
 
 

Liblikõieliste kahjurite tunnustamise juhend 
Koostas: Tiiu Annuk, 2019.a. 

 

Herneripslased (Kakothrips pisivorus)  

Täiskasvanult on valmikud 2...3 mm pikad tumepruunid kahe paari tiibadega putukad. Vastsed on kollakat 

värvi ja tiivutud. Täiskasvanud isendid talvituvad mullas ja munevad herne õiepungadesse või lehtedele. 

Vegetatsiooniperioodil võib valmida mitu põlvkonda. Kahjustavad nii valmikud kui vastsed. Taimemahla 

imemisel tekkivad kaunaalgetele hõbedased laigud, kaunad kõverduvad.  

 

Kontroll: Tähtis on kinni pidada viljavaheldusest; varane külv ja korralik mullaharimine aitavad hävitada 

talvitunud isendeid. Viirushaiguste levimise ärahoidmiseks on oluline tõrjuda taimemahla imevaid kahjureid 

nagu nt ripslaseid. Õiepungade moodustamise ajal võib taimi pritsida insektitsiididega. Ripslase ja 

hernemähkuri keemilise tõrje võib teha koos. 

   
  

Hernemähkurid (Laspeyresia nigricana ja L. dorsana)  

 

Liblikate esitiivad on hallikaspruunid, tagatiivad kollakasvalged. Tiibade siruulatus 13–17 mm, munad 

kollakad. Röövikud on täiskasvanult kuni 10 mm pikad, helerohelised, ülapoolel selgelt märgatavate 

mustade täppidega. Nukud on kollakaspruunid. Viimase kasvujärgu röövikud talvituvad tihedas kookonis 5–

10 cm sügavusel mullas. Kevadel nukkuvad, liblikate väljalend langeb kokku herne õitsemisega. Liblikad 

lendlevad õhtuti, munevad taime ülemistele lehtedele, õievarrele, kauna algmetele enamasti ühekaupa. Üks 

emane muneb kuni 300 muna. Varsti pärast koorumist närivad röövikud end kauna sisse, kus toituvad 

teradest. Viimases kasvujärgus söövad kauna seina ava, kust laskuvad mulda. Mullas valmistavad endale 

kookoni ja jäävad talvituma. Kahjuriteks on röövikud, tavaliselt on neid kaunas 1–3. Aastas on üks 

põlvkond. 

Kontroll: Teades, et munemine on enamasti juunis-juulis, on võimalik tõsiseid kahjustusi vältida. Kõige 

olulisem on õige pritsimisaeg. Kõigepealt määrake liblikate maksimaalse lendluse aeg kas õhtuste 

vaatlustega või feromoonpüünistega, mis on kindlam viis. Hernepõldu pannakse 1 feromoonpüünis kolme 

hektari kohta ja kui püünisesse tuleb ööpäevas vähemalt 5–10 liblikat, siis on lendlus küllalt tugev ja tuleks 

http://www.google.ee/url?sa=i&rct=j&q=Kakothrips+pisivorus&source=images&cd=&cad=rja&docid=f2FiAw9NMGYjSM&tbnid=ihq3XY17E52ioM:&ved=0CAUQjRw&url=http://picasaweb.google.com/lh/photo/xagxYkfrhdhD_TV5VlXj83W1NOK50ks3vluAhV_3zLs&ei=Um-zUdmhKqjk4QS2wYGYBg&psig=AFQjCNEdvzJRDbBEF7AQpA6qkZjBtr40zA&ust=1370800289040809
http://www.google.ee/url?sa=i&rct=j&q=Kakothrips+pisivorus&source=images&cd=&cad=rja&docid=138D-WXUTHX8JM&tbnid=yu4W5uKPnuWhYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://visualsunlimited.photoshelter.com/image/I0000RAqHaKkvDdI&ei=u26zUcVPhPvhBKWZgLAB&psig=AFQjCNEUWD_Dq9MrbSMjEcd3ORLExBj9Cg&ust=1370800147569420
http://www.google.ee/url?sa=i&rct=j&q=Kakothrips+pisivorus&source=images&cd=&cad=rja&docid=eZDYLQuxQH_rcM&tbnid=wsK6lZ--mZh_cM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www7.inra.fr/hyppz/RAVAGEUR/6frarob.htm&ei=M2-zUejuEKGw4QTCuIHQDA&psig=AFQjCNEdvzJRDbBEF7AQpA6qkZjBtr40zA&ust=1370800289040809


pritsida. Optimaalne pritsimisaeg on siis, kui võimalikult palju isendeid on munadest koorunud, kuid ei ole 

veel jõudnud kauna siseneda. 

 

   
 

 

Herne-Lehetäi (Acyrthosiphon pisum)  

Tiivutu emane on 4-5,5 mm pikk, heleroheline, tiivuline emane värvuselt tumedam ja veidi suurem. Isased 

lehetäid on väiksemad kuni 2,5 mm pikadja tiivutud. Vastsed sarnanevad valmikutega, kui on väiksemad. 

Talvituvad munadena mitmeaastastel liblikõielistel.  

Suvel paljunevad lehetäid partenogeneetiliselt. Suviste põlvkondade areng on väga kiire, vastsejärk vältab 8-

10 päeva. Sügisel päevade lühenedes, sünnib põlvkond kes siirdub mitmeaastastele liblikõielistele, paaritub 

ja muneb viljastatud munad. Üks emane muneb 10-18 talvituma jäävat muna. Herne lehetäi kahjustab nii 

ühe- kui mitmeaastaseid liblikõielisi, eelistades kultuuridest hernest. Nii valmikud kui vastsed toituvad taime 

ülemises mahlakamas osas. Mahla imemise tagajärel taimede kasv kängub, lehed ja noored võrsed 

keerduvad, kauna algmed arenevad ebanormaalselt. Kahjustus on suurem soojadel suvedel. Lehetäid on 

viirushaiguste edasikandjateks. Herne viirushaigused ei ole siiani Eestis veel tõsiseks probleemiks. 

 

Kontroll: Lehetäidest hoidumiseks on hea külvata vara, kasvatada kiire algarenguga sorte ning külvata 

herned võimalikult kaugele mitmeaastaste liblikõieliste põllust. Viirushaiguste levimise ärahoidmiseks on 

oluline tõrjuda taimemahla imevaid kahjureid nagu nt lehetäisid. Kasvu ajal tehke keemilist tõrjet esimeste 

täikolooniate ilmumisel, kahjuri massilisel esinemisel korrake pritsimist 7–10 päeva pärast. 

  
 

 

Oa-Lehetäi (Aphis fabae)  

Tiivutud isendid on 2,3–2,7 mm pikad mustad, roheka või pruunika varjundiga, tuhmid. Tiivulised on sama 

suured ja sama värvi, kuid läikivad. Vastsed sarnanevad valmikutega, kuid on väiksemad ja heledamad. 

Munad on algul heledad, hiljem muutuvad mustaks. Talvituvad munadena puudel ja põõsastel. Kevadel 

elavad talveperemeestaimedel, suvised partenogeneetilised põlvkonnad elavad oal, peedil ja paljudel 

umbrohtudel. Sügisel arenevad tiibadega isendid, kes rajavad viimase muneva põlvkonna. Oa-lehetäi 

kahjustab peamiselt põlduba, vähem peeti jt. Igas liikuvas arengujärgus toituvad taime ülemises osas. 

Kahjustuse tagajärjel taimed känguvad, suure kahjustuse korral isegi kuivavad. Oma elutegevuse käigus 

levitavad lehetäid šokolaadilaiksust. Kahjustus võib ulatuda isegi kuni 60–70%-ni.  

Kontroll: Külvake varakult, kasvatage kiire algarenguga sorte, tehke oapõld võimalikult kaugele 

mitmeaastastest liblikõielistest. Kasvuaegse keemilise tõrje aeg on esimeste täikolooniate ilmumisel.  
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Hernekärsakad (Sitona spp.)  

Hernekärsakad väljuvad talvitumiskohtadest, kui õhutemperatuur tõuseb +7-+8 °C-ni, siis hakkavad 

valmikud toituma hernestel, ubadel ja teistel liblikõielistel taimedel.  

Majanduslikku kahju teevad kärsakad, kes närivad liblikõieliste leheservadesse väikesi kaarjaid täkkeid. 

Kahjustus on ohtlik tõusmete faasis põuaste ilmade korral või muudes ebasoodsates oludes, kui taimede 

areng on pidurdatud. Kuna vihma on tulnud ning taimede kasv tänu sellele kiirem, võivad praegu tärganud 

taimed kriitilisest kasvufaasist kiiremini üle kasvada ning olulisi kahjustusi kärsakate poolt ei tehta. Siiski 

tuleb külve jälgida, sest kärsakate arvukus tänu liblikõieliste kasvatamisele on viimastel aastatel oluliset 

tõusnud.  

 

Valmikud rohekashallid lühikese jämeda kärsaga 3-5 mm pikkused mardikad. Kattetiibadel korrapäratud 

heledad ja tumedad laigud. Munad munetakse taimede lähedale mullapinnale või alumistele lehtedele. 

Viljakus  20…360 muna. Munad algul kollakasvalged, hiljem mustad. Vastsed kooruvad umbes kahe nädala 

pärast. Vastsed on 4-5 mm pikkused, valkjaskollased, pruunika peaga, kõverdunud kehaga vageltõugud. 

Vageltõugud toituvad kaunviljade juuremügaratest ligikaudu kuu aega ning seejärel nukkuvad mullas. 

Vageltõugud üldjuhul majanduslikku kahju ei tekita, kuid hernekasvatuse laienedes võib kahjustus olla üsna 

oluline. Noormardikad väljuvad juunis juulis ning toituvad mitmesugustel taimedel ning alles sügisel otsivad 

endale sobiva talvitumispaiga. Noored kärsakad talvituvad mulla pealmises kihis või taimejäänuste all. Üks 

põlvkond aastas. 

Kontroll: Hävitage koristusjäätmed ja umbrohud, tehke sügiskündi. Vältige hernepõllu rajamist teiste 

liblikõieliste põldude lähedusse. Kevadel kasutage varajast külvi koos õige agrotehnikaga. Oluline on 

soodustada taimede kiiret algkasvu, kuna kahjustab taimi varajases faasis. Vanemaid taimi pole mõtet 

kahjurite vastu pritsida, kuna sel ajal ei tee nad enam olulist kahju. Tõrjekriteerium on, kui tõusmete faasis, 

kärsakate ilmumisel, on neid vähemalt 10 tk/m².  

 

   
 

Herne-teramardikas (Bruchus pisorum)  

Valmikud on 6-7 mm pikkused mustad mardikad, kattetiivad ei kata kogu tagakeha. Munevad ühele 

õiealgele 30-40 muna. Tõugud nukkuvad teras, samas kooruvad noormardikad. Noormardikad talvituvad 

teras, harva põllul.  

 

Mardikad toituvad kevadel umbrohtudel, hernetaimedele siirduvad õiepungade moodustumise järel. 

Munadest koorunud tõugud tungivad läbi kauna seina ja hakkavad teri sööma. Ühes teras on ainult üks tõuk. 
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Kahjustabki tõuk, kes sööb käigu tera sisse, kuid jätab seemnekesta läbi närimata. Nukkub seemnes ning 

valmik närib end ümmarguse ava kaudu seemnest välja. Nii vastsed kui valmikud toituvad seemnetest. 

Valmikute poolt kahjustatud seemnetel on väikesed augukesed, vastsed põhjustavad suuermaid 2,5-5,0 mm 

diameetriga auke seemnetes. Selline seeme ei idane ja on toiduks ning külviseemneks kõlbmatu. Tera 

lähemal vaatlemisel võime näha heledamat ümmargust laiku koorel, mille purustamisel tuleb mardikas 

nähtavale.  

 

Kontroll: Meie külmad talved hävitavad teramardikaid, pehme talve korral võivad levida ka Eestis, seetõttu 

võib üksikutel aastatel esineda. Mardikate avastamisel tuleb seemnematerjal töödelda fumigandiga. Seemet 

võib ka kuumutada +55 °C juures 15 minutit. Mardikate kindlaks tegemiseks võib leotada seemneid öö läbi 

vees. Seemned lähevad lõhki ning kahjurite esinemisel võib leida veest nii vastseid kui nukke. See hoiab ära 

seemnete purustamisel kahjuri hävitamise, mille puhul tuvastamine võib olla raskendatud. Oluline on 

õigeaegne koristamine, kuivatamine ning sorteerimine. Oluline on  hävitada sügisel umbrohud ning herne 

varis. Künd pärast koristust võib viia mardikad koos seemnega sügavamale mullakihti, kus nad hukkuvad. 

 

   
 

 

Oa- teramardikas (Bruchus rufimanus)  

Valmikud on 3,5-4,5 mm pikkused mustad mardikad, kattetiivad ei kata kogu tagakeha. Munevad noortele 

2-5 cm pikkustele kaunadele. Vastsed arenevad kasvavas teras, kaunas. Tõugud nukkuvad teras, samas 

kooruvad noormardikad. Noormardikad talvituvad teras, kui põllul. 

 

Mardikad toituvad kevadel liblikõielistel kultuuridel õietolmust ja nektarist, seejärel siirduvad põldoale. Osa 

oa-teramardikatest võivad jääda talvel vastse või nuku diapausi. Putukad on aktiivsed kui temperatuur 

tõuseb üle +20 °C, üle +25 °C temperatuur on nende arenguks väga soodne, samas alla +15 °C temperatuur 

ja märg ilm limiteerib nende liikuvust. Viljastatud emased munevad ühekaupa või väikeste  gruppidena 

noortele kaunadele. Vihm, tuul ja alla 20 °C temperatuur hoiab tagasi munemisprotsessi. Munad munetakse 

taime madalamatele osadele. Munad on väikeses, kollakas valged. On täheldatud maksimaalselt 10 muna 

ühele kaunale. Emane muneb 50 ja 100 muna vahel. Vihm võib suurendada munade suremust. Vastsed 

kooruvad umbes 10 päeva pärast (sõltuvalt temperatuurist 1-3 nädalat). Munadest koorunud tõugud tungivad 

läbi kauna seina ja arenevad seemnetes. Vastsed on kaitstud nii keemilise kui bioloogilise tõrje eest. Vastse 

areng kestab kuni 3 kuud. Nukuperiood kestab umbes 10 päeva, seejärel väljuvad valmikud seemnetest. 

Kuna paaritumine ja munaperiood võtab aega paar nädalat, võivad täiskasvanud mardikad väljuda 

seemnetest nii enne kui pärast koristust.  

 

Kuigi oa-teramardikas ei mõjuta otseselt oluliselt põldoa saagikust, muudab see seemnete kaubanduslikku 

välimust ja idanevust. Lisaks on kahjustatud seemned vastuvõtlikud haigustele. Probleem on ka põldoa 

turustamisel, kuna elusate putukatega seemneid pole lubatud eksportida. 

Kontroll: Meie külmad talved hävitavad teramardikaid, pehme talve korral võivad levida ka Eestis. Vastsed 

arenevad seemnetes ja seetõttu on nad kaitstud sel perioodil keemilise tõrje eest. Seetõttu saab neid tõrjuda 

eelkõige siis kui mardikad on väljunud seemnetest ja avastatud hoidlas. Mardikate avastamisel tuleb 

seemnematerjal töödelda fumigandiga. Seemet võib ka kuumutada +55 °C juures 15 minutit. Kasvuaegselt 

võib arvestada, et mardikate aktiivsus suureneb temperatuuri tõusuga, kui õitsemise lõpus on vähemalt 4 

järjestikust üle +20 °C temperatuuriga päeva, võib õhtusel ajal pritsida insektitsiididega. Arvestama peab, et 

kasulike putukate aktiivse lendluse ajal ei pritsita. Pritsida mitte hiljem kui viis päeva peale õitsemist. Seega 

tuleb mardikate arvukuse prognoosimisel arvestada nii temperatuuri kui taime kasvufaasi. 

http://www.google.ee/url?sa=i&rct=j&q=Bruchus+pisorum&source=images&cd=&cad=rja&docid=r2qTIz3VlI-UEM&tbnid=8vcT_inc3wEW1M:&ved=0CAUQjRw&url=http://nuage67.wordpress.com/2008/02/06/ogm-abandonne-en-australie-suite-a-des-maladies-chez-les-souris/&ei=JnWzUeTpFfT14QSP64C4DQ&psig=AFQjCNFEqsopnmlejPOQWQTzFpzFogVXDg&ust=1370801803464022
http://pnwhandbooks.org/insect/legume-grass-field-seed/pea/dry-edible-and-seed-pea-pea-weevil
http://www.google.ee/url?sa=i&rct=j&q=Bruchus+pisorum&source=images&cd=&cad=rja&docid=QlZQ9YHZO5Gp6M&tbnid=_PlLGzJtD0-LwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www7.inra.fr/hyppz/RAVAGEUR/6brupis.htm&ei=XXWzUbiyNcap4ASq9IG4Cg&psig=AFQjCNFEqsopnmlejPOQWQTzFpzFogVXDg&ust=1370801803464022


   
 

Harilik ristikunirp (Apion apricans) 

Kollajalg-nirp (Apion flavipes) 

Ristiku-varrenirp (Apion seniculus)  

Nirbid on kärsakad. Kahjustavad ristikut, varrenirp ka lutserni, hiirehernest jt. liblikõielisi taimi. Ristikunirp 

on must, metalse läikega kattetiibadega. Kollajalg-nirp sarnaneb ristikunirbiga, kuid jalad on iseloomulikult 

kollased. Ka varrenirp sarnaneb ristikunirbiga, kuid on lühem ja kattetiivad on hallikad. Vastsed on 

ristikunirbil valkjad, pruunika peaga. Kollajalg-nirbi vageltõugud on kollakasvalged. Varrenirbil on 

vageltõugud pikemad, valged ja pruuni peaga. Kõigi vageltõugud on C-kujuliselt kõverdunud. Talvituvad 

noormardikatena mulla ülemises kihis või taimejäänuste all. Talvitumiskohast liiguvad nad aprillis või mais 

söödataimedele (ristik, lutsern jt.), närides väikesi mulke lehtedesse. Ristikunirp ja kollajalg-nirp munevad 

avanemata ristiku õienuttidesse, kus koorunud vageltõugud toituvad ja samas ka nukkuvad. Varrenirp 

muneb vartesse, kus vageltõuk areneb varre sees. Samas ka nukkub, tavaliselt juurekaela ligidal. Oluline on 

just vageltõukude kahjustus kõigil kolmel liigil. Kui varrenirbi kahjustuse tõttu kahjustatud üksikud taimed 

hävivad, siis ristikunirbi ja kollajalg-nirbi kahjustuse tõttu langeb oluliselt seemnesaak. Kõige suurem 

seemnesaagi langus on ristikunirbi esinemisel.  

Kontroll: Kui ühes õienutis on 2 vageltõuku, siis väheneb seemnesaak 15%, kui rohkem kahjureid, siis 

vastavalt suurem on ka saagilangus. Söödaks minevad ristikupõllud koristada ja hein kuivatada õigeaegselt, 

mis võib hävitada õienuttides ja vartes olevaid mune ja vageltõuke. Nirpide tõrjeks varajase punase ristiku 

seemnepõldude eelniitmisega nihutada õitsemine hilisemale ajale, kui nirbid on juba munenud. Nirpide 

massilisel esinemisel pritsida seemnepõlde õienuttide ilmumisel või enne õitsemist insektitsiididega, mis 

oleks võimalikult kahjutud tolmeldajatele (mesilastele, kimalastele jt.).  
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