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Tõusmepõletik (Pythium debaryanum,

P. aphanidermatum, P. ultimum jt.)

• Ravi saamata taimed närbuvad

jäädavalt ning hukkuvad lõpuks.

• Tõrje: biopreparaat Mycostop,

kasutada pinnase töötlemiseks.

Prestop (kurk, tomat, KH)

kasvusubstraati 200-500g/m3,

tilkkastmisena 200-250g/ 1000 taimele.

Previcur Energy (kurk, tomat, KH)

kivivillal ja mullas 3 ml/m² +

tilkkastmine 0,1-0,3 ml/m².



Kurgi närbumistõbi ehk fusarioos

(F. oxysporum, F. solani jt).

• Haigus ilmneb kandeikka

jõudnud taimedel

• Tõrje: Biotoodet Trichoderma

harzianum T-22 võib lisada

substraati, Mycostp (KH),



Kurgi ebajahukaste

(Pseudoperonospora cubensi)

• Soodustab vähene

valgustatus, kõrge õhuniiskus

ja madal temperatuur.

• Tõrje: Aliette 0,3% lahus või

3 kg/ha (A,KH), Amistar (KH)

1,0 l/ha, Mirador 250 SC 1,0

l/ha, Cabrio Duo (kurk,

suvikõrvits A) 2,0-2,5 l/ha,

Infinito (kurk KH) 0,14%

töölahus. Ranman Top (kurk,

A) 0,5 l/ha



Jahukasted (Erysiphaceae)

Tõrje: Amistar (KH) 1,0 l/ha, Mirador 250 SC

1,0 l/ha, Cabrio Duo (kurk, suvikõrvits A) 2,0-

2,5 l/ha, Cidely Top (kurk, suvikõrvits KH) 1,0

l/ha. Topas 100 EC (kurk A, KH, kõrvits A,

tomat KH) 0,5 l/ha



Kurgi-kuivlaiksus

(Alternaria cucumerina)

Esialgu on laigud väikesed, ümmargused, üksikult

Hiljem arvukalt, pruunid või hallikaspruunid,

ümmargused või ebakorrapärased, kontsentriliste

ringidega, keskelt pisut heledamad)

Tõrje: Cidely Top (kurk, suvikõrvits KH) 1,0 l/ha,

Amistar 1,0 l/ha



Kurgi- hahkhallitus (Botrytis cinerea)

Kärpekoht heaks kasvulavaks patogeeni koniididele ning infektsiooni

tekkeks.

Tõrje: Õhutamine. Amistar (KH) 1,0 l/ha, Mirador 250 SC 1,0 l/ha,

(hallitusseened), Cidely Top (kurk, suvikõrvits KH) 1,0 l/ha. Switch 62,5 WG 

(kurk, tomat KH) 0,1% lahus. Signum (tomat KH) 1,0 kg/ha.



Askohütoos ehk kurgi-laikpõletik (Didymella bryoniae )

Haigus avaldub esialgu vartel, viljarootsudel ja eemaldatud külgvõrsete kohtades. Kui

infektsioon jõuab viljadeni, mõjutab see saadavat saaki.

Tõrje: Biopreparaat Prestop, Cidely Top 1,0 l/ha, Amistar (KH) 1,0 l/ha, Mirador 250 SC

1,0 l/ha, Prestop (kurk, kõrvits, A) faas 13-15 0,6 kg/ha, faas 60-65 2,0-3,0 kg/ha, kurk KH

pritsimine 0,5% lahus. Topas 100 EC (kurk, A, KH) 0,5 l/ha



Valgemädanik (Sclerotinia sclerotiorum)

Nakatunud koht

muutub pehmeks ja

vesiseks ning kattub

valge seeneniidistiku

massiga, kuhu hiljem

tekivad mustad

seenemügarad.

Tõrje: Switch 62,5

WG (kurk KH) 0,1%

lahus



Punane kedriklest (Tetranychus urticae)

• Soodsates tingimustes on nende areng väga 
kiire – kuus 2-3 põlvkonda.

• Talvituvad kuivade taimejäänuste, prahi ning 
ülemises mullakihis mullatükikeste all.

• Tõrje: Floramite 240 SC (kurk, suvokõrvits, 
A) 0,6 l/ha. Vertimec 018 EC (kurk, 
suvikõrvits, paprika, tomat KH) 1,2 l/ha
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Lehetäid (Aphis)

Tõrje: Actara 25 WG (kurk, tomat KH) 100-200 g/ha, lubatud laovarude
kasutamine kuni 1.11.21. Confidor (kurk, paprika, tomat KH), pritsimine: 
0,035% lahus st 35g/100 l veele. Kastmine: 0,0145 lahus st 14 g/100 l. 
Fastac 50 (kurk, paprika, tomat KH) 4-5 ml/100m2, kasutamine 1.02.22. 
NeemAzal-T/S (Kurk, tomat, paprika, KH, A) 2,0-3,0 l/ha, 



Ripslased (Thrips spp.)

Tõrje:  Confidor (kurk, paprika, tomat KH), pritsimine: 

0,035% lahus st 35g/100 l veele. Kastmine: 0,0145 

lahus st 14 g/100 l veele. Vertimec 018 EC (kurk, 

suvikõrvits, paprika, tomat KH) 1,2 l/ha



Kurgi- antraknoos (Glomerella lagenarium)

Haigustekitaja talvitub taimejäänustel ja seemnetel. Viljadele vartele ja

leherootsudele tekivad veidi sissevajunud laigud, peamiselt haavanditena,

mis on kaetud kontsentriliselt paiknevate seene eoste padjanditega.

Tõrje: Amistar (KH) 1,0 l/ha, Cidely Top (kurk, suvikõrvits KH) 1,0 l/ha
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Tõusmekärbes (Delia platura).

Kärbsele on väga atraktiivne niiske,

orgaanilisest ainest rikas pinnas või

värskelt kobestatud muld

Mullaöölased (Agrotis spp.) toituvad

väga paljudel erinevatel köögiviljadel.

Toituvad taimede juurtest ning võivad

närida läbi ka juurekaela, tulemusena

taimed hukkuvad.



Viljatipumädanik suvikõrvitsal

Põhjused

• Kaltsiumipuudus

• Liigne väetamine,

eelkõige lämmastik

• Liigniiskus soodustab

• Tõrje: Tuhk,

mikrokliima

muutmine, väetamine



Puudushaigused

Magneesiumipuudus Kaaliumipuudus

Booripuudus



Kapsakoi (Plutella xylostella) 
Tõrjekriteerium: Keemilist tõrjet soovitatakse 

alustada, kui ühel taimel on 5-10 röövikut ja 

asustatud taimi on kuni 25%. 

Tõrje: Fastac 50 0,2-0,3 l/ha, kasutamine

1.02.22. NeemAzal-T/S 3,0 l/ha, Steward 85

g/ha. Decis Mega 0,125-0,15 l/ha



Tõrje kriteeriumiks kapsaliblikate puhul on 5 röövikut taime kohta ja 25%

röövikutega asustatud taimi. Tõrje seisukohalt on oluline jälgida röövikute

koorumist, tõrjeks sobivaim aeg on siis, kui röövikud on kolmandas või

neljandas kasvujärgus.

Tõrje: Fastac 50 0,2-0,3 l/ha, kasutamine 1.02.22. NeemAzal-T/S 3,0

l/ha, Steward 85 g/ha.

Suur kapsaliblikas (Pieris brassicae)Väike-kapsalikas (Pieris rapae)

Kapsaliblikad (Pieris sp.)



Sibulakoi (Acrolepia assectella)
Röövikud võivad tungida ka sibula kaela ning isegi 

sibula sisse. 

Tõrje: Fastac 50 (sibul, porru, küüslauk, A) 0,25 l/ha, 

kasutamine 1.02.22. Decis Mega (sibul, porru, 

küüslauk, A) 0,1-0,15 l/ha.



Sibula-ebajahukaste (Peronospora destructor)

Haigustekitaja säilib sibulates ja taimejäänustel. Patogeeni arenguks on

soodne kõrge õhuniiskus ja 10-15 °C temperatuur.

Tõrje: Kui haigus esineb regulaarselt kasutada fungitsiide ennetavalt, 14

päevase intervalliga - Ridomil Gold MZ 68 WG, 2,5 kg/ha (30.06.21 luba),

Amistar 0,8 l/ha, Cabrio Duo (küüslauk, sibul) 2-2,5 l/ha, Infinito (sibul,

porru) 1,6 l/ha.



Sibula-hahkhallitus (Botrytis allii)
Koristuse ajal ei ole haigustunnused nähtavad. Hiljem tekib nn sibula-

kaelamädanik

Haigustekitaja säilib sibulates, sibulajäätmetel ja mullas, vähem seemnetel 

Tõrje: Amistar 0,8 l/ha, Mirador 250 SC 0,8 l/ha, Prestop (A) 0,05% lahus

sissekastmiseks, pritsimine ja mulla kastmine 3,0-4,0 kg/ha, tunnelis 3,0-4,0

kg/ha.

.

Valgemädanik sibulalSibula-hahkhallitus



Rohehallitus (Penicillium corymbiferum)

Haigus kahjustab sageli peamiselt

hahkhallitusest nakatunud või vigastunud

küüslaugusibulaid.

Sibulanõgi (Urocystis cepulae)

Seen talvitub püsieostena mullas, vähem

seemnetes. Muld võib olla nakkusallikaks

10-15 aasta jooksul, eriti tugevasti nakatab

ta aga esimesel 4-6 aastal. Mullas olevatest

püsieostest idanevad korraga vaid need,

mis on taimejuurte vahetus läheduses.



Herne- ebajahukaste (Peronospora viciae f. sp. pisi)

Järjest suurem probleem, saagikadu kuni 25%

Tõrje: Amistar (uba) 0,6 l/ha, Mirador 250 SC (uba) 0,6 l/ha, Pictor Active

0,5-1,0 l/ha



Levimas järest enam, võib

vähendada saagikust kuni 40%

Tõrje: Amistar 0,8 l/ha , Mirador 250 

SC 0,8 l/ha, Switch 62,5 WG 1,0 

kg/ha. Pictor Active 0,5-1,0 l/ha

Hernel laikpõletik (Peyronellaea pinodes)

Herne afanomükoos –juurehaigus, laiguti põldudel, 

põhjustab järjest ulatuslikumaid kahjustusi



Mardikad on aktiivsed päeval, kuumal kevadel võib kahjustuse ulatus 

küündida 60-80%-ni. Tavaliselt 10-20%

Tõrje: Fastac 50 (hernes, põlduba) 0,25 l/ha, kasutamine 1.02.22, Decis
Mega 0,15 l/ha. Evure 0,15-0,2 l/ha. Karate Zeon (hernes) 0,15 l/ha

Hernekärsakas (Sitona spp.)



Oa-teramardikas (Bruchus rufimanus)

Mardikate arvukuse prognoosimisel tuleb arvestada nii temperatuuri kui 

taime kasvufaasiga. Oa-teramardika kahjustuse tulemus- söödauba.

Tõrje: ?



Nälkjad ja teod
Tõrje: 

• Raudfosfaati sisaldavad preparaadid nt Ironmax Pro, 

Sluxx HP jt

• Metaldehüüd nt Lima Oro, Gusto, Tigude Graanulid jt



Lindude kahjustus



Peedi haigused

Peedi lehetähnilus (Cercospora beticola)

Haigustekitaja talvitub taimejäänustel ja mullas. 

Peedi kuivlaiksus peedil

(Alternaria spp.)

Tõrje: Signum 1,0 kg/ha, Amistar (lehetähnilisus) 0,6 l/ha



Suur tänu!


