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Ohtlik taimekahjustaja
Mõiste

• Eestis mitteesinev või esinev 

taimekahjustaja, mille leviku üle 

teostatakse järelevalvet ja mille suhtes 

on tõrjeabinõude rakendamine 

kohustuslik (TaimKS § 4., lg 1)

Viljapuu bakterpõletiku (Erwinia amylovora) sümptomid 

pirnipuul; allikas EPPO



Ohtlike taimekahjustajate seired 
puukoolides 2018



Ohtlike taimekahjustajate seired 
puukoolides 2018 (kontrollide arv)

OHTLIK KAHJUSTAJA 2018. aasta

Xylella fastidiosa 13

Erwinia amylovora (viljapuu-bakterpõletik) 145

Phytophthora ramorum (tamme-äkksurm) 32

Anoplophora chinensis (hiina sikk) 22

Pseudomonas syringae pv. actinidiae 8



Ohtlike taimekahjustajate seired 
puukoolides 2018 (kontrollide arv 
maakonniti)



Ohtlik kahjustaja Seire läbiviimise 

aeg

Mitu korda 

aastas ühes 

puukoolis?

Seaduslik alus

Erwinia amylovora (viljapuu-

bakterpõletik)

mai-oktoober 3 Euroopa Komisjoni määrus 690/2008

Phytophthora ramorum (tamme-

äkksurm)

juuni-september 2 Euroopa Komisjoni otsus 2002/787

Xylella fastidiosa juuli-august 1 Euroopa Komisjoni rakendusotsus 2015/789

Hiina sikk (Anoplophora chinensis) märts-oktoober 1 Euroopa Komisjoni rakendusotsus 2012/138

Ohtlike taimekahjustajate seired 
puukoolides 2019



Ohtlike taimekahjustajate järelevalve 
2018

Plum pox potyvirus (PPV) – tootmine 

Phytophtora ramorum – turustamine 

Xylella fastidiosa – tootmine, turustamine

Haigussümptomitega (PPV) ploomipuuistiku lehed, foto: D. 

Remets-Savi, PMA, 2016



PPV järelevalve tulemused 
puukoolides 2018 

Harilik ja haraline ploomipuu, magus ja hapu 
kirsipuu

Emataimed, seemik- ja vegetatiivalused, 
istikud

16 ettevõtet (19 kontrolli)

Proovide arv 363 (negatiivsed)



PPV järelevalve tulemused 
puukoolides 2018
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HARJU JÕGEVA PÕLVA PÄRNU TARTU VILJANDI VÕRU 

Võetud proovid maakonna lõikes
2018 (arv)



Phytopthora ramorum järelevalve 2018

 Taimed Euroopa Liidu teistest liikmesriikidest

 Proovid riskianalüüsi alusel

Rhododendron yakushimanum `Percy Wiseman`; Allikas: 

Plant Gallery, Encyklopedia Roslin



P. ramorum järelevalve tulemused 
2018

38 kontrolli (18 ettevõtet)

3 ettevõttes nakatunud taimed

28 proovi, millest 5 positiivsed 
`Roseum Eleganse`NL; `Madame

Masson`NL; `Catawbiense Grandiflorum`NL, 
DE 



Xylella fastidiosa (Wells et al.)

• 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 

• Erinevad peremeestaimed

• Eestis leitud ei ole!

Xylella fastidiosa sümptomid mürdilehisel vahulillel 

(Polygala myrtifolia L.) Korsika saarel; allikas: Bruno 

Legendre, Anses Plant Health laboratory, Anges (FR)



X. fastidiosa (Wells et al.)



X. fastidiosa järelevalve tulemused 
2018 
• Tootmine – visuaalne kontroll, proove ei võetud

• Turustamine – visuaalne kontroll, 1 proov 

haiguskahtlusega taimelt (Salvia officinalis L.)

• Negatiivne

Salvia officinalis `Berggarten`, allikas: Morningsun Herb

Farm



Järelevalve tulemused 2018
Koostatud ettekirjutused

• Peamised rikkumised:

 Taimepassi puudumine nõutud liigil

 Taimepassi kirjed on puudulikud

 Tootekirjeldus ei ole nõuetekohane 

 Esineb ohtlik taimekahjustaja (P. ramorum)



PPV esialgne järelevalve 2019

Proovid (sümptomiteta) võetakse: 

• 11 ettevõtet

• Emataimed (ploomipuud)

• Haigustunnustega taimedelt võetakse 

proov alati (tootmine + turustamine)

Allikas: USDA, ARS



X. fastidiosa (Wells et al.)
Järelevalve 2019

• Tootmisüksused – kõik peremeestaimed, visuaalne

• Tootmisüksuses võetakse proov:

Coffea sp., Lavandula dentata L. 

Nerium oleander L., Olea europaea L. 

Polygala myrtifolia L., Prunus dulcis (Mill)

• Turustamine – visuaalne

• Kahtlus – proov ALATI!

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

BY 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6164470



Ohtlike taimekahjustajate leiud 
naaberriikides 2018 (seisuga 13.11.18)

• Erwinia amylovora

 Läti – 4 leidu kinnitatud (istandikud)

 Leedu – 2 leidu kinnitatud (puukool, 

istandik)

 Leedu – 4 leidu kahtlusega (kinnitamata)

 Soome – viimane leid 2016



Lisainformatsioon 

• Põllumajandusameti koduleht www.pma.agri.ee, 

Taimetervis, maakonna keskused

• Seadusandlus (www.riigiteataja.ee)

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


Tänan kuulamast!

marika.arula@pma.agri.ee


