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Selts: liblikalised (Lepidoptera)

• Talvitub nukuna umbrohtudel, sibulalehtedel jm

• Lendleb mais-juunis hämaruses

• Muneb sibula juurekaelale, lehtede vahele või õisikuteljele

• Vastsed (röövikud) teevad lehtedesse kitsaid kaevandkäike,

pealmine epidermis jääb terveks

Vigastavad sageli keskmist lehte, mis kolletub ja kuivab

• Taime kasv pidurdub, sibulapealsed arenevad
ebanormaalselt. Suurem kahju on tuultele varjatud aedades

• Nukkuvad kahjustuskohas

• 2 põlvkonna liblikad munevad talisibulale ja murulaugule

vastne

muna

nukk

valmik

Sibulakoi (Acropedia assectella)

http://aialeht.delfi.ee/news
/taimehaigused/kes-jarab-
aias-salaja-
sibulaid.d?id=24827457

kahjustatud 
sibulapealsed



18.08.2020

2

Sibulakoi tõrje

• Koristusjäätmete hävitamine ja mullaharimine

• Viljavaheldus, umbrohutõrje, tuultele avatud kasvukoht

• Katteloori kasutamine

• Keemiline tõrje liblika lendluse ajal

• Lendluse ajal sibula korduv pritsimine                            
(5-6 päeva järel) NeemAzal-T/S-ga või koirohu-, 
paiselehe- või võililleleotisega

https://bladmineerders.nl/parasites/animalia/arthropoda/insecta/lepidoptera/ditrysia/ypono
meutoidea/glyphipterigidae/acrolepiopsis/acrolepiopsis-assectella/acrolepiopsis-
assectella-larva/ https://laidbackgardener.blog/2016/06/30/a-new-insect-youll-hate-the-leek-moth/

http://veggies-only.blogspot.com/2014/05/leek-moths.html

sibulakoi röövik
vastsed

sibulakoi feromoonpüünis 
agralan.co.uk

sibulakoi röövikud

Köögiviljaöölane (Mamestra oleracea)

• Talvitub nukuna mullas

• Liblikad lendlevad juunist
septembrini

• Munad munetakse lehtede
alumisele küljele tihedate
kogumikena

• Kahjustavad vastsed (röövikud)
närides sibulalehtedesse auke

• Mitmetoiduline

• Aastas 2 põlvkonda

valmik

munakogumik

röövikud

nukk
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• Tiibadel gammakujuline märk

• Lendab päeval

• Sisserändaja

• Röövikul 6 paari jalgu (3+3), roheline

• Eelistab küll umbrohtusid, kuid võib 
muneda  ka kultuurtaimede lehtedele.
Kohati arvukus suur (harva)

• Vanemad röövikud vahetavad 
toidutaime, tulles umbrohtudelt 
kultuurtaimedele (nt peet, salat, kartul, 
sibul)

• Täiskasvanud röövik läheb lehe 
alumisele küljele, tõmbab selle 
niidiga kokku, teeb võrgendist 
kookoni ja nukkub seal

Lina-tähtöölane
(Autographa gamma)

valmik

röövik

Öölaste tõrje

• Sügiskünd nukkude hävitamiseks ja sügavamale viidud nukkudest ei 
pääse liblikad kevadel enam välja.
Pinnale sattunud nukud satuvad lindude toiduks või hävivad talve jooksul

• Umbrohutõrje

• Looduslikud vaenlased: parasitoidid, bakter-, seen- ja
viirushaigused, jmt.

https://www.projectnoah.org/spottings/38148445

lina-tähtöölase röövik köögiviljaöölase röövik

http://agronomija.rs/2013/povrtna-sovica-mamestra-oleracea/
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• Sibulapealsete kahjur

• Valmik on u. 3 mm pikkune kärsakas, tiivad kaetud
hallikate  karvakestega

• Valmik talvitub taimejäänuste all

• Valmik muneb kevadel sibula lehtedesse näritud
avadesse ükshaaval 50-70 muna

• Vastsed on jalutud vageltõugud, kes toituvad lehe
kudede sees
Söövad ära sibulalehe sisemuse pehmed koed
Pealsed kolletuvad, kuivavad ja kõverduvad

• Vastsed nukkuvad mullas nukuhällis u. 5 cm sügavusel
Noored mardikad väljuvad mullast (nukuhällist) juuni lõpul

• Aastas 1 põlvkond

• Tõrje: viljavaheldus, sügisene mullaharimine

valmikud

Selts: mardikalised (Coleoptera)
Sugukond: kärsaklased (Curculionidae)

Sibula-peitkärsakas (Ceuthorrhynchus jakovlevi)

http://www.udec.ru/vrediteli/lukovyi_skrytnohobotnik.php

vastne 

Sibulakärbes (Delia antiqua)

• Valmik on alla 1 cm pikkune kollakashall kärbes

• Talvitub nukuna mullas

• Muneb kogumikena mullale sibulataimede lähedusse,
munemiseks eelistatakse niiskemaid kohti

• Kahjustavad vaglad, kes poevad sibulasoomuste
vahele kanna alt või sibula maapealse osa tipust
(sibulalehtede lähedalt) 

• Sibulad mädanevad, lehed kolletuvad, taimed hävivad

• Aastas 2 põlvkonda

valmik

munad
vaglad

Selts: kahetiivalised (Diptera)

http://www7.inra.fr/hyppz/RAVAGEUR/6delant.htm

1 - valmik; 2 - vastne;  
3 - nukk; 4 - kahjustus

vastsed
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• Talvituvad vastsena (vaglana) põllul mullas ja sibula 
jäänustes või hoidlas sibula sees. Vagel kuni 11 mm pikk

• Nukkuvad kevadel. Nukust koorub valmik (kärbes)

• Lendlevad juunis-juulis ja munevad sibula soomuste 
vahele või mulda sibula lähedusse

• Munemiseks eelistavad vigastatud sibulaid

• Vaglad kahjustavad sibulaid ja sibulalehti (sibula lähedalt) 
Kahjustus sarnaneb sibulakärbse kahjustusega –
sibulad mädanevad, lehed kolletuvad, taimed hävivad

• Aastas 2 põlvkonda (st et kevadel munetud munadest 
kooruvad vastsed, kes nukkuvad suvel mullas, nukust 
väljunud valmikud munevad uuesti, siis koorunud vastsed 
jäävad vastsena talvituma)

• Kahjustavad sibulat, küüslauku, sibullilli (nt nartsiss), 
porgandit, peeti, kaalikat

Sibulasirelane (Eumerus strigatus                             

(sünonüüm E. lunulatus); E. tuberculatus)

http://ipm.ncsu.edu/AG136/fly2.html

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/4/46/Eumerus_strigatus_la
rva.jpg

sibulasirelase 
vastne

http://www.vestrehus.dk/dyresider/svi
rrefluer.htm

sibulasirelase 
valmik

• Talvitub vastsena (vaglana) põllul mullas ja sibula
jäänustes või hoidlas sibula sees

• Nukkub kevadel. Nukust koorub valmik (kärbes)

• Lendleb juunis-juulis ja muneb sibula soomuste vahele
või mulda sibula  lähedusse, vaglad arenevad samas

• Munemiseks eelistavad vigastatud mugulaid

• Vaglad kahjustavad sibulaid ja sibulalehti (sibula lähedalt)

Kahjustus sarnaneb sibulakärbse kahjustusega –

sibulad mädanevad, lehed kolletuvad, taimed hävivad

• Kahjustab ka sibullilli, küüslauku, porgandit, peeti, kaalikat

• Aastas 2 põlvkonda (st et kevadel munetud munadest
kooruvad vastsed, kes nukkuvad suvel mullas, nukust
väljunud valmikud munevad uuesti, siis koorunud vastsed
jäävad vastsena talvituma)

Selts: kahetiivalised (Diptera)

Sibulasirelane (Eumerus strigatus)

http://ipm.ncsu.edu/AG136/fly2.html

http://upload.wikimedia.org/wikipedi
a/commons/4/46/Eumerus_strigatu
s_larva.jpg

vastne
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Maakodu, REPRO http://www.vrvforum.be/forum/index.php?topic=182.0

sibulasirelase 
valmik

http://www.snowdropinfo.com/narcissusfly.htm

sibulasirelase 
vastsed

http://www.prihoz.ru/ogorod/full.php?aid=1086

1- sibulasirelase valmik; 2 – sibulakärbse valmik 

Sibulakärbse ja sibulasirelase tõrje
• Sügisene mullaharimine talvituvate nukkude hävitamiseks

• Multšimine (lehtpuu saepuru, kuival aastal murumultš);                                      
multšimine turbaga, sest kahjurid turbasse ei mune (?)

• Peenra katmine kattelooriga kui mullas ei ole enne kahjurit olnud

• Väikeaias sibularead vaheldumisi porgandiridadega

• Tuha ja tubakatolmu segu  (1:1) raputamine taimede ümber kärbse lennuperioodil 
(võilillede õitsemise ajal) (1-2 g/m2)

• Keemiline tõrje lendluse ajal (lendlus algab sibulakärbsel juuni algul,
sibulasirelasel juuni teisel poolel)

• Vaklade koorumise ajal (nädal pärast munemist) kasta kõrvenõgeseleotisega
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Oa-lehetäi (Aphis fabae)

• Oa-lehetäi kui paljutoiduline kahjur kahjustab 
katmikalal talvel ajatatavat sibulat

• Mustjas ümar keha, palju põlvkondi 

• Looduses talvitub munana har. kikkapuul  
(Euonymus europea), har. lodjapuul (Viburnum opulus) ja 
har. ebajasmiinil (Philadephus hybrida).                             
Soojas kasvuhoones ei jää talvituma

• Kannab edasi viirushaigusi

• Tõrje: 

harilik kikkapuu harilik lodjapuu

Selts: nokalised (Hemiptera)
Alamselts: sarnastiivalised (Homoptera)

Rühm: lehetäilised (Aphidoidea)

http://www.seemnemaailm.ee/articles/in
dex.php?GID=280

http://www.calmia.ee/Taimed/Lodjapuu/viyldinfo.htm

harilik ebajasmiin

http://www.hortes.ee/est/ouetaimed/lehtpuud-
ja-poosad/ebajasmiin-lemoinei

http://www.flickr.com/photos/patxiestables/

• Valmik on 0,8-0,9 mm pikkune sale helekollane                     
või pruun putukas, 2 paari ripsmetega tiibu

• Talvitub valmiku- või vastsestaadiumis mulla ülemises 
kihis või taimejäänustel

• Muneb lehe koe sisse, vastsed valmiku sarnased,            
ainult tiivad puuduvad

• Nukkub mullas

• Pistmis-imemissuised, imevad üksikud rakud tühjaks,          
need täituvad õhuga, tekivad hõbedased laigud,             
tugevasti kahjustatud lehed pruunistuvad ja kuivavad

• Mustad täpid hõbedasel laigul – väljaheide

• Kõrge õhutemperatuur (25-30 °C) ja suur niiskus (üle 80%) 
soodustavad arengut

• Tuul levitab ripslasi

• Levitavad viirushaigusi

• Kahjustavad ka kurki ja lilli (nelk, krüsanteem jt)

Selts: ripstiivalised (Thysanoptera)

Tubakariplane (Thrips tabaci)

http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/T/I-TS-
TTAB-CO.007.html

http://ipm.ncsu.edu/AG136/thrips9.html

http://www.forestryimages.org/browse/detail.
cfm?imgnum=5445034

A-valmik, B-C-vastsed
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Sibulaingerjas (Ditylenchus allii)

• Sibulaingerjas on niitjas läbipaistev “ussike”, pikkus kuni 1,3 mm,
läbimõõt 0,03-0,05 mm

• Ingerja elutegevuse tagajärjel hakkavad sibula koed lagunema.
Maapealse osa kasv kängub, lehed muutuvad ebanormaalselt kõveraks,
kolletuvad. Tõusmefaasis võib taim hävineda. Sibul pehmeneb, lõheneb,
soomused eemalduvad üksteisest. Säilitamisel sellised sibulad kuivavad
ja hävivad

• Kahjustab ka küüslauku ja teisi liilialisi. Võib kahjustada veel peterselli,
tomatit, kurki, umbrohtudest tarna

• Ingerjale on soodsad niisked ja vihmased ilmad.
Kuivas ja kuumas püsib eluvõimelisena 2-3 aastat, elades nii taimejäänustel, 
ladudes, et siis soodsamasse keskkonda sattudes uuesti paljuneda

Sibulaingerja tõrje
• Viljavaheldus (3-4 aastat vahet)

• Haiged taimed hävitada

• Enne mahapanekut sibulaid leotada 30 minutit  +45 ºC vees
(hoida veetemperatuuri!), pärast jahutada külmas vees 10 minutit
ja tahendada

Selts: ingerussilised (Tylenchida)
Sugukond: kiduusslased (Heteroderidae)

Klass: ümarussid (Nematoda)

Selts: lestalised (Acarina)
Sugukond: kõdulestlased (Tyrogluphidae)

Juurelestad
(sibula-juurelest Rhizoglyphus echinopus 

ja R. robini )

http://floweryvale.ru/garden-calendar/calendar-pest-supplies.html

• Juurelestadel on ümarovaalne klaasjas keha ja neli paari 
lühikesi jämedaid jalgu, kehapikkus kuni 1 mm

• Munevad sibulasoomuste vahele. Imevad
sibularakkudest taimemahla, rakud muutuvad 
jahusarnaseks massiks. Taimekoed lehekaenlas ja 
sibulakanna piirkonnas hävivad. Lehetipud 
kolletuvad, taimed känguvad ja kuivavad

• Eelistavad nõrgestatud taimi, levitavad hahkhallitust

• Levivad sibulate, mulla, taimejäänuste ja 
mullaharimisriistadega

• Kahjustavad nii põllul kui hoidlas

• Lestade kahjustusega kaasnevad tavaliselt 
seenhaigused ja võivad levitada ka viirushaigusi

• Kahjustavad sibulat, küüslauku, porrulauku, 
kartulit, porgandit, liiliat, gladiooli, tulpe, nartsissi, 
hüatsinti ning samuti kurgijuuri

Klass: ämblikulaadsed (Arachnida)

juurelestad ja kahjustatud 
sibulad

juurelestad
http://www.supersadovnik.ru/article_agro.aspx?id=1004257
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Sibula-ebajahukaste (Peronospora destructor)

• Haigustekitaja seen talvitub seeneniidistikuna sibulates ja taimejäänustel, 
kahjustab sibulat, küüslauku, talisibulat

• Seene arenguks on vaja kõrget õhuniiskust ja temperatuuri 10-15 °C.           
Soodsad tingimused haiguse arenguks on juunis-juulis tugeva kaste korral,              
eriti  varjulistes kohtades ja umbrohtunud põldudel

Sibula-ebajahukaste tõrje

• Lehtedele tekivad kahvatud laigud, mis kattuvad violetja 
kirmega. Hiljem lehed üleni laigulised, kolletuvad ja kuivavad. 
Hiljem mitmete poolparasiitsete seente tumeda seeneniidistiku 
ja eoste tõttu tekib lehtedele tumepruun kuni must hallituskord. 
Haiged sibulad on väiksemad ja ei säili

• Viljavaheldus (3-4 aastat vahet)

• Terve istutusmaterjal; umbrohutõrje; avatud kasvukoht

• Õigeaegne koristamine ja kuivatamine vastavalt suurusele 
8-24 tundi (või kauemgi) 40-43 °C juures

• Koristusjäätmed kokku koguda ja hävitada

• Seenhaigus säilib haigetes sibulates, sibulajäätmetel ja mullas, vähem seemnetel 

• Sibulate lehed langevad longu, kattuvad halli koheva kirmega ja hävivad

• Sibulate nakatumist soodustavad: märg ja raske muld, niiske ja jahe kasvuperiood, 
väetamine värske sõnnikuga

Sibula-hahkhallitus (Botrytis allii)

Sibula-hahkhallituse tõrje
• Viljavaheldus (3-4 aastat vahet); haigusvaba istutusmaterjal

• Kergem, mõõdukalt niiske tuultele avatud kasvukoht

• Võimalikult varane mahapanek

• Taimejäätmete hävitamine

• Sageli nakatub sibul hahkhallitusse koristamise ajal või 
kuivatamise algul, sest

* koristatakse niiske ilmaga
* koristatakse valmimata sibulaid
* lõigatakse pealsed enneaegselt või liiga madalalt

• Nakatunud pealsetest tungib seen kasvu ajal või pärast koristust 
sibulakaela kaudu sibulasse ja põhjustab säilitamisel nn. 
kaelamädanikku
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Sibularooste (Puccinia allii)

• Haigustekitaja seen talvitub eostena taimejäänustel ja talisibulal või murulaugul. 
Kahjustab söögisibulat, porrulauku, küüslauku, murulauku

• Lehtedel algul kuni 5 mm suurused kollakasoranzid suvieospadjandid. Suve lõpul 
talieospadjandid. Tugeva nakkuse korral pealsed kolletuvad ja kuivavad

• Haiguse arengut soodustavad kõrge õhuniiskus, tihe istutus, mulla liiga kõrge 
lämmastikusisaldus ning kaaliumipuudus

Sibularooste tõrje
• Viljavaheldus (8 aastat vahet) 

• Sügiskünd

• Koristusjäätmed kokku koguda ja hävitada

Sibulanõgi (Urocystis magica, sün U. cepulae)

• Haigustekitaja seen nakatab sibulat ja ka küüslauku. Talvitub mullas, vähem 
seemnetel. Muld võib olla nakkusallikaks 10-15 aastat, eriti tugevasti nakatab 
esimesel 4-6 aastal

• Haigetel lehtedel algul peened hallid pikitriibud. Epiderm on kerkinud ja hiljem 
see rebeneb, lõhedest pudeneb välja must pulber – seene püsieoste mass. 
Kõige rohkem nakatuvad taimed seemnete idanemisest esimese lehe 
moodustumiseni. Hiljem haigestuvad taimed vähem

Sibulanõe tõrje
• Viljavaheldus (4-6 aastat vahet)

• Sügisene mullaharimine

https://www.novascotiavegetableblog.com/2019/08/onion-smut.html
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Sibula-koldtriipsus (Onion yellow dwarf virus = OYDV)

• Viirushaigus, mis levib putukatega, mehhaanilisel teel ja haige taime mahlaga. 
Säilib sibulates, seemnetega haigus ei levi. Kahjustab sibulat, küüslauku jt. 
liilialisi

• Varsti pärast istutamist lehed kõverduvad, keerduvad ja on ilma vahakirmeta, 
keskelt või tipust ripuvad lõdvalt alla.                                                                
Lehtedel kollakad pikitriibud, sibula kael jämenenud, mistõttu sibula üleminekul 
pealseteks puudub selge piir. Sellised sibulad säilitamisel mädanevad

• Seemnesibulatel õievarred keerdunud ja kuni 30 cm lühemad. Haiged taimed 
jäävad kasvus kängu. Õisikuid on vähem ja seemnete moodustumine puudulik. 
Enamik seemnetest ei ole idanemisvõimelised

Sibula-koldtriipsuse tõrje

• Seemneistikute põllud olgu võimalikult kaugel teistest liilialiste 
põldudest

• Haigustunnustega taimed kohe kõrvaldada haiguse 
siirutajatega ülekande vältimiseks

Tänan tähelepanu eest!

Ettekandes on kasutatud internetist pärinevaid jooniseid, fotosid ja teksti ning dotsent Katrin Jõgari loengumaterjali


