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Antud bakalaureuse lõputöö eesmärgiks on välja selgitada aastal 2021. Eestis 

enamkasvatatavate kartulisortide lehemädanikukindlus, millised sordid on haigusele 

vastuvõtlikumad ning millised on haigusele vastupidavamad.  

Katse rajati 1. juunil. 2021. aastal ning asus Eesti Taimekasvatuse Instituudi katsepõllul. 

Katse koosnes 32-st sordist ning iga sort oli kolmes korduses, igas korduses 10 mugulat. 

Katse oli rajatud täielikult randomiseeritud blokkmeetodi alusel. Katset hinnati visuaalselt 

kümnel korral, hindamine toimus protsentuaalselt, 0% - taimestikul haigus nähte ei esine, 

100% - taimestik on täielikult hävinenud kartuli lehemädaniku tõttu. Kartuli lehemädaniku 

nakkuse soodustamiseks oli äärevagudesse pandud lehemädanikule vastuvõtlik sort 

„Bintje“. 

Sordid, mis olid maha pandud on järgmised: „Adato“, „Alouette“, „Anti“, „Ants“, „Baltic 

Rose“, „Birgit“, „Carolus“, „Esmee“, „Flavia“, „Gala“, „Jõgeva kollane“, „Karelia“, 

„Kuras“, „Laura“, „Lea“, „Levante“, „Lilly“, „Marabel“, „Maret“, „Mary-Ann“, „Nixe“, 

„Nofy“, „Octa“, „Princess“, „Ranomi“, „Red Lady“, „Sarme“, „Soraya“, „Teele“, „Tiina“, 

„Triton“ ja „Twister“. 

Katsest selgus, et kartuli lehemädaniku kiire levik algas peale augusti teise dekaadi rohkeid 

sademeid ja soodsaid temperatuure, mis on kartuli lehemädaniku arenguks väga soodne. 

Selgus, et hilisemad kartulisordid on lehemädaniku kindlamad sordid, kui seda on varajased 

ja keskvalmivad sordid.  

Igast varasuse astmest on välja toodud kaks sorti, mis on lehemädaniku kindlamad sordid 

aastal 2021. aset leidnud katses. Varajastest sortidest olid nendeks „Octa“ ja „Levante“, 

keskvalmivatest sortidest „Teele“ ja „Twister“ ning hilistest sortidest rõhutaks nelja sorti 

„Nofi“, „Kuras“, „Sarme“ ja „Anti“. 

Märksõnad: kartul, lehemädanik 
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This bachelor's thesis is to find out the late blight resistance of potato varieties in Estonia in 

2021. Which varieties are more susceptible to the disease, and which are more resistant to 

the disease. 

The experiment was set up on June 1, 2021 and was located in the experimental field of the 

Estonian Crop Research Institute. The experiment consisted of 32 varieties and each variety 

was in triplicate, 10 tubers in each replicate. The experiment was based on a completely 

randomized block method. The experiment was evaluated visually ten times, the evaluation 

was performed as a percentage, 0% - no signs of disease in the vegetation, 100% - the 

vegetation is completely destroyed due to potato late blight. In order to promote the 
infection of potato late blight, the Bintje variety susceptible to late blight was placed in the 
margins.

The varieties that were laid down are: „Adato“, „Alouette“, „Anti“, „Ants“, „Baltic Rose“,

„Birgit“, „Carolus“, „Esmee“, „Flavia“, „Gala“, „Jõgeva kollane“, „Karelia“, „Kuras“,

„Laura“, „Lea“, „Levante“, „Lilly“, „Marabel“, „Maret“, „Mary-Ann“, „Nixe“, „Nofy“,

„Octa“, „Princess“, „Ranomi“, „Red Lady“, „Sarme“, „Soraya“, „Teele“, „Tiina“, „Triton“ 
ja „Twister“.

The experiment showed that the rapid spread of potato late blight began after the second 
decade of August with heavy rainfall and favorable temperatures, which is very favorable 
for the development of potato late blight. It turned out that the later potato varieties are 
more stable varieties of late blight than the early and medium-ripening varieties.

Two varieties from each grade are identified, which are, the more resistant varieties to late 
blight in the 2021 experiment. Of the early varieties, these were „Octa“ and „Levante“, of 
the middle ripening varieties „Teele“ and „Twister“, and of the late varieties, four varieties 

„Nofi“,„Kuras“, „Sarme“ and „Anti“.

Keywords: potato, late blight 
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SISSEJUHATUS 

Üheks vanimaks kultuurtaimeks peetakse kartulit. Kultuurtaimeks sai ta Lõuna-

Ameerikas ning sealt on kartul inimtegevuse tagajärjel levinud.  

Maailmas üheks tähtsaimaks toidukultuuriks peetakse kartulit. Kartulit kasvatatakse 

enam kui 130 riigis ja kartulimugulaid toiduks tarbib vähemalt üks miljard inimest. 

Arenguriikides toodetakse üks kolmandik maailma kartulist.  (Külli Hiiesaar, Väino 

Jõgeva, Juhan Jõudu, Toivo Kuill, Paul Kuldkepp, Heino Lõikveke, Luule Metspalu, 

Vahur Mõttus, Alfons Lõhmus, Priit Põldama, Hugo Roostalu, Viive Rosemberg, Mati 

Sepp, Jaanus Siim, Luule Tartlan, Aide Tsahkna, 2002) 

Kartuli lehemädanik on üks levinuim ja ohtlikum kartulihaigus, mis on kartulil. 

Lehemädaniku tekitajaks on seen (Phytophthora infestans). See haigus esineb üle 

terve kartulitaime, nii lehtedel, vartel kui ka mugulatel. Kahjustuse suurus sõltub 

peamiselt ilmastikust, sordi vastuvõtlikkusest, põllu asukohast ja pinnareljeefist. Mida 

varem külvata kartul maha seda varem ilmuvad ka lehemädaniku tunnused. Kartuli 

lehemädanikule on kartulipealsed haigusele kõige vastuvõtlikumad õiepungade 

moodustamise faasis.  (Kartuli-lehemädaniku.) 

Soodsad tingimused kartuli lehemädaniku kiireks levikuks on soe temperatuur ja 

lehepinna pikaajaline niiskus. Levik hakkab, kui sporangifoorid väljuvad stoomidest 

ning vabastavad suure koguse õhus levivaid eoslehekesi, see põhjustab haiguse kiire 

leviku ning nakkus on märgatav 3 päeva pärast.  (Late blight of potato and tomato.a) 

Antud lõputöö eesmärgiks on anda ülevaade Eestis enamkasvatatavate kartulisortide 

lehemädanikukindlusest. Leida igast kartuli varasuse klassist kaks lehemädaniku 

kindlamat sorti, katse andmete põhjal. Püstitatud hüpoteesid: 

• Hilisemad kartulisordid on lehemädanikukindlamad sordid

• Varased kartulisordid on lehemädanikule vastuvõtlikumad

• Lehemädaniku nakatumine toimub nädal peale rohkeid sademeid
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE

1.1 Kartul 

Kartul ladinakeeles on Solanum tuberosum, ta on kultuurtaim, maavitsaliste 

sugukonnast, maavitsa (Solanum) perekonnast. Kartul on looduslikult mugulaid 

moodustav mitmeaastane isetolmnev rohtne taim. Kultuurtaimena kasvatatakse 

kartulit üheaastase taimena, sest saagi saamiseks on kartulil vaja ainult ühte 

vegetatsiooni perioodi, mis kestab mugulate idanemisest uute mugulate 

moodustamiseni, seega kartul pannakse kevadel ja saak koristatakse sügisel. Kartulit 

paljundatakse seemnetega sordiaretuses või mugulatega. Kartuli mugulaid kasutatakse 

veel toiduks, loomadele söödaks ja tööstustes toorainena näiteks tärklise, siirupi, 

piirituse valmistamiseks. 

Kartuli varre sõlmevahede ristlõige on enamasti kolme- või neljakandiline, varre 

värvus on roheline, punakas või tumevioletne. Kartulil on viietine õis, mis on valgete, 

punavioletsete või sinakas violetsete kroonlehtedega. Kartul on kahepesaline 

paljuseemneline vili. Roheliseks muutunud kartuli mugulad ning kartuli rohelised 

taimeosad sisaldavad solaniini, mis on mürgine.  

Kartulimugul moodustab mullasisese stooloni mille tippu kogunevad toitained ning 

moodustub mugul. Tekivad erineva kujuga mugulad näiteks ümmargused, piklikud või 

elliptilised. Mugula põhivärvuseks on valge, punane või sinine, mugula sisemiseks 

värvuseks on valge, kollane, punane või sinine. 

Mugulad sisaldavad keskmiselt 22,4% kuivainet amplituud on 13% kuni 29,3%, 

enamiku sellest moodustavad lämmastikuta ekstraktiivained. Kõige rohkem on 

mugulates C- vitamiini, umbes 10-30 mg 100 grammi kohta. 

Kartulimugulate madalaim idanemisetemperatuuriks on 7-8 oC ja pealsete 

kasvamiseks kõige optimaalsem temperatuur on 19-21 oC.  (Kartul.2011) 
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1.2 Ajalugu 

Kartuli on pärit Lõuna- Ameerikast umbes 8000 aastat tagasi. Andide mäestiku 

kõrgplatoodel kasvasid kartuli taimed metsikult. Inkad nimetasid kartuleid alguses 

papas-eks ning nad kasvatasid kartuleid alates 13. sajandist. Esimesed andmed 

reumavastastest ja peavalu leevendavast toimest ongi pärit sealt.  (Ajalugu.) 

Euroopasse jõudis kartul 1570. aasta paiku tänu Hispaania konkistadooridele. 

Hispaanias sai kartul endale nimeks patata kuid hiljem Itaalias ja paavstiriikides 

hakati kartulit kutsuma taratouffli-teks ehk väikesed trühvlid. Kartul sai levides 

tuntuks ka Lõuna- Prantsusmaal ja Saksamaal.  (Ajalugu.) 

Enamik Euroopa riike võttis pärast kolmekümneaastast sõda, kartuli kiiresti omaks 

ning hakati kartulit kasvatama ja sööma. Erandiks oli Prantsusmaa, kes pikka aega 

kasvatas kartulit ainult loomasöödaks.  (Ajalugu.) 

Alles 18. sajandil tunnustati kartuli häid omadusi tänu sõjaväeapteekri Antoine-

Augustin Parmentier visadusele ja leidlikkusele. Kui Prantsusmaad oli laastamas 

näljahäda, soovitas Antoine- Augustin Parmentier näljahäda leevendada kartulitega. 

Seejärel rajati ümber Pariisi kartulipõllud ning kartuli põldude ümber rajati valve 

päevaseks ajaks. Siis hakkas heast toiduainest lugu pidama ka lihtrahvas  ja öösiti 

prooviti ikka kartulipõllul vargil käija. Sealt edasi algas hoogne kartuli kasvatus ka 

lihtrahva.  (Ajalugu.) 

Aastal 1785 tehti kartulile reklaamikampaania kus kuningale ja kuningannale 

serveeriti õhtusöögiks ainult kartulit sisaldavaid roogasi. Tänu sellele muutus kartuli 

tarbimine väga populaarseks. Aastal 1850. põhjustas kartuli lehemädaniku puhang 

Iirimaal ühe miljoni inimese surma ja teise miljoni emigreerumise Ameerikasse.  

(Ajalugu.) 

Kartuleid söödi pikka aega ainult keedetult või küpsetatult. Esimesi kartuli toidu 

retsepte pärineb Saksamaalt aastast 1582. ning see retsept sarnaneb tänapäevase 

traditsioonilise kartulipannkoogiga. Aastal 1865. Leidus Alexandre Dumas 

retseptiraamatus 15 kartuli valmistamise retsepti. Alates 19. sajandist leidus kartulit 

kõikjal maailmas, nii lihtrahva, kõrgklassi kui ka parimate restoranide menüüdest.  

(Ajalugu.) 

Eestisse jõudis kartul aastatel 1740- 1750. Alguses leidus kartulit ainult mõisaaedades, 

kuid järk- järgult levis kartuli kasvatus ka talupõldudele. Kartulikasvatuse laiema 

leviku alguseks Eesti võib lugeda aastat 1765. Eestit vaevanud näljahädale tegi lõpu 

kartuli saabumine ning aastal 1870.  sai kartulist väga oluline tooraine 

piiritusetööstustes ning kasvas ka kartuli osatähtsus loomasöödana.  (Ajalugu.) 

20. sajandi alguseks oli kartul üheks põhikultuuriks mida kasvatati umbes 25% kogu

haritavast maaalast. Enne esimest maailmasõda oli kartul oluline ekspordiartikkel,

peale sõda kartuli kasv jätkus ning Eesti tõusis maailmas esikohale kartulikasvatuses
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ühe elaniku kohta. Seega ongi kartul eestlastele lemmik köögivili, sest kasutada on 

lihtne ja retsepte on rohkesti.  (Ajalugu.) 

1.3 Kartulitootmine Eestis 

Eestis toodetakse kartuli aastas umbes 130 000 tonni, kogused sõltuvad väga palju 

kliimast, haigustest  ja kahjustajatest. Pärast Eesti iseseisvumist on vähenenud Eestis 

kartuli kasvatus . Kartuli tootmisala vähenes märgatavalt, kui enne iseseisvumist oli 

kartuli kasvupinnaks 70 000 ha, siis nüüdseks on kartulipõlde vaid 7000- 8000 ha. 

Aastatega on suurenenud aga kartuli saagikus, mis on keskmiselt 19 tonni hektarilt.  

(Kartul eestis.)  

Meil on mõned suuremad kartuli kasvatusega tegelevad ettevõtted, kui ka väike 

tootjaid. Kuid üha vähem pannakse kartulit maha ainult enda jaoks, kuna kartuli 

kasvatamine on ressursi kulukas ettevõtmine ja kulu ületab poest või tootjalt ostetavat 

summat. Samuti on sortide valik läinud nii laiaks, ja kuna inimesi huvitab erinevate 

sortide katsetamine kulinaarias, ongi kergem kartul osta. 

Graafik 1.Eestis kartuli saagikus ja pindala (Statistika andmebaas.2017) 

Kartulitootmine on väga töömahukas ja riskantne tootmisharu, et saada kvaliteetset 

saaki ja hoida saaki kvaliteetsena on vaja suhteliselt suuri investeeringuid, näiteks 

kallist mullaharimis, maha panemise, väetamise, taimekaitse ja koristamise tehnikat, 

kaasaegset hoidla tehnikat, Näiteks on vaja spetsiaalset tehnikat, kus mõne 

agregaadiga teebki aastas vaid kolm päeva tööd. transpordivahendeid, nõuetekohast 

hoidlat. tööjõudu Tänu spetsiifilisele tehnikale on kartuli tootmine Eestis vähenenud 

märgatavalt ning ei suuda püsida konkurentsis Euroopast sisse toodava odavama ja 

sageli kvaliteetsema kartuliga.  (Kartul eestis.) 
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1.4 Kartuli lehemädanik 

Kartuli lehemädanik on haigus, mille levik põhjustas maailmas näljahäda. Esimest 

korda kirjeldas patogeeni  Miles Joseph Berkeley seejärel andis Anton de Bary 

haigusele nime Phytophthora infestans. Nende uuringud tõestasid, et valged eosed 

taimedel on kartuli lehemädaniku põhjustajaks, mitte taimel mädanevad lehed.  (Late 

blight of potato and tomato.b) 

1.4.1 Levik 

Lehemädanik levib kiiresti eostega, mis on haiguslaikudel arenevad. Haigust kannab 

edasi tuul ja õhuvool. Väga soodsates tingimustes hävib taim 7- 10 päevaga. Soodsad 

tingimused on: sagedased vihmahood, udu, hommikul kauakestev kaste, temperatuur 

13-15 kraadi. Viimastel aastatel on märgatud, et lehemädaniku nakkuse lööbimine on

üha varasem ning haigus ise on muutunud agressiivsemaks.  (Kartuli-lehemädaniku.)

Samuti inimesed ise võivad tekitada kartulile lehemädaniku haiguse, kui kasutatakse

kartuli kastmiseks vihmuteid, selle tegevuse tagajärjel annab inimene ise patogeenile

nakatumiseks ja arenguks väga suure hoo sisse. Kolme kuni viie päeva möödudes on

märgata lehemädaniku algmeid. Eosed vajavad nakatumiseks pidevat niiskust 12 tunni

vältel.  (USDA office of pest management policy issues public comment on EPA

notice.2020)

1.4.2 Sümptoomid 

Lehemädaniku levikut nakkuse alguses äratundmiseks tuleb vaadata kartulitaime 

vanemate lehtede alumisi külgi. Nakatunud lehtedel on tumedad hallikaspruunid 

laialivalguvad laigud, lehe servad on niiskel ajal kaetud hallituse taolise kirmega.  

(Kartuli-lehemädaniku.) All olevalt pildilt on näha haigustunnuse esinemist kartuli 

taime lehel. 

Pilt 1. Kartuli lehemädaniku haigustunnus kartuli lehel; foto: Priit Haavapuu. 
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Varre nakatumise puhul on märgata ebakorrapäraseid tumepruune laike, mis 

ümbritsevad sageli kogu vart. Haigestunud kartulitaime vars on habras ja murdub 

kergesti. Mugulate haigestumisel põhjustab lehemädanik pruunmädaniku, mugulateni 

jõuab haigus läbi lehtede ja varre peamiselt vihmaveega. Mida väiksem kiht mulda on 

kartulimugulatel peal, seda kergemini kartulimugulad nakatuvad. Nakatunud 

mugulatel on violetjad või hallikaspruunid laigud, mis on nähtavad koristamise 

järgselt, kui kartuli koor on veel hele. Pruunmädaniku nakatunud mugulad on põllu 

esmaseks nakkusallikaks. (Kartuli-lehemädaniku.) Haigus põhjustab muutusi 

taimestiku veesisalduses, klorofülli kontsentratsioonis ja biofüüsikalistes 

parameetrites.  (USDA office of pest management policy issues public comment on 

EPA notice.2020) 
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1.4.3 Tõrje 

Vältimaks kartulilehemädaniku teket, oleks esimene ainuõige valik õige kartulisort, 

mis oleks lehemädanikule vastupidavam sort. 

 Järgmiseks valikuks tuleks leida maa-ala, kus ei ole varasemalt kartulit kasvatatud 

vähemalt kolmel eelneval aastal. Sobiva reljeefiga, tuultele avatud kasvukoht, külvata 

terveid seemnemugulaid, kasutada orgaanilisi väetisi, et suurendada mulla 

isepuhastusvõimet maksimaalselt. Kartulipõldu tuleks mullata nii, et mugulad oleks 

kaetud 15- 20 cm mullakihiga. Enne massilist lehemädaniku nakkuslikku levikut 

eemaldada võimalusel pealsed. Saak koristada õigeaegselt ja sorteerida välja 

nakatunud mugulad. Kõige kindlamaks ja kõige kiiremaks viisiks on keemiline tõrje. 

Keemilist tõrjet tehakse ennetatavalt ning mida kauem on kartulipealsed terved, 

elujõulised ja ilusad rohelised seda suurem ja kvaliteetsem on ka kartulisaak. (Kartuli-

lehemädaniku.) 

1.5 Kartulisortide otstarbe põhine jagunemine 

Kartulisorte saab jagada vastaval kasvuaja pikkusele, jaotumine on järgnev: 

-Varajased – kasvupikkus 75-90 päeva ( ”Esmee”, ”Flavia”, ”Lea”, ”Levante”,

”Marabel”, ”Octa”, ”Ranomi”)

-Keskvalmivad – kasvupikkus 85-110 päeva ( ”Adato”, ”Baltic Rose”, ”Birgit”,

”Gala”, ”Karelia”, ”Laura”, ”Lilly”, ”Maret”, ”Mary-Ann”, ”Nixe”, ”Princess”, ”Red

Lady”, ”Soraya”, ”Teele”, ”Tiina”, ”Twister”)

-Hilised – kasvupikkus 105-140 päeva ( ”Anti”, ”Ants”, ”Jõgeva kollane”, ”Kuras”,

”Nofy”, ”Sarme”, ”Triton”)

Omakorda saab kartuleid veel jagada kasutusotstarbe alusel: toidu-, sööda-, tööstus- ja 

universaalseteks kartulisortideks. 

 Toidukartulite puhul on tähtsamad maitse- ja keetmisomadused, kooritavus ning hea 

säilivus. 

 Söödakartulitel jälgitakse, et oleks hea saagikus ja suur tärklise- ja valgusaak. 

Tööstustele mineva kartuli põhiliseks omaduseks on see, et tärklise sisaldus oleks 14% 

või suurem.  

Toidukartul jaguneb veel omakorda: Salatikartul – keetmisel mugul ei lagune, 

Tavaline lauakartul – keetmisel ei lagune aga jääb õrnalt jahuseks,  

Jahune lauakartul – keetmisel laguneb mugul ning on keskmisele jahune,  

Pudrukartul – keetmisel mugul laguneb täielikult on väga jahune ja kuiv.  

(Kartulisordid. a) 
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2. MATERJAL JA METOODIKA

2.1 Katsepõld 

Käesoleva lõputöö praktiline osa sai läbi viidud Jõgevamaal, Võduveres, Eesti 

Taimekasvatuse Instituudi katsepõllul. Kartuli sorte katses oli 32 ja sortideks oli: 

„Adato“, „Alouette“, „Anti“, „Ants“, „Baltic Rose“, „Birgit“, „Carolus“, „Esmee“, 

„Flavia“, „Gala“, „Jõgeva kollane“, „Karelia“, „Kuras“, „Laura“, „Lea“, „Levante“, 

„Lilly“, „Marabel“, „Maret“, „Mary-Ann“, „Nixe“, „Nofy“, „Octa“, „Princess“, 

„Ranomi“, „Red Lady“, „Sarme“, „Soraya“, „Teele“, „Tiina“, „Triton“ ja „Twister“. 

Katsepõld rajati 1. juunil 2021. aastal. Katse on rajatud 1,4 m² katselappidena kolmes 

korduses, vastavalt täielikult randomiseeritud blokkmeetodile, kogu katse on nähtav 

all olevalt pildilt.  

Pilt 2. Katseala üldine vaade, foto; Priit Haavapuu 
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Iga katselapp koosnes kahest 1 meetri pikkusest vaost, vagude laius 0,7 meetril. Ühele 

katselapile pandi maha 10 mugulat, 5 mugulat ühte vakku ja 5 teise vakku, all olevalt 

pildilt on näha sort „Kuras“, mis on selle sordi kolmas kordus. 

Pilt 3. Sort „Kuras“ kolmanda korduse taimestik, foto; Priit Haavapuu. 

Katseblokkide vahekauguseks oli 2 meetrit. Kartuli-lehemädanikunakkuse 

soodustamiseks pandi äärevagusesse lehemädanikule vastuvõtlik sort „Bintje“. 

Katseala väetati mahapaneku eelselt kompleksväetisega Yara Mila Cropcare 11-11-21 

normiga 700 kg/ha. Umbrohutõrje tehti kahekordse mehhaanilise mullaharimisega, 

ehk muldamisega. Kasvuaegselt keemilisi taimekaitsevahendeid ei kasutatud. 

Katsepõllu eelviljaks oli põldhernes. Katseala mullaks on rähkmuld ning mulla 

keemiline koostis on välja toodud tabelis nr 1. 

Tabel 1.Mulla keemiline koostis 

pH Corg % C % 
P 

mg/100g 

K 

mg/100g 

Mg 

mg/100g 

Ca 

mg/100g 

7.34 1.17 1.36 19.3 15.3 4.2 295.4 

Kartuli kasvu ajal teostati seireid katsepõllul lehemädanikule 19. August, 23. August, 

26. August, 30. August, 02. September, 6. September, 09. September, 13. September,

17. September, 21. September ning 29. Septembril teostati kartuli koristus.
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2.2 Katsepõllu paiknemine Eestimaal 

Katsepõld asub Jõgevamaal, Võduveres, Eesti Taimekasvatuse Instituudis. 

Geograafilised koordinaadi on vastavalt B: 58°76′76.28” ja L: 26°40′44.75”. Joonisel 

1 on asukoht märgitud punase ringiga Eestimaal ja joonisel 2 on katsepõllu asukoht 

punase ringiga. 

Joonis 1. Katsepõllu paiknemine Eestis  (Google maps.) 

Joonis 2. Katsepõllu asukoht  (Google maps.) 
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2.3 Ilmastik 

Ilmastiku andmed pärinevad ETKI põllul olevast ilmajaamast. Ilmastiku andmed on 

dekaadi keskmised tulemused graafik 2. Välja on toodud sademete hulk millimeetrites 

ning õhutemperatuur Celsiuse järgi. 

Graafik 2. Sademete ja õhutemperatuuri graafik. 

Tabelis nähtub, et rohkesti sademeid tuli augusti teisel dekaadil. Samas on temperatuur 

püsinud esimesel ja teisel dekaadil just kartuli lehemädaniku tekkeks sobival  kraadil. 

Ei saa väita, et 2021 aasta suvi sademete poolest rikkalik oli, pigem siiski kõrged 

temperatuurid. Seega saab graafikust välja lugeda, et kartuli lehemädanik sai alguse  

just augusti teisel dekaadil. Graafikust 4 on näha, et 19 . augustil tehtud vaatlusel veel 

lehemädanikku kartulil ei tuvastatud (vaatlus andmed 0% juures) Kartuli 

lehemädaniku  nakatumine on täheldatud juba hüppeliselt 26. augustil.  See aja vahe 

on  piisav, et näha  ilmastiku poolset mõjutust  kartuli lehemädaniku tekkeks. 
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Graafikul 3 on välja toodud õhuniiskuse protsent ja ööpäevane lehepinna niiskus 

minutites. Andmed on graafikul esitatud dekaadi põhiselt.   

Graafik 3. Lehepinna niiskuse ja õhuniiskuse graafik. 

Kui vaadelda antud graafikut on näha , kuidas õhuniiskus ja lehepinna niiskus  on 

tõusnud augusti esimesel ja teisel dekaadil. Lehe pinna niiskus küll on langenud 

seejärel, kuid soodsad tingimused kartuli lehemädaniku  tekkeks olid loodud. Nii on 

näha, et graafik 4. näitab kartuli lehemädaniku tõusu alates 23. augustil. Seega on 

lehepinna niiskus ja õhuniiskus just teisel dekaadil hästi haiguse levikule kaasa 

aidanud . ( kümmekond päeva  seeneeostele  soodsaid tingimusi)  

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

I II III I II III I II III I II III

Juuni Juuli August September

L
eh

ep
in

n
a 

n
ii

sk
u
s 

(m
in

)

Õ
h
u
n
ii

sk
u
s 

(%
)

Lehepinna niiskus Õhuniiskus



17 

2.4 Sordid 

Tabelis on loetelu katses olevate kartulisortide aretaja ja päritolu ning millisesse 

varasuse astmesse sort kuulub. Katses on seitse Eestis aretatud sorti, varajasi Eesti 

sorte katses ei esinenud, keskvalmivaid sorte oli kolm ning hiliseid Eesti kartulisorte 

oli katses neli sorti. Hollandis aretatud sorte oli katses kümme, millest viis on 

varajased sordid, kolm sorti on keskvalmivad ning kaks sorti on hilised. Saksamaal on 

aretatud kolmteist sorti, millest kaks sorti on varajased, kümme sorti on keskvalmivad 

ja üks sort on hiline sort. 

Tabel 2. Katses olnud sordid, aretaja ja päritolu ning varasuse aste. (Protected varieties – 

breeders trust S.A. ; Kartulisordid. b; Terje Tähtjärv, 2011) 

Sort Aretaja ja päritolu Varasus 

„Esmee“ Agrico, Holland Varajased 

„Flavia“ Solana, Saksamaa Varajased 

„Lea“ Solana, Saksamaa Varajased 

„Levante“ Agrico, Holland Varajased 

„Marabel“ Agrico, Holland Varajased 

„Octa“ Den Hartigh, Holland Varajased 

„Ranomi“ Agrico, Holland Varajased 

„Adato“ Agrico, Holland Keskvalmivad 

„Baltic Rose“ Norika, Saksamaa Keskvalmivad 

„Birgit“ Norika, Saksamaa Keskvalmivad 

„Gala“ Norika, Saksamaa Keskvalmivad 

„Karelia“ Europlant, Saksamaa Keskvalmivad 

„Laura“ Agrico, Holland Keskvalmivad 

„Lilly“ Solana, Saksamaa Keskvalmivad 

„Maret“ ETKI, Eesti Keskvalmivad 

„Mary-Ann“ Norika, Saksamaa Keskvalmivad 

„Nixe“ Norika, Saksamaa Keskvalmivad 

„Princess“ Solana, Saksamaa Keskvalmivad 

„Red Lady“ Den Hartigh, Saksamaa Keskvalmivad 

„Soraya“ Norika, Saksamaa Keskvalmivad 

„Teele“ ETKI, Eesti Keskvalmivad 

„Tiina“ ETKI, Eesti Keskvalmivad 

„Twister“ Agrico, Holland Keskvalmivad 

„Anti“ ETKI, Eesti Hilised 

„Ants“ ETKI, Eesti Hilised 

„Jõgeva kollane“ ETKI, Eesti Hilised 

„Kuras“ Agrico, Holland Hilised 

„Nofy“ Agrico, Holland Hilised 

„Sarme“ ETKI, Eesti Hilised 

„Triton“ Norika, Saksamaa Hilised 
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Varasuse astmetest seitse sorti on varajased, kuusteist sorti on keskvalmivad ning 

hiliseid sorte on seitse. 

 Eesti aretatud sortidest varajasi sorte ei ole, 

 Keskvalmivatest Eestis aretatud sortidest oli kõige lehemädaniku kindlam sort 

“Teele” millele järgnes ”Tiina”, 

 Eestis aretatud hilistest kartulisortidest kõige lehemädaniku kindlaimaks sordiks oli 

”Sarme”, millele järgnes ”Anti”. 
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3. KATSE TULEMUSED

3.1 Katse jagunemine 

Katse tulemuste võrdlemiseks jagati sordid kolme varasuse klassi, varajased, 

keskvalmivad ja hilised sordid. Iga sordil oli kolm kordust ning graafikud on 

koostatud kolme korduse keskmise alusel. Mida madalam on protsendiline väärtus 

seda tervem on taim ning mida suuremaks protsent kasvab seda rohkem on taimestik 

hävinud. Graafik number 7 annab ülevaate varasuste võrdlusest. Graafik on koostatud 

iga varasuse astme keskmisest tulemusest. 

3.2 Varajased kartulisordid 

Varajased kartulisordid on ”Esmee”, ”Flavia”, ”Lea”, ”Levante”, ”Marabel”, ”Octa” ja 

”Ranomi”. Katse hindamise tulemuste kohaselt on ”Octa” ja ”Levante” nakkuse levik 

aeglasem, mille tõttu on võimalik kartulitaimel mugulat kasvatada, kuid 

hindamisperioodi lõpuks olid mõlemad sodid haiguse tõttu hävinud. Välja arvatud 

”Levante”, kellel oli veel 2% taimestikust järgi. 

Graafik 4. Varajaste kartulisortide nakatumise graafik. 
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Varajastest sortidest kõige kiirema nakkuse levikuga taimed olid ”Esmee”, ”Flavia”, 

”Lea”, ”Marabel” ja ”Ranomi”, 13. Septembriks oli kogu taimestik haiguse tõttu 

hukkunud. Haiguse kiireim levik oli augusti kolmandal dekaadil. 
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3.3 Keskvalmivad kartulisordid 

Keskvalmivaid kartulisorte oli katses kõige rohkem. ”Adato”, ”Baltic Rose”, ”Birgit”, 

”Gala”, ”Karelia”, ”Laura”, ”Lilly”, ”Maret”, ”Mary-Ann”, ”Nixe”, ”Princess”, ”Red 

Lady”, ”Soraya”, ”Teele”, ”Tiina” ja ”Twister” on keskvalmivad sordid. Selles 

varasuse klassis kaks, kõige kindlamat sorti on ”Teele” ja ”Twister”. 

Graafik 5. Keskvalmivate kartulisortide nakatumise graafik. 

Kõige vastuvõtlikumad sordid olid ”Adato”, ”Baltic Rose”, ”Birgit”, ”Gala”, 

”Karelia”, ”Laura”, ”Lilly”, ”Maret”, ”Mary-Ann”, ”Nixe”, ”Princess”, ”Red Lady” ja 

”Soraya” nende sortide taimestik oli haiguse leviku tõttu hävinud 13. Septembriks. 

Sort ”Tiina” on ”Teele” ja ”Twisteri” järel kolmas sort, mille taimestik oli hävinud 

99% ulatuses, mõned üksikud lehed olid veel taimel alles 21. Septembril. Samuti on 

graafikul number 5 märgata lehemädaniku järsku kahjustusi augusti kolmandal 

dekaadil. 
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3.4 Hilised kartulisordid 

Hilised kartulisordid on: ”Anti”, ”Ants”, ”Jõgeva kollane”, ”Kuras”, ”Nofi”, ”Sarme” 

ja ”Triton”. Aastal 2021. teostatud katse tulemustest on märgata, et sortide ”Anti”, 

”Sarme”, ”Kuras” ja ”Nofi” on suhteliselt lehemädanikukindlad sordid. Kõige kiirema 

nakkuse levikuga sordid graafiku number 6. alusel on ”Triton”, ”Ants” ja ”Jõgeva 

kollane” just nende sortide nakkus on kiirelt levinud peale augusti teise dekaadi 

rohkeid sademeid. 

Graafik 6. Hiliste kartulisortide nakatumise graafik. 

Hilistest sortidest kõige haigusekindlamaks sordiks võib nimetada ”Nofi”, sest tema 

nakkuse leviku protsent oli hindamise viimasel päeval ainult 1%. Selle tulemusel võib 

nimetada ”Nofi” kartulisordi kõige haiguskindlamaks sordiks 2021. aasta katse põhjal. 
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3.5 Kartulisortide varasuse võrdlus 

Püstitatud hüpotees, et hilisemad kartulisordid on lehemädaniku kindlamad sordid, 

osutus selle katse tulemuste analüüsimisel tõeks, seda kinnitab ka graafik number 7, 

on märgata, et viimase hindamise korral 21.septembril on varajaste ja keskvalmivate 

kartulisortide taimestik hävinud haiguse tõttu. Hiliste sortide keskmine taimestiku 

hävinemise protsent on 52,3%, seega natukene alla poole taimestikust on veel täiesti 

elujõuline. 

Graafik 7. Kartulisortide varasuse nakkuse graafik. 

Hüpotees, et varajased sordid on kartuli lehemädanikule vastuvõtlikumad sordid viitab 

graafikul number 7 olev kollane joon. Varajaste kartulisortide kiire nakatumine ja 

haiguse levik on märgatavalt hüppeline peale augusti teise dekaadi rohkeid sademeid 

ning nädal hiljem augusti kolmandal dekaadil on märgata rohkete sademete tagajärgi. 

Septembri teise dekaadi lõpuks on varajased ja keskvalmivad kartulisordid kartuli 

lehemädaniku haiguse tõttu hävinud. 
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3.6 Kartulisordid, mis hävisid kuivlaiksuse tõttu 

Kaks sorti ”Alouette” ja ”Carolus” (tabel number 3.) ei jõudnud lehemädaniku 

katsesse hindamisele, sest kartuli kuivlaiksus suutis taimed hävitada enne, kui tekkisid 

soodsad ilmad kartuli lehemädaniku tekkeks. Mõlemad sordid on pärit Hollandist ning 

nende aretajaks on Agrico. Mõlemad sordid on keskvalmivad. 

Tabel 3. Kuivlaiksuse tõttu hävinud sordid. 

Uurides sordi „Alouette“ haiguskindlust, ei mainita Scandagra kartuli sortide 

kirjelduses kummagi haigustekitaja ohtlikust antud sordile. Mis võib muidugi tuleneda 

mõnes teises riigis tehtud katsete põhjal, kus antud haigus tekitajad ei avaldanud 

katses.  (Alouette. ) 

Sort „Carolus“ on soovituslik mahekasvatusse. Samuti ei ole märgitud Scandagra lehel 

kuivlaiksuse probleemi. Küll on räägitud heast vastupidavusest kartuli lehemädaniku 

suhtes, mida antud katses ei õnnestunud teada saada.  (Carolus. ) 

Sort Aretaja ja päritolu Varasus 

„Alouette“ Agrico, Holland Keskvalmivad 

„Carolus“ Agrico, Holland Keskvalmivad 
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KOKKUVÕTE 

Antud lõputöö eesmärgiks on anda ülevaade Eestis enamkasvatatavate kartulisortide 

lehemädanikukindlusest. Leida igast kartuli varasuse klassist kaks lehemädaniku 

kindlamat sorti, 2021. aasta katse andmete põhjal.  

Püstitatud hüpoteesid: 

• Hilisemad kartulisordid on lehemädaniku kindlamad sordid

• Varased kartulisordid on lehemädanikule vastuvõtlikumad

• Lehemädaniku nakatumine toimub nädal peale rohkeid sademeid

Antud hüpoteesid on leidnud kinnitust 2021. aastal Jõgeva põldudel. Antud katse ei 

tähenda , et iga aasta saaks samad tulemused. Samuti võib tulemus erineda erinevates 

Eestimaa piirkondades. Tehtud katsest võib kartulikasvataja siiski saada mõtteid 

endale sordi valiku tegemisel. 

Kokkuvõtlikult: 

• Varajased lehemädaniku kindlamad sordid- „Octa“ ja „Levante“

• Keskvalmivad lehemädaniku kindlamad sordid-„Teele“ ja „Twister“

• Hilised lehemädaniku kindlamad sordid- „Anti“, „Sarme“, „Kuras“ ja „Nofi“ (

tasemelt sarnased, seega on valiku võimalus suurem)

Lehemädanik on  kartulikasvatajatel probleemiks . 

Rakendades õigeid põlluharimis võtteid  ja leides meie põldudele lehemädaniku 

kindlamaid kartulisorte, saame ühe probleemi natuke rohkem lahendatud odavamate 

meetoditega. 
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SUMMARY 

The aim of this thesis is to give an overview of the late blight resistance of the most 

widely grown potato varieties in Estonia. Find two more specific varieties of late 

blight in each potato earliness class, based on data from the 2021 experiment. 

Hypotheses: 

• Later potato varieties are more resistant to late blight

• Early potato varieties are more susceptible to late blight

• Late blight occurs a week after heavy rainfall

These hypotheses have been confirmed in 2021 in the fields of Jõgeva. This test does 
not mean that the same results will be obtained every year. The result may also differ 
in different regions of Estonia. However, the potato grower may get some thoughts on 
the choice of variety.

In summary: 

• Early stronger varieties of late blight - "Octa" and "Levante"

• More resistant midripening varieties to late blight - "Teele" and "Twister"

• Late, more resistant varieties to late blight - "Anti", "Sarme", "Kuras" and 

"Nofi" (similar in level, so there is more choice)

Late blight is a severe problem for potato growers. 

By applying the right farming techniques and finding more resistant varieties to 

late blight into our fields, we can solve the problem with cheap methods. 



27 

KASUTATUD KIRJANDUS 

Ajalugu. Pärineb http://www.eestikartul.ee/ajalugu/ 04.03.2022 

Alouette. (). Pärineb https://scandagra.ee/tooted/alouette/ 17.05.2022 

Carolus. (). Pärineb https://scandagra.ee/tooted/arielle-2/ 17.05.2022 

Google maps. Pärineb 

https://www.google.ee/maps/@58.7674472,26.4045367,112m/data=!3m1!1e3?hl=et 

03.03.2022 

Kartul. (2011). Pärineb http://entsyklopeedia.ee/artikkel/kartul1 04.03.2022 

Kartul eestis. Pärineb http://www.eestikartul.ee/kasvatamine/kartul-eestis/ 04.03.2022 

Kartuli-lehemädaniku. Pärineb https://agrobaseapp.com/estonia/disease/kartuli-lehemadaniku 

04.04.2022 

Kartulisordid. (a, ). Pärineb 

https://www.pikk.ee/valdkonnad/aiandus/koogiviljandus/kartul/kartulisordid/ 04.05.2022 

Kartulisordid. (b, ). Pärineb 

https://www.pikk.ee/valdkonnad/aiandus/koogiviljandus/kartul/kartulisordid/ 04.04.2022 

Külli Hiiesaar, Väino Jõgeva, Juhan Jõudu, Toivo Kuill, Paul Kuldkepp, Heino Lõikveke, 

Luule Metspalu, Vahur Mõttus, Alfons Lõhmus, Priit Põldama, Hugo Roostalu, Viive 

Rosemberg, Mati Sepp, Jaanus Siim, Luule Tartlan, Aide Tsahkna. (2002). 

Kartulikasvatus. Tartu: Juhan Jõudu. 

http://www.eestikartul.ee/ajalugu/
https://scandagra.ee/tooted/alouette/
https://scandagra.ee/tooted/arielle-2/
https://www.google.ee/maps/@58.7674472,26.4045367,112m/data=!3m1!1e3?hl=et
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/kartul1
http://www.eestikartul.ee/kasvatamine/kartul-eestis/
https://agrobaseapp.com/estonia/disease/kartuli-lehemadaniku
https://www.pikk.ee/valdkonnad/aiandus/koogiviljandus/kartul/kartulisordid/
https://www.pikk.ee/valdkonnad/aiandus/koogiviljandus/kartul/kartulisordid/


28 

Late blight of potato and tomato. (a). Pärineb 

https://www.apsnet.org/edcenter/disandpath/oomycete/pdlessons/Pages/LateBlight.aspx 

16.05.2022 

Late blight of potato and tomato. (b). Pärineb 

https://www.apsnet.org/edcenter/disandpath/oomycete/pdlessons/Pages/LateBlight.aspx 

16.05.2022 

Protected varieties – breeders trust S.A. (). Pärineb https://www.breederstrust.eu/licentie-

rassen-2/ 04.05.2022 

Statistika andmebaas. (2017). ().Statistika amet. Pärineb 

https://andmed.stat.ee/et/stat/Lepetatud_tabelid__Majandus.%20Arhiiv__Pellumajandus.

%20Arhiiv 07.05.2022 

Terje Tähtjärv. (2011). Kartuli sordivõrdluskatsete tulemustest. Pärineb 

https://www.pikk.ee/wp-content/uploads/2019/12/12.12.2019_T._Tahtjarv.pdf 

04.05.2022 

USDA office of pest management policy issues public comment on EPA notice. (2020, Sep 

12,). Targeted News Service Pärineb https://search.proquest.com/docview/2441957560 

16.05.2022  

https://www.apsnet.org/edcenter/disandpath/oomycete/pdlessons/Pages/LateBlight.aspx
https://www.apsnet.org/edcenter/disandpath/oomycete/pdlessons/Pages/LateBlight.aspx
https://www.breederstrust.eu/licentie-rassen-2/
https://www.breederstrust.eu/licentie-rassen-2/
https://andmed.stat.ee/et/stat/Lepetatud_tabelid__Majandus.%20Arhiiv__Pellumajandus.%20Arhiiv
https://andmed.stat.ee/et/stat/Lepetatud_tabelid__Majandus.%20Arhiiv__Pellumajandus.%20Arhiiv
https://www.pikk.ee/wp-content/uploads/2019/12/12.12.2019_T._Tahtjarv.pdf
https://search.proquest.com/docview/2441957560


29 

LISAD 



30 

Lisa 1. Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks 

ning juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 

Mina, Priit Haavapuu, 

sünniaeg 15.05.1998 

1. annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö

Eestis enamkasvatatavate kartulisortide lehemädanikukindlus, 

mille juhendaja on Mati Koppel PhD, 

1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil, 

1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja 

1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks 

kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni; 

2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile;

3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega

isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.

Lõputöö autor ________________________ 

    (allkiri) 

Tartu, 

Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 

Luban lõputöö kaitsmisele. 

Mati Koppel 

(juhendaja nimi ja allkiri)  (19.05.2022) 




