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Ristõieliste nuuter ja 

sellega seonduvad 

probleemid

Kaire Loit, Riinu Kiiker, Liina Soonvald, Marian Põldmets

EMÜ PKI Taimetervise õppetool, 
Taimekaitse Selts 

Taimekaitsepäev Tartus, 30.10.2018

Ristõieliste nuuter (Plasmodiophora brassicae) 

on tõsine taimehaigus, mis võib põhjustada 

väga suuri saagikadusid ning sellest on väga 

raske vabaneda. 

Foto: https://bugwoodcloud.org/images/768x512/5513028.jpg
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• P. brassicae puhkeeoste 
pikaealisus (ca 20 aastat)

• Rakusisese patogeenina 
vajab  arenemiseks ja 
paljunemiseks 
peremeestaime, kelleks 
sobivad kõik ristõielised 
taimeliigid (Eestis ca 90 liiki) 

Raskesti tõrjutav patogeen 

Levik

• Nuuter levib nii tuule,
pinnavee, koristusjääkide
kui jalanõudega

• Haigustekitaja võib jõuda ka 
loomade seedekulglat 
läbinuna lõpuks sõnnikuga 
uutele põldudele

• kõige enam levib  aga 
põllutöömasinatel olevate 
mullaosakestega

Ennetav tõrje on tähtis

• Põllutööriistade puhtana hoidmine

• Lupjamine

• Ristõieliste umbrohtude tõrje

• Nuutrikindlate sortide kasvatamine

• Viljavaheldus
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Nakatumist soodustab…

Happeline pinnas (pH alla 6,5) -
lupjamine on efektiivne vaid vähese 
nakkuse korral

Kõrge mulla niiskus – kuivas mullas on 
rändeoste liikumine raskendatud

Soe muld (20-24 ° C)

Varane nakatumine patogeenile soodsates 

tingimustes võib põhjustada kuni 100 % 

saagikadu. 

Saagikadu sõltub lisaks 
keskkonnatingimustele ka:

1. Peremeestaime genotüübist – resistentsus 
haigustekitaja suhtes

2. Patogeeni patotüübist – P. brassicae

populatsioon on geneetiliselt väga 
mitmekesine, esineb hulganisti erinevaid 
patotüüpe

Biotõrje – kas võimalik 

lahendus?!

Biotõrje = Haigustekitajate allasurumine 
läbi nende looduslike vaenlaste

• Nuutri tõrjel on positiivseid tulemusi 
saadud mitmete mikrobioloogiliste 
preparaatide kasutamisel

• Biopreparaatide toime ja efektiivsus on 
siiski regiooniti väga varieeruv

Maaülikoolis 2018. aastal läbi 

viidud pilootuuring

Mida tehti: Viidi läbi taimkatse 
nuutrinakkusele vastuvõtliku ristõielise 
kultuurtaimega (Pak Choi, Hiina lehtnaeris)

Eesmärk: Eestis turul oleva 
bakterpreparaadi ‘BactoMix 5’ mõju uurimine 
nuutri tekitaja (P. brassicae) hulga 
vähendamisele mullas 

Hüpotees: P. brassicae hulk väheneb 
‘BactoMix 5’ töödeldud mullas

BactoMix 5

• Taimejäänuste lagunemist ja mulla 
elustikku arendav bioloogiline 
preparaat

• Biopreparaadis olev mikroorganismide kompleks 
(Bacillus subtilis V-845 D ja V-843 D,  Pseudomonas 

aurantiaca, Brevibacillus sp., Bacillus megaterium)

lagundab aktiivselt taimede jäänused, tekkivad 
antibiootilised ained pidurdavad patogeensete (haigusi 
põhjustavate) mikroorganismide arenemist, vabastades 
taimedele vajalikke toiteaineid 
(https://scandagra.ee/tooted/bactomix-5-2/ )

Töötlused (6 korduses):
1. Negatiivne kontroll – autoklaavitud põllumuld

2. Positiivne kontroll – ei töödeldud

3. T1 - töödeldi soovitusliku normiga (1. päeval)

4. T2 - töödeldi soovitusliku normiga (1. ja 20.  
päeval)

5. T3 - töödeldi 2x soovitusliku normiga (1. ja 20.  
päeval)

‘BactoMix 5’ soovituslik norm = 1 l preparaati lahustada 100-200l vees

Taimkatse
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Kontroll
Negatiivne kontroll 

(autoklaavitud põllumuld)
Positiivne kontroll 

(nuutrinakkusega põllumuld)

Foto: 7. nädal 02.05.2018

Foto: Katse lõpp 25.05.2018

Töötlused
T1 (1xnorm,1x) T2 (1xnorm, 2x)  T3 (2xnorm, 2x) 

Foto: Katse lõpp 25.05.2018

Foto: 7. nädal 02.05.2018

Analüüsid

1. Algsetest ja töödeldud muldadest 
(potikatse lõpus) eraldati DNA 

2. Spetsiifiliste praimerite abil määrati 
patogeeni (P. brassicae) hulk mullas 
(ng/g) (kvantitatiivne PCR)

Esialgsed tulemused
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Järeldused

• Antud metoodika on efektiivne mullast 
patogeeni hulga määramiseks

• Biopreparaat BactoMix 5 väärib 
katsetamist nuutri (P. brassicae) hulga 
vähendamiseks põllumullas

• Pilootuuringu tulemused on aluseks 
katsetega jätkamiseks, et leida parim 
preparaadi kogus ja vajalik töötluste arv

Tänuavaldused

• Täname ettevõtet Scandagra preparaadi 
BactoMix 5 varustamise eest

• Angela Ploomi

• Katrin Jõgar

Antud pilootuuringut on rahastatud Eesti Maaülikooli Arengufondi 
projektist (PM170156)
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Tänan tähelepanu eest!


