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Taimetervis



Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) 
hõlmab kogu toidutarneahelat



KÜSIMUS nr 1
Mis on taimetervis?

• Taimetervis on sama, mis taimekaitse

• Taimetervis tegeleb taimekahjurite ja -
haigustega

• Taimetervise all mõistetakse taimekarantiini



Mis on taimetervis? (1) 
• Kahjurid (putukad, nematoodid, lestad) ja haigused (bakterid,

seened, viirused) võivad peituda taimedel, seemnetel, õitel, puu- ja
köögiviljadel

• Peame ametlike meetmetega vältima nende levikut uutesse
piirkondadesse, eriti inimtegevuse kaudu (rahvusvaheline
kaubavahetus, reisimine)

• Eestis on Riiklikuks Taimekaitseteenistuseks PTA



Mis on taimetervis? (2) 

• Viimastel aastatel on järjest rohkem karantiinseid
taimekahjustajaid jõudnud uutesse piirkondadesse 
(pidevalt suureneb reisimine ja kaubavahetus, 
taimekahjustajate kohanemist soodustavad 
kliimamuutused)

• Need kahjurid ja haigused ei tunne riigipiire ning 
seetõttu on nende organismide leviku tõkestamine 
rahvusvaheline kohustus, mis nõuab kõikide riikide 
koostööd

• Kui karantiinsed taimekahjustajad on uude keskkonda 
sisse toodud, võivad mõned neist põhjustada tõsist 
majanduslikku kahju nii põllumajandusele kui ka 
metsandusele ning ohustada looduskeskkonda



Mida taimetervise valdkond hõlmab? (1)
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Mida taimetervise valdkond hõlmab? (2)

• Euroopa Liidus kehtiva taimetervisemääruse kohaselt on 
Riiklikel Taimekaitseteenistustel kohustus tegeleda 
avalikkuse teavitamisega taimetervise teemadest ning 
avalikkuse teadlikkuse tõstmisega

• Laiem eesmärk on uute, Euroopas mitteesinevate 
karantiinsete taimekahjustajate leviku ennetamine, 
takistamine, leviku piiramine

• Kuidas selle eesmärgini jõuda?

• Tõhusad taimse materjali impordikontrollid, 
taimekahjustajate seired ning eesmärgiks on, et laiem 
avalikkus samuti suuremat vastutust tunneks



Taimetervis versus 
taimekaitse ja taimekaitsevahendid

Taimetervise põhimõtted:

• Ennetus- ja teavitustöö

• Piirangud ja keelud

• Tõrjeabinõude kasutamine



Rahvusvaheline kogukond
• Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 

Toidu- ja 
Põllumajandusorganisatsioon 

• Rahvusvaheline 
taimekaitsekonventsioon

• Riiklikud Taimekaitseteenistused 
(Eestis Põllumajandus- ja Toiduamet)

• Taimede kaitsmine kahjurite ja 
haiguste rünnakute eest on 
ülemaailmne ülesanne

• Kõik mandrid, riigid ja inimesed 
peavad koos võitlema taimede tervise 
kaitseks 



KÜSIMUS nr 2. 
Kas teate, et aasta 2020 oli rahvusvaheline 
taimetervise aasta?

• Olen teadlik

• Olen teadlik ja ka aktiivselt tegevustesse kaasa 
löönud

• Ei ole teadlik



Ka taimed haigestuvad ja saavad viga (1)

• Enamik taimekahjustajaid ei talu külma-
mida soojem on kliima, seda paremad 
tingimused avanevad kahjustajate 
paljunemiseks ja edasilevimiseks

• Kliimamuutustest tulenevad kahjustused 
nõrgendavad taimede vastupanu- ja 
taastumisvõimet - nad ei ole 
taimekahjustajate rünnakule enam nii 
vastupidavad

• Nii nagu inimesed ja kõik teised elusolendid 
Maal, võivad ka taimed jääda haigeks ja 
saada viga



Ka taimed haigestuvad ja saavad viga (2)

• Taimede vaenlased on väiksed ja surmavad, 
erineva suuruse, kuju ja värvusega

• Taimede haigestumine mõjutab kogu 
meie planeeti

• Taimekahjurid ja -haigused võivad hävitada 
näiteks meie tera- või köögiviljasaagi, takistada 
puid vilja kandmast või rikkuda meile toiduks 
olevad viljad

• Veelgi halvem – inimesed, kelle igapäevane toit 
sõltub peamiselt põllumajandustoodetest, 
kannataks seetõttu nälga



Kuidas taimekahjustajad levivad?

• Taimekahjustajate tuvastamine on 
tihti väga keeruline, sest nad 
suudavad end hästi varjata 
paikadesse, kust keegi isegi ei 
mõtleks neid otsida

• Nad võivad pugeda Su 
reisikohvrisse või rännata koos 
sinuga Su kingatalla all

• Nad rändavad nii kaubalaevade kui 
ka lennukitega



Rahvusvaheline kaubavahetus



Postipakis tellitud seemned võivad piiril 
kinni jääda

• Euroopa Liit on kehtestanud oma turu kaitseks reegli, et 
teatud taimeliikide seemneid võib EL-i tuua vaid 
samaväärseks tunnistatud riigist (selles riigis toodetakse 
seemneid samade põhimõtete ja reeglite alusel kui EL-s)

• Näiteks köögiviljaseemnete puhul on nendeks riikideks: 
Austraalia, Šveits, Iisrael, Jaapan, Lõuna-Korea, Maroko, 
Taiwan, Ameerika Ühendriigid

• Taimede tellimisel on oluline jälgida, et seemnetel on 
kaasas fütosanitaarsertifikaat (kui need tuuakse sisse 
seemne samaväärsust omavast riigist)



KÜSIMUS nr 3. 
Kas olete väljastpoolt Euroopa Liidu riike 
postipakis seemneid tellinud?
• Jah

• Ei



Reisimine



Bactrocera dorsalis on jõudnud Bangladesh-ist Itaaliasse 



 Alates 14. detsembrist 2019 
peavad kõik taimed, lõikelilled, 
värsked puu- ja köögiviljad ning 
seemned olema varustatud 
fütosanitaarsertifikaadiga 

 Kolmandatest riikidest Euroopa 
Liitu reisijad ei ole vabastatud 
taimetervise sisseveonõuetest

 Fütosanitaarsertifikaati ei nõuta 
ainult teatud puuviljadele (banaan, 
dattel, ananass, kookospähkel, 
durian) 

Taimetervise reeglid reisijatele





Reisijate teavituskampaania 
Tallinna Lennujaamas 
14.12.2019



KÜSIMUS nr 4 

Kas olete reisides väljaspool Euroopa Liidu 
riike kaasa toonud taimi, seemneid või 
puuvilju?

• Jah

• Ei



Kartuli ringmädanik (Clavibacter
michiganensis ssp. sepedonicus)
• Kartuli-ringmädanikku põhjustav bakter võib 

olla kartulimugulas ka peiteliselt (varjatud 
kujul) –pealtnäha on mugul terve, mugulal 
haigustunnused puuduvad 

• Bakterit on võimalik määrata ainult 
laboratoorse analüüsi teel

• Bakter säilib saastunud kartulimugulates, 
taimejäätmetes 

• Saastunud mugulatega kokkupuutunud
pindadel (hoidla seinad, põrandad, konteinerid, 
sorteerimisseadmed, inventar) ja 
põllutööriistadel, transpordivahenditel võib 
bakterilima säilida kuni 2 aastat ja rohkem

• Pakane ei hävita bakterit
• Vähendab oluliselt saagikust

• Raske tõrjuda

• Haiguste vältimiseks kasutada 

sertifitseeritud seemnekartulit!



Kartuli pruunbaktermädanik (Ralstonia
solanacearum) 
• Vähendab oluliselt saagikust
• Raske tõrjuda
• Haiguste vältimiseks kasutada 

sertifitseeritud seemnekartulit!
• Levik – Aasia, Aafrika, Põhja-, 

Kesk- ja Lõuna Ameerika, Euroopa
• Eestis tuvastatud Egiptusest pärit 

tarbekartulist 2018.a.



Epitrix spp.
• Valmik: väike 1,5-2 mm 

pikkune must mardikas, 
toituvad lehestikul, tekitades 
väikesi 1-1,5 mm läbimõõduga 
ümaraid auke, ning  
taimejuurtest ja mugulatest

• Mugulatega võivad sattuda 
hoidlasse

• Euroopas levinud Portugalis ja 
Hispaanias

• Eelistatud peremeestaimed on 
kartul, vähema tähtsusega 
tomat, baklažaan, tubakas, 
paprika ja umbrohtudest 
ogaõun ning maavits



KÜSIMUS nr 5

Kas olete kasutanud sertifitseeritud 
seemnekartulit?
• Jah

• Ei



Phyllosticta citricarpa – tsitruste mustlaiksus

• Väga ohtlik seenhaigus, pärit Austraaliast
• Peamised ohuriigid Euroopale- Uruguai, 

Argentiina, Brasiilia, Lõuna-Aafrika



Puuviljakärbes Bactrocera dorsalis



Tomato brown rugose fruit virus 
(ToBRFV)

• Väga ohtlik seemnetega leviv 
viirushaigus, jõudnud juba Euroopasse

• Peamised ohuriigid Euroopale- Iisrael, 
Peruu, Hiina



Aasia sikk
Anoplophora glabripennis
 Aasia sikk on Euroopa Liidus 

karantiinne taimekahjustaja
 Levik- Aasia (Hiina, Jaapan, 

Korea) P-Ameerika, mitmed 
kolded ka Euroopa Liidus

 Aasia siku keha pikkus on 2,5-
3,5 cm, läikiv, musta värvi, 
valged tähnid kattetiibadel

 Vastne on jalgadeta, kuni 5 cm 
pikk, kreemikas - valge

 Kahjustab lehtpuid (kask, 
vaher, haab, pappel, harilik 
hobukastan, paju, pihlakas, 
pärn, lepp, saar, jalakas)

 Eestis on tuvastatud vastseid 
Hiinast sisse toodud  puidust 
pakkematerjalis 2015, 2017, 
2018



Aasia siku leid 2018
Hiina päritolu 
puidust pakendis



• Monitooringu 
läbiviimiseks 
kasutatakse kõiki 
olemasolevaid 
vahendeid:

• feromoonpüünised
• arboristid
• väljaõpetatud 

koerad



NUUSKURKOER- inspektori abiline













Männi-laguuss
Bursaphelenchus xylophilus
 Euroopa Liidus karantiinne 

taimekahjustaja
 Levik – Põhja-Ameerika, 

Aasia, Euroopas piiratud alal 
(Portugal, Hispaania)

 Keha pikkus – kuni 1 mm, 
läbipaistev nematood

 Kahjustab okaspuitu (nulg, 
seeder, kuusk, mänd, lehis)

 Eestis on nematoodi 
tuvastatud USA ja Hiina 
kaubaaluste proovidest 2004, 
korduv leid 2017





Viljapuu-bakterpõletik
Erwinia amylovora
 Üks ohtlikumaid 

roosõieliste haigusi
 Eesti on viljapuu-

bakterpõletiku suhtes 
kaitstav piirkond 
alates 15.maist 
2005.a.

 Taimedel oleval 
taimepassil peab 
olema märge PZ 
ERWIAM  

 Tuvastatud Eestis 
2012 ja 2019

Peremeestaimed:
ebaküdoonia (Chaenomeles),
tuhkpuu (Cotoneaster),
viirpuu (Crataegus),
küdoonia (Cydonia),
villpööris (Eriobotrya),
õunapuu (Malus),
astelpihlakas (Mespilus),
tuliastel (Pyracantha),
pirnipuu (Pyrus),
pihlakas (Sorbus), 
davidi fotiinia (Photinia
davidiana),
toompihlakas (Amelanchier)



Haigustunnused



Bakterilima tilgad



Saastunud taimed eraaias 2012



Saastunud taimed eraaias 2012



Haigustunnused puukoolis 2012



Taimede hävitamine



Ametlike proovide analüüsimine 
Põllumajandusuuringute Keskuses 

TAIMETERVISE JA MIKROBIOLOOGIA LABORATOORIUM



ÜRO kuulutas aasta 2020 taimede 
tervise tunnustamise ja kaitsmise 
aastaks- International Year of Plant 
Health

Rahvusvaheline Taimetervise Aasta 2020



Taimetervise aasta ettevalmistused

• Lastele ja noortele suunatud tegevuste 
planeerimiseks toimusid 2019.a. kohtumised Eesti 
Bioloogiaõpetajate Ühingu ja Tallinna Kristiine 
Linnaosa lasteaedadega (Linnupesa lasteaed) 



Taimetervise rändnäitus (seisuga 09.03.2021)

Üldhariduskoolides - 79 kooli

Ametikoolides – 3 kooli

Teistes asutustes ja avalikus ruumis

- 17 asukohta



Kutsu taimetervise rändnäitus endale külla 

• Kõik, kes on näitusest huvitatud kas 
käesoleval või ka järgmisel õppeaastal saavad 
ennast julgelt graafikusse registreerida 
edastades broneeringusoovi e-posti aadressil 
taimeterviseaasta@pta.agri.ee



Taimetervise rändnäitus Moodle keskkonnas

• Näitusega saab tutvuda virtuaalselt aadressil
https://taimekool.agri.ee

• Valida "Logi sisse külalisena", kursuse nimi on
"Teadmisi taimetervisest"

• Täpsemad juhised rahvusvahelise taimetervise
aasta koduleheküljel

https://www.agri.ee/et/2020-rahvusvaheline-
taimetervise-aasta



Tagasiside koolidelt
Kõige toredam on õpetaja jaoks see, et saan õppetunde mitmekesistada. Näitus tuuakse kohale, 

pannakse ülesse ja sama moodi viiakse kõik ära. Kõik õppematerjalid on olemas, vaja ainult 
välja trükkida ja õpilastega uurida ja õppida. Õpetaja jaoks vaid puhas rõõm! Selliseid toredaid 
ja õpetlikke näitusi võiks veel olla. Eriti sobiv praeguses olukorras, kus õpilastega suurde linna 
näitusele minna ei saaks.

Kõige rohkem meeldis see, et kõik oli õpetaja jaoks kenasti valmis tehtud – esitlused, praktilised 
töövahendid, näitused, voldikud jms.  Vähe-meeldivaid asju polnud. Ootame veel igasuguseid 
temaatilisi näituseid. Aitäh ja suur kiitus vaevanägijatele, kes programmi kokku panid. 

Kindlasti kasutan ka antud materjali edaspidi tundides lisamaterjalina.

Näitusel esitatav materjal oli visuaalselt nauditav. Informatsioon oli nii tekstiliselt kui pildiliselt
arusaadav, õpilaste jaoks huvitav ja mõistetav. Koeru Kk bioloogia ja loodusainete õpetajad on 
väga tänulikud, et selline õppematerjal meie kooli jõudis. Valmis materjaliga, mis on 
mitmekesine, on tundide vaheldusrikkamaks muutmine lihtsustatum aineõpetajale. Lisaks veel 
meened, mis õpilaste tuju ja innukust tõstsid. Suured tänud Põllumajandusameti meeskonnale, 
kes sellist tänuväärset tööd on teinud.

Tore oli, õpilased kuulasid huviga isegi kõige väiksemad, kodudes räägiti ka, tagasiside tuli 
lapsevanematelt.



Tegevused 2020 - teavitusüritused
Avalikud üritused
-Tourest 2020

-Tallinna Botaanikaaia erinevad teemapäevad

-Pärnu Taimelaat

-Eesti Vabaõhumuuseumi leivapäev

-Viimsi Rannarahva Festival

-Tallinna Loomaaia sünnipäev ja loodushariduse päev

Eriüritused 
- Rakvere Valla noorte malev

-Linnupesa lasteaia õuesõpe

-Eesti Vabaõhumuuseumi lastelaagrid

-Tartu Loodusmaja Ööakadeemia

-Loengud koolides (Püünsi Kool, Tartu Miina Härma 
Gümnaasium, Tartu Waldorfgümnaasium, Väike-
Maarja Gümnaasium, Luua Metsanduskool, Pirita 
Majandusgümnaasium, Olustvere Teenindus- ja 
Maamajanduskool)



Õuesõpe Tallinna 
Linnupesa lasteaias



Taimetervise tegevusraamat 
„Terved taimed, terve planeet“ (1)

• FAO väljaanne
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca932
7en/



Taimetervise tegevusraamat 
„Terved taimed, terve planeet“ (2)

• Kuigi raamat on mõeldud vanuserühmale 8–12 
aastat, võib see olla kasulik ka vanematele lastele

• Seda võib võtta kui esimest, lihtsat taimetervise 
käsiraamatut, mis on välja antud rahvusvahelise 
taimetervise aasta puhul

• Raamatut läbivad ka säästva arengu eesmärgid, 
sest nendest mitmete saavutamisesse panustab 
ka taimetervise valdkond



Taimed on elu
• Taimed annavad meile hapnikku 

hingamiseks, toitu söömiseks ning 
rohealad, kus joosta ja mängida

• Üle 98 % hapnikust, mida me sisse 
hingame, toodavad taimed 

• Taimed pakuvad peavarju loomadele ning 
on meie peamiseks toiduallikaks

• Kas Sa teadsid, et 80 % meie toidust 
koosneb taimedest ja looduslikust 
toorainest? Praeguseks on avastatud üle 
250 000 erineva taimeliigi, millest umbes 
30 000 sobivad inimtoiduks



https://www.youtube.com/watch?v=cmPAwi
IK2BU&feature=emb_logo

http://www.fao.org/plant-health-
2020/communication-toolkit/en/



Teavitusmaterjalid taimetervise teadlikkuse 
tõstmiseks

Kohvrimäng

Lauamäng „TUNNE 
TAIMEKAHJUSTAJAID“

Töölehed

Pusled



UUS!
Kaardimäng „Taimetigedik“











PTA Facebook



• Peame teadlikult takistama 
taimekahjustajate levimist

• Hoidudes rahvusvahelistelt reisidelt 
taimede, seemnete, puu- ja 
köögiviljade ning lillede sissetoomisest, 
aitad kaitsta meie põllukultuure ja ilusat 
loodust karantiinsete taimehaiguste ja 
kahjurite eest! 

• Ole e-poest seemneid ja taimi tellides 
ettevaatlik!

• Kõik inimesed saavad olla abiks 
karantiinsete taimekahjustajate 
varajasel avastamisel ja samuti 
taimetervise teadmiste edasilevitamisel-
igaüks saab taimede kaitsmiseks midagi 
ära teha!

Mida saame teha, et meie taimed oleksid 
terved?



Rahvusvaheline taimetervise päev



Aitäh!

birger.ilau@pta.agri.ee

ulle.metsman@pta.agri.ee

www.pta.agri.ee


