
I. SEENED ja MUNASSEENED 

 

1. Diaporthe strumella 
Diaporthe strumella on seenpatogeen, mis põhjustab      
sõstarde ja murakate okstel haavandeid.  

Põhiliseks haigustunnuseks on mustade haavandite teke 
okstel. Haavandites on seente eoslad, kust vabanevad             
spoorid, millega seen levib edasi teistele okstele.            
Taimehaiguse tagajärjel oksad kuivavad ja tugevama 
nakkuse korral taimed hukkuvad.  
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2.Microsphaera grossulariae 

Microsphaera grossulariae on seenpatogeen, mis          
kahjustab peamiselt karusmarja ja musta sõstart.  

Põhiliseks haigustunnuseks on vähemärgatava jahuse 
kirme moodustumine lehtede ülaküljel, mis võib suvel    
märkamatuks jääda, kuid sügisel langevatel lehtedel võib 
märgata musti laike. Marjadel elutseb seenpatogeen        

harva. Lehtede varisemisega sureb seeneniidistik,           
eluvõimelisena jäävad vaid eoslad.  

D. strumella magesõstra oksal                                                                    

Foto. L. Zíbarová   

M. grossulariae jahukaste musta sõstra lehtedel                                                                        

Foto:  Mariluna, Wikimedia Commons   

D. strumella eoslad oksa magesõstra pikilõikel                                                                  

Foto. L. Zíbarová   
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3. Karusmarja-jahukaste  

Podosphaera mors-uvae 

Karusmarja-jahukaste on seenhaigus, mida põhjustab 
seen Podosphaera mors-uvae. Karjusmarja-jahukaste 

kahjustab karusmarja ning musta ja punast sõstart.       
Jahukaste takistab noorte võrsete kasvu ja vähendab   
saagikust.  

Esimeseks haigustunnuseks on helehallid laigud kohe 
pärast õitsemist õie sigimikul ja noortel marjadel.         
Haiguse areng algab kohe pärast pungade puhkemist ning 
jätkub kogu kasvuperioodil. Juuni lõpus või juulis tekib 
taimevõrsete tipmistele lehtedele ning vahel ka            
marjadele hall kirme, mis hiljem  tumeneb. Võrsete        
tipmine kasv pidurdub, võrsetipud jäävad lühikeseks ja 
tömbiks, lehed rulluvad ja võivad muutuda pruuniks ning             

enneaegselt variseda.  Karusmarja-jahukaste punasel sõstral                       

Foto: Melodie Putnam, USA 

Karusmarja-jahukaste musta sõstra lehtedel                                    

Foto: Commons Wikimedia 
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Karusmarja-jahukaste karusmarjadel                              

Foto: Commons Wikimedia 



1. Sõstra pahklest 

Cecidophyopsis ribis  

Sõstra pahklest on ämblikulaadne, kes kahjustab         

põhiliselt musta sõstart, kuid võib esineda ka punasel 
sõstral, harva karusmarjal. Valmik on ~ 0,3 mm pikkune, 
pikliku kujuga, valge värvusega. Vastne on valmiku        
sarnane, suuruselt väiksem. Sõstra pahklest on ka               
viirushaiguste levitaja. 

Põhiliseks kahjustustunnuseks on kahjustunud pungade 
puhetumine, pungad ei avane ja hiljem kuivavad.          
Väiksema pungakahjustuse korral väljakasvanud lehed             
deformeeruvad, võrsed väänduvad ning kõrvalvõrseid    
tekib ebanormaalselt palju. Pahklestad väljuvad            
pungadest mais-juunis,  liiguvad edasi okstele ja lehtedele 

toituma, meelispaigaks on noorte lehtede alumised      
pooled. Sellel ajal levivad lestad kergesti tuule, putukate, 
lindude ja inimese abil edasi ka teistele põõsastele. Juuni 
lõpus tungivad pahklestad lehekaenlas asetsevatesse 
pungadesse ja jäävad sinna kuni järgmise kevadeni.     
Lestad toituvad pungade südamikes, mille tagajärjel 
õiealgmed hävivad, kuid lehealgmete rakke moodustub 
tavapärasest rohkem, mistõttu punga mõõtmed                 
suurenevad silmnähtavalt juba sügisel. Sõstra-pahklest on                
viirushaiguse musta sõstra täidisõielisuse ehk reversiooni 
levitaja.  

Sõstra pahklesta kahjutusega sõstrapung                        

Foto: Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus  
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Sõstra pahklestade kahjustatud pungad sõstral       

Foto: Räpina Aianduskool 
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2.Sõstra lehe-pahksääsk  

Dasineura tetensi 

Sõstra lehe-pahksääsk kahjustab musta sõstart, harva 
punast sõstart. Valmik on kollakasoranži keha ja pikkade 
jalgadega kuni 2 mm pikkune sääsk. Emase tagakeha   
tipus on pikk muneti. Kahjustajaks on vastne (vagel), kes 
on alguses valge, hiljem võib olla ka kollakasoranž, 2–3 
mm pikkune.  

Põhilise haigustunnusena võib märgata kevadel, et     
noored avanenud lehed ei arene normaalselt, vaid        
keerduvad ja võlvuvad, tekivad pahataolised moodustised. 
Vagla kahjustus põhjustab lehtede kasvu pidurdumise, 
noored lehed võivad kuivada, ilma et jõuaks lahti rulluda. 
Kahjustuse tagajärjel võrse tipmine kasv lakkab ja areneb 
palju külgvõrseid. Põõsad jäävad madalaks, kahjuri suure 

arvukuse korral muutuvad taimed külmaõrnaks.             
Lehe-pahksääsel areneb suve jooksul kuni 4 põlvkonda. 
Viimase põlvkonna vastsed suunduvad mullapinnale      
talvituma. Sõstra lehe-pahksääsed munevad tipmiste, veel 
mitte avanenud lehtede vahele 4–5 muna. Vaglad         
kooruvad mõne päevaga ja hakkavad toituma noortel    
lehtedel. Lehe-pahksääsed võivad tekitada suurt kahju, 
põhjustades võrsete ebaloomulikku kasvu kogu taime   
ulatuses.  

Sõstra lehe-pahksääse kahjustus musta sõstra lehel 

Foto: AGRIMAG, agromag.it , Itaalia 

Sõstra lehe-pahksääse tekitatud pahad lehel              

  Foto: www.plante-doktor.dk  
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3. Pseudaulacaspis pentagona 

Pseudaulacaspis pentagona on kilptäi, kes moodustab  
paljudele erinevatele taimedele kahvatuvalgeid             
soomuseid, toitudes taimede koorel, viljadel ja lehtedel.  

Põhiliseks kahjustustunnuseks on kahvatuvalged täpid 
peremeestaimede alumistel okstel ja tüve alumises osas. 
Kilbikese keskel on oranžikas täpp, emasisendite           
kilbikese läbimõõt on ~2 mm. Isasisendite kilbike on     
väiksem ning peale küpsuse saavutamist isastäid          
vabanevad kilbikesest ja lendavad minema. Kilptäid      
talvituvad kilbikese all taimetüvel. 

P. pentagona kilbikesed oksal                                                 

Foto: University of Florida, USA 

4. Punane kedriklest 

Tetranychus urticae 

Punane kedriklest on 0,3—0,5 mm pikkune                        
rohekaskollane (talvitumise ajal oranžikaspunane)        
ämblikulaadne. Täiskasvanud kedriklestal on neli paari 
jalgu, vastsel kolm. Kahjur tegutseb nii kasvuhoones kui 
avamaal, talvitub kasvuhoone puitosade pragudes,        
pinnases, kuivanud taimejäätmetel. 

Põhiliseks kahjustustunnuseks on lehtede alumisele   
küljele tekkivad võrgendid, leht muutub marmorjaks ning 
kaotab järk-järgult rohelise värvuse, hiljem kuivab.         
Tugevasti kahjustunud taim kolletub.  

Punased kedriklestad ja nende võrgendid                   

Foto: J. Kalich, University of Nebraska-Lincoln, USA 

Punase kedriklesta võrgendid ja kahjustus punasel sõstral           

Foto: farmcityday.com, USA 
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5. San José  kilptäi 

Comstockaspis perniciosa 

(Quadraspidiotus perniciosus) 

San José  kilptäi on kilptäilane, kes kahjustab paljusid 
puuvilja– ja marjakultuure. Emane valmik on värvuselt 
kollane ja kaetud ümara kuni 2 mm suuruse tumehalli   
kilbiga. Isane valmik (nümf) on emasest piklikum, oranži 
kehaga ning lennuvõimeline ning elab vaid mõned tunnid.  

Põhilised kahjustustunnused — kilptäilase                         
toitumiskoha lähedal olev ala muutub tihti punakaks või 
lillakaks ning kilptäilaste elutegevuse käigus tekkiv           
mesineste muudab taimeosad läikivaks ja kleepuvaks 
ning     sellel hakkavad toituma hallitusseened. 

Kahjustus on selgemini nähtav oksa sisselõikel.                
Kilptäilase poolt tugevalt asustatud taimed võivad       
kahjustuste tagajärjel kuivada ning hukkuda. 

Kilptäi levib kergesti nakatunud istikute ja viljadega. 

Emase San José  kilptäi kilp                                                  

Foto: Biologische Bundesanstalt, Saksamaa 

San José  kilptäi kahjustus oksal                                                  

Foto: University of Georgia, USA 

San José  kilptäi kahjustus oksa pikiläbilõikel                  

Foto: EPPO 



1. Arabis mosaic virus [ARMV00] 

2. Aucuba mosaic agent ja blackcurrant yellows 
agent kombineerituna 

3. Blackcurrant reversion virus [BRAV00] 

4. Cucumber mosaic virus [CMV000] 

5. Gooseberry vein banding associated virus 
[GOVB00] 

6. EL-i välised Ribes spp. viirused, viroidid ja     
fütoplasmad 

IV. Viirused, viirusetaolised haigused, viroidid ja fütoplasmad 
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. 
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 Blackcurrant reversion virus, klorootiline mosaiiksus lehtedel 

Foto: Protsenko, A.E. & Surgucheva , Venemaa 

Musta sõstra täidisõielisuse viiruse põhjustatud 

õite arvu suurenemine 

Foto: University of Helsinki, Soome 


