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Teadustöö:
Loodushoidlik taimekaitse
• Baasuuringud 

• Püüniskultuurid ja -taimed 

• Entomovektortehnoloogia

ENTOMOLOOGIAALANE TEADUSTÖÖ EMÜ-s

• Taimekaitse osakonnas väljatöötatud kompleksaparatuuri abil uuritakse 
erinevate toidutaimede, väetusfoonide ning pestitsiidide otsest ja kaudset 
mõju taimekaitseliselt oluliste putukate arengule ja füsioloogiale 
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Sensoorse füsioloogia uuringud
Uuritakse jooksiklaste ja naksurlaste kemo-, 
termo-, hügro- ja mehhanoretseptsiooni osa 
toiduotsingul, elupaiga ning munemiskoha 
valikul. 

Saadud tulemused aitavad rajada teoreetilist vundamenti, millelt 
lähtudes oleks võimalik senisest efektiivsemalt mõjutada nende 
putukate arvukust põllul mahetootmise ja integreeritud 
taimekaitse tingimustes.
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Pidev hingamine (Cont.)
Tsükliline (CGE)
Katkendlik (DGE)

Cont. O

C - suletud
F - poolavatud 
O- avatud
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Tulemused

• Pulbrilised preparaadid ei 
suurenda oluliselt 
ainevahetustaset kimalastel
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• Kaoliin ja Prestop Mix 
põhjustavad pärast töötlust 
oluliselt suurema veekao

Karise, R, … Mand, 2016, Journal of Pest Science

Töötatakse välja õlikultuuride kahjurite
kaitsestrateegiaid

Määratakse klorofüllisisaldus

Määratakse erituvad lõhnad

Erinevate õlikultuuridele katsepõld

Õlikultuuride võtmekahjurid

• Püüniskultuuride meetod
• Entomovektortehnoloogia
• Uus innovatiivne iRNA

meetod hiilamardika 
tõrjeks

Püüniskultuurid naeri-hiilamardika 
tõrjeks suvirapsil 
• Püüniskultuuriks valida

• Enne põhikultuuri õitsev sort või teine 
õlikultuur – saab manipuleerida 
õitsemisajaga

• Atraktiivsem õlikultuur või sort

Hukatuslikud (Dead end) püüniskultuurid

• Õlikultuuride hulgas on naeri-hiilamardikatele 
hukutavaid kultuure - õlirõigas (Raphanus
sativus)

• Naeri-hiilamardikatele atraktiivne

• Mune pungades palju

• Vasteid vähe - hukkunud

• Püüniskultuuridena :
• Atraktandid - rüps, must sinep 

• Hukutav püüniskultuur - õlirõigas

Püünised maakirpudele

Maakirbud paktsoil

Maakirbud naeril 

2. Atraktiivsemad on paktsoi (hiina lehtkapsas), naeris ja kaalikas

3. Pikema perioodi vältel eelistab naerist ja kaalikat, kelle lehestik 
pidevalt uueneb 

4. Paktsoi on kiire kasvuga ja vananeb ruttu ning püügivõime 
langeb

1. Maakirpudel on kultuuride valikul märgatavaid eelistusi.

Püüniskultuurid on põhikultuurist atraktiivsemad 

taimed, mis meelitavad endale enamiku kahjuritest. 

Seal on neid lihtsam ning odavam hävitada. 

Maakirbud kaalikal

Entomovektortehnoloogia 

on uus taimekaitsemeetod, mis ühendab endas nii taimekaitse kui tolmeldamise:

• taimehaiguste ja -kahjurite tõrjeks kasutatakse biopreparaate

• edasikandjateks ehk vektoriteks on mesilaselaadsed 

�Entomovektortehnoloogia eelised:

• Vähendab kasutatavaid taimekaitse preparaadi koguseid
• Minimeerib inimeste kokkupuudet taimekaitse preparaatidega
• On keskkonnasõbralikum ja ökonoomsem kui sünteetiliste pestitsiidide kasutamine
• Kindlustab parema tolmeldamise
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• Hahkhallitust tekitava seene (Botrytis
cinerea) lülieosed levivad tuulega 

• Hävitab kuni 50% aedmaasika saagist

Entomovektortehnoloogia

Seen Gliocladium catenulatum parasiiteerib
hahkhallituse tekitajal 

Biopreparaat Prestop Mix

Aga, kuidas seen jõuab aedmaasikale ?

Hahkhallituse tõrje aedmaasikatel

Mesilased ja kimalased 
tööle!

Dispenser 
seenpreparaadiga

Mesilased 
transpordivad 
preparaadi 
aedmaasika õitele

2012

Pollination-, Prestop- Pollination+, Prestop+
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 F(1;56) = 8,5871; p = 0,0049
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2013

Pollination+, Prestop+Pollination-, Prestop-
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 F(1;94) = 5,9084; p = 0,0170

3 korda 2.2 korda n.s.

• Normaalsetel aastatel vähendab PreStop oluliselt 
hahkhallitusse haigestumist

• Väga vihmane ilm marjade valmimise ajal - ei aita ka 
sünteetilised fungitsiidid

Fotod: Mona 
Jahani

C-IPM projekt: IPM4Meligethes

Integreeritud taimekaitse hiilamardika tõrjeks
Partnerid: Helsingi Ülikool; Ghent Ülikool, Aarhusi Ülikool, Eesti Maaülikool  

Võtmeküsimused: 
i) kahjuripuhangute ohjamine; 
ii) kahjurite dünaamilise tõrjekriteeriumi 

loomine; 
iii) RNA-interfentsi meetodite arendamine 

hiilamardikate kontrolliks; 
iv) uute biotõrjeproduktide levitamine 

entomovektorite abil

FÜTOPATOLOOGIA ALANE TEADUSTÖÖ EMÜ-s

• Kartuli-lehemädaniku tekitaja Phytophthora infestans populatsioonides 
toimunud muutuste uurimine Euroopa Liidu maades ja võimalike tõrje 
strateegiate välja töötamine.

• Selleks määratakse

• Fungitsiidi resistentsus

• Geneetilised sõrmejäljed
• Proov RG57-ja ja mikrosatellitidega

• Paarumistüübid, võimaliku sugulise paljunemise leidmiseks

PRAKTIKUTELE

• Kartuli-lehemädanikukindluse 
vaatluskatse Reolas Einola talus


