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SISSEJUHATUS 
 

Suurenenud nõudlus põllumajandussaaduste järele on intensiivistanud põllumajandust, kus 

monokultuuride kasvatamine on muutunud tavapäraseks praktikaks. Rapsikasvatatuse 

pindala on laienenud nii Eestis kui kogu Euroopas  (Statistikaamet, 2014; FAO 2014).  

Raps on parasvöötmes tähtis õlikultuur, mida kasutatakse nii toidu, sööda kui ka 

tööstustoodangu tootmiseks. Viimasel ajal on eriti suurt tähelepanu pööratud ka taastuvate 

kütuste leidmisele ja selles valguses on rapsil kui biokütuse toorainel potentsiaali.  

 

Rapsi kasvatamine on sisendimahukas, seda nii taimetoitainete, eriti lämmastiku 

nõudlikkuse kui ka taimekaitsevahendite kasutuse poolest (Colnenne et al. 1998; Ballanger 

et al. 2003). Rapsi kahjurite arvukuse reguleerimine põhineb peamiselt sünteetilistel 

pestitsiididel, mille kasutamine mõjub kahjulikult ka kasulikele kui ka neutraalsetele 

organismidele, vähendab bioloogilist mitmekesisust agro-ökosüsteemis ja suurendab ka 

tootmise omahinda. Lisaks sellele kujuneb kahjuritel kiiresti välja resistentsus 

laialtkasutatavate tõrjevahendite suhtes. 

 

Mitmes Euroopa riigis, sealhulgas Taanis, Rootsis, Saksamaal ja Poolas (Hansen 2003; 

Slater & Nauen 2007; Heimbach et al. 2007; Wegorek et al.2008) on rapsi võtmekahjur 

naeri-hiilamardikas (Meligethes aeneus F.) saavutanud resistentuse püretroidides sisalduva 

aine lambda tsühalotriin suhtes. Ohumärke on täheldatud meie naaberriigis Soomes kui ka 

Eestis endas, kus katse tulemused näitasid, et naeri-hiilamardika tundlikkus püretroididele 

oli hakanud sealgi vähenema (Tiilikainen et al. 2008, Veromann et al. 2011). 

 

Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika lähtub põhimõttest, et enne pestitsiidide kasutamist 

on rakendatud kõik muud abinõud hoidmaks kahjurite arvukus madalal. Sellest johtuvalt 

on 2014. aasta jaanuarist alates Euroopa Liidus mindud üle integreeritud taimekaitsele, 

mille põhimõtete rakendamise tingimused ja viis on kehtsetatud taimekaitseseaduses § 78 

lõikes 4 (Riigiteataja, 2014). 
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Sageli on sünteetilised peststisiidid ainsateks tõrjevahenditeks ja vähe rõhku pööratakse  

ennetatavatele, agrotehnilistele ja bioloogilistele võtetele, mis on nii loodussõbralikud kui  

ka majanduslikult otstarbekad. Üheks loodussõbralikuks võtteks on tõmba-tõuka strateegia 

kasutamine, mille üheks osaks on püüniskultuuride kasutamine.  

 

Tõmba-tõuka strateegia on manipuleerimine kahjurite või kasulike putukate arvukusega ja 

levikuga. Kahjulike putukate puhul rakendatakse meetodit, kus tõuka strateegia seisneb 

kahjuri peletamisest kaitstavalt ressursilt ja tõmba strateegiaks on kahjuri meelitamine 

lõksu või siis püüniskultuuridele. Kasulike putukate korral kasutatakse samalaadseid 

meetodeid: kasulikud putukad peletakse stiimulite abil ümbritsevast alast ja meelitatakse 

kultuuridele, mille kahjurite arvukust nad kontrollima peaksid. (Cook et al. 2006).  

 

Püüniskultuurid on taimed, mis tõmbavad ligi putukaid või teisi organisme kaitsemaks 

põhikultuuri kahjurite eest (Hokkanen 1991). Püüniskultuurideks eelistatakse taimi, mis on 

ressursskultuurist atraktiivsem kasvufaasi või sordi osas (Cook et al. 2006). Rapsi 

võimalikeks püüniskultuurideks on teised ristõielised kultuurid. Rüps on potentsiaali 

näidanud Inglismaa põldkatsetes, kus rüpsi eeliseks rapsi ees oli varasem õitsemine ja 

tugevam lõhn (Cook et al. 2002). Eesti on edukaid tulemusi andnud valge ja musta sinep 

katsetamine rapsi kahjurite tõrjel (Veromann et al. 2012; Veromann et al. 2014).  

Siiani on tegu olnud vaid väiksemahuliste katselapi eksperimentidega. Seoses sellega oli 

antud uurimustöö eesmärgiks katsetada, kas väikesemahulistes põldkatsetes rapsi 

võtmekahjuritele atraktiivselt mõjunud taimede segu töötab püüniskultuurina ka 

suuremamahulises põldkatses. Eduka tulemuste põhjal oleks püünistaimede kasutamine 

heaks alternatiiviks pestitsiididele või siis annab võimaluse vähendada insektitsiidide 

kasutamisest. 

 

Sooviksin tänada oma juhendajaid Eve Veromanni ja Riina Kaasikut, kes mind suuresti 

antud töö protsessis abistasid ja palju tänu ka Maris Saarniidule, kes aitas hiilamardika 

vastseid lahata ja nende parasitoide määrata. 
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1. TÕMBA-TÕUKA STRATEEGIA 
 

Tõmba-tõuka strateegia on üks osa integreeritud taimekaitsest. Meetodi eripäraks on 

putukate arvukuse ja leviku mõjutamine viisil, mis on keskkonnale võimalikult väikse 

negatiivse mõjuga (Cook et al. 2006).  

Tõmba-tõuka strateegia tõmba osa eesmärgiks on juhatada kahjurid kaitstavalt kultuurilt 

lõksu või püüniskultuurile. Tõrjuva tõrje osa eesmärgiks on muuta kaitstav ressurss kahjuri 

jaoks raskesti kättesaadavaks, vähem atraktiivseks või üleüldiselt ebasobivaks (William, 

2010; Cook et al. 2006). 
 
Tagamaks edu tõmba-tõuka strateegia rakendamisel on tarvis teada kahjuri bioloogilisi, 

käitumislikke ja keemilisi seoseid peremeestaime/ -looma, liigikaaslaste ja looduslike 

vaenlastega. Iga erinev kombinatsioon kahjuri ja kontrollitava ressursi vahel nõuab 

erinevat lähenemist, erinevate stiimulite rakendamist Cook et al. 2006)  

Tõmba-tõuka strateegia põhineb kahjurite ja kasulike putukate käitumist muutval 

manipulatsioonil, kasutades visuaalsed või keemilisi (sünteetilised repellendid, lenduvad 

aktraktandid, semiokemikaalid, sugu-, alarm- ja agregaatferomoonid, kodumarkerid) 

stiimuleid (Cook et al 2006, Williams, 2010).  

 

1.1 Bioloogiline kontroll 
 

Biotõrje olemus seisneb kahjulike organismide hävitamises kasutades nende looduslikke 

vaenlasi. Kahjurite populatsiooni vähendamine toimub määrani, kus nende arvukus on 

majanduslikult tähtsustetu (Koppvillem, 1967). Kõige sagedasemad kahjurite looduslikud 

vaenlased on parasitoidid, kuid neile lisaks aitavad kahjurite arvukust reguleerida ka 

röövtoidulised putukad ja patogeenid (Pedigo, 1999). 
 
Bioloogilise kontrollil on kolm erinevat strateegiat: kahjurite looduslike vaenaste 

sissetoomine, nende populatsiooni säilitamine ja suurendamine. Kasulike putukate 

sissetoomist kasutatakse aladel, kus kahjurid ise on sinna sattunud juhuslikult ja neil 

puuduvad seal looduslikud vaenlased. Kuna sissetoodud putukate mõju kestab sageli vaid 
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ühe vegetatsiooni perioodi, siis on oluline säilitada ja suurendada just kohalike looduslike 

vaenlaste populatsiooni (Dent, 1995). 

 

1.2 Püüniskultuurid ja nende kasutamine kahjurite tõrjel 
 

Püünis- ehk lõkstaimede kasutamise põhimõtteid on teatud juba sajandeid ja need on siiani 

kasutusel otseselt või kaudselt nii mahe- kui tavaviljelusega tegelevates 

põllumajandusettevõtetes. Kuid laialdasem huvi antud tõrjeviisi kasutamise võimalustest 

ka suurtel kultuurpõldudel on tõusnud viimastel aasta kümnetel (Hokkanen, 1991; Shelton 

et al. 2006; Cooke et al. 2006). Püünistaimede kasutamine on hoogu saanud mitmetel 

põhjustel: vähendamaks pestitsiidide kasutamist, negatiivsete kõrvalmõjude tõttu nii 

keskkonnale kui ka inimese tervisele, kahjuritel kujunenud pestitsiidiresistentsus 

probleemide tõttu ja lisaks sellele ka üldiste majanduslike kaalutluste tõttu 

põllumajandustootmises (Shelton et al. 2006).  
 
Püüniskultuuri toimimise põhimõtteks on kasutada põhikultuurist atraktiivsemaid taimi, 

meelitades kahjurid kaitstava põhikultuuri asemel püüniskultuurile. Ka püünistaim, mis on 

põhikultuuriga sama atraktiivsused, saab kasutada, aga sel juhul tuleb need külvata 

põhikultuurist varem, et putukate rünnak enda peale võtta (Hokkanen, 1991; Shelton et al. 

2006).  
 
Püüniskultuure võib jagada lähtuvalt nende omaduste või kasutuse järgi. Omadustest 

lähtuvad püüniskultuurid on kahjuritele kaitstavast kultuurist atraktiivsemad ja putukad 

eelistavad neid igal juhul põhikultuurile. Lisaks sellele võivad püüniskultuurid olla 

kahjuritele või nende vastsetele ka hukatuslikud (dead-end trap crop), kus  taimed on 

atraktiivsed küll valmikutele, aga taimed on kas mürgised nendele (geneetiliselt 

muundatud Bt-toksiini sisaldavad taimed) või ei paku soodsat keskkonda nende vastsete 

arengule (Shelton et al. 2006; Cook et al. 2006).  
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2. RAPS (Brassica napus L.) 
 

Rapsi ehk õlikaalikat (Brassica napus L.), on inimeste poolt kasvatatud juba tuhandeid 

aastaid, olles üks vähestest õlikultuuridest, mis kasvab väga edukalt ka meie  jahedamas 

kliimas (Gunstone, 2004). Seoses sellega on rapsi külvipinnad nii Eestis kui ka kogu 

maailmas aasta aastalt suurenenud. Näiteks 2002. aastal kasvatati Eestis rapsi 32 855 

hektaril ja 2012. aastaks oli külvipind laienenud 87 161 hektarile (Statistikaamet, 2014), 

maailmas tõusis sama aja jooksul külvipind 1,5 korda 22,91 miljonilt 34,26 miljonile 

hektarile (FAO, 2014). 

 

Rapsipindade suurenemise üheks olulisemaks põhjuseks võib pidada maailma rahvaarvu 

ülikiiret kasvu ja üha enam taimsete rasvade eelistamist loomsete ees. Taimsed rasvad 

leiavad enam kasutust toiduainetööstuses rafineeritud taimeõlina ja loomasöödana ning 

väiksemal määral diiselmootorkütusena. Rapsi kasvatus on maailmas jõudnud 

õlikultuuridest soja ja Euroopas päevalille järel teisele kohale (Wittkop, 2009; FAO, 

2014b).  

 

Rapsi kasvupindade pidev kasv on loonud soodsad tingimused kahjurputukatele, kellest 

Euroopas peetakase võtmekahjuriteks naeri-hiilamardikat (Meligethes aeneus Fab), kõdra-

peitkärsakat (Ceutorhynchus obstrictus Marsh) (Alford et al. 2003; Williams, 2010). Eestis 

on suvirapsil põhikahjuriks naeri-hiilamardikas ja  talirapsil soodsate tingimuste korral 

kõdra-peitkärsakas (Veromann et al. 2006). Suured monokultuursed põllud pakuvad neile 

rohkelt toitu ja paljunemisvõimalusi, samas ei toeta homogeenne põllumajandusmaastik 

kahjurite looduslike vaenlaste elu- ja talvitumispaiku. Sageli kasutuatakse pestitsiidide 

rutiinselt ja profülaktiliselt, kontrollimata kahjurite olemasolu ja rohkust. See vähendab 

elurikkust ja suurendab koormust keskkonnale (Williams, 2004). Samas saaks kahjurite 

arvukust reguleerida ka loodussõbralikemate meetoditega, kasutades ennetavaid 

tõrjevõtteid ja teisi strateegiad nagu näiteks kahjurite looduslike vaenastele soodsamte 

alutingimuste loomine ja kahjurite toitumis- ning munemiskäitumisega manipuleerimine.  
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2.1 Rapsi kahjurid 
 

Kaks peamist kahjustajat rapsikasvatamisel Euroopas on naeri-hiilamardikas Meligethes 

aeneus (Fabricius) ja kõdra-peitkärsaks Ceutorhynchus obstrictus Marsham (sünonüüm C. 

assimilis (Paykull). Tegemist on ristõielistele spetsialiseerunud putukatega, kes toituvad 

oligofaagselt kuid paljunemises kasutavad ainult ristõielisi taimi (Alford et al. 2003; 

Veromann, 2007; Metspalu et al. 2011).  
 

Kuna pestitsiidide kasutamisel nii naeri-hiilamardika kui ka kädra-peitkärsaka tõrjel ei 

arvestata sageli kahjurite tegelikku arvukust ja taime kasvufaasidega, siis sellega 

hävitatakse kahjurite looduslikud vaenlastele – jooksiklased ja parasitoidid, mistõttu 

suureneb kahjurite uue põlvkonna arvukus, kes suve lõpus mulda talvituma lähev 

Herbivooridest kahjurite vähendamiseks suudavad parasitoidid edukalt kahjureid 

kontrollida nii, et kahju kultuurile oleks minimaalne (Veromann et al. 2010). 
 

Eestis on leitud neli naeri-hiilamardika parasitoidiliiki: Diospilus capito (Nees)., Phradis 

morionellus (Holmgren), Passalus interstitialis (Peck) ja Tersilochus heterocerus 

(Thomson), kes võiksid märgatavalt naeri-hiilamardikate arvukust vähendada ja kolm 

kõdra-peitkärsaka parasitoidi Stenomalina gracilis (Walker), Mesopolobus morys (Walker) 

ja Trichomalus perfectus (Walker) (Veromann et al. 2006b; Veromann et al 2006a, Kovacs 

et al. 2013). 

 

 

2.1.1 Naeri-hiilamardikas (Meligethes aeneus)  

 

Naeri-hiilamardikat, kui kõige levinumat rapsi kahjurit võib leida taimedelt terve kevade ja 

suve jooksul (Metspalu et al. 2011). Valmikud on kuni 3 mm pikkused rohekad või 

sinakasmustad metalse läikega mardikad. Nii vastne ja valmik toituvad rapsi õietolmust ja 

õielehtedest, augustavad kinniseid õiepungi ning  kahjustavad sigimikku, tolmukaid ja 

õiepõhja, mistõttu kahjustatud õied närbuvad ja kukuvad maha, jättes järele vaid 

õievarrekese (Alford et al. 2003). Majanduslikku kahju tekitatakse roheliste ja kollaste 

õiepungade faasis ja kui kahjustada saavad peavõrse pungad, siis võivad putukad saaki 
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vähendada isegi kuni 50% (Pavela 2010). Kui putuka valmikud või vastsed toituvad 

avanenud õitega taimedel, siis suurt kahju ei tekita (Williams, 2010; Kaarli,  2003). 

Kevadel peale talvitumist, kui õhutemperatuur tõuseb 8−10°C piiresse, alustavad 

täiskasvanud mardikad toiduotsinguid talvitumiskohtade ligiduses ja alates 15°C juures 

lendavad nad 10–15 km kaugustele põldudele (Williams, 2010; Free and Williams 1978; 

Alford et al. 2003; Metspalu et al. 2011).Emased mardikad munevad umbes 3 mm 

suurustesse pungadesse tolmukottide lähedale kuni 8 muna. vastsed  toituvad seal 

sigimikust ja õietolmust ja juba 3 kuni 4 nädala pärast, juulikuu teises pooles (kui tegu on 

suvirapsiga), laskuvad mulda nukkuma.  Augusti teisel poolel kooruvad nendest 

noormardikad, kes esilagu toituvad õitsevatel taimedel ja siis siirduvad talvituma (Alford 

et al. 2003; Williams, 2010). 

 

 

2.1.2 Kõdra-peitkärsakas (Ceutorhynchus obstrictus) 

 

Kõdra-peitkärsakas on Euroopas laialt levinud rapsi kahjur (Alford et al. 2003; Williams 

2010; Veromann et al. 2011). Kõdra-peitkärsaka valmikud on 2 kuni 3 mm pikkused hallid 

kärsaga mardikad. Nad talvituvad mulla peamises kihis või taimejäänuste all. Kui mulla 

pealmises kihis tõuseb temperatuur  10 °C-ni, siis väljuvad putukad talvitumiskohtadest, et 

toituda ja muneda ristõielistel taimedel (Alford et al. 2003; Kaarli, 2003; Williams, 2010). 

Rapsipõldudele migreeruvad nad alles taimede õitsemise ajal, toitudes sealsetes 

õiepungadest ja arenevatest kõtradest. Peale paaritumist munevad emased mardikad ühe 

muna kõdraalgmetesse, märgistades kõdra feromooniga, et teised emased sinna kõtra ei 

muneks (Ferguson et al. 1999). Üks emane võib muneda 24–240 muna  (Dmoch, 1965; 

Lerin, 1991). Vastsed kooruvad munadest 1–2 nädala pärast (Dmoch 1965), toituvad kõdra 

sees seemnetest.  Kolmandasse ehk viimasesse kasvustaadiumi jõudes on nad  ära söönud 

viis kuni kuus seemet, ajaliselt kestab see 2–3 nädalat (vahel sõltuvalt temperatuurist ka 

kuni 5 nädalat) (Williams 2010; Veromann et al. 2011). Vastne närib end kõdrakestast läbi 

ja laskub 5–10 cm sügavusele mulda nukkuma. Uus põlvkond väljub mullast 11–24 päeva 

pärast, kes enne talvituma minekut toituvad paar nädalat ristõielistel taimedel (Dmoch, 

1965; Williams and Free 1978).  
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Nii Eesti tingimustes kui ka Euroopas kahjustavad kõdra-peitkärsakad rohkem tali- kui 

suvirapsi (Free and Williams 1978, 1979; Veromann 2006). Valmikute poolt põhjustatud 

otsene kahju on väike, pigem kahjustatakse kaudselt, sest nende toitumisjäljed võivad 

soodustada haigustega nakatumist. Saagikadu tekitavad kõtrades seemnetest toituvad 

vastsed (Williams 2010).  

 

 

2.2  Parasitoidide üldiseloomustus 
 

Parasitoidid on putukad, kelle vastsed toituvad ja arenevad teistes lülijalgsetes ja selle 

tulemusena hukkub peremeesorganism. Sageli tahetakse parasitoide segi ajada 

parasiitidega, mis ei olle tehniliselt korrektne. Kui parasitoid tapab alati oma 

peremeesorganismi, siis parasiitide oma mitte (Godfray, 1994).  
 

Enamik parasitoide kuulub kiletiivaliste (Hymenoptera) ja kahetiivaliste (Diptera), 

väiksem osa ka mardikaliste seltsi (Coleoptera) (Godfray, 1994; Pedigo, 1999). 

Parasitoidid jaotatakse vastavalt vastsete toitumistüübile endo- ja ektoparasitoidideks, 

esimesed toituvad ja arenevad peremehe sees ja teised nende pinnal. Kui 

peremeesorganismist toitub üks vastne, siis teda nimetatakse üksik- ehk 

solitaarparasitoidiks, kui aga toitujaid on enam kui üks, siis on tegu karja- ehk 

gregaarparasitoididega. Parasitoidide liigitamine toimub ka peremehele tekitatud mõju 

alusel. Parasitoidid, kes pärast ründamist ei võimalda peremehe edasist arengut  ja tapavad 

ta peale munemist, on teada kui idiobiondid ja vastsed, kes tapavad oma peremehe alles 

siis kui nende areng on lõppenud nimetatakse koinobiondideks (Godfray, 1994). 

 

 

2.2.1 Naeri-hiilamardika parasitoidid 

 

Looduslikule vaenlastena reguleerivad naeri-hiilamardika arvukust röövtoidulised 

jookskilased ja parasitoidid. Parasitoidid ründavad rapsitaimede õites arenevaid naeri-

hiilamardika vastseid ja röövtoidulised lülijalgsed ründavad neid mullas, kuhu küpsuse 
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saanud vastsed nukkuma laskuvad (Veromann et al. 2006c). Erinevalt jooksiklastest, kes 

söövad kõike, kellest jõud üle käib, on parasitoidid peremehespetsiifilised.  
 

Hiilamardikatel on Euroopas leitud vaststeparasitoide kokku üheksast liigist, kes kõik on 

vastsete endoparasitoidid. Ichneumonidae ehk käguvamplaste sugukonda kuuluvad 

Tersilochus heterocerus (Thomson), Phardis morionellus (Holmgren), Phardis 

interstitialis (Thomson), Aneuclis incidens (Thomson), Braconidae ehk juuluklaste 

sugukonda kuuluvad Diospilus capito (Nees), Blacus nigricornis (Haeselbarth), Eubazus 

sigalphoides (Marshall) (Braconidae), Encyrtidae sugukonnast on Cerchysiella 

planiscutellum (Mercet) ja Proctotrupidae sugukonnast Brachyserphus parvulus (Nees) 

(Nilsson, 2003). Eestis on  suvirapsil esinevate hiilamardikatel kõige enam levinud 

D.capito, P. interstitialis ja T. Heterocerus ning nii suvi- kui ka taliarapsil P. morinellus 

(Veromann et al. 2006a).  
 

T. heterocerus, P. morionellus, P. interstitialis on koinobiondid ja univoltiinsed liigid, 

andes vaid ühe põlvkonna aastas. Enamik vastse arengust toimub mullas naeri-

hiilamardikate kookonites. Parasitoidist kasvab valmik kuu aega peale nukkumist ja jääb 

sageli sinna samasse kookonisse diapausi. Mullast väljuvad nad järgmise aasta kevadel või 

suvel rapsi õitsemisperioodil (Williams, 2010). Emased on kohe munemisvalmis ja otsivad 

peremeesorganisme, kuhu muneda, nii õitest kui ka pungadest (Nillson, 2003). 
 

Põhja- ja Kesk-Euroopas olulisemad multivoltiinsed liigid on B. parvulus, B. nigricornis ja 

D. capito, kes saavad rohkem kui ühe põlvkond aastas (Nillson, 2003). 

 

 

2.2.2 Kõdra-peitkärsaka parasitoidid 

 

Kõdra-peitkärsakal on täheldatud üle 30 erinevat parasitoidi ja nad on parasitoidide poolt 

rünnatud kõigis oma elutsüklites. Kõige enam esinevateks kõdra-peitkärsaka parasitoidi 

vastseteks on Euroopas nukukirelaste sugukonda kuuluvad ektoparasitoidid Trichomalus 

perfectus (Walker), Mesopolobus morys (Walker) ja Stenomalina gracilis (Pteromalidae) 

(Linnaeus) (Williams, 2003).  
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T. perfectus, univoltiine ektoparasitoid on Euroopas kõige laialdasemalt levinud kõdra-

peitkärsaka parasitoidvastne. Tal on täita väga oluline osa integreeritud taimekaitses, peale 

vastse arengu lõppu tapab ta kõdra-peitkärsaka vastse ning kahjustused kultuurile ei 

suurene.  T. perfectus jõuab põllule kevadel mõned nädalad peale kärsakat ning ründab siis 

teise ja kolmanda järgu vastseid (Williams, 2003). 
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3. MATERJAL JA METOODIKA 

3.1 Katseala 
 

Käesolev katse viidi läbi 2013. aasta suvel Eesti Maaülikooli katsepõllul Rõhu katsebaasis. 

Kogu katseala suurus oli 10 078 m2, kus rapsi all oli 7950 m2 ja nii püüniskultuuri kui ka 

musta kesa kummagi all 1064 m2 (joonis 1).  

 

	  	   TC  4 CT	  4	   TC	  3	   CT	  3	   	  	  

-3m	  
Püüniskultuurid         

38m x 7m 
Must kesa                       
38m x 7m 

Püüniskultuurid         
38m x 7m 

Must kesa                       
38m x 7m -3m	  

1m	   RAPS RAPS RAPS RAPS 1m	  
10m	   RAPS RAPS RAPS RAPS 10m	  
20m	   RAPS RAPS RAPS RAPS 20m	  
	  	     150m x 53m RAPS   	  	  

20m	   RAPS RAPS RAPS RAPS 20m	  
10m	   RAPS RAPS RAPS  RAPS 10m	  
1m	   RAPS RAPS RAPS RAPS 1m	  

-3m	  
Püüniskultuurid         

38m x 7m 
Must kesa                       
38m x 7m 

Püüniskultuurid         
38m x 7m 

Must kesa                       
38m x 7m -3m	  

	  	   TC	  1	   CT	  1	   TC	  2	   CT	  2	   	  	  
 

Joonis 1. Katseplaan  - rapsi ja tema püüniskultuuride asukohaplaan. 

 

 

3.2 Püüniskultuuri katsetaimed 
 

Püüniskultuuridena kasutati ristõielisi taimi - valget (Sinapis alba L.) ja musta sinepit 

(Brassica nigra L.) ning õlirõigast (Raphanus sativus L. var. oleifera Metzg.). Valge sinepi 

külvinorm oli 18 kg/ha ja katses kulus seemet 0,64 kg, mustal sinepil oli külvinorm 5 kg/ha 

ja seemnekulu 0,18 kg ning õlirõikal  on vastavalt 20 kg/ha ja 0,71 kg. Joonisel 1 on 
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näidatud kontrollkultuuriga (CT) ja püüniskultuuriga (TC) alad. Igal välitöö korral määrati 

taimede kasvustaadiumid BBCH skaala alusel (Lancashire et al. 1991). 

 

3.2.1 Valge sinep (Sinapis alba L.) 

 

Valge sinep on ristõieliste sugukonda sinepi perekonda kuuluv üheaastane rohttaim. 

Värvuselt heleroheline ja suurem osa taimest on karvane. Valge sinepi juurekava on 

nõrgem kui rapsil, kuid toitainete omastamiselt tugevam. Taimed on 50 kuni 150 cm 

kõrged olenevalt kasvatustingimustest. Õied nagu rapsilgi kollased. Võrreldes rapsiga on 

kasvutingimuste suhtes vähem nõudlikum ja agrotehnoloogia osas erinevusi pole. 

Rapsiherbitsiididele on tundlik ja võib neist kahjustatud saada. Olles ise kiire 

kasvutempoga lämmatab ta ise paljud umbrohud, mistõttu on külvieelne harimine olulise 

tähtsusega. Kahjurid ja haigused on ligilähedased rapsile (Kaarli, 2003). 

 

3.2.2. Must sinep (Brassica nigra L.) 

 

Kuulub ristõieliste sugukonda kapsarohu perekonda. Must sinep on tuntud ka musta 

kapsarohuna. Kasvutingimuste suhtes vähem nõudlikum kui raps, agrotehnilised võtted on 

samad ning ka haigused ja kahjurid on sarnased rapsile (Kaarli, 2003). 

 

3.2.3 Õlirõigas (Raphanus sativus L. var. oleifera Metzg.)	  

Kuulub ristõieliste sugukonda kapsarohu perekonda. Saranselt rapsile kollaste õitega. 

Kasvutingimuste suhtes on samuti vähe nõudlikum kui raps, agrotehnilised võtted on 

samad ning ka haigused ja kahjurid on sarnased rapsile (Kaarli, 2003). 

 

 

3.3 Entomoloogilise materjali kogumine 
 

Hiilamardikate ja kõdra-peitkärsakate valmikute arvukust hinnati taimede 

raputamismeetodil. Selleks valiti 10 juhuslikku taime rapsipõllul 1, 10  ja 20 meetri 

kauguselt põlluservast ja püüniskultuuri keskelt 3 meetri kauguselt rapsipõllust. Iga taime 

raputati kandiku kohal kolm korda ja kõik kandikule kukkunud hiilamardikad loendati. 
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Kokku raputati 120 rapsitaime musta kesaga piirnevalt alalt, 120 püünikultuuriga piirnevalt 

alalt ja 120 püüniskultuuri taime. Taimede raputamine viidi läbi rapsi õitsemise ajal 28. 

juunist kuni 11. juulini 2013.  Valge ja must sinep õitsesid samal ajal kui raps, kuid 

õlirõigas oli esimesel õite korjamise hetkel alles tärkamise faasis, õlirõigas jõudis õtsemise 

faasi alles neljandal korjamisel 8. juulil 2013.  
 
Hiilamardika vastsete arvukuse ja nende parasiteerituse taseme määramiseks koguti 

taimedelt õitsemise lõpustaadiumis kõik õied. Laboris õied lahati ja loendati kõik neis 

leidunud hiilamardika vastsed ja säilitati parasiteerituse määramiseks destilleeritud vees 

sügavkülmas (-18 C). Parasiteerituse määramiseks vastsed lahati ja kõik leitud parasitoidi 

munad ja vastsed loendati ja määrati kasutades Osborne (1960) määrajat.  
 
Kõdra-peitkärsaka kahjustuse ja tema vastsete parasiteerituse määramiseks korjati igalt 

eelnimetatud kauguselt 10 taimelt kokku 10 kõtra (5 peavarrelt ja 5 ülevalt kolmandalt 

kõrval harult). Laboris pandi kõdrad väljakasvatuspüünistesse, kus neid hoiti neli nädalat. 

Kõtradest väljunud kõdra-peitkärsaka vastsed ja parasitoidid loendati, kõik kõdrad avati ja 

loendati ka kõtradesse jäänud vastsed ja parasitoidid ning nende väljumisaugud ja arvutati 

parasiteerituse määr. Parasitoidid määrati liigiti. 

 

 

3.4 Andmete analüüs 
 

Katseandmete analüüsimisel kasutati programme MS Excel ja Statistica 9 (StatSoft Inc. 

USA).  
 

Püüniskultuuride ja kontrollalade mõju putukate arvukusele analüüsiti Wilcoxon Matched 

Pairs testiga ja erinevused putukate arvukuses leiti post-hoc Duncan testiga. Putukate 

arvukuse dünaamika sõltuvust ajast analüüsiti Kruskal-Wallis testiga ja erinevused 

vaatlusaegade vahel leiti post-hoc Duncan testiga. 
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4. TULEMUSED JA ARUTELU 

4.1 Rapsi kahjurid ja nende parasitoidid 
4.1.1 Naeri-hiilamardika valmikute arvukus 

 

Naeri-hiilamardika valmikute arvukust mõjutas proovide võtmise aeg (Kruskal-Wallis H(4, 

3000)=141,13, P<0,0001; Joonis 2); kõige kõrgem oli valmikute arvukus esimesel proovide 

kogumise päeval, 28. juunil, kui raps oli alles õitsema hakkamas (BBCH 50–51), avatud 

olid mõned üksikud õiepungad. Esimesel proovikogumise korral loendati hiilamardikaid 

statistiliselt oluliselt rohkem võrreldes kõikede teiste kordadega (Duncan post-hoc test 

p<0,001). Valmikute rohkus oli tingitud talvitumispaikadest saabunud mardikatega, kes 

olid küpsussööma läbinud ja siis rapsile munema tulnud. Järgnevalt hakkas valmikute 

arvukus tasapisi langema ja tõusis jälle 8. juulil, kui rapsil oli kätte jõudnud täisõitsengu 

staadium (BBCH 65–67), kus enamik või kõik õitest oli avanenud. Samal ajal oli ka 

püüniskultuuride taimed jõudnud täisõitsengu faasi (BBCH 65–67). Hiilamardikad 

orienteerivad peremeestaime otsinguil taimede poolt eritatavatest volatiilsetest 

signaalidest, mis on taimede õitsemise faasis kõige intensiivsmad (Jönsson et al., 2005; 

Cook et al., 2007b) . Lisaks sellele on veel tugev otsingustiimul kollane värv 

(Giamoustaris, Mithen, 1996; Cook et al., 2006a,b) ja mida rohkem on täisõitsengus taimi, 

seda intensiivsemalt põld meelitab kahjureid ligi. Seega meelitas tugev lõhn ja intensiivne 

kollane põld naeri-hiilamardikaid munemispaika otsima. Kõige vähem leiti hiilamardikaid 

viimasel seire päeval, mis samuti erines oluliselt kõikidest teistest katsepäevadest (Duncan 

post-hoc test p<0,001). 
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Joonis 2. Naeri-hiilamardika keskmine (±SE) arvukuse taime kohta erinevatel 

katsepäevadel, Rõhul, 2013. a. 

Kogu katseperioodi kohta kokku leiti püüniskultuuridega rapsipõllult oluliselt vähem 

hiilamardika valmikuid võrreldes kontrollalaga rapsipõllult (Wilcoxon paariline test 

p<0,0079).  
 

Naeri-hiilamardika valmikute keskmine arvukus taime kohta ühe meetri kaugusel 

rapsipõllul oli üldiselt madal ulatudes püüniskultuuriga põllul 0,1 (±0,02) 11. juulil kuni 

0,56 (±0,04) 28. juunil putukani taime kohta. Kontroll-alal oli valmikute arv 0,1 (±0,02) 

11. juulil kuni 0,78 (±0,05) 1. juulil taime kohta.  Kõige rohkem leiti hiilamardikaid 1. ja 8. 

juulil musta kesaga piirnenud rapsipõllult, mõlemal korral leiti neid statistiliselt oluliselt 

vähem püünistaimedega piirnenud põlluosalt võrreldes kontroll-alaga  (Duncan post-hoc 

test: p<0,05; Joonis 3). Kõige vähem (võrdselt nii püüniskultuuriga kui musta kesaga 

põlluosadelt) leiti putukaid taime kohta 11. juulil (Joonis 3). Kokku oli hiilamardikate 

arvukus püüniskultuuridega põlluosal statiliselt oluliselt madalam võrreldes kontrollalaga 

(Wilcoxon paariline test: p=0,00041) 
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Joonis 3. Naeri-hiilamardikate keskmine (±SE) arvukus taime kohta püüniskultuuriga 

rapsitaimedel (TC) ja kontroll-alaga piirnevatel rapsitaimedel 1-meetri kaugusel 

rapsipõllul, Rõhul, 2013. a. 
 

Naeri-hiilamardikate arvukus ühe taime kohta  oli jätkuvalt kõrge ka kümne meetri 

kaugusel põllul. Püüniskultuuriga rapsipõllul ulatus 0,01 (±0,01) 11. juulil kuni 0,51 

(±0,05) 4. juulil mardikani. Musta kesaga ääristatud rapsipõllul oli mardikaid taime kohta 

0,09 (±0,03) 11. juulil ja küündides 28.  juunil 0,73 (±0,13) mardikani. Kõige kõrgem oli 

hiilamardikate arvukus 28. juunil, kui musta kesaga äärneva põlluosal mardikate arv ulatus 

0,73 (±0,13) isendini taime kohta. Mardikate arv langes oluliselt viimasel vaatluspäeval 

kui püüniskultuuriga põllult leiti kõigest 0,01 (±0,01) ja kontrollpõllult 0,09 (±0,03) 

hiilamardikat rapsitaime kohta, mille vahel oli statistiliselt oluline erinevus (Duncan post-

hoc test: p<0,05). Kõigil kuupäevadel välja arvatud 4. juuli ületas kontroll-alalt leitud 

valmikute arv püüniskultuuril olevate mardikate arvu (Joonis 4). Kokku oli naeri-

hiilamardikaid püüniskultuuridega rapsipõllul statistiliselt oluliselt vähem võrreldes 

kontrollpõlluga (Wilcoxon paariline test: p<0,0079). 
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Joonis 4. Naeri-hiilamardikate keskmine (±SE) arvukus taime kohta püüniskultuuriga 

rapsitaimedel (TC) ja kontroll-alaga piirnevatel rapsitaimedel 10-meetri kaugusel 

rapsipõllul, Rõhul, 2013. a. 
 

Kahekümne meetri kaugusel rapsipõllul üldine hiilamardikate arv vähesel määral langes. 

Püüniskultuuridega piirneva rapsipõllul oli naeri-hiilamardikate arv kõigil vaatluspäevadel 

kõrgem kui kontroll-ala omadel. Esimesel neljal vaatluspäeval oli mardikate arv üle 0,20 

(±0,05) isendi rapsitaime kohta. Nii nagu eelnevatel vaatluskaugustel, kus viimane 

vaatluspäev näitas olulist langust mardikate arvus, nõnda oli see ka 20 m kaugusel, põllu 

kaugemas vaatluspunktis, kus püüniskultuuriga alal oli hiilamardikate esinemise tihedus 

0,08 (±0,02) ja kontroll-alal poole madalam ehk 0,04 (±0,02) (Duncan post-hoc test: 

p<0,001; Joonis 5).  Selleks ajaks oli rapsil kõik õiepungad avanenud ja pooled neist ka ära 

õitsenud (BBCH 67) ning peremeestaimi otsisid veel üksikud mardikad. suurem osa 

mardikad olid selleks ajaks juba munemiseks peremeestaimed leidnud. 20-meetri kaugusel 

rapsipõllul puudus statistiliselt oluline erinevus püüniskultuuri ja mardikate arvukuse vahel 

(Wilcoxon paariline test: p<0,24).  
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Joonis 5. Naeri-hiilamardikate keskmine (±SE) arvukus taime kohta püüniskultuuriga 

rapsitaimedel (TC) ja kontroll-alaga piirnevatel rapsitaimedel 20-meetri kaugusel 

rapsipõllul, Rõhul, 2013. a. 
 

Kokku kogu vaatlusperioodi vaadeldes võib täheldada, et putukate arvukus 

püüniskultuuridega rapsipõllu osal jäi suhteliselt konstantseks (joonis 6), samas kui 

kontrollalaga põlluosal hiilamardikate arvukus kõikus suuresti, olles kõige kõrgem 1 m 

kaugusel põllul ja kõige madalam 20 m kaugusel. Nii 1 kui 10 m kaugusel põllul leiti 

hiilamardikaid oluliselt rohkem kontroll-alalt kui püüniskultuuridega rapsipõllult (p<0,05). 

Ka kõikide kauguste kohta kokku leiti keskmiselt taime kohta hiilamardikaid rohkem 

kontroll-alaga piirnenud rapsipõllult võrreldes püüniskultuuridega rapsipõlluga (Joonis 6).  

 

 
 

Joonis 6. Naeri-hiilamardika valmikute keskmine (±SE)  arvukus taime kohta kogu 

vaatlusperioodi jooksul eri kaugustel püüniskultuuriga rapsitaimedel (TC) ja kontroll-alaga 

(CT) piirnevatel rapsitaimedel, Rõhul 2013. 
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4.1.2 Naeri-hiilamardika vastsete arvukus  

 

Naeri-hiilamardika vastseid leiti taimede õitest suhteliselt vähe. Emaste hiilamardikate 

meelispaik munemiseks oli musta sinepi õiepungadesse, eelistades neid rapsi ja valge 

sinepile omadele. Tulemus kinnitas ka varasematest katsetest ilmnenud tulemust, kus must 

sinep näitas püüniskultuurina potentsiaali (Veromann et al. 2012). Vastsete keskmine hulk 

taime kohta oli madalaim valgel sinepil keskmiselt 4,3 (±0,97) ja kõrgeim mustal sinepil 

16,4 (±1,68). Seega kasutasid hiilamardikad valget sinepit munemistaimena 4 korda vähem 

kui musta sinepit. Kontroll-alaga piirneval  rapsil ja püüniskultuuriga  rapsil leiti vasteid 

suhteliselt sarnasel hulgal – vastavalt keskmiselt 14,3 (±1,13) ja 13,8 (±0,97) vastset taime 

kohta (Joonis 7). 

 

 
 

Joonis 7. Naeri-hiilamardika vaststete keskmine (±SE) arvukus taime kohta 

püüniskultuuriga rapsitaimedel (TC) ja kontroll-alaga (CT) piirnevatel rapsitaimedel, 

Rõhul, 2013. a. 

 

 

4.1.3 Naeri-hiilamardika parasitoidide arvukus  

 

Sarnaselt naeri-hiilamardika vastsetele oli ka parasitoidide arvukus oli nii püüniskultuuri 

kui ka musta kesaga piirneval alal taime kohta sarnane, vastavalt 4,45 (±0,56) ja 4,33 

(±0,49) (Joonis 8). Kuna mustal sinepil oli vastseid oluliselt rohkem kui valgel sinepil, siis 
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oli ka parasiteeritud vastsete arvukus taime kohta sarnase jaotumusega nagu vastsetelgi – 

vastavalt 3,83 (±0,52) ja valgel sinepil 1,11 (±0,21) parasitoidi ühe taime kohta.  

 

 
 

Joonis 8. Naeri-hiilamardika parasitoidide keskmine (±SE) arvukus taime kohta 

püüniskultuuriga rapsitaimedel (TC), kontroll-alaga (CT) piirnevatel rapsitaimedel ja 

püüniskultuuridel, Rõhul, 2013. a. 

 

 

4.1.4 Naeri-hiilamardika vastsete parasiteerituse tase ja parasitoidide liigiline koosseis 

 

Üldine vastsete parasiteerituse tase oli suhteliselt keskpärane jäädes 24 ja 30% vahele 

(Joonis 9). Rapsil leidus parasiteerituid vastseid mõne võrra enam kui valgel ja mustal 

sinepil. Püüniskultuuriga rapsi õitest leitud vastsetest olid 30,6% (±2,6) ja musta kesa 

äärsel rapsipõllu vastsetest oli 29,2% (±2,5) parasiteeritud, seega oli neil parasiteerituse 

tase väga sarnane. Püüniskultuuridel olid parasiteeritus mustal sinepil 24,7% (±2,1) ja 

valgel sinepil 27,2% (±5,9) vastsetest. Seega oli mõlema püüniskultuuril esinevate vastsete 

parasiteeritus oli sarnane rapsilt leitud vastsete omadega (Duncan post-hoc test: p>0,05; 

Joonis 9). 
 
Üle poolte rapsilt leitud naeri-hiilamardika vastetest oli multiparasiteeritud, ehk siis leiti 

enam kui üks parasitoid vastse kohta (52,3 (±23,6) püüniskultuuriga ja 60,2% (±3,7) musta 

kesaga piirnenud vastsetest; Joonis 9). Püüniskultuuri taimedelt leitud vastsetes esines 

multiparasitismi oluliselt vähem, mustal sinepil 29% (±4,7) ja valgel sinepil 24,5% (±9,5).  
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Joonis 9. Naeri-hiilamardika parasitoidide keskmine (±SE) vastsete parasiteerituse tase 

taime kohta püüniskultuuriga rapsitaimedel (TC), kontroll-alaga piirnevatel (CT) 

rapsitaimedel ja püüniskultuuridel, Rõhul, 2013. a. 

 

2013. aasta lahatud naeri-hiilamardika vastsest  leitud parasitoidest oli domineerivaks 

liigiks Diospilus capito, kokku 2368 isendiga (Joonis 10). Diospilus capito on 

multivoltiinne liik ja suudab Põhja-Euroopas luua 2–3 generatsiooni ühe aastaga. Ta 

vastsel on väga tugevad haukamissuised ja seega on tal konkurentide ees eelis, sest 

arvatakse, et D. capito vastne tapab vajadusel samas peremehes olevad teiste parasitoidi 

liikide vastsed (Nilsson, 2003). Teistest parasitoidi liikidest leiti univoltiinsed Tersilochus 

heterocerus 43 ja Phradis morionellus 27 parasitoidiga. Selline ülekaalukas 

domineerimine viitab sellele, et D. capito võib teised parasitoidi liigid suvirapsil välja 

konkureerida.  
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Joonis 10. Naeri-hiilamardika parasitoidide liigiline koosseis püüniskultuuriga 

rapsitaimedel (TC), kontroll-alaga piirnevatel rapsitaimedel ja püüniskultuuridel, Rõhul, 

2013. a. 

 

 

4.1.5 Kõdra-peitkärsaka valmikute arvukus 

 

Katse läbiviimise suvel 2013.a. oli kõdra-peitkärsakate arvukus väga madal. Samas on ka 

Veromann et al (2006a,b,c) leidnud, et kõdra-peitkärsakate elutsükkel on paremini 

sünkroniseerunud talirapsi kui suvirapsi kasvustaadiumitega. Raputamise esimesel päeval, 

28. juunil kui raps ja mõlemad sinepid olid alles kollase punga ja õitsemise alguse 

staadiumis oli kõdra-peitkärsakate arvukus võrreldes teiste kuupäevadega võrdlemisi 

kõrge, keskmiselt 0,015 (±0,005) (Joonis 11.) Kärsakate algne suurem arvukus oli seotud 

valmikute migreerumisega põllule, et toituda õiepungadest ja kõdra-algmetest, millesse 

näritakse augud, et emane saaks selle kaudu munad muneda. Järgnevalt kuupäevadel 

langes valmikute arv 1. juulil 0,005 (±0,02), 4. ja 8. juulil 0,002 (±0,002) isendini taime 

kohta. Viimasel raputamise kuupäeval 11. juulil kärsakaid ei avastatud. 
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Joonis 11. Kõdra-peitkärsaka keskmine (±SE) arvukuse dünaamika taime kohta erinevatel 

vaatluskordadel, Rõhul, 2013. a. 

 

Kõdra-peitkärsakate valmikute keskmine arvukus taime kohta ühe meetri kaugusel 

püüniskultuuriga rapsipõllul oli väga madal. Vaid ühel raputamise päeval oli valmikute arv 

suurem kui null, 1. juulil leiti põllult 0,01 (±0,01) kõdra-peitkärsakat taime kohta. Musta 

kesaga piirneval põllul oli valmikute samuti madal. Kahel vaatluspäeval viiest õnnestus 

leida 0,01 mardikat taime kohta ja kahel viimasel päeval oli arvukus üldse null. 1.juulil oli 

aga järsk tõus ja mardikate arv oli üle 20 korra kõrgem ülejäänudest vaatluspäevadest, 

keskmiselt 0,24 (±0,05) ühe taime kohta ja oluliselt rohkem kui püünistaimedega piirnenud 

rapispõllult (p<0,05; Joonis 11). Raps oli just õitsema hakanud (BBCH 63) ja meelitas oma 

intensiivse kollase värvi ja meeldiva lõhnaga kärsakaid enda poole. Kärsakate arvukus oli 

kõrgem musta kesaga piirnenud rapsipõllul, kuid vähese putukate arvu tõttu ei olnud 

peitkärsakate arvukus püüniskultuuridega põlluosal statiliselt oluliselt madalam (Wilcoxon 

paariline test: p=0,59) 
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Joonis 11. Kõdra-peitkärsaka keskmine (±SE) arvukus taime kohta erinevatel 

vaatluskordadel 1-meetri kaugusel rapsipõllul, Rõhul, 2013. a. 

 

10-meetri kaugusel rapsipõllul oli kärsakaid veelgi vähem kui 1-meetri kaugusel. 

Püüniskultuuriga piirnenud alal leidus kõdra-peitkärsakaid vaid esimesel kahel 

vaatluskuupäeval, nende arvukus oli 0,01 (±0,01) isendit rapsitaime kohta. Kontroll-alal oli  

kärsakate koguarvukus küll kõrgem, kuid statistiliselt oluline erinevus keskmiste vahel 

puudus. Kontroll-alal oli kärsakate arv kõige kõrgem 28. juunil, ulatudes keskmiselt 0,05 

(±0,03) isendini taime kohta, mida oli oluliselt rohkem kui püüniskultuuriga rapispõllul 

(Duncan post-hoc test, p<0,05). Kahel vaatluspäeval 4. ja 11. juulil ei leitud ka musta 

kesaga piirnenud põllul ühtegi kärsakat (Joonis 12). 

 

 
 

Joonis 12. Kõdra-peitkärsaka keskmine (±SE) arvukus taime kohta erinevatel 

vaatluskordadel 10-meetri kaugusel rapsipõllul, Rõhul, 2013. a. 
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Viimasel vaatluskaugusel, 20-meetri kaugusel oli peitkärsakate arv kordades madalam kui 

eelnevatel kaugustel seda oli. Kärsakaid leiti vaid esimesel vaatluspäeval ja mõlemalt 

põlluosalt võrdselt 0,01 (±0,01) valmikut rapsitaime kohta (Joonis 13). Üldiselt oli 

valmikute arvukus kõrgem just õitsemise alguses musta kesaga piirneva põllu ääres, kuid 

statistiliselt oluline erinevus püüniskultuuride ja kontroll-ala vahel kärsakate arvus puudus 

(Wilcoxon paariline test: p=0,24).  

 

 
 

Joonis 13. Kõdra-peitkärsaka keskmine (±SE) arvukus taime kohta erinevatel 

vaatluskordadel 20-meetri kaugusel rapsipõllul, Rõhul, 2013. a. 

 

Kõdra-peitkärsaka arvukus oli nii 1-, 10- ja 20-meetrisel vaatluskaugusel kõrgem musta 

kesaga piirneval rapsil. Püüniskultuuriga alal oli keskmiselt 0,0033 (±0,001) kärsakat 

rapsitaime kohta, mida oli poole vähem kui musta kesaga piirneval põllul, kus oli 

keskmiselt 0,0075 (±0,0028) peitkärsakat. Kõige enam esines kahjurit 1 m kaugusel ja 

oluliselt rohkem musta kesaga piirneval alal (Duncan post hoc test, p<0,05; Joonis 11). 

Valmikute vähese arvu tõttu puudus kõigil kolmel vaatluskaugusel oluline erinevus 

püüniskultuuride ja kontrollalaga piirnenud rapsi vahel kärsakate arvukuses (Wilcoxon 

Matched Pairs test; p<0,05; Joonis 14). 
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Joonis 14. Kõdra-peitkärsaka valmikute keskmine (±SE)  arvukus taime kohta kogu 

vaatlusperioodi jooksul eri kaugustel püüniskultuuriga rapsitaimedel (TC) ja kontroll-alaga 

(CT) piirnevatel rapsitaimedel, Rõhul 2013. 

 

 

4.1.6 Kõdra-peitkärsaka vastsete arvukus 

 

Kõdra-peitkärsakate vastsete esinemine kõtrades võrreldes naeri-hiilamardika vastsete 

esinemisega rapsi õites oli suhteliselt madal, mis on rapsi kasvataja jaoks positiivne, kuna 

rapsisaagile on olulise kahju tekitajad just vastsed, kes toituvad kõtrades olevatest 

seemnetest (Williams and Free, 1978). Keskmiselt oli rapsi kõtrades 0,05 (±0,02) kuni 0,08 

(±0,02) peitkärsaka vastset taime kohta. Püüniskultuuriga rapsitaimedel oli vastseid 

statistiliselt oluliselt vähem kui musta kesaga piirneval rapsil (Wilcoxon paariline test: 

p=0,049). 
 
Vastavalt oli püüniskultuuriga rapsil 0,03 (±0,02) ja kontroll-ala rapsil 0,08 (±0,02) isendit 

taime kohta. Püüniskultuuridest esines kõdra-peitkärsaka vastseid vaid õlirõikal, kellel oli 

0,05 (±0,03) vastset taime kohta (Joonis 15).  
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Joonis 15. Kõdra-peitkärsaka vaststete keskmine (±SE) arvukus taime kohta 

püüniskultuuriga rapsitaimedel (TC) , kontroll-alaga (CT) piirnevatel rapsitaimedel ja 

püüniskultuuridel, Rõhul, 2013. a. 

 

 

4.1.7 Kõdra-peitkärsaka parasitoidide arvukus 

 

Püüniskultuuriga rapsipõllul oli keskmiselt 0,48 (±0,10), kontrollpõllul 0,3 (±0,05) ja 

püüniskultuuridel 0,18 (±0,07) kahjustatud kõtra ühe taime kohta. Püüniskultuuriga rapsil 

oli keskmiselt 1,06 (±0,05), musta kesaga piirneval rapsil 0,77 (±0,14) ja püüniskultuuril 

0,67 (±0,33) parasitoidi ühe taime kohta (Joonis 16). Püüniskultuuriga rapsil oli seega 

vastsete ja kahjusatud kõtrade arv ligilähedane üksteisele, jäädes üle kahe korra alla 

parasitoidide arvule. Musta kesaga piirnenud põllul oli aga kahjustatud kõtrasid umbes 

poole vähem kui oli vastseid ja nende parasitoide. Õlirõika kahjustused kõtradele oli 

kõigist madalam, vaid 0,18 kahjustataud kõtra taime peale.  
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Joonis 16. Kõtrade keskmine kahjustuse arvukus (±SE) ja kõdra-peitkärsaka vaststete 

keskmine (±SE) arvukus taime kohta püüniskultuuriga rapsitaimedel (TC) , kontroll-alaga 

(CT) piirnevatel rapsitaimedel ja püüniskultuuridel, Rõhul, 2013. a. 

 

 

4.1.8 Kõdra-peitkärsaka vastsete parasiteerituse tase ja parasitoidide liigiline koosseis 

 

Kõdra-peitkärsakate keskmine parasiteeritus oli suhteliselt kõrge nii kontroll-alalt kui ka 

püüniskultuuriga alalt saadud vastsetel. Püüniskultuuriga rapsi kõtradest leitud vastsete 

parasiteeritus oli 68,2 (±13,6)%, mis ei olnud statistiliselt oluliselt erinev kontroll-ala 

vastsete parasiteerituse tasemest (60,5%) (Kruskal-Wallis H(4, 3000), p=0,61; Joonis 17)  

Parasitism jäi Euroopa keskmisele tasemel, mis on 50–70% vahel. Kõdra-peitkärsaka 

vastse parasitoidid on sageli osutunud väga tõhusaks looduslikuks vaenlaseks ka juhul kui 

vastsete asustus on hõre (Veromann et al. 2011b; Williams, 2003, Ferguson et al. 1999). 
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Joonis 17. Kõdra-peitkärsaka parasitoidide keskmine (±SE) vastsete parasiteerituse tase 

taime kohta püüniskultuuriga rapsitaimedel (TC), kontroll-alaga piirnevatel rapsitaimedel 

(CT), Rõhul, 2013. a. 

 

Domineerivaks kõdra-peitkärsaka parasitoidiks oli Trichomalus perfectus 41,9 %, kes on 

Euroopa kõige arvukam kõdra-peitkärsaka parasitoid ja Eestis on tema parasiteerituse tase 

ületanud 90% (Williams 2010; Veromann et al. 2011b). Temale järgnes Mesopolobus 

morys 35,5 % ja kõige madalama arvukusega oli Stenomalina gracilis 4,8%. Kõik kolm on 

Eestis varasemalt esinenud parasitoidid (Veromann et al. 2006a; Veromann et al. 2011b). 

 
 

Joonis 18. Kõdra-peitkärsaka parasitoidide liigiline koosseis püüniskultuuriga 

rapsitaimedel (TC), kontroll-alaga piirnevatel rapsitaimedel ja püüniskultuuridel, Rõhul, 

2013. a. 
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KOKKUVÕTE JA JÄRELDUSED 
 

Eesti põllumehed on rapsi kokkuostuhinnast lähtuvalt viimase kümne aasta jooksul üha 

enam otsustanud rapsikasvatuse kasuks teiste kultuuride ees. See on viinud rapsi peaaegu 

kolm korda suurematele külvipindadele, luues sellega sobivad kasvu- ja 

paljunemistingimused kahele olulisele rapsikahjurile – naeri-hiilamardikale ja kõdra-

peitkärsakale. Sageli võideldakse nende vastu insektsiididega, mis hävitavad ka kahjurite 

looduslikud vaenlased, parasitoidid. Üheks võimalikuks viisiks kahjurite arvukuse 

reguleerimiseks on püüniskultuuride kasutamine. See säästab loodust liigsetest 

insektsiididest ja annab võimaluse parasitoidele kahjurite hävitamiseks. 
 

Käesoleva töö eesmärgiks oli välja selgitada, kuidas mõjutasid püüniskultuurid naeri-

hiilamardika ja kõdra-peitkärsaka valmikute ning parasitoidide arvukust, parasiteerituse 

taset ja kõtrade kahjustusi. Katse viidi läbi 2013. aasta suvel Eesti Maaülikooli katsepõllul 

Rõhu katsebaasis. Katseala koosnes püüniskultuuridega ja musta kesaga piirnevast 

rapsipõllust. 
 

Uurimustöö tulemustest selgus, et püüniskultuurid mõjutasid naeri-hiilamardikate 

valmikute arvukust, võrreldes kontroll-alaga oli valmikute arv oluliselt madalam. Ka 

kõdra-peitkärsaka arvukus oli püüniskultuuriga piirnenud põllul madalam, kuid liialt 

madala arvukuse tõttu olulisi erinevusi ei leitud. Naeri-hiilamardika parasitoidide arvukus 

oli kontroll-alal kõrgem, kui püüniskultuuriga piirneval alal, kuid üldine parasitoidide arv 

oli mõlemal põllul taime kohta ligilähedaselt sarnane. Kõdra-peitkärsaka vastsete arvukus 

oli oluliselt kõrgem püüniskultuuriga põllul. Naeri-hiilamardikate vastsete parasiteeritus 

püüniskultuuriga alal küündis 30,2%,-ni, mis on küllalt lähedane sellele, millal parasitoidid 

suudavad peremeesputuka populatsiooni suurust kontrolli all hoida (üle 30%). Seega on 

tulemus piisavalt hea, et võiks soovitada püüniskultuure integreeritud taimekaitse osana 

kasutusele võtta. Kõdra-peitkärsaka parasiteeritus ulatus püüniskultuuriga põllul 68%-ni, 

mis on piisav selleks, et kontrollida kärsakate arvukust kasutamata sünteetilisi 

taimekaitsevahendeid. 
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Tuginedes katsetulemustele võib järeldada, et püüniskultuuride kasutamine rapsi 

võtmekahjurite tõrjel, aitab vähendada naeri-hiilamardikate populatsiooni. See juures 

vältides insektsiide kasutamist antakse võimalus parasitoididel levida ja vähendada 

järgmiste hiilamardikate põlvkondade arvukust.  
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SUMMARY 
 

The growing area of oilseed rape has increased in Estonia during last decade significantly. 

This has led to good preconditions for population growth of cruciferous pests as oilseed 

rape fields offer them food plants and oviposition sites. The main pests of oilseed rape are 

the pollen beetles (Meligethes aeneus) and the seed weevils (Ceuthorhyncus obstrictus). 

Management of oilseed rape pests still relies on pesticides, often applied routinely without 

regard to the incidence of pests. That leads to the overuse of pesticides, decreases 

economic competitiveness, biodiversity of agro-ecosystems and also kills beneficial insects 

that could help farmers to control pest abundance. Therefore, there is urgent need to find 

out environmentally safe and economically competitive pest control strategies. One of 

them is using the trap-crops systems to lure pests away from the main crop and enhance 

diversity in agroecosystems.  
 

The aim of this work was to find out, whether and how trap crops affect the abundance of 

the pollen beetle and seed weevil adults and also larvae. In addition, to find out whether 

and how trap-crops influence the parasitism rate of both pest species and if the trap crop 

has an impact on species composition of parasitoids. The study was conducted in summer 

of 2013 on experimental field in Rõhu experimental farm of Estonian University of Life 

Sciences. Experimental field of oilseed rape was bordered with trap-crops and the control 

(bare soil) with three repetitions.  
 

This study showed, that trap crops effectively decreased the adult pollen beetle abundance, 

compared to control-field, the number of adult pollen beetles caught on the plots with trap 

crop was significantly lower than on the control plots. Also, the seed weevils’ abundance 

was lower in the area bordered by trap crop. However, because of the extremely low 

abundance of weevils, there were no significant differences. The parasitism rate of pollen 

beetles larvae was greater on the fields with trap crop. The abundance of damaged pods by 

seed weevils was significantly higher on trap crop field. The parasitism rate of pollen 

beetle larvae on trap crop field was 30,2%, which is quite close to the rate, which decreases 

pest population (over 30%). Therefore, the results of our study prove that these trap crop 
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species can be recommended to use in integrated pest management in Estonia, but further 

studies are necessary. The parasitism rate of seed weevils was 68% on trap crop, which is 

sufficient to control seed weevil population without using synthetic pesticides.  
 

Based on test results, it can be concluded, that using the trap crop strategy on oilseed rape 

to protect it from key pests was efficient under our study contitions and decreased the 

pollen beetle population significantly. In addition, the parasitism rate was high enough to 

control the population size of the next generation of pollen beetles. 
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LISAD 
 

Lisa 1. Rapsi fenoloogilised kasvustaadiumid (Lancashire et al. 1991) 

 

Arengujärgud ja alljärgud 

0. IDANEMINE 

külv 0 kuiv külvis (seeme) on mullas  

pundumise algus 1 seeme imab vett, on pehme, kuid veel esialgse suurusega 

pundumise lõpp 3 seeme on paisunud, pehme, toimuvad biokeemilised ja füsioloogilised 

muutused 

juurdumine 5 idujuur väljub seemnekatete (kestade) vahelt 

idanemise algus 6 iduvars (epikotüül) väljub seemnekatete vahelt 

keskidanemine 7 iduvarre pikkus on 1⁄2 seemne diameetrist 

idanemise lõpp 9 iduvarre pikkus on 2 korda suurem diameetrist 

 

1. TÄRKAMINE 

algus 10 idulehed ilmuvad maapinnale 

I leht (lehepaar) 11 idulehed on avanenud, moodustunud on esimene pärisleht (1 cm) 

II leht (lehepaar) 12 teine leht või lehepaar on umbes 1 cm pikkune 

III leht (lehepaar) 13 kolmas leht või lehepaar on lahti rullunud 

14 lisandunud on järgmine leht 

 

2. LEHEROSETI MOODUSTUMINE 

IV leht 21 rosetis on neli lehte 

V leht 22 rosetis on viis lehte 

VI leht 23 rosetis on kuus lehte 

VII leht 24 rosetis on seitse lehte 

VIII leht 25 rosetis on kahekse lehte 

IX leht 26 rosetis on üheksa kuni üksteist lehte 

XII ja rohkem lehte 27 rosetis on kaksteist ja rohkem lehte 
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3. VARSUMINE 

algus 31 idulehtede ja kasvukuhiku vahe on suurem kui 5 cm 

33 idulehtede ja kasvukuhiku vahe on suurem kui 10 cm 

35 idulehtede ja kasvukuhiku vahe on suurem kui 15 cm 

37 idulehtede ja kasvukuhiku vahe on suurem kui 25 cm 

39 vars on saavutanud normaalkõrguse, algab õisiku moodustamine 

 

5. ÕIEPUNGADE MOODUSTUMINE 

algus 51 tipulehtede rosetis on eraldatavad õierao ja pungade alged 

53 õisiku pearaag on saavutanud poole oma pikkusest, õieraod on hästi eristatavad 

55 õisiku pearaag ja õieraod on saavutanud 3⁄4 oma pikkusest õieraod on pikenenud, õisik 

on iseloomuliku kuju ja 

57 haabitusega, tupplehed on suletud tupplehtede avanemine  

58 tupplehed on avanenud, kroonlehed on nähtaval, on rohelised lõpp  

59 esimeste nuppude kroonlehed on värvunud 

 

6. ÕITSEMINE 

puhkemine  

61 esimesed pungad (10%) peavarre õisikus on avanenud algus  

62 peavarre õisikus on avanenud üle 10% õisi 

63 avanenud on 30% peavarre õisiku õisi, avanevad esimesed külgharude õied 

64 avanenud on 50% peavarre õisikus ja rohkem kui 10% külgharude õisikute pungadest 

täisõitsemine  

65 avanenud on 75% peavarre õisiku ja rohkem kui 30% külgharude pungadest; esimesed 

õied on pudenenud 

66 avanemata on 5% peavarre õisiku ja vähem kui 50% külgharude õisiku pungadest, 

esimesed viljad on alustanud kasvu 

lõpetamine 67 kõik pungad peavarre õisikus on avanenud; kuni pooled õied on pudenenud, 

esimesed viljad on hakanud täituma 

68 peavars on lõpetanud õitsemise 

lõpp 69 kogu taim on lõpetanud õitsemise 
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7. VILJUMINE 

71 peavarre alumised kõdrad on täissuuruses, rohelised, seemned nendes on klaasjad 

73 30% peavarre kõtradest on normaalsuurusega, esimeste kõtrade seemned on muutunud 

rohekaks 

75 pooled peavarre kõtradest on normaal-suurusega, seemned on rohelised ja piimjad 

77 kõik kõdrad peavõrsel on normaalsuuruses, seemned on tumerohelised ja piimjad 

 

8. KÜPSEMINE 

81 esimesed kõdrad pruunistuvad, seemned on tumerohelised, alumised lehed on kuivad 

83 kõik kõdrad ja seemned on ligikaudu normaalsuuruses 

85 esimesed kõdrad kolletuvad, seemnekest on, keskmised lehed on kolletunud ja 

kuivanud 

86 pooled kõdrad on kolletunud 

87 enamik kõtru on kolletunud, suurem osa seemneid on pruunikirjud, pehmed, varrelehed 

on kuivanud 

89 kõik kõdrad on kolletunud, seemned neis on pruunikirjud, esimestes kõtrades pruunid ja 

kõvad, varred on kolletunud 

 

9. TÄISKÜPSUS 

90 kõik kõdrad on pruunistunud, enamik seemneid on pruunid või hallid, varte kuivamise 

algus 

91 seemned on tumepruunid või tuhmhallid ja kõvad, varred kuivavad 

92 taimes on elutegevus lõppenud, seemned osaliselt kuivanud 

93 taimes on elutegevus täielikult lõppenud; esimesed kõdrad avanevad kergel puudutusel 

94 kõdrad avanevad kergel puudutusel 

järelküpsemise algus 

95 terad on täielikus idanemispuhkes 

96 idanevus on 50%-l teradest järelküpsemise lõpp 

97 Kõik terad on läbinud idanemispuhkuse 

98 (oludest sõltuv) sekundaarne idanemispaus 

99 (oludest sõltuv) sekundaarne idanemispaus on läbitud 

 


