
Entomovektortehnoloog ia kasuta m ise efekti ivsus aed maasi-

kal (Frogaria x anonossa Duch) hahkhallituse (Botrytis cinereo

Pers.) bioloog i I ises torjes

Riin Mulja4 Reet Karise, Marika Mfrnd

Eesti Maaiilikool, Pollumajanduse- ja keskkonnainstituut

Sissejuhatus

Hahkhallitus on aedmaasikal suuri saagikadusid pohjustav seenhaigus (Doving i.
Mage, 2001; Williamson jt.,2007), mille torjumine keemiliste taimekaitsevahenditeg.:.

on mahetootjale keelatud. Seet6ttu on tekkinud vajadus alternatiivsete taimekaitse-
meetodite jdrele, mis oleks loodust sddstvamad ning sobiks ka kasutamiseks mahepol-

lumajanduses. Uheks selliseks alternatiiviks on entomovektortehnoloogia - biotorie
meetod, kus pulbrilisi biopreparaate viivad taime6itele mesilaselaadsed putukad. Antuc
meetod sobib kasutamiseks oisi kahjustavate taimehaiguste ja -kahjurite t6rjel, kuna
toitu (oietolmu, nektarit) otsides kannavad mesilased biopreparaadi tdpselt aedmaasika

oitele - see v6imaldab vdhendada preparaadikulu ning shdsta keskkonda. Mesitarude
lennuavadele kinnitatakse preparaadiga tdidetud kastikesed ehk dispenserid, millesi
vdlja lennates kleepub pulber toomesilaste kehakarvade ja jalgade kiilge, kust edasi sec

kantakse kultuurtaimede oitele. Kuna entomovektoritena kasutatavad mesilased teevac

pdeva jooksul mitmeid korjelende, kantakse biopreparaat ka alles 6sja avanenud oitele

(Mommaerts ja Smagghe, 2011). Antud taimekaitsemeetodi lisaboonuseks on tolmel-
damine, mis t6stab aedmaasika saagikust ning viljade kvaliteeti.

Entomovektortehnoloogiat on edukalt testitud mitmetes riikides (Mommaerts ja

Smagghe, 2011), kuid praktilises tootmises avamaal on seda kasutama hakatud seni

vaid Soomes (Hokkanen ja Menzler-Hokkanen, 2009). Seega oleks antud biotorje mee-

todit vaja katsetada ka meie kohalikes tingimustes, kus muutlik kliima v6ib mojutada
hahkhallituse levikut.

Meie eesmdrgiks oli uurida kui efektiivne on meemesilase poolt levitatav biofun-
gitsiid PrestopMix hahkhallituse t6rjes aedmaasikal Eesti pollutingimustes.

Materjalja metoodika

P6ldkatsed viidi liibi aastatel 2010-2012 Tartumaal Noos (Maarjakase talu) kile-
mult5iga aedmaasika istandikus, maasikasordiks oli'sonata'. Istandiku ddres paiknesid
meemesilaste tarud (2 taru ha 1). Iga taru kiilge kinnitati maasika 6itsemise alguses



Jispenserid, kuhu lisati terve 6itsemisperioodi kestel iga pdev 5 g PrestopMix pulbrit,
nrlle meemesilased maasika6itele kandsid. PrestopMix on biofungitsiid, mida on lubatud

^asutada mahetootmises, see preparaat pohineb looduslikul mullaseenel Gliocladium

:atenulatum, mis pdrsib hahkhallitust pohjustava seene B. cinerea arengut toimides kui
:arasiit ja konkurent, samas tootmata antibiootilisi aineid (rtrrgwJcldeta$).

Vaatluse all oli kolm katseala, millest igailks neljas korduses, kokku 12 kordust.

iatsevariante oli kaks: kontrollvariandi lapid kaeti peenest v6rgust isolaatoritega, mis

-akistasid mesilastel taimeoitele maandumast, seega nendel katselappidel hahkhallituse
:orje puudus. Isolaatori v6rk laseb ldbi piisavalt ohku ja pdikesekiirgust ning seega ei

.oodusta hahkhallituse arengut v6rgu all. Tootlusvariandi katselapid olid avatud, andes

:esilastelele vaba ligiprizisu kandmaks maasikaoitele PrestopMix pulbrit. Katselapid

.susid mesilastarudest 200 m kaugusel, iihe katselapi suuruseks lxl m h6lmates kuus

:raasikataime.

Torjeefektiivsuse hindamiseks toimus aedmaasika saagikoristus katselappidelt

*iepdeviti, korjates jagati viljad kaheks: terved ehk realiseeritavad ja haigestunud ehk

:.ahkhallitusse nakatunud. Vorreldi meemesilaste abil biopreparaadiga PrestopigaMix

:.iodeldud ja tootlemata ehk kontrollvariandi maasikaviljade haigestumist hahkhalli-
: LSSe, arvutades tervete ja haigestunud marjade osakaalu (%) saagis.

Registreeriti ka aedmaasika 6itsemis- ja saagikoristusaegne keskmine oopievane

-'hutemperatuur ning 6huniiskus (Rohu katsejaam 2010-2012), mis 2010. aastal oli
astavalt 15 "C ja B3%, 2011. aastal 18 "C ja 75o/o ning 2012. aastal 14 'C ja 86Vo.

Andmetootlusel kasutati programmi STATISTICA 12, katseandmeid analurisiti

.:ahefaktorilise dispersioonanaliiiisiga (ANOVA), gruppidevahelise erinevuse leidmiseks

,.,asutati Fisher LSD testi.

Tulemused ja arutelu

Vorreldes terve katseperioodi tulemusi on ndha, et hahkhallituse osakaal nii toodel-

:'.rd kui tootlemata lappidel on aastati oluliselt erinenud (joonis IiF 
1r,urr1=1,45; 

p<0,001).
',-aadates 

aastaid eraldi ilmneb, et koige efektiivsem oli entomovektortehnoloogia 2010.

.astal, mil meemesilaste abil maasikaoitele viidud PrestopMix vdhendas viljade hai-

.:stumist ligi l0% v6rra (joonis 1; p<0,01). Samuti vlhendas antud meetod oluliselt
:ahkhallitusse nakatunud maasikate osakaalu 2012. aastal - ligi 9o/ovdrra (joonis 1;

:<0,01). Aastal 2011 vdhenes haigestunud marjade hulk biotorje tagajzirjel samuti - veidi

-'.e 3o/o, kuigi seekord erinevus katsevariantide puhul statistiliselt oluliseks ei osutunud

,roniS l; p>0,05).
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Katsetulemusi mojutas osaliselt kindlasti aedmaasika 6itsemis- ja saagikoristusaeg:c

ilmastik, nimelt oli 2011. aasta m6nev6rra kuivem ja soojem kui 2010. ja2012. aasta, r:-r

suvi oli jahedam ja vihmasem. Hahkhallituse arengut ja levikut soodustavad mo6duk.,
temperatuur ja korge ohuniiskus (Sosa-Alvarez jt., 1995). Seega k6ige efektiivsem c r
biotorje olnud just nendel aastatel, mil hahkhallituse arenguks on olnud soodsam":
klimaatilised tingimused, mist6ttu on ka iildine haigestunud marjade osakaal oln-:
k6rgem.

lil Kontroll
ffi Meemesilaste levitatud Prestop Mix

201',|

Aasta

|oonis 1. Entomovektortehnoloogia efektiivsus hahkhallituse torjes aedmaasikal N6o katseistandik:-,
aastatel 2010-2012. Erinevad tdhed mdrgistavad statistiliselt olulist erlnevust gruppide vahel (ANO\ -
Fisher LSD, p<0,05). Vurrud tulpadel tdhistavad standardviga.

Jdreldused

Enomovektortehnoloogia on heaks alternatiiviks keemilisele pritsimisele saavuta-

maks aedmaasikal efektiivne kontroll hahkhallituse iile loodust sddstval viisil. Arvessr

tuleks v6tta, et t6rje tulemuslikkust voivad m6nev6rra m6jutada ilmastikutingimusec

- hahkhallituse arenguks soodsate tingimuste korral voib antud taimekaitsemeetod-

abil marjade haigestumist oluliselt vihendada, samas kuumal ja kuival suvel, mil hai-

gestumisoht on vdiksem, ei pruugi torje iildse vajalikuks osutuda.
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