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Bioloogiline taimekaitse tähendab taimekahjustaja
loodusliku vaenlase toomist kahjuri levikupiirkonda. Nii hoitakse ära kahjustaja levik, ilma et peaks
kasutama keemilisi taimekaitsevahendeid.
REET KARISE
Eesti Maaülikooli vanemteadur

ROOSI SOOSAAR

MTÜ Põllukultuuride Klastri tegevjuht

KILLU LEET

MTÜ Põllukultuuride Klastri projektijuht

Bioloogilised taimekaitsemeetodid võivad olla näiteks putukate,
röövlestade või lindude toomine
uude keskkonda mõne kahjustaja hävitamiseks. Bioloogiliste vahendite hulka kuuluvad ka mikrobioloogilised vahendid, kus
toimivaks organismiks on mõni
bakter, seen, nematood vms.

Eestis vaid 11 bioloogilist
vahendit
Mikrobioloogilisi taimekaitsevahendeid on maailmas palju.
Näiteks USAs on saadaval umbes
200 vahendit, Euroopa Liidus
aga kõigest 60. Valiku vähesuse
põhjustab Euroopa Liidu pestitsiidide karm regulatsioon. Iga
taimekaitsevahend peab läbima kahetasandilise hindamise.
Esiteks hinnatakse toimeainet
ja see peab saama ELi heakskiidu. Teiseks hindab iga liikmesriik
valmis toodet ehk preparaati.
Euroopa Liidus kehtivate reeglite järgi peab iga taimekaitsevahendit kontrollima paljude
nõuete suhtes: oht inimese tervisele nii preparaadiga töötamisel
kui ka taimetoodangu tarbimisel, keskkonnaohtlikkus, tõhu-

sus. Preparaadi saab registreerida ainult siis, kui selle toimeaine
on Euroopa Liit heaks kiitnud.
Heakskiit põhineb aruandeks kirjutatud teaduskatsete tulemustel,
mida hindavad mitmed asutused
ja komisjonid ning see võtab aega
kolm-neli aastat või rohkemgi.
Järgneb valmis preparaadi
registreerimine liikmesriigis.
ELi liikmesriigid on jagatud kolme tsooni – põhja-, kesk- ja lõunatsoon – ning registreerimise
jaoks valib tootja ühe riigi vastavast tsoonist. See riik peab läbi
viima hindamise ning kui aruanne on valmis, peavad kõik tsooni
kuuluvad riigid seda kommenteerima. Seejärel teeb iga riik otsuse, kas registreerida preparaat
või mitte. Selle aasta lõpus on
plaanis Euroopa biopestitsiidide
registreerimise reeglite revideerimise eesmärgiga suurendada
kättesaadavate bioloogiliste taimekaitsevahendite hulka turul.
Eesti taimekaitsevahendite
registris on 11 bioloogilist preparaati. Seda on vähe, kuna
preparaadid on enamasti nišitooted, mille nõudlus siin on liiga väike, et äratada suurkompaniide tähelepanu.

Preparaadi võimekus
oleneb keskkonnast
Statistikaameti 2017. aasta
andmetel turustati Eestis kõigist taimekaitsevahenditest
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Taimi
saab
kaitsta
ka ilma
keemiata
mehhaanilisi ja bioloogilisi vahendeid üksnes 0,1%. Kuigi
enamik kõigist sünteetilistest
turustatud taimekaitsevahenditest on umbrohutõrjevahendid, ei ole bioloogilisi herbitsiide Eestis ühtegi.
Taimekaitsevahend peab olema efektiivne ning samal ajal
ei tohi sel olla halbu mõjusid

elutegevuseks sooja ja kuiva,
teine jahedat ja niisket ilma. Ilm
aga varieerub aastati ning koos
kliimamuutustega ka üsna uudses suunas.
Keskkonnaohtlikkus on bioloogilistel vahenditel selgelt
väiksem kui keemilistel. Sünteetilised molekulid on disainitud
püsivaks, ent sageli on molekulid

taimele, taimetoodangule ega
tarbijale. Just toodete tõhusus
on suuresti põhjuseks, miks on
avamaal kasutamiseks vahendeid vähe. Ei taha ju keegi osta
toodet, millel mõnel aastal on
efekt ja teisel pole.
Elusorganismide toimevõime sõltub keskkonnateguritest.
Mõni organism vajab aktiivseks

nii keerulised, et nende lagunemisel moodustuvad vähem keerulised molekulid võivad samuti ohtlikud olla. Elusorganismid
surevad mingi aja jooksul, paljud mikroobid ei talu otsest päikesekiirgust. Samas on mikroobid preparaadis sageli eoste kujul ning sellisena võivad need ka
püsivad olla.
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Maaülikool ja mullaklaster
katsetavad, kas rapsi on võimalik kasvatada bioloogiliste
taimekaitsevahendite abil.

MIS ON MIS

Põllukultuuride
Klaster
MTÜ Põllukultuuride Klaster
on põllumajandustootjate
organisatsioon, mis tegeleb
mullakaitsega. Eesmärk on
hoogustada innovaatiliste toodete ja tehnoloogiate
arendamist ja kasutamist
ning julgustada mulda parandavate agrotehnoloogiliste lahenduste kasutamist.
Teemadeks on mulla hindamissüsteemi arendamine,
täppisviljelus, granuleeritud
maheväetiste väljatöötamine,
bioloogiline taimekaitse, vahekultuurid ja agroökoloogia.

B I O L O O G I L I S E D TA I M E K A I T S E VA H E N D I D

Eestis lubatud 11 preparaati
n Trico Garden ja Trico on lambarasvalahused, mille abil tõrjutakse loomi taimedelt eemale.
n Plantskydd Animal
Repellent on verejahupreparaat
samaks otstarbeks.
n NeemAzal-T/S on bioloogiline insektitsiid, mis sisaldab neemipuu toodetud toksilist ainet,
mis toimib paljude putukkahjurite vastu ning mida kasutatakse
nii avamaal kui ka kasvuhoones

Võõrliikide taimekaitse eesmärgil keskkonda viimisel on
plusse ja miinuseid vaja hoolikalt kaaluda: näiteks mitmed
insektitsiidsete omadustega seened on surmavad pea kõikidele
putukatele.
Mikrobioloogilistes preparaatides peavad toimivad osakesed
olema segatud nende säilimist
või laialikandumist soodustavate materjalidega. Sageli on
nendeks pulbrid nagu näiteks
savitolm või jahu. Need on ained, mis ei mõjuta keskkonda
oluliselt, kuid võivad inimesele
tekitada probleeme näiteks sisse
hingamisel.
Kuna EL on võtnud eesmärgiks sünteetilise taimekaitse jõulise vähendamise ning mahetoodangu hulga suurendamise, on
oodata sünteetiliste taimekaitsevahendite keelustamise sagenemist. Juba praeguseks on keelatud mitmeid tugevatoimelisi
insektitsiidide. Uusi kemikaale turule aga ei ole tulnud ning

köögiviljade, dekoratiivtaimede, kartuli, kurgi, maitsetaimede,
põõsaste, tomati, vaarika ja viinamarja kaitseks.
n Mycostopi sisalduses on
Streptomyces K61 ja see on
mõeldud kasutamiseks kasvuhoonetes haiguste vastu.
n Rotstop SC ja Rotstop sisaldavad saprofüütset seent
Phlebiopsis gigantea, mille abil
saab tõrjuda okaspuudel juure-

pessi ning kasvuhoones juurehaigusi.
n Trianum-P toimeaine on
Trichoderma harzianum ja see
on mõeldud seenhaiguste tõrjeks nii avamaal kui ka kasvuhoones.
n Serenade ASO toimeaine on
Bacillus subtili, Prestop Mixi ja
Prestopi toimeaine Gliocladium
catenulatum ja need on samuti
mõeldud seenhaiguste tõrjeks.

isegi kui tuleb, ei tule neid sama likkust valget muskardiini sisalpalju, kui ära kaob. Järelikult dava preparaadi suhtes.
tuleb tõsiselt suhtuda alterValge muskardiin on ka Eesti
muldades leiduv putukanatiivide otsimisse.
Praeguse seisuga on
te patogeen, mis nakaseenhaiguste tõrtab paljusid putukaliike. Tavapäraselt
je bioloogiliste
võib seda seent
preparaatidega
ka taimede maaväikesemahulipealsetelt osadelt
se tootmise korMesilased võiksid laiali
ral võib-olla iseleida, kuid kahjuri
kanda bioloogilist
efektiivseks kontgi mõeldav, kuid
taimekaitsesuurte pindade
rolliks jääks selle
vahendit.
puhul avamaal ei ole
looduslikust hulgast vämidagi võtta. Rääkimata
heks. Meie eesmärk on pasiis putukate kontrollimise või- togeeni hulka rapsiõitel suurendada. Nakkuse tulemusel hakmalusest.
kab putuka sees arenema seen,
mis oma arengu käigus putuka
Mesilased võiksid rapsile
surmab.
taimekaitset teha
Leidsime, et hiilamardikate
Eriti suur on probleem rapsi valmikud küll nakatuvad, kuid
kasvatamisel, mis vajab suu- nende suremus kasvab arvestarel hulgal taimekaitset. MTÜ tavaks alles kuuendast päevast
Põllukultuuride Klaster ja Eesti alates. Kahjuks jõuavad selle aja
Maaülikool on koostöös teinud jooksul noortele rapsitaimedele
katseid, et uurida rapsi peamise rännanud mardikad juba pungakahjustaja, hiilamardika tund- desse muneda. Munadest arene-

vad vastsed hävitavad aga tulevased õied ja kahjustuse ära hoidmist sel viisil me ei saavutanud.
Küll aga võiks kasu olla vastsete nakatamisest siis, kui nad hilisemas arengujärgus juba terves
õies ringi liiguvad ning ootavad
aega, mil mulda nukkuma minna. Erinevalt valmikutest on hiilamardikate vastsed õrnade kehakatetega ning seetõttu mõjub
patogeen neile kiiremini. Meil
õnnestus hiilamardikate vastseid muskardiiniga nakatada
ning saavutada nukkuma minevate vastsete arvu vähenemine.
Kuna biopreparaadid on kallid ja vesilahuses pritsimine töömahukas, uurime, kas seda tööd
oleks võimalik ka lihtsustada.
Kui preparaat jõuaks õitele ilma
lisatööta ja väheste kadudega,
oleks kulutused vastuvõetavad.
Raps on taim, mis vajab tolmeldamist, ning kui õitele suunduvad meemesilased viiksid samal ajal sinna ka taimekaitsevahendi, saaksime märgatava kulude kokkuhoiu.
Hetkeseisuga on rapsipõllult
korjatud õied laboris analüüsimisel ning ootame põnevusega vastust, kas preparaat jõudis
meie soovitud põldudele. Kui
jah, siis oleks potentsiaali integreeritud taimekaitse jaoks, kus
rapsipõllule tolmeldama viidud
mesilased saaksid ühtlasi õitele kanda ka taimekaitsevahendi
ning vähendada järgmise aasta
hiilamardikate põlvkonda.
Uuringuid rahastatakse Eesti
maaelu arengukava 2014–2020
innovatsiooniklastri toetuse
meetmest.
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Bioloogilised
taimekaitsevahendid on samm
puhtama keskkonna poole
Kuna suvirapsi kui ühe olulise meetaime pindala on
viimastel aastatel Eestis
tunduvalt vähenenud, siis
seda olulisem on talirapsi puhul nn koostöö mesilaste ja rapsi õite vahel.
Pulberpreparaati Botanigard
laiali kandnud üheksast
mesilasperest ei täheldanud ma ühegi puhul hilisemaid negatiivseid muutusi.
Kui meemesilased osutuvad
efektiivseteks bioloogiliste
taimekaitsevahendite laialikandjateks, siis lähendab
see mesinikke ja põllumehi,
kelle koostöö on minu silmis
iga aastaga aina paremaks
läinud.
Siiski tasub ka bioloogiliste pulberpreparaatide
puhul silmas pidada nende
võimalikke mõjusid kasulikele putukatele, mistõttu
tuleb otsustamisse kaasata teadustööde tulemused.
Teiseks oluliseks aspektiks
kujuneb kindlasti bioloogiliste taimekaitsevahendite
hind ja meemesilaste kui
vektorite tõhusus suurtel
põldudel.

RISTO RAIMETS
mesinik

