
I. BAKTERID 

1. Baktervähk 

Agrobacterium spp.  

Agrobacterium tumefaciens ja A. rubi tekitavad juurtel     
kalluskasvajate teket - baktervähki. Baktervähi peremees-

taimede ring on väga lai. Haigustekitaja siseneb taime läbi 
juurtel või vartel olevate vigastuste. 

Põhiliseks haigustunnuseks on pahkade kasvamine     
juurtele. Noored pahad on värvuselt kreemikad kuni        
helepruunid, pehme ja käsnja tekstuuriga. Vanemad pahad 
muutuvad oma värvilt pruunideks kuni mustadeks,        
muutuvad kõvaks ning puituvad. Tugevalt nakatunud      
taimed jäävad kasvult kängu, lehed on klorootilised,     
marjad on väiksed ja seemneterohked. 

Baktervähk levib pookeokste, saastunud tööriistade ning 
vihma, tuule ja kastmisveega. 

Perekond Murakal Rubus 
 Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad  

2. Rhodococcus fascians  

Rhodococcus fascians on bakter, mis tekitab muraka    
perekonna taimedel kalluskasvajaid ja taimeosade arengu-
häireid.  

Põhiliseks haigustunnuseks on kääbustunud lehtede ja 
okste ohtrad kasvud taimedel, mille tõttu ei moodustu 

marjad ega lehed. Juuri haigustekitaja üldjuhul ei mõjuta.  

R. fascians kauglevik toimub istutusmaterjaliga. Lokaalselt 
levib kastmisvee, vihma, tuule ja saastunud mullaga. 

Baktervähi tekitatud pahad ja juurekaela paksend 

vaarikal                                                                               

Foto: OSU Plant Clinic Collection  

R. fascians poolt põhjustatud nõialuudsus                   

Rubus ursinus võrsetel                                                                   

Foto: Oregon State University, USA 



II. SEENED ja MUNASSEENED 

1. Peronospora rubi 

(Peronospora sparsa) 

Peronospora rubi on munasseente perekonda kuuluv      

seenetaoline mikroorganism (oomütseet), mis kahjustab 
marjakultuure, vähendab taimede saagikust ja põhjustab 
roosidel roosi-ebajahukastet.  

Põhilised haigustunnused avalduvad üldjuhul alles       
haiguse hilisemas faasis. Kõige tüüpilisemad sümptomid 
on punased laigud taime leheroodudel, lehtede alumisel 
küljel võib märgata valget kirmet, mis on haigustekitaja 
spoore sisaldavad koniidid, millega patogeen edasi levib, 
marjad on kuivad ja deformeerunud.  

P. rubi levib istutusmaterjaliga, kastmisvee, tuule ja            
nakatunud mullaga. 

P. sparsa põhjustatud punased laigud vaarikalehtedel, P. sparsa poolt  tekitatud valged moodustised 

(paremal asuval lehel) on haigustekitaja koniidid, milles valmivad eosed, mis asuvad tüüpiliselt 

lehtede alumisel küljel                                                                                                                                        

Foto: OSU Plant Clinic 
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P. rubi iseloomulikud punased laigud vaarika                                  

leheroodudel                                                                                     

Foto:  Jay W. Pscheidt, USA  



II. SEENED ja MUNASSEENED 

2. Vaarika-juuremädanik  

Phytophthora spp. 

Phytophthora on munasseente perekonda kuuluvad      

seenetaolised mikroorganismid (oomütseedid),              
mis põhjustavad erinevaid taimehaigusi, sh                          
vaarika-juuremädanikku ning soodustavad taimede                 
vastuvõtlikust nakatuda ka teistesse taimehaigustesse. 

Põhiliseks haigustunnuseks on  noorte võrsetippude   

närbumine. Lehed tõmbuvad kollakaks. Närbunud taimede 
juurte kude on pinna alt punakaspruun, hiljem must.      
Haiguse edenedes taimed surevad. Haiguse levikut      
soodustab liigniiske kasvukoht.  

Taimekahjustaja levib istutusmaterjaliga. 

Vaarika-juuremädaniku kahjustus vaarika                       

juurekaela piirkonnas, nakatunud pruunid ja punakad 

laigud varrel ja juurtel                                                                                   

Foto: Christer Olsson, Swedish Board of Agriculture 
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Vaarika-juuremädanikku nakatunud vaarika lehed on 

närbunud ja kuivanud                                                              

Foto: Dr. W.Wilcox, Ohio State University, USA Vaarika-juuremädanikku kahjustusega vaarika juurekael– pruun kude                                                                         

Foto: Ontario CropIPM, Kanada 



1. Vaarika varre-pahksääsk  

Resseliella theobaldi 

Vaarika varre-pahksääsk on Eestis paiguti esinev, Kesk-
Euroopas aga tõsine vaarikakahjur. Valmik on kuni 2 mm 

pikkune, tumeda pea ja rindmikuga ning helepunase      
tagakehaga sääsk. Keha on kaetud tumedate                  
karvakestega. Vagel on 1,3–2,5 mm pikkune, algul      
klaasja, hiljem valkja värvusega. Sääsk muneb                
värsketesse koorehaavanditesse ja külmakahjustatud   
vartesse. Kooruvad vaglad toituvad vaarika varres. 

Põhiliseks kahjustustunnuseks on tumedad laigud, mis 
kahjustuse jätkudes laienevad ja moodustavad varrel   
tumeda vööndi.  Kahjustuskohal eraldub koor ning vars 
kuivab.  

Vaklade poolt tekitatud vigastuse kaudu võib omakorda 
taime siseneda haavaseen Leptosphaeria coniothyrium.  

Taimekahjustaja levib istutusmaterjaliga. 

Vaarika varre-pahksääse vaklade põhjustatud           

haavandid vaarikal                                                                                          

    Foto: Thilda Nilsson, 

Swedish University of Agricultural Sciences, Rootsi 

III. PUTUKAD ja LESTAD 

Vaarika varre-pahksääse vaglad vaarika varres                                   

     Foto: Thilda Nilsson, 

Swedish University of Agricultural Sciences, Rootsi 
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Vaarika varre-pahksääsk                                                         

Foto: EPPO 



1. Cucumber mosaic virus [CMV000] 

2. Raspberry bushy dwarf virus [RBDV00] 

3. Raspberry leaf mottle virus [RLMV00] 

4. Raspberry ringspot virus [RPRSV0] 

5. Raspberry vein chlorosis virus [RVCV00] 

6. Raspberry yellow spot [RYS000] 

7. Rubus yellow net virus [RYNV00] 

8. Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0] 

9. Tomato black ring virus [TBRV00] 

10. EL-i välised Rubus spp. viirused, viroidid 
ja fütoplasmad. 

IV. Viirused, viirusetaolised haigused, viroidid ja fütoplasmad 
Viirushaigustele omased haigustunnused              
Lehtedele võivad tekkida mosaiikselt paiknevad    
kollased  klorootilised laigud, taime kasv võib       
aeglustuda,  lehed kaarduvad,  viljad ei värvu ning 
õite kroonlehtedele tekivad värvilised triibud. 

Erinevatel viirushaigustel on silma järgi keeruline 
vahet teha. 

Viirushaigused levivad eelkõige putukatega            
(nt lehetäid), kes taimelt-taimele toituvad ja nii      
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. 

Raspberry bushy dwarf virus –e põhjustatud lehtede 

kolletumine                                                                  

Foto: Ontario Ministry of Agriculture, Food and Rural 

Affairs, USA 

Raspberry ringspot virus –e põhjustatud klorootilised 

laigud vaarikalehel                                                                       

Foto: SCRI, Dundee, Suurbritannia 
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