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Ristõieliste nuutri elutsükkel 

1. Nuutrieoste idanemine 

(1-6 päeva) 

2. Arengufaas juurekarvakestes 

(2-8 päeva) 

 

3. Sekundaarne nakatamine 

kuni sümptomite 

ilmumiseni 

(6-25 päeva) 

 

4. Pahkade teke 

kuni eoste 

moodustumiseni 

(21-35 päeva) 

 

http://www.psmicrographs.co.uk/cabbage-club-root-

infection Allikas: E. Diederichsen, muudetud 



Allikas: E. Diederichsen 

Ristõielised kui haiguskandjad – 

kultuurtaimed ja umbrohud 

Capsella bursa-pastoris 

Harilik hiirekõrv 

Sinapis arvensis 

Põldsinep 

Lepidium  
draba 

Harilik 
võõrkress 

Sisymbrium 
officinale 

Harilik unilook 



Ristõieliste nuuter 

Nuutri arenguks vajalikud tingimused: 

- Mulla happelisus (pH alla 7) 

- Mulla liigniiskus (üle 60% mulla veemahutavusest) 

- Mulla temperatuur üle 12°C  

- Vähemalt 1000 püsieost taime kohta 

- Peremeestaimede noored juurekarvakestega juured 

Paljunemisaste:  100 000-kordne suurenemine generatsiooni (kuni 
6 nädalat) jooksul 

Püsieoste pikaajalisus: 20 aastat, poolväärtusaeg 3-6 aastat 

Levimine nakatunud mullaga (masinad, erosioon, loomad, 
dreeniveed, nakatunud kartuliseeme, jalanõud) või nakatunud istikute 
ja paljundusmaterjaliga  

Seemnete kaudu ei levi 

Maailmas on umbes 10% ristõieliste kultuuride kasvupinnast 
nuutriga nakatunud, saagikaod on kuni 100%. 

Allikas: E. Diederichsen 



 518 osalejat (värskendatud: 12.10.2015) 

 

 49 % kinnitab, et nuutri levik on viimastel 

aastatel laienenud (21% ei ole kindlad) 

 

Nuutrit ei ole 

Kõrge nakatumise tase 

Madal nakatumise tase 

Rapooli monitooring: ristõieliste nuuter 

Kahju suurus Nuuter 

roheline 356 

punane 162 31% 

Kokku 518 



Nuutritõrje strateegiad 

Hävitada ristõielised umbrohud ja rapsi varisest kasvanud 

taimed  

Raps külvikorras ainult iga kolme aasta järel 

või harvemini 

Mitte liialt varajane külv 

Kasvatada nuutriresistentseid 

hübriidsorte 

Lupjamisega tõsta mulla pH-d 

Vältida mulla liigniiskust ja teha 

kuivendustöid 

Vältida haiguse levikut nakatunud mulla kaudu 

(puhastada masinaid!) 



 Tunnustatud Inglismaal (alates 2013) 

 HGCA tulemused 2012/13: suhteline saagikus 104, õlisisaldus 46 % 

 Kõrge seisukindlus 

 

 Tunnustatud Taanis (alates 2014) 

 Suhteline saagikus 2012: 107 ja 2013: 104 

 Kõige suurema keskmise saagikusega hübriidraps 2012-2013 

 

 Tunnustatud Saksamaal (alates 2014) 

  Märksõna: kõrge õlisisaldus 

 

 Tunnustatud Poolas (alates 2014) 

  Märksõna: suurepärane talvekindlus 

*Quelle: Landbrugsinfo, DK 2014, Kornertrag nach dänischer Standardqualität. 

 

 



Nuutri suhtes resistentsed talihübriidrapsid 
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ANDROMEDA F1 Limagrain 7 5 5 

SY ALISTER F1 Syngenta 7 5 5 

PT 242 F1 Pioneer 7 6 6 

MENTOR F1 Rapool 8 8 8 

1 = väga madal; 9 = väga kõrge 

 

Allikas: Bundessortenamt, Beschreibende Sortenliste 2014, muudetud 



Allikas: Eesti riiklikud katsed, 2 katsekohta 2014, 2 katsekohta 2015 
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Allikas: Eesti riiklikud katsed, 2 katsekohta 2014 
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1. Rassispetsiifiline resistentsus ristõieliste nuutri suhtes 

2. Väga kõrge saak ja õlisisaldus 

3. Noorte taimede jõuline areng 

4. Suurepärane talvekindlus ja stressitaluvus 

5. Hea seisukindlus kombineeritud taimede keskmise kõrgusega 

6. Kesk-varajane valmivus ja hea koristatavus 

7. Väga kõrge terasaak ametlikes katsetes üle Euroopa 



Nuutri integreeritud tõrje 

Resistentsuse rakendamine 

 

- Virulentsete rasside jälgimine: Kontakt kasvatajatega - juhul kui nuutrikindel sort 

on nakatunud, võetakse näidised kinnitamaks nakkust kasvuhoonekatsetes ning 

kontrollitakse sordi identsust (markeritega) 

 

- Pikendamaks sortide efektiivsust kasvatatakse resistentset sorti teatud aladel 

ainult seni, kuni piirkonnas on esinenud kinnitust leidnud nakkusjuhtumeid 

 

- Kui resistentne sort on nakatunud: rapsi nendes asukohtades ei tohiks kasvatada 

enne kuni saadaval on laiema resistentsusspektriga sordid (näiteks NPZ CR21) 

Source: E. Diederichsen 



MARATHON – tugev sügisene jõulisus 
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Allikas: A. Petersen & J. Ziesemer 2014 LALLF 



RAFFINESS – väga madal kasv enne talvitumist 

Foto: DSV/Wellmann 

Foto: DSV/Wellmann 
Foto: DSV/Wellmann 



Tänan tähelepanu eest! 


