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Ohtlik taimekahjustaja
Mõiste

• Eestis mitteesinev või esinev 

taimekahjustaja, mille leviku üle 

teostatakse järelevalvet ja mille suhtes 

on tõrjeabinõude rakendamine 

kohustuslik

Phytophtora ramorum

Plum pox potyvirus (PPV)

Xylella fastidiosa



Phytophtora ramorum (P. ramorum)

• Seenhaiguse tamme-äkksurm tekitaja

• Areneb ja levib jahedas (+20 °C) ja niiskes

• Levik – nakatunud taimed, inimtegevus, 

kastmisvesi, tuul 

• Haigussümptomid avalduvad paar päeva pärast 

nakatumist

• Esmakordselt kirjeldati Euroopas 2001. aastal

Haigussümptomid taimel ja 

lehel, allikas: EPPO



Phytophtora ramorum (P. ramorum)
Turustamise järelevalve 2016-2017

• Aianduskeskused – peremeestaimed teistest EL 

liikmesriikidest, riskianalüüs 

168

20

57

6

0

40

80

120

160

200

Turustamine Positiivsed

Võetud ja positiivsed proovid rododendroni taimedest 
2016/2017 (arv)

2016 2017



Phytophtora ramorum (P. ramorum)

• Eraaiad (väljakutse, peremeestaime (de) 

haigestumise kahtlus)

• 2016 – 16 kontrolli (13 kiirtest + 3 proovi PMK)

• 2017 – 5 kontrolli (5 proovi PMK)

Rododendronid eraaias, tamme-äkksurma (P. ramorum)  peremeestaimed, fotod: 

M. Arula



Plum pox potyvirus
Seadusandlik alus

• Taimekaitseseadus

• Euroopa Nõukogu direktiiv 2000/29/EÜ lisa 

II, A osa,  II jagu, punkt d, alapunkt 7– ohtlik 

taimekahjustaja, mis ei tohi esineda Prunus

sp. istutamiseks ettenähtud taimedel 

• Euroopa Nõukogu direktiiv 2000/29/EÜ lisa 

IV, A osa, II jagu - riikides kus PPV esineb, 

tuleb peremeestaimi tootmiskohal 

kontrollida vähemalt 1 kord 3 aasta jooksul



Plum pox potyvirus
Ploomirõuged – peremeestaimed ja 
haigustunnused

• Prunus perekonna taimed

• Lehtedel oliivrohelised ringid, laigud ja jooned

• Toorestel viljadel valkjasrohelised või 

kreemikad ringid ja laigud

• Luukividel võib esineda punaseid ringe ja laike

• Viljad varisevad enneaegselt

https://www.google.ee/search?q=plum+pox+virus&source=lnms

&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjR17q77pDaAhWKlSwKHZ5I

CFgQ_AUICigB&biw=1536&bih=731#imgrc=Wk1h-japw5DPjM:



Plum pox potyvirus
Ploomirõuged - levikuviisid

• Taimne paljundusmaterjal

• Tööriistad

• Putukad (nt lehetäid)

https://www.google.ee/search?q=lehet%C3%A4id&source=lnms&tbm=isch&

sa=X&ved=0ahUKEwiZh4yPkI_aAhUDCpoKHewUCMoQ_AUICigB&biw=15

36&bih=731#imgrc=x_LtBN_7L8TbyM:



Plum pox potyvirus
Ploomirõuged - järelevalve

• 2015 - proovide võtmine ja positiivsed kolded 

(sümptomiteta emapuud, istikud)

• 2016 - leiti esmakordselt Eestis sümptomitega istik

• 2017 – võetud proovid negatiivsed

• 2018 – proovid 22 tootmisüksust 



Plum pox potyvirus
Lisainfo 

• Ploomirõugete jälgimise ja proovide võtmise 

juhis www.pma.agri.ee > taimne 

paljundusmaterjal

http://www.pma.agri.ee/


Erwinia amylovora
Viljapuu - bakterpõletik

• Euroopa Komisjoni direktiiviga 2008/690/EÜ on 

Eesti tunnistatud viljapuu-bakterpõletiku suhtes 

kaitstavaks piirkonnaks

• Lisainfot viljapuu-bakterpõletiku kohta vaata 

www.pma.agri.ee Taimetervis – Taimekahjustajad, 

info

• Peremeestaimed ainult taimepassiga (ZP-b2)

Taimepassi näidis; foto: M. Arula, 

PMA

http://www.pma.agri.ee/index.php?id=104&sub=133&sub2=205


Plum pox potyvirus ja Erwinia amylovora
• Maaeluministri määrus nr 46 „Ohtliku taimekahjustaja ja 

eriti ohtliku loomataudi tõttu kahjustunud 

põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamise 

toetus“ (jõustumine 01.07.2017) § 2. Toetuse taotleja (1) 

Toetust võib taotleda äriseadustiku tähenduses ettevõtja, 

kelle põllumajandusliku tootmise potentsiaal on kahjustunud 

seetõttu, et: 

2) ettevõtja mitmeaastastel taimedel on esinenud 

põllumajandusministri 7. juuli 2004. a määruses 

nr 116 „Ohtlike taimekahjustajate nimekiri” nimetatud 

ohtlik taimekahjustaja ja Põllumajandusamet on selle 

esinemise tõttu teinud ettekirjutuse tõrjeabinõude 

rakendamiseks mitte varem kui 1. jaanuaril 2015

https://www.riigiteataja.ee/akt/127022018005
https://www.riigiteataja.ee/akt/121122017020


Xylella fastidiosa (Wells et al.)
Ohtlik bakterhaigus

• Taimekaitseseadus

• Euroopa Nõukogu direktiiv 2000/29/EÜ, art 

16 lg 3

• Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/789, 18. 

mai 2015

• Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/2352, 

14. detsember 2017 



Xylella fastidiosa (Wells et al.)
Ohtlik bakterhaigus

• Väga ohtlik bakter taimekahjustaja

• Levik  - looduslik (putukad) ja inimtegevus

• Vahendid taime ravimiseks puuduvad

• Sümptomid – okste/võrsete/lehtede kuivamine ja 

pruunistumine – taim närbub ja hukkub

• Euroopas leitud mitmes riigis 

erinevatel peremeestaimedel

• Eestis leitud ei ole!

Xylella fastidiosa sümptomid mürdilehisel 

vahulillel (Polygala myrtifolia L.) Korsika 

saarel; allikas: Bruno Legendre, Anses Plant

Health laboratory, Anges (FR)



Xylella fastidiosa (Wells et al.)
Järelevalve

• Turustamiskohad - visuaalne, proovid 

võetakse ainult kahjustaja kahtluse korral

Xylella fastidiosa sümptomid tammel 

(Quercus spp.) allikas: foto: John 

Hartman, University of Kentucky 

(Bugwood/ Forestry Images images)



Xylella fastidiosa (Wells et al.)
Järelevalve

• Tootmisüksused - visuaalne, proovid 

võetakse kahjustaja kahtluse korral

• Tootmisüksused - proovid ettevõtetes, kus 

kasvatatakse järgmisi peremeestaimi:

Coffea sp.

Lavandula dentata L. 

Nerium oleander L. 

Olea europaea L. 

Polygala myrtifolia L.  

Prunus dulcis (Mill)

Hambuline lavendel (L. dentata L.) Forest & Kim Starr, 

CC BY 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61644



Lisainformatsioon 

• Põllumajandusameti kodulehelt 

www.pma.agri.ee ,Taimetervis, 

maakonna keskused

• Seadusandlus (www.riigiteataja.ee)

http://www.pma.agri.ee/
http://www.riigiteataja.ee/


Aitäh kuulamast!

marika.arula@pma.agri.ee


