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Liduskarvaline hernekärsakas                                         
(Sitona lineatus)

• talvitub noormardikana mullas 

Selts: Mardikalised ( Coleoptera)
Sugukond: Kärsaklased (Curculionidae)

• talvitub noormardikana mullas 
• mardikad pruunikashallid (4-5 mm)

• kärsakad närivad äsja tärganud
liblikõieliste taimede lehti, taimede areng
võib pidurduda

• munevad liblikõieliste taimede (mai-juuli)
alumistele lehtedele või mullale (üksikult)alumistele lehtedele või mullale (üksikult)

• kuni 1100 muna
• munade arenguks vajalik kõrge 

õhuniiskus (75-80%)



• vastsed (vageltõugud 5-6 mm) toituvad
kaunviljade juuremügaratel (5-7 nädalat)

• nukkuvad mullas
• aastas 1 põlvkond
• tõusmefaas väga kriitiline periood

www7.inra.fr/hyppz/RA
• tõusmefaas väga kriitiline periood
• päikeselise ja sooja ilmaga mardikad 

aktiivsemad (üle12°C) 
• kahjustatakse erinevaid liblikõielisi (nii 

metsikuid kui ka kultuurtaimi)

www7.inra.fr/hyppz/RA
VAGEUR/6sitlin.htm

http://www.cesaraustralia.com/sustainable

www.rhs.org.uk/advic
e/profile?pid=800

http://www.cesaraustralia.com/sustainable
-agriculture/pestnotes/insect/Sitona-weevil



• eelistatakse hernest ja uba  
• läätse kahjustatakse väga vähe
• ristikul kasvanud vastsed ei jää ellu 

Tõrje
wikimedia.org/wiki/File:Sit
ona_lineatus_(Linné,_17
58)_(10730525876).png

Tõrje
sügisene mullaharimine
varajane külv
vältida hernepõllu rajamist teiste liblikõieliste põldude lähedusse 
kahjurite ilmumisel pritsida insektitsiidiga

Tõrjekiriteerium - tõusmete faasis kui 1 m2-l on vähemalt 10 Tõrjekiriteerium - tõusmete faasis kui 1 m2-l on vähemalt 10 
kärsakat 
Keemiline tõrje
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Hernemähkur (Laspeyresia nigricana)

• talvitub mullas röövikuna kookonis
• väikesed hallikaspruunid liblikad (tiibade
siruulatus13-15 mm) 

Selts: Liblikalised ( Lepidoptera)
Sugukond: Mähkurlased (Tortricidae)

siruulatus13-15 mm) 
• liblikate ilmumine sõltub 
mullatemperatuurist 

• liblikad lendlevad herneste
õitsemise ajal

• nädal peale liblikate ilmumist hakatakse 
munema

© Ian Kimber

munad

munema
• lendlevad õhtuti ja munemisperiood 

kestab 10-14 päeva (kuni 300 muna)
• munad (0,7-0,8mm) munetakse taime 

ülemistele lehtedele, õieraole, õiele ja 
kauna algmetele (1-2 muna) 

https://www
7.inra.fr/hy
ppz/RAVA
GEUR/6cy
dnig.htm



• munast koorunud röövikud närivad end 
kauna sisse, edasine areng kulgeb seal
lõpuks laskuvad alla mulda

• vastsed (röövikud) on kuni 14mm pikad
• vastseperiood kestab 3-4 nädalat© Ben Smart • vastseperiood kestab 3-4 nädalat
• aastas 1 põlvkond
• kahjustatakse ka hiirehernest, vikki, 

läätse, kikerhernest, lupiini

• talvituvad diapausis vastsed elavad üle
pika perioodi -13-14°C

© Ben Smart

pika perioodi -13-14°C
• lumerohketel talvedel talvituvad hästi

https://www7.inr
a.fr/hyppz/RAVA
GEUR/6cydnig.
htm



� väheneb saak
� kõlujad terad
� halveneb seemne kvaliteet ja idanemine

Tõrje: 
• sügiskünd 
• varane külv 
• vältida teiste liblikõieliste põldude lähedust
• külvikord

Hernemähkuri lendluse alguse määramiseks 
kasutada feromoonpüünistkasutada feromoonpüünist
Tõrjekriteerium: 1 feromoonpüünis kolme hektari kohta
ja tõrjet teha kui püünisesse tuleb ööpäeva kohta 5–10   
liblikat

Keemiline tõrje



Herneripslane (Kakothrips robustus)

• talvituvad vastsetena mullas (20-30 cm 
sügavusel)

• valmikud väljuvad mullast mais

Selts: Ripstiivalised ( Thysanoptera)

• valmikud väljuvad mullast mais
• lendlus juunis juulis
• valmik on tumepruun 1,4–1,8 mm suurune 
• munetakse (üksikult) herne õiepungadesse ja 

lehtedele (kuni 40)
• vastsed kollakat värvi
• nii valmikud kui vastes imevad taimemahla
• kahjustatud kohtadesse tekivad hõbedased 

https://www7.inra
.fr/hyppz/IMAGE
S/7031780.jpg• kahjustatud kohtadesse tekivad hõbedased 

laigud, fotosüntees on häiritud, taimede kasv 
pidurdub, õied kuivavad, kaunad kõverduvad ja 
jäävad väikeseks 

• üks põlvkond aastas

http://sadovnik24.ru/



• kahjustavad hernest, uba, lutserni, läätse, 
vikki, metsikuid liblikõielisi

• valmikud võivad toituda ka põldsinepil ja 
kukemagunal

• kasvuks ja arenguks hea soe ja kuiv suvi 
• arvukam kergetel muldadel
• hiline külv (sordid) rohkem ohustatud• hiline külv (sordid) rohkem ohustatud

Tõrje: 
• mullaharimine

Väheneb
� herne saak (kaunas ainult 2-3 seemet)
� tera suurus ja kvaliteet
� seemne idanevus

• mullaharimine
• varane külv ja viljavaheldus aitavad hävitada mullas talvituvaid 

isendeid 
• õiepungade moodustamise ajal võib pritsida insektitsiidiga
Ripslase ja hernemähkuri keemilise tõrje võib teha koos
Keemiline tõrje



Nisuripslane (Haplothrips tritici)

Selts: Ripstiivalised ( Thysanoptera)

Viljaripslane (H. aculeatus)
Vilja-toruripslane (Stenothrips graminum)

• talvituvad vastse- või valmikujärgus 
mulla ülemistes kihtides (10-20 cm 
sügavusel ), vahel ka kõrretüügastel

• kevadel kui mulla temperatuur 10-12°C
väljuvad ripslased mullast

• munetakse pähikutele, pea alusele, • munetakse pähikutele, pea alusele, 
pähiku soomuste koe sisse väikeste
kuhjadena (30–100 muna)

• vastsed on tiibadeta

http://www7.inra.fr/hyppz/RAVAGEUR
/6haptri.htm



Nisuripslane (Haplothrips tritici)
Viljaripslane (H. aculeatus)
Vilja-toruripslane (Stenothrips graminum)

• kahjustavad vastsed ja  valmikud
• imevad pähikutest ja vart ümbritsevast
lehtedest taimemahla

• peades terad ei arene või on kidurad
• põhjustades valgepähiksust ja kõlujaid 
teriteri

• aastas 1-2 põlvkonda
kahjustus

http://www7.inra.fr/hyppz/RAVAGEUR
/6haptri.htm



• nisuripslane kahjustab peamiselt
nisu, vähem rukist

• viljaripslased eelistavad suvi- ja 
talinisu (vähem kahjustatakse 
otra, kaera, maisi, rukist) 

• vilja-torusripslane eelistab kaera• vilja-torusripslane eelistab kaera

Kõige kriitilisem periood 
viljatupe paisumisest kuni 
väljumiseni lehekaenlast

Kahjustus pähikul



Kahjustus mõjutab 

� teravilja saaki
� tera suurust ja kvaliteeti
� seemne idanevust
� saastumist mükotoksiinidega

Tõrje:
• sügisene mullaharimine
• viljavaheldus
• insektitsiididega pritsimine

� saastumist mükotoksiinidega
� jahu kvaliteeti ja küpsetamisomadusi http://www.griggsdakota.com/2009_06_14_ar

chive.html

Tõrjekiriteerium – kõrsumise lõpust loomise alguseni 
rohkem kui 2 kahjurit viljapea kohta või ripslaste 
esinemine 20–30% võrsetel
Keemiline tõrje



Tänan kuulamast!


