
Mida saab teha kahjustaja leviku 

vältimiseks?

·  , et ostetud Xylella fastidiosa peremees-Veendu alati
    taimedel ei oleks haigustunnuseid, eriti kui taimed 
    pärinevad teistest riikidest.
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Haigustunnused ameerika jalakal
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Haigustunnused lavendlil
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Xylella fastidiosa kahtluse korral võtke ühendust 
Põllumajandus- ja Toiduameti taimetervise ja 
paljundusmaterjali osakonna või meie maakonna 
keskuste taimetervise spetsialistidega.

Taimedes võivad peituda kahjurid 

ja haigused. Palun ära too reisilt

kaasa taimi, nende seemned, vilju 

ega õisi!



PEREMEESTAIMED

Tunnused

Kuidas levib?

Xylella fastidiosa on üks ohtlikumatest taimekahjustaja-
test maailmas, põhjustades bakterhaigust väga paljudel 
erinevatel taimeliikidel. Xylella fastidiosa on võimeline 
nakatama üle 300 erineva taimeliigi.

Viimaste aastate jooksul on laienenud nii geograafiline 
leviala kui ka peremeestaimede ring. Kõik Euroopa Liidu 
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Põhiliseks tunnuseks on lehtede kuivamine, pruunistu-
mine ja enneaegne langemine. 
Haigus võib pikalt kulgeda ka sümptomiteta. Haigestu-
nud taimed võivad surra paari aastaga.

liikmesriigid viivad igal aastal läbi seiret Xylella fastidiosa 
esinemise kindlakstegemiseks.

Kuni 2013. aastani oli Xylella fastidiosa levinud vaid Põhja- 
ja Lõuna-Ameerikas, Euroopasse toodi kahjustaja ilmselt 
saastunud kohvipuuga Hondurasest või Costa Ricalt. 
Esimene leid Euroopas oli 2013. aastal Itaalias Apuulia 
maakonnas, kus kahjustaja tuvastati oliivipuudel. 
Tänaseks on kahjustaja seal laialt levinud ning põhjusta-
nud oliivisaludes suuri kahjusid. 2015. aastal leiti Xylella 
fastidiosa Prantsusmaal mandril ja Korsika saarel, 2016. 
aastal Hispaanias Baleaari saartel. Üksikud leiud on 
olnud Saksamaal.

Peremeestaimede täielik nimekiri on Põllumajandus-

ja Toiduameti kodulehel.

Xylella fastidiosa levib taimemahlast toituvate putuka-
tega. Edasikandjatest on Eestis levinud näiteks harilik 
vahtlane, lepavahtlane ja lehetitrtlane. Laiem levik 
toimub nakatunud taimede transpordil.
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X. fastidiosa haigustunnused mustikal 
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