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Maasikas on ülekaalukalt kõige müüdavam marjakultuur Eestis, olles tarbijate seas väga 

populaarne ja kasvatajale aianduslikest kultuuridest kõige kiiremini tulu teenima hakkav kultuur. 

Igal kasvatataval kultuuril on olemas looduslikud vaenlased ning aedmaasika suurim vaenlane 

viimastel aastatel Eestis on ripslane. Ripslase tõrjumiseks on olemas erinevaid bioloogilisi 

vahendeid. Näiteks NeemAzal T/S on troopilise neemipuu seemnete tuumadest saadud taimne 

ekstrakt, mis tõrjub ripslasi ning teisi kahjureid. Pärast NeemAzal T/S-ga pritsimist lõpetavad 

putukad toitumise ning  surevad. NeemAzal T/S-ga töötlemise tulemuslikkus sõltub kahjurite 

arvukusest ja õigest töötlemise ajast. Käesleva töö eesmärgiks oli välja selgitada ripslase 

kahjustuse ulatus  erinevatel maasikasortidel sõltuvalt bioloogilise insektitsiidi NeemAzal-T/S 

kasutamisest. Katses  kasutati sorte ’Florence’, ’Malwina’, ’Korona’, ’Faith’ ja ’Sussette’. 

Katsegruppe töödeldi kahel korral õitsemise ajal preparaadiga NeemAzal T/S, kontrollgruppe ei 

pritsitud. Kõikidelt variantidelt ja kordustelt korjatud viljad kaaluti ja sorteeriti järgnevatesse 

kategooriatesse: 1) Turustatav vili läbimõõduga ≥2cm; 2) Turustatav vili ripslase kahjustusega 

≥2cm; 3) Ripslase kahjustusega praak; 4) Praak. Uurimistöö tulemustest selgus, et NeemAzal 

T/S vähendas kõikidel sortidel ripslase kahjustuse ulatust statistiliselt olulisel määral, keskmiselt 
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19% sordi kohta. Selgusid sortidevahelised erinevused: kõige saagikam sort katse keskmisena 

oli ’Florence’, väikseima saagikusega oli sort ’Malwina’. Kõige rohkem turustatavat saaki andis 

NeemAzal T/S-ga katsevariandis sort ’Florence’ ja kõige vähem sort ’Korona’. Enim 

turustatavat saaki sai kontrollvariandis sordilt ’Sussette’ ja kõige vähem sordilt ’Malwina’. 

Kõige suuremat mõju avaldas NeemAzal T/S sordile ’Florence’, järgnes sort ’Malwina’ ning 

sortidel ’Korona’, ’Sussette’ ja ’Faith’ vähenes kahjustus võrdselt. Selgus, et turustatava vilja 

mass oli suurim sordil ’Sussette’, seda nii kontrollis kui ka katsevariandis. Kõige väiksema 

massiga viljad olid kontrollvariandis sordil ’Florence’ ning katsevariandis sordil ’Korona’. 

Samuti kahjustas ripslane enim teistest eraldi õitsenud sorte ’Korona’ ja ’Malwina’.  

Märksõnad: Sordieelistus, ripslane, kahjustus, saak 
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Strawberry is the most selling seasonal horticultural crop in Estonia, popular among consumers, 

and the fastest income resource for horticultural farmers. Every crop has natural enemies and 

pests and the biggest enemy of  strawberry in recent years in Estonia has been the thrips. There 

are a variety of biological methods to control the thrips damage. For example, NeemAzal T/S is 

a natural extract obtained from seed kernels of tropical tree Azadirachta indica A. Juss.  that 

reduces pests damages and populations. NeemAzal T/S is applied to the plants at the time when 

pests feed from the plant. After treatment with NeemAzal T/S, pests stop feeding and they 

eventually die. The effectiveness of NeemAzal T/S treatment depends on the population of pests 

and the correct time of the treatment. In Estonia, NeemAzal T/S is not allowed to use in organic 

strawberry farms, therefore harvested fruits from this experiment were not marketed. The aim of 

this thesis was to find out the extent of the thrips damage on different strawberry cultivars 

depending on the use of biological insecticide NeemAzal T/S. In the research five strawberry 

cultivars were tested: 'Florence', 'Malwina', 'Korona', 'Faith' and 'Sussette'. Test groups were 

treated twice with NeemAzal T/S during flowering and control groups were only sprayed with 

water. The extent of  thrips damage was assessed on the cultivars by evaluation and sorting the 

yield by every cultivar. Fully ripe  fruits were harvested at  sorted, weighed and counted 
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according four fractions: 1) marketable fruit: diameter ≥2cm; 2) marketable fruit with thrips 

damage ≥2cm 3) non-marketable fruit damaged by thrips; 4) non-marketable fruit with other 

damages or disorders.. The results of the research revealed that NeemAzal T/S reduced the thrips 

damage for all cultivars in a statistically significant extent, average 19% per cultivar. Differences 

were found between the cultivars: on avarage, the most yielding cultivar was ’Florence’, while  

’Malwina' showed the lowest yield. The most marketable yield in treatment group was also 

produced by ’Florence’ and the least by ’Korona’. The most marketable yield in the control 

treatment  was obtained from ’Sussette’ and least from ’Malwina'. The most significant impact 

of NeemAzal T/S was detected on the cultivar ’Florence, followed by ’Malwina’, and NeemAzal 

T/S affected equally ’Korona’, ’Sussette’ and ’Faith’, reducing thrips damage on fruits. It was 

found that the largest marketable fruits were harvested from ’Sussette’, both in the control and 

NeemAzal T/S treated groups. It was also  found that the thrips damage was higher in cultivars 

’Malwina’ and ’Korona’ which  flowering time was  different compared to other cultivars. 

Keywords:  Cultivar preference, thrips, damage, yield 
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SISSEJUHATUS 

 

Maasikas on ülekaalukalt kõige müüdavam marjakultuur Eestis, olles tarbijate seas väga 

populaarne ja kasvatajale aianduslikest kultuuridest kõige kiiremini tulu teenima hakkav kultuur. 

Igal kasvatataval kultuuril on olemas looduslikud vaenlased ning aedmaasika suurim vaenlane 

viimastel aastatel Eestis on ripslane. Ripslase tõrjumiseks on olemas erinevaid bioloogilisi 

vahendeid .Näiteks NeemAzal T/S on troopilise neemipuu seemnete tuumadest saadud taimne 

ekstrakt, mis tõrjub ripslasi ning teisi kahjureid. NeemAzal T/S sisaldab looduslikku taimeõli ja 

kleepaineid, imendudes lehtedesse ja süsteemselt taime jaotudes. Kahjuritesse satub toimeaine 

taime lehtedest toitudes. Pärast NeemAzal T/S-ga pritsimist lõpetavad putukad toitumise, pärsitud 

on kestumine ning nad surevad. Täiskasvanud putukad (mardikad) lõpetavad samuti söömise ning 

neil on häiritud on sigivus, väiksemal määral esineb surevust. Lõplik hinnang pritsimistulemuste 

kohta selgub peale 7-10 päeva (Thoeming et al., 2003; Scandagra, 2019).  

NeemAzal T/S-ga töötlemise tulemuslikkus sõltub kahjurite arvukusest ja õigest töötlemise ajast. 

Püsiva kahjustuse korral (mitu põlvkonda – täid, ripslased, karilased, kedriklestad jt.) on vajalik 

korduv töötlemine. NeemAzal T/S ei ole kahjulik enamikele kasulikele putukatele, mis on väga 

oluline kahjurite populatsiooni tõrjel. NeemAzal T/S-i võib edukalt ühildada kasulike putukate 

kasutamisega taimekaitse tõrjeplaanides, sest NeemAzal T/S ise on kuni 95% surmava toimega 

kahjuritele (Schroer et al., 2001). Toodet kasutatakse ka köögiviljanduses, viljapuudel, 

dekoratiivtaimedel, lilledel jm kahjurite tõrjel, sest ta tõrjub erinevaid kahjurputukaid kui ka 

lestasid ja on paljudes riikides lubatud sõltuvalt kultuurist kasutada ühel hooajal kuni 4 korda 

(Scandarga, 2019). Eestis ei ole NeemAzal T/S maheviljeluses maasikatel kasutamiseks lubatud 

ja katsest korjatud vilju ei turustatud.  

Antud magistritöö hüpotees oli järgmine: ripslase kahjustuse ulatus ja bioloogilise insektitsiidi 

NeemAzal T/S efektiivsus on sorditi erinev 

Antud magistritöö eesmärk oli välja selgitada ripslase kahjustuse ulatus  erinevatel 

maasikasortidel sõltuvalt bioloogilise insektitsiidi NeemAzal T/S kasutamisest.  
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Teoreetilises osas antakse ülevaade aedmaasika bioloogiast ja kasvatamisest Eestis, kirjeldatakse 

ripslaseid kui aedmaasika peamisi kahjureid avamaal. Samuti antakse ülevaade teistest 

maasikataimi ja vilju kahjustavatest kahjuritest ja nende võimalikest tõrjeviisidest. Veel 

tutvustatakse katses läbiviidud aedmaasika sorte. Empiirilises osas kirjeldatakse katset ennast ja 

metoodikat, seejärel analüüsitakse aedmaasika sortide saagikust, ripslase kahjustuse ulatust ning 

NeemAzal T/S-i mõju erinevatele aedmaasika sortidele. Katse viidi läbi 2018. aasta suvel 

Järvamaal Sandre Talu OÜ tootmisistandikus.  

 

Tänusõnad 

Soovin tänada magistritöö juhendajat dotsent Ulvi Moori katse juhendamise, nõuannete ja toetuse 

eest. 
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1 AEDMAASIKA KASVATAMINE EESTIS 

 

1.1 Maasikakasvatuse hetkeolukord ja probleemid Eestis 

 

Maasikas on ülekaalukalt kõige müüdavam marjakultuur Eestis, olles tarbijate seas väga 

populaarne ja kasvatajale aianduslikest kultuuridest kõige kiiremini tulu teenima hakkav kultuur. 

Enamus maasikasaagist turustatakse koduturul laua- ja tööstusmarjana. Suuremad 

maasikakasvatajad kasvatavad maasikat üle kümne hektari suurustel pindadel. Samas on palju 

maasikakasvatajaid, kes tegelevad marjakasvatusega põhitöö kõrvalt ja istandike pinnad jäävad 

tavaliselt alla kolme hektari (Eesti aiandussektori arengukava 2015-2020). 

SA andmetel oli 2013. aastal maasikaistandike kasvupind põllumajanduslikes majapidamistes ja 

põllumajanduslikes kodumajapidamistes kokku 640 hektarit. Kõige sobivamad 

kasvatuspiirkonnad on peamiselt Eesti lõunapoolsemad maakonnad – suurimad maasikaistandike 

kasvupinnad on Tartu (160 hektarit), Võru (85 hektarit) ja Põlva maakonnas (62 hektarit). 

Maasikakasvatus on suures osas mehhaniseeritav, mille tulemusel on kasvupinda võimalik kiiresti 

suurendada (Eesti aiandussektori arengukava 2015-2020).  

Aedmaasika sortidest on Eesti tootmisaedades hetkel enim kasvatatavad ‘Polka’ ja ‘Sonata’. Oma 

kõrge saagikuse ja väga hea transpordikindluse tõttu on sort ’Sonata’ tootjate seas järjest enam 

populaarsust kogunud. 2008. aastal Eesti Maaülikoolis läbi viidud säilituskatses selgus, et ‘Sonata’ 

maasikad olid aktsepteeritava kvaliteediga ja müügikõlblikud isegi pärast 12-päevast madalal 

temperatuuril (3 ±1 °C) säilitamist (Moor et al., 2012). 

Eesti maasikakasvatussektori arengut piiravateks teguriteks on madal finantsvõimekus, väikesed 

mahud, vähene oskusteave, sobiva tööjõu puudus ning maasikakasvatuseks sobiva 

põllumajandusmaa puudus. 2016.aastal toodi aiandusfoorumil välja, et tootja ei saa piisavalt 

keskenduda maasikate kasvatamisele,  vaid peab tegelema turustamisega, õige hoiustamisega, 

logistikaga ja finantsidega. Otsestest ohtudest  toodi välja ilmastiku riske ning kahjureid ja 

kohaliku turu väiksusest tingitud ületootmist ja hindade kõikumist (Kaskema, 2016). Eestis 

kasvatatavatel maasikasortidel pole samuti väga pikka säilimisaega, mis teeb raskeks kauba 
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kaugele transpordimise ning seega on Eesti ekspordivõimekus väga madal. Maaülikoolis 

läbiviidud maasikate säilituskatses andis 12 päevase säilitusajaga 3 ±1 °C juures sort ,’Sonata’ 

perspektiivikaid tulemusi nii maitse kui ka välimuse osas võrreldes sortidega ’Polka’ ning 

’Honeoye’ (Moor, 2012). Parema säilivusajaga maasikasordid annaksid meie tootjatele võimaluse 

eksportida oma toodangut kaugemale (Masny, Žurawicz, 2009) ning sellega tuleks valikusse 

globaalne e-kaubandus, Hollandi oksjon, Varssavi turg ning ka Aasia riigid (Kaskema, 2016).  

Suurematesse kaubanduskettidesse ja eksporditurgudele pääsemiseks on ainult ühe kasvataja 

toodang enamasti Eestis liiga väike. Potentsiaalseks lahenduseks oleks erinevate kasvatajate 

maasikatoodangu ühiselt turustamine. Ühtse partiina on võimalik aga turustada vaid samasuguse 

kvaliteedinäitajatega vilju. Aedmaasikate kvaliteet sõltub eelkõige sordist, kasvukoha kliimast, 

agrotehnikast, koristusajast ja -tehnoloogiast ning säilituskeskkonnast (Moor et al., 2013; Haffner, 

2002). 

Eesti maasikakasvatuse tugevusteks on sobilik kliima, geograafiline asukoht turgude suhtes, 

kogemustele tuginev ja meie tingimustes toimiv kasvatustehnoloogia, tugisüsteemide olemasolu 

(eritehnika rentimise võimalus, nõuande- ja teaduskoostöö võimalused) ning kvaliteetne mari 

(maitse, välimus). Eesti kliimas saab maasika kasvuaega pikendada ja saagi varasemaks 

valmimiseks kasutades kasvutunneleid või kasvatades samaaegselt nii varavalmivaid ja hiliseid 

sorte ning uusi tööstusmarju, mis on pikema säilivuseaga ja transpordikindlamad praegustest 

sortidest (Kaskema, 2016).  

Maasikakasvatuse võimalustena nähakse põllumajandustootjate omavahelist koostööd hooajalise 

tööjõu kasutamisel korjeperioodil ja ühise kesklao rajamisel, kus maasikaid oleks võimalik 

säilitada korjest kuni müümiseni. Suur eelis oleks ühistulaadsel tegutsemisel, kes aitaks tootjatel 

maasikaid turustada, et tootjad ise saaksid põhiliselt tootmisele keskenduda, sest nõudlust 

maasikatele on. Samuti aitaks ühistu reguleerida hooajalisi töölisi, rentida tehnikat ja vahendada 

erinevaid teenuseid tootjate vahel, et liikmetel oleks pakkuda ühtlane ja kvaliteetne toodang 

tarbijatele (Kaskema, 2016).     
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1.2 Aedmaasika bioloogia 

 

Aedmaasikas  (Fragaria × ananassa, edaspidi maasikas) on mitmeaastane rohtne püsik, mis 

kasvab maasisese risoomiga. Juured saavad alguse risoomist, mis koosnevad juurtekarvakestega 

kaeud juhtjuurest ja toitejuurtest. Maasika juured võivad tungida kuni 120 cm sügavusele, kuid 

suurem osa, kuni 90% juurtest asub siiski pindmises mullakihis, umbes 15 cm sügavusel. Maasika 

juurte kasvuks on optimaalne mullatemperatuur 10-25℃ (Moor, 2019), kuid maasika juurte kasv 

algab +2℃ juures ning lõppeb kui temperatuur langeb madalamale kui +2℃ (Husaini, Abdin 

2008, Eskla, 2000: 16).   

Maasikal on pikarootsulised kolmetised lehed, on olemas mõnedel sortidel ka neljatisi ja viietisi 

lehti. Sorditunnuste määramiseks on siiski olulised abilehed, mis asuvad leherootsu alusel. 

Soodsaim temperatuur maasika lehtede arenguks on +20-21℃. Taime lehestik ise uueneb kogu 

taime kasvuperioodi pidevalt (Wang et al., 1996).   

Maasika võsundid on roomavad varred, mis arenevad lehtede kaenlapungadest ja mille abil 

maasikat vegetatiivselt jaotamise teel paljundatakse (Ilus, 1988). Võsundil on üldiselt  paksenenud 

sõlmekoht, kuhu otsa moodustub tütartaim. Võsundite arvu võib ühel taimel olla kuni 10 ning iga 

võsundi otsa võib tekkida rohkem kui üks tütartaim, olenevalt maasika sordist (Bowling 2000). 

Võsundid võivad hakata tekkima juba mais, kui algab vegetatsiooniperiood, sest paljud sordid on 

aktiivsemad võsundikasvatajad. Tootmisistandikes on eelistatud need sordid, mis ei anna nii palju 

võsundeid ega kasvata ka suurt puhmikut vaid sordid, mis kasvatavad saaki ja on haiguskindlamad. 

Sellistes Eesti istandikes on põhiline võsundite kasvu aeg pärast saagikande perioodi (Libek, 

2000).  

Maasikasaagi kujunemine algab saagile eelneval aastal õiealgmete eristumine. Eestis algab 

aedmaasikate õiealgmete eristumine umbes augusti lõpus ja varieerub vastavalt sordile ja 

ilmastikule kuni septembri alguseni (Eskla, 2000). Edukaks õiealgmete eristumiseks ehk 

diferentseerumiseks on vajalik kuiv ilm, päevapikkus umbes 10-12 tundi, sest Eestis kasvatatavad 

maasikasordid onüldiselt lühipäevalised (Moor, 2019). Samuti on õiealgmete eristumiseks 

vajalikud tingimused vegetatiivse kasvu aeglustumine, õiged niiskusolud: mõõdukas kastmine ja 

ööpäevane keskmine temperatuur +12℃ või madalam, seega Eesti oludes mõjutavad septembri 
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keskmised kui ka öised temperatuurid õiealgmete moodustumist. Ööpäeva keskmisel 

temperatuuril alla +10℃ ja üle +25℃ on lühipäeva sortidel õiealgmete tekkimine 

vähemefektiivsem kui õigetel kasvutingimustel (Libek ja Eskla, 2012). Diferentseerumiseks 

optimaalsete temperatuuri ja päevapikkuse osas on näiteks välismaal leitud, et lühipäevasordid 

vajavad õiealgmete eristumiseks 14 tunnist fotosünteesiperioodi pikkust ööpäeva ja temperatuuri 

üle 15℃ (Faedi, Baruzzi 2016).   

Risoomiharudel õiealgmed eristuvad eri aegadel. Esimestena eristuvad nad tugevamatel 

risoomiharudel, alles siis nõrgematel. Ladvapungas algab õiealgmete eristumine ning jätkub  

külgpungades. Talvitumise ajaks on õied jõudnud erinevatesse arenguastmetesse, kui on 

õiealgmete loomiseks olnud sobivad klimaatilised tingimused. Uue kasvuperioodialguses jätkub 

õiealgmete eristumine, kuniks ilmuvad õienupud ja isikuvarred (Libek, Eskla 2012).  

Õisikute ja õite arv on maasikataimel väga varieeruv. Eelkõige sõltub õisikute arv saagile eelneva 

aasta õiealgmete tekke ajal soodsatest tingimustest ning toitainete olemasolust. Teiseks sõltub 

paljugi maasikasordist endast, puhmiku vanusest, kasvukohast ja kas puhmikut on igal kasvuaastal 

noorendatud või mitte – näiteks sügisel puhmiku lehtede koristamisega, võsundite eemaldamisega, 

kevadel puhtaks harjamisega, õige väetamisskeemiga. Õisikute arv taime kohta võib olla üle 20 ja 

õite arv 200. Eestis on näiteks sordil ́ Polka´ teise aasta taimel 7 õievart ning kolmanda aasta taimel 

võib õievarte arv küündida kuni 15-ni. Maasika õis ise õitseb umbes 4-6 päeva, kogu puhmiku 

õitsemine võib aga kesta lühipäeva taimedel ligikaudu 30 päeva ja sellega kattudes viljade 

valmimise ajaga. (Libek, Karp 2014).  

Maasikas on rüüsvili, kuna vilja tekkimisest on osa võtnud ka teised õie osad lisaks sigimikule. 

(Husaini, 2016). Viljade valmimisajad ja tootlikus on sorditi erinevad, kuid kui miskpärast õisiku 

esimesed õied hävinevad, siis järgnevatest õitest ei kasva kunagi nii suure massiga vilja, kui oleks 

kasvanud esimesest õitest (Bowling, 2000).  

 

1.3 Ripslane kui aedmaasika peamine kahjur avamaal   

 

Ripslased (Thripidae) tekitavad maasikataimedele otsest kahju, imedes mahla taime lehtedest, 

pungadest, õitest ja ka viljadest. Kahjustuse tagajärjel on suur osa viljadest müümiskõlbmatud ning 
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probleem tootjate seas aktuaalne. Kasvuhoonekultuuridele ja maasikale tekitavad erinevad 

ripslaste liigid enamvähem sama tüüpi kahjustusi. Nad lõhuvad oma teravate suistega leherakke ja 

imevad need mahlast tühjaks. Kahjustus ilmneb lehtedel hõbedaste laikudena, mis on ümbritsetud 

ripslaste väikeste mustade väljaheidetega. Lilledel võib ripslaste kahjustus väljenduda näiteks 

värvi kadumisena. Tugevasti kahjustatud maasikataime lehed kolletuvad, taime areng pidurdub, 

õied varisevad ja saak väheneb. Kui kahjureid on palju, saavad vigastada valmivad viljad, olles 

närbunud tunnustega, pronksja värvusega ning valminud kahjustunud viljadel on näha ka 

uuristatud käike seemnete vahel, millest on toitunud kas ripslase vastsed või täiskasvanud isendid. 

Õitsemise ajal väljendub ripslase kahjustust õite keskel nekrootiliste täppidena vähendades 

potentsiaalset müügisaaki. Ripslased kahjustavad veel mitmeid eri liiki taimi ja on 

köögiviljakasvatajatele suureks probleemiks üle maailma. Seni on ripslase kahjustusi teatud ja 

uuritud näiteks Argentiinas, Brasiilias, Tšiilis (Gambarderra, Pertuze 2006), Austraalias (Steiner, 

Goodwin 2005), USA-s (Zalom et al., 2008), Iisraelis (Coll et al., 2005, 2006) ning erinevates 

Euroopa osades (Cross et al., 2001; Gonzales-Zamora, Garcia-Mari 2003).  

Ripslased ise on väikesed saledad 1-1,2 mm pikkused pruunikas-kollakad putukad. Täiskasvanud 

ripslasel on kaks paari kitsaid ripsmelisi tiibu. Neid esineb eriti lilledel, kust nad otsivad toitu, kuid 

leidub ka teistel taimedel ja köögiviljadel. Üldiselt on ripslased välimuselt musta värvi, kuid 

kalifornia ripslane on pruun. Tubakaripslane on omakorda väga sarnane kalifornia ripslasega, kuid 

on mõnevõrra väiksem ja heledamat värvi (Scandagra, 2019). Lisaks algab tubakaripslase 

kahjustus enamasti taime madalamatest lehtedest, kuhu ripslased liiguvad pärast koorumist ning 

kahjustus levib alt üles. Kalifornia ripslast võib aga leida kõigepealt ülemistelt taimeosadelt 

(Burrack, 2014). 

Ripslaste elutsüklis on kuus etappi: muna, kaks vastsestaadiumit, kaks nukujärku ja täiskasvanu. 

Aeg, mis kulub arenguks munast täiskasvanuks varieerub sõltudes ripslase liigist, peremeestaimest 

ja keskkonnateguritest. Ripslased võivad paljuneda sugulisel ja mittesugulisel teel. Osadel liikidel, 

näiteks kalifornia ripslastel, kooruvad viljastatud munadest nii isased kui ka emased isendid, samas 

kui viljastamata munadest kooruvad ainult isased. Tubakaripslased aga paljunevad eranditult 

mittesugulisel teel ning viljastamata munadest sünnivad ainult emased isendid. Ning olenevalt 

liigist muneb emane oma eluajal 30 – 300 muna (Burrack, 2014). Soodsates tingimustes areneb 

uus põlvkond ripslasi 14 -20 päevaga.  Paljunemist soodustab kuiv õhk ja soe ööpäevane keskmine 
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temperatuur, üle +22°C  (Steiner, Goodwin 2005) seega oli 2018 suvi ripslaste paljunemiseks väga 

soodne.  

Ripslased kahjustavad maasika õisi ja lehti ning võivad toituda ka viljadest. Õitele tekivad pruunid 

laigud või rohekaskollased laigud. Enamasti kahjustavad ripslased hiljem õitsevaid sorte ja hiljem 

avanenud õisi. Eriti massiline kahjustus on esimese aasta frigotaimedel (Bielza, 2008).  

Katmikaladel kasvatades alandatakse temperatuuri 16-18°C ja suurendatakse õhuniiskust 

(Broughton, 2009). Ripslast saab tõrjuda pritsides soolikarohu, küüslaugu, kõrvenõgese või 

hariliku männi tõmmisega või kasutada botaanilist insektitsiidi NeemAzal T/S, mida antud katses 

ripslaste tõrjeks tehti. Ripslaste kahjustuse vältimiseks spetsiaalselt mõeldud sinised liimpüünised, 

mida on saadaval ka ripslaste feromoonidega rikastatul kujul, on samuti efektiivsed (Tuovinen, 

Parikka 1997). On teada, et ripslastele meeldib sinine värvus ning neid püütakse nendega, ideaalis 

asetatakse sinine liimpüünis taimepuhmiku kõrgusele (Cross et al. 2006; Wibe et al. 2014). 

Maasikapeenarde reavahede niitmisega ning peenarde rajamisega tuultele ja päikesele avatud 

väljale, mis ei paikne puude või metsa läheduses on ka võimalik piirata kahjurite arvukust. 

Ripslaste tõrjemeetoditeks saab alati kasutada insektitsiide, kuid alati on  keskkonnasõbralikum 

kasutada lõkse ja püüniseid vastavalt kahjurite liigile. korrelatsioonMaheettevõtel on samuti 

tootmises kasutada vaid piiratud valikud ripslaste ning muude kahjurite tõrjeks (Tuovinen, Parikka 

1997).   

      

Joonis 1 ja 2. Ripslase kahjustusega maasika vili ning täiskasvanud ripslane ehk mardikas  

(Frankliniella occidentalis)  

https://apps.extension.umn.edu/garden/diagnose/plant/fruit/strawberry/fruitdiscolored.html  

https://content.ces.ncsu.edu/flower-thrips-in-strawberries  

 

https://apps.extension.umn.edu/garden/diagnose/plant/fruit/strawberry/fruitdiscolored.html
https://content.ces.ncsu.edu/flower-thrips-in-strawberries
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Ripslaste tekitatud kahjustuse ulatus sõltub suuresti ilmastikust ja sordi vastupidavusest kahjurile. 

Eesti Maaülikooli Polli Aiandusuuringute Keskuses läbi viidud katsetest on selgunud, et õite  

kahjustuste ulatus on suurem olnud nendel aastatel, kui ööpäeva keskmine õhutemperatuur kevadel 

oli +10 kraadi või enam ja ning kui ei esinenud öökülmasid avamaal. Kahjustus oli ulatuslikum ka 

neil aastatel, kui maasikatel oli tavapärasest väiksem õite arv (Kikas et al. 2009). 

Pärtel (1974) väitis, et üldiselt kahjustab ripslane varajasi sorte rohkem kui hiliseid ja on leitud 

seosed ilmastikutingimuste ning ripslase kahjustuse esinemise vahel. Veel on leitud korrelatsioon 

ripslaste arvukuse ja kevadiste öökülmade vahel (Funderburk, 2009). Tugevate öökülmadega 

kevadel võib  kahjuri kahjustus olla minimaalne ja vastupidi (Kikas et al. 2009) eelkõige 

sellepärast, et ripslane armastab sooja ja kuiva ilma (Coll, 2006). Samuti piiravad jahedamad ning 

vihmasemad perioodid ripslaste arvukust (Steiner, Goodwin, 2005).     

 

1.4 Teised maasika kahjurid 

 

 

Punane kedriklest   

Eestis on lisaks ripslastele ka teisi maasikataimi ja vilju ohustavaid kahjureid. Esiteks punased 

kedriklestad (Tetranychus urticae), kes talvituvad taimejäänustel mullas, talvitujateks on 

viljastunud punased emaslestad. Punased kedriklestad on kahjustusvõimelised nii vastsetena kui 

ka valmikutena ning kahjustuse tagajärjel muutuvad taime lehed halliks, pronksjaks ja hiljem 

kuivavad ära, veel imevad kedriklestad taimemahlu. Paljunedes munetakse lehtede alumisele 

küljele kogumikuna, aastas võib olla mitu põlvkonda (ligi 30°C ja alla 55 % RH juures tekib uus 

põlvkond 10 päevaga), kolooniad on kaetud võrgendiga ja eelistatakse sooja ning kuiva ilma, 

paljunedes liigutakse vanematelt lehtedelt noorematele. Kedriklestad on paljutoidulised ja lisaks 

maasikatele kahjustatakse ka teisi katmikkultuure ning toalilli (Chant, 1985).  
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Joonis 3 ja 4 . Punane kedriklest (Tetranychus urticae) 

https://kodustiil.postimees.ee/4122743/aednik-annab-nou-kuidas-voidelda-kasvuhoonesse-tunginud-kahjuritega  

https://www.slideserve.com/paige/eesti-selgrootud-3-taimekahjustused 

 

Maasikalest  

Maasikalestad (Tarsonemus pallidus) talvituvad lehevarte alusel, paljunedes munetakse just 

kogumikena noortele lehtedele ning aastas võib olla mitu põlvkonda. Maasikalestad kahjustavad 

nii vastsetena kui valmikutena, sest toitudes imevad nad lehtedest taimemahla, liikudes  pungadelt 

ja noorematelt lehtedelt vanematele lehtedele,  kahjustuse tagajärjel lehed deformeeruvad (taimed 

känguvad).  Maasikalestad ei tooda võrgendit ja eelistavad arenguks niiskust. Lisaks maasikale 

kahjustatakse ka õunapuid (Rahman, 2010).  

Parimad viisid, kuidas maasikalesta tõrjuda, on kindlasti terve istutusmaterjali soetamine. Kui 

kasutada looduslikke tõrjeviise, siis sobib maasikataimi pritsida näiteks soolikarohu, küüslaugu, 

kõrvenõgese või koirohu tõmmisega naga ka ripslaste puhul. Samuti on efektiivne preparaat 

insektitsiid NeemAzal T/S. Paljundusmaterjali puhul peab hoolikalt jälgima, et paljundataks ainult 

terveid taimi. Ka vanade lehtede, taimejäänuste põletamine ning eemaldamine aitab hoida taimi 

kahjurite leviku ja paljunemise eest. Lestakahtluse korral tuleks hoida taimi 12-15 minutit +43-

45°C juures, seejärel taimed külmas vees maha jahutada ja alles seejärel mulda istutada. 

Katmikaladel kasvatades tuleks suurendada palavate päiksepaisteliste ilmadega kasvuhoones 

õhuniiskust (75-80%-ni) ja intensiivselt õhku ventileerida. Bioloogilise tõrjena saab kasutada 

röövlestasid, näiteks  Phytoseiulus persimilis, Amblyseius californicus, Amblyseius swirskii ning 

spinosasid. Üldjuhul on neid isendeid vaja 10-20 isendit ruutmeeri kohta ja kombineerides 

röövlestasid omavahel, annavad nad parema tulemuse, kui ainult ühe liigina kasutada kahjurite 

vastu (Rahman et al., 2010).  

https://kodustiil.postimees.ee/4122743/aednik-annab-nou-kuidas-voidelda-kasvuhoonesse-tunginud-kahjuritega
https://www.slideserve.com/paige/eesti-selgrootud-3-taimekahjustused
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Joonis 5. Ja 6. Maasikalesta kahjustus taimel 

https://maakodu.delfi.ee/news/maakodu/aed/nahtamatud-kahjurid-santpoolial?id=43152591  

https://et.bestinsectkiller.com/what-if-there-was-a-strawberry-tick-on-the-site-review-of-methods-of-struggle-844724   

Maasika närbuss   

Maasikataime kudedes elavad läbipaistvad, kuni 1mm pikkused läbipaitvad ümarussid, kes imevad 

taimemahla, on maasika-närbussid (Aphelenchoides fragariae). Nende kahjustused on 

ulatuslikumad sademeterikastel suvedel. Niiskus soosib nende paljunemist, taimelt taimele 

liiguvad nad veega, putukatega ning inimeste kaasabil, näiteks tööriistadega. Kogu elu toimub neil 

põhiliselt taimekudedes, väljutakse kudedest vaid liigniiskuse korral. Ühe aasta jooksul tekib mitu 

põlvkonda. Närbussi kahjustuse korral jääb taimede puhmaste keskosas kasv märgatavalt kängu. 

Lehed, varred, õied jämenevad ja deformeeruvad ning taim kääbustub. Lehtedele tekivad tihedalt 

hallikad laigud, hilisemalt kollakad, punakad või pruunikad imemislaigud (Coll, 2005). 

Kahjustatud taimed üldiselt ei vilju või moodustuvad üldjuhul äbarikud marjad. Närbussi esineb 

Eestis veel näiteks ulikal, ristikul, maranal, vesiheinal. 

Maasika-närbussi tõrje korral on tarvis soetada terve istutusmaterjal, istikuid hoida enne istutust 

15 minutit 45–46 °C vees, seejärel jahutada ning istutada eelnevalt umbrohuvabale alale. Hoiduma 

peaks istanduse rajamisest närbussist nakatunud alale vähemalt 6 aastat.  Nakatunud alal tuleks  

kasvatada neid taimi, mida närbuss ei kahjusta, näiteks kapsast, redist, tomatit ja erinevaid 

mitmeaastased lilli näiteks peiulilli, petuuniaid ja saialille, sest nende lillede juureeritised 

muudavad närbussi viljatuks. Närbussi poolt kahjustatud maasikataimed tuleks kohe eemaldada 

istandikust ja hävitada ning vältida kahjuri poolt kahjustatavate teiste kultuuride kasvatamist, 

milleks on kartul, ristik, kurk, peet, sibul, kaunviljad. Külvikorras tuleks kasvatada valget sinepit 

ja rukist, sest nende taimede juureeritised hävitavad närbussi (Coll, 2005).  

https://maakodu.delfi.ee/news/maakodu/aed/nahtamatud-kahjurid-santpoolial?id=43152591
https://et.bestinsectkiller.com/what-if-there-was-a-strawberry-tick-on-the-site-review-of-methods-of-struggle-844724


18 

 

        

Joonis 7 ja 8. Maasika-närbussi kahjustus taimel ja viljadel.   

http://www231.pair.com/fzwester/courses/204NEM/FOLIAR.htm  

https://www.pikk.ee/upload/files/KJogar_maasikakahjustajad_%20291117.pdf 

 

Harilik vahustaja   

Harilik vahustaja (Philaenus spumarius) on arvukas kahjur umbrohtunud ja varjulistes istandikes. 

Neile meeldib soe ja niiske suvi, aastaga tekib üks põlvkond. Paljuneb ja talvitub munedes oma 

vahutombu sisse, mis tekitatakse leherootsudele või umbrohtudele. Hariliku vahustaja puhul 

kahjustavad nii vastsed kui valmikud imedes taimemahla , mille tagajärjel maasikalehed kipruvad 

ning õied deformeeruvad (Cornara, 2018).  

              

Joonis 9. ja 10. Harilik vahustaja   

https://en.wikipedia.org/wiki/Philaenus_spumarius   

https://apps.extension.umn.edu/garden/diagnose/plant/fruit/strawberry/leavescoating.html  

Marjalutikad  

Marjalutikad (Dolycoris baccarum) kahjustavad maasikataimi nii vastste kui valmikutna,  

kahjustuse tagajärjel tekivad taimede lehtedele pruunid täpid ja viljad on ebakorrapärased. 

Marjalutikad kahjustavad veel ka vaarikaid, talvituvad nad valmikutena varisenud lehtede ning 

kulu all, munetakse kogumikuna maist juulini lehtedele, marjadele ning aastas tekib 1 põlvkond 

(Do, Choi, 2018).  

http://www231.pair.com/fzwester/courses/204NEM/FOLIAR.htm
https://www.pikk.ee/upload/files/KJogar_maasikakahjustajad_%20291117.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Philaenus_spumarius
https://apps.extension.umn.edu/garden/diagnose/plant/fruit/strawberry/leavescoating.html
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Joonised 11-13. Marjalutikate vastsed, täistkasvanud isendid ning nende kahjutatud maasikad   

https://en.wikipedia.org/wiki/Dolycoris_baccarum  

https://blogs.cornell.edu/berrytool/strawberries/strawberries-fruits-are-deformed-or-nubby-at-the-tips/ 

 

Rohulutikad  

Rohulutikad (Lygus spp.) valmikud on ovaalsed, 5-7 mm pikkused, rohekat või pruunikat värvi ja 

talvituvad nad mullapinnal valmkuna kõdu sees. Kahjustuse alguses on maasika lehtedel algselt 

heledad tähnid, mis hiljem pruunistuvad ja mulgustuvad. Teised leheosad kasvavad aga edasi – 

lehed muutuvad nn pitsitaoliseks või kipruvad. Õiepõhja kahjustuse tagajärjel on viljad väikesed 

ja kortsus ning nende viljatipp on värvumata ja kõva. Paljunevad kuni 2 põlvkonda aastas. 

Täiskasvanud rohulutikad on väga liikuvad ning mõistlik on neid tõrjuda kui iga 20 taime kohta 

leitakse 1-2 isendit. Tõrjeks kasutatakse erinevaid leotisi ja taimetõmmiseid näiteks küüslaugust, 

raudrohu- ja soolikarohust. Samuti tuleks igal sügisel ja ka kevadel vanad lehted puhmikutelt 

eemaldada ja häviada. Veel võib kahjurite tõrjeks kasutada insektitsiidi NeemAzal T/S (Dara, 

2016).  

  

Joonised 14-16. Rohulutika kahjustused maasikal ning täiskasvanud rohulutikas.  

https://ucanr.edu/blogs/blogcore/postdetail.cfm?postnum=20258  

https://ipmworld.umn.edu/rao 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dolycoris_baccarum
https://blogs.cornell.edu/berrytool/strawberries/strawberries-fruits-are-deformed-or-nubby-at-the-tips/
https://ucanr.edu/blogs/blogcore/postdetail.cfm?postnum=20258
https://ipmworld.umn.edu/rao
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Maasika õielõikaja  

Maasika-õielõikaja (Anthonomus rubi) mardikad toituvad lehtedest ja õitest, paljunedes munetakse 

avanemata õiepungadesse üksikult ja õieraag näritakse osaliselt läbi, vastsed söövad seejärel punga 

seest tühjaks ja kahjustavad peale maasika ka vaarikaid, aastas tekib 1 põlvkond ning talvituvad 

nad noormardikatena. Et tõrjuda maasika-õielõikajat, tuleks rajada maasikaistandus vaarikast 

võimalikult kaugele, võimalusel korral  püünistaimi, katteloori, harida reavahesid ning pritsida 

insektitsiidiga NeemAzal T/S (Baroffio et  al., 2018).  

  

Joonised 17-19. Maasika-õielõikaja kahjustamas maasika õisi.  

http://ak.rapina.ee/tairi/haigused%20ja%20kahjurid%20tunnistusekoolitusele/tarbeaia%20taimekaitse/maasika%20taimekaitse.pdf  

https://maakodu.delfi.ee/news/maakodu/aed/mida-ette-votta-kui-maasikat-ja-vaarikat-kahjustab-maasika-oieloikaja?id=78338226   

https://apps.extension.umn.edu/garden/diagnose/plant/fruit/strawberry/budmissing.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ak.rapina.ee/tairi/haigused%20ja%20kahjurid%20tunnistusekoolitusele/tarbeaia%20taimekaitse/maasika%20taimekaitse.pdf
https://maakodu.delfi.ee/news/maakodu/aed/mida-ette-votta-kui-maasikat-ja-vaarikat-kahjustab-maasika-oieloikaja?id=78338226
https://apps.extension.umn.edu/garden/diagnose/plant/fruit/strawberry/budmissing.html
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2 KATSE MATERJAL JA METOODIKA  

 

2.1 Katseala iseloomustus ja katsesordid 

 

 

Andmed koguti 2018. aasta suvel Järvamaal asuva ettevõtte Sandre Talu maasikaistandikus. 

Esimesed maasikaistandikud on talus rajatud 2015. aastal ettevalmistatud peenravaibale. 

Reavahedes kasvab rohi, mida niidetakse vastavalt vajadusele. Keemilist tõrjet istandikus ei 

teostata, sest tegemist on maheettevõttega.  

Katsealune maa valmistati ette samuti 2015. aastal, tehes kõigepealt mehaaniliselt umbrohutõrjet 

mullafreesiga, seejärel laotati värsket lamba-ja veisesõnnikut normiga 30t/ha, järgnes uus 

freesimine, et segada muld ja sõnnik ning lõpuks kaeti maa peenravaibaga. Sellisena seisis maa 

kuni 2018.aasta kevadeni, mil istutati  frigotaimed vahemikul 15-20.mai.  

Katses kasutati 5 erinevat maasikasorti: ’Florence’, ’Malwina’, ’Korona’, ’Faith’ ja’ ’Sussette’. 

Kuna ühesuguse risoomi läbimõõduga taimi ei õnnestunud saada, kasutati katses ’Sussette’ ja 

’Faith’ puhul A+ klassi taimi, teiste sortide puhul A++ taimi. Maasikasordid istutati peenravaibale 

järjestikuliselt 30cm vahedega, erinevate sortide vahele jäi 60cm. Igas sordis oli 126 taime, mis 

omakorda olid jaotatud viieks osaks. Iga sordi alguses ja lõpus olid kontrollgrupid 12 taimega 

(kokku 24 kontrolltaime igas sordis).  

   

Joonis 20. Istutatud frigotaimed. Foto: Mari-Liis Männik 
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Sortide keskmised grupid olid katsegrupid, mida pritsiti seljas kantava mehaanilise pritsiga. 

Lahuseks oli botaaniline insektitsiid NeemAzal T/S 0,3% lahus kulunormiga 1,5l/ha. Pritsimine 

viidi läbi katsegruppides kahel korral õitsemise ajal 26.juunil ning 2.juulil. Kontrollgruppe ei 

pritsitud. Pritsimisel jälgiti Põllumajandusameti nõudeid: tuule kiirust (alla 4m/s) ning 

õhutemperatuuri (alla +25 kraadi).  

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

on suured, kujult koonilised või munajad, keskvalmiv kuni hiline maasikasort. Puhmik 

tumerohelise värvusega, tihe ja läikiv. Samuti jõulise kasvuga. Sort on üsna saagikas ning 

vastupidav lehti kahjustavatele seenhaigustele samuti ka risoomimädanikule ja närbumistõvele 

(Kivistik, 2012). Seetõttu sobib ka hästi maheviljelusse. Puuduseks on ainult vähene talvekindlus 

ja lumeta talvel vajab talvekatet nagu teisedki kõlmaõrnad maasikasordid (Poland Plants, 2019).  

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

’Weihenstefan’ ristamisel. Viljad on atraktiivselt tumepunased väljast, seest veidi heledama 

viljalihaga aga suured, läikivad ning kujult koonilised. Antud sort on isetolmleja  Üks hilisemaid 

maasikasorte, sest valmib umbes 23 päeva pärast ’Elsantat’. Nii hiline õitsemisaeg aga vajab 

tihedat monitooringut ja tõrjet just ripslaste ning maasikamardikate suhtes. Puhmik on jõulise 

kasvuga, tihe ja tumerohelise lehestikuga. Seetõttu vihmaste ilmade korral ja liiga tiheda istutusega 

vastuvõtlik hahkhallitusele. Sort on keskmise saagikusega ja üsna talvekindel. Vastupidav sort 

närbumistõvele, maasikalestale ja lehti kahjustavatele seenhaigustele (Libek, Eskla 2012).  

Järjepidevalt peaks kasvuperioodil kontrollima ja ennetama õielõikaja ning ripslaste kahjustusi. 

Saaki tuleks koristada üle päeva, et turustada vili ilma muljumisjälgedeta (Henselman, 2019; 

Vissers, 2018).  

’Korona’ on varasepoolne kuni keskvalmiv sort. Viljad on ere- ja tumepunased, koonilised või 

ümarkoonilised, võrdlemisi hea käitlemiskindlusega ning hea korjatavusega. Vilja tipuosa kipub 

enne täisküpsust valgeks jääma. Puhmas on jõulise kasvuga, helerohelise lehestikuga ja tütartaimi 

annab rohkesti. Keskmise saagikusega, hea talvekindlusega, kuid ei õitse alla +9 kraadi juures. 

Norra merelises kliimatingimustes oluliselt saagikam sort kui ’Florence’. Vastupidav 

närbumistõvele, üsna vastupidav hahkhallitusele ja jahukastele, kuid aldis lehehaigustele. 
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’Korona’ on aretatud Hollandis sortide 'Tamella' ja 'Induka' ristamisel 1970. a. Kasvatatakse palju 

Norras, Soomes, Leedus. Pollis sordiuurimises alates 1996. aastast (Sonsteby, Heide 2008) 

’Sussette’ on hiline saagikas sort, sobilik ka jahedamatesse piirkondadesse ning viljad näevad 

sarnased välja sordiga 'Elsanta' , aga annab saaki umbes 2 nädalat hiljem ’Elsantat’, olles siiski 

varajasem sordist ’Malwina’. Viljad on suurepärase maitsega ümarad ja suure massiga. Vilja 

värvus on pigem helepunane. Vajab hea saagikuse tagamiseks õigeid agrotehnilisis võtteid, sest 

on madala haiguskindlusega,  tolerantne just jahukastele. Aretatud 2013.aastal Hollandi ettevõttes 

Flevo Berry Breeding B.V (Ivanova, 2017).  

Sussette'i taime puhmas on kompaktselt ilus, natuke ülespööratud lehtedega. Õitsemise ajal on 

õied üle puhmiku, mis tähendab, et õied kuivavad kiiresti, samas on vähe võimalusi viljade 

mädanema minemiseks. Oma helepunase vilja värvusega ja tugevusega on ta väga 

transpordikindel mari ning magusa ja mahlase maitsega (Flevo Berry, 2019). 

’Faith’ on hiline saagikas sort. Mari on atraktiivne, särav ja suurepärase maitsega. Viljad on 

ümarkoonilise kujuga ja säravpunased sarnanedes sordile 'Sonata'. Aretatud on ta 2014. aastal 

Hollandi ettevõttes Flevo Berry Breeding B.V. Õitseb ja viljub ta samal ajal sordiga ’Florence’. 

Puhmas kasvab jõuliselt, mis eeldab tavapärasest veidi suuremat istutuskaugust. Õitsemisperiood 

on hästi varieeruv ja pikk, mis viitab pikale koristusajale. Õite kvaliteet on suurepärane, mille 

tulemuseks on hea saagikus ja esineb vähe viljade väärarenguid. Lihtsasti korjatavad viljad. 

Kvaliteedi ja viljade magusa maitse säilitamiseks tuleks anda piisavalt kaaliumi. Sort on 

vastupidav jahukastele ja hahkhallitusele, kuid vastuvõtlik juuremädanikule (Flevo Berry, 2019).  

  

2.2 Katse mullastik ja meteoroloogilised tingimused katseaastal 

 

Katseala asub leostunud mullal – Ko, reaktsioon (pH) on haritava maa mulla ülemistes 

horisontides neutraalne kuni nõrgalt happeline. Leetumistunnused puuduvad või esinevad nõrgalt. 

Bm-, Bmt- või Bthorisont on tavaliselt järgnevast BC- või C-horisondist raskema lõimisega. 

Metsakõdu puudub või esineb kuni 2 cm tüseduse kihina. Leostunud ja leetjad saviliiv- ja 

liivsavimullad sobivad kõikide põllukultuuride kasvatamiseks ja on vabariigi parimateks 
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põllumuldadeks. Kihisemine on 30-60 (70) cm sügavusel. Koresesisaldus on 30-60 cm sügavusel 

alla 30 % mulla tahke faasi mahust (Kõlli, Lemetti 1999; Eskla et al. 2000; Libek et al. 2003).  

Juunis 2018 oli Eesti keskmine õhutemperatuur  15,0 °C, mis on 0,6 °C normist kõrgem 

(paljuaastane keskmine 14,4 °C). Õhutemperatuuri maksimumiks registreeriti 28,6 °C (18.juuni, 

Võru) ning miinimumiks -0,1 °C (7. juuni, Väike-Maarja). Eesti keskmine sajuhulk oli 42 mm, 

mis on 61% normist (paljuaastane keskmine 69 mm). Maksimaalseks ööpäevaseks sademete 

hulgaks mõõdeti 29 mm (24. juuni, Võru). Eesti keskmisena oli päikesepaistet 315,4 tundi, mis on 

118% normist, paljuaastane keskmine 268 tundi (Eesti meteoroloogia aastaraamat 2018.aasta 

kohta).    

Juulis 2018 oli Eesti keskmine õhutemperatuur 19,9 °C, mis on 2,5 °C normist kõrgem 

(paljuaastane keskmine 17,4 °C). Õhutemperatuuri maksimumiks registreeriti 34,2 °C (29.juuli, 

Tallinn-Harku) ning miinimumiks 5,7 °C (4. juuli, Jõhvi). Eesti keskmine sajuhulk oli 26 mm, mis 

on 36% normist (paljuaastane keskmine 72 mm). Maksimaalseks ööpäevaseks sademete hulgaks 

mõõdeti 45 mm (31. juuli, Tiirikoja). Eesti keskmisena oli päikesepaistet 309 tundi, mis on 107% 

normist (paljuaastane keskmine 288 tundi). Eriliselt soe ja kuiv oli juuli, sest kaks viimast dekaadi 

olid väga soojad. Eesti keskmine õhutemperatuur oli teisel dekaadil 21,4 °C (norm 17,7 °C). Alates 

1961. aastast on see teine tulemus. Juuli teine dekaad oli veel soojem 2010. aastal, mil Eesti 

keskmine õhutemperatuur oli 23,2 °C. Eesti keskmine õhutemperatuur oli kuu viimasel 

kolmandikul 22,9 °C (norm 17,6 °C). Alates 1961. aastast pole nii sooja juuli viimast dekaadi 

varem esinenud. Juuli oli eriliselt kuiv - Eesti keskmine sajuhulk oli 26 mm (norm 72 mm). Alates 

1961. aastast on juuli veel kuivem olnud 1994., 2006. ja 1967. aastal (Eesti meteoroloogia 

aastaraamat 2018.aasta kohta).  

Augustis  2018 oli Eesti keskmine õhutemperatuur 18,3°C, mis on 2,0°C normist kõrgem 

(paljuaastane keskmine 16,3 °C). Õhutemperatuuri maksimumiks registreeriti 32,6 °C (10. august, 

Kunda) ning miinimumiks 4,4 °C (22. august, Lääne-Nigula). Eesti keskmine sajuhulk oli 81 mm, 

mis on 98% normist (paljuaastane keskmine 83 mm). Maksimaalseks ööpäevaseks sademete 

hulgaks mõõdeti 44 mm (12. august, Ristna). Eesti keskmisena oli päikesepaistet 250 tundi, mis 

on 107% normist (paljuaastane keskmine 234 tundi). Alates 1961. aastast on august veel soojem 

olnud vaid kahel aastal - 1997 ja 2002. Eesti keskmine õhutemperatuur oli siis vastavalt 18,9 °C 

ja 18,5 °C. Sama soe oli august 2010. aastal (Eesti meteoroloogia aastaraamat 2018.aasta kohta).   
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2.3 Katses tehtud määramised ja mõõtmised 

 

2.3.1 Õitsemise aeg 

2018. aastal 15-20.mail istutatud maasika frigotaimedel algas õitsemine esimestel maasikasortidel 

20. juunil (Tabel 1). Kõige varem alustasid õitsemist sordid ’Korona’ ja ’Faith’. Teistel sortidel 

nagu ’Florence’ ja ’Sussette’ jäi õitsemise algus vahemikku 23-26. juuni. Oluliselt hilisema 

õitsemise algusega oli sort ’Malwina’, mis hakkas õitsema 2.juulil. 2018. aastal oli maasika 

õitsemine oluliselt varajasem kui tavaliselt. Eestis alustab tavaliselt maasika frigotaim õitsemist 

55-65 päeva pärast istutust, kuid see sõltub suuresti ilmastikutingimustest ja sordist (Kikas, Libek 

2005).  

Tabel 1. Maasikasortide õitsemise algus 2018 a. Sandre Talu istandiku katsepõllul.  

Sort Õitsemise algus 

’Korona’ 20.juuni 

’Faith’ 22.juuni 

’Florence’  23.juuni 

’Sussette’ 26.juuni 

’Malwina’ 2.juuli 

 

2.3.2 Saagi sorteerimine 

Korjete arv olenes sordi saagikusest. Ripslase kahjustusi hinnati sortidel viljade jaotamise-

hindamise teel, mis viidi läbi sordi täisvalmimise ehk korjete ajal. Saak sorteeriti nelja kriteeriumi 

alusel. Kõikidelt variantidelt ja kordustelt korjati viljad ning sorteeriti nelja alljärgnevasse 

fraktsiooni:  

 a) Turustatavad viljad läbimõõduga üle 2 cm;  

 b) Turustatav vili ripslase kahjustusega, viljad läbimõõduga üle 2 cm;  

 c) Ripslase praak   

 d) Praak - hallitanud ning muudel põhjustel kahjustatud viljad  
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                      a) Turustatav vili läbimõõduga ≥2cm 

 

 

        b) Turustatav vili ripslase kahjustusega ≥2cm 

 

 

         c) Ripslase kahjustusega vili ehk ripslase  

          praak   

  

        d) Praak (Seemnenäkk, hahkhallitus,    

             töötlemisvigastused, lindude kahjustused) 

 

 

 

3.  

Iga valiku viljad kaaluti ja loendati vastavalt sordile.    

       

Joonis 21. Maasikate korje erinevatest gruppidest. Foto: Mari-Liis Männik   

 

 

 

 

 

  

 

     

   

 

 

Joonis 22. Maasika viljade sorteerimine nelja hindamiskriteeriumi alusel. Fotod: Mari-Liis Männik 
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Statistilises andmetöötluses kasutati andmetöötlusprogrammi Microsoft Excel ja. Sortidevahelisi 

erinevusi ja NeemAzal T/S-i mõju hinnati kahefaktorilise dispersioonanalüüsiga. Katsevariantide 

keskmiste erinevuste usaldatavuse hindamiseks arvutati piirdiferentsid 95% tõenäosuse juures. 

Joonistel samade tähtedega tähistatud väärtused ei erine üksteisest statistiliselt olulisel määral.  
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3 TULEMUSED JA ARUTELU  

 

 

3.1 Kogusaak taime kohta 

   

Kogusaak katses olnud sortidel g/taime kohta ei olnud suur. ’Sussette’ ja ’Faith’ sortide taimed 

kuulusid frigotaimede klassi A+, mis olid risoomi läbimõõduga 15-18mm ja peaksid  esimesel 

saagiaastal andma 2-4 õisikut, see tähendab, et maksimaalne saagivõime esimesel aastal võiks olla 

150-250g taime kohta. Van Den Helzeni, Hortplanti, Henselmani jt frigotaimede tootjate andmetel 

on A+ taimede reaalne saak tootmispõllul taime kohta ligikaudu 100g. ’Florence’, ’Malwina’ ja 

’Korona’ kuulusid taimeklassi A++ risoomi läbimõõduga üle 18mm ja taolised taimed annavad 4-

7 õisikut. Saagipotentsiaal on nendel kuni 250g taime kohta, kuid reaalne saak tootmispõllul jääb 

siiski 200g juurde, harva rohkem (Moor, 2019).    

Antud katses varieerus A+ taimede saak vahemikus 58-95 g/taim ja A++ taimede saak vahemikus 

53-91 g/taim. Kontrollvariandis oli ’Sussette’ sordi taimede kogusaak statistiliselt olulisel määral 

kõrgem kui NeemAzaliga T/S-iga töödeldud katsevariandi taimedelt saadud saak (joonis 23). 

Teiste sortide puhul NeemAzal T/S-iga maasikate kogusaaki ei mõjutanud. Katse keskmisena oli 

kontrollvariantides maasikate kogusaak suurem kui NeemAzaliga töödeldud variandis. Olulised 

olid ka sordierinevused: ’Forence’ ja ’Sussette’ olid nii kontrollvariantides kui katse keskmisena 

teistest sortidest statistiliselt oluliselt saagikamad. Kõige väiksema saagikusega katse keskmisena 

oli sort ’Malwina’ (keskmiselt 55g/taim). NeemAzal T/S-iga töötlemine ei suurendanud taimede 

kogusaagikust va sordil ’Faith’, aga seda statistiliselt mitteolulisel määral.  
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Joonis 23. Aedmaasika ´Florence´, ´Malwina´, ’Korona’, ´Sussette’ ja ’Faith’ taimede kogusaak 

(PD95%=12). Sordi keskmine mõju taimede saagikusele (PD95%=8) ning NeemAzal T/S-i 

keskmine mõju taimede saagikusele (PD95%=5) 

Aiandusteadlaste poolt on juba varem jõutud teadmisele, et aedmaasikad on suure veevajadusega 

taimed, nende puhmiku lehepind on suur, juurestik on pinnapealne ja viljad sisaldavad palju vett 

(Chandler, Ferree 1990). Väga oluline on taimele veega varustatus, sest juba väikese veepuuduse 

korral väheneb maasikataimedel taimede kasv, fotosünteesivõime, toitainete omastamine mullast; 

kokkuvõtteks saak jääb kuni 40-60% kesisem kui õige niiskusrežiimi kasutamise korral 

(Massentani, Neri 2016). Samuti võib 2018. aasta keskmisest oluliselt soojem ja kuivem suvi olla 

vähese saagikuse üks olulisematest põhjustest sest katsealusel istandikul puudus efektiivne 

tilkkastmissüsteem.  Samuti ei ole leitud NeemAzali T/S-il  negatiivset mõju tolmeldajatele, mis 

seletaks katsevariantide väiksema saagikuse kontrollvariantidest (Survilienė et al., 2009).  
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3.2  Turustatav saak 

 

 

NeemAzal ei avaldanud turustatavale saagile statistiliselt olulist mõju ühegi sordi puhul (Joonis 

24). Olulised olid sortidevahelised erinevused. Kõige enam turustatavat saaki oli sortidel 

’Sussette’(keskmine 63g/taim) ning ’Florence’(61g/taim). Keskmine tulemus turustataval saagil 

oli sordil ’Faith’(46g/taim) ja kõige vähem sai turustatavat saaki sortidelt ’Malwina’ (29g/taim) 

ning ’Korona’ (28g/taim). 

  

Joonis 24. Aedmaasika ´Florence´, ´Malwina´, ’Korona’, ´Sussette’ ja ’Faith’ taimede turustatav 

saak g/taime kohta (PD95%=13). Sordi keskmine mõju turustatavale saagile (PD95%=9) ning 

NeemAzal T/S keskmine mõju kogu turustatavale saagile (PD95%=6)  
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Samas oli kolme sordi puhul näha tendentsi turustatava saagi suurenemisele. Kui võtta 

tootmisaluseks istandikuks 1 ha 30 000 taimega (Mahepõllumajanduslik marja- ja 

puuviljakasvatus, 2012), siis näiteks sordi ’Florence’ puhul oleks NeemAzaliga töötlemine andnud 

kogusaaki 360kg rohkem ehk 2010kg/ha kui töötlemata jätmisel 1650kg/ha. Sama oletus sordi 

’Malwina’ puhul oleks olnud 330kg rohkem kogusaaki, NeemAzaliga töötlemisel 1050kg/ha ning 

töötlemata jätmisel  720kg/ha ja sordi ’Faith’ puhul oleks kogusaagi vahe olnud 270kg, töötlemisel 

NeemAzaliga 1530kg/ha ja ilma 1260kg.  See tähendab, et suures istandikus tuleks ka statistiliselt 

olulised erinevused välja NeemAzal T/S-ga töötlemise kasuks. 

  

3.3 Ripslase kahjustusega saak  

 

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

vanem on istandik, seda suurem on kahjurite poolt tekitatud kahju (Krauß et al. 2014). Kuna 

esimesed maasikataimed Sandre talus on istutatud 2015.aastal, siis oli osa istandikust katse hetkeks 

3 aastat vana. Kahju suurust võib põhjendada istandiku vanematesse osadesse tekkinud kahjuri 

püsipopulatsioonidega, mis asusid katselapi kõrval ja sellega võib osaliselt  seletada antud 

uurimuses saadud kahjustuste tulemust. Samuti on ripslase poolt tekitataud kahju suurem 

frigotaimede puhul, sest nad õitsevad hiljem ning siis on soe ja see meeldib ripslasele (Moor, 

2019). Pandi tähele, et ripslane eelistab rohkem neid sorte, kes õitsevad teistest erineval ajal 

(’Korona’ ja ’Malwina’).    

Tulemustest selgus, et kõikide sortide katsevariantide puhul mida töödeldi NeemAzal T/S-iga, olid 

statistiliselt olulilised erinevused kontrollvariantidega (Joonis 25). Iga sordi puhul vähendas 

preparaat NeemAzal T/S ripslase kahjustuse ulatust statistiliselt olulisel määral. Kõige enam 

kahjustas ripslane kontrollvariandis sorte ’Korona’(48%) ja ’Malwina’(43%), sarnaselt kahjustas 

ripslane kontrollis sorte ’Florence’ (28%), ’ Sussette’(21%) ja ’Faith’(21%).  NeemAzal T/S-iga 

töödeldes oli ripslase kahjustus kõikides katsevariantides statistiliselt oluliselt väiksem kui 

kontrollvariandis.  Kõige enam vähenes ripslase kahjustus  ’Florence’ ja ’Malwina’ puhul, 

(vastavalt   24% ja 21% võrra). Sortide ’Korona’, ’Sussette’ ja Faith’ puhul mõjus Neemazal T/S 

sarnaselt, vähendades nendel sortidel kahju ulatust 17% võrra.  
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Antud katsetulemuse põhjal võib öelda, et ripslane kahjustas enim kõige varasemalt õitsema 

hakanud sorti ’Korona’  ning kõige hiljem õitsema hakanud sorti ’Malwina’. Ilmselt seetõttu, et 

kui õitseb korraga ainult üks sort, siis kahjurid eelistavad seda sorti korraga rünnata; kui samal ajal 

õitsevad erinevad sordid, siis on kahju ulatus ka hajutatum. Kõige suurema mõjuga oli NeemAzal 

T/S sordile ’Florence’.  

 

Joonis 25. Aedmaasika ´Florence´, ´Malwina´, ’Korona’, ´Sussette’ ja ’Faith’ ripslase 

kahjustusega viljade osa kogusaagis (PD95%=11). Sordi keskmine mõju risplase kahjustusele 

(PD95%=8) ning NeemAzal T/S keskmine mõju ripslase kahjustuse ulatusele (PD95%=5)  

Põhjus, miks preparaat NeemAzal T/S sortidele veel erinevalt mõjus, oli ilmselt tingitud 

2018.aasta suve ilmastikust, mis oli erakordselt kuiv ja soojem tavapärasest suvest, mis omakorda 

soodustas ripslase paljunemist. Samuti oli ilmastik soodne preparaadi NeemAzal kasutamiseks, 

sest vihm ei vähendanud preparaadi toimet ja seega ei pidanud taimi korduvalt töötlema. 
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Varasemad uuringud on näidanud, et ripslane eelistabki varasemaid maasikasorte (Labanowska 

2004; Kikas et al. 2009). See võib olla tingitud sellest, et esimeste õienuppude ilmumine on kahjuri 

levikuga paremini sünkroonis (Libek, Eskla 2012). Kuna tundub, et kahjustus on tavaliselt suurem 

varasematel sortidel, siis Libek ja Eskla (2012) väidavad, et ripslase kahjustus näiteks vaarikatel 

ei sõltu niivõrd sordi õitsemisajast, vaid selle geneetilisest päritolust. Seda väidet kinnitab 

mõningal määral maasikate puhul ka selle uurimistöö tulemused, kuna suurt kahjustust täheldati 

ka hilisemapoolsel sordil ’Malwina’. 

Kuigi ripslase kahjustusel on sordieelistusel väga oluline roll, sõltub ripslase levik suuresti 

ilmastikust, kasutatavast agrotehnikast ja tõrjevahenditest. Kuna 2018. aasta kevad ja suvi oli kesk-

Eestis keskmisest oluliselt põuasem ja ööpäeva keskmise temperatuuri järgi palju soojem, siis 

selgitavad antud tingimused ripslase poolt kahjustatud viljade arvu ulatust, sest  soojad ja kuivad 

perioodid loovadki soodsaid tingimusi erinevate kahjurite populatsioonide suurenemiseks (Jõgar, 

2001).   

 

3.4 Turustatava vilja keskmine mass  

 

Tulemustest selgus, et NeemAzaliga töötlemine suurendas kõikide sortide puhul vilja massi. 

(Joonis 26). Teistest statistiliselt oluliselt suurema vilja massiga katse keskmisena oli sort 

’Sussette’(keskmiselt 14,5g), järgnesid ’Malwina’ (11,8g) ning ’Faith’ (11,5g). Sarnaselt teistest 

sortidest väikseima keskmise vilja massiga olid ’Korona’ (10,1g) ning ’Florence’ (10,9g).  

Uus perspektiivikas sort ’Sussette’ näitas antud katses väga häid tulemusi, olles nii 

kontrollvariandis kui ka bioloogilise insektitsiidiga töödeldud variandis  kõige suuremate 

turustatavate viljadega. Kõige kehvemaid tulemusi näitas sort ’Korona’, nimelt olid sellel sordil 

kõige vähem turustatavaid vilju ning turustatava vilja keskmine mass oli katse keskmisena ka 

kõige väiksem. Samuti kahjustas ripslane enim kontrollvariantides sorti ’Korona’ ning töödelduna 

NeemAzal T/S-ga oli ikkagi kahjustuse ulatus 31% ning seega mahetootjatele ei soovitaks seda 

sorti istandike rajamiseks. 
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Joonis 26. Aedmaasika ´Florence´, ´Malwina´, ’Korona’, ´Sussette’ ja ’Faith’ turustatava vilja 

keskmine mass (PD95%=1,1). Sordi keskmine mõju vilja keskmisele massile (PD95%=0,8) ning 

NeemAzal T/S keskmine mõju turustatava vilja keskmisele massile (PD95%=0,5)   

 

3.5 Ripslase kahjustusega vilja keskmine mass 

 

Selgus, et ripslase kahjustusega vilja massi mõjutas preparaat NeemAzal T/S positiivselt vaid sordi 

’Korona’ puhul (Joonis 27). Kahjustunud viljade keskmine mass oli kõige suurem sordil ’Sussette’ 

(keskmiselt 6,9g), seda nii kontrollvariandis kui NeemAzaliga töödeldud variandis. Sarnased 

tulemused olid sortidel ’Faith’ (4,8g) ja ’Malwina’ (4,7g) ning kõige väiksema keskmise massiga 

kahjustunud viljad olid sortidel ’Florence’ (4,0g) ning ’Korona’ (3,6g). 
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Joonis 27. Aedmaasika ´Florence´, ´Malwina´, ’Korona’, ´Sussette’ ja ’Faith’ ripslase 

kahjustusega vilja keskmine mass (PD95%=1,3). Sordi mõju ripslase kahjustusega vilja 

keskmisele massile (PD95%=0,9) ning NeemAzal T/S keskmine mõju ripslase kahjustusega vilja 

massile (PD95%=0,6)  

Agrotehnilistest võtetest, mis ripslase arvukust ja kahjustuse ulatust hetkega oluliselt vähendaksid 

on peale pritimisvahendite raske välja mõelda, sest ripslane on mõõtmetelt ka väga väike ning 

tema mehaaniline korjamine ei tuleks arvessegi. Leian, et pritsides on tema paljunemist võimalik 

efektiivselt piirata.  

Teiste kahjurite kohta on leitud andmeid erinevate multšide mõjust: maasika-õielõikajale ja 

vaarikamardikale. Näiteks maasika-õielõikaja seost erinevate multšiga on uuritud Lätis. Viidi läbi 

looduslike multšide katse, kus võrreldi ilma multšita variante põhu, puitlaastu ja muruniitega. 

Tulemused näitasid, et rohumultši kasutamine ergutab maasikal saagikuse suurenemist, õitsemist 

ja võsundite kasvu. Teisipidi soodustas see multšimise viis maasika-õielõikaja levikut, 

suurendades omakorda moondunud viljade teket ja vähendades marjade massi ja müügikõlblikku 
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välimust. Rohumultši puhul saadi keskmiseks kahjustuseks 4,7%. Teiseks reavahede rohumultšis 

hoidmine soosis kahjuritele talvitumist peenarde vahel, mis oli ka üheks põhjuseks nende leviku 

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

kahjustunud ainult 1% õienuppudest, samuti multšita variandi puhul ei loodud kahjuritele 

talvitumiseks soodsaid tingimusi, mis vähendas järgmise aasta saagi kahjustumist kahjurite poolt. 

Katses testitud teiste multšide: põhu ja puitlaastude keskmise kahjustuste ulatus varieerus 1,5%-

1,7% vahel, mis oli märgatavalt vähem võrreldes rohumulšiga (Laugale et al,. 2006).  
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KOKKUVÕTE 

Antud magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada ripslase kahjustuse ulatus  erinevatel 

maasikasortidel sõltuvalt bioloogilise insektitsiidi NeemAzal T/S kasutamisest. Katses kasutati 

aedmaasika sorte ’Florence’, ’Malwina’, ’Korona’, ’Faith’ ja ’Sussette’. Katsegruppe töödeldi 

kahel korral preparaadiga NeemAzal T/S õitsemise ajal ning kontrollgruppe ei pritsitud.  

Töö hüpotees oli järgmine: ripslase kahjustuse ulatus ja bioloogilise insektitsiidi NeemAzal-T/S 

efektiivsus on sorditi erinev.   

Töö hüpotees leidis kinnitust ning olulisemad tulemused saab kokku võtta järgnevalt:    

1) Kõige suuremat mõju avaldas NeemAzal T/S sordile ’Florence’, vähendades ripslase 

kahjustust 24% võrra, järgnes sort ’Malwina’ mille kahjustus vähenes 21% võrra  ning 

sortidel ’Korona’, ’Sussette’ ja ’Faith’ vähenes kahjustus võrdselt 17% võrra.   

2) NeemAzal T/S vähendas kõikidel sortidel ripslase kahjustuse ulatust statistiliselt olulisel 

määral, keskmiselt 19% sordi kohta. 

3) Kõige saagikam sort katse keskmisena oli ’Florence’ (86g/taim), seejärel 

’Sussette’(84g/taim), järgnesid ’Korona’(64g/taim), ’Faith’(62g/taim) ning väikseima 

saagikusega oli sort ’Malwina’(55g/taim). 

4) Kõige rohkem turustatavat saaki andis NeemAzal T/S-ga pritsitud katsevariandis sort 

’Florence’(67g/taim) ja kõige vähem sort ’Korona’(28g/taim). Kontrollvariandis sai enim 

turustatavat saaki sordilt ’Sussette’(66g/taim) ja kõige vähem sordilt ’Malwina’ (24g/taim). 

5) Turustatava vilja mass oli suurim sordil ’Sussette’, seda nii kontrollvariandis (13,2g) kui 

ka katses (15,7g). Kõige väiksema massiga viljad olid kontrollvariandis sordil 

’Florence’(9,4g) ning katsevariandis sordil ’Korona’ (10,3g).  

6) Ripslane kahjustas enim teistest eraldi õitsenud sorte ’Korona’ ja ’Malwina’. 

Uurimistöö põhjal võib maasikakasvatajatele soovitada sorti ’Sussette’, sest tema viljade keskmine 

mass võrreldes teiste sortidega oli oluliselt suurem nii katsevariandis kui ka kontrollvariandis. 

Samuti mõjus ’Sussette’ puhul preparaat NeemAzal T/S ripslase tõrjele hästi .  Häid katsetulemusi 

andis ka sort ’Florence’, olles kõige saagikam sort võrreldes teiste katses osalenud sortidega. 

NeemAzal T/S mõjus positiivselt ’Florence’ sordi puhul, suurendades turustatava saagi osakaalu 

ning turustatava vilja keskmist massi. Samuti kahjustas ripslane enim teistest eraldi õitsenud sorte 

’Korona’ ja ’Malwina’. 
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THE EXTENT OF THE THRIPS (THRIPIDAE) DAMAGE TO 

DIFFERENT STRAWBERRY (FRAGARIA X ANANASSA DUCH.)  

CULTIVARS IN ORGANIC FARMING  DEPENDING ON THE USE 

OF BIOLOGICAL INSECTICIDE NEEMAZAL T/S 

     SUMMARY 

 

The aim of this Master's thesis was to find out the extent of thrips damage on different strawberry 

cultivars depending on the use of the biological insecticide NeemAzal T/S. To accomplish the aim 

of this thesis, five strawberry cultivars were tested: 'Florence', 'Malwina', 'Korona', 'Faith' and 

'Sussette'. Test groups were treated twice with NeemAzal T/S during flowering and control groups 

were only sprayed with water.  

The hypothesis of the thesis was: the extent of thrips damage and the effectiveness of the biological 

insecticide NeemAzal T/S has different impacts on the different strawberry cultivars.  

The work hypothesis was confirmed and the most important results can be summarized as follows: 

1. NeemAzal T/S significantly reduced the thrips damage  for all strawberry cultivars, but the 

impact on cultivars varied.   

2. NeemAzal T/S had the greatest impact on cultivar ’Florence’, reducing thrips damage by 

24%,  followed by ’Malwina’(thrips damage reduced by 21%) and on ’Korona’, ’Sussette’ 

and ’Faith’ (thrips damage equally reduced by 17%).  

3. The most productive strawberry cultivar in the trial was ’Florence’ (on the average 

86g/plant), second highest yield was harvested from ’Sussette’(84g/plant), third highest 

yield from ’Korona’(64g/plant), fourth from’Faith’(62g/plant) and the least yield was 

produced by cultivar ’Malwina’(55g/plant).  

4. The highest marketable yield in treatment groups was given by cultivar 

’Florence’(67g/plant) and the least marketable yield was harvested from 

’Korona’(28g/plant). In control treatent the most marketable yield was given by 

’Sussette’(66g/plant) and the least  by ’Malwina’ (24g/plant).    
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5. The highest marketable fruit weight was in cultivar ’Sussette’, avarage 13.2g in control 

treatment and 15.7g in test group. ’Florence’ had the smallest fruits in control treatment 

(9.4g) and ’Korona’ in NeemAzal-treated  group (10.3g).  

6. It was also found that the thrips damage was higher in cultivars ’Malwina’ and ’Korona’ 

who flower at different times compared to other cultivars. 

Based on the one-year research, ’Sussette’ may be recommended to strawberry farmers in Estonia, 

because the average fruit weight compared to other cultivars was significantly higher. NeemAzal 

T/S was very effective reducing thrips damage in ’Sussette’ .   

Also 'Florence' revealed good test results, as it was highest yielding cultivar, comparing to others. 

Furthermore NeemAzal T/S had a positive effect on the 'Florence' by increasing the quantity of 

marketable yield and the average fruit weight. 

It was also  found that the thrips damage was higher in cultivars ’Malwina’ and ’Korona’ which  

flowering time was different compared to other cultivars.
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