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SAATEKS
Kartul on üks taimehaigustest ja kahuritest kõige enam ohustatud kultuure, 

millega on seotud suur arv ohtlikke taimekahjustajaid. Kartulit kahjustavatest 
haigustest ja kahjuritest hoidumiseks ja tõrjeks on äärmiselt oluline nende 
tundmine ja levikuteede teadmine. Käesolev käsiraamat pakubki selles osas kõigile 
kartulikasvatajatele tuge. Eelmine sarnane käsiraamat, pea 15 aastat tagasi ilmunud 
„Kartuli haigused ja kahjurid ning nende tõrje”, sai koheselt suure nõudluse osaliseks, 
mis näitas kartulikasvatajate suurt vajadust sellelaadse trükise järele. 

Eelmise käsiraamatu ilmumisest möödunud aja jooksul on mõnevõrra muutunud 
ohtlike taimekahjustajate, varem tuntud kui karantiinsed taimekahjustajad, 
nimekiri. Ohtlike taimekahjustajate esinemine toob kartulikasvatajatele kaasa suured 
kulutused. Ohtlike taimekahjustajatega saastunud kartulipartiid ei või kasutada ning 
seatakse piirangud saastunud põldude ja hoidlate kasutamisele. Kõige suuremat ohtu 
kujutavad ohtlikud taimekahjustajad seemnekartuli kasvatajatele. 

Käesolevas käsiraamatus on põhjalikult täiendatud enesekontrolli ja riskianalüüsi 
põhimõtteid kartuli seemnekasvatuses. Hetkel kehtiva seadusandlusega kooskõlas 
olevad enesekontrolli ja riskianalüüsi näidised on allalaetavad Eesti Taimekasvatuse 
Instituudi kodulehelt ning kõik seemnekartuli tootjad saavad neid kohandada ja 
kasutada vastavalt oma ettevõtte tingimustele http://taim.etki.ee/teabematerjalid 
Integreeritud taimekaitse põhimõtetest lähtuvalt on varasemast tunduvalt enam 
keskendutud taimehaigustest ja kahjuritest hoidumise ennetavatele meetmetele. 

Loodan, et kartuli kahjustajate käsiraamat leiab kasutamist paljude 
kartulikasvatajate poolt.

Mati Koppel
koostaja 
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 INTEGREERITUD TAIMEKAITSE PÕHIMÕTTED
Integreeritud taimekaitse tähendab bioloogiliste, mehaaniliste ja keemiliste 

taimekaitsevõtete omavahelist kombineerimist viisil, mis väldib taimekahjustajate 
esinemist või hoiab nende esinemise allpool majandusliku kahju tekkimise ulatust. 
Eelistatakse taimekahjustajate levikut ennetavaid taimekaitseabinõusid. Taime-
kahjustajaid tõrjuvaid võtteid kasutatakse vaid reaalsel vajadusel ja tõhusate 
alternatiivsete tõrjemeetodite puudusel hoides nende kasutamise majanduslikult ja 
ökoloogiliselt põhjendatud tasemel. Taimekaitsevahendite kasutamisega seotud riskid 
inimese tervisele ja keskkonnale on vähendatud või viidud miinimumini.

Integreeritud taimekaitse üldistele põhimõtetele vastavad tegevused jagunevad 
kolme etappi:

taimekahjustajate leviku ennetamine ehk kaudne taimekaitse,• 
kohapealne vaatlus taimekahjustajate esinemise tuvastamiseks ja tõrjevajaduse • 

otsustamiseks,
otsene taimekaitse ehk kahjustajate tõrje.• 

HAIGUSTÕRJE MEETMED
Kultuuride järgnevus külvikorras• 
Haiguskindlate sortide kasvatamine• 
Masinate, seadmete ja hoidla regulaarne puhastamine ning desinfi tseerimine• 
Seemnekartulil mugulaanalüüside tegemine • 
Seemnekartuli puhtimine• 
Ilmaprognoosi ja haiguste riskimudelite kasutamine pritsimisvajaduse • 

otsustamisel
Erineva toimeviisiga fungitsiidide kasutamine• 
Fungitsiidiresistentsuse vältimiseks tugevasti nakatunud põldude pritsimisest hoi-• 

dumine

KAHJURITÕRJE MEETMED
Kultuuride järgnevus külvikorras• 
Tööde vältimine kahjuritest saastunud või teadmata ajalooga põldudel• 
Masinate ja seadmete regulaarne puhastamine• 
Kahjurite looduslike vaenlaste leviku soodustamine• 
Põldvaatluste tegemine pritsimisvajaduse otsustamiseks• 
Taimekahjustajate taluvuslävede arvestamine pritsimisotsuste tegemisel• 
Erineva toimeviisiga insektitsiidide kasutamine• 
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ENESEKONTROLLI JA RISKIANALÜÜSI PÕHIMÕTTED 
SEEMNE KARTULI KASVATAMISEL 

Vastavalt põllumajandusministri määrusele 03.05.2006 nr 58 „Seemnekartuli 
kate gooriad ning seemnekartuli tootmise ja turustamise nõuded” peab alates 1. aprillist 
2019. a seemnekartuli ja säilitussordi seemnekartuli tootmise või turustamisega 
tegeleja koostama enesekontrolli plaani. Enesekontrolli plaani eesmärk on ennetada 
ohtlike ja kartuli kvaliteeti vähendavate taimekahjustajate tootmisüksusesse sattumist 
ja vältida nende levikut. Enesekontrolli plaan kirjeldab tulenevalt tootmismeetodist 
tootmise kriitilisi punkte ja nendes rakendatavaid meetmeid.

Enesekontrolli käigus hinnatakse taimekahjustajate võimalikke tootmis üksusesse 
sattumise teid ja viise (ohutegureid) ning iga taimekahjustajaga seotud riskide taset 
ning esinemise tõenäosust (riski suurust). Alates keskmise suurusega riskist on vajalik 
abinõude rakendamine tuvastatud riskide vältimiseks. Analüüsitakse rakendatavate 
tõrjemeetmete vajadust ja piisavust taimekahjustajate leviku vältimiseks. 

Enesekontrollil hinnatakse järgmiste taimekahjustajate võimalikke allikaid, 
leviku võimalusi ja nendega seotud riski suurust. 

Ohtlikud taimekahjustajad: ringmädanik, pruun-baktermädanik, kartuli värtna-• 
viroid, kartulivähk, kartuliingerjas.

Seemne- ja mugulakvaliteeti vähendavad taimekahjustajad: märgmädanik ja • 
varrepõletik, kartuli-mustkärn, harilik kärn, kartuli-süvikkärn, hõbekärn, kartuli-
mardikas, kollane kartuli-kiduuss, valkjas kartuli-kiduuss, kartuli viirushaigused, 
mugula pruunmädanik, kuivmädanik.

Taimekahjustajate allikad: nakatunud seemnemugulad ja taimed, saastunud • 
masinad ja taara, taimekahjustajate säilimine mullas, taimekahjustajate säilimine 
hoidlas.

Taimekahjustajate leviku viisid: levik mugulapartiidega, levik saastunud mulla • 
või masinatega, levik otsesel kontaktil, levik saastunud naaberpõldudelt.

Enesekontrolli etapid ja olulisemad tegevused
Riskianalüüsi käigus hinnatakse järgnevate tegevuste ja tingimuste täitmise 

määra. Juhul kui mõnda tegevust või tingimust ei suudeta täita, tuleb hinnata sellega 
seotud riski suurust seemnekartuli tervislikule seisundile. 

Enne mugulate mahapanekut 
Seemnekartuli hankimine usaldusväärselt tarnijalt. Kasuta ainult teadaoleva • 

päritoluga, tuntud seemnekasvatajalt pärinevat sertifi tseeritud seemnekartulit. 
Puhaste pakendite ja transpordivahendite kasutamine. Vältida tuleb korduv-• 

kasutatavaid kotte või konteinereid.
Sordi valik vastavalt kasvatuseesmärkidele, mullastikule ja kasvatustehnoloogiale • 

(sordi kvaliteediomadused, haiguskindlus, turustamise võimalused, jne). Sordi 
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resistentsus olulisematele haigustekitajatele. Erilist tähelepanu tuleb pöörata 
sordi viiruskindlusele ja viirusnakkuse sümptomite avaldumisele. Vältida viirustele 
vastu võtlikke sorte ning eelistada selgeid sümptomeid näitavaid sorte. Tähelepane-
likum tuleb olla sortidega, millel viirusnakkus esineb peiteliselt või viirusnakkuse 
visuaalne hindamine on raskendatud tulenevalt lehekujust või värvusest. 

Viljavahelduse nõuetest kinnipidamine, kartuli kasvatamine samal põllul mitte • 
enne 5 aastat. Erilist tähelepanu pöörata kartulikasvatusele spetsialiseerunud 
ettevõtetes, kus kartuli iseenesele järgnemine külvikorras on sagedane. 

Sobiva mullastikuga põllu valik. Erilist tähelepanu pöörata heterogeensete • 
muldade korral.

Regulaarne mullaanalüüside tegemine kartuli-kiduussi tsüstide avastamiseks.• 
Mahapandavate mugulate (nii oma, kui ostetud seemnekartuli) kvaliteedi • 

analüüs seemnekartuliga edasikanduvate haiguste (harilik-, must- ja hõbekärn, 
mädanikud jt) avastamiseks.

Nakatunud mugulate eemaldamine seemnemugulate hulgast. Mädade ja tugeva • 
must-, hõbe- ja hariliku kärna nakkusega mugulate väljasorteerimine. 

Mustkärna ja tõusmepõletiku ning hõbekärna vältimiseks kasuta puhtimist ning • 
seemnemugulate eelidandamist. Pane kartul maha sooja, üle 10 °C mulda. 

Viirusnakkuse ohu vältimiseks on vajalik seemnepõldude piisav isolatsioon • 
tarbe põldudest ja madalama kategooria seemnepõldudest. 

Mullaga levivate kartulikahjustajate (kiduuss, kartuliingerjas jt) vältimiseks • 
hoidu masinate kasutamisest võõrastel põldudel.

Kartuli kasvuperioodil
Alusta seemnepõllu puhastamist haigustunnustega ja mitte-sordiehtsatest • 

taimedest võimalikult varakult (vahetult pärast kartuli tärkamist). 
Väldi hariliku kärna nakkust kergematel muldadel (vihmutamine mugulate • 

moodustumise ajal). 
Tee viirusnakkuse varaseks avastamiseks kõrgema kategooria seemnepõldudel • 

leheanalüüse. 
Viirusnakkust edasikandvate lehetäide õigeaegseks avastamiseks kasuta põllul • 

kollaseid püüniskausse. Viirusnakkusega taimede tuvastamiseks vaatle regulaarselt 
seemnepõlde ning ka naabruses asuvaid tarbekartuli põlde. 

Viirusnakkuse edasikandumise vältimiseks tee regulaarset lehetäide tõrjet (mine-• 
raalõli, süsteemsete- ja kontaktsete insektitsiidide kasutamine).

Õigeaegne pealsete eemaldamine sõltuvalt lehetäide/viiruste esinemisest ning • 
kasvatatavast kartulisordist ja selle kategooriast. Vajadusel kasuta koos mehhaanilist 
ja keemilist pealsete eemaldamist. Pärast pealsete eemaldamist jälgi uute pealsete 
kasvu, need on äärmiselt atraktiivsed putuksiirutajatele ja võivad olla suureks 
viirusnakkuse allikaks. Vajadusel korda pealsete eemaldamist. 
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Viirusanalüüsi tulemused sõltuvad pealsete eemaldamise ajast, kartulisordi • 
viiruskindlusest ja viirusnakkuse sümptomite avaldumise tugevusest, lehetäide 
arvukusest ja viirushaiguste survest. Kasuta proovi võtmiseks vastavat metoodikat 
ning analüüsi piisav arv mugulaid. Kõrgema kategooria partiidest kontrolli suurem 
arv mugulaid, nii on viirusnakkuse avastamise tõenäosus suurem.

Kõrgematel seemnepaljunduse kategooriatel kasuta vabatahtlikku viirusanalüüsi • 
nakkuse avastamiseks selle leviku varases staadiumis. 

Kartulikoristus
Väldi ülesvõtul mugulate vigastamist ja muljumist. Väga oluline on koristusaegne • 

mullatemperatuur, külmad mugulad vigastuvad väga kergesti. Väldi kartuli 
koristamist külma ilmaga (mullatemperatuur alla 10 °C), külmade ööde järel alusta 
koristustöödega hiljem, siis kui muld on jõudnud juba soojeneda. Väldi kartuli-
koristust märgades tingimustes.

Korista ainult kinnistunud koorega mugulaid vältimaks mustkärna nakkust. • 
Alusta põllu koristamist selle parematest osadest, madalamal ja märjemal alal • 

võib esineda märgmädanikunakkusega mugulaid. Säilita halvemate põlluosade 
(madalamad või üleujutatud osad) saak eraldi. 

Eemalda mädad (ema)mugulad enne kartuli hoiustamisele panekut. • 
Nakkuse edasikandumise vältimiseks puhasta ja desinfi tseeri kartulikombaini • 

seemnepartiide vahel. 

Säilitamine ja hoiustamine
Puhasta ja desinfi tseeri hoidla enne uue saagi koristust. Hoidlapõrandale • 

kogunevas mullas ja tolmus säilivad mitmed haigustekitajad. Puhasta põrandat 
regulaarselt. 

Tähista kõik seemnepartiid, see võimaldab jälgida seemnemugulate liikumist • 
ning analüüsida ja lahendada hiljem võimalikke haiguste leviku probleeme. 

Ole tähelepanelik seemnekartuli hoiustamisel juur- ja puuviljahoidlates. Väldi • 
puuviljade ja kartuli hoiustamist samas ruumis. 

Ole tähelepanelik seemnekartuli säilitamisel ruumides, kus varem on kasutatud • 
idanemist pidurdavaid kemikaale. Kemikaalid võivad hoidlas säilida väga pikka 
aega ja vähendada seemnekartuli idanevust. 

Kartuli säilimise tagamiseks hoia hoidlas õiget temperatuuri-, niiskus- ja • 
ventileerimisrežiimi. Rakenda erinevaid režiime raviperioodil, mugulate jahutamisel 
ja sorteerimisel. 

Säilita seemnekartul tarbekartulist eraldi.• 
Mugulate vigastumise vähendamiseks väldi külmade mugulate sorteerimist. • 

Vajadusel soojenda mugulaid enne sorteerimist. Mugulanakkuse edasikandumise 
vältimiseks desinfi tseeri sorteer partiide vahel.
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Kasuta ainult puhtaid transpordivahendeid ja puhast taarat. Eriti hoolikalt kont-• 
rolli puhtust võõra transpordi ja taara kasutamisel. 

NÄIDIS
Seemnekartuli ja/või säilitussordi seemne kartuli tootmisega 
tegeleva tarnija enesekontrollisüsteem ja riskianalüüs

Järgnevat enesekontrollisüsteemi näidist on seemnekartuli kasvatajatel võimalik 
kohandada oma ettevõtte tingimustele kirjeldades kõikides punktides oma ettevõtte 
konkreetseid tingimusi.

Koostamise aeg: 02.02.2020
Ettevõte: Kartul OÜ
Taimetervise registri nr: 5555
Aadress: Hoidla 1, Kartulimaa
Kontaktandmed: e-mail kartul@kartul.ee telefon 556 6777

Enesekontrolli eest vastutav isik: Ants Kuusk
Kontaktandmed: e-mail ants@kartul.ee telefon 5566 6777
Koostaja: Anna Abiline

Ettevõtte lühikirjeldus

Maakasutus
Ettevõtte kasutab x hektarit põllumaad, millest omandis on y hektarit. Lisaks 

kartulile kasvatatakse veel teravilja ja rapsi. Külvikorras kordub kartul iga viie aasta järel.
Ettevõttes kasvatatakse seemnekartulit x hektaril ja tarbekartulit y hektaril 

aastas. Kartulikasvatuseks kasutatakse oma valduses paiknevaid põlde / rendimaid / 
naabrilt vahetatud maid. 

Kartulikasvatuseks kasutatavast maast on x hektarit niisutatav. 
Piirkonnas teisi kartulikasvatajaid ei ole. Seemnekartuli põldude lähedusse jääb 

viis väikeaiapidajat, kes kasvatavad paar vagu kartulit. Neile antakse mahapanekuks 
igal aastal tasuta seemnekartul. 

Seemnekartuli tarnijad
Ettevõte ostab eliit seemnekartulit sortide ametlikelt esindajatelt. Sertifi tseeritud 

seemnekartul ostetakse 20 kg ja 1000 kg kottides. Seemnekartulit paljundatakse 
E kategooriast kuni A kategooriani. Paljundatud seemnekartulit kasutatakse oma 
põldudel mahapanekuks või turustatakse tarbekartuli kasvatajatele.
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Töötajad
Ettevõttes töötab x töötajat, kellest seemnekartuli tootmises on hõivatud y 

töötajat. Seemnekartuli tootmises kasutatakse ainult kogemustega püsitöötajaid.

Masinad
Ettevõte kasutab oma traktoreid, mullaharimisriistu, taimekaitsepritsi ja 

kartulikombaini. 
Kartuli koristamise ajal rendib ettevõte transporditöödeks traktorit.

Hoidlad
Ettevõttel on oma kartulihoidla. Seemnekartul ladustatakse eraldi löövis. Tarbe-

kartul ladustakse samas hoidlas, kuid eraldi löövis. Seemnekartul koristatakse ja 
ladusta takse konteinerites.

Kartuli sorteerimiseks on hoidlas ette nähtud eraldi ruum. Seemne kartul 
pakendatakse ja turustatakse 20 kg võrkudes ning 1000 kg kottides.

Ohtlike taimekahjustajate eelnev esinemine
Ettevõtte põllul (põllumassiiv 69555555555) tuvastati 2010. aastal kartuliingerja 

esinemine.
Ettevõtte naabruses asuval põllul (põllumassiiv 69555555666) tuvastati 

2015. a kollase kartuli-kiduussi esinemine. Nimetatud põllumassiivil hoidutakse 
kartuli kasvatamisest järgneva 5 aasta jooksul. Pärast põllul töötamist puhastatakse 
traktorite rattad ja mullaharimisriistad hoolikalt, et vältida saastunud mulla 
kandumist kartuli põldudele. 

RISKIANALÜÜS
Järgnevast tabelist saab valida ettevõttes esineda võivad riskid ja hinnata nende 

esinemise tõenäosust ning suurust. Vähemalt keskmise suurusega hinnatud riskid 
vajavad sekkumist ja meetmete rakendamist.

Tegevus Ohutegur Riski 
 tase 

Riski 
tõenäo-
sus 

Riski 
suurus

Rakendatavad abinõud 

Seemne
kartuli 
ost 

Väga vastuvõtlik sort 
viirustele või haigustele 

Kesk-
mine 

  Tutvumine sordikirjeldusega ja 
sordi valik 

Peitelise viirusnakkuse esi-
nemine 

Kesk-
mine 

  Tutvumine sordikirjeldusega ja 
sordi valik 
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Seemne
kartuli 
trans-
port 

Ohtlike taimekahjusta-
jatega saastunud trans-
pordivahendid 

Suur   Usaldusväärse partneri kasuta-
mine. Partii eraldi ladustamine 

Ohtlike taimekahjusta-
jatega saastunud taara 

Suur   Pakendite vaatlus vastuvõtul.  
Partii eraldi ladustamine 

Seemne
kartuli 
vastu-
võtmine 

Mädanike ja kärnanakkuse 
esinemine seemnekartulil 

Väike   Mugulanalüüsi tulemuste 
arvestamine, mugulate vaatlus 
vastuvõtul 

Põ
ld

ud
e 

va
lik

 

Ohtlike taimekahjustajate 
(kartuli-kiduuss, kartuli-
ingerjas) esinemine põllu-
mullas  

Suur

  Süstemaatiline mullaanalüüside 
tegemine 

Oma tarbekartuli kasvata-
mine seemnepõllu lähedal 

Kesk-
mine 

  Kaugusisolatsiooni nõuete 
arvestamine  

Haigustekitajate esinemine 
põllumullas 

Kesk-
mine 

  Viljavahelduse nõuetest kinni-
pidamine 

Oma või naabri põllul esi-
neb kartuliingerjas või kar-
tuli-kiduuss  

Suur   Kartulikasvatuse lõpetamine põl-
lul pikaks ajaks. Masinate ja mul-
laharimisriistadega ei liiguta saas-
tunud põllult kartulipõllule 

Naabri põllul kasvatatakse 
viirusnakkusega kartulit 

Kesk-
mine 

  Naabri varustamine serti-
fitseeritud seemnekartuliga 

Kõrgenenud hariliku kärna 
oht kõrge pH-ga või värskelt 
lubjatud põllul 

Kesk-
mine 

  Probleemsete põldude vältimine 

Kõrgenenud hariliku kärna 
oht kergema lõimisega 
põldudel 

Kesk-
mine 

  Põldude niisutamine 

Kõrgenenud varrepõletiku 
oht põllu liigniisketel aladel 

Suur   Probleemsete põldude vältimine  

Kõrgenenud mustkärna oht 
ebasobivate eelviljade järel 

Kesk-
mine 

  Vältida hernest ja ristikut eelvil-
jana 

M
ul

la
-

ha
rim

in
e Ohtlike taimekahjustajate 
sattumine põllule saas-
tunud traktorite või mul-
laharimisriistadega 

Kesk-
mine

  Vältida renditraktorite või -
seadmete ning teenustööde ka-
sutamist  

 
Tegevus Ohutegur Riski 

 tase 
Riski 
tõenäo-
sus 

Riski 
suurus

Rakendatavad abinõud 
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Tegevus Ohutegur Riski

 tase 
Riski 
tõenäo-
sus 

Riski 
suurus 

Rakendatavad abinõud 
M

ul
la

ha
rim

in
e 

Ohtlike taimekahjustajate 
sattumine põllule saas-
tunud traktorite või mul-
laharimisriistadega 

Kesk-
mine

  Välditakse ettevõtte tehnika 
kasutamist võõrastel põldudel 

Ohtlike taimekahjustajate 
sattumine põllule saas-
tunud traktorite või mul-
laharimisriistadega 

Kesk-
mine

  Masinate ja seadmete hoolikas 
puhastamine ja desinfit-
seerimine saastuskahtlusega 
põldudel töötamise järel 

K
ar

tu
lip

an
ek

 

Taimekahjustajate edasi-
kandumine partiide vahel 

Väike   Alustada kartulipanekut kõrge-
matest kategooriatest 

Taimekahjustajate edasi-
kandumine põldude või 
partiide vahel 

Väike   Masinate ja seadmete hoolikas 
puhastamine ja desinfit-
seerimine 

Kärnanakkuse esinemine 
seemnemugulatel 

Väike   Tugeva nakkusega mugulate 
väljasorteerimine, seemnemugu-
late puhtimine 

K
as

vu
ae

gn
e 

ho
ol

du
s 

Taimekahjustajate edasi-
kandumine vaheltha-
rimisel ja teistel 
hooldustöödel 

Kesk-
mine

  Välditakse ettevõtte tehnika 
kasutamist võõrastel põldudel 
ning renditehnika kasutamist 

Viirusnakkuse levik naka-
tunud taimedelt 

Kesk-
mine

  Umbrohutõrje umbrohtudel 
levivate viiruste vältimiseks 

Viirusnakkuse levik lehe-
täidega 

Kesk-
mine

  Lehetäide monitooring ja tõrje 
õigeaegne alustamine 

Viirusnakkuse levik naka-
tunud taimedelt  

Kesk-
mine

  Põllu mitmekordne puhasta-
mine nakatunud taimedest, al-
ustades võimalikult varakult 

Varrepõletiku ja märg-
mädaniku nakkus 

Kesk-
mine

  Põllu puhastamine nakatunud 
taimedest 

Viirusnakkuse levik mugu-
latesse 

Suur   Lehetäide monitooring ja tõrje 
ning pealsete õigeaegne eemal-
damine 

Pealsete teiskasv viirusnak-
kuse leviku allikana  

Suur   Teistkordne pealsete eemalda-
mine 

Pruunmädaniku ja kuiv-
laiksuse nakkus 

Kesk-
mine

  Efektiivne lehemädaniku ja 
kuivlaiksuse tõrje 
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Tegevus Ohutegur Riski
 tase 

Riski 
tõenäosus

Riski 
suurus 

Rakendatavad abinõud 
K

ar
tu

lik
or

ist
us

 

Mugulate vigastused 
ülesvõtul 

Väike   Järgi kartulivõtul 
mullatemperatuuri, vähemalt 
+10 °C 

Kinnistumata koor 
koristamisel soodustab 
mustkärna nakkust 

Väike   Järgi intervalli pealsete 
eemaldamisest  

Märgmädanikunakkuse 
oht madalamal või 
märjemal põlluosal 

Kesk-
mine

  Alusta kartulivõttu põllu 
parematest osadest, ladusta 
halvema põlluosa kartul eraldi 

Taimekahjustajate 
edasikandumine põldude 
või partiide vahel 

Väike   Alusta kartulivõttu kõrgema-
test kategooriatest 

Taimekahjustajate 
edasikandumine põldude 
või partiide vahel 

Väike   Masinate ja seadmete hoolikas 
puhastamine ja 
desinfitseerimine 

Taimekahjustajate 
edasikandumine põldude 
või partiide vahel 

Väike   Oma konteinerite kasutamine 
kartulivõtul ja säilitamisel 

Sä
ili

ta
m

in
e 

Mugulamädanike areng 
hoidlasse paigutamisel 

Kesk-
mine

  Optimaalse temperatuuri- ja 
niiskusrežiimi tagamine hoidlas 

Mugulamädanike levik 
hoidlas 

Kesk-
mine

  Optimaalse temperatuuri- ja 
niiskusrežiimi tagamine hoidlas 

Taimekahjustajate üle-
kandumine tarbekartulilt 

Väike   Seemnekartuli säilitamine 
eraldi hoidlas või löövis 

Taimekahjustajate 
ülekandumine partiide 
vahel 

Väike   Partiide tähistamine ning eraldi 
säilitamine. Täpne laoarvestus  

Seen- ja bakterhaiguste 
säilimine hoidlapõrandate 
mullas/tolmus 

Kesk-
mine

  Hoidlate regulaarne puhas-
tamine ja desinfitseerimine 

Seen- ja bakterhaiguste 
säilimine saastunud 
konteineritel 

Kesk-
mine

  Konteinerite puhastamine ja 
desinfitseerimine 

So
rt

ee
rim

in
e Mugulate kahjustumine ja 

nakatumine sorteerimisel 
Väike   Mugulate temperatuuri 

järgimine sorteerimisel 
Taimekahjustajate 
edasikandumine sortide 
või partiide vahel 

Kesk-
mine

  Sorteeri puhastamine ja 
desinfitseerimine partiide 
vahel 
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Tegevus Ohutegur Riski
 tase 

Riski 
tõenäo-
sus 

Riski 
suurus 

Rakendatavad abinõud 
So

rt
ee

rim
in

e 

Taimekahjustajate edasi-
kandumine sortide või 
partiide vahel 

Kesk-
mine

  Sorteerimise alustamine kõr-
gematest kategooriatest 

Mugulamädanike edasi-
kandumine sama partii 
piires 

Kesk-
mine

  Eelnev visuaalne hindamine 
ning tugevasti nakatunud par-
tiide prakeerimine 

Paken-
damine 

Taimekahjustajate edasi-
kandumine saastunud 
taaraga 

Suur   Välditakse kottide/võrkude 
korduvkasutust 

Ladus-
tamine 

Tarbe- ja seemnekartuli 
juhuslik segunemine 

Väike   Seemnekartuli ladustamine 
eraldi hoidlas  

Trans-
port 

Taimekahjustajate edasi-
kandumine saastunud 
konteineritega 

Suur   Võõraste konteinerite kasu-
tamise vältimine. Oma kon-
teinereid ei laenata välja 

 

Lisad

Seemnekartuli arvestus 
 
Põld Pindala, 

ha 
Sort Kate-

gooria 
Partii Ko-

gus 
Pakendite 
arv 

Müük 
klient 

Müük 
kogus 

         
         
 
Hoidla desinfitseerimise päevik 
 
Kuupäev Hoidla, konteiner, sorteer Kasutatud vahend Töö teostaja 
    
    
 
Masinate desinfitseerimise päevik 
 
Kuupäev Masin Kasutatud vahend Töö teostaja 
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SEENHAIGUSED
KARTULIVÄHK (SYNCHYTRIUM ENDOBIOTICUM)

Majanduslik tähtsus: Ohtlik taimekahjustaja, mille sissetoomine Eestisse ja 
levitamine on keelatud. Lühikese arengutsükli tõttu nakatab ja muudab kõlbmatuks 
suure osa saagist. Kartulivähi esinemisel keelatakse saastunud põllul kartuli 
kasvatamine aastakümneteks. 

Tunnused: Nakatuvad mugulad ja stoolonid, millel tekivad köbrulise pinnaga 
ja tumeda koega erineva kuju ja suurusega väljakasved, mis on algul kollased kuni 
helepruunid, hiljem tumenevad. Tugeva kahjustuse korral mugul deformeerub. 
Nakatunud mugulad mädanevad ülesvõtu järel kiiresti. Rohelised väljakasved võivad 
esineda ka varrealusel. Kuival suvel võib haigus esineda varjatud kujul – mugulad 
on kurrulise pinnaga või meenutab haiguspilt kärna. Järgmisel aastal niiskemates 
tingimustes annavad need mugulad juba tüüpiliste haigustunnustega taimi.

Levik: Kandub edasi haigestunud seemnekartuliga, mullaga, 
mullaharimisriistadega ning muul viisil koos mullaga. Püsieosed ei hävi seedimisel, 
seega on ka nakatunud mugulaid söönud loomade sõnnik nakkusallikaks. Nakatumist 
soodustab suur mullaniiskus ja temperatuur 15–20 °C. Püsib mullas eluvõimelisena 
kuni 40 aastat. Eestis on tuvastatud üksikleiud. 

Ennetavad meetmed: Vähikindlate sortide kasvatamine. Sertifi tseeritud 
seemne kartuli kasutamine, hoidumine teadmata päritoluga kartuli ostmisest. 

Tõrje: Keemilise tõrje vahendid puuduvad.
Kartulivähiga saastatuse korral hävitatakse saastunud maatükilt pärinevad 

kartuli mugulad ja -pealsed. Saastunud maatüki harimiseks kasutatud masinad ja 
seadmed puhastatakse mullast. Saastunud hoidla ning konteinerid puhastatakse 
mullast ja desinfi tseeritakse. Saastunud maatükil on keelatud järgneva 20 aasta 
jooksul kasvatada kartulit või ümberistutamiseks ettenähtud taimi. Saastunud 
mulda, sõnnikut, komposti ja taimejäätmeid on keelatud koguda, vedada ja 
kasutada väljaspool saastunud maatüki piire. Saastunud maatüki läheduses asuval 
saastumisohus maatükil võib kasvatada üksnes kartulivähi rassi suhtes resistentset 
kartulisorti.
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KARTULI LEHEMÄDANIK, MUGULA PRUUNMÄDANIK 
(PHYTOPHTHORA INFESTANS)

Majanduslik tähtsus: Suurimat kahju põhjustav kartulihaigus maailmas. Varasel 
lööbimisel ja haigustekitajale soodsa ilmastiku korral võib saak täielikult ikalduda. 
Tavaliselt kujunevad saagikaod 20–40% suurusteks. Nakatunud mugulad ei ole toi-
duks kasutatavad. 

Tunnused: Nakatunud vartel on mustjad veidi sissevajunud laigud, lehtedel 
hallikaspruunid kiiresti suurenevad laigud, mis niiske ilma korral kattuvad hallikasvalge 
seeneniidistiku kirmega. Haiguse arenedes kattuvad kõik lehed laikudega, tõmbuvad 
mustaks ja taim kuivab. Mugulatel on veidi sissevajunud hallikad laigud. Koore pin-
nalt levivad mugula sisemusse hajusad kuivad punakaspruunid laigud. 

Levik: Levinud kõikjal. Kandub edasi 
nakatunud mugulatega. Haigus võib säilida 
oospooridena mullas eluvõimelis ena 4 kuni 
5 aastat. Nakatumiseks on vajalik vähemalt 
10 tunnine periood, mil õhutemperatuur on 
üle 10 °C ja õhuniiskus on üle 85%. Haiguse 
arengut soodustab kõrge õhuniiskus tempe-
ratuuril 10 kuni 20 °C. 

Ennetavad meetmed: Külvikorras vähemalt 5 aastase vahe hoidmine kartuli 
kordumisel samal põllul. Kartuli kasvatamine avatud põllul, kus pealsed kuivavad 
kiiremini. Haiguskindlate sortide kasvatamine. Nakatunud mugulate hoolikas 
väljasorteerimine seemnekartulist. 

Tõrje: Fungitsiidide kasutamine haigusriski ilmnemisel enne haigussümptomi te 
ilmnemist ning regulaarsete pritsimiste jätkamine kuni kasvuperioodi lõpuni. Pritsimis-
strateegia valikul on oluline esimese pritsimise õigeaegne tegemine, ning järgnevatel 
pritsimistel fungitsiidide valik vastavalt taimede kasvufaasile ning ilmastikutingimustele. 
Viimane pritsimine on oluline ka mugulate pruunmädanikunakkuse vältimiseks. 
Kartuli-lehemädanikutõrje ajastamisel on TÜ Talukartul ja Eesti Taimekasvatuse 
Instituudi koostööna edukalt kasutatud automaailmajaamade andmeil töötavaid kartuli-
lehemädaniku prognoosi- ja tõrje mudeleid (http://monitooring.etki.ee/). 
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Fungitsiidide efektiivsus kartuli-lehemädaniku ja kuivlaiksuse tõrjel
Fungitsiidide efektiivsus kartuli-lehemädaniku ja kuivlaiksuse tõrjel 
 

Fungitsiid Toimeaine Lehe-
mädanik 

Kuiv-
laiksus

Pruun-
mädanik

Vihma-
kindlus 

Dithane NT mankotseeb 2 2,5  2 
Avtar 75 NT mankotseeb 2 2,5  2 
Manfil 75 WG  mankotseeb 2 2,5  2 
Penncozeb DG  mankotseeb 2 2,5  2 
Trimanoc DG mankotseeb 2 2,5  2 
Acrobat Plus mankotseeb, dimetomorf 2,5 2,8 2 2,5 
Nautile mankotseeb tümoksaniil 2 2,5  2 
Banjo Forte dimetomorf, fulasinaam 3  3 2,5 
Leimay amisulburoon 2,5  2,5 2 
Nando 500 SC fluasinaam 2,5  2,5 2,5 
Orvego ametotkradiin, dimetomorf 2,5  2 2,5 
Ranman Top tsüasofamiid 3  3 3 
Revus   mandipropamiid 3 2 2 3 

Revus Top mandipropamiid 
difenokonasool 3 2 2 3 

Ridomil Gold 
MZ 68 WG 

mankotseeb,  
metalaksüül-M 

3 2  3 

Zorvec Enicade oksatiapiproliin 2,8   3 
Signum boskaliid, püraklostrobiin  3  3 
Konsole 250 SC asoksüstrobiin  3  3 
Tazer 250 SC asoksüstrobiin  3  3 
Suurem arv tabelis tähistab fungitsiidi kõrgemat efektiivust.
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KARTULI-KUIVLAIKSUS 

(ALTERNARIA SOLANI; ALTERNARIA ALTERNATA)

Majanduslik tähtsus: Vastuvõtlikel sortidel võib haiguse varase ja tugeva nakkuse 
korral saak täielikult ikalduda. Hiline nakkus vähendab lehestiku assimileerivat 
pinda ja saaki. Haigus kahjustab ka mugulaid. Majanduslikku kahju põhjustab vaid 
vastuvõtlikel sortidel. Enamus Eestis kasvatatavaid sorte on kuivlaiksusele suhteliselt 
vastupidavad.

Tunnused: Lehtedel tekivad tumepruunid ümara või pikliku kujuga laigud. 
Kuivlaiksusele on tüüpiline haiguslaikude esinemine kontsentriliste ringidena. 
Lehestik muutub enneaegselt pruuniks ja kuivab. Nakatunud mugulatel esinevad 
veidi sissevajunud kahvatuhallid plekid.

Levik: Levinud kõikjal. Levikut soodustab jahedate ööde ja kuumade päevade või 
niiske ja põuase ilma kiire vaheldumine. Taimede nakatumist soodustab ka toitainete 
või niiskuse puudusest tingitud stress. Sagedamini ilmnevad haigussümptomid 
vananevatel taimedel.

Ennetavad meetmed: Haiguskindlate sortide kasvatamine. Tasakaalustatud 
väetamine ning taimedele normaalse niiskus- ja toitaineterežiimi tagamine.

Tõrje: Keemiline tõrje mankotseebi sisaldavate preparaatidega. 
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HAHKHALLITUS (BOTRYTINIA FUCKELIANA)
Majanduslik tähtsus: Vähese majandusliku tähtsusega kartulihaigus. Sage 

haigus põuastel aastatel.
Tunnused: Lehekeste tippudes paiknevad tumepruunid ebaselge kollase tsooniga 

ümbritsetud laigud. Niiske ilmaga tekib haiguslaikude üla- kui alaküljele tihe halli-
kasvalge kirme, mis on kaetud tumedate eoskandjatega. Haigustunnused on sarnased 
kartuli-lehemädanikule, seetõttu aetakse hahkhallitust sageli segi lehemädanikuga.

Levik: Nakatab eelkõige ebasoodsate ilmastikutingimuste (põud) või teiste hai-
gustekitajate poolt nõrgestatud taimi. Nakatumist soodustavad jahedad ja kastesed 
ööd. Haigus esineb vähesel määral eelkõige vegetatsiooniperioodi teisel poolel.

Ennetavad meetmed: Tasakaalustatud väetamine ning taimedele normaalse 
niiskus- ja toitaineterežiimi tagamine.

Tõrje: Ei ole eraldi tõrje objektiks. Allub hästi kartuli-lehemädaniku tõrje pre-
paraatidele. 
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KARTULI-MUSTKÄRN, KARTULI-TÕUSMEPÕLETIK, 
KARTULI-VILTTÕBI (THANATEPHORUS CUCUMERIS, ST. 

RHIZOCTONIA SOLANI)
Majanduslik tähtsus: Mustkärna nakkus vähendab mugulate idanevust ning 

võib põhjustada põllul tühikuid. Tõusmepõletik ja vilttõbi piiravad toitainete liikumist 
taimes ja vähendavad saaki. Deformeerunud mugulatel ei ole kaubanduslikku 
väärtust. Seemnekartulipartiis on seatud piirmäärad kartuli-mustkärnast nakatunud 
mugulate esinemisele.

Levik: Laialdase levikuga, esineb praktiliselt kõikjal ja nakatab ka teisi põllu-
kultuure. Levib nii seemnemugulate kui mulla kaudu. Kartuli-tõusmepõletiku 
nakatumist soodustab madal mullatemperatuur ja liigniiskus kartuli kasvu ajal. 
Kasvu aegsete haigussümptomite esinemist soodustavad madal mullatemperatuur, 
kõrge mullaniiskus ja mulla vähene õhustatus. 

Ennetavad meetmed: Kartuli mahapanek sooja mulda. Seemnematerjali 
hoolikas sorteerimine ja pidev uuendamine.

Tõrje: Seemnemugulate puhtimine enne mahapanekut. Haigustunnustega 
taimede eemaldamine põllult.

                                                                                      
   

   
   

   
   

  

Tunnused: Haigus esineb erinevate sümptomitena nii mugulatel, idudel kui 
kasvuaegsetel taimedel. Kartuli-mustkärna nakkuse korral esinevad mugulate pinnal 
mustad või mustjaspruunid kärnataolised sklerootsiumid Kartuli-tõusmepõletik 
tekitab idudel hele- või tumepruunid süvistund haavandid. Nakatunud idud või 
tärganud tõusmed muutuvad mullapinnast allpool mustjaspruuniks ja hävivad. 
Nakatunud taimede ülemised lehed keerduvad ja värvuvad heledaks või kollakaks, 
mulla sisesel varreosal esinevad pruunid haavandid. Kõrge niiskuse korral areneb varre 
alusel valkjashall viltjas seeneniidistiku kirme. Nakatunud varte alusel moodustuvad 
õhumugulad. Varajase nakkuse korral mugulad deformeeruvad. 
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KUIVMÄDANIK (FUSARIUM LIIGID)
Majanduslik tähtsus: Väga sage haigus mugulate säilitamisel, mis võib põhjustada 

olulisi kadusid. Mugulate vastuvõtlikkus kuivmädanikule suureneb hoiustamisel ja 
saavutab maksimumi säilitusperioodi lõpul. 

Tunnused: Mugula koorel tekivad algul hallikad plekid, haiguse arenedes 
pruunistub kogu mugula sisemus. Tugevalt nakatunud mugulate koor tõmbub kipra 
ja vajub sisse, nakatunud mugulate sees esinevad seeneniidistikuga täidetud tühikud. 
Nakatunud pind kattub valge, kollaka või kreemika seeneniidistikuga. Kuivmädanik 
esineb sageli segainfektsioonina koos märgmädanikku põhjustavate bakteritega.

Levik: Levib nakatunud 
seemnemugulate ja mulla 
kaudu. Mugulad nakatuvad 
eelkõige ülesvõtul ja kartuli sor-
teerimisel saadavate vigastuste 
kaudu. Oluliseks nakkusallikaks 
on ka nakatunud mugulatega 
kokkupuutunud masinad ja 
konteinerid.

Ennetavad meetmed: 
Mugu late vigastumise 
vältimine ülesvõtul ja sor-
tee rimisel. Mugula vigastuste 
tervendamiseks soodsa venti-
leerimis- ja temperatuurirežiimi 
loomine. Mugulaid säilitada 
2–4 °C temperatuuril hoidudes 
üleliigsest ventileerimisest. 
Seemnematerjali hoolikas 
sorteerimine ja pidev 
uuendamine. Hoidlate ja 
konteinerite regulaarne puhas-
tamine.

Tõrje: Seemnemugulate 
puhtimine enne mahapanekut.
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KARTULI-HÕBEKÄRN (HELMINTHOSPORIUM SOLANI)
Majanduslik tähtsus: Sage haigus. Mugulad kaotavad säilitamisel oluliselt 

kaalust ja oma kaubandusliku väärtuse. Tugevasti nakatunud mugulad tohletuvad 
ning lähevad mädanema. Tugev nakkus vähendab mugulate idanemist. Seemne-
kartulipartiis on seatud piirmäärad hõbekärna tõttu närbunud mugulate esinemisele.

Tunnused: Haigustekitaja kahjustab ainult mugulate epidermist ja selle all 
paik nevat õhukest mugulakude. Nakatunud mugulate koor on kaetud tuhmide 
helepruunide, hallikate või valkjate plekkidega. Laikudel esineb hõre mustjaspruun 
eoskirme. Haiguslaigud on selgemini nähtavad punasekoorelistel sortidel. 

Levik: Haigustunnused süvenevad säilitusperioodi vältel. Vastuvõtlikel sortidel 
võib esineda massiliselt. Levib seemnemugulatega. Säilib ja levib hoidlapõranda 
mullas ja tolmus. 

Ennetavad meetmed: Seemnematerjali pidev uuendamine. Hoidlate 
puhastamine mullast ja tolmust ning desinfi tseerimine.

Tõrje: Seemnemugulate puhtimine enne mahapanekut. 
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KARTULI-OOSPOROOS, KÖBRUKÄRN 

(POLYSCYTALUM PUSTULANS)

Majanduslik tähtsus: Eestis vähese levikuga kartulihaigus. Kahjustab kartulil 
mugulaid, harvem juurekaela, juuri ja stooloneid. Nakatunud kartulimugulad kaotavad 
oma kaubandusliku välimuse ning on säilitamisel vastuvõtlikud mädanikele. 
Nakatunud mugulatel areneb vähem varsi.

Tunnused: Varrealusel, stoolonitel ja juurtel tekivad algul pindmised pruunikad 
laigud, mis tumenevad ja kattuvad hallikasvalge kirmega. Mugulatel esinevad kuni 
3 mm läbimõõduga sissevajunud äärtega kärnakesed, mis võivad moodustada suuri 
kogumikke. 

Levik: Haigustekitaja tungib kasvuajal mugulatesse läbi õhulõhede ja silmade. 
Esineb rasketel muldadel jahedatel ja sademeterohketel aastatel. Sagedasem 
märjana koristatud ja jahedas säilitatud mugulatel. Levib eelkõige nakatunud 
seemnemugulatega, aga ka nakatunud taimejäätmetega. Säilib mullas kuni 8 aastat.

Ennetavad meetmed: Seemnematerjali perioodiline uuendamine. 
Mugulate kiire kuivatamine pärast koristamist ja korraliku ventilatsiooni tagamine 
säilitamisel. 

Tõrje: Seemnemugulate puhtimine.
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KARTULI-SÜVIKKÄRN (SPONGOSPORA SUBTERRANEA)
Majanduslik tähtsus: Kartuli-süvikkärna nakkus vähendab mugulasaaki. 

Deformeerunud mugulad ei oma kaubanduslikku väärtust ning mugulad on 
säilitamisel vastuvõtlikud mädanemisele. Haigustekitaja zoospoorid kannavad edasi 
kartuli mop-top viirust. Seemnekartulipartiis on seatud piirmäärad kartuli-
süvikkärnast nakatunud mugulate esinemisele.

Tunnused: Kartuli mugulatel, juurtel ja stoolonitel esinevad algul väikesed 
(3–4 mm läbimõõduga) heledad, epidermisega kaetud kühmud. Hiljem need 
kuivavad, tumenevad ja epidermis rebeneb tähekujuliselt. Tugeva nakkuse korral 
mugulad deformeeruvad või neil arenevad epidermisega kaetud väljakasved. 
Vähilaadsed välja kasved võivad esineda ka juurtel ja stoolonitel. 

Levik: Viimasel ajal Eestis sageli esinev. Kandub edasi nakatunud mugulate 
ja saastunud mullaga. Haigustekitaja püsib mullas eluvõimelisena 5–8 aastat. 
Nakatumist soodustab suur mullaniiskus, madal temperatuur ja happesus. 

Ennetavad meetmed: Seemnematerjali hoolikas sorteerimine ja pidev 
uuendamine. Kartuli kasvatamisel pikk vahe külvikorras.

Tõrje: Seemnemugulate puhtimine.



26

KARTULI-FOMOOS 

(PHOMA EXIQUA VAR. EXIGUA, PHOMA EXIGUA VAR. FOVEATA)
Majanduslik tähtsus: Saagikaod säilitamisel 10–20%.
Tunnused: Haigustekitaja kahjustab nii mugulaid kui pealseid. Vartel 

tekkivad lehtede kinnituskohal pruunikad piklikud laigud, mis hiljem lõhenevad 
ja varred võivad  murduda. Mugulatel tekivad hallid või pruunid selgelt piiritletud 
sissevajunud laigud. Haiguslaigud kattuvad tumehalli seeneniidistiku ja epidermise 
all asetsevate mustade pükniididega. Mugula sisemuses tervest koest selgelt eraldatav 
halli seeneniidistikuga kaetud kuiv pulberjas mass. 

Levik: Eestis vähelevinud. 
Mugulanakkus toimub valdavalt 
koorevigastuste kaudu. Kandub edasi 
nakatunud mugulate ja saastunud mulla 
kaudu nii põllul kui hoidlas. Säilib põllumullas 
eluvõimelisena 4–5 aastat. 

Ennetavad meetmed: Hoiduda põllul 
kartuli kasvatamisest vähemat 5 aastat. 
Nakatunud kartuliga kokku puutunud 
hoidla, konteinerite ja harimisriistade 
puhastamine ja desinfi tseerimine.

Tõrje: Seemnemugulate puhtimine 
enne mahapanekut.
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BAKTERHAIGUSED
KARTULI RINGMÄDANIK

 (CLAVIBACTER MICHIGAENSIS SUBSP. SEPEDONICUS)
Majanduslik tähtsus: Ohtlik taimekahjustaja, mille sissetoomine Eestisse ja 

levitamine on keelatud. Nakatunud mugulad mädanevad. Nakatunud põllu saak 
hävitatakse ning põllul kehtestatakse kartuli kasvatamise keeld.

Tunnused: Suve teisel poolel närbuvad taimel mõned varred või kogu taime 
maapealne osa. Alumiste lehtede servad rulluvad ülespoole, lehekude muutub hele-
roheliseks või kollakaks, kuid leherood säilitavad tumerohelise värvuse.

Mugulate mädanemine algab vaskulaartsoonist ja levib sisemuse suunas. 
Mugulate silmad värvuvad punakaspruuniks, mugula pinnale võivad tekkida lõhed. 
Nakatunud mugula vaskulaartsoonist eritub pigistamisel kreemjat venivat mäda.

Levik: Haigus kandub edasi nakatunud mugulate, saastunud taara ja tehnika 
kaudu. On karantiine kartulikahjustaja. Euroopa Liidus korraldatakse haiguse leviku 
üle pidevat  järelevalvet. Eestis on tuvastatud üksikleiud.

Ennetavad meetmed: Nakatunud mugulapartii hävitatakse. Nakatunud 
kartuliga kokku puutunud taara, hoidla ja harimisriistad desinfi tseeritakse. Saastunud 
põllul kehtestatakse pikaajaline kartuli kasvatamise keeld.

Tõrje: Keemiline tõrje puudub. Kartuli ringmädanikuga saastumise korral 
hävitatakse saastunud maatükilt pärinevad kartulitaimed ja mugulad hävitatakse 
Põllu majandusameti ametniku järelevalve all. Järgneva kolme aasta jooksul 
kõrvaldatakse maatükil iseenesest kasvama läinud kartulitaimed. Saastunud 
maatükki hoitakse kolme aasta jooksul mustkesana või kasutatakse karjatatava või 
niidetava rohumaana. Saastunud hoidla, masin, seade, veok, konteiner ja muu 
objekt puhastatakse ja desinfi tseeritakse viivitamata pärast saastatuse tuvastamist. 
Saastunud kartulimugulate ja -taimedega kokku puutunud ühekordseks kasutamiseks 
ettenähtud pakkematerjal hävitatakse.
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KARTULI PRUUNBAKTERMÄDANIK

 (RALSTONIA SOLANACEARUM)
Majanduslik tähtsus: Ohtlik taimekahjustaja, mille sissetoomine Eestisse ja 

levitamine on keelatud. Nakatunud mugulad mädanevad. Nakatunud põllu saak 
hävitatakse ning kehtestatakse kartuli kasvatamise keeld.

Tunnused: Algul tavaliselt üks vars, hiljem kõik taime pealsed närtsivad, 
kolletuvad ja kuivavad. Haiguse kiire arengu korral närbub kogu taim ilma olulise 
värvi muutuseta. Nakatunud varrel on iseloomulikuks vaskulaartsoonis pruunikaks 
värvunud vöödid. Nakatunud mugulate silmad on hallikaspruunid. Mugula silmadest 
ja stooloni kinnituskohast eritub kleepuvat lima. Nakatunud mugula poolitamisel 
immitseb vaskulaartsoonist hallikaid mädatilku. Haiguse arenedes mädaneb mugula 
sisemus täielikult, kuid koor jääb terveks.

Levik: Levib peamiselt nakatunud mugulatega, 
samuti nakatunud taara ja masinatega. Euroopa Liidus 
korraldatakse haiguse leviku üle pidevat järelevalvet. 
Levinud soojema kliimaga maades. Imporditava seemne- 
ja tarbekartuliga võib haigus levida ka Eestisse. Eestis on 
tuvastatud imporditud tarbekartulis.

Ennetavad meetmed: Hoiduda kartuli eksporti 
riikidest, kus pruun-baktermädanik teadaolevalt esineb.

Tõrje: Keemiline tõrje puudub. Kartuli pruun-
baktermädanikuga saastumise korral hävitatakse 
saastunud maatükilt pärinevad kartulitaimed ja mugulad 
Põllumajandusameti ametniku järelevalve all. Järgneva 

kolme aasta jooksul kõrvaldatakse maatükil 
iseenesest kasvama läinud kartulitaimed. Saastunud 
maatükki hoitakse kolme aasta jooksul mustkesana 
või kasutatakse karjatatava või niidetava rohumaana. 
Saastunud hoidla, masin, seade, veok, konteiner 
ja muu objekt puhastatakse ja desinfi tseeritakse 
viivitamata pärast saastatuse tuvastamist. 
Saastunud kartulimugulate ja -taimedega kokku 
puutunud ühekordseks kasutamiseks ettenähtud 
pakkematerjal hävitatakse.
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KARTULI-VARREPÕLETIK, MUGULA MÄRGMÄDANIK 
(PECTOBACTERIUM ATROSEPTICUM, P. CAROTOVORUM)

Majanduslik tähtsus: Varajase nakatumise korral taimed hävivad ja mugulaid ei 
moodusta. Hilisema nakkuse korral jäävad mugulad väikeseks. Niisketes tingimustes 
säilitamisel võib märgmädanik hävitada suurema osa saagist. Seemnekartulikasvatuses 
on seatud piirmäärad seemnepartiis märgmädanikust nakatunud mugulate 
esinemisele ning seemnepõllul varrepõletikku nakatunud taimede esinemisele.

Tunnused: Nakatunud varrel rulluvad ülemised lehed ülespoole, muutuvad 
heledamaks ja hiljem kollakaks. Vars muutub mullapinna lähedalt mustaks ja limaseks. 
Nakatunud taimevars katkeb kergesti ülestõmbamisel, tugevasti nakatunud varred 
lamanduvad. Mugulad nakatuvad lõvedest, vigastustest ja stooloni kinnituskohast. 
Tabandunud mugulaosa on vesine, helepruuni või kreemika kuni musta värvusega, 
sageli eraldatud tervest koest tumeda vöödiga. Mädaniku arenedes muutub kogu 
mugul limaseks haisvaks massiks.

Levik: Laialdaselt levinud. Nakatub terve taim või üksikud varred kogu kartuli 
vegetatsiooni jooksul. Kandub edasi seemnemugulatega ja mulla kaudu. Nakatumist 
soodustab liigniiskus kartuli kasvu ajal, taimekahjurid ja koristamisel tekkinud 
vigastused. Niisketes säilitamistingimustes on sage mehhaaniliselt vigastatud või 
teiste haigustekitajate poolt kahjustatud mugulatel sekundaarse infektsioonina. 

Ennetavad meetmed: Kartuli masinate ja hoidlate regulaarne puhastamine 
ja desinfi tseerimine. Vajalik regulaarne seemneuuendamine. Seemnekasvatuses 
kasutatakse haigete taimede pidevat ja täielikku eemaldamist põllult. 

Tõrje: Keemiline tõrje puudub.
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HARILIK KÄRN KARTULIL (STREPTOMYCES SCABIES)
Majanduslik tähtsus: Nakatunud mugulad kaotavad kiiresti vett ja tõmbuvad 

krimpsu ning kaotavad oma kaubandusliku väärtuse. On vastuvõtlikud teistele 
haigustekitajatele. Seemnemugulate idanevus väheneb. Seemnekasvatuses on 
kehtestatud piirmäär hariliku kärna nakkusega mugulate lubatud esinemisele. 

Tunnused: Mugulate pinnal esinevad kuivad, kestendavad korrapäratu kujuga 
kärnad. Kärnad võivad esineda mugula pinnal, esineda kuni 0,5 cm sügavuste 
haavanditena või olla mugulapinnast punjalt kõrgemale kumerdunud. Tugeva 
nakkuse korral võib terve mugula pind olla kärnadega kaetud.

Levik: Ulatusliku levikuga. Harilik 
kärn kandub edasi nakatunud seemne-
mugulatega. Haigustekitaja esineb 
praktiliselt kõigis muldades. Nakatumist 
soodustab madal mullaniiskus kartuli 
õitsemise ja mugulate moodustumise 
ajal ning aluseline mullareaktsioon.

Ennetavad meetmed: Kartuli-
kasvatuseks valida parema niiskus-
režiimiga põllud, hoiduda kartuli 

kasvatamisest lubjarikastel ja värskelt lubjatud põldudel. Soovitav on kartuli kastmine 
mugulate moodustumise ajal ja haiguskindlate sortide kasvatamine. 

Tõrje: Keemiline tõrje puudub. 
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VIIRUSED JA VIROIDID
KARTULI VÄRTNA VIROID 

(POTATO SPINDEL TUBER VIROID, PSTV)
Majanduslik tähtsus: Ohtlik taimekahjustaja, mille sissetoomine Eestisse ja 

levitamine on keelatud. Vähendab oluliselt saaki ja halvendab selle kvaliteeti. 
Tunnused: Nakatunud taimede mugulad muutuvad piklikuks ning kitsenevad 

stooloni poolsest otsast. Sageli esinevad mugulatel pikisuunalised lõhed. Mugulate 
silmade arv suureneb ja need on sügavamad. Pildil ülal terved, all nakatunud 
mugulad.

Levik: Eestis on teada üksikleiud. Kandub 
edasi haigete ja tervete taimede ning mugulate 
mehhaanilisel kontaktil, kartuli õietolmu ja 
botaanilise seemnega. 

Ennetavad meetmed: Seemnekartuli pidev 
uuendamine. Nakatunud partii hävitamine. 

Tõrje: Keemiline tõrje puudub.



32

KARTULI Y-VIIRUS (POTATO VIRUS Y, PVY)
Majanduslik tähtsus: Nakatunud taimede saak väheneb tunduvalt. Seemne-

kartulikasvatuses on seatud piirmäärad seemnepartiis viirusega nakatunud mugulate 
esinemisele ning seemnepõllul mosaiikviiruse tunnustega taimede esinemisele.

Tunnused: Tunnused võivad varieeruda sõltuvalt sordist ja viirustüvest. Lehe-
laba alaküljel esinevad leheroodudel mustad triibud või on need üleni mustad. 
Haigustunnused levivad alumistelt lehtedelt ülespoole. Lehelaba muutub kurruliseks, 
sellel arenevad nekroosid ning servad rulluvad allapoole. Lehed kolletuvad ja kuivavad 
altpoolt alates, kuivad lehed jäävad varrele rippu. Viirustüvi PVYNTN võib mõne 
sordi mugulatel tekitada ringi või rõnga kujulisi nekroose. 

Levik: Enim levinud ja suurimaid 
kadusid põhjustav kartuliviirus. Kandub 
edasi nakatunud seemnemugulate ning 
lehe täide ja teiste imevate putuksiirutajatega.

Ennetavad meetmed: Seemnekartuli 
pidev uuendamine. Haiguskindlamate 
sortide kasvatamine. Haigestunud taimede 
pidev eemaldamine põllult. Kaugus-
isolatsioon tootmis- ja seemnepõldude 
vahel.

Tõrje: Seemnepõldudel putuk-
siirutajate tõrje insektitsiidide või 
mineraalõliga.
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KARTULI-KEERDLEHISUS 

(POTATO LEAF ROLL VIRUS, PLRV)
Majanduslik tähtsus: Nakatunud taimede saak väheneb tunduvalt. Seemne-

kartulikasvatuses on seatud piirmäärad seemnepartiis viirusega nakatunud mugulate 
esinemisele ning seemnepõllul keerlehisuse tunnustega taimede esinemisele.

Tunnused: Taimed on ebanormaalselt püstise ja kidura kasvuga. Taime kõigi 
lehtede servad rulluvad ülespoole. Mõnele sordile on iseloomulik lehelaba alusel või 
kogu lehe alaküljel leheservade värvumine lillakaks või punakaks.

Levik: Kandub edasi nakatunud 
seemne mugulatega ning kasvuaegselt lehe-
täide ja teiste imevate putuksiirutajatega. Vii-
rus ei kandu taimelt taimele üle mehaanilise 
kontakti teel. 

Ennetavad meetmed: Seemnekartuli 
pidev uuendamine. Viiruskindlate 
sortide kasvatamine. Seemnepõldudelt 
haigustunnustega taimede pidev eemal-
damine. Kaugus isolatsioon tootmis- ja 
seemne põldude vahel.

Tõrje: Seemnepõldudel putuksiirutajate 
tõrje insektitsiidide või mineraalõliga.
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KARTULI X-VIIRUS (POTATO VIRUS X, PVX)
Majanduslik tähtsus: Nakatunud taimede saak väheneb tunduvalt. Seemne-

kartulikasvatuses on seatud piirmäärad seemnepartiis viirusega nakatunud mugulate 
esinemisele ning seemnepõllul mosaiikviiruse tunnustega taimede esinemisele.

Tunnused: Olenevalt sordist võivad haigustunnused varieeruda vaevalt 
märgatavast kimarlehisusest kuni selgesti eristatava mosaiigini. Sümptomid on 
paremini nähtavad pilves ilmaga. Kõrgel agrofoonil ja päikselise ilmaga võivad 
nakkustunnused jääda märkamata. Haigestunud taimed on madalamad ja heledamad. 
Lehed heledates ja tumedates toonides mosaiiksed, lehelaba kergelt kurruline ja 
lainelise servaga. 

Levik: Laialdaselt levinud. Levib nakatunud mugulatega või mehaanilisel 
kokku puutel. Kartuli X-viirus ei kandu edasi lehetäidega. Esineb sageli koos kartuli 

Y-viiruse nakkusega.
Ennetavad meetmed: 

Seemnekartuli pidev uuen-
damine. Haiguskindlamate 
sortide kasvatamine. Haiges-
tunud taimede pidev eemal-
damine põllult. Kaugus-
isolatsioon  tavaliste tootmis- ja 
seemnepõldude vahel.

Tõrje: Keemiline tõrje 
puudub.
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KARTULI A-VIIRUS (POTATO VIRUS A, PVA)
Majanduslik tähtsus: Nakatunud taimede saak väheneb tunduvalt. Seemne-

kartulikasvatuses on seatud piirmäärad seemnepartiis viirusega nakatunud mugulate 
esinemisele ning seemnepõllul mosaiikviiruse tunnustega taimede esinemisele.

Tunnused: Sõltuvalt sordist või viirustüvest võivad sümptomid varieeruda. 
Iseloomulik on mosaiik ja kärbumine ülemistel lehtedel, lehelaba on kergelt kurru-
line, laineliste servadega. Haigustunnused on sarnased Y-viirusega, kuid A-viiruse 
puhul on ebakorrapärased laigud tavaliselt enam märgatavad. Esineb sageli koos 
kartuli Y-viiruse nakkusega.

Levik: Laialdaselt levinud. Kandub edasi 
lehe täide ja teiste kartulimahla imevate putuk-
siirutajatega.

Ennetavad meetmed: Seemnekartuli pidev 
uuendamine. Haiguskindlate sortide kasvatamine. 
Haigestunud taimede pidev eemal damine põllult. 
Kaugusisolatsioon tava liste tootmis- ja seemne-
põldude vahel.

Tõrje: Seemnepõldudel putuksiirutajate tõrje 
insektitsiidide või mineraalõliga.
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KARTULI M-VIIRUS (POTATO VIRUS M, PVM)
Majanduslik tähtsus: Põhjustab suuri saagikadusid. Seemnekartulikasvatuses 

on seatud piirmäärad seemnepartiis viirusega nakatunud mugulate esinemisele ning 
seemnepõllul mosaiikviiruse tunnustega taimede esinemisele.

Tunnused: Leheservad kaarduvad kergelt ülespoole, lehed on mosaiiksed. 
Tugeval nakatumisel võivad lehealgmed deformeeruda ja kimarduda. Kuuma ilmaga 
võivad haigustunnused maskeeruda ja ei ole tuvastatavad. Kartuli M-viiruse puhul 
algab lehtede keerdumine ülemistest lehtedest, eristudes selle poolest keerdlehisusest. 

Levik: Laialdaselt levinud. Kandub edasi 
mehaanilisel kontaktil mikrohaavandite 
kaudu ja putuksiirutajatega.

Ennetavad meetmed: Seemnekartuli 
pidev uuendamine. Haiguskindlamate 
sortide kasvatamine. Haigestunud taimede 
pidev eemaldamine põllult. Isolatsioon tava-
liste tootmis- ja seemnepõldude vahel.

Tõrje: Seemnepõldudel putuksiirutajate 
tõrje insektitsiidide või mineraalõliga.
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TUBAKA RATTLE-VIIRUS 

(TOBACCO RATTLE VIRUS, TRV)
Majanduslik tähtsus: Haigestunud mugulad kaotavad kaubandusliku väärtuse. 
Tunnused: Haigestunud taimede ülemised lehed moonduvad, on kurrulised 

või laigulised. Mugulate pinnal ja sisemuses esinevad pruunid kontsentrilised 
nekrootilised ringid või poolkaared.

Levik: Eestis on teada üksikleiud. Levib nakatunud mugulate ja mullas esinevate 
nematoodide Trichodorus 
ja Paratrichodorus liikidega. 
Esineb enamasti liivastel 
muldadel.

Ennetavad meetmed: 
Seemnekartuli pidev uuen-
damine. Pikaajaline kartuli 
kasvatamisest hoi dumine 
saastunud põllul.

Tõrje: Keemiline tõrje 
puudub.
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KARTULI MOP-TOP VIIRUS

 (POTATO MOP TOP VIRUS, PMTV)
Majanduslik tähtsus: Nakatunud mugulad kaotavad kaubandusliku väärtuse. 
Tunnused: Taimed känguvad, sõlmevahed jäävad lühikeseks. Alumistel lehtedel 

esinevad V-kujulised kollased laigud. Nakatunud mugulad on deformeerunud, 
sageli pikilõhedega, pinnal ja sisemuses esinevad nekrootilised pruunid ringid või 
poolkaared.

Levik: Eestis on teada üksikleiud. Levib süvikkärna tekitaja Spongospora 
subterranea zoospooride abil. Esineb rasketel õhuvaestel muldadel liigniiskuse 
tingimustes.

Ennetavad meetmed: Haigestunud taimede pidev eemaldamine põllult. 
Seemne kartuli pidev uuendamine. Pikaajaline kartuli kasvatamisest hoidumine 
saastunud põllul.

Tõrje: Keemiline tõrje puudub.
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NEMATOODID
KOLLANE KARTULI-KIDUUSS 

(GLOBODERA ROSTOCHIENSIS)
Majanduslik tähtsus: Ohtlik taimekahjustaja. Nakatunud põllul saak langeb ja 

võib tugeva nakkuse korral täielikult ikalduda. Kartulipõldudel ei ole esinemine 
lubatud. 

Tunnused: Põllul esineb kahjustus koldeliselt. Taimed känguvad ja jäävad 
madalamaks, lehed kuivavad osaliselt. Juurtel esinevad algul valged mooniseemne 
suurused tsüstid, mis juuli lõpus, augustis värvuvad esmalt tumekollaseks ja lõpuks 
tumepruuniks.

Levik: Eestis ulatuslikult levinud. Enam esineb koduaedades ja aiamaadel. Tsüstid 
püsivad eluvõimelistena  kuni 10 aastat. Levib mugulate, harimisriistade ja teiste taime-
liikide istutusmaterjaliga.

Ennetavad meetmed: Saastunud mugulaid ei või kasutada mahapanekuks. 
Parima tõrje tagab resistentsete kartulisortide kasvatamine.

Tõrje: Eestis keemilise tõrje preparaadid puuduvad. Kartuli-kiduussiga saastunud 
maatükil on keelatud toota seemnekartulit. Tarbekartulit võib kasvatada juhul, kui 
kasutatakse tuvastatud kartuli-kiduussi rassi suhtes resistentset sorti.
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VALKJAS KARTULI-KIDUUSS (GLOBODERA PALLIDA)
Majanduslik tähtsus: Ohtlik taimekahjustaja. Nakatunud põllul saak langeb 

ja võib tugeva nakkuse korral täielikult ikalduda. Kartulipõldudel ei ole esinemine 
lubatud. 

Tunnused: Kahjustus esineb koldeliselt. Taimed känguvad ja jäävad madalamaks, 
lehed kuivavad osaliselt. Juurtel esinevad algul valged, seejärel kreemikad ja lõpuks 
pruunid mooniseemne suurused tsüstid, mis ei ole kunagi kollast värvi.

Levik: Eestis ei ole 
senini avastatud. Levinud 
Hollandi ja Saksamaa 
tärklisekartuli kasvatamise 
piirkondades. Imporditava 
seemne- ja tarbekartuliga 
võib levida ka Eestisse. 

Ennetavad meetmed:   
    Tõrje: Eestis keemi lise 
tõrje preparaadid puu-
duvad.

Kartuli-kiduussiga saas-
tumise korral puhastatakse 
pärast saastunud maatüki 
harimist harimiseks kasu-
tatud masinad mullast. 
Kartulihoidla, konteinerid 
ning pakkematerjal ja 
seadmed puhastatakse mul-
last. Saastunud maatükilt on 
keelatud koguda, vedada ja 
kasutada mulda, komposti 
ja taimejäätmeid väljaspool 
saastunud maatüki piire.

Valkja kartuli-kidu-
ussiga saastunud maa tükil 
on kartulikasvatus keelatud. 
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KARTULI-INGERJAS (DITYLENCHUS DESTRUCTOR)
Majanduslik tähtsus: Ohtlik taimekahjustaja, mille esinemine kartulipõldudel 

ei ole lubatud. Kartul kaotab oma kaubandusliku väärtuse. 
Tunnused: Ingerjad on niitja kehakujuga kuni 1,3 mm pikkused. Nakatunud 

taime maapealsetel osadel sümptomeid ei esine. Tabandunud mugulates esinevad 
nõrga kahjustuse korral koore all väikesed koheva koega valged tähnikesed. Tugevalt 
kahjustunud mugulate pinnal tekivad hallikaspruunid sissevajunud laigud. Laikudes 
muutub koor paberjaks ja lõheneb, selle all on helehall kohev purune mass.  

Levik: Kahjustab paljusid taimeliike. Levib nakatunud mugulate, umbrohtude 
ja saastunud mullaga. Kartuli-ingerjad säilivad saastunud mullas pikka aega 
eluvõimelistena. Mugulate kahjustus suureneb kartuli säilitamisel. 

Ennetavad meetmed: Saastunud kartulipartii hävitatakse. Saastunud põllul 
hoidutakse kartuli kasvatamisest vähemalt 5 aastat. Saastunud kartuliga kokku 
puutunud taara, hoidla ja harimisriistad puhastatakse ja desinfi tseeritakse.

Tõrje: Keemiline tõrje puudub.
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PUTUKKAHJURID
KARTULIMARDIKAS (LEPTINOTARSA DECEMLINEATA)

Majanduslik tähtsus: Arvukalt esinevad kartulimardikad võivad kartulipealsed 
täielikult hävitada.

Tunnused: Mardikad ja tõugud võivad hävitada kogu taime lehestiku nii, et 
järele jäävad ainult jämedad leherood ja varred. Kartulimardikad munevad kartuli-
lehtede alaküljele 1,2–1,8 mm pikkustest kollastest või oranžidest munadest 
koosnevad kogumikud. Koorunud vastsed läbivad 4 kasvujärku, on 15–16 mm 
pikkused, kumera kehaga, telliskivipunased, külgedel kahe rea mustade täppidega, 
mustade jalgadega, musta pea ja rindmikukilbiga. Mardikad on 19–12 mm pikkused 
oranžikas kollase kehaga, mõlemal kattetiival viie musta pikitriibuga ja eesrindmikul 
mustade täppidega. 

Levik: Talvitub edukalt Eestis, kuid 
levib meile sageli ka tugevate lõunatuultega 
teistest riikidest. Kahjustuse kujunemisel 
on olulisim juunis-juulis toimuv sisselend 
lõunapoolsetelt aladelt. Varajasel levikul 
võib suve jooksul areneda kaks valmiku-
põlvkonda.

Ennetavad meetmed: Väikepõldudel 
ja koduaedades mardikate ja tõukude pidev 
korjamine ja hävitamine.

Tõrje: Suurematel aladel keemiline 
kahjuritõrje insektitsiididega.
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TRAATUSSID. TRIIBULINE JA TUME VILJANAKSUR 

(AGRIOTES LINEATUS, A. OBSCURUS)
Majanduslik tähtsus: Rikuvad mugulate kaubanduslikku välimust ja kvaliteeti. 

Kahjustatud mugulad lähevad kergesti mädanema. Kartuli kasvatamisel rohumaa 
järel võib kahjustuda väga suur osa mugulatest. 

Tunnused: Kartulimugulaid kahjustab 20–35 mm pikkune kollane kuni 
helepruun tumedamate ristivöötidega jäigana tunduv vastne – traatuss. Valmikud 
on 6–15 mm pikkused saledad pruunid või mustad metallse läikega mardikad. 
Kahjustatud mugula pinnal esinevad ümarad, ca 3 mm läbimõõduga augud. 
Mugulate sisemuses närivad traatussid musta või helepruuni värvi käike. 

Levik: Eriti sage kartuli kasvatamisel 
heintaimede järel kerge happelise mullaga 
põldudel. Samuti orasheinast umbrohtunud 
põldudel. Kahjustus on tugevam kui vadel 
aastatel. Mullas talvituvad vastsed võivad 
kartulit kahjustada 3–5 aasta jooksul. 
Mardikad võivad kartulipõllule levida ka 
lähedal asuvatelt rohumaadelt. 

Ennetavad meetmed: Vältida kartuli 
kasvatamist koheselt pärast rohumaade üles-
harimist. Traatusside arvukust vähendab 
efektiivselt kesksuvine mullaharimine. 
Kõrreliste umbrohtude hävitamine 
põldudel.

Tõrje: Keemiliste mullapreparaatide 
(insektitsiidide) kasutamine.  
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ÖÖLASED

VARREÖÖLANE (HYDRACEIA MICACEA), PÕLLUÖÖLANE 
(AGROTIS EXCLAMATIONIS), ORASEÖÖLANE (A. SEGETUM)

Majanduslik tähtsus: Rikuvad mugulate kaubanduslikku välimust ja kvaliteeti. 
Kahjustatud mugulad lähevad kergesti mädanema.

Tunnused: Kartulitaimede varsi ja mugulaid kahjustavad öölaste vastsed. Öölaste 
röövikud on kuni 5 cm pikkused hallikat või pruunikat värvi. Röövikud söövad 
varre alumises osas käike, mille tagajärjel taimevars kuivab või murdub. Mugu latesse 
söövad röövikud suuri auke ja käike.

Levik: Öölaste talvitumis- ja palju-
nemiskohaks on looduslikud rohumaad, 
põllupeenrad, kraavikaldad ja umbrohtunud 
põllud, kust nad levivad suve teises pooles 
kartulile. 

Ennetavad meetmed: Kõrreliste umb-
rohtude hävitamine põldudel. Vältida kartuli-
põllu piirnemist loodusliku rohumaaga.

Tõrje: Keemiline tõrje puudub.
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LEHETÄID (APHIDIDAE)
Majanduslik tähtsus: Mitmed lehetäi liigid on viirushaiguste siirutajateks. 

Imemiskohtades avatud kudede kaudu võib toimuda nakatumine teistesse 
haigustesse.

Tunnused: Lehetäid on kuni 5 mm pikkused läikiva kehaga, rohelised, kollakad 
või pruunikad, tiibadega või tiivutud putukad. Mitmesuguse kuju, suuruse ja 
värvusega, tiivutute või tiibadega lehetäide kolooniad asustavad kartulilehe alakülge. 
Lehetäide massilisel esinemisel tekitavad kartulilehtedele imemistähne.

Levik: Esineb mitmeid, kõikjal 
levinud lehetäide liike. Võivad esineda 
mitmetel peremeestaimedel ja levida 
nendelt kartulile. Lehetäide lendlus 
algab tavaliselt juuni alguses kui ööpäeva 
keskmine temperatuur tõuseb üle 13–
15 °C ja suhteline õhuniiskus üle 50%. 
Reeglina suureneb lehetäide arvukus 
suve teisel poolel. Soodsatel aastatel 
esinevad massiliselt. 

Ennetavad meetmed: Kollaste 
püüniskausside kasutamine lehetäide 
leviku ja õige tõrjeaja määramiseks. Seemnepõldudel pealsete eemaldamine enne 
lehet äide massilist lendlust.

Tõrje: Seemnepõldudel on viirusnakkuse levikuks vajalik kasvuaegne korduv 
keemiline tõrje insektitsiididega. Tarbekartuli põldudel ei ole tõrje vajalik.
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MUUD KAHJUSTUSED
KEMIKAALIKAHJUSTUSED

Kahjustus tundlikul kartulisordil metribusiini sisaldava herbitsiidi tärkamisjärgsel 
kasutamisel.

Kasvuregulaatori kahjustus kartuli 
kasvatamisel teravilja järel. Kuival aastal 
kasutatud kasvuregulaatori mullas 
säilinud jääkide järelmõju. 
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RAUALAIKSUS
Raualaiksus tekib kartuli kasvatamisel kergel toitainetevaesel mullal kuival ja 

kuumal suvel.
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