkab 

õiepunga augu, muneb sinna ning väljudes närib õierao läbi, mille tulemusena õienupp 

lõpetab arenemise ning sellest ei moodustu vili (Gordon et al. 1997).   
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2. MAASIKA-ÕIELÕIKAJA 
 

2.1. Süstemaatika 
 

Maasika-õielõikaja (Anthonomus rubi) kuulub seltsi mardikalised (Coleoptera), sugukonda 

kärsaklased (Curculionidae) ja perekonda õielõikajad (Anthonomus) (Manole et al. 2013). 

Samasse perekonda kuuluvad õunapuu-õielõikaja (Anthonomus pomorum L.), keda esineb 

enamasti õunapuudel, harvem pirni- ja viirpuudel. Harvem esineb meil pirnipuu- õielõikaja 

(Anthonomus pyri Koll.), kelle kahjustuspilt on analoogne õunapuu-õielõikaja omale (Pärtel 

1974). Anthonomus perekonna esindajate hulgas on ka puuvilla õielõikaja (Anthonomus 

grandis Boh.), kes kahjustab puuvilla õienuppe ja õisi (Franco et al. 2003) ja pipra õielõikaja 

(Anthonomus eugenii Cano), kelle valmikud kahjustavad paprika õiepungi ja seal sees 

olevaid seemneid (Burke, Woodruff 1980). Maasika-õielõikaja ja tema tõuk kahjustavad 

aedmaasikat, harilikku vaarikat ning looduslikult kasvavaid roosõielisi, kibuvitsa (Rosa L.), 

murakat (Rubus L.) (Pärtel 1974). Kahjur on laialdaselt levinud kogu Euroopas (Faby et al. 

2004). Maasika-õielõikaja on tavaline ja oluline kahjustaja Eesti maasikaistandustes (Kikas, 

Libek 2002), aga on tuntud ka vaarika kahjustajana (Gordon et al. 1997).  

 

 

2.2. Bioloogia ja kahjustus 
 

Maasika-õielõikaja valmik (joonis 1) on 2-3 mm pikkune, musta värvusega mardikas, kelle 

ovaalset keha katavad hallid karvad (Manole et al. 2013). Tal on pikk, veidi kõverdunud 

kärss, mille pikkus ületab pearindmiku pikkuse (Pärtel 1974) ning sinna külge kinnituvad 

peenikesed tundlad (Manole et al. 2013). Muna on tilluke, ümmargune ja värvuselt 

kollakasvalge (Libek, Eskla 2012). Kohe peale paaritumist puurib kahjur kärsaga õitsemise 

algul avanemata õienuppu tunneli (Manole et al. 2013), mille kaudu muneb emane munad 

tavaliselt ühekaupa, kuid ka rohkem (Aasen et al. 2004) avanemata õies olevatele 

tolmukatele ja emakale (Pärtel 1974). Norras on uuritud maasika-õielõikaja munade arvu 

kahjustatud õites ja on leitud, et 66% õiepungadest sisaldas ühte muna, 17% kahte muna, 

4% kolme-nelja muna ning 13% õites polnud ühtegi muna (Aasen et al. 2004). Päeva jooksul 

muneb emane kuni 4 muna ning kokku kestab see periood 20-35 päeva. Kokku võib üks 
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emane mardikas muneda 50 muna (Pärtel 1974). Peale munemist õienupu ava suletakse 

ekskrementidega ning väljudes närib mardikas õierao õie aluse lähedalt osaliselt läbi, mille 

tulemusena jääb õienupp rippuma või variseb ning närbub. Kahjustatud õiepung lõpetab 

arenemise ja sellest ei teki vilja (Gordon et al. 1997). 

 

 

Joonis 1. Maasika-õielõikaja valmik maasika õiel ning tema kahjustus vaarika õiepungal 

(foto: Kristiina Aab) 

 

Vastne koorub munast umbes 7 päeva pärast munemist ning ta on kuni 3,5 mm suurune valge 

keha värvusega, kollaka peaga, jalgadeta vageltõuk (Pärtel 1974). Vastse periood kestab 2-

3 nädalat ning sel ajal sööb ta õie sisemuse tühjaks ning seejärel toimub nukkumine samas 

õienupus. Juulikuus väljub noormardikas nukust, toitub lühikest aega maasikalehtedest või 

õietolmust ning seejärel otsib sobiva koha ja suundub kesksuvel talvituma (Metspalu 2000). 

Talvitumispaigaks valib noormardikas varisenud lehtede hunniku, taimejäänused või kõdu. 

Talvitumine kestab järgmise aasta maikuuni, misjärel kahjur tuleb oma talvitumispaigast 

välja ning hakkab toituma maasikalehtedest, süües neisse augukesi ning leherootsudesse 

kitsaid sügavaid vagusid. Maasika õite kujunemise algul liiguvad nad toituma õitesse, 

hävitades kogu õie sisemuse (Pärtel 1974).  

 

Maasika-õielõikaja on ohtlik taimekahjur ja tema kahjustuse protsent võib mõningatel 

andmetel varieeruda 5-90% vahel (Leska 1965 ref Kovanci et al. 2005; Simpson et al. 1997). 

Teiste andmete järgi võib kahjur kahjustada 70-80% õitest, mis pruunistuvad ja kuivavad 

(Pärtel 1974). Erinevates riikides on tehtud katseid, uurimaks kahjustuse ulatust ja sellega 

kaasnevat saagikadu. Faby et al. (2004) poolt viidi läbi 2002. aastal simulatsioonikatse, kus 

õienupud nopiti enne õitsemist taimedelt, et jäljendada maasika-õielõikaja kahjustamist 
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maasikatel. Taheti uurida, kui palju mõjutab selline viis vilja suurust ja kui suure 

saagilanguse see endaga kaasa toob. Uuringutest selgus, et noppides 15-50% õitest enne 

õitsemist, toob see kaasa märgatava saagi languse, kuna esimesed viljad on kõige suuremad 

ja saagikuse tase sõltub vilja suurusest ja viljade arvust taime kohta. Need kaks näitajat 

sõltuvad omakorda taime vanusest, istutusmaterjali kvaliteedist, kasvatustehnoloogiast ja 

sortidest. Lätis 2004. aastal tehtud uuringus kahjustas maasika-õielõikaja 15% ulatuses 

maasikaõisi, aasta hiljem suurenes kahjustuse protsent (27%) (Laugale, Bite 2009). Poolas 

1999.- 2002. aastal tehtud katsetes jäi kahjuri kahjutuse protsent olenevalt aastast vahemikku 

5- 26% (Labanowska et al. 2004). Serbias 2005.-2006. aastal tehtud katsetest leiti, et 

olenevalt aastast varieerus maasika-õielõikaja kahjustuse ulatus vaarikasistandikus 

vahemikus 35-38% (Stamenkoviš et al. 2010).   
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3. MAASIKA-ÕIELÕIKAJA KAHJUSTUST MÕJUTAVAD 

TEGURID 
 

3.1. Sordieelistus 
 

Maasika õiepungi kahjustavad nii maasika-õielõikaja kui ka kevadised öökülmad. Maasika-

õielõikaja tekitatud kahjustuse ulatus sõltub suuresti ilmastikust ja sordi vastupidavusest 

kahjurile. Eesti Maaülikooli Polli Aiandusuuringute Keskuses läbiviidud katsetest on 

selgunud, et kahjustuste ulatus õitel oli suurem nendel aastatel, kui keskmine 

õhutemperatuur maikuus oli üle 10 kraadi ja kui ei esinenud tõsiseid öökülmasid. Kahjustus 

oli ulatuslikum ka neil aastatel, mil õite arv maasikatel oli väiksem. Pandi tähele, et 

kahjustaja eelistab varasemapoolseid sorte (’Venta’) rohkem kui keskvalmivaid sorte 

(’Senga Sengana’) (Kikas et al. 2009). Pärtel (1974) väidab samuti, et üldiselt kahjustab 

maasika-õielõikaja varajasi sorte rohkem kui hiliseid. Tavaliselt kahjustab õielõikaja enam 

arenenud õiepungi, millest kujunenuksid esimesed kõige suuremad marjad (Kikas et al. 

2009).  

 

Poolas tehtud 20 erineva maasikasordi katse kinnitab samuti õielõikaja varasemapoolsete 

sortide soosimist. Tulemustest selgus, et kõige suuremat kahjustust täheldati sortidel 

’Honeoye ’ ja ’Polka’. Sordil ’Honeoye’ varieerus kahjutuse protsent 3 aasta jooksul 2,5%- 

26% vahel, sordil ’Polka’ oli mõnevõrra väiksem kahjustuse ulatus- 7,4%- 21,6%. Vähem 

kahjustas maasika-õielõikaja hilisema valmivusega sorti ’Pandora’, mille kahjustus 

varieerus vahemikus 0,5%- 22,7%. Keskvalmivatel sortidel nagu ’Senga Sengana’ ja 

’Pegasus’ oli kahjustuse ulatus keskmine (Labanowska 2004). Lätis tehtud katsest selgus, et 

’Senga Sengana’ on vastupidav sort maasika-õielõikajale (Petrova et al. 2005). ning 

erinevalt Poolas tehtud katsest (Labanowska 2004), oli üsna suure vastupidavusega sort 

’Polka’ (Petrova et al. 2005).  

 

Vaarika sortide katses, mis viidi samuti läbi Eesti Maaülikooli Polli Aiandusuuringute 

Keskuses aastatel 2003-2007 selgus, et kõige enam mõjutas kahjur sorti ’Helkal’ (23,8) ja 

märgatavat kahju esines ka sordil ’Ottawa’ (15,6%). Väga väikest kahju leiti sordilt ’Ivars’ 

(2%). Tulemustest selgus, et sortidel ’Aita’ ja ’Novokitaivska’ on keskmine vastupidavus 
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maasika-õielõikajale (vastavalt 9,9% ja 11,3%). Kõige vähem kahjustas maasika-õielõikaja 

sorti ’Glen Ample’ (1%) (Arus et al. 2008), mis võib olla tingitud sellest, et sort on hilisema 

õitsemisajaga, mil kahjuri kõrghooaeg on lõppenud (Kovanci et al. 2005). Täiskasvanuid 

maasika-õielõikaja isendeid leidub kõige enam aprilli lõpus- mai alguses ning juuni lõpus-

juuli keskel (Kovanci et al. 2005). Kui maasikate puhul on leitud, et kahjur soosib varasemalt 

õitsevaid sorte (Labanowska 2004; Kikas et al. 2009), siis vaarika puhul sellist eelistamist 

ei ole täheldatud (Arus et al. 2008).  

 

Ilmastikutingimuste ja kahjuri esinemise vahel on samuti seoseid leitud. On ilmnenud, et 

maasika-õielõikaja arvukuse ja kevadiste öökülmade vahel on korrelatsioon. Aastatel, mil 

kevadeti esineb tugevaid öökülmi, on kahjuri kahjustus minimaalne ja vastupidi (Kikas et 

al. 2009).  

 

 

3.2. Agrotehnilised võtted 
 

Agrotehnilistest võtetest ei ole palju selliseid, mis maasika-õielõikaja arvukust ja kahjustuse 

ulatust mõjutaksid. Andmeid on erinevate multšide mõjust (Laugale et al. 2006; Arus et al. 

2008) ning on leitud ka kahjuri leviku ulatuse ja põllu paiknemise vahel seos (Krauß et al. 

2014).  

 

Multšimine on üks tähtsaimatest võtetest maasika kasvatamisel (Laugale et al. 2006). 

Multšide kasutamine surub alla umbrohtude kasvu, aitab säilitada mulla niiskust vähendades 

vee aurustumist (Treder et al. 1993), mulla temperatuuri (Bristow 1988) ja hoiab marjad 

puhtad (Kasperbauer et al. 2001). Üks Eestis levinumatest maasika kasvatusmeetoditest on 

kilemultšiga istandiku rajamine (Kikas, Luik 2002). Musta kile ja peenravaiba kasutamine 

maasikakasvatuses soodustab maasika saagikust ja ka kasulikke putukate esinemist ja 

arvukust (Kikas, Libek 2002). Vaarika kasvatuses kasutatakse umbrohtude allasurumiseks 

samuti mitmesuguseid sünteetilisi või orgaanilisi multše, aga laialdaselt on levinud vaarika 

ilma multšita ridades kasvatamine (Arus et al. 2008).  

 

Lätis tehtud orgaaniliste multšide katse, kus võrreldi ilma multšita varianti põhu, puitlaastu, 

muruniitega, näitas, et rohumultši kasutamine ergutab maasikal võsundite kasvu, õitsemist 

ja tõstab produktiivsust. Samas soodustab see maasika-õielõikaja levikut, suurendades 
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moondunud viljade teket ja vähendades marjade suurust. Rohumultši puhul oli keskmiseks 

kahjustuse protsendiks 4,7. Ka reavahede rohus hoidmine loob sobivad tingimused 

kahjuritele talvitumiseks peenarde vahel, mis on üheks põhjuseks nende leviku 

suurenemisel. Vähem kahju märgati olevat ilma multšita variandi puhul, kus keskmiselt oli 

kahjustunud 1% õienuppudest. Teised katses testitud multšide- põhu ja puitlaastude- 

keskmise kahjustuste ulatus oli vastavalt 1,5% ja 1,7% (Laugale et al. 2006).  

 

Kattes õitsemise ajal maasikad kattelooriga, väheneb kahjuri poolt kahjustatud õiepungade 

arv (Svensson 2002). Rootsis tehtud katsest selgus, et kombineeritult katteloori ja 

taimekaitsevahendi kasutamine, aitas vähendada sordi ’Honeoye’ kahjustatud õienuppude 

arvu ligikaudu 11-23% (Berglund et al. 2007).  

 

Polli Aiandusuuringute Keskuses ja Rõhu Kastejaamas läbiviidud uuringud näitavad, et 

maasika-õielõikaja kahjustused vaarikal sõltuvad erinevate multšimaterjalide kasutamisest. 

Pollis täheldati vähem kahjustusi musta kilega ja põhumultšiga kasvatusviiside puhul ning 

rohkem esines kahjustusi saepuru multši kasutamisel. Musta kile variandis oli kahjustatud 

õisi 22,4%, põhu variandis 23,4% ja saepuru multšiga peenral oli kahjustatud õisi 28,3%. 

Rõhu katse näitas mõningat erinevust musta kile ja ilma multšita variandi puhul, seal olid 

sortide ’Novokitaivska’ ja ’Tomo’ õied tunduvalt rohkem kahjustatud ilma multšita 

variandis võrreldes musta kile variandiga (vastavalt vähem kui 30% ja natuke üle 15%) 

(Arus et al. 2008).  

 

Saksmaal tehtud uuringust selgus, et maasika-õielõikaja poolt tekitatud kahjustused olid 

suuremad põlluservade läheduses, mis külgnesid metsaga ja kahjustuste intensiivsus vähenes 

metsa kaugenedes (Krauß et al. 2014). Sellise tulemuse põhjuseks võib pidada asjaolu, et 

mardikad talvituvad tihti istandike lähedal asuvate metsade all olevas kõdus ning kevadel 

välja ilmudes, suunduvad tagasi põldudele (Kovanci et al. 2005). Seega tuleks vältida 

maasika ja vaarika istandike rajamist metsade lähedusse, kuna need on potentsiaalsed 

talvitumiskohad kahjurile. Saksamaal tehtud uuringust leiti seos ka istandikus olevate 

taimede vanuse ja kahjustuse ulatuse vahel. Selgus, et kahjuri poolt tekitatud kahju oli 

vanemas istandikus suurem kui nooremas (Krauß et al. 2014).  
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3.3. Monitooring ja tõrje 
 

Maasika-õielõikaja lendluse alguse ja arvukuse selgitamiseks on mitmeid võimalusi. Seda 

saab teostada nii koduste vahenditega (Tuovinen, Parikka 1997) või spetsiaalselt selleks 

mõeldud lõksude, püünistega (Cross et al. 2006; Wibe et al. 2014).  

 

Maasikapõldudel on üheks kahjurite seire läbiviimise võimaluseks kasutada taimede 

raputamise meetodit. See on tõhus meetod maasika-õielõikaja olemasolu väljaselgitamiseks. 

Efektiivseks ja mugavaks seire läbiviimiseks sobib tavaline plastmassist pesukauss, mille 

üks külgedest on ära lõigatud, mistõttu saab seda kergesti libistada taime serva alla ja koguda 

kokku väljatõrjumist vajavad putukad. Jälgimine ajastatakse vastavalt sordi fenoloogiale ja 

kahjurputuka elutsüklile ja ilmastikuoludele (Tuovinen, Parikka 1997). Inglismaal on 

võrreldud omavahel 3 erinevat tehnikat kahjuri seireks. Esimene nendest oli raputamise 

meetod, mis teostati tavalist pesukaussi kasutades. Teine meetod oli kahjurite imemine 

(suction sampling method), mille läbiviimiseks kasutati bensiinimootoril töötavat seadeldist 

ja kolmandana võrreldi erinevat värvi liimpüünised. Esimesed kaks meetodit ei andnud 

erilisi tulemusi, kuna nende puhul mängis olulist rolli ilmastik, antud viise saab kasutada 

vaid kuivade ilmadega, kui taimed pole märjad. Liimpüüniste katses selgus, et kollast värvi 

lõksud olid palju efektiivsemad kui sinised, valged või läbipaistvad. Püüniste asendist sõltus 

ka kahjurite kinni püüdmise arvukus- tõhusamaks osutusid horisontaalselt paigaldatud 

kleepuvad püünised (Jay et al. 2008). Seda kinnitab ka Innocenzi et al. (2001) uuring, kus 

võrreldi horisontaalselt ja vertikaalselt paigaldatud kleepuvaid liimpüüniseid tavaliste 

(standard boll weevil) püünistega. Tulemustes selgus, et horisontaalselt paigaldatud 

liimpüünised olid kõige efektiivsemad. 2002. aastal kasutati Norras ja Šveitsis seire 

tegemisel lehterpüüniseid, mille ristlabad olid kas valged või rohelised ning peibutis oli 

asetatud lõksu tippu. Vaarikate puhul osutus kõige efektiivsemaks valge ristlabade 

lehterpüünis, mille lehter oli võrguga kaetud, et vältida mesilaste sattumist lõksu. Maasikate 

puhul kõige efektiivsem kahjuri püüdmisel oli roheline ristlabadega lehterpüünis, mis ei 

meelitanud mesilasi ligi, seega antud juhul võrk puudus. Märgati, et vaarikatel mõjutas lõksu 

kõrgus oluliselt kahjuri hulka, mis kinni püüti. Märkimisväärselt leiti rohkem maasika-

õielõikajad püünistest, mis olid maapinnale asetatud, kui nendest, mis olid paigutatud 0,75 

või 1,5 meetri kõrgusele. Sel viisil saab seiret teostada väikestel pindadel, kuna mass 

püüdmisel muutuks püüniste jälgimine väga kulukaks, sest vaja on suurel hulgal püüniseid 

(Wibe et al. 2014).  

https://www.researchgate.net/profile/Jerry_Cross
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Paljude putukaliikide jaoks on olulise tähtsusega feromoonid ja peremeestaimedest erituvad 

ühendid, mille koostoime mõjul leitakse omale paariline, määratakse paaritumise aeg ja 

munemise asukoht. Seega on võimalus välja töötada strateegiad ja tõhusad tõrjemeetmed 

kahjuri tõrjeks, kasutades ära putuka-putuka või putuka-peremeestaime vastastikust toimet 

üksteisele. Esialgu uuritakse vaarika ja maasika taimede lenduvaid ühendeid, et määrata, 

millised neist mõjuvad ligimeelitavalt maasika-õielõikajale, seejärel saab kujundada sobilike 

püüniste disainid ning arendada välja ja toota peibutisi, mis meelitavad kahjureid ligi. 

Feromoonpüünised töödeldakse kahjurile atraktiivsete suguferomoonidega, mille peale 

isendid kohale tulevad ja siis lõksus hukkuvad. Peremeestaime õitest ja lehtedest erituvate 

lendühendite uurimine aitab leida võimalikke sünergiste maasika-õielõikaja feromoonile 

(Wibe et al. 2014). Cross et al. (2006) on maasika-õielõikaja seire ja kontrolli jaoks välja 

töötanud optimeeritud feromoon peibutised ja püünised. Katsetati kleepuvat paberit (sticky 

board trap), lehteri ja (funnel) delta kujulisi püüniseid ning kleepuvat pulga kujulist püünist 

(sticky stake designs). Enamik õielõikajatest püüti kinni ’sticky stake’ mudeliga, mis kujutab 

endast teravatipulist vaia, millel on ümberringi pandud kleepuvad lindid ja see on 

vertikaalselt maasse löödud. Katse viidi läbi selleks, et arendada välja tõhus ja praktilise 

disainiga lõks.  

 

Ka insektitsiididega saab edukalt tõrjuda maasika õielõikajat (Petrova et al. 2005). Poolas 

on uuritud aastatel 1996-1998 erinevaid toimeaineid sisaldavate insektitsiidide tõhusust. 

Esimesel katseaastal selgus, et enamike efektiivsus on väga kõrge- üle 92%, ainult Diazol 

50 EW (toimeaine diazinon) efektiivsus oli mõnevõrra madalam, vähendades kahjustuse 

hulka 83%. Järgmisel aastal tehtud katses oli preparaatide üldine efektiivsus üle 90%. 

Insektisiide Decictab TB, Decis EG 6.25 (toimeaine mõlemal deltametriin), Spruxit 04 EC 

(looduslik püreetrum) ja Chinmix 5 EC (beeta-tsüpermentriin) efektiivsus jäi vahemikku 

83,6- 89,3%, seega andsid nad rahuldava tulemuse. 1998. aastal osutus kõige efektiivsemaks 

insektisiidiks Calypso 480 EC (toimeaine tiaklopriidi), millega vähenes kahjurite arv 95%. 

Häid tulemusi andis ka Chinmix 5 EC ja Diazol 50 EW, mille puhul efektiivsus jäi 

vahemikku 89,3-85.4%. Antud aastal andis kõige halvema tulemuse 77% Spruxit 04 EC 

(Labanowska 2002). Väga head tulemust kahjuri tõrjel on näidanud insektisiid Mospolan 20 

SP (toimeaine atseetamipriid), mida testiti maasikate ja vaarikate peal Poolas (Labanowska 

et al. 2000).  

 

https://www.researchgate.net/profile/Jerry_Cross
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Eestis tohib Taimekaitsevahendite registri järgi kasutada maasika-õielõikaja tõrjeks 

insektitsiidi Fastac 50 (toimeaine alfa-tsüpermetriin) ja Mavrik 2F (toimeaine tau-

fluvalinaat). Mõlemat on lubatud kasutada kahjuri tõrjeks maasikal ning pritsimine on 

lubatud teostada enne õitsemist. Samuti tohib maasika-õielõikaja tõrjeks kasutada maasika 

emaistandikes enne õitsemist insektisiidi Karate Zeon (toimeiane lambda-tsühalotriin). 

(Taimekaitsevahendite register 2016). Insektisiide on soovitatud kasutada juhul kui kahjurite 

arvukus on ületanud tõrjekriteeriumid. Oluline on tõrjekriteeriumide juures vaatluse aeg. 

Kohe pärast õienuppude ilmumist on vaarikal tõrjemõõdupuuks 1 mardikas 10 varre kohta 

või 4-5 mardikat kahvaproovi kohta. Veidi enne õitsemise algust on tõrjemõõdupuuks 4-5 

mardikat kahvaproovi kohta (Hanni 2003). Maasika istandikes teostakse keemilist tõrjet 

enne õitsemist ning vajadusel ka pärast saagi koristust. Õitsemisest kuni saagi lõpuni on 

taimekaitsevahendite kasutamine keelatud (Lauk 2000; Hanni 2003), et mitte ohustada 

tolmeldajaid, kes õitsemise ajal ringi lendavad. Pärast õitsemist hakkavad viljad valmima, 

seega pritsimist ei teostata.  

 

Maasika-õielõikajal pole teada väga palju looduslikke vaenlasi. Suure tõenäosusega 

hävitavad erinevad röövtoidulised putukad mulda talvituma minevaid noori maasika-

õielõikaja valmikuid. Itaalias on leitud, et maasikal parasiteerib juuluklaste sugukonda 

kuuluvad Triapsis aciculatus (Ratz.) ja Bracon immutator (Nees) ning sugukonda 

Pteromalidae kuuluv Spilomalus quadrinota (Walk.). Triapsis aciculatus on leitud isegi 

68,8% maasika-õielõikaja vastsetel (Gordon et al. 1997).  

 

Tõrjemeetoditeks saab alati kasutada insektisiide, kuid keskkonnasõbralikum on tõrjet 

teostada spetsiaalselt selleks disainitud lõksude, püünistega või kasutada erinevaid 

agrotehnilisi võtteid kahjuri ennetamiseks.  
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4. KATSE MATERJAL JA METOODIKA 
 

4.1. Katseala iseloomustus 
 

4.1.1. Katse läbiviimise aeg, koht ja tingimused 

 

Andmed koguti 2016. aasta kevadel ja suvel Viljandimaal Eesti Maaülikooli Põllumajandus- 

ja Keskkonnainstituudi Polli Aiandusuuringute Keskuses olevas maasika ja vaarika 

kollektsioonistandikus. Maasika-õielõikaja kahjustust hinnati 20 erineva valmimisajaga 

maasika sordil ja 8 vaarika sordil. Maasikasortidest 6 olid varajased, 4 varasemapoolsed, 2 

keskvalmivad, 4 hilisemapoolsed ja 4 hilisemad (Libek, Eskla 2012). Vaarikasortidest 4 olid 

suvelviljuvad ning 4 taasviljuvad. Maasika ja vaarika istandikud on rajatud vastavalt 2014. 

ja 2009. a kilemultšiga. Reavahedes kasvas muru, mida niideti vastavalt vajadusele. 

Keemilist tõrjet kollektsioonistandikes ei teostatud.  

 

 

4.1.2. Katseala mullastik 

 

Katseala asub leetjal mullal- K1, mis on karbonaatsel lähtekivimil kujunenud muld ja see 

kuulub Tõrva- Abja kamarleetmuldade allvaldkonda. Lähtekivimiks on kollakaspruun 

karbonaatne moreen. Mullareaktsioon on nõrgalt happeline kuni neutraalne ja mulla lõimis 

on liivsavi, mis on nii maasika kui ka vaarika kasvatamiseks sobiv (Kõlli, Lemetti 1999; 

Eskla et al. 2000; Libek et al. 2003).  

 

 

4.1.3. Meteoroloogilised tingimused katseaastal 

 

Õhutemperatuuride ja sademete andmed (joonis 2) 2016. aasta kohta on võetud Eesti 

meteoroloogia aastaraamatust. 2016. aasta kevad oli Viljandimaal normist soojem, 

päiksepaistelisem ja kuivem. Aprilli esimene pool oli soe ja väheste sademetega. Kuu teine 

pool oli jahedam ja saduderohke. Maksimaalne temperatuur oli 19,7°C ja minimaalne -

3,3°C. Mai oli soe ja väheste sademetega. Maksimaalne õhutemperatuur 28,1°C ja 

minimaalne -0,1°C. Juunikuu üldiselt oli suviselt soe ja küllaltki vihmane, aga kuu keskel 
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esines ka jahedamat perioodi. Maksimaalne temperatuur ulatus 31,8°C ja minimaalne 2,1°C. 

Juulikuu ilm oli sarnane võrreldes eelneva kuuga, aga sademete poolest vaesem. 

Maksimaalne temperatuur 29,1°C ja minimaalne 9,6°C. Suuri öökülmasid ei esinenud 

(Eesti... 2017).  

 

 

Joonis 2. Õhutemperatuurid ja sademete hulk dekaadide lõikes 2016. aastal Viljandis 

 

 

4.1.4. Katse metoodika 

 

Maasika-õielõikaja kahjustusi hinnati sortidel õienuppude loendamise teel, mis viidi läbi 

sordi täisõitsemise ajal. Maasika sortidel loendati iga sordi kolmel järjestikusel taimel olevad 

õied ja seejärel maasika-õielõikaja poolt kahjustatud õied ning arvutati kahjustuse protsent. 

Kordusi oli kolm. Vaarika sortidel loendati 3 varrel olevate tervete õite ja maasika-õielõikaja 

poolt kahjustatud õite arv ning arvutati kahjutuse protsent. Kordusi oli kolm.  

 

Kogutud andmete statistiliseks analüüsimiseks kasutati ühefaktorilist dispersioonanalüüsi 

(ANOVA), mille tulemusena leiti aritmeetilised keskmised, diferentsid keskmiste vahel (d) 

ja variantidevahelise erinevuse hindamiseks arvutati piirdiferentside väärtused 95% 

usutavuse juures (PD=95%). Erinevad tähed näitavad statistiliselt usaldusväärseid erinevusi 

sortide vahel (p<0,05).  
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4.2. Katses kasutatud maasikasordid 
 

Varajased sordid 
 

’Darselect’ on aretatud 1989. aastal Prantsusmaal sortide ’Elsanta ’ ja ’Parker’ ristamisel. 

Viljad on telliskivipunased, läiketa, suured ja kujult koonilised. Puhmik on jõulise kasvuga, 

tiheda tumerohelise läikiva lehestikuga. Sordi saagiperiood on lühike, aga saagikus hea. 

Tegemist on talvekindla ning suhteliselt vastupidava sordiga hahkhallitusele ja 

maasikalestale. ’Darselect’ on vastuvõtlik närbumistõvele (Libek, Eskla 2012).  

 

’Emily’ on aretatud 1988.aastal Inglismaal sortide ’Honeoye’ ja ’Gea’ ristamisel. Viljad on 

sügavpunased, suured ning atraktiivse koonilise kujuga. Puhmik on jõulise kasvuga ning 

lehestik suhteliselt tihe. ’Emily’ on jahukaste suhtes resistentne, kuid vastuvõtlik 

närbumistõvele (EMÜ sordivaramu 2016).  

 

’Rumba’ on aretatud Hollandis. Viljad on säravpunased ja suured ning kujult ümarad kuni 

ümarkoonilised. Puhmik on püstine, mõõduka kasvutugevusega ja suurte tumeroheliste 

lehtedega. Sort on mõõduka talvekindlusega, lumevaestele talvedel vajab katet. Lehti 

kahjustavatele seenhaigustele on hea vastupidavusega (Libek, Eskla 2012).  

 

’Chambly’ on aretatud 1982.aastal Kanadas sortide ’Sparkle’ ja ’Honeoye’ ristamisel 

(Libek, Eskla 2012). Viljad on sügavpunased, läikivad ning keskmise suurusega, kujult 

koonilised. Puhmik on keskmise kasvutugevusega ning lehestik on tumeroheline ning hõre. 

Saagikus on keskmine ning sort on üsna talvekindel. Lehti kahjustavatele seenhaigustele on 

’Chambly’ suhteliselt vastupidav. Sort on vastuvõtlikum maasika-jahukastele (Eskla et al. 

2000).  

 

’Clery’ on aretatud Itaalias. Viljad on erepunased ning suured, kujult koonilised. Puhmik on 

keskmise kasvutugevusega. Sort on saagikas ja talveoludele hästi vastupidav. ’Clery ’ on 

hea vastupidavusega hahkhallitusele ning lehti kahjustavatele seenhaigustele (Libek, Eskla 

2012).  
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’Honeoye’ on aretatud 1970.aastal Ameerika Ühendriigis sortide ’Vibrant’ ja ’Holiday’ 

ristamisel (EMÜ sordivaramu 2016). Viljad on ere- kuni tumepunased, suured ning kujult 

laikoonilised. Puhmik on keskmise kasvutugevusega (Libek, Eskla 2012), püstine ning 

hõreda lehestikuga (EMÜ sordivaramu 2016). Sort on suhteliselt vastupidav hahkhallitusele, 

kuid vastuvõtlik risoommädanikule, närbumistõvele, juuremädanikele ning jahukastele 

(Libek, Eskla 2012).  

 

Varajasepoolsed sordid 

 

’Jonsok’ on aretatud 1971. aastal Norras sortide ’Senga Sengana’ ja ’Valentine’ ristamisel. 

Viljad on tumepunased, keskmise suurusega ning kujult ümarad. Puhmik on jõulise kasvuga, 

suhteliselt tihe ning lehed tumerohelised. Sort on saagikas ja väga hea talvekindlusega. 

’Jonsok’ on vastuvõtlik närbumistõvele ja risoommädanikule, parema vastupidavusega 

hahkhallitusele (Libek, Eskla 2012).  

 

’Polka’ on aretatud 1975.aastal Hollandis sortide ’Induka’ ja ’Sivetta’ ristamisel. Viljad on 

säravpunased, suured kuni keskmise suurusega, ümardunud tipuga, ühtlase valmivusajaga. 

Kujult laimunajad kuni munajad. Puhmik on keskmise kasvutugevusega ja lehed on 

lopsakad. Sort on hea saagikusega, talvekindel ja suhteliselt vastupidav hahkhallitusele. 

Miinusteks on vastuvõtlikkus risoommädanikule ja maasikalestale (Kivistik 2012).  

 

’Venta’ on aretatud 1971. aastal Leedus sortide ’Senga Sengana’ ja ’Festivalnaja’ ristamisel. 

Viljad on säravpunased ning suured kuni väga suured. Kujult munajad kuni ovaalmunajad. 

Puhmik on keskmise kasvutugevusega, tumeroheliste läikivate lehtedega. Sordi plussideks 

on talvekindlus ja vastupidavus lehti kahjustavatele haigustele ja maasikalestale. Lisaks on 

’Venta’ resistentne närbumistõvele (Kivistik 2012).  

 

’Helean’ on aretatud 1968. aastal Eestis sortide ’Brandenburg’ ja ’Obilnaja’ ristamisel. 

Viljad on oranžikaspunased, esimestes korjetes suured, hiljem keskmise suurusega. Kujult 

laimunajad või koonilised. Puhmik on keskmise kasvutugevusega, lehed on 

sinakasrohelised. Sort on keskmise saagikusega, talvekindel ja suhteliselt vastupidav 

hahkhallitusele (Libek, Eskla 2012).  
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Keskvalmivad sordid 
 

’Sonata’ on aretatud 1998. aastal Hollandis sortide ’Elsanta’ ja ’Polka’ ristamisel. Viljad on 

säravpunased, suured ning kujult koonilised. Puhmik on kompaktne, hõre ja lehed väikesed. 

Sort on talvekindel ja vastupidav jahukastele. Vastuvõtlik hahkhallitusele, 

risoommädanikule ja närbumistõvele (Kivistik 2012).  

 

’Sallybright’ on aretatud Suurbritannias. Viljad on suured, tugeva punase värvisega, kujult 

koonilised. Puhmik on püstine, jõulise kasvuga ja kõrge. Sort on üsna saagikas ja suhteliselt 

talvekindel. Haiguste ja kahjurite suhtes pole resistentne, aga märkimisväärseid kahjustusi 

pole antud sordil esinenud (Libek, Eskla 2012).  

 

Hilsepoolsed sordid 
 

’Bounty’ on aretatud Kanadas sortide ’Jerseybelle’ ja ’Senga Sengana’ ristamisel. Viljad on 

punased kuni tumepunased, keskmised kuni suured ning kujult munajad kuni laimunajad. 

Puhmik on tugeva kasvuga ja püstiste lehtedega. Sort on saagikas ja talvekindel ning üsna 

vastupidav jahukastele ja hahkhallitusele. Puuduseks on vastuvõtlikkus närbumistõvele 

(EMÜ sordivaramu 2016).  

 

’Florence’ on aretatud 1987. aastal Inglismaal sortide ’Wiltguard’ ja ’Gorella’ ristamisel 

Viljad on suured, kujult koonilised või munajad. Puhmik on jõulise kasvuga ning lehestik 

on tumeroheline, läikiv ja tihe. Sort on saagikas, vastupidav jahukastele ja teistele lehti 

kahjustavatele seenhaigustele. ’Florence’ on hea vastupidavusega närbumistõvele ja 

risoommädanikule. Puuduseks on vähene talvekindlus. Lumeta talvel vajab talvekatet 

(Kivistik 2012).  

 

’Senga Sengana’ on aretatud 1942. aastal Saksamaal sortide ’Markee’ ja ’Sieger’ ristamisel. 

Viljad on tumepunased pruunika varjundiga, suured kuni keskmised ning kujult laiümarad 

kuni munajad. Leidub ka laikoonilisi. Puhmik on laiuv, jõulise kasvuga ning lehed on 

tumerohelised ja läikega. Sort on hea saagikusega ja talvekindel. Puuduseks on 

vastuvõtlikkus hahkhallitusele (EMÜ sordivaramu 2016).  
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’Redgauntlet’ on aretatud 1946. aastal Šotimaal sortide ’New Yersey 1051’ ja 

’Auchincruive Climax’ ristamisel Viljad on säravpunased, suured kuni väga suured, kujult 

koonilised. Puhmik on laiuva kasvulaadiga ning kõrge, suurte heleroheliste lehtedega. Sort 

on suhteliselt talvekindel. Närbumistõvele, maasikalestale ja risoommädanikule üsna 

vastupidav (Libek, Eskla 2012).  

 

Hilised sordid 
 

’Malwina’ on aretatud 1998. aastal Saksamaal sortide ’Sophie’ ja seemiku ’Schimmelpfeng’ 

x ’Weihenstefan’ ristamisel Viljad on tumepunased, suured, läikivad ning kujult koonilised. 

Puhmik on jõulise kasvuga, tihe ja tumerohelise lehestikuga. Sort on keskmise saagikusega 

ja talvekindel. Närbumistõvele, maasikalestale ja lehti kahjustavatele seenhaigustele on 

’Malwina’ üsna vastupidav (Libek, Eskla 2012).  

 

’Pandora’ on aretatud 1988. aastal Suurbritannias sortide ’Von Humboldt’ x ’Redstar’ ja 

’Merton Dawn’ ristamisel. Viljad on oranžikaspunased, suured, kujult koonilised. Puhmik 

on tugeva kasvulaadiga ja hea saagikusega. Sort on suhteliselt vastupidav närbumistõvele, 

jahukastele ja risoommädanikule (Libek, Eskla 2012).  

 

’Pegasus’ on aretatud 1977. aastal Suurbritannias sortide ’Redgauntlet’ ja ’Gorella’ 

ristamisel. Viljad on erepunased, läikivad, kujult ümarkoonilised. Puhmik on püstise 

lehestikuga ja jõulise kasvuga. Sort on saagikas ja üsna hea talvekindlusega. 

Närbumistõvele, maasikalestale ja risoommädanikule vastupidav (Libek, Eskla 2012).  

 

’Judibell’ on aretatud Suurbritannias. Viljad on oranžikaspunased, suured ja kujult 

koonilised. Puhmik on jõulise kasvuga, tiheda helerohelise lehestikuga ja püstise 

kasvulaadiga. Sort on keskmise saagikusega ja üsna talvekindel. ’Judibell’ on hea 

vastupidavusega risoomimädanikule ja närbumistõvele. Jahukastele, antraknoosile, 

maasikalestale ja lehti kahjustavatele seenhaigustele on üsna hea vastupidavusega (Libek, 

Eskla 2012).  
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4.3. Katses kasutatud vaarikasordid 
 

Suvelviljuvad sordid 
 

’Aita’ on aretatud Eestis seemiku 2-64-24 ja sordi ’Glen Clova’ ristamisel. Viljad on 

helepunased, suured, kujult ümarad kuni ümarovaalsed. Varte korgistunud koor on 

helepruun ja väheste ogadega. Asendusvõrsed on halli kirmega ja tumedate ogadega. Sort 

on saagikas, hea talvekindlusega, varavalmiv ja hea vastupidavusega antraknoosile ja üsna 

hea vastupidavusega varrepõletikule (EMÜ sordivaramu 2016).  

 

Aretised ’11-02-05’ ja ’11-02-15’ on saadud Pollis sortide ’Tomo’ ja ’Glen Magna’ 

ristamisel. Viljad on punased, suured, kujult ümarad. Varred on hallikaspruunid, väheste 

ogadega, kõrged ning vajavad toestamist. Aretised on saagikad, hea talve- ja 

haiguskindlusega (Arus 2016).  

 

Aretis ’14-02-01’ on saadud Pollis sortide ’Novokitaivska’ ja ’Alvi’ ristamisel. Viljad on 

punased, keskmised kuni suured, kujult koonilised ja suhteliselt pehmed. Varred on pruunid, 

väheste ogadega ning püstised. Aretis on saagikas, keskmise talvekindlusega ning hea 

haiguskindlusega. Aretise puuduseks on vastuvõtlikkus vaarikamardika ja vaarikalesta 

kahjustusele (Arus 2016).  

 

Taasviljuvad sordid 
 

’Diana’ on aretatud Rootsis. Viljad on oranžikaskollased, keskmise suurusega, kujult 

tömpkoonilised. Tegemist on madalakasvulise sordiga, millel on hea seisukindlus. Sort on 

talveõrn, mistõttu suvist saaki enamasti ei anna. Miinuseks on ka varrepõletikule 

vastuvõtlikkus. Sügisene saaks on hilisemapoolse valmivusega (Arus, Libek 2013).  

 

’Herakles’ (’Gerakl’) on aretatud Venemaal. Viljad on tumepunased, väga suured, kujult 

ümarkoonilised. Varred on püstised, tugevad ning see võimaldab sorti kasvatada ilma 

toestuseta. Suvine ja sügisene saak on võrdlemisi varajased. Miinuseks on talvekindluse 

puudulikkus (Arus, Libek 2013).  
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’Polana’ on aretatud Poolas. Viljad on tumepunased, võrdlemisi suured, kujult koonilised. 

Varred on keskmise pikkusega, püstised, millele on kinnitunud rudimenteerunud ogad. Sort 

on vastupidav hahkhallitusele, aga vastuvõtlik vaarika-varrepõletikule (Libek et al. 2003).  

 

’Polka’ on aretatud Poolas seemiku P89141 vabatolmlemisel. Mõlemad vanemad pärinevad 

sordist ’Autumn Bliss’ (Danek 2002). Viljad on tumepunased, suured, kujult koonilised. 

Asendusvõrsel on tumedad ogad. Sügisene saak on rikkalik ning seda ei kahjusta 

vaarikamardikas. Sordi puuduseks on vähene talvekindlus ning seetõttu saadakse suvine 

saak ainult pehmemate talvete järel (Arus, Libek 2013).   
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5. TULEMUSED JA ARUTELU 
 

5.1. Maasikas 
 

5.1.1. Õitsemise algus 2016. aastal ja õite arv 

 

2016. aastal algas õitsemine esimestel maasikasortidel 14. mail (Tabel 1). Kõige varem 

alustasid õitsemist sordid ’Venta’, ’Emily’, ’Clery’, ’Pegasus’ ning ’Chambly’. Enamikel 

sortidel nagu ’Polka’, ’Jonsok’, ’Helean’, ’Honeoye’, ’Redgauntlet’, ’Darselect’, ’Senga 

Sengana’, ’Bounty’, ’Sonata’, ’Rumba’, ’Sallybright’, ’Florence’ ja ’Pandora’ jäi õitsemise 

algus samuti maikuusse, vahemikku 17-30. mai. Oluliselt hilisema õitsemise algusega olid 

sordid ’Malwina’ ja ’Judibell’, mis hakkasid õitsema 07. juunil. 2016. aastal oli maasika 

õitsemine oluliselt varajasem kui tavaliselt. Eestis alustab tavaliselt maasikas mai lõpus või 

juuni algul õitsemist, kuid see sõltub ilmastikutingimustest ja sordist. (Kikas, Libek 2005). 

 

Tabel 1. Maasikasortide õitsemise algus 2016 a. Polli Aiandusuuringute Keskuse maasika 

sortide kollektsioonistandikus 

Sort Õitsemise algus 

’Venta’, ’Emily’, ’Clery’,’Pegasus’, ’Chambly’ 14.mai 

’Polka’, ’Jonsok’, ’Helean’ 17.mai 

’Honeoye’ 18.mai 

’Redgauntlet’, ’Darselect’ 19.mai 

’Senga Sengana’, ’Bounty’ 20.mai 

’Sonata’, ’Rumba’ 21.mai 

’Sallybright’ 23.mai 

’Florence’ 27.mai 

’Pandora’ 30.mai 

’Judibell’, ’Malwina’ 7.juuni 

 

Kõige enam oli õisi sortidel ’Venta’ (keskmiselt 121,6 õit taime kohta) (joonis 3), ’Emily’ 

(119,4 ) ja ’Helean’ (115,7 ). Mõnevõrra vähem oli õisi sordil ’Pegasus’, kuid õite arv ühe 

taime kohta oli siiski üle 100. Vähem oli õisi sortidel ’Redgauntlet’, ’Jonsok’ ja ’Bounty’ 

(vastavalt 90,9; 87 ja 78). Oluliselt vähem õisi moodustasid sordid ’Sallybright’ (14,4 ), 

’Darselect’ (17,6) ja ’Malwina’ (22,2). Üsna vähe õisi oli ka sortidel ’Rumba’, ’Judibell’, 

’Clery’, ’Honeoyne’, ’Sonata’, ’Florence’, ’Senga Sengana’ja ’Pandora’ (vahemik 24,9-

47,3). Tulemuste järgi ilmneb, et varajasepoolsed sordid moodustavad rohkem õisi 
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(keskmiselt 94,6 õit) kui varajased, keskvalmivad ja hilisemad sordid. Hilistel sortidel 

keskmine õite arv oli 52,5, hilisemapoolsetel 52 ning varajastel 49,5. Kõige vähem õisi 

moodustasid keskvalmivad sordid (keskmiselt 26,4 õit). 2005. ja 2006. aasta uuringust 

selgus, et sort ’Senga Sengana’ moodustas kahe aasta keskmisena poole rohkem õisi 

(vastavalt 79) kui 2016. aastal (34,7) ning sordil ’Pandora’ oli samuti õite arv suurem (61) 

kui 2016. aastal (34,1). Sortidel ’Pegasus’ ja ’Venta’ oli varasemate uuringute põhjal õite 

arv taime kohta väiksem (vastavalt 50 ja 64), kuid 2016. aasta tulemuste põhjal on õite arv 

suurenenud ligi poole võrra (vastvalt 101,4 ja 121,6) (Kikas et al. 2007).  

 

 

Joonis 3. Keskmine õite arv taime kohta erinevatel maasikasortidel. Erinevad tähed näitavad 

statistiliselt usaldusväärseid erinevusi sortide vahel (p<0,05) 

 

 

5.1.2. Maasika-õielõikaja poolt kahjustatud õite arv  

 

Maasika-õielõikaja kahjustus varieerus 5,2-44,8% vahel (joonis 4). Kõige rohkem kahjustas 

maasika-õielõikaja sorte ’Florence’ (keskmine kahjustatud õite arv 44,8%), ’Honeoye’ 

(42%) ja ’Helean’ (39,9%). Mõnevõrra vähem kahjustas maasika-õielõikaja sorte ’Clery’ 

(35,5%), ’Senga Sengana’ (35,2%) ja ’Emily’ (33,2%). Kõige vastupidavamateks sortideks 

osutusid ’Jonsok’ (5,2%), ’Pegasus’ (5,6%) ja ’Sonata’ (5,9%). Üsna väheoli kahjustatud 

õisi ka sortidel ’Sallybright’ (9,6%), ’Judibell’ (9,9%), ’Pandora’ (10,2%), ’Malwina’ 
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(12,8%) ning ’Darselect’ (15,2%). Teistel sorditel ’Bounty’, ’Polka’, ’Rumba’, ’Chambly’, 

’Redgauntlet’ ja ’Venta’ jäi kahjustatud õite protsent vahemikku 18,1- 30,8%. Tulemuste 

järgi on tendents, et maasika-õielõikaja kahjustas rohkem varajaseid sorte (keskmiselt 

28,5%). Hilisemapoolsete sortide keskmine kahjustus oli 26,5% ning mõnevõrra väiksem oli 

kahjustus varajasepoolsetel (24,5%). Kõige vähem kahjustas maasika-õielõikaja 

keskvalmivaid ja hilseid sorte (vastavalt 7,8% ja 9,7%).  

 

 

Joonis 4. Keskmine maasika-õielõikaja poolt kahjustatud õite arv (%). Erinevad tähed 

näitavad sortidevahelist erinevust (p<0,05) 

 

Ka varasemad uuringud on näidanud, et  maasika-õielõikaja eelistab varasemaid 

maasikasorte (Labanowska 2004; Kikas et al. 2009). See võib olla tingitud sellest, et esimese 

järgu õienuppude ilmumine on kahjuri paaritumis- ja munemisajaga paremini sünkroonis 

(Libek, Eskla 2012). Kuna tundub, et kahjustus on tavaliselt suurem varasematel sortidel, 

siis Libek ja Eskla (2012) väidavad, et maasika-õielõikaja kahjustus maasikal ei sõltu niivõrd 

sordi õitsemisajast, vaid selle geneetilisest päritolust. Seda väidet kinnitavad mõningal 

määral ka selle uurimistöö tulemused, kuna suurt kahjustust täheldati ka hilisemapoolsetel 

sordidel: ’Florence’ ja ’Senga Sengana’. 2016. aastal saadud tulemuste järgi on maasika- 

õielõikajale geneetiliselt kõige vastupidavamad sordid ’Jonsok’, ’Pegasus’ ja ’Sonata’.  
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Kuigi sordieelistusel on väga oluline roll kahjuri kahjustuse vähendamisel, sõltub maasika-

õielõikaja levik ka muudest faktoristest, milleks on ilmastik ja kasutatav agrotehnika. 2016. 

aasta kevad oli üldiselt kuiv ja keskmisest soojem (Eesti... 2017), mis selgitab suurt maasika-

õielõikaja poolt kahjustatud õite arvu, sest on täheldatud, et soojal ja põuasel kevadsuvel on 

kahjuri levik laialdasem (Metspalu 2000). Samuti on andmeid, et maasika-õielõikaja 

kahjustus on olnud suurem neil aastatel, mil maikuu keskmine õhutemperatuur on olnud üle 

10 kraadi ja ei ole esinenud suuri öökülmasid (Kikas et al. 2009). Seega võib suure 

kahjustatud õite hulga põhjuseks olla 2016. aasta maikuu keskmisest soojem ilm.  

 

2016. aastal oli maasikate õitsemine oluliselt varajasem kui tavaliselt (Kikas, Libek 2005), 

mis oli tingitud keskmiselt soojemast kevadilmast. Varajasem õitsemisaeg pikendab 

maasika-õielõikaja võimalikku kahjustusaegset perioodi, seega võib olla see üheks 

põhjuseks, miks 2016. aasta leidus suurel hulgal kahjustatud õisi.  

 

Kahjuri suure leviku põhjuseks võib pidada ka seda, et maasikasortide 

kollektsioonistandikus on reavahed rohukamaras ning peenrad asetsevad suurte puude 

läheduses, mis mõlemad loovad kahjurile sobivad tingimused talvitumiseks maasikataimede 

ligidal (Laugale et al. 2006; Krauß et al. 2014). Seega tuleks hoida reavahed puhtad 

niitmisega või herbitsiididega ning vältida peenarde rajamist puude või metsa lähedusse. 

Kuid reavahede rohukamaras hoidmine soodustab kasulikke putukate esinemist ja arvukust 

(Kikas, Libek 2002), kes vähendavad omakorda taimekahjurite arvukust. Maasikat 

kasvatatakse enamasti lühiajaliselt, siis looduslike vaenlaste populatsioonide rakendamine 

kahjurite tõrjeks on keeruline. Lisaks sellele on kasurputukad väga tundlikud pestitsiidide 

suhtes. Seega nendel põldudel, mida pritsitakse regulaarselt on kasurite 

ellujäämisvõimalused väiksemad (Henderson, Raworth 1991). Seega on sellist bioloogilist 

tõrje viisi mõttekam rakendada koduaedades kui tootmisistandikes.  

 

Maasika-õieõikajat saab maasikal edukalt tõrjuda erinevate insektisiididega (Labanowska et 

al. 2000; Taimekaitsevahendite register 2016), kuid keskkonnasõbralikum on kasutada 

spetsialseid lõkse, püüniseid ning kasutada erinevaid agrotehnilisi võtteid. Erineva disainiga 

püünistest on väga häid tulemusi maasika-õielõikaja tõrjel andnud horisontaalselt asetatud 

kollased liimpüünised (Jay et al. 2008; Innocenzi et al. 2001). Agrotehinilistest võtetest on 

täheldatud vähem kahju multšita kasvatusviisi puhul (Laugale et al. 2006). Veel on leitud, 
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et kasutades kombineeritult katteloori ja taimekaitsevahendeid, siis väheneb maasika- 

õielõikaja poolt kahjustatud õiepungade arv 11-23% (Svensson 2002; Berglund et al. 2007).  
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5.2. Vaarikas 
 

5.2.1. Õitsemise algus 2016. aastal ja õite arv 

 

Õitsemine algas vaarikasortidel 28. mail (tabel 2) (’Aita’). Samuti alustas maikuus õitsemist 

aretis 11-02-05 (31. mai). 1. juunil alustas õitsemist aretis 11-02-15 ning päev hiljem, 2. 

juunil, aretis 14-02-01. Hilisema õitsemisega olid taasviljuvad sordid ’Diana’ ja ’Herakles’, 

kelle õitsemise algus jäi juulikuusse, vastavalt 04. juuli ja 8. juuli. Kõige hiljem hakkasid 

õitsema taasviljuvad sordid ’Polana’ ja ’Polka’, mõlemad 23. juulil. 2016. aastal oli vaarikate 

õitsemine isegi kaks nädalat varajasem kui tavaliselt (Arus et al. 2013; Rätsep 2011).  

 

Tabel 2. Vaarikasortide õitsemise algus 2016 a. Polli Aiandusuuringute Keskuse vaarika 

sortide kollektsioonistandikus 

Sort Õitsemise algus 

’Aita’ 28.mai 

11-02-05 31.mai 

11-02-15 1.juuni 

14-02-01 2.juuni 

’Diana’ 4.juuli 

’Herakles’ 8.juuli 

’Polana’, ’Polka’ 23.juuli 

 

Kõige rohkem oli õisi sordil ’Polka’ (keskmiselt 113,4 õit taime kohta) (joonis 5). 

Mõnevõrra vähem oli õisi sortidel ’Polana’ ja aretisel 11-02-05, kuid õite arv ühe taime kohta 

oli siiski üle 100. Veidi vähem oli õisi sordil ’Diana’ (92,1). Kõige vähem õisi moodustasid 

sort ’Aita’ ja aretised 14-02-01 ja 11-02-15 (54,6 - 60,8). Vähe oli õisi ka sordil ’Herakles’ 

(70).  
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Joonis 5. Keskmine õite arv taime kohta erinevatel vaarikasortidel. Erinevad tähed näitavad 

olulisi erinevusi sortide vahel (p<0,05) 

 

 

5.2.2. Maasika-õielõikaja poolt kahjustatud õite arv 

 

Maasika-õielõikaja kahjustus vaarika õienuppudes varieerus 0,9-51,9% vahel (joonis 6). 

Kõige rohkem kahjustas maasika-õielõikaja sorti ’Diana’ (keskmine kahjustatud õite arv 

51,9%). Mõnevõrra vähem kahjustas kahjur sorte ’Aita’, (41,6%) ning aretist 11-02-05 

(20,8%). Oluliselt vähem oli kahjustatud õisi aretistel 11-02-15, 14-02-01, mis on 

suvelviljuvad vaarikad ning sordil ’Herakles’ (vastavalt 15,4%: 13,6 % ja 13,2%). Kahjurile 

vähemvastuvõtlikumad on ka sordid ’Polka’ (0,9%) ja ’Polana’ (3,1%). Tulemuste järgi 

ilmneb, et kahjur kahjustab mõnevõrra rohkem suvelviljuvaid sorte (keskmiselt 22,85%) kui 

taaasviljuvaid (17,28%).  
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Joonis 6. Keskmine maasika-õielõikaja poolt kahjustatud õite arv (%). Erinevad tähed 

näitavad sortidevahelist erinevust (p<0,05) 

 

Võrreldes varasemate uuringutega (Arus et al. 2008) on maasika-õielõikaja kahjustuse 

ulatus 2016. a. vaarikal suurenenud. See võib olla tingitud sortide kehvast vastupidavusest 

kahjurile või soodsast ilmast kevadel, mille tõttu oli kahjuri levik laialdasem (Eesti... 2017). 

Samuti võib ulatuslik kahjustatud õite arv olla põhjustatud vaarika kasvatustehnoloogiast, 

mille puhul hoiti reavahed rohukamaras, mis soodustab maasika-õielõikaja rohket levikut 

(Laugale et al. 2006).  

 

Tulemuste põhjal võib täheldada, et vaarikasortide kahjustuse ulatus on sõltuvuses nende 

õitsemise ajaga. Maasika-õielõikaja kahjustas rohkem neid sorte, millel on varasem 

õitsemise algus, kui neid, millel on hilisem. Kuigi varem tehtud katsete puhul sellist 

eelistamist ei ole täheldatud (Arus et al. 2008), võib antud seos olla tingitud asjaolust, et 

hilisema õitsemisajaga sortide õitsemise alguseks on kahjuri kõrghooaeg juba lõppenud 

(Kovanci et al. 2005). Kirjanduse andmete kohaselt suundub maasika-õielõikaja talvituma 

juba kesksuvel (Metspalu 2000). See võib olla põhjuseks, et taasviljuvatel vaarikasortidel 

’Polka’ ja ’Polana’ oli väga vähe õienuppe maasika-õielõikaja poolt vigastatud. Samas võib 

tulemuste põhjal väita ka, et vaarika õitsemise ajast ei sõltu maasika-õielõikaja kahjustus, 

sest kõige rohkem kahjustusi oli hilisema õitsemisajaga sordil ’Diana’. Ka sordi geneetiline 
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päritolu võib olla siinkohal määrava rolliga, mis võib tingida sordi suurema vastuvõtlikkuse 

maasika-õielõikaja kahjustusele.  

 

Varasematest uuringutest on selgunud, et istandiku vanus mõjutab samuti kahjuri levikut. 

Mida vanem on istandik, seda suurem on maasika-õielõikaja poolt tekitatud kahju (Krauß et 

al. 2014). Kuna vaarikasortide kollektsioonistandik on juba 7 aastat vana, võib sellega 

seletada ka antud uurimuses saadud tulemusi. Kahju suurust võib põhjendada vanematesse 

istandikesse tekkinud kahjuri püsipopulatsioonidega.  

 

Maasika-õielõikaja tõrjeks vaarikal saab kasutada erineva disainiga lõkse, püüniseid, 

teostada bioloogilist tõrjet või ennetada kahjuri levikut agrotehniliste võtetega. Kirjanduse 

andmetel osutusid püünistest kõige efektiivsemateks valgete ristlabadega lehterpüünised, 

mis oli asetatud maapinnale (Wibe et al. 2014). Agrotehnilistest võtetetest on täheldatud 

kõige vähem kahjustusi juhul kui vaarikal kasutati multšina musta kilet ja põhku (Arus et al. 

2008). Soovitatuimaks kahjustuse ennetusviisiks võib pidada siiski kahjurikindlama sordi 

kasvatamist. Kõige vastupidavamateks sortideks maasika-õielõikaja kahjustusele olid 

taasviljuvad sordid ’Polana’, ’Polka’, ’Herakles’ ning aretised 14-02-01, 11-02-15. Neid 

sorte saab soovitada kasutada tootmisistandike rajamisel. Sort ’Polka’ on ka Eesti 

aiandusliidu poolt kinnitatud soovitussortimentide nimekirjas (EMÜ sordivaramu 2016).  
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KOKKUVÕTE 
 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida maasika-õielõikaja sordieelistusi ning 

tema kahjustust erinevatel maasika ja vaarikasortidel. Lähtuvalt katse eesmärgist püsitati 

hüpotees, et maasika-õielõikaja kahjustus maasikal ja vaarikal sõltub sordist. Katse viidi läbi 

2016. aastal Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja Keskkonnainstituudi Polli 

Aiandusuuringute Keskuses olevas maasika ja vaarika kollektsioonistandikus, kus uurimise 

alla võeti 20 erinevat maasikasorti ja 8 erinevat vaarikasorti.  

 

Bakalaureusetöö uurimusest ja katse tulemustest selgub, et kuigi kahjuri ulatuslik levik on 

seotud ka muudest faktoritest, milleks on ilmastik, sordi õitsemisaeg ja kasutatav 

agrotehnika, siis maasika-õielõikaja kahjustus sõltub siiski sordist ja selle geneetilisest 

päritolust.  

 

Katsetulemuste kokkuvõte:  

 Maasika-õielõikajale osutusid vastupidavateks maasikasortideks ’Jonsok’, ’Pegasus’ 

ja ’Sonata’ ning vastupidavateks vaarikasortideks taasviljuvad ’Polka’, ’Polana’, 

’Herakles’ ning suvelviljuvad aretised 14-02-01 ja 11-02-15.  

 Maasika-õielõikaja eelistab muneda maasikasortide ’Florence’, ’Honeoye’ ja 

’Helean’ ning vaarikasortide ’Diana’ ja ’Aita’ õienuppudesse. 

 

Püstitatud hüpotees leidis kinnitust: maasika-õielõikaja kahjustus maasikal ja vaarikal sõltub 

sordist. Maasika ja vaarika edukaks kasvatamiseks on väga oluline sordi kahjurikindlus, 

kuna maasika-õielõikaja on selline kahjur, kes põhjustab mõlemal kultuuril olulist 

saagilangust. Kasvatades selliseid sorte, mida kahjur ei eelista või mille õitsemise aeg ei 

sünkroniseeru kahjuri lendluse ajaga, väheneb keemilise kahjuritõrje vajadus ja seega on 

võimalik neid marju kasvatada keskkonnasäästlikumalt.  
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STRAWBERRY BLOSSOM WEEVIL (Anthonomus rubi) AND 

IT’S DAMAGE ON DIFFERENT STRAWBERRY AND 

RASPBERRY CULTIVARS 
 

SUMMARY 
 

The main aim of Bachelor thesis was to identify the strawberry blossom weevil (Anthonomus 

rubi) cultivar preference and it’s damage on different strawberry and raspberry cultivars. 

The hypothesis was that strawberry blossom weevil damage depends on cultivar. The 

experiment was carried out in 2016 at Polli Experimental Station of the Estonian University 

of Life Science with 20 different strawberry cultivars and 8 raspberry cultivars.  

 

The present study and experiment results showed that damage caused by strawberry blossom 

weevil depends on cultivars and it’s genetic origin, though damage is also affected by other 

factos like weather conditions, cultivar time of flowering and growing technologies.  

 

As a result of the experiment in appeared that:  

 Most resistance to strawberry blossom weevil were strawberry cultivars ’Jonsok’, 

’Pegasus’,’Sonata’ and most resistance raspberry cultivars were remontant cultivars 

’Polka’, ’Polana’, ’Herakles’ and 14-02-01 ja 11-02-15.  

 Strawberry blossom weevil prefers to oviposit to blossoms of strawberry cultivars 

’Florence’, ’Honeoye’ and ’Helean’ and to raspberry blossoms of cultivars ’Diana’ 

and ’Aita’. 

 

The hypothesis was confirmed: strawberry blossom weevil damage on strawberry and 

raspberry depends on cultivar. For successful strawberry and raspberry production it is 

important to choose pest-resistant cultivars. Otherwise strawberry blossom weevil can cause 

significant decrease in both stawberry and raspberry yield. Growing such strawberry and 

raspberry varieties, which do not favor the pest or which flowering time do not synchronize 

with pest occurance, is more environmentally friendly, as it decreases the need for chemical 

pest control.  
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