Laugud Allium cepa, A. fistulosum, A. porrum,
A. sativum
Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad

I. SEENED
1. Sibula valgemädanik
Stromatinia cepivora
Stromatinia cepivora on kottseente hõimkonda kuuluv
taimepatogeen, mis põhjustab sibula valgemädanikku.
Seenhaigus kahjustab sibulat, küüslauku ja porrulauku.
Põhilisteks haigustunnusteks on esmalt kolletuvad
sibulalehtede tipud, hiljem kuivab kogu leht. Sibulatele ja
juurtele tekib valge vatitaoline hallitus, mille all on pehme
mädanik, mis lagundab lõpuks kogu sibula. Sibulale
tekivad seenhaigusele iseloomulikud mustad ümarad
eoskotid.
Haigus levib jahedas niiskes mullas. Haigustekitaja võib
mullas säilida 15 aastat ja isegi kauem, seetõttu ei ole
kasvuaegne pritsimine fungitsiidiga efektiivne.
Taimehaiguse kauglevik toimub nakatunud sibulate,
juureosade, varte ning saastunud mullaga.

Sibula valgemädanikule iseloomulik valge vatitaoline hallitus ja
mustad eoskotid sibulal
Foto: Varga András, Ungari

Sibula valgemädanikule iseloomulik valge vatitaoline
hallitus sibulal
Foto: Varga András, Ungari
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II. NEMATOODID
1. Varreingerjas
Ditylenchus dipsaci
Varreingerjas ehk varrenematood kahjustab palju
erinevaid taimeliike (kokku umbes 500). Peamised
peremeestaimed on sibul, küüslauk, kaer, peet, maasikas,
lutsern ja põlduba. Ingerja valmikud on 1-2 mm pikkused
silmale märkamatud mullas liikuvad ümarussid, kes
sisenevad taime väikeste haavade ja õhulõhede kaudu.
Põhiliseks
kahjustustunnuseks
on
paksenevad
sibulatipud, tekivad iseloomulikud ebaühtlaselt paisunud
puhitunud sibulad. Kahjustus avaldub kevadel ja
varasuvel. Lehed on mõhnadega, moondunud, sibulad
lõhenevad ja mädanevad ning taimed hukkuvad. Sarnane
kahjustuspilt esineb ka šalottsibulal, murulaugul,
küüslaugul ja porrulaugul. Nakatunud taimede kõdunedes,
vabanevad ingerjad, kes liiguvad mullas uusi
peremeestaimi otsima. Kuivas keskkonnas jäävad
ingerjad puhkestaadiumisse, milles võivad püsida mitu
aastat enne kui vesi neid taaselustab.
Varreingerja kauglevik toimub istutamiseks ettenähtud
taimede või seemnetega.

Varreingerja kahjustuse tõttu ebaühtlaselt paisunud
puhitunud sibulad
Foto: Central Science Laboratory, Suurbritannia

Varreingerja poolt
kahjustatud sibulad
Foto: EPPO
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III. Viirused, viirusetaolised haigused, viroidid ja fütoplasmad
Üldised taimede viirushaigustele omased haigustunnused
Lehtedel mosaiikselt paiknevad kollased klorootilised laigud, taime kasvu aeglustumine,
lehtede kaardumine, värvuseta viljad ning õite kroonlehtedel värvilised triibud.
Erinevatel viirushaigustel on silma järgi keeruline vahet teha.
Viirushaigused levivad eelkõige putukatega (nt lehetäid), kes taimelt-taimele liikudes
taimehaigust enda keha ja suistega edasi kannavad.
Fütoplasmadele omased haigustunnused
Lehed muutuvad kollaseks, rulluvad ning jäävad kasvult käng ning taime viljad ei valmi.
Samuti võib esineda terve taime kasvu kängumist, moodustuvate pungade lähedale
tekkivat nõialuudsust ning ka okste või kogu taime kuivamist.
Fütoplasmasid levitavad taimemahlast toituvad putukad, nt tirdilised ja lehekirbulised.

Sibula-koldtriipsuse põhjustatud kolletunud ja keerdunud lehed
Foto: D.R. Bylstad, NIBIO
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III. Viirused, viirusetaolised haigused, viroidid ja fütoplasmad
1. Leek yellow stripe virus [LYSV]
Leek yellow stripe virus on küüslauku kahjustav
taimeviirus, kuid peremeestaimedeks on ka teised
laugulised.
Põhiliseks kahjustustunnuseks on laukude pealsetele
tekkivad helerohelised kuni kollased pikitriibud.
Nakatunud taimelehtede väliskiht (kutiikula) on õhem ning
pealsed on välimuselt kobrutanud, taimed on kidurad ning
haavatavamad
külmakahjustustele.
Varajases
kasvufaasis nakatunud taimed kahjustuvad tugevamini.
Viirushaiguse kauglevik toimub nakatunud mugulatega ja/
või teiste vegetatiivselt paljundatavate nakatunud
taimeosadega. Taimehaigust levitavad ka taimemahlast
toituvad putukad (nt lehetäid).

2. Sibula-koldtriipsus
Onion yellow dwarf virus [OYDV]

LYSV põhjustatud klorootilised triibud küüslaugu
lehtedel
Foto: Dr. Hanu Pappu

Sibula-koldtriipsus on sibulat, küüslauku jt liilialisi
kahjustav viirushaigus, mille tõttu jäävad nakatunud
taimed kasvult kängu, taimede sibulad on väiksemad ning
lähevad säilitamisel mädanema, enamik arenevatest
seemnetest ei ole idanemisvõimelised.
Põhiliseks kahjustustunnuseks on lehtede kõverdumine
ja keerdumine, lehed on ilma vahakirmeta, ripuvad keskelt
või tipust lõdvalt alla. Lehtedel on kollakad pikitriibud,
sibula kael jämeneb, mistõttu puudub sibula üleminekul
pealseteks selge piir. Nakatunud sibulad lähevad
säilitamisel mädanema. Seemnesibulatel on õievarred
keerdunud ja kuni 30 cm lühemad. Haiged taimed jäävad
kasvus kängu, õisikuid on vähem ja seemnete
moodustumine puudulik.
Viirushaiguse kauglevik toimub nakatunud mugulatega ja/
või teiste vegetatiivselt paljundatavate nakatunud
taimeosadega. Viiruse lähilevik toimub putukatega või
mehhaanilisel teel. Peamisteks siirutajateks on lehetäid ja
ripslased, kes taime mahla imedes levitavad viirust
taimelt taimele. Seemnetega viirushaigus ei levi.

Sibula-koldtriipsuse põhjustatud keerduvad lehed
ning nendel olevad klorootilised triibud
Foto: B. Watt

