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Üldist

• Prognooside kohaselt kasvab maailma rahvastik 
järgmise 40 aastaga 9 miljardi inimeseni ja saavutab 
haripunkti 2075. aastal 9,5 miljardi juures.

• Põllumajandus seisab silmitsi mitmete väljakutsetega 
– tuleb toota rohkem toitu ja sööta ning muid 
põllumajandussaadusi, et rahuldada kasvava 
rahvastiku vajadusi. 

• Samal ajal tuleb kaitsta mulda, vett ning loodulislikku 
mitmekesisust 



Üldist

• Toiduvajadus üha kasvab, aastaks 2075 peame 
kogu rahvastiku  äratoitmiseks tootma üle 60 
protsendi rohkem toitu. 

• Samas - pinnase kvaliteet halveneb, haigused ja 
kahjurid on tõrjevahenditele üha vastupidavamad 
ning loodusressursid hakkavad ammenduma



• Võib arvata, et mis see meisse puutub, Eesti elanike arv 
ju väheneb. 

• Eesti ei ole aga isoleeritud muust maailmast ja järjest 
globaliseeruvamas maailmas on kõik meil toimuv 
mõjutatud suures maailmas toimuvast.

• Täna ei ole Eestis tagatud toiduainetega isevarustatus 
kõigi oluliste toiduainegruppide osas. 

• Toome aastas 200-350 miljoni euro eest toitu sisse 
rohkem kui välja viime



• Muutunud maailmas me täna enam ilma 
intensiivse tänapäeva põllumajanduseta, mille 
osaks on mineraalväetised ja keemiline 
taimekaitse, hakkama ei saa

• Mahepõllumajandus saab olla vaid võimalusi 
avardav nišitootmine. 

• Valdava osa toidust, mida suudavad osta enamus 
inimesi, tuleb tavatootmisest ja seda ei ole 
võimalik muuta.



Integreeritud taimekaitse

• 2014. aasta algusest peavad kõik professionaalsed 
põllumehed rakendama integreeritud taimekaitse 
üldiseid põhimõtteid.

• Põllumajandusministri määruses nr 62 
05.11.2013 "Integreeritud taimekaitse põhimõtete 
rakendamise tingimused ja viis" on toodud ära integreeritud 
taimekaitses kasutatavad taimekahjustajate levikut 
ennetavad ja vajaduse korral rakendatavad tõrjeabinõud.

https://www.riigiteataja.ee/akt/107112013006?kmi=R6l5dlSMFtsyedsl0ihS%2BjudQdQ%3D


Integreeritud taimekaitse

•Integreeritud taimekaitse – keemiliste, bioloogiliste, 

agrotehniliste võtete kombineeritud kasutamine, et 

saavutataks kahjustajate tõrjes parim võimalik tulemus

• Taimekasvatajalt eeldatakse:

• loodusega kooskõlas majandamist

• tagada püsiv saagikus ja saagi kvaliteet 

• samaaegselt ka elukeskkonna eest hoolitsemine



Ennetustöö

• Viljavaheldus

• Sobiva viljavahelduse kasutamine vähendab vajadust 
kahjustajate keemilise tõrje järele.

• Viljavahelduse kasutamisega katkestatakse 
kahjustajate elutsüklid mullas ja taimejäätmetel. 

• Vältida teravilja monokultuurina kasvatmist



Ennetustöö

• Kas künd , minimeeritud harimine või otsekülv?

• Kündmine on traditsiooniline ja vajalik 
fütosanitaarsetel põhjustel, kuna tõrjub kahjurid, 
haigused, umbrohud. 



Ennetustöö

• Minimeeritud harimine baseerub 
alternatiivina multšimisel , 
omades kahjustajaid ja umbrohte 
vähenevat efekti. Minimeeritud 
harimise mõju taimehaiguste 
vähendamisele on kündmisega 
võrreldes oluliselt väiksem, kuna 
nakatunud taimeosad jäävad 
mulla pindmisse kihti või mulla 
pinnale.



Ennetustöö

• Otsekülvi korral on 
esimestel aastatel 
herbitsiidide kasutamise 
suurenemine 
paratamatus, kuid neid 
tuleb kasutada suure 
ettevaatusega, et 
vähendada negatiivset 
mõju mulla elustikule



Ennetustöö

• Tasakaalustatud väetamine, 
arvestades mulla omadusi, 
planeeritavat saaki.

• Happeliste muldade lupjamine

• N väetamine droonipõhiselt või N-
sensori abil



Ennetustöö

• Oluline on kvaliteetse seemne kasutamine

-OTS seemne analüüs 

-Optimaalne külvisenorm

-Uute sortide kasutamine



Ennetustöö

• Soodusta oluliste kasulike organismide levikut

• Põllumajandusmaastikku saab mitmekesistada põldude 
suuruse piiramisega ja põldude ümber looduslike alade, 
põllupeenarde ja metsatukkade säilitamise ja rajamisega – nii 
säilivad elupaigad taimekahjurite looduslikele vaenlastele



Ennetustöö

• Puhasta regulaarselt kasutatavaid masinaid ja 
seadmeid



Kahjustajate seire

• Kahjustajad:

Umbrohud

Haigused

Kahjurid

Umbrohtude puhul-millal on õige aeg tõrjeks, 

ei lähe liiga vara ega ka liiga hilja

Kasutan mehhanilist tõrjet (äestamine)

Kahjurite puhul hinda kui suur on kahjurite arvukus

Näide:Lehetäide puhul on tõrjekriteeriumiks 8-10 



Kahjustajate seire

Kahjurite puhul hinda kui suur on kahjurite arvukus

Näide:Lehetäide puhul on tõrjekriteeriumiks 8-10 
lehetäid võrsl (see on kahjuri arvukus, mille puhul 
annab keemiline tõrje majandusliku efekti)



Kahjustajate seire

Integreeritud 

taimekaitse 

põhialus –

taimekaitset 

rakenda vaid 

siis, kui vaja



Kahjustajate seire

ETKI taimekahjustajate monitooring

Vaatlusi teostatakse Eesti erinevates piirkondades igal nädalal 
maist juulini ning kogutud informatsioon kuvatakse interaktiivsete 
kaartidena kodulehel. Täpsemad 
andmed http://monitooring.etki.ee/2017

• Teadmine taimekahjustajate levikust võimaldab tõrjetööde
õigeaegset alustamist, suurendab taimekaitsetööde efektiivsust
ning võimaldab vähendada taimekaitsevahendite kasutamist.

http://monitooring.etki.ee/2017


Kahjustajate tõrje

• Taimekahjustajate tõrje põhineb mehhaanilistel, 

bioloogilistel ja keemilistel tõrjevõtetel

• Kahjustaja tõrje vajadusel eelistatakse mehhaanilisi

või bioloogilisi tõrjevõtteid

• Keemilist tõrjet rakendatakse ainult tõrjekriteeriumi 

ületamisel, kui tõrje rakendamisel päästetud saagi

maksumus ületab tõrjele tehtavaid kulutusi



Mehhaaniline tõrje



Loodushoidlik taimekaitse

Loodushoidlik taimekaitse põhineb 

eelkõige ennetaval-,

füüsikalisel- ja bioloogilisel tõrjel

Ennetava tõrje peamised võtted:

– bioloogilise mitmekesisuse 

säilitamine kultuurmaastikus



Keemiline tõrje

• Keemilise tõrje läbiviimisel peab kasutama pritse, mis 
teevad võimalikult lokaalse pritsimise, kas otse taime 
ümber või (umbrohutõrjevahendite korral) otse mulla 
pinnale

• Nii välditakse taimekaitsevahendi liigset kadu ja 
vähendatakse keskkonna reostamist

• Tõrjevahendite kasutamisel on oluline resistentsuse 
kujunemise vältimiseks  vahetada preparaate 



Kokkuvõtete tegemine ja analüüs



Kokkuvõtete tegemine

• Maaeluministeeriumi tellimusel on valminud ka arvutipõhine 
abivahend(punktisüsteem). 

• See on eelkõige mõeldud põllumajandustootjatele enesekontrolli 
vahendiks

• Abivahend võimaldab hinnata ITK põhimõtete rakendamist, 
andes vastajale hinnangu ITK põhimõtete järgimise kohta 
kontrollküsimustele esitatud vastuste põhjal. Kontrollküsimused 
on seotud ITK põhimõtetega ja nende olulisust on analüüsitud 
lähtuvalt kohalikest tingimustest.

• www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/taimekasvatus/taimekaitse



Kokkuvõtete tegemine

•Seega kui kasutame integreeritud 
taimekaitse põhimõtteid-

Kasvatame tera- ja kaunvilja 
keskkonnasäästlikult



Tänan tähelepanu eest!


