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Taimede seenhaigused on oluline ohutegur toidujulgeolekus vähendades saaki ja selle 

kvaliteedi. Sealjuures on taimesortide haiguskindlus erinev ning pidevalt ajas muutuv, 

sõltudes kompleksist erinevatest teguritest. Need on nii sortide geneetiline 

vastupanuvõime ning patogeeni virulentsus kui ka ilmastikutingimused ja teised 

keskkonnategurid.  

Töö eesmärgid on teraviljasortide haigestumuse võrdlemine ja varieeruvuse leidmine 

sortide haiguskindluses ning võrrelda seda aretajate ja edasimüüjate antud vastava infoga. 

Lisaks haigusandmete võrdlemine ilmaandmetega ning nende optimumile vastavuse 

hindamine.  

Töö andmestiku moodustasid iganädalaste tali- ja suviviljasortide vaatluste käigus 

kogutud haigusandmed lehepinna protsentuaalse haigestumuse kohta ning saagiandmed. 

Leiti väärtused AUDPC ja RAUDPC, millega teostati regressioon- ja 

korrelatsioonanalüüs ning ühesuunaline dispersioonanalüüs koos Tukey testiga.  

Haigestumine vastas valdavalt optimaalsete ilmastikuolude esinemisele ja 

prognoosimudelitele ning olemaolevatele haiguskirjeldustele, kuid esines ka erandeid. 

Erinevate kultuuride ja sortide vahel esines oluline erinevus taimehaigustesse 

nakatumises. Varajased sordid nakatusid taimehaigustest rohkem kui hilised või 

keskvalmivad. Resistentsemate sortide puhul võib kaaluda fungitsiidide mittekasutamist. 

Haiguskindluse pideva muutumise tõttu on tööl oluline osa haiguskindluse seires ning 
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oluline jätkata sarnaste uurimistöödega, et oskaksime paremini valida põllule sobilikke 

sorte. 

Märksõnad: lehehaigused, teraviljasortide haiguskindlus, fütopatoloogia, haigusmudel 
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Fungal diseases of plants are a significant risk factor for global food security through the 

reduction of yields and their quality. Moreover, the disease resistance of different varieties 

varies and changes over time due to complex of factors, which are changes in genetical 

information but also weather conditions and other environmental characteristics.  

The aim of this work was to study the disease resistance of different cereal varieties and 

to compare it to the descriptions provided by the breeders and the resellers. Furthermore, 

to compare weather data to the appearance of visual disease symptoms and to their 

optimums according to the literature.  

The data of the work consists of weekly observations on the fields where every variety 

was given infection rate for every disease in percentage and of yield statistics. The 

AUDPC and RAUDPC values were calculated with which correlation, regression and one-

way ANOVA analysis with Tukey test were carried out.  

The expression times of disease symptoms were in general respective to optimal weather 

conditions, disease prognoses models and also disease descriptions provided by the 

breeders and resellers, but exceptions also occured. The difference in infections rates of 

different varieties and species could be observed. The early varieties had more severe 

disease symptoms than later ones. For some varieties plant protection works did not prove 

their financial worth, therefore more disease resistant varieties could be also cultivated 

without fungicides.  
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Because of the continuous change in the disease resistance this work has important role in 

the monitoring of disease resistance of varieties and it is important to continue the research 

on the topic for better decisions on the fields concerning the variety choices. 

Keywords: foliar diseases, disease resistance, phytopathology, disease model 
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1. SISSEJUHATUS 

Seenhaigused kahjustavad taimede fotosünteesivaid osi ning häirivad normaalset 

füsioloogilist talitlust. Seeläbi avaldavad mükoloogilised patogeenid paljude kultuurtaimede 

sortide puhul olulist kahju saagi formeerumisele ja selle kvaliteedile. Siiski võime täheldada, 

et nii nakatumine, selle avaldumine kui ka mõju varieerub sorditi (Pangga et al. 2011; Nelson 

et al. 2018; Islamov, Ingver 2019; Rózewicz et al. 2021).  

Integreeritud taimekaitse põhimõtete järgi peaks taimekaitsevahendite kasutamine olema 

minimaalne. Tänase haigussurve juures tuleks selleks kasvatada võimalikult haiguskindlaid 

sorte, millel haigus ei lööbi või ei avalda mõju hilisemale saagile (Sooväli, Koppel 2017; 

Gorash et al. 2017; Nelson et al. 2018). Samuti on oluline teada, kas ilmajaama andmete 

põhjal koostatud haigusmudel ennustab nakatumist piisavalt korrektselt ja on õigustatud 

vahend taimekaitsetööde õigeaegseks ja integreeritud taimekaitse põhimõtetele vastavaks 

planeerimiseks. Seire õigeaegseks pritsimiseks on äärmiselt oluline taimekaitsetööde 

maksimaalse efektiivsuse saavutamiseks (Mahlein et al. 2012). 

Klimaatiliste olude muutumisega ja äärmuslike olude sagedasema ja pikema esinemisegaon 

ühest küljest tekkinud paremad tingimused mitmete taimehaiguste levikuks ning teisalt on 

taimed kauem aega stressitingimustes, mil vastupanuvõime haigustele on nõrgem. Lisaks 

suurenevad varasemalt vähelevinud haiguste leiud (Chakraborty, Newton 2011; Gorash et 

al. 2017; Rodriguez-Algaba et al. 2019). Sellest tulenevalt on eriti oluline, et tunneksime 

sortide haiguskindlust erinevatele haigustekitajatele. 

Igal hooajal tuleb turule uusi sorte, lisaks arenevad haigustekitajad pidevalt edasi ning 

sortide haiguskindlus võib muutuda (Pangga et al. 2011; Sooväli, Koppel 2017; Udayanga 

et al. 2020). Seetõttu on oluline, et valdkonnas toimub pidev uurimistöö. Järjepideva seire 

teostamisse annab oma panuse ka Eesti Taimekasvatuse Instituut, kes teostab igahooajalist 

taimehaiguste seiret. 

Toiduohutuse ja -julgeoleku seisukohast on oluline, et saak oleks taimehaigustest 

kahjustamata ning olemasolevalt põllumajanduslikult maalt saaks võimalikult suuri ja 

kvaliteetseid viljakoguseid (Chakraborty, Newton 2011). Nende eesmärkide saavutamiseks 

on äärmiselt oluline tunda sortide haiguskindlust, muuhulgas ka seda, millised sordid haigusi 

n-ö välja põevad, ilma et olulist saagikadu või kvaliteedi langust tekiks. Eelistatult selliste 

sortide kasvatamisel oleks võimalik vegetatsiooniperioodil kasutatvate taimekaitsevahendite 

koguste vähendamine.  
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Seoses taimehaiguste pideva arenguga ja haiguste rasside vahetumisega, samuti mitme tüve 

korraga levimisega, on oluline koguda pidevalt uusi haigusandmeid. Sort, mis varasemalt oli 

teatud taimehaigusele või mitmele vähevastuvõtlik või mille puhul nakatumine ei 

põhjustanud majanduslikult olulist kahju ja taimekaitse polnud vajalik, võib uude rassi 

nakatuda tunduvalt tugevamalt, nii et taimekaitse muutub sama haiguse vastu võitlemisel 

taas oluliseks tõrjemeetmeks. Samas võib sordi haiguskindlus muutunud haigustekitaja 

suhtes säilida ja taimed olla sama vastupidavad ka uute haigusrasside suhtes (Boyd et al. 

2013; Chen et al. 2014; Rodriguez-Algaba et al. 2019) 

Uurimistöö eesmärgiks on hinnata erinevate suvi- ja taliteraviljade haiguskindlust 

levinumatele lehehaigustele katseaastal. Lisaks lokaalse ilmajaama andmetel põhinevate 

iMetos Pessl Instruments välja töötatud prognoosimudelite vastavuse hindamine reaalsete 

haigustunnuste avaldumisega. Hinnata aretajate ja edasimüüjate sordikirjelduse vastavust 

reaalsele taimehaiguste lööbimsele.  

 

Sellest tulenevad järgmised hüpoteesid:  

 

1) Antud sortide Eestis kasvatamine on haiguskindluse seisukohast õigustatud; 

2) Taimehaiguste lööbimine vastab haigusprognoosile. 

 

Spetsiaalselt käesoleva töö jaoks rajatud suvivilja katsed on tehtud „Eesti maaelu arengukava 

2014–2020” meetme 1 „Teadmussiire ja teavitus” tegevuse liigi „Pikaajalised programmid” 

raames.  

Töö autor tänab juhendajat Mati Koppelit töö suunamise ja juhendamise eest, samuti PMK 

Viljandi katsekeskuse töötajaid igakülgse abi eest. Samuti Ell Sellist, Rūta ja Max Hechti 

keelelise nõu eest.  
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2. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

2.1. Seenhaiguste mõju ja uurimise olulisus  

Teraviljad on ühed maailma olulisemad põllumajanduskultuurid (Velásquez et al. 2018; 

Rózewicz et al. 2021), mida kahjustavatest haigustest on paljud olemas olnud juba aastasadu. 

Lisaks toimub haiguste levila pidev muutumine (Savary et al. 2012). Muldades esineb 

mitmekesine kooslus erinevaid seeneliike, millest u 8000 liiki seeni ja oomütseete 

seostatakse taimehaigustega ning sellest tulenevalt mõjuvad negatiivselt toiduohutusele 

(Udayanga et al. 2020; Fischer et al. 2020). Mükoloogilised patogeenid kuuluvad enim mõju 

avaldavate saagikadude põhjustajate ja saagi kvaliteedi langetajate hulka. Seetõttu on 

taimede vastupidavus seenhaigustele saagikadude vähendamisel väga oluline (McRobert et 

al. 2003; Velásquez et al. 2018; Undayanga et al. 2020, Rózewicz et al. 2021). Kahjulikud 

seened põhjustavad saagikadu läbi normaalselt funktsioneeriva lehepinna vähendamise, mis 

omakorda takistab viljapeade ja seal olevate terade arengut. Seetõttu ei kasuta taim ära oma 

täielikku potentsiaali saagi formeerimisel. Lisaks langetavad mükotoksiinid saagi kvaliteeti 

(Barón et al. 2012; Rózewicz et al. 2021).  

Patogeenide ja peremeesorganismide vahel toimub pidevalt koevolutsioon. Tänu 

patogeenide suurele evolutsioneerumise potentsiaalile võib taimede geneetiline 

vastupidavus haigustele kiiresti muutuda. Kuna mitmed patogeenid levivad tuulega, on suur 

tõenäosus väga erineva geneetilise baasiga eoste kohtumiseks ning nende geneetilise 

materjali segunemiseks ̠  rekombineerumiseks ning muteerumiseks elutsükli sugulises faasis 

(Kolmer 2005; Wellings 2011; Udayanga et al. 2020).  

Seenhaigustest põhjustatud saagikaoks hinnatakse 15-20%, tugevama lööbimise korral isegi 

60% (Rózewicz et al. 2021) või ka kuni täieliku saagi hävimiseni (Jalli et al. 2020; Jamil et 

al. 2020). 

Viimastel aastatel on saadud palju uusi teadmisi patogeenide bioloogiast, genoomist ja 

evolutsioonist, peremees-patogeen suhtest, epidemiloogiast. Need aitavad muuhulgas 

haiguste ohjamisel (Haq et al. 2020; Udayanga et al. 2020).  

2.2. Resistentsus 

Üks seenhaiguste kontrolli all hoidmise mehhanisme on resistentsuse põhine uute sortide 

aretus (Rózewicz et al. 2021). Samas kasvatatakse Eestis väga vähe ühe või mitme haiguse 

suhtes täielikult resistentseid sorte ning mitmete haiguste puhul resistentsed sordid puuduvad 
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(Kiiker, Sooväli 2021). Mitmed uuringud näitavad, et osaline resistentsus ei takista 

haigestumist täielikult, aga vähendab pustulite arvu ja suurust lehel, eoste tootmist ning 

pikendab latentset perioodi pustulite arengus. Tänu aeglustavale mõjule võib osaline 

resistentsus olla parim pikaajaline lahendus (Portyanko et al. 2005; Long et al. 2006; 

Zambonato et al. 2012). Chen et al. (2010) leidsid kollase rooste näitel, et uued haigusrassid 

on tihti agressiivsemad, kui varem eksisteerinud ning need, millele on taimedel parem 

vastupanuvõime, kaovad patogeenide geneetilise info analüüsi kohaselt kiiresti 

konkurentsist.  

Haiguskindlusele suunatud aretustööl on aga positiivsete külgede kõrval ka negatiivseid 

(Rózewicz et al. 2021). Taimedel võib esineda head haiguskindlust mitme patogeeni suhtes, 

kuid võib olla ka nii, et sortide keskmisest parem haiguskindlus ühe patogeeni puhul, 

tähendab keskmisest nõrgemat haiguskindlust mõnele teisele levinud seenhaigusele 

(McRobert et al. 2003). Sellise aretuse positiivne külg on võimalik taimekaitsevahendite 

kasutamise vajaduse oluline vähenemine, teisalt on murekohaks veelgi suurem tõrjevajadus 

mõne sordi puhul ja interaktsioonid erinevate haiguste resistentsust määravate geenide vahel. 

Endiselt on aretustöö põhieesmärk kõrgem saagikus, mis jätab teised olulised aspektid varju. 

Veelgi enam, selle tulemusel võib palju just haiguskindluse seisukohalt olulisi geene kaduma 

minna (Gorash et al. 2017; Rózewicz et al. 2021).  

Taimede haiguskindluse kestvus on mõjutatud mitme teguri poolt. Nendeks on geenide hulk, 

mis määrab resistentust ja kompleksi komplitseeritus. Mida keerulisem on antud kogum, 

seda raskem on haigustekitajal virulentsust välja kujundada. Lisaks on oluline, milline on 

konkreetse geneetilise resistentsusega taimede kasvupind piirkonnas. Suuremal maa-alal on 

kõrgem tõenäosus, et ka patogeen ületab kaitsebarjääri. Seetõttu tuleks kasvatada ühes 

piirkonnas erineval baasil loodud resistentsusega sorte (Gorash et al. 2017). Lisaks võivad 

suured muutused ilmastikus põhjustada taimede haiguskindluses varasemast teistsuguseid 

väljundeid (Van Maanen, Xu 2003). Seega moodustavad taimede haiguskindluse tegeliku 

realiseerumise põllul geneetilised tegurid nii peremehe kui ka patogeeni poolelt ja neile 

lisanduvad keskkonnamõjud. Viimaste osas on olulised ilmastik ja põllul kasutatavad 

praktikad (Juroszek, von Tiedemann 2011). Kui taim on keskkonnas, mis pole talle sobilik 

ning sellest põhjustatud stress liiga ulatuslik, langeb ka resistentsus (Strand 2000). Seetõttu 

leiavad Butterworth et al. (2010), et saavutamaks paremat vastupidavust patogeenidele, 

tuleks aretuse käigus teha katseid ka lõunapoolsetes piirkondades. Seal on lähedasem kliima 

sellele, milliseks võiks arvatavasti kujuneda antud piirkonna ilmaolud seoses nende kiire 

muutumisega. Samuti annaksid katsed erinevates tingimustes enam infot sordi 
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vastupidavusest erinevates keskkondades. Näiteks nisu roostehaiguste puhul on kirjeldatud 

resistentsusgeenide suuremat edukust kui valitsevad piirkonna keskmisest kõrgemad 

temperatuurid (Uauy et al. 2005). Teisalt on vastupidiseid tõendeid nisu roostehaiguste 

adapteerumisest kõrgematele temperatuuridele ning sellest tulenevast suuremast 

haigussurvest teadaolevalt optimumivälistes tingimustes (Milus et al. 2009).  

Samuti on oluline taime ümbritsevas keskkonnas vaheperemeeste ja alternatiivsete 

peremeeste esinemine. Viimased võivad soodustada patogeenide levikut, geneetilist 

rekombineerumist ja mutatsioonide tekkimist, millega võib tekkida ka resistentsus. Mida 

rohkem peremeestaimi leidub, seda suurem tõenäosus on ka uue ja ohtlikume haigustüve 

tekkimiseks (Gorash et al. 2017).  

Üldiselt on kaer seenhaigustest vähem mõjutatud kui nisu ja oder. See omakorda võimaldab 

kasutada vähem taimekaitset. Chalmers et al. (1998) toovad seetõttu kaera välja ka efektiivse 

haiguste katkestajana näiteks talinisule järgneva liigina teravilja põhises külvikorras. Siiski 

kasvavad taimehaigused, eriti erinevad roosted, suure kaera kasvupinnaga piirkondades 

epideemiateks, põhjustades olulist kaera produktiivsuse langust (Chang et al. 2011; Li et al. 

2015). Kaera puhul tuuakse lisaks välja madalamad investeeringud ja väiksemas mahus 

aretustöö võrreldes teiste teraviljadega. See raskendab pikajalise haiguskindluse ja erineva 

geneetilise baasi saavutamist resistentsusele. Siiski on kaera potentsiaali maksimaalse 

avaldumise tagamiseks majanduslikult ja keskkonna seisukohalt kõige kasulikum viis 

haiguskindlusele suunatud kaerasortide aretamine (Gorash et al. 2017).  

2.3. Taimede seenhaigusi soodustavad tegurid 

Rózewicz et al. (2021) leidsid kokkuvõtlikult, et seenhaigustesse nakatumisele omavad 

olulist mõju ilmastik, külvimeetod, agrotehnika, põllul ja põllu vahetus läheduses kasvavad 

teised taimed, lämmastiku väetusmäär ja kultuuri valik, sh eelvili ehk külvikorra reeglite 

järgimine ning külvikorra mitmekesisus. Jørgensen et al. (2014) tõid välja külvitiheduse ja 

külviaja tähtsuse haigustega nakatumisel. Neist kultuuride korrektset vaheldumist peetakse 

kõige ratsionaalsemaks ennetavaks meetmeks, kuna limiteeritud külvikorda peetakse 

primaarseks seenhaiguste põhjustajaks (Juroszek, von Tiedemann, 2011). Samuti on 

Islamov, Ingver (2019) leidnud, et suurem vastupidavus haigustele on hilistel sortidel ja 

madalam vara- ja keskvalmivatel. Lisaks on nakatumisele ja selle määrale äärmiselt oluline 

mõju taimede kasvuperioodi aegsetel ilmastikutingimustel (Juroszek, von Tiedemann 2011; 

Velásquez et al. 2018; Rózewicz et al. 2021). Suurem maapealne biomass ja suurem 
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lehetihedus soodustavad seenhaigustesse nakatumist, sest niiskem mikrokliima taimeosade 

vahel on seentele arenguks sobilikum (Bloomfield et al. 2006). 

Käesolevas töös vaadeldud haiguste oluline levimisviis on tuullevi. Sealjuures võivad need 

levida väga pikkade vahemaade taha ja isegi kontinentide vaheliselt (Brown, Hovmøller 

2002; Kolmer 2005). Oma roll haiguste levikul on ka väga kiirel ja ulatuslikul globaalsel 

kaubandusel. Kuigi taimede ja seemnete transport on väga rangelt reguleeritud takistamaks 

haiguste piiriülest levimist taimse materjaliga (Taimekaitseseadus 2020, § 6 lg 1), levib 

sellisel moel siiski ka patogeene.  

Veelgi olulisemaks teguriks on kliimamuutused, mis muudavad patogeenide levikuala 

(Juroszek, von Tiedemann 2011; Udayanga et al. 2020; Rózewicz et al. 2021). Peale selle 

suurendavad äärmuslikud ja ebatavalised ilmastikutingimused taimede stressi ning 

nõrgenenud taimed on haigustele vastuvõtlikumad (Juroszek, von Tiedemann 2011; 

Velásquez et al. 2018). Mõned haigused, hoolimata nende praegusest väikesest levikust ja 

kahjust, võivad kujuneda tulevikus suuremaks probleemiks (Chakraborty et al. 1998; 

Sooväli 2021). Eestis on üks varasemalt vähelevinud, aga tänaseks enam leitav seenhaigus 

kollane rooste (Sooväli 2021). 

2.4. Ilmastikutingimuste roll 

Taimed ja nende patogeenid ei ela isolatsioonis ning nende käitumist mõjutab oluliselt ka 

ümbritsev keskkond, millel on nakatumise toimumisele ja avaldumise määrale oluline mõju 

(Velásquez et al. 2018; Rózewicz et al. 2021). Lehehaiguste jaoks on olulised erinevat 

niiskust väljendavad näitajad nagu suhteline õhuniiskus ja leheniiskus, aga samuti ka 

temperatuur (Harvell et al. 2002; Velásquez et al. 2018), tuulekiirus (Velásquez et al. 2018) 

ja valgusolud (Hua 2013). 

Tingimused mõjutavad taime füsioloogiat, sh kasvu, immuunsignaale, stressireaktsiooni 

abiootilise stressile, aga ka patogeeni enda elujõulisust, idanemist, virulentsusfaktorite 

tootmist ja ülekannet. Olenevalt ilmastikutingimustest võib samast liigist ja sordist taim olla 

täiesti resistentne kuni väga vastuvõtlik ning patogeen vastavalt põhjustada väga tugeva 

infektsiooni või üldse mitte (Velásquez et al. 2018).  

Sealjuures on olulisel kohal just tegurite koosmõju (Juroszek, von Tiedemann 2011). 

Pikaajaliselt on mõju haiguste käitumisele ka atmosfääri CO2 taseme muutusel (Velásquez 

et al. 2018). Niiskus ja temperatuur on olulised nii nakatumise toimumiseks kui 

haigustekitaja levikuks, sealjuures paljud patogeenid vajavad mõlema tegevuse jaoks 100% 
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lähedast niiskust (Harvell et al. 2002; Van Maanen, Xu 2003). Katsed on tõestanud, et 

patogeenid taluvad paremini optimumist madalamaid temperatuure kui kõrgemaid 

(Velásquez et al. 2018). Samas võib üks optimaalne näitaja kompenseerida teise näitaja 

optimumist eemale jäämist ning infektsioon võib kujuneda sama tugevaks, kui see kujuneks 

mõlema näitaja optimaalsetel tingimustel. See tähendab, et ideaalsed niiskustingimused 

võivad kompenseerida mingi tasemeni madalamaid õhutemperatuure ja vastupidi (Salinari 

et al. 2006).  

Sealjuures on oluline toonitada, et muutused piirkonna tingimustes võivad olla haiguste 

seisukohast nii positiivsed, neutraalsed kui ka negatiivsed ning see varieerub patogeeniti. 

Mida kaugemal on tingimused konkreetse haiguse optimumist, seda vähem haigustunnuseid 

avaldub. Sellest hoolimata on üldised optimumid võimalik välja tuua (Velásquez et al. 

2018).  

Harvell et al. (2002) näitasid, et optimaalsed tingimused valitsevad meie tingimustes öösiti 

ja kaste tekkimisel lehestikule. Kaste omakorda pikendab leheniiskuse perioodi, mis on 

samuti haigustele soodne. Öösel on optimaalsed temperatuurid eriti olulised. Rowlandson et 

al. (2015) toovad välja, et just leheniiskus ja selle määramise täpsus on esmajärgulised 

haiguste ennustamiseks ja nende efektiivseks haldamiseks.  

2.5. Seenhaiguste liigitus ja koosmõju 

Taimepatogeene liigitatakse nende käitumisstrateegia järgi. Biotroofid nakatavad elus taimi. 

Nende eesmärk on taime vastupanuvõime vähendamine ja toitainete omastamine elus 

rakkudest. Nekrotroofid nakatavad samuti elus taimi, aga tapavad taime või selle koed kohe 

või peatselt peale nakatamist. Nende vahepealsed on hemibiotroofid, kelle elutsüklis on nii 

biotroofne kui ka nekrotroofne faas (Giraldo, Valent 2013; Velásquez et al. 2018). Leidub 

uuringuid, mis väidavad, et taime ei saa nakatada korraga biotroofi ja nekrotroofi tüüpi 

seenhaigused, näiteks jahukaste ja helelaiksus. Esimene neist on biotroof ja teine nekrotroof 

(Orton, Brown 2016). Siiski leidub vastupidist väitvaid töid, kus on kirjeldatud ka nende 

koosesinemist, näiteks helelaiksus ja jahukaste ning jahukaste ja võrklaiksus. Sealjuures on 

nakatumise määr varieeruv (McRobert et al. 2003; Kiiker Sooväli 2021). Mitme patogeeni 

koosesinemine oli Kiiker ja Sooväli (2021) järgi taliviljadel levinum kui suviviljadel.  
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2.6. Tõrje  

Haiguste tõrjeks kasutatavad lahendused peavad olema asukoha, kultuuri ja patogeeni 

spetsiifilised (Boxall et al. 2009). Samuti on oluline tõrjevahendite kasutamise aeg ja 

efektiivsus sünteetilistel, füüsikalistel ja bioloogilistel tõrjevahenditel järgides sealjuures ka 

integreeritud taimekaitse põhimõtteid. Muutuvates oludes leiavad veelgi olulisema koha 

ennetavad meetmed, nagu külvikorra kultuuriline mitmekesisus, külviaja valik, haigus- ja 

stressikindlate sortide kasvatamine (Juroszek, von Tiedemann 2011). Lisaks tuleks 

sordiaretuses otsese haiguskindluse kõrval pöörata tähelepanu taimede veekasutusele ja 

juurte tervisele, mis suurendab nende stressitaluvust ja seeläbi haiguskindlust (Ortiz et al. 

2008).  

Enimkasutatud võte teraviljade patogeenidega võitlemiseks on otsene tõrje fungitsiididega. 

Samas kajastatakse ja uuritakse üha enam resistentsust taimekaitsevahendite toimeainete 

suhtes (Fischer et al. 2018). Pestitsiidiresistentsuse tekkimist ei leevenda ka järjest vähenev 

trend toimeainete ja fungitsiidide mitmekesisuses (Lamichhane et al. 2020). Sünteetilised 

taimekaitsevahendid tekitavad kahju keskkonnale ja põhjustavad jääkainete kuhjumist 

mullas ja biomassis (Spence et al. 2020). Haigustõrjel positiivselt toimivate, aga 

negatiivsetest kõrvalmõjudest tingituna otsitakse sünteetiliste fungitsiidide kõrvale 

bioloogilisi ja keskkonnasõbralikumaid alternatiivmeetodeid hoidmaks seenpatogeene 

kontrolli all. Näiteks pakutakse muuhulgas välja kahjutute bakteritüvede kasutamist, mis 

hõivaks elukoha või takistaks seente elutegevust (Rózewicz et al. 2021). Salinari et al. 

(2006) tõid välja, et mitmed kultuurid võivad muutunud tingimustel vajada veelgi enam 

fungitsiididega töötlemist, et säilitada tänast haiguskontrolli efektiivsust ja toiduga tagatust.  

Kui looduslikud taimekaitsevahendid on halvasti kättesaadavad ning veel vähesel määral 

kasutusel ja sünteetiliste fungitsiididega kaasneb haigustekitajate resistentsusoht toimeainete 

suhtes, siis üheks alternatiiviks jahukastega võitlemisel pakutakse sordisegude külvamist. 

Talinisu puhul võib see anda isegi 73% vähenemise haigestumises ja samuti suurema saagi 

(Tratwal et al. 2012).  

Kindlasti tuleb tähelepanu pöörata ka põllule jäetud taimejäänustel talvituvatele 

patogeenidele. Talvitumise vältimiseks tuleb kasutada õigeid agrotehnilisi võtteid ja juba 

mitmel korral mainitud korrektset viljavaheldust (Melloy et al. 2010). Üks võimalustest on 

patogeenide sügavamatesse mullakihtidesse viimiseks kasutada kündmist, mis küll 

mullatervise seisukohast pole parim lahendus, aga on siiski üks võimalus vajaduestl 

taimehaiguste fooni vähendamiseks (Ortiz et al. 2008). 
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2.7. Haiguste ülevaade 

Seenpatogeenid kuuluvad peamiselt kottseente (Ascomycota) ja kandseente (Basiomycota) 

hõimkonda (Udayanga et al. 2020). Velásquez et al. (2018) tõid oma töös välja oluliseimad 

haigused kõige suuremate kasvupindadega kultuuridel. Nisu puhul on nende hulgas töös 

käsitletud haigustest kollane rooste ja odral jahukaste.  

Traditsiooniliselt tulenevad lehtede seenhaiguste nimetused tekitatud iseloomulikust 

kahjustusest või ühisest fütopatoloogilisest terminist, mida haiguste grupi puhul kasutatakse. 

Näiteks laiksused, roosted, nõgi, jahukaste, plekid, täpid (Callan, Carris 2004). Tänaseks on 

sellele lisandunud molekulaarsetel meetoditel tõestatud süstemaatika (Udayanga et al. 

2020). Taim on kõige tundlikum nakatumise osas kiirel kasvuperioodil (Sooväli, Kann 

2018).  

2.7.1. Võrklaiksus 

Võrklaiksust tekitavad Pyrenophora teres f. teres (Drechslera teres), Pyrenophora teres f. 

maculata. Viimane neist haiguse täppvormi. Antud seenhaigus kahjustab vaid odra terasid, 

tõusmeid, lehtesid, õieorganeid ja ohteid. Tugevama nakkuse korral võib haigus lööbida 

kogu taimel ning põhjustada täieliku kuivamise (Sooväli, Kann 2018; Backes et al. 2021). 

Nähtavad haigustunnused on üksik kogu lehe pikkune võrkja mustriga pikitriip. Infektsiooni 

edasi arenemisel tekivad väikesed ovaalsed ja tumepruuni värvi täpid, millest arenevad 

võrkja struktuuriga pikitriibud või kollase äärega ovaalsed laigud. Haiguse raskus oleneb ka 

odrasordi haiguskindlusest vastavale haigusele ja patogeeni tüvest. Mõnevõrra sarnaste 

haigustunnustega on kõrreliste pruunlaiksus (Sooväli, Kann 2018; Backes et al. 2021). 

Backes et al. (2021) järgi on võimalik saagikadu kuni 40%.  

Ennetavad meetmed on korrektne sordivalik ja külviseemnete puhtimine. Patogeen säilitab 

eluvõimelisuse taimejäänustel vähemalt kaheks aastaks, seega aitab tõrjele kaasa vähemalt 

kahe aastane viljavaheldus teiste kultuuridega. Pärssivalt mõjub ka sügav sissekünd, peale 

selle otsese tõrjemeetmena fungitsiidide kasutamine (Sooväli, Kann 2018; Backes et al. 

2021). Backes et al. (2021) toovad ka välja kasulike risosfääri koloniseerivate bakterite rolli 

haiguse ära hoidmisel ning soovitavad nende mulda lisamist ühe ennetava meetmena.  

Nakatumist soodustavad ilmastikutingimused on 10-15 ºC ja niiske ilm. Lülieoste tekkeks 

vajalikud tingimused tagavad piisav õhuniiskus, 15-25 ºC ja päevavalgus, järgnev 6-tunnine 

pime aeg on küllaldane nende vabanemiseks. Seega võrklaiksuse optimaalseks 

temperatuurivahemikuks on 15-25 ºC. Eosed levivad peamiselt tuule abil kuivalt lehepinnalt, 
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väiksemal määral vihma abil. Nakkuse levikuks on soodsaim 10-30 tunnine niiske keskkond 

(Sooväli et al. 2012; Sooväli, Kann 2018). 

2.7.2. Kõrreliste jahukaste 

Kõrreliste jahukastet põhjustab seen Blumeria graminis. Patogeen kahjustab kõigi töös 

käsitletud liikide maapealseid vegetatiivorganeid, olles enam levinud lehtedel. Nähtavad 

iseloomulikud haigustunnused on valged jahused laigud. Seeneniidistikuga valged laigud 

kannavad kergesti levivaid eoseid. Hooaja lõpus arenevad vanematel lehtedel pehmes 

mütseelis tumedad ümmargused seenemügarad. Neis olevad kleistoteetsiumid on madalate 

temperatuuride ja kuivamise suhtes resistensed ning võimelised ka ajutiselt peremeestaimeta 

elama (Sooväli, Kann 2018). Soodsate tingimuste esinemisel ja puudulikul tõrjel võib 

nakkus levida ka viljapeadele ja ohetele. Alates kevadest toimub eoste tuulega levik. 

Elutsükkel toimub soodsate tingimuste korral 7-10 päevaga. Seega on haiguse areng ja levik 

kiire (Sooväli, Kann 2018; Udayanga et al. 2020). Haigus on teistest Eestis esinevatest 

haigustest visuaalselt väga erinev ning seetõttu ei tooda kirjanduses välja ühtegi teist 

patogeeni, millel oleks sarnased haigustunnused (Sooväli, Kann 2018). Jørgensen et al. 

(2014) tõid välja, et Lääne-Euroopas on jahukastest põhjustatud saagikaod alla 10%. Singh 

et al. (2016) aga toovad välja, et teistes piirkondades esinevad saagikaod, mis harva võivad 

ulatuda isegi üle 40%.  

Ennetav tõrje on samuti teadaolevalt haiguskindlamate sortide valimine. Nakatunud 

taimejäänused tuleks võimalusel hävitada vältimaks haiguse levikut järgnevatel hooaegadel 

ning rakendada korrektset viljavaheldust. Kuna üleväetamine soodustab haiguse levikut, 

tuleks vältida kõrgeid lämmastikväetise koguseid (Sooväli, Kann 2018). See on kooskõlas 

ka majandusliku optimaalsusega ning rohepöördest tulenevate nõuetega. Matzen et al. 

(2019) toovad välja uute haigusrasside fungitsiidiresistentsuse. See tõstab järjest enam 

haiguskindlamate sortide ja resistentsusaretuse rolli patogeeni ohjamisel.  

Tuullevivad eosed põhjustavad esmase nakkuse kevadel, suve keskel valmivad kotteosed, 

mis uuesti taimi nakatavad. Jahukaste optimaalne temperatuurivahemik on 15-22 ºC ja suur 

niiskus. 25 ºC kõrgematel temperatuuridel on areng oluliselt takistatud. Nakatumine toimub 

öösel (Mathre 1997; Sooväli et al. 2012). Kuigi vihm võib soodustada eoste idanemist ja 

nakatamist, vähendab see ka eoste hulka õhus, mistõttu võib mõju olla erinev ja sõltub ka 

vihma tugevusest (Cao et al. 2012). Idanemiseks optimaalne suhteline õhuniiskus on 85-

100% (Sooväli, Kann 2018).  
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2.7.3.  Kõrreliste helelaiksus 

Kõrreliste helelaiksust põhjustavad Zymoseptoria tritici (Mycosphaerella graminicola, 

Septoria tritici), Parastagonospora nodorum (Stagonospora nodorum, Septoria nodorum). 

Orast, lehtesid, kõrsi, pähikuid ja terasid kahjustab patogeen nisul, odral ja kaeral (Sooväli, 

Kann 2018).  

Kahjustused on visuaalselt nähtavad juba väga varajases kasvufaasis. Iseloomulik tunnus on 

sügisel ja talvel mulla vastu puutuvatel lehtedel olevad kollakad keskosas mustade 

eospustulitega laigud. Hilisemas arengujärgus muutub kollane pruuniks (Sooväli, Kann 

2018; Rózewicz et al. 2021).  

Levik toimub talvel surnud lehtedel, eriti nisul. Täiskasvanud taime lehtedel on 

ebakorrapärased, tihti laiusesse piiratud servadega laigud. Alguses vesise välimusega laigud 

kolletuvad, seejärel pruunistuvad ja seejärel kuivavad. P. nodorum’i mõjul tekivad 

täiskasvanud lehtedele väikesed nekrootilised kahjustused, mis arenevad pruunideks 

ovaalseteks kollase servaga laikudeks. Nakkus võib, eriti nisudel, levida ka viljapeadele. 

Pähikutele tekivad pruunid, hilisemas arengujärgus lillaka varjundiga laigud, mis veel 

rohelisel viljapeal on väga selgesti eristatavad. Primaarne nakkus toimub taimejäänuste ja 

talvituvate taimede kaudu (Sooväli, Kann 2018). Haigus võib püsida väga pikalt latentses 

vormis, kus visuaalselt pole seda võimalik tuvastada. Hiljem põhjustab haigus lehtede 

enneaegset vananemist ja surma, mis omakorda väljendub saagikaos (Rózewicz et al. 2021). 

Kasvuhooaja lõpus lipulehele ja pähikutele kandunud haigus võib kaasa tuua sügisese 

varajase nakatumise. Nakkus võib edasi levida ka seemnele. Haiguse lõpliku ulatuse 

määravad kõrsumisfaasi ilmastikuolud (Sooväli, Kann 2018). Mõlemad haigust põhjustavad 

seened on võimelised teral püsima eluvõimelisena aasta või kauem. Eosed levivad õhu kaudu 

ja nakatavad talivilja alumisi lehti. Minimeeritud harimine tõstab haigustekitajate säilimise 

ohtu (Sooväli, Kann 2018). 

Tõrjes on olulisel kohal haiguse leviku takistamine läbi nakatunud taimejäänuste hävitamise. 

Nakatumist aitab vältida puhtimine ja fungitsiidi kasutamine lehestikul ja pähikul. 

Optimaalne väetamine pärsib lehestiku liigset kasvu ja alandab niiskust. Samuti on oluline 

roll külviajal: varasematel sortidel on pikem kokkupuute aeg patogeeni eostega (Sooväli, 

Kann 2018). 

M. graminicola infektsiooni toimumine võtab kauem aega ja levik madalamatel 

temperatuuridel, soodne on vahemik 15-25 ºC. S. nodorum’i arenguks optimaalne 

arengutemperatuur on 20-27 ºC ja 100% õhuniiskus. Haigustsükkel toimub 10-14 päeva 



19 

 

jooksul (Sooväli, Kann 2018). Nakatumiseks on vajalik vähemalt 6 tunnine niiske aeg. Teise 

põlvkonna eoste arenguks kulub 10-20 päeva. Soodsalt mõjub märg ja tuuline ilm (Sooväli 

et al. 2012).  

2.7.4. Nisu pruunlaiksus 

Nisu pruunlaiksust põhjustab Pyrenophora tritici-repentis (Dreschslera tritici-repentis). 

Terasid, tõusmeid, lehtesid ja lehetuppesid kahjustab patogeen nisul ja odral. Nakatunud 

külviseemne kasutamisel tekivad noortel lehtedel väikesed tumepruunid täpid, kust eosed 

levivad taime kasvamise käigus järgmistele lehtedele. Iseloomulikud on sooja ja niiske õhu 

tingimustes tekkivad tumedad eoskogumikud (täpid) (Sooväli, Kann 2018; Rózewicz et al. 

2021). Nende kaudu siseneb patogeen taime. Kasvuhooaja keskel ja hiljem ümbritsevad 

tumedaid täppe pruunikad, kollase servaga laigud. Soodsates tingimustes laigud kasvavad 

kuni moodustavad lehtedel surnud kudedest koosnevad kuivanud pinnad. Levik toimub 

kevadest hilissügiseni, kuid selleks optimaalne temperatuur on 20-28 ºC (Sooväli, Kann 

2018). Nakatumisele mõjuvad soodsalt pikemad vihmasajud, sest nakatumise toimumiseks 

on vajalik 6-48 tunni pikkune märg periood (Sooväli et al. 2012). Haigestunud pähikutes 

võivad terad muutuda tumedamaks. Patogeen talvitub taimejäänustel ja kõrtel. Haiguse 

levikut soodustab samuti minimeeritud harimine (Sooväli, Kann 2018). Rózewicz et al. 

(2021) kirjeldsid ka tugevamat haiguse avaldumist seal, kus polnud kasutatud herbitsiide 

ning seetõttu taimestik liigirikkam. Nad võrdlesid haigestumist ka lämmastikväetistega 

väetamisel ning leidsid, et väetamata taimedel leidus haigustunnuseid vähem.  

Tõrjemeetmed on ennetavalt haiguskindlamate sortide kasvatamine. Nakatunud 

kõrrejäänuste hävitamine, seemnete puhtimine ja õige viljavaheldus. Otsene tõrjemeetod 

sarnaselt teistele haigustele fungitsiidi kasutamine lehestikul ja pähikul (Sooväli, Kann 

2018).  

2.7.5. Kõrreliste pruunlaiksus 

Kõrreliste pruunlaiksust põhjustab Cochliobolus sativus (Bipolaris sorokiniana). Terasid ja 

vegetatiivorganeid kahjustatakse odral, nisul ja kaeral.  

Tekivad iseloomulikud pruunid laigud taime kõigis arengufaasides lehtedele ja lehetuppedel. 

Täiskasvanud taimel esinevad piklikud, kollase servaga pruunid laigud. Need kasvavad kuni 

ühinemiseni tugeva infektsiooni korral ning võivad enda alla võtta suurema osa lehepinnast. 

Patogeen põhjustab lehtede kiiret vananemist, eoste tekkimisel ja vabanemisel muutuvad 

lehed oliiv-mustaks. Tõusmetel ja vanadel lehtedel olevad laigud on sarnased. Nakatumine 
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saab alguse kevadel tuulega levivatest lülieostest. Ühe kuni kahe nädala soodsate tingimuste 

esinemisel ning lipulehe varajasel ja tugeval nakatumisel on saagikadu 10-20%. Kolme kuni 

nelja nädala pikkuse optimaalsete tingimustega perioodi esinemisel on saagikadu kuni 40%. 

Levikut soodustab püsiv temperatuur üle 20 ºC ja niiskus (Sooväli, Kann 2018), mis võiks 

optimaalselt kesta 12 tundi (Sooväli et al. 2012). Talvitumine toimub mullas olevatel 

taimejäänustel ja seemnetel. Ennetavaks tõrjeks on viljavaheldus mitte peremeeskultuuriga 

või resistentse sordiga ning otseseks tõrjeks on puhtimine ja fungitsiidide kasutamine 

(Sooväli, Kann 2018). 

2.7.6. Äärislaiksus 

Äärislaiksust põhjustab seen Rhynchosporium communis. Töös käsitletud sortidest kahjustab 

patogeen odra lehti.  

Nähtavad tunnused on teistest haigustest kergesti eristatavad omapärased tumeda äärisega 

laigud. Algselt kahvaturoheline ovaalne laik muutub sinakaks või helehalliks ja hägustub. 

Infektsiooni progresseerumisel ovaalselt pikenenud laikude keskosa kuivab ära, pleekub ja 

värvus muutub helehalliks või valgeks ja tumepruuni äärise serv kolletub (Avrova, Knogge 

2012; Sooväli, Kann 2018). Esmaseks nakkusallikaks on nakatunud taimejäänused, levikus 

mängivad olulist rolli nakatunud külviseemned. Patogeen on pikemaealisem taimejäänustel 

mulla pinnal kui mullas. Taliviljal võib toimuda kiire külvijärgne nakatumine. Taim on 

nakatumiseks kõige tundlikum kõrsumisest kuni viljatupe avanemiseni. Ennetavad 

tõrjemeetmed on puhtimine ja künnipõhine harimine. Samuti viljavahelduses mitte 

peremeestaimedega või resistentsete liikide ja sortide kasutamine (Sooväli, Kann 2018). 

Saagikadu ulatub 10-40% (Avrova, Knogge 2012).  

Tõusmed nakatuvad 85% niiskuse ja 16 ºC juures. Optimaalne temperatuur nakatumise 

toimumiseks on 15-20 ºC. Kui temperatuur tõuseb üle 22 ºC väheneb nakatumine oluliselt. 

Märgades tingimustes ja temperatuuril 10-18 ºC arenevad eosed välja 48 tunniga. Patogeenil 

säilub eoste produtseerimise võime 180 päeva 12 ºC ja kõrgematel temperatuuridel ja 110 

päeva 18 ºC ja kõrgemate temperatuuride juures. St Eesti tingimustes võivad eosed välja 

areneda 7-8 kuu vältel (Sooväli, Kann, 2018). Sooväli et al. (2012) hindavad optimaalseks 

temperatuuriks 10-18 ºC ja keskmist niiskust.  

2.7.7. Pruun- ehk leherooste ja odra-leherooste 

Haigust põhjustab nisul seen Puccinia recondita ja odral Puccinia hordei. Eoskogumikud 

on roostevärvi ja suurusega 0,5-1,0 mm (Sooväli, Kann 2018). Need asetsevad enamasti lehe 
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ülemisel poolel, harva või tugeva nakkuse korral ka alumisel poolel (Rózewicz et al. 2021). 

Haigus lööbib peamiselt lehtedel, ent tugeva nakkusega levib ka lehetuppedele ja pähikutele. 

Vananenud lehtedel tekib pustulite ümber roheline äär. Tumeda kestaga talieosed võivad 

välja areneda hooaja lõpus. Vaheperemeestaimed, millel seen talvitub on muuhulgas imikas, 

ängelhein, karukeel, aga ka varajased külvid (Sooväli, Kann 2018). Oluliseks haigustekitaja 

kandjaks on ka põllule jäetud taimejäänused (Rózewicz et al. 2021). Soodsates oludes areneb 

haigus väga kiiresti ning võib lehe täielikult katta (Rózewicz et al. 2021). Kui haiguse 

lööbimine on tugev, väheneb oluliselt roheline lehepind ja langeb saagikus (Sooväli, Kann 

2018). Saagikadu võib ulatuda kuni 50%-ni (Rózewicz et al. 2021). Samuti on oht terade 

kvaliteedi languseks (Sooväli, Kann 2018).  

Anwaar et al. (2019) näitasid, et nisusortidel on oluline erinevus leheroostesse nakatumise 

määras. Seetõttu tuleks aretuses kasutada just resistentsemaid sorte pruunrooste ohjamiseks 

ja sellest tuleneva kahju vähendamiseks.  

Eosed vajavad idanemiseks temperatuurivahemikku 15-22 ºC ja 100% niiskust. Eoste 

levimiseks on soodsad kuivad ja tuulised keskpäevad, idanemisele mõjuvad positiivselt 

niisked ja soojad ööd (Sooväli, Kann 2018). El Jarroudi et al. (2014) leidsid oma katses, et 

öised, kui suurima tõenäosusega nakatumine toimub, optimaalseimad olud on temperatuur 

8–16 ºC, sademetega vähem kui 1mm ja suhtelise õhuniiskusega enam kui 60%. Sealjuures 

peab antud temperatuur püsima vähemalt 12 tundi. Sooväli et al. (2012) on optimaalse 

temperatuurivahemikuna välja toonud 20-25 ºC ja vähemalt 4 tundi kestva leheniiskuse. El 

Jarroudi et al. (2014) toovad ka välja, et latentsusperiood oli 8-20 päeva kui õhutemperatuur 

kõigub 10-20 ºC vahel. Katseliselt selgus, et seda on võimalik lühendada ka 6 päevani 

vastuvõtlikematel sortidel, kui päevased õhutemperatuurid on 20 ºC ja öised 10 ºC.  

Pehmemate talvede järel, mis on piirkonnas sagenemas, võib haigus avalduda juba kevadel 

tavalise suvise perioodi asemel (Sooväli, Kann 2018). 

2.7.8. Kollane rooste 

Kollast roostet põhjustab seen Puccinia striiformis. Patogeen võib nakatada nisu ja otra (Liu, 

Hambleton 2010; Sooväli, Kann 2018; Chen 2020). Iseloomulikud sümptomid on 

kollakasoranžid pikireas kulgevad eoste kogumike triibud (Sooväli, Kann 2018; Chen 2020). 

Tugev haigestumine põhjustab lehtede enneaegse kuivamise. Soodsatel ilmaoludel, st kuiva 

ja sooja ilmaga võivad lehed ära kuivada juba juunis. Intensiivse haiguse korral võib levida 

ka teradele ja sõkaldele. Uute rasside piirkonda jõudmisega ja täiesti uute tüvede tekkimisega 

võivad varasemalt haiguskindlamad sordid muutuda samuti enam vastuvõtlikuks (Sooväli, 
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Kann 2018). Peale selle on problemaatiline patogeeni levik uutele aladele. Patogeen võib 

tuulega levida suurte vahemaade taha ning põhjustada laiaulatuslikke epideemaid suhteliselt 

lühikese aja jooksul (Chen 2020). Tugev nakkus võib põhjustada täieliku saagi hävimise 

(Jamil et al. 2020). Patogeeni elutegevuseks on vajalik roheline taimekude ning eosed 

levivad noortel lehtedel (Chen 2020). Kollane rooste nakatab lehtesid, lehetuppesid, liblesid 

ja peasid (Chen 2013). Chen (2020) järgi kulub uue põlvkonna uredinospooride tootmiseks 

umbes kaks nädalat. Nakatumine võib toimuda juba väga varajases arengustaadiumist, kus 

taimel on vaid üks leht, kuni väga hiliste arengustaadiumiteni (Chen 2005). Optimaalsetel 

tingimustel jääb nakatumise ja uute eoste moodustumise vahele minimaalselt seitse päeva. 

Seetõttu võib haigustsükkel hooajal toimuda mitmel korral. Nakatumise tugevus sõltub 

oluliselt sordi haiguskindlusest ja haiguse rassist. Hooaja lõpus ilmuvad mustad talieosed. 

Talvitumine toimub eoste ja seeneniidistiku vormis (Chen 2020).  

Kollase rooste elutegevuseks optimaalsed temperatuurid on madalmad, kui teistel 

roosteseentel (Chen 2020). Kevadiseks kasvamiseks on vajalik 10-15 ºC ja 100% niiskus 

(Sooväli, Kann 2018). Chen (2020) toob välja, et patogeen on võimeline peremeestaime 

kudesid nakatama, kui temperatuur on üle 0 ºC ja alla 23 ºC. Sealjuures kõige sobilikum on 

vahemik 7-12 ºC. Samas on eoste tekkimine ja vabanemine ehk sporulatsioon kiirem 

vahemikus 15-25 ºC. Kõrgemad temperatuurid kui 20 ºC mõjuvad kasvule pärssivalt 

(Sooväli, Kann 2018; Chen 2020). Temperatuuridel 35-40 ºC suudab patogeen ellu jääda 

vaid mõned tunnid. Seega sobib kollasele roostele hästi piirkond, kus päevaste ja öiste 

temperatuuride vahel on oluline erinevus, näiteks öösel 7-12 ºC ja päeval 20-25 ºC (Chen 

2020). Eostel on idanemiseks ja taime kudedesse tungimiseks vaja vähemalt 3 tundi kestvat 

leheniiskust. Mida kauem kaste püsib, seda suurem on tõenäosus, et haigustekitajal õnnestub 

taime tungida. Seetõttu on kollane rooste edukas piirkondades, kus hooajal on kõrge 

niiskustase. Samas on kõrge niiskustase kahjulik kollase rooste talieostele. Seetõttu on 

kollane rooste edukam vahelduva niiskusega piirkondades ja vähem edukas pideva kõrge 

niiskusega piirkondades. Seega võib öelda, et tegemist on patogeeniga, millele mõjuvad 

kliimamuutused soodsalt (Chen 2020). Erinevate tüvede keskkonnatingimuste taluvuses 

esineb variatsioone (Sooväli, Kann 2018; Chen 2020). Tugevam haigusfoon esineb 

vastuvõtlikematel sortidel pehme talve järgselt, kui suvi on niiske ja jahe (Chen 2020). 

Sooväli et al. (2011) toovad ka välja, et haigusele mõjub soodsalt vihm.  
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2.7.9. Kaera-kroonrooste 

Kroonroostet tekitab kaeral seen Puccinia coronata (Nazareno et al. 2018; Sooväli, Kann 

2018). Vastuvõtlikumate sortide puhul lööbib haigus oranžikaskollaste ümmarguste kuni 

piklike eoskogumikena ehk pustulitena, kus hakatakse tootma suvieoseid ehk uredinospoore. 

Pustulid varieeruvad suuruselt ja võivad ulatuda kuni 5 mm pikkuseni. Haiguskindlamate 

sortide puhul avaldub haigus täppide või väikeste pustulitena, millega tüüpiliselt kaasneb 

klorootiline halo ja või nekroos (Nazareno et al. 2018). Haiguse lööbimine algab lehtedelt, 

kust see võib levida ka lehetuppedele ja pööristele (Sooväli, Kann 2018). Tunnused 

avalduvad enamasti lehe ülemisel poolel, aga võib levida ka mujale. Talieosed on kaetud 

musta kestaga ja tekivad hooaja lõpus. Talvitumine toimub taimejäänustel. Patogeeni 

vaheperemees on türnpuu, mida nakatavad talieostest arenevad kevadised eosed. Sellest 

järgmine põlvkond nakatab kaera. Eoste levik toimub tuule abil (Nazareno et al. 2018).  

Kroonroostet loetakse üheks enam kahju tekitavaks kaerahaiguseks. Infektsioon põhjustab 

taimede lamandumist ja terade kvaliteedi langust. Kroonrooste kontrollimise strateegiad 

hõlmavad endas haiguskindlamate sortide kasvatamist ja fungitsiidide kasutamist. Samas on 

pikaajalise resistentsuse saavutamine keeruline, kuna patogeen on väga varieeruv ja erinevad 

rassid ületavad kergesti taimede geneetilise resistentuse. Siiski on kaeraaretuses resistentsus 

kroonroostele oluline osa (Nazareno et al. 2018). Carson (2011) on välja toonud, et 

suhteliselt lihtsa ühe geeni põhise resistentuse kroonroostele ületas patogeen viie või vähema 

aastaga pärast sordi turule lubamist.  

Optimaalne temperatuur on 20-25 ºC, mistõttu haigus lööbib meie tingimustes juulikuus 

(Nazareno et al. 2018; Sooväli, Kann 2018). Lisaks on patogeenile sobilik päikesepaisteline, 

tuuline ilm ja kastene öö, mil temperatuur jääb vahemikku 15-20 ºC (Sooväli, Kann 2018). 

Patogeen suudab elutsükli läbi teha optimaalsetel oludel kahe nädalaga (Nazareno et al. 

2018). 
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3. MATERJALID JA METOODIKA 

3.1. Põldkatsed 

Andmed koguti Põllumajandusuuringute Keskuse (edaspidi PMK) Viljandi katsekeskuses 

Mataperas aastatel 2020-2021.  

3.1.1. Taliviljad 

Taliviljade vaatlused teostati talinisu ja taliodra riikliku järelkontrolli katselappidel, kus 

olemasolevate sortide hulgast valiti välja teadaolevalt enam levinud ning erinevate 

omadustega sordid. Sordid varieerusid selliste näitajate poolest nagu valmimisaeg, 

haiguskindlus, päritoluriik ning aretaja või edasimüüja kirjeldatud haiguskindlus. Samuti 

pidi sort olema põllul esindatud vähemalt kolmes korduses, millelt koguti eraldi andmed. 

Katses oli esindatud 19 talinisu sorti: Ada, Bohemia, Ceylon, Creator, Edvins, Fredis, Janne, 

Julie, Julius, Kallas, KWS Emil, KWS Spencer, Malunas, Norin, Ramiro, RGT Reform, 

Ruske, Skagen ja Toras. Taliodra sorte oli 11: Anja, Frigg, Jakubus, KWS Meridian, KWS 

Keeper, KWS Kosmos, KWS Orbit, KWS Tenor, Mizzi, KWS Wallace ja Yukon.  

Katsed rajati ristiku eelviljaga gleistunud näivleetunud mullale, mille pHKCl oli 2019. aastal 

keskmiselt 5,8. Randomiseeritult asetsevad katselapid olid 8,8 m2 suurused kolmes korduses. 

Külvisenorm talinisul 400 tera/m2 ja taliodral 350 tera/m2. 16. septembril külvatud lappidel 

oli ridu kuus ja reavahe 24 cm. Sügisese vegetatsiooniperioodi lõpp 09.11.2020 ja kevadise 

vegetatsiooniperioodi algus 11.04.2021. Väetamised toimusid 1. septembril Yara Mila 9-12-

25+S 300 kg/ha, 24. märtsil Can27+4S+6Ca 200 kg/ha ja 19. aprillil Yara Mila 18-11-13+S 

B Mg 200 kg/ha, 4. mail Yaramila Gramitrel 1,5 l/ha ja 7. juunil Can27+4S+6Ca 150 kg/ha. 

Taimekaitsetöödest teostati 7. oktoobril pritsimine herbitsiidiga Komplet kulunormiga 0,5 

l/ha ja 11. mail herbitsiididega Timmer 50SG ja Tomahawk 200 EC 30 g/ha ning 0,6 l/ha. 

Fungitsiide põllul ei kasutatud. Päev enne külvi toimus puhtimine preparaadiga Vibrance 

Duo kulunormiga 2,0 l/tonnile. Mullaharimine oli künnipõhine.  

Vaatlused toimusid kord nädalas maist juulini ehk perioodil kui haigustunnused olid Eesti 

tingimustes 2021. aasta hooajal taimedel vaadeldavad. Talinisul kirjeldati jahukaste, nisu 

helelaiksuse, nisu pruunlaiksuse, lehe- e pruunrooste ja kollase rooste haigustunnuseid. 

Taliodral kirjeldati äärislaiksust, võrklaiksust, kõrreliste pruunlaiksust, kõrreliste jahukastet, 

odra-leheroostet. Haigustunnuseid hinnati kogu taimikul kuni kasvufaasini, kus oli 

hindamist võimalik teha eraldi taime alumistel lehtedel, lipulehele järgneval lehel ja 
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lipulehel. Oluliste erinevuste puhul märgiti üles ka ülejäänud taimikul esinenud 

haigustunnused. Seejärel koondati olemasolevad andmed koondhindeks kogu taimiku 

haigestumisele. Vaatluste käigus märgiti üles taime kasvufaas, esinevad haigused ning 

haigustunnuste protsentuaalne ulatus maapealsel biomassil katselapi keskmisena. Kahtluse 

korral vaadeldi haigestunud lehti telefoni kaamerale kinnitatava 60x suurendusega. Samuti 

dokumenteeriti iga katselapi loomise kuupäev ja koristus. Talinisu koristati teravilja 

katsekombainiga Wintersteiger Nurserymaster Elite 30. juulil 2021. aastal, talioder 15. 

juulil. Saadud andmeid võrreldi ka riiklike sordivõrdluskatsete tulemustega samadel sortidel 

ja hooajal.  

3.1.2. Suviviljad 

Kaera, suviodra ja -nisu vaatlusteks rajati eraldi katse. Katsesse valiti sarnaselt taliviljadega 

erinevate omadustega (valmimisaeg, haiguskindlus, päritoluriik) sordid. Kaheksa kaera 

sorti: Donna, Galant, Apollon, Symphony, Caddy, Niklas, Viviana, Peppi. Kümme suviodra 

sorti: Avalon, Jyvä, Soldo, KWS Irina, Iron, Kaarle, Vertti, Brage, Montoya, Maali. 

Kaksteist suvinisu sorti: Calixo, Cornetto, Happy, Hiie, Licamero, WPB Troy, WPB 

Lambada, KWS Mistral, Specifik, WPB Match, Sorbas ja Mooni. Katse asus näivleetunud 

mullal pH-ga 6,4 2019. aastal. Katselapid külvati 12-realisena 12 cm reavahega ja olid 10 

m2 suurused ning kolmes korduses. 

Katse rajati 4. mail 2021 põllule, kus eelvili oli suvioder ja näivleetunud mullale pHKCl-ga 

6,4 2019. aastal. Külvinorm keskvalmivatel ja hilistel otradel 400, varajastel suviotradel, 

kaeral 500 ja suvinisul 550 idanevat tera/m2. Tärkamine 16.05.2021. 

Väetamised toimusid 3. mail Yara Mila NPK(S) NPK(S) 18-11-13(7) 400 kg/ha ja 7. juunil 

Yaravita Gramitrel 1,5 l/ha. Taimekaitsetöödest 14. mail herbitsiid Fenix kulunormiga 3 l/ha, 

4. juunil herbitsiid Legacy 500SC ja Trimmer 50 SG 0,15 l/ha ja 15 g/ha, mil taime 

arengufaas oli BBCH 28-30 ehk võrsumise lõpust kõrsumise alguseni. 16. juunil kasvufaasis 

BBCH 39-41 insektitsiid Decis Mega 0,15 l/ha, 25.06.2021 insektitsiid Fastac 50 0,25 l/ha 

taimede kasvufaas BBCH 51-53. Seemned puhiti preparaadiga Kinto Plus 1,5 l/ha külvile 

eelneval päeval. Mullaharimine samuti künnipõhine. Oder ja kaer koristati 29. juulil ja nisu 

13. august sama katsekombainiga, mis talivili.  

Vaatlused toimusid samuti kord nädalas alates esimeste haigustunnuste ilmumisest juuni 

keskpaigast juuli keskpaigani, mil lehel kolletusid ja haigustunnused polnud vaadeldavad. 

Haigusi vaadeldi samamoodi nagu on kirjeldatud eelnevalt taliviljade alapeatükis 4.1.1.  
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3.1.3. Riiklikud sordivõrdluskatsed 

Riiklike sordivõrdluskatsete suvinisu ja suviodra katsed olid näivleetunud mullal, mille pH 

oli aastal 2019 6,3 ning eelvili ristik. Külv toimus 29.04.2021 reavahega 12 cm, st katselapp 

oli 12-realine. Katselapi suurus oli 10 m2 ning iga sort esindatud neljas korduses.  

Väetamised toimusid 19. aprillil Yara Mila NPK(S) 18-11-13(7) 400 kg/ha ja 7. juunil 

Yaravita Gramitrel 1,5 l/ha. Taimekaitsest kasutati puhtimispreparaati Celest Trio 1,5 l/t. 

Herbitsiidiga pritisimine toimus 4. juunil Legacy 500SC ja Trimmer 50 SG kulunormiga 

0,15 l/ha + 15 g/ha, mil taime arengufaas oli BBCH 28-30. 11. juunil fungitsiid Balaya Flex 

Pack kulunormiga 0,5 l/ha + 0,25 l/ha taimede kasvufaas BBCH 30-37. 16. juunil 

herbitsiidiga Axial 50 EC kulunormiga 1,0 l/ha ja insektitsiid Decis Mega 0,15 l/ha. Taimede 

kasvufaas oli BBCH 39-41. 16. juunil insektitsiidiga Fastac 50 kulunormiga 0,25 l/ha, mil 

taimede kasvufaas oli BBCH 51-53. 2. juulil fungitsiididega Priaxor ja Curbatur 

kulunormiga 0,4 l/ha ning 0,4 l/ha. Viimase taimekaitsetöö ajal oli taimede kasvufaas 59.  

Kaera katsetel tehtud tegevused olid suvinisu ja -odraga samad peale taimekaitse, milles 

vastavalt metoodikale puudusid fungitsiidid. Tõrjed toimusid 4. juunil herbitsiididega 

Legacy 500SC ja Trimmer 50 SG kulunormiga 0,15 l/ha ja 15 g/ha. Taimede kasvufaasid 

olid sellel ajal vahemikus BBCH 28-30. Insektitsiididest 16. juunil Decis Mega kulunormiga 

0,15 l/ha. Taimede kasvufaas oli BBCH 39-41. Viimasena toimus 25. juunil tõrje 

insektitsiidiga Fastac 50 kulunormiga 0,25 l/ha, taimede kasvufaas oli BBCH 49-59.  

Taliviljade riiklike sordivõrdluskatste külv toimus 15.09.2020, külvinormiga 400 idanevat 

tera/m2. Reavahe oli samuti 12 cm, katselapi suurus 10 m2 ning iga sort neljas korduses. 

Sügisene vegetatsiooniperioodi lõpp 09.11.2020 ja kevadine vegatatsiooniperioodi algus 

11.04.2021. Katsekoha muld oli gleistunud näivleetunud muld pHKCl 6,4. Väetamine oli 

täpselt sama, mis riiklikel järekontrollikatsetel, mida kirjeldati ülal. Ka puhtimispreparaat ja 

selle kogus olid samad. Taimekaitsetööd herbitsiididega olid samad järelkontrolli katsetega, 

fungitsiididega pritsimised toimusid kahel korral: 11. mail Balaya Flex pack 0,5 + 0,25 l/ha 

ja 31. mail Revytrex 0,75 l/ha. Neist esimese tõrje ajal oli taimede kasvufaas BBCH 34-39 

ja teise ajal BBCH 38-40.  

2021. aastal olid riiklikes sordivõrdluskatsetes talinisu keskmine saagikus 11,8 t/ha ja 

taliodral 11,9 t/ha. Suviviljadest varajasel odral 6,1 t/ha, keskvalmivatel ja hilistel otradel 

7,6 t/ha, nisul 6,3 t/ha ja kaeral 6,8 t/ha (Riiklikud sordivõrdluskatsed, 2022). 
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3.2. Saagiandmed 

Saagiandmetest koguti saagikus ja niiskus. Niiskus määrati niiskusmõõtjaga Wile 200. 

Mõõdetud saagikus teisendati ümber niiskuse protsentuaalse erinevuse tõttu 14% niiskuse 

juurde nagu näeb ette ka riiklike sordikatsete metoodika (PTA, 2020:10).  

3.3. Ilmastik  

Ilmaandmed koguti PMK Viljandi katsekeskuse ilmajaamaga iMetos 3.3. Pikajalise 

keskmise õhutemperatuuri, suhtelise õhuniiskuse ja sademete väärtuste leidmiseks ja 

leheniiskuse hindamiseks on kasutatud PMK Viljandi katsekeskuse ilmajaamade 

andmebaase. 2021. a taimekasvuperioodil oli aprilli keskmine õhutemperatuur, õhuniiskus 

ja sademete hulk pikajalisest keskmisest (2007-2021, suhtelisel õhuniiskusel 2015-2021) 

väiksem ainult teisel dekaadil (11.-20.04.), mil sademeid oli vaid 0,8 mm, mis on 14,5 mm 

vähem, kui aastate keskmine (joonis 1).  

 

Joonis 1. Pikaajaline ja 2021. aasta ilmastik PMK Viljandi katsekeskuses aprill – august 

2021.  

 

Mai esimesel dekaadil (01.-10.05.), teisel dekaadil (11.-20.05.) ja kolmandal dekaadil (21.-

31.05.) oli sademeid vastavalt 36, 11 ja 41 mm. See on kogu maikuu keskmisest 40 mm 

enam. Keskmine temperatuur 6, 14 ja 10 ºC ning suhteline õhuniiskus keskmiselt 68, 70, 
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78%, mis on vastavad perioodi keskmisele. Juuni oli pikajalisest keskmisest 

sademetevaesem, mil sademete kogusumma jäi keskmiset 52 mm võrra madalamaks. 

Sealjuures sadas valdav osa kuu sademetest alla ühe korraga 8. juunil, kui kogu kuu 69 mm 

sademetest sadas ööpäevaga 53 mm. Suhteline õhuniiskus vastas keskmisele ja 

õhutemperatuur oli samuti keskmisest kõrgem, ulatudes 1,9 kõrgemast kraadist esimesel 

dekaadil 5,5 kõrgema keskmise kraadini kolmandal dekaadil. Juuli keskmised 

õhutemperatuurid olid esimesel kahel dekaadil samuti keskmisest kõrgemad 5,5 ja 4,4 kraadi 

võrra. Õhuniiskus oli keskmisest madalam. Kui juuli pikajalise keskmise suhtelise 

õhuniiskuse väärtused jäävad vahemikku 73-75%, siis 2021. aasta juuli vastavad väärtused 

jäävad vahemikku 66-69%. Sademete hulgas on juuli eri dekaadidel erinevused. Esimesel 

dekaadil oli sademeid 9,5 mm, mis on 11,9 mm keskmisest vähem ning teisel dekaadil 4,1 

mm, mis on 15,8 mm vähem kui sama perioodi keskmine. Palav ja madala õhuniiskusega 

ilm ei ole haiguste jaoks optimaalne, kuid tekitab samas ka taimedes lisastressi, mis 

omakorda soodustab haigustega nakatumist. Samas põhjustab madal õhuniiskus ja kõrged 

temperatuurid taimedel vee kokkuhoiuks õhulõhede sulgemist ning see raskendab haiguste 

taime tungimist.  

Leheniiskus on seenhaigustega nakatumisel äärmiselt tähtis. 2021. aastal ei esinenud 

leheniiskust 43 päeval aprilli III dekaadist juuli III dekaandi lõpuni (joonis 2). Maksimaalne 

leheniiskuse kestus oli 1430 min ehk peaaegu terve ööpäev. Selline väärtus esines 27. mail. 

26. mail oli leheniiskuse kestus samuti 1400 min.  

 

Joonis 2. Leheniiskus minutites ööpäevas 2021. aasta aprilli III dekaad kuni juuli III dekaad.  
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3.4. Andmetöötlus 

Andmete töötlemisel kasutati vastavate tööde puhul levinud Shaner ja Finney (1977) poolt 

loodud valemit, millega leitakse näitaja AUDPC (area under disease progression curve) 

ehk haiguse arengukõvera alune pindala igal sordile. 

 

 

Antud valemis tähistab n vaatluste arvu, yi – nakatunud lehepinda protsentuaalselt i-ndal 

vaatluskorral ja ti tähistab päevade arvu alates i-ndast vaatluskorrast. 

Taliteraviljade puhul on t 1. mai 2021 ja ti vastavalt päevi 1. maist. Suviljade puhul on t 1. 

juuni 2021 ja ti vastavalt päevade arv 1. juunist.  

AUDPC teisendati vastavalt Fry (1978) metoodikale RAUDPC väärtuseks. RAUDPC 

leidmiseks jagatakse hindamistulemuste AUDPC maksimaalse võimaliku AUDPC-ga, kui 

kõigil hindamiskordadel oleks esinenenud maksimaalne nakatumine (100%). 

Andmetöötluseks kasutati programme MS Excel 2016 ja BlueSky Statistics 7.30. 

Kui teisi saadud näitajaid on võimalik analüüsida erinevate kirjeldava statistika meetoditega, 

siis RAUDPC-le on võimalik teostada ka edasist statistilist analüüsi, milleks kasutati 

ühesuunalist dispersioonanalüüsi (one-way ANOVA) leidmaks erinevust sortide 

nakatumises. Dispersioonanalüüs on sisuliselt rühmade keskmiste ja nende dispersioonide 

võrdlemine. RAUDPC maksimaalne väärtus on 1 (Fry, 1978).  

Korrelatsioon- ja regressioonanalüüsi abil leiti suhe saagikuse, 1000 tera massi, mahukaalu 

ning RAUDPC väärtuse vahel. Y = a + bX, kus Y ehk sõltuv suurus on saak ja 1000 tera 

mass ja X ehk sõltumatu suurus on RAUDPC väärtus, a on vabaliige ja b näitab sõltumatu 

väärtuse ühe ühikulise tõusu korral muutust sõltuval näitajal. Leiti korrelatsioonikordaja (r) 

ja determinatsioonikordaja (R2) saamaks teada kui kõrge on suhte kirjeldamise määr.  
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4. TULEMUSED JA ARUTELU 

4.1. Üldinfo 

Töö katselises osas vaadeldi ja kirjeldati järgnevaid teraviljade seenhaigusi: jahukaste, 

pruun- ehk leherooste, odra-leherooste, kollane rooste, kroonrooste, hele- ja pruunlaiksused, 

ääris- ja võrklaiksus. Kultuuridel millel esinevad nii hele- kui ka pruunlaiksused ja nende 

erinevad tüübid on need koondatud andmetes nime alla “laiksused” ning vaadeldi 

andmetöötluses koos.  

4.2. Suviviljad 

4.2.1. Suvinisu 

Esimesena lööbisid kõrreliste pruunlaiksus ja jahukaste, mis olid esmakordselt vaadeldavad 

22. juunil. Viimasena leherooste 13. juulil. Kollast roostet suvinisul erinevalt talinisust ei 

esinenud. 

Suvinisu sortidest oli kokkuvõttes kõige tugevam seenhaiguste lööbimine Hiiel ja Moonil 

ulatudes kõrgeimal tasemel 53%-ni. Esimene neist on keskvarajane ja teine varajane sort. 

Sortide RAUDPC väärtus kõigi haiguste peale kokku oli Hiiel 0,231 ja Moonil 0,203. Kõige 

madalam haigestumus oli sortidel WPB Match ja WPB Lambada, mille kõrgeim nakatumise 

määr jäi 10% juurde (joonis 3) ning RAUDPC väärtused olid vastavalt 0,049 ja 0,06. WPB 

Match on keskhiline, WPB Lambada hiline sort. Esimesed haigustunnustega sordid olid 

vaadeldavad 22. juunil, mil kasvufaasid olid viljatupe paisumisest loomise alguseni (BBCH 

40-55). 28. juuniks, kasvufaas õitsemine, esinesid erineval raskusastmel haigutunnused juba 

kõigil sortidel. Intensiivseima nakkusega Hiiel ja Moonil esinesid esimesed haigutunnused 

22. juunil, WPB Match ja WPB Lambada puhul oli viimasel 22. juunil kerge pruunlaiksuse 

tunnused ning WPB Match haigustunnusteta.  
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Joonis 3. Taimehaiguste lööbimine ja areng suvinisu sortidel. Kõik haigused kokku.  

 

Ka ühe muutujaga dispersioonanalüüs näitas, et valdava enamuse sortide vahel oli 

statistiliselt oluline erinevus nakatumises nii haiguste kaupa eraldi kui ka kõigi haiguste 

kokkuvõttes (tabel 1). Seega polnud erinevus vaid kõige tugevamalt ja kõige nõrgemalt 

nakatunud sortide vahel, vaid ka keskmiste RAUDPC väärtustega sortide vahel. Sealjuures 

polnud kõigi haiguste kokkuvõttes enim nakatunud sortidel Hiiel ja Moonil statistiliselt 

oluliselt erinev nakatumismäär RAUDPC järgi. Samas oli nakatumine statistiliselt oluliselt 

erinev teistest sortidest. Väikseima nakatumismääraga sortidest oli KWS Match ka kõigist 

sortidest peale Licamero statistiliselt oluliselt erineva nakatumisega ning statistiliselt 

mitteolulist erinevust kõigi sortide kokkuvõttes esines vähe.  

 

Tabel 1. Suvinisu sortide RAUDPC väärtused erinevate haiguste või nende gruppide kohta 

ja koguhaigestumusele. Erinevate tähtedega märgitud sama tulba väärtuste vahel on 

statistiliselt oluline erinevus.  

Sort Laiksused Jahukaste Pruunrooste Kokku 

Calixo 0,0399 cd 0,0529 f 0,0000 a 0,0928 e 

Cornetto 0,0370 bc 0,0269 cd 0,0074 b 0,0713 d 

Happy 0,0603 e 0,0000 a 0,0099 c 0,0702 cd 
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Sort Laiksused Jahukaste Pruunrooste Kokku 

Hiie 0,0272 a 0,1818 j 0,0247 e 0,2299 i 

Licamero 0,0281 a 0,0148 b 0,0099 c 0,0528 ab 

WPB Troy 0,0284 a 0,0978 h 0,0000 a 0,1207 g 

WPB Lambada 0,0330 ab 0,0892 d 0,0000 c 0,0605 bc 

KWS Mistral 0,0289 a 0,0293 g 0,0099 a 0,1243 g 

Specifik 0,0444 d 0,0383 e 0,0000 a 0,0790 d 

WPB Match 0,0272 a 0,0222 c 0,0000 a 0,0494 a 

Sorbas 0,0377 cd 0,0525 f 0,0181 d 0,1098 f 

Mooni 0,0407 cd 0,1676 i 0,0000 a 0,2028 i 

(one-way ANOVA, Tukey HSD test, p<0,05) 

 

Riiklikes sordivõrdluskatsetes olid esindatud sordid Calixo, Cornetto, Happy, Hiie, KWS 

Mistral, Licamero (tabel 2). Suurim erinevus haigustõrjeta järelkontrolli ja haigustõrjega 

sordivõrdluskatsete katselappide vahel esines sordil Hiie, mille nakatunud lehepinna määr 

erines katsetes 45%. Väiksem erinevus oli sordil Cornetto 17%. Teistel suvinisu sortidel 

ulatus erinevus 20-28%.  

 

Tabel 2. Nisusortide haiguste lööbimise määr lehepinnast haigustõrjega riikliku 

sordivõrdluskatse ja haigustõrjeta katse katselappidel.  

Sort Haigustõrjega, % Haigustõrjeta, % 

Calixo 3 31 

Cornetto 5 22 

Happy 3 30 

Hiie 8 53 

KWS Mistral 7 31 

Licamero 7 27 

 

Käesoleva töö jaoks rajatud haigustõrjeta katse tulemused näitasid negatiivset korrelatsiooni 

RAUDPC väärtuse ja saaginäitajate vahel. Kuna Mooni saagikus haigustõrjeta katses jäi 

välja 1,5 kordsest kvartiilide hajuvuspiirkonnast ning moonutas analüüsi tulemust, jäid selle 

andmed antud analüüsist välja. Suvinisu saagikuse ja RAUDPC väärtuse analüüs näitas, et 

seenhaigused määravad saagi u 19% ulatuses (R2 = 0,194; p<0,05) (joonis 4). Hiie oli 
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haigustõrjeta katse kõige enam nakatunud sort. Calixo oli intensiivseimast nakatumisest 

alustades 4. kohal, järgnes KWS Mistral, Happy, Licamero ja Cornetto. Seega jäi 

haigestumus katses kasutatud sortide võrdluses keskmiseks või tugevaks.  

 

Joonis 4. Suvinisu saagikuse ja RAUDPC väärtuste vaheline seos. 

4.2.2. Suvioder 

Suviodra sortidel oli esimesena vaafeldav 22. juunil pruunlaiksus kõigil sortidel välja 

arvatud Iron. Samal kuupäeval lööbis jahukaste aga vaid Jyväl, Kaarlel, Verttil. Bragel 

lööbis jahukaste 28. juunil ja Maalil 5. juulil (joonis 5). Seega on lööbimiste erinevus 

peaaegu kaks nädalat. Lisaks esines veel võrklaiksus, esimeste vaatlustega 28. juunil, 

äärislaiksus 5. juulil ja sealjuures vaid ühel sordil (tabel 3) ja odra-leherooste 22. juunil.  

Kõrgeima haigestumusega olid sordid Brage ja Kaarle, mille kõrgeim nakatumismäär oli 

vastavalt 46% ja 43%. RAUDPC väärtused 0,2860 ja 0,2130 (tabel 3). Sealjuures Vertti 

RAUDPC väärtus ulatus lausa 0,3047-ni. See on tingitud kõige tugevamast haiguste 

avaldumisest vaatluste alguses ning ka vaatluste lõpuks oli protsentuaalne nakatumine 3. 

kohal 35 protsendiga. Kõik kolm on varajased sordid, sealhulgas Vertti väga varajane. 

Kaarlel lööbisid odra-leherooste, pruunlaiksus ja jahukaste. Nendest kõige suurema osakaalu 

moodustas odra-leherooste, seejärel jahukaste ja viimasena pruunlaiksus. Odra-leherooste 

nakkust kirjeldati esimest korda alles viimasel vaatlusel 13.07., kuid siis oli tegemist juba 

väga tugeva nakkusega lipulehel ja sellele järgneval lehel. Bragel lööbis lisaks ka kergelt 

võrklaiksus lipulehe alusel lehel. 13. juuliks oli kahe sordi nakatumine pruunroostesse 

võrdne.  
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Madalaim haiguste lööbimise määr oli Montoyal ja Ironil, mille protsentuaalsed 

nakatumishulgad olid vastavalt 8% ja 7%. RAUDPC väärtused 0,0444 ja 0,0446 (tabel 3) 

ning nende sortide nakatumise vahel ei olnud ka statistiliselt olulist erinevust. Montoya on 

keskvalmiv ja Iron hiline sort. Montoyal lööbis 22.06. pruunlaiksus ja 13.07. kerge 

äärislaiksus ülemistel lehtedel. Ironil lööbis vaid pruunrooste.  

 

 

Joonis 5. Taimehaiguste lööbimine ja areng suviodra sortidel. Kõik haigused kokku. 

 

Suviodra sortide vahel olid statistiliselt olulised erinevused haigestumises nii haiguste kaupa 

eraldi, kui ka kõigi haiguste kokkuvõttes (tabel 3). Esines sortide gruppe, mille omavahelises 

haigestumise määras polnud statistiliselt olulist erinevust näiteks kõigi haiguste kokkuvõttes 

polnud nende lööbimise määr statistiliselt oluliselt erinev sortidel Jyvä, mille 

standartiseeritud RAUDPC väärtus oli 0,2167 ja Kaarle, mille vastav väärtus oli 0,2130.  
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Tabel 3. Suviodra sortide RAUDPC väärtused erinevate haigustele eraldi ja 

koguhaigestumusele. Erinevate tähtedega märgitud sama tulba väärtuste vahel on 

statistiliselt oluline erinevus. 

Sort Jahukaste Võrk- 

laiksus 

Äärislaiksus Pruun-

laiksus 

Leherooste Kokku 

Avalon 0 a 0,0211c 0 a 0,1340 f 0,0257 c 0,1783 d 

Jyvä 0,1257 d 0 a 0 a 0,0910 e 0 a 0,2167 e 

Soldo 0 a 0 a 0 a 0,0792 d 0,0110 b 0,0902 b 

KWS 

Irina 

0 a 0 a 0 a 0,0848 d 0,0147 b 0,0995 c 

Iron 0 a 0 a 0 a 0,0446 b 0 a 0,0446 a 

Kaarle  0,1257 d 0 a 0 a 0,0333 a 0,0539 d 0,2130 e 

Vertti 0,2105 e 0 a 0 a 0,0941 e 0 a 0,3047 g 

Brage 0,0679 c 0,0105 b 0 a 0,0941 e 0,1135 e 0,2860 f 

Montoya 0 a 0 a 0,0110 b 0,0333 a 0 a 0,0444 a 

Maali 0,0211 b 0 a 0 a 0,0678 c 0 a 0,0888 b 

(one-way ANOVA, Tukey HSD test, p<0,05) 

 

Riiklikes sordivõrdluskatsetes olid esindatud Iron, Maali ja Soldo (tabel 4). Need asusid 

katses olnud sortide haigestumise määras tugevamatest nõrgemateni Iron 10. kohal ehk 

kõige vähem nakatunud, Maali 8. kohal ja Soldo 7. kohal (joonis 5). Seega olid kõik antud 

sortide võrdluses keskmise või sellest madalama vastuvõtlikkusega taimehaigustele. 

Nakatumise erinevus haigustõrjega ja haigustõrjeta katsel oli Ironil vaid 4%. Maali ja Soldo 

haigestumise määra erinevused olid vastavalt 12% ja 14%. 

 

Tabel 4. Suviodra haiguste lööbimise määr lehepinnast haigustõrjega riikliku 

sordivõrdluskatse ja haigustõrjeta katse katselappidel. 

Sort Haigustõrjega, % Haigustõrjeta, % 

Iron 3 7 

Maali 3 15 

Soldo 3 17 
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Tulemused näitasid negatiivset korrelatsiooni RAUDPC väärtuse ja saaginäitajate vahel. 

Suviodra saagikuse ja RAUDPC väärtuse analüüs näitas, et seenhaigusted määravad saagi u 

29% ulatuses (R2=0,288; p<0,05) (joonis 6).  

 

 

Joonis 6. Odra saagikuse ja RAUDPC väärtuste vaheline seos. 

4.2.3. Kaer 

Kaerasortidest lööbis esimesena 16. juunil pruunlaiksus Peppil, Niklasel ja Apollonil. 22. 

juuniks oli pruunlaiksus lööbinud kõigil sortidel (joonis 7).  
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Joonis 7. Taimehaiguste lööbimine ja areng kaera sortidel. Kõik haigused kokku. 

 

Kroonrooste esimesed haigunähud olid vaadeldavad sortidel Galant ja Caddy 28. juunil. 

Ülejäänud sortidel oli haigus lööbinud 5. juuliks, aga vaid koldeti katselapi ulatuses ning 

ülemistel lehtedel. Jahukaste lööbis 5. juulil sordil Galant ja Galant jäigi ainukeseks katses 

kasutatud kaera sordiks, millel jahukaste lööbis. Kõige kõrgem oli nakatunud lehepinna 

osakaal sortidel Peppi ja Donna, millel see oli vastavalt 35% ja 27%. Peppi on varajane sort 

ja Donna hiline. Samas vaadates RAUDPC väärtusi, oli see Peppil kõige kõrgem ehk 0,1806 

(tabel 5). Kuna Donna haigestus hiljem ja haiguse areng oli väga kiire, jäi RAUDPC väärtus 

madalaks 0,0735. Sellest madalam oli vaid Caddy sama näitaja. Madalaima nakatunud 

lehepinna osakaaluga olid Galant ja Caddy. Caddy RAUDPC väärtus kinnitab seda, Galanti 

RAUDPC väärtus polnud keskmise nakatumisega sortide RAUDPC väärtustest statistiliselt 

oluliselt erinev. Galant on keskvalmiv kuni hiline ja Caddy keskvalmiv. Sealjuures olid 

mõlemad ühed esimestest, millel haigustunnused avaldusid (joonis 7), ent haigused arenesid 

edasi väga aeglaselt, mida toetasid ka haiguste jaoks ebasoodsad ilmastikutingimused (joonis 

1). Järelikult on sortide vastuvõtlikkus stressiolukorras teistest sortidest parem. Samuti olid 

Galantil esindatud kõik kolm kaeral kirjeldatud haigust.  

Kaera sortidel olid statistiliselt olulised erinevused haigestumises haigustel eraldi ja kõigi 

kirjaldatud haiguste peale kokku. Kõrgeima ja madalaima haigestumusega Peppi ja Caddy 

olid kõigi haiguste koondvaates statistiliselt teistest erineva RAUDPC väärtusega.  
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Tabel 5. Kaerasortide RAUDPC väärtused erinevatel haigustel eraldi ja 

koguhaigestumusele. Erinevate tähtedega märgitud sama tulba väärtuste vahel on 

statistiliselt oluline erinevus. 

Sort Jahukaste Pruunlaiksus Kroonrooste Kokku 

Donna 0,1475 b 0,0284 b 0,0389 e 0,0710 b 

Symphony 0 a 0,0478 c 0,0323 c 0,0801 c 

Viviana  0 a 0,0478 c 0,0290 b 0,0781 c 

Galant 0,0142 ab 0,0259 a 0,0373 d 0,0775 c 

Caddy 0 a 0,0296 b 0,0231 a 0,0528 a 

Peppi 0 a 0,1370 f 0,0435 f 0,1806 e 

Apollon 0 a 0,0707 e 0,0244 a 0,0951 d 

Niklas 0 a 0,0630 d 0,0290 b 0,0920 d 

(one-way ANOVA, Tukey HSD test, p<0,05) 

 

Tulemused näitasid negatiivset korrelatsiooni RAUDPC väärtuse ja saaginäitajate vahel. 

Kaera saagikuse ja RAUDPC väärtuse analüüs näitas, et seenhaigusted määravad saagi u 

42% ulatuses (R2 = 0,412; p<0,05) (joonis 8).  

 

 

Joonis 8. Kaera saagikuse ja RAUDPC väärtuste vaheline seos. 

 

Riiklikes sordivõrdluskatsetes olid esindatud sordid Apollon, Caddy ja Symphony. Kuigi 

regressioonanalüüsi järgi on seenhaigustele saagi suurusele oluline mõju, oli kaer üks 
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madalama haigustunnuste lööbimisega kultuur katses. Alustades enam haigestunud sortidest 

asetus Apollon 3. kohale, Symphony 4. kohale ja Caddy 8. kohale ehk kõige madalama 

lööbimisega sordiks.  

 

Tabel 6. Kaerasortide haiguste lööbimise määr lehepinnast haigustõrjega riikliku 

sordivõrdluskatse ja haigustõrjeta katse katselappidel. 

Sort Sordivõrdluskatse, 

% 

Katse, % 

Apollon 12 23 

Caddy 10 10 

Symphony 12 22 

 

4.3. Taliviljad 

4.3.1. Talioder 

Taliotradel lööbisid esimestena äärislaiksus sortidel KWS Orbit ja KWS Wallace ning 

pruunlaiksus sortidel Frigg ja Jakubus, mille haigustunnused olid vaadeldavad 31. mail 

(joonis 9). Kasvufaas oli siis kõrsumise lõpust loomise alguseni ehk BBCH 37-51. 

Viimasena lööbis äärislaiksus sordil KWS Keeper ja pruunlaiksus. Pruunlaiksus oli ka 

ainuke haigus, mis lööbis kõigil sortidel. See oli kõigil sortidel vaadeldav 13. juuniks, mil 

kasvufaas oli piimküpsus (BBCH 73). Viimasena lööbis odra-leherooste 28. juunil kui 

kasvufaas oli piimküpsus-taigenküpsus. Võrklaiksus oli esmakordselt vaadeldav 7. juunil. 

Kuigi jahukaste nakatab ka taliotra, seda antud katses kultuuril ei esinenud.  

Kõige tugevamalt nakatus sort KWS Kosmos, mille üldine nakatumus oli 32%. RAUDPC 

väärtus 0,1125 (tabel 7). Sort on keskvalmiv. Kõige vähem haigustunnuseid oli varajase 

KWS Tenori lehtedel, kus kõige kõrgem väärtus oli 10% ja RAUDPC 0,0679. Madalaim 

RAUDPC väärtus oli sordil KWS Keeper 0,0357. Taaskord saab seda seletada nakatumise 

ajaga ja intensiivsusega, mis tekitab erinevuse protsentuaalses väärtuses ja sortide järjekorras 

ja sortide haigestumise järjestuses protsentuaalse nakatumise järgi.  
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Joonis 9. Taimehaiguste lööbimine ja areng taliodra sortidel. Kõik haigused kokku. 

 

Haigusnäitajate vahel esines üldiselt statistiliselt oluline erinevus nii haiguseti eraldi kui ka 

kõigi haiguste kokkuvõttes. Esines ka juhte, kus erinevus ei olnud statistiliselt oluline, 

näiteks kõigi haiguste kokkuvõttes KWS Tenor, Yukon, KWS Meridian ja Frigg, mille 

RAUDPC väärtused ulatusid 0,0679 – 0,0702. KWS Tenor, Mizzi, KWS Keeper, KWS 

Meridian ja Frigg olid ka haiguste hindamisel viis madalama haigestumisega sorti, mille 

keskmine nakatumise määr oli 10-15%. Seega ühe muutujaga dispersioonanalüüsi järgi ei 

esine madalama nakatumisega sortide vahel statistiliselt olulist erinevust, va sordil Mizzi. 

Mizzi eristumist võib põhjustada haigustunnuste ilmumise aeg. Kui ülejäänud nimetatud 

sortide avaldusid haigustunnused 1. ja ja 2. vaatlusel, vastavalt 31. mail ja 7. juunil, siis 

Mizzi haigustunnused avaldusid alles 3. vaatlusel 13. juunil. Kõige tugevama nakatumisega 

oli KWS Kosmos nakatumise määraga 32% oli teistest sortidest statistiliselt olulise 

erinevusega RAUDPC väärtusega.  
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Tabel 7. Taliodra sortide RAUDPC väärtused erinevatel haigustel eraldi ja 

koguhaigestumusele. Erinevate tähtedega märgitud sama tulba väärtuste vahel on 

statistiliselt oluline erinevus. 

Sort Võrklaiksus Äärislaiksus Pruunlaiksus Leherooste Kokku 

Frigg 0 a 0,0173 c 0,0527 j 0,0021 b 0,0720 cd 

Jakubus 0 a 0,0274 f 0,0339 g 0,0146 g 0,0759 de 

KWS 

Kosmos 

0 a 0,0467 g 0,0470 i 0,0188 h 0,1125 h 

KWS 

Keeper 

0 a 0,0021b 0,0274 e 0,0063 d 0,0357 a 

Mizzi 0 a 0,0238 e 0,0345 h 0 a 0,0562 b 

KWS 

Orbit 

0 a 0,0677 h 0,0214 a 0,0125 f 0,1016 g 

Wallace 0,0065b 0,0274 f 0,0253 c 0,0208 i 0,0801 ef 

KWS 

Meridian 

0,0211 c 0,0173 c 0,0280 f 0,0021 b 0,0685 c 

Yukon 0,0232 d 0,0193 d 0,0235 b 0,0042 c 0,0702 c 

Anja 0,0253 e 0,0196 d 0,0259 d 0,0083 e 0,0835 f 

KWS 

Tenor 

0,0464 f 0 a 0,0214 a 0 a 0,0679 c 

      

(one-way ANOVA, Tukey HSD test, p<0,05) 

 

Riiklikes sordivõrdluskatsetes olid esindatud taliodra sortidest KWS Wallace, KWS 

Meridian ja Yukon (tabel 8). Suurim erinevus oli sordil KWS Wallace 20%. Antud sort oli 

ka haigustõrjeta järelkontrolli katsevariandis haiguste avaldumise määralt teisel kohal KWS 

Kosmose järel. Järgnes sort Yukon 8% erinevusega ja väikseim erinevus oli KWS Meridianil 

3%. KWS Meridian oli katses esindatud suviodra sortidest nakatumise määralt 8. kohal. 3% 

erinevus on väga väike ning antud andmete põhjal võiks öelda, et taimekaitsetööd käesoleva 

töö andmete põhjal polnud sellisel sordil ilmselt õigustatud. Peale selle oli taliodra 
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regressioonanalüüsil p-väärtus suurem kui 0,05. Seega ei saa väita, et haigustel oleks olnud 

antud statistilise meetodi kohaselt oluline mõju saagile. 

 

Tabel 8. Taliodra sortide haiguste lööbimise määr lehepinnast haigustõrjega riikliku 

sordivõrdluskatse ja haigustõrjeta katse katselappidel. 

Sort Haigustõrjega, % Haigustõrjeta, % 

KWS Wallace 5 25 

KWS Meridian  10 13 

Yukon 10 18 

4.3.2. Talinisu 

Talinisu sortidel lööbisid esimesena laiksused 7. mail mitmetel sortidel, kui kasvufaas oli 

võrsumine. Erinevat tüüpi laiksused lööbisid kõigil sortidel. Viimasena 13. juunil sortidel 

Ada ja Ramiro (joonis 10).  

 

Joonis 10. Taimehaiguste lööbimine ja areng talinisu sortidel. Kõik haigused kokku. 

 

Jahukaste oli esmakordselt vaadeldav 7. mail, kollane rooste 31. mail, leherooste 28. juunil.  
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Kõige tugevamate nakatumistunnustega olid Edvins ja Fredis. Nakatumise määr rohelisest 

lehepinnast ulatus neil hinnanguliselt 70-78%. Nende RAUDPC väärtused olid vastavalt 

0,3003 ja 0,2837, mis olid samuti kõige kõrgemad ja teistest statistiliselt oluliselt erinevad 

(tabel 9). Mõlemad sordid on varajased.  

Kõige olulisema osa haigustunnustest moodustas kollane rooste, mille areng ja levik taime 

pinnal oli võrreldes teiste haigustega kiire ning moodustas kogu nakatumisest keskmiselt 47-

58%. Haigustõrjeta ja haigustõrjega katse võrdluses saab öelda, et roostehaigustega 

nakatumise vältimiseks on tänaste praktikate juures fungitsiididel oluline roll. Kõige 

vähemate haigustunnustega olid sordid Skagen ja Kallas, mille üldine nakatumismäära kõige 

kõrgem tase oli 17-18%. RAUDPC vastavalt 0,1153 ja 0,1174. Mõlemad sordid on 

keskvalmivad. Sealjuures esines neil vaid väga kerge kollase rooste nakkus ülemistel 

lehtedel või puudus täiesti. Sortide vahel esines statistiliselt olulisi erinevusi haigestumises 

nii üksikute haiguste osas kui kõigi peale kokku. Nagu ka teiste kultuuride puhul esines 

samuti väikemaid gruppe, kus statistiliselt oluline erinevus puudus.  

 

Tabel 9. Talinisu sortide RAUDPC väärtused erinevatel haigustel eraldi ja 

koguhaigestumusele. Erinevate tähtedega märgitud sama tulba väärtuste vahel on 

statistiliselt oluline erinevus. 

Sort Jahukaste Laiksused Kollane 

rooste 

Leherooste Kokku 

Ada 0,0924 f 0,0292 b 0 a 0 a 0,1216 fg 

Bohemia 0,0697 d 0,0438 f 0,0037 b 0 a 0,1171 ef 

Ceylon 0,0723 d 0,0354 d 0,0037 b 0 a 0,1114 de 

Creator 0,0301 a 0,0626 j 0,0087 d 0 a 0,1014 c 

Edvins 0,1136 hi 0,0713 k 0,1153 f 0 a 0,3003 m 

Fredis 0,1173 j 0,0490 g 0,1174 f 0 a 0,2837 l  

KWS Emil 0,1288 k 0,0487 g 0 a 0 a 0,1775 j 

Julius 0,0466 b 0,0438 f 0 a 0 a 0,0904 b 

Malunas 0,0466 b 0,0572 i 0,0050 b 0 a 0,1088 d 

Ramiro 0,1720 l 0,0304 b 0,0356 e 0 a 0,2380 k 

RGT 

Reform 

0,1071 gh 0,0583 i 0,0075 cd 0 a 0,1729 j 

Ruske 0,0605 c 0,0253 a 0,1457 g 0 a 0,2315 k 
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Sort Jahukaste Laiksused Kollane 

rooste 

Leherooste Kokku 

Skagen 0,0337 a 0,0436 f 0,0053 bc 0 a 0,0825 a 

Toras 0,0811 e 0,0325 c 0 a 0 a 0,1136 de 

Janne 0,1040 g 0,0522 h 0 a 0,0026 b 0,1588 i 

Julie 0,0939 f 0,0309 bc 0 a 0 a 0,1248 g 

Kallas 0,0418 b 0,0348 d 0 a 0,0013 c 0,0779 a 

KWS 

Spencer 

0,0686 d 0,0378 e 0,0079 d 0 a 0,1143 de 

Norin 0,1109 hi 0,0260 a 0 a 0 a 0,1369 h 

(one-way ANOVA, Tukey HSD test, p<0,05) 

 

Riiklikes sordivõrdluskatsetes olid esindatud sordid Ada, Fredis, KWS Emil ja Malunas 

(tabel 10). Vastavatel katselappidel olid vaadeldavad vaid jahukaste ning pruun- ja 

helelaiksuste tunnused. Haigestumises olid antud töös kaasatud kultuuridest kõige suuremad 

erinevused, millest võime järeldada, et haiguste ennetusvõtete rakendamine, tõrje ja 

haiguskindlamate sortide hea tundmine on talinisul väga oluline.  

 

Tabel 10. Talinisu sortide taimehaiguste lööbimise määr lehepinnast haigustõrjega riikliku 

sordivõrdluskatse ja haigustõrjeta katse katselappidel. 

Sort Haigustõrjega, % Haigustõrjeta, % 

Ada 7 31 

Fredis 10 70 

KWS Emil 10 37 

Malunas 10 32 

 

Tulemused näitasid negatiivset korrelatsiooni RAUDPC väärtuse ja saaginäitajate vahel. 

Talinisu saagikuse ja RAUDPC väärtuse analüüs näitas, et seenhaigusted määravad saagi u 

25% ulatuses (R2 = 0,248; p<0,05) (joonis 11).  
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Joonis 11. Talinisu saagikuse ja RAUDPC väärtuste vaheline seos. 

4.4. Ilmastiku optimaalsus erinevatele seenhaigustele  

Kirjandus taimehaigustele optimaalsete ilmastikutingimuste osas on detailirohke ja 

varieeruv. Siiski võime öelda, et olulisemad on niiskus ja temperatuur. Mais olid väga 

soodsad tingimused haiguste arenguks (joonis 1 ja 2). Juuni- ja juulikuine põuaperiood 

polnud haigustele soodne ja kiirendas suviviljade arengut ning raskendas nakatamist ja 

vähendas aega haiguse arenguks ning lööbimiseks. Sellest hoolimata kujunesid suviodrad 

üheks enim haigestunud kultuuriks. Haigusmudelina kasutati portaalis 

Fieldclimate.com saadaolevaid teraviljahaiguste prognoosimudeleid 

https://metos.at/disease-models-fieldclimate/ 

4.4.1. Roosted 

Kollase rooste haigustunnused olid esimest korda vaadeldavad 31. mai vaatlusel talinisu 

sortidel Edvinsil, Fredisel, Ruskel ja Ramirol. Sellele eelneval kahel nädalal olid ka 

ilmastikutingimused haigusele sobilikud: minimaalne temperatuur 0 ºC ja maksimaalne 19 

ºC, ööpäevane suhtelise õhuniiskuse keskmine vahemikus 67-97%, 17.-23. mai igapäevaselt 

sademeid ning leheniiskus ööpäevas 285-1150 min, mis on rohkem kui minimaalselt vajalik 

180 min. Keskmine temperatuur jäi eoste kiire arengu optimumist madalamaks, mis võis 

aeglustada infektsiooni arengut. Samas arenes katselappidel haigust väga kiiresti edasi 
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võrreldes teiste haigustega, ent kui ilmastikuolud oleksid olnud soodsamad, oleks areng 

ilmselt olnud veelgi kiirem.  

Edvinsil, Fredisel, Ramirol ja Ruskel olid kollase rooste haigusnähud vaadeldavad alates 31. 

maist. Enamusel sortidel, kelle haigus lööbis, olid haigusnähud vaadeldavad alates 20. juuni 

vaatlusest. Juunis oli sademeid väga vähe, kuid nende esinemisel oli sadu piisavalt tugev ja 

leheniiskus kestis piisavalt kaua, et nakatumine võiks toimuda. Samuti olid öised 

õhutemperatuurid sobilikud nakkuse toimumiseks ja päevased temperatuurid keskmiselt 

eoste arenemise optimaalses vahemikus. Samas maksimaalsed õhutemperatuuri olid kollase 

rooste jaoks liiga kõrged. Ilmselt aeglustas see nakkuse arengut.  

Seda kinnitavad ka fieldclimate.com portaali ilmaandmete põhiste haigusmudelite andmed, 

mis ennustasid nakatumist tõenäosusega 12-100% 14.-15. mail ja 17. mail, kui tõenäosus oli 

12-25%. Ka 22. maist 1. juunini esines 12-100% nakatumistõenäosusega perioode. 

Sealjuures kasvas tõenäosus kiiresi ja püsis siis kõrgel. Juunis olid veel hinnanguliselt 

ohtlikumad perioodid 8.-9. juuni nakatumistõenäosus vastavalt 15-100%, 12.-13.06 14-

100%, 23.-27.06. 13-100%. Nakatumine võis toimuda erinevatel sortide nii mitmel 

optimaalsel perioodil kui ka lihtsalt areneda sortide erineva resistentsuse taseme tõttu erineva 

kiirusega.  

Kroonrooste oli kaeral esimest korda vaadeldav 28.06. kahel sordil: Galant ja Caddy. Nädal 

hiljem oli erineva tugevusega kroonrooste lööbinud juba kõigil kaerasortidel. Nakatumiseks 

vajalik leheniiskus oli olemas 8.-9. juunil, 12.-13. juunil ning 23.-27. juunini. Samadel 

ajavahemikel oli suhteline õhuniiskus keskmiselt 74-87%. Temperatuurid keskmiselt 18 ºC, 

sh ööpäeva miinimum 9 ºC, mis on kroonrooste optimumist madalam ja maksimum 27 ºC, 

mis jääb optimumist veidi kõrgemaks. 12.-13. juunil oli näitajate väärtused samas 

suurusjärgus. 23.-27. juuni olid keskmised temperatuurid 19 – 25 ºC, miinimum 14 ºC ja 

maksimum 33 ºC. Haigusmudel kroonroostele puudus.  

Pruun- ehk leherooste oli talinisul esimest korda vaadeldav 28. juunil ehk viimasel 

vaatluskorral. Suvinisul samuti neil tehtud viimasel vaatluskorraal 13. juulil. Vastavalt 

latentsusperioodi pikkusele sai nakatumine toimuda kuni 20 päeva varem. Selles 

ajavahemikus olid päevased keskmised temperatuurid 15 – 27 ºC, sealjuures maksimumid 

tugevalt üle haiguse optimumi. Esines pikki sademeteta perioode, mis soodustab eoste 

tuullevikut. 8. juunist 13. juunini esines aga leheniiskus ning olid sobilikud niiskusolud eoste 

idanemiseks.  

Haigusmudeli andmetest näeme, et 12.06-13.06 ja. 23.-27. juunil olid nakatumise 

toimumiseks ja ka haiguse arenguks soodsad tingimused, mil nakatumistõenäosus tõusis 
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kiiresti 13 protsendilt 100 protsendile. Seega vaadates reaalseid haigusandmeid ja 

ilmaandmeid, vastab haigusmudeli ennustus nakkusohtlikule perioodile tõele.  

4.4.2. Hele- ja pruunlaiksused 

Erinevad laiksushaigused vajavad pikka perioodi (6-12 tundi) niisket aega ehk leheniiskuse 

perioodi. Samuti kõrget õhuniiskust ja olenevalt haigustekitajast temperatuure üle 20 ºC või 

selle läheduses. Samas olid laiksused esimesed lööbinud haigused, mis indikeerib, et 

madalamad temperatuurid pole oluliselt takistav tegur nakatumiseks. Taliviljadel olid 

esimestel sortidel haigusnähud lööbinud 7. maiks. Keskmised temperatuurid olid optimumist 

madalamad. Piisava pikkusega leheniiskus esines aprilli lõpus 23.04.-24.04 ja 27.04., mil ka 

keskmine õhuniiskus oli 90% ja kõrgem. Suviviljadel olid esimestel sortidel haigusnähud 

lööbinud 22. juuniks. Sellele eelneva kahe dekaadi keskmised õhutemperatuurid olid 17 ºC 

ja 19 ºC, keskmised suhtelised õhuniiskused aga 69 ja 67%. Piisava pikkusega leheniiskust 

esines aga vaid 13. juunil ja 8.-9. juunil.  

4.4.3. Jahukaste 

Talinisul olid esimesed jahukaste haigusnähud vaadeldavad 7. mail. Suvinisul, -odral ja 

kaeral kirjeldati esimesed jahukaste haigusnähud 22.06, mis on nädal pärast seda, kui 

haigusmudel ennustas nakkusohtliku perioodi algust. Soodsates tingimustes suudab 

patogeen sama ajavahemikuga läbida kogu oma elutsükli. Madalamaid temperatuure 

eelistava jahukaste lööbimine esimeste haiguste seas on igati oodatav. Esimeste taliviljade 

nakatumine toimus suure tõenäosusega aprilli lõpus või mai esimestel päevadel, kui 

õhuniiskus oli 90%, ent keskmine temperatuur ainult 4-7 ºC. Seega talub jahukaste pigem 

optimumist madalamaid, kui kõrgemaid temperatuure. 22. juunile eelneval perioodil jäi 

päevane keskmine õhutemperatuur alla 25 ºC, suhteline õhuniiskus kõikus eelneval perioodil 

tugevalt, mida näitab minimaalse ja maksimaalse väärtuse suur erinevus. Keskmine jääb aga 

alla jahukaste optimumi olles näiteks mai II dekaadil keskmiselt 67%. Haigusmudeli järgi 

oli jahukastega nakatumiseks soodne periood 15.-20. maini, mil nakatumistõenäosus oli 

vahemikus 10-30% ja 14. juunist 24. juulini, mil nakatumistõenäosus oli 10-20%.  

Kuigi ilmastikuolud enne haiguse lööbimist ei olnud optimaalseimad, näitavad katseandmed, 

et jahukaste tolereerib hästi tingimusi oma optimumist väljaspool ning ka sellistel 

tingimustel võivad lööbida väga tugevad haigustunnused.  
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4.4.4. Võrklaiksus  

Võrklaiksus lööbis taliodral 7. juunil. Nakatumine võis toimuda mai lõpus, kui dekaadi 

keskmine õhutemperatuur oli 10,4 ºC ning esines leheniiskuse väärtusi kuni 1430 min 

ööpäevas, mis on väga pikka leheniiskuse perioodi nõudavale patogeenile äärmiselt sobilik. 

Suhteline õhuniiskus oli dekaadil keskmiselt 81%.  

Suviodral lööbis võrklaiksus 28. juunil. Juuni II dekaadi keskmine õhutemperatuur oli 19 ºC 

ja III dekaadil 22 ºC. Suhtelise õhuniiskuse väärtused olid ebasoodad ning kõikumised 

suured, kuid patogeen vajab pikajalist kõrget niiskust. Vahetult enne 28. juunit esines 

piisavalt pikalt leheniiskust, ent siis pidi olema nakatumine juba toimunud. Sellele eelnevalt 

oli piisav leheniiskus 13. juunil.  

Haigusmudeli järgi nakatumiseks sobilikke ilmastikuolusid polnud. Sellest võib järeldada, 

et patogeen tolereerib ka optimumist kaugeid olusid või võivad uued patogeeni tüved 

nakatada ja arendada optimaalsest erinevates ilmastikutingimustes ning mudel vajaks 

korrigeerimist või kohandamist piirkonna haigusrassidele. 

4.4.5. Äärislaiksus  

Äärislaiksus lööbis taliodral 31. mail. Mai III dekaadi keskmine õhutemperatuur oli 10 ºC ja 

suhteline õhuniiskus 81 %, II dekaadil vastavalt 15 ºC ja 73%. 14. - 27. mai. Suviodral 13. 

juulil ja vaid ühel sordil. Sellele eelnevalt oli keskmine õhutemperatuur juuli esimesel 

dekaadil 23 ºC ja suhteline õhuniiskus 69%. Juuni viimasel dekaadil vastavalt 22 ºC ja 76%. 

Need väärtused on optimumist kõrgemad, sealjuures mõjuvad optimumist kõrgemad 

temperatuurid väga tugevalt eluvusele. Õhuniiskus oli optimumist madalam. Sellega saab 

ilmselt seletada madalat nakatumist suviviljadel, kuid taliviljade nakatamiseks olid ilmaolud 

patogeenile soodsad.  

Haigusmudeli järgi oli äärislaiksusega nakatumise toimumiseks optimaalseid perioode 

mitmeid ja sellele omandatud protsentuaalne väärtus väga varieeruv 14.-15. mail oli 

nakatumise tõenäosus 12-100%. 17.-21. mail 15-100%. Kerge nakatumistõenäosus oli ka 

22. Mail, mil protsent oli 13. 23. Mail 7-87%. 25.-28. Mail 13-100 %. 12.-13.06. 1-100%. 

Samuti oli nakatusmistõenäosus ilmaandmete põhjal 23.-30 juunil erinevatel väärtusetel 16-

100%  
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4.5. Haiguste lööbimise vastavus aretajate ja edasimüüjate antud infole 

Üldiselt oli haiguste lööbimine samaväärne aretajate ning edasimüüjate toodud infole. 

Samuti erines sorditi olemasoleva info spetsiifilisus oluliselt ulatudes väga konkreetselt 

haiguste kaupa välja toodud vastupidavustest kuni kätte saadava avaliku info puudumiseni. 

Leidus näiteid, kus aretaja oli haiguskindlusele andnud numbrilise hinnangu, võrrelnud 

haiguskindlust oma teiste aretistega, aga ka vaid sõnalisi hinnanguid. Tuleb arvestada 

sõnaliste hinnangute subjektiivsusega ja väärtuste amplituudi suurema ulatusega, kui 

numbriliste näitajate puhul. Erinevusi kirjeldusest ilmnes suviotrade ja talinisude hulgas. 

Suviotradest oli Avalonil välja toodud väga hea haiguskindlus leheroostele (lisa 1), kuid 

antud töö põldkatsetes haigestus suviotradest vaid viis sorti kümnest, sealjuures oli Avalon 

haigestumise tugevuselt kolmandal kohal. Samas jäid RAUDPC väärtused vaid 0,02-0,03 

(tabel 3) juurde, kuid enim haigestunud sortidel oli see 0,11-0,12 ja madalama lööbimisega 

sortidel 0,01. Siiski tuleb arvestada, et pooltel sortidel ei avaldunud vastava haiguse 

tunnuseid. Vahe võib olla tingitud ka erinevatest oludest ja haigustüvedest Eestis ja 

Saksamaal, kus sort on aretatud (lisa 1). Samuti ei esinenud sordil edasimüüja välja toodud 

suuremat vastuvõtlikust ääris- ja võrklaiksusele.  

Boreal Plant Breeding odrasort Kaarle on sordikirjelduse järgselt väga hea haiguskindlusega. 

Kaarlel kirjeldati kolme erinevat haigust. RAUDPC väärtus 0,213 jäi alustades tugevamalt 

nakatunud sordist neljandale kohale, sealjuures polnud erinevus kolmandal kohal oleva 

Jyväga statistiliselt oluline. Madalaim RAUDPC väärtus suviodral kõigi haiguste 

kokkuvõttes oli 0,0444, mis näitab, et Kaarle haigestumine ja haiguste arengu kiirus oli 

suurem. Meie tingimused võrreldes Soomega, kust sort päris on, on piisavalt sarnased 

saamaks samasuguseid tulemusi. Seega ei saa antud katse põhjal kinnitada Kaarle väga head 

haiguskindlust võrreldes teiste sortidega.  

Norra päritolu Graminor A.S. sort Brage sordikirjelduse järgse haiguhinnang on hea ning 

välja toodud suurem vastuvõtlikkus jahukastele. Käesolevas katses asetus sort teisele kohale 

RAUDPC väärtusega 0,286 (tabel 3), mis oli statistiliselt oluliselt erinev nii eelnevast kui ka 

järgnevat sordist ning suurem vastuvõtlikkus jahukastele võrreldes teiste sortidega ei 

avaldunud.  

Talinisu sort KWS Emil, mille aretajaks on (lisa 1) KWS Saat SE Saksamaalt, on 

sordikirjelduse järgselt hea jahukastekindlusega. Vastav RAUDPC väärtus sordil oli 0,127-

0,130 (tabel 9) ning kõigis katses kasutatud sortide peale kokku oli keskmine 0,084. 

Sealjuures madalaim väärtus oli 0,03 ja suurim 0,172. Seega võib öelda, et KWS Emili 
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jahukastesse haigestumine oli üks katse tugevamaid ning haiguse areng kiire ning 

haiguskindlus on nõrk mitte hea.  

Leedu Maaviljeluse Instituudi talinisu sordil Ada on välja toodud, et tegemist on jahukaste 

kindla sordiga. Katseandmed seda aga ei kinnita. Ada jahukaste RAUDPC väärtus oli 0,091-

0,093 (tabel 9), mis on kõrgem, kui katses olnud sortide keskmine. Seega antud katse puhul 

saaks sorti pidada keskmisest vastuvõtlikumaks jahukastele.  

Taani Nordic Seed AS talinisu sort Skagen sordikirjelduses on välja toodud keskmine kuni 

tugev vastuvõtlikkus laiksustele. Antud katses olid aga keskmine või sellest madalam. 

Laiksuste madalamat avaldumist võrreldes sordikirjeldusega võis selgitada ka konkurents 

teiste haigustega, millele on fungitsiidide kasutamisel vastavatel preparaatidel tugevam 

toime.  

Informatiivsema sordikirjelduse haiguste osas annaks konkreetsetesse haigustesse 

nakatumise välja toomine. Juhul, kui talunik teab enda piirkonnas probleemi tekitavaid 

haigusi, oleks võimalik oma sordivalikus vastavate info olemasolul paremaid valikuid teha.  

Sortide haiguskindlus vajab edasist järjepidevat uurimist mõistmaks sortide haiguskindluse 

muutusi ja õppimaks tundma levivaid haigusrasse.  

4.6. Järeldused haiguskindlusest 

Enam nakatunud sortidest olid enamus varajased või keskvarajased. Vaid taliodral oli üks 

enam nakatunud sort keskvalmiv ja tervem varajane, ent taliodrad olid ka üldiselt tervemad. 

Ka kaeral oli üks enim nakatunud sortidest hiline. Samas olid nii talioder kui ka kaer kõige 

vähem nakatunud kultuurid. Kõige vähem nakatunud sordid olid valdavalt vastavalt hilised 

või keskvalmivad. Samuti esines sortide nakatumise ajas suuri erinevusi. Haiguse lööbimise 

vahe ulatus tali- ja suviodral ning talinisul kahe nädalani, mis näitab sortide erinevat 

vastupanuvõimet haigustekitajale.  

Talinisu, - odra, kaera, suvinisu ja -odra keskmise RAUDPC väärtuse võrdlemisel olid enim 

haigestunud ja intensiivseima nakkuse arenguga talinisu ja suvioder ning kõige madalama 

haigestumusega talioder. RAUDPC väärtuse kujunemisel mängib olulist rolli nii nakatumise 

aeg, kui ka intensiivsus, sealjuures hilisel ja väge kiiresti tugevaks nakatumiseks kujunenud 

haigusel on madalam RAUDPC väärtus kui varajasel, aga keskmise tugevusega pikajaliselt 

välja kujunenud haigusel. Kaera keskmine RAUDPC väärtus oli 0,09088, madalaim 0,05278 

ja kõrgeim 0,1806 (tabel 11). Suvinisul keskmine 0,1053, madalaim 0,0490 ja kõrgeim 

0,2315. 
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Tabel 11. Katses esindatud kultuuride keskmine, kõrgeim ja madalaim standardiseeritud 

haiguskõvera väärtused. 

Kultuur Keskmine 

RAUDPC 

Kõrgeim RAUDPC Madalaim RAUDPC 

Kaer 0,0909 0,1806 0,0528 

Suvinisu 0,1053 0,2315 0,0490 

Suvioder 0,1566 0,3047 0,0444 

Talioder 0,0750 0,1030 0,0357 

Talinisu 0,1507 0,3010 0,0779 

 

Suviodral keskmine 0,15663, madalaim 0,0444 ja kõrgeim 0,3047. Kui suviodra keskmine 

RAUDPC väärtuse oli üks kõrgemaid kultuuridest, siis suviodra madalaim RAUDPC 

väärtus oli üks väiksemaid taliodra järel. See näitab sortide suurt varieeruvust haiguskindluse 

seisukohast. Taliodral RAUDPC vastavalt keskmine 0,0750, madalaim 0,0357 ja kõrgeim 

0,1030. Talinisul keskmine 0,1507, madalaim 0,0779 ja kõrgeim 0,3010. Seega oli ühe 

suurema keskmise RAUDPC väärtusega talinisul kõige kõrgem madalaim RAUDPC väärtus 

ehk RAUDPC järgi kõige nõrgema haiguslööbimisega talinisu sort oli tugevamate 

haigustunnustega kui ühegi teise kultuuri kõige madalama nakatumistasemega sort.  

Käesoleva töö põhjal võib väita, et 2021. aasta hooaja näitel on seenhaiguste klimaatilise 

optimumi amplituut suurem, kui kirjanduses väidetakse. Samas on ka välja toodud, et üks 

näitaja saab kompenseerida teise puudujääke, mis ka antud aastal ilmselt juhtus.  

Kuigi kaera aretustöö toimub väiksemas mahus ja on madalamalt rahastatud, kompenseerib 

seda kultuuri kõrgem haiguskindlus. Siiski tuleb jätkata aretustööd vastupidavamate sortide 

turule toomisel, kuna tänased sordid võivad oma hea haiguskindluse minetada või see 

muutuda nagu väidab kirjandus ja kinnitavad ka käesoleva töö tulemused. Ka teiste 

kultuuride puhul on äärmiselt oluline jätkata haigustele vastupidavamate sortide aretamist 

vältimaks ulatuslikke saagikadusid tulevikus. Seda ka täna haigustele hästi vastu pidavate 

taliotrade puhul, mille vähene haiguste negatiivne mõju võib tulevikus uute haigusrasside 

levimisega tõusta kõrgemaks ja enam kahju tekitavaks.  

Sarnaselt eelnevates töödes väljatoodule, leidus ka antud töös taliviljadel enam erinevaid 

haigustekitajaid kui suviviljadel. Seda saab selgitada antud katseaasta 

ilmastikutingimustega, mis olid taliviljade nakatumisohtlikumate kasvufaaside perioodil 
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nakatumiseks soodsad, samas kui suviviljade vastuvõtlikus kasvufaasis polnud olud niivõrd 

soodsad.  
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5. KOKKUVÕTE 

Käesolevas tööd kirjeldati jahukaste, võrklaiksuse, äärislaiksuse, helelaiksuse ja 

pruunlaiksuse, kroonrooste, kollase rooste, odra-leherooste ja kõrreliste leherooste lööbimist 

ja arengut suvi- ja taliteraviljadel. Talinisu sortidest kõige tugevamate haigustunnuste 

lööbimisega olid Edvins ja Fredis ning kõige nõrgematega Skagen ja Kallas. Taliodral 

vastavalt intensiivseimate haigusnähtudega KWS Kosmos ja madalamatega KWS Tenor. 

Suviviljadest nisul kõrgeima nakatumisega Hiie ja Mooni ning madalaimaga WPB Lambada 

ja WPB Match, suviodral tugevaima lööbimisega Brage ja Kaarle ning nõrgemaga Iron ja 

Montoya ja kaeral kõrgeima lööbimisega Peppi ning madalaimaga Caddy. Samuti saab töö 

põhjal väita, et madalama nakatumistasemega ja väikese saagierinevusega sortidel pole 

majanduslikult ega integreeritud taimekaitse seisukohast fungitsiidide kasutamine 

õigustatud.  

Katsetulemustes esines kõrvalekaldeid sordikirjeldustest haiguskindluse osas. Kõigi sortide 

puhul oli tegemist teiste riikide sortidega ning erinevus võib olla tingitud haigustekitajate 

rassidest või ebasoodsatest oludest sordile ning sellest tulenevast haiguste intensiivsemast 

nakkusest ja lööbimisest. Erinevus võib olla tingitud haigustüvedest, millele sortide 

resistentsus on madalam või ebasobilikest oludest sordile ning sellest tulenevast haiguste 

intensiivsemast nakkusest ja lööbimisest. Samuti võivad erinevused sordikirjeldustest olla 

tingitud haiguste ja ka peremehe muteerumisest nagu on välja toodud ka töö kirjanduse 

ülevaates.  

Valdava enamuse haiguste puhul õigustas ennast Fieldclimate.com ilmaandmete põhiste 

haigusmudelite ennustus haigestumisele. Vaid võrklaiksuse puhul oli infektsiooni 

tõenäosuse hinnang null, kuid haigusnähte taimedel siiski esines. Seega on antud töö 

andmete põhjal tegemist usaldusväärse tööriistaga valdava enamuse levinumate 

taimehaigustega nakatumise seireks ja ennustamiseks ning vajadusel taimekaitsetööde 

planeerimiseks vastuvõtlikematele sortidele.  

Ilmastik taimede haigustega nakatumise perioodil erines pikajalisest keskmisest 

sademeterohke mai poolest. See lõi ka taimede nakatumiseks soodsad olud, kuna niiskusel 

on temperatuuri kõrval taimede seenhaigustega nakatumise toimumiseks oluline roll. Juunis 

ja juuli alguses oli sademeid keskmisest oluliselt vähem ning temperatuurid seenhaigustele 

ebasoodsalt kõrged. Sellest hoolimata avaldus haigustunnuseid.  

Samuti näitas haigustunnuste vaatluskuupäevade ja sellele eelnenud ilmastiku analüüs 

valdaval osal haigustest ühtivust kirjanduses välja toodule. Leidis kinnitust kirjanduslikus 
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ülevaates välja toodud väide, et varajasemat sordid on haigustele vastuvõtlikumad ning 

haigused lööbivad neil seetõttu tugevamini.  

Seega said kõik töö eesmärgid täidetud. Hüpotees 1 leidis kinnitust, st valdava osa sortide 

Eestis kasvatamine on õigustatud. Samuti leidis kinnitust hüpotees 2 ehk enamuse haiguste 

puhul vastab lööbimine prognoosile. Siiski esines mõlema puhul erandeid: leidub sorte, mille 

piirkonnas kasvatamine pole mõistlik ning võrklaiksuse lööbimine ei vastanud 

haigusprognoosile.  

Kindlasti on vajalik seiret jätkata kogumaks pikajalisi andmed ja jälgimaks sortide 

haiguskindluse muutumist, mis tuleneb uute haigusrasside tekkimisest ja Eestisse jõudmisest 

ja samuti arengutest sortide aretustöös. 
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6. SUMMARY 

In this work the susceptibility of oat, winter and spring barley and wheat varieties to several 

diseases which were powdery mildew, net blotch, scald, septoria tritici blotch, spot blotch, 

crown rust, yellow rust, barley brown rust and brown rust were being studied. The most 

infected varieties of the winter wheat were Edvins and Fredis and the least infected Skagen 

and Kallas. For the winter barley, KWS Kosmos had the highest disease rates and KWS 

Tenor the lowest. Hiie and Mooni were the most infected spring wheat varieties and WPB 

Lambada and WPB Match had the least disease symptoms. Spring barley varieties Kaarle 

and Brage had the highest and Iron and Montoya the lowest infection occurrence. The oat 

variety Peppi had the most severe symptoms of disease, while Caddy had the least. In 

conclusion, the varieties with lower infection levels should not need treatments with 

fungicides.  

There were differences to the expected disease resistances found in this trial. All of the cereal 

varieties for which these discrepancies were observed, were originally bred in foreign 

countries. Therefore the differences may have arisen due to different disease races that are 

present in the region. Furthermore, suboptimal environmental conditions for these plant 

varieties in question, may have been a contributed too. Additionally, mutations in the host 

plant, as well as in the pathogen, may have been a reason.  

For the majority of the diseases, the disease models predicted infection time correctly. The 

only exception was the net blotch, for which the model predicted no chance of infection. 

Yet, disease symptoms were found on the barley plants. Therefore, it can be concluded, that 

the Fieldclimate.com disease prediction models are accurate for disease infection prediction 

and monitoring.  

The weather during the period of possible infection differed from the long-term average, –

with heavy precipitation being observed in May. This created suitable conditions for fungal 

plant diseases, as the humidity, along with temperature, are both crucial weather factors 

strongly influencing infection rates and overall development process of diseases. In June and 

July less rain precipitated than in on average and temperatures were higher than optimal for 

the infection and development of the diseases. Despite that disease symptoms were present.  

Moreover, the comparison of disease expression and weather data showed that the conditions 

mentioned in the literature were respective to the conditions before the infection.  
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Furthermore, it was confirmed that the earlier varieties are more susceptible to diseases than 

the middle ripening and late varieties and the disease symptoms in those are more severe 

than on the later ones.  

To sum it up, the aims of the work were fulfilled. The hypothesis 1 was proven and 

cultivating majority of the varieties in our conditions was justified. The hypothesis 2 was 

also proven and most of the diseases behaved according to the prognoses model. Yet, there 

was also one exception which was net blotch.  

It is definitely necessary to continue this research in order to keep collecting long-term data. 

Monitoring is necessary to notice emergence of new disease races and their arrival in Estonia 

as well as provides feedback on the breeding done so far. 
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Calixo  Varajane (4) Hea (4) Secobra Saatzucht 

GmbH, Saksamaa (1) 

Triticum 

aestivum L. 

Cornetto Keskvalmiv 

(5) 

Keskmine, 

vastuvõtlikum 

kollasele roostele 

ja helelaiksusele, 

keskmisest vähem 

vastuvõtlik 

pruunroostele (5) 

hea resistentsus 

jahukastele (5) 

Secobra Saatzucht 

GmbH, Saksamaa (1) 

Triticum 

aestivum L. 

Happy Hiline (6) Vastuvõtlikum 

kõrreliste 

helelaiksusele (6) 

Lantmännen ek. för., 

Rootsi 

(1) 

Triticum 

aestivum L. 

Hiie Keskvarajane 

(7) 

Hea haiguskindlus 

(7)  

Eesti Taimekasvatuse 

Instituut, Eesti (1) 
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madalam 
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Secobra Saatzucht 

GmbH, Saksamaa (1) 

Triticum 

aestivum L. 

Mooni  Varajane (7) Vastuvõtlikum 

jahukastele, hea 

helelaiksuskindlus 

(7) 

Boreal Plant Breeding 

Ltd. ja ETKI, Eesti ja 

Soome (1) 
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Triticum 

aestivum L. 

Sorbas Hiline (8) Keskmine 

haiguskindlus, 

vastuvõtlikum 

jahukastele (8) 

Deutsche 

Saatveredelung AG, 

Saksamaa (1) 

Triticum 

aestivum L. 

Specifik Keskvalmiv 

(7) 

Hea haiguskindlus 

(7) 

Lemaire Deffontaines, 

Prantsusmaa (1) 

Triticum 

aestivum L. 

WPB 

Match 

Keskvalmiv 

(17) 

- Wiersum 

Plantbreeding B.V, 

Holland. (1) 

Hordeum 

vulgare L. 

Avalon Keskvalmiv 

(9) 

Keskmine 

haiguskindlus 

levinumatele 

lehehaigustele, 

väga hea 

haiguskindlus 

pruunroostele, sh 

mahe standardsort 

Saksamaal (9) 

Vastuvõtlikum 

ääris ja 

võrklaiksusele (2) 

Saatzucht Josef Breun 

GmbH & Co. KG, 

Saksamaa (1) 

Hordeum 

vulgare L. 

Iron Hiline (4) Vähem 

vastuvõtlik 

jahukastele, 

võrklaiksusele, 

äärislaiksusele, 

vastuvõtlikum 

pruunlaiksusele 

(4) 

Nordic Seed A/S, 

Taani ja Saksamaa (1) 

Hordeum 

vulgare L. 

KWS Irina Hiline (6) Vastuvõtlikum 

pruunlaiksusele ja 

võrklaiksusele, 

vähem vastuvõtlik 

KWS Lochow GMBH, 

Saksamaa (1) 
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äärislaiksusele, 

jahukastele (6) 

Hordeum 

vulgare L. 

Maali Keskvalmiv 

(7) 

Suhteliselt 

vastupidav pruun-

, võrk- ja 

äärislaiksusele, 

vastuvõtlikum 

jahukastele (7) 

ETKI, Eesti (1) 

Hordeum 

vulgare L. 

Soldo Keskmine 

(10) 

Hea haiguskindlus 

(10)  

Nordsaat Saatzucht 

GmbH, Saksamaa (1) 

Hordeum 

vulgare L. 

Montoya Keskmine 

(10) 

Keskmine/hea 

haiguskindlus 

(10) 

Ackermann Saatzucht 

GmbH & Co. KG, 

Saksamaa (1) 

Hordeum 

vulgare L. 

Brage Varajane (6) Hea 

haiguskindlus, 

vastuvõtlikum 

jahukastele (6) 

Graminor AS1 (Norra) 

(1) 

Hordeum 

vulgare L. 

Jyvä Varajane (18) Hea võrklaiksuse 

taluvus, madalam 

äärislaiksuse ja 

jahukaste taluvus 

(18) 

Boreal Plant Breeding 

Ltd., Soome (1) 

Hordeum 

vulgare L. 

Kaarle Varajane 

(hilisem kui 

Jyvä) (11) 

Üldine 

haiguskindlus on 

väga hea. 

Suurepärane 

vastupidavus 

ääris- ja 

võrklaiksusele 

(11) 

Boreal Plant Breeding 

Ltd., Soome (1) 

Hordeum 

vulgare L. 

Vertti väga varajane 

(11) 

Väga hea 

vastupidavus 

ääris- ja 

Boreal Plant Breeding 

Ltd., Soome (1) 
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võrklaiksusele. 

Vastuvõtlikum 

jahukastele (11) 

Avena 

sativa L.  

Peppi Varajane (11) Samaväärne teiste 

varajaste 

sortidega (11) 

Boreal Plant Breeding 

Ltd., Soome(1) 

Avena 

sativa L. 

Donna  Hiline (11) Hea 

haiguskindlusega 

(11) 

Boreal Plant Breeding 

Ltd., Soome (1) 

Avena 

sativa L. 

Galant keskvalmiv 

kuni hiline (6) 

Keskmine kuni 

hea haiguskindlus 

(6) 

Lantmännen SW Seed, 

Rootsi(1) 

Avena 

sativa L. 

Caddy Keskvalmiv 

(8) 

Keskmine 

vastuvõtlikus 

jahukastele, 

keskmisest 

vastuvõtlikum 

laiksustele (8) 

Nordsaat Saatzucht 

GmbH, Saksamaa (1) 

Avena 

sativa L. 

Symphony Keskvalmiv 

(4) 

Vähem 

vastuvõtlik 

jahukastele ja 

helelaiksus, 

vastuvõtlikum 

kroonroostele (4) 

Nordsaat Saatzucht 

GmbH, Saksamaa (1) 

Avena 

sativa L. 

Niklas Varajane (11) Keskmine 

haiguskindlus 

(11) 

Boreal Plant Breeding 

Ltd., Soome (1) 

Avena 

sativa L. 

Apollon Keskvalmiv 

(10) 

Jahukastele 

keskmine 

vastuvõtlikkus 

(10) 

Nordsaat Saatzucht 

GmbH, Saksamaa (1) 
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Avena 

sativa L. 

Viviana  Hiline (11) Keskmine 

vastupidavus 

haigustele (11) 

Boreal Plant Breeding 

Ltd., Soome (1) 

Hordeum 

vulgare L. 

Frigg Hiline (2) Väga hea 

haiguskindlusega 

(2) 

Sejet Planteforædling 

I/S, Taani (1) 

Hordeum 

vulgare L. 

KWS 

Keeper 

Keskmine 

kuni hiline 

(12) 

Hea 

haiguskindlus: 

keskmine 

vastuvõtlikkus 

jahukastele, 

äärislaiksusele, 

keskmisest 

madalam 

vastuvõtlikkus 

võrklaiksusele, 

leheroostele (12) 

KWS Lochow GmbH, 

Saksamaa (1) 

Hordeum 

vulgare L. 

KWS 

Tenor 

Varajane (6) Vastuvõtlikum 

haigustele kui 

KWS Orbit (6) 

KWS Lochow GmbH, 

Saksamaa (1) 

Hordeum 

vulgare L. 

Mizzi  Keskvalmiv 

(7) 

Hea haiguskindlus 

(7) 

Saatzucht Josef Breun 

GmbH & Co. KG, 

Saksamaa (1) 

Hordeum 

vulgare L.  

Yukon Varajane (17) - Saatzucht Streng-

Engelen GmbH & Co. 

KG, Saksamaa (1) 

Hordeum 

vulgare L. 

KWS 

Meridian  

Varajane (12) Keskmise 

haiguskindlus 

jahukastele, 

roostele, 

võrklaiksusele 

keskmisest 

kõrgem ja 

 

KWS Lochow GmbH, 

Saksamaa (1) 
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äärislaikuseusele 

keskmisest 

madalam (12) 

Hordeum 

vulgare L. 

KWS 

Wallace  

Varajane (12) Keskmisest 

vastuvõtlikum 

jahukastele, 

äärislaiksusele, 

vastuvõtlik 

leheroostele (12) 

KWS Lochow GmbH, 

Saksamaa (1) 

Hordeum 

vulgare L. 

Anja Keskvalmiv 

(9) 

Eriti kõrge 

vastupidavus 

odra-leheroostele, 

äärislaiksusele (9) 

Saatzucht Josef Breun 

GmbH & Co. KG, 

Saksamaa (1) 

Hordeum 

vulgare L. 

KWS 

Orbit 

Keskmine 

(12) 

Keskmine 

vastuvõtlikkus 

jahukastele, 

võrklaiksusele, 

keskmisest 

kõrgem 

äärislaiksusele ja 

leheroostele. (12) 

KWS Lochow GmbH, 

Saksamaa (1) 

Hordeum 

vulgare L. 

KWS 

Kosmos 

Varajane (17) Keskmisest 

madalam 

vastuvõtlikkus 

jahukastele, 

võrklaiksusele ja 

äärislaiksusele, 

tugev 

vastuvõtlikkus 

leheroostele. (12)

  

KWS Lochow GmbH, 

Saksamaa (1) 

Triticum 

aestivum L. 

Creator Hiline (13) Hea 

haiguskindlus: 

Sejet Planteforædling 

I/S, Taani (1) 
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väga tugev 

haiguskindlus 

kõrreliste 

helelaiksuse 

vastu, madal 

vastuvõtlikkus 

jahukastele ja 

pruunlaiksusele 

(13) 

Triticum 

aestivum L. 

Edvins Varajane (7) Keskmine. Hea 

haiguskindlus 

jahukastele, 

keskmine 

haiguskindlus 

helelaiksusele (7) 

SPP State Stende 

Cereals Breeding 

Institute, ETKI, Eeti ja 

Läti (1) 

Triticum 

aestivum L. 

Fredis Varajane (7) Vastuvõtlikum 

jahukastele ja 

lehelaiksusele (7) 

SPP State Stende 

Cereal Breeding 

Institute, Läti (1) 

Triticum 

aestivum L. 

Ada Keskvarajane 

(7) 

Jahukastekindel, 

vastuvõtlik 

helelaiksusele (7) 

LAMMC Leedu 

Maaviljeluse Instituut 

(1) 

Triticum 

aestivum L. 

RGT 

Reform 

Kesk- kuni 

hilisvalmiv 

(14) 

Hea haiguskindlus 

helelaiksusele, 

jahukastele, 

kollasele ja 

pruunile roostele 

(14) 

Societe RAGT 2N, 

Prantsusmaa (1) 

Triticum 

aestivum L. 

Julius Hiline (4) Vähe vastuvõtlik 

jahukastele ja 

pruunroostele, 

kõrgem 

vastuvõtlikkus 

helelaiksusele (4) 

KWS Lochow GmbH, 

Saksamaa (1) 
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Triticum 

aestivum L. 

Skagen Keskvalmiv 

(4) 

vähe vastuvõtlik 

pruunroostele, 

keskmine 

vastuvõtlikkus 

jahukastele, 

pruunlaiksustele, 

kõrgem 

vastuvõtlikkus 

kõrreliste 

helelaiksusele (4) 

Nordic Seeds A/S, 

Taani (1) 

Triticum 

aestivum L. 

Malunas Keskvalmiv 

(4) 

Väga hea 

haiguskindlus 

jahukastele (4) 

Nordic Seeds A/S, 

Taani (1) 

Triticum 

aestivum L. 

KWS Emil Keskvalmiv 

(6) 

Hea jahukaste ja 

helelaiksuskindlus 

(6) 

 KWS Saat SE, 

Saksamaa (1) 

Triticum 

aestivum L. 

Ramiro Varajane (6) Vähevastuvõtlik 

jahukastele 

roostetele, 

keskmiselt 

vastuvõtlik 

helelaiksusele (6) 

Lantmännen SW Seed. 

Rootsi (1) 

Triticum 

aestivum L. 

Bohemia Keskvalmiv 

(2) 

Väga hea 

vastupidavus 

haigustele. 

vähevastuvõtlik 

jahukastele ja 

pruunroostele, 

väga hea 

vastupidavus 

laiksustele (2) 

Selgen A.S., Tšehhi (1) 
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Triticum 

aestivum L. 

Ceylon Hiline (17) Keskmise 

haiguskindlusega 

(17) 

Lantmännen ek. för., 

Rootsi (1) 

Triticum 

aestivum L. 

Toras Keskvalmiv 

(3) 

Keskmisest 

vähem vastuvõtlik 

DTR, vastuvõtlik 

kollasele roostele, 

vähevastuvõtlik 

leheroostele, 

keskmine 

vastuvõtlikkus 

jahukastele, 

keskmine 

vastuvõtlikkus 

helelaiksusele 

 (3) 

Lantmännen SW Seed 

Hadmersleben GmbH, 

Rootsi (1) 

Triticum 

aestivum L. 

Ruske  Varajane (7) Kõrgema 

vastuvõtlikusega 

haigustele (7) 

ETKI, Eesti (1) 

Triticum 

aestivum L. 

Janne Keskvalmiv 

(15) 

Hea 

haiguskindlusega 

(15) 

Limagrain, Saksamaa 

(1) 

Triticum 

aestivum L. 

Julie Keskvalmiv 

(2) 

Vähem 

vastuvõtlik 

helelaiksusele ja 

DTR-ile (2) 

Selgen A.S., Tšehhi (1) 

Triticum 

aestivum L. 

Kallas Keskvalmiv 

(7) 

Keskmine 

vastupidavus 

laiksustele, hea 

vastupidavus 

jahukastele (7) 

Leedu 

põllumajandusinstituut, 

ETKI (1) 

Triticum 

aestivum L. 

KWS 

Spencer 

Keskvalmiv 

(12) 

Hea vastupidavus 

lehelaiksustele ja 

KWS Lochow GmbH, 

Saksamaa (1) 
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pruunroostele 

väga hea 

vastupidavus 

kollasele roostele, 

madal 

vastuvõtlikkus 

jahukastele (12) 

Triticum 

aestivum L. 

Norin Keskvalmiv 

(17) 

Keskmisest 

madalam 

vastuvõtlikus 

jahukastele, 

vastuvõtlik 

kollasele roostele, 

hea vastupidavus 

nisu 

helelaiksusele (3) 

Syngenta 

Hadmersleben GmbH 

(1) 

 

1 – CPVO Variety Finder 

2 – KEVILI, Annuk, T.  

3 – Syngenta 

4 – Baltic Agro  

5 – Secobra Saatzucht GmbH 

6 – Scandagra  

7 – Eesti Taimekasvatuse Instituut 

(ETKI) 

8 – Saaten Union 

9 - Breun Seed GmbH & Co  

10 – Asat OÜ  

11 – Boreal Plant Breeding  

12 – KWS Lochow  

13 – Sejet Plantefoaedling 

14 – RAGT  

15 – Oilseeds 

16 – Selgen A.S.  

17 – PMK sordivõrdluskatsete 

andmebaas 

18 – Oidermaa Seemnekeskus 
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