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SISSEJUHATUS 
 

Raps ühe energiarikkaima õli- ja söödakultuurina on maailmas viimase poole sajandi jooksul 

muutunud aina enam kasvatatavaks põllumajanduskultuuriks (Viil et al.,2010). Õlitaimede 

seemnete tootmises on raps teisel kohal maailmas (59,3 milj/t 2013. aastal) sojaoa järel 

(Statista, 2014). Samuti on suurenenud rapsi kasvatus Eestis, kui 2003 aastal kasvatati rapsi 

46 300 hektaril, siis aastal 2013 on kasvupind suurenenud ligi kaks korda 86 100 hektarini. 

Aastal 2003 oli rapsiseemne kogusaagikus 69 200 tonni ning aastal 2013 oli kogusaagikus 

173 900 tonni. Keskmine hektarisaagikus on tõusnud 1,4 tonnilt (2003 aasta) kuni 2 tonnini 

(2013 aasta), mis viitab agrotehniliste viljelusvõtete paranemisele ja tõhusale sordiaretusele 

(Viil et al., 2010; Statistikaamet, 2014). Seoses maailma rahvaarvu kasvu ja majandusliku 

arenguga on suurendanud rapsi kasutust sööda- ja õlikultuurina kui ka energiaallikana 

biokütuse tootmisel (Kaarli, 2004; Lamb, 1989). Suurenenud rapsi kasvatamise pindala 

soodustab rapsikahjurite arvukust ja levikut (Veromann et. al., 2006). Põhilisteks 

rapsikahjuriteks Euroopas on naeri-hiilamardikas (Meligethes aeneus Fabricius, Coleoptera: 

Nitidulidae), kõdra-peitkärsakas (Ceutorhynchus obstrictus Marsham syn. assimilis 

(Paykull)), varre-peitkärsakas (C. pallidactylus (Marsham)), kõdra-pahksääsk, (Dasineura 

brassicae (Winnertz) (Diptera, Cecidomyiidae)), kes kahjustavad rapsi ja vähendavad kultuuri 

saagikust (Alford et al., 2003; Williams, 2004, Williams, 2010). Rapsi kahjurite arvukuse 

kontrollimine põhineb sünteetilistel insektitsiididel (enamasti püretroidid). Tihti kasutatakse 

rutiinselt ja profülaktiliselt, kahjurite olemasuolu põllul kontrollimata ning tõrjekriteeriume 

jälgimata. Liigne insektitsiidide kasutamine tekitab kahjuritel resistentsust mürgi suhtes, 

vähendab bioloogilist mitmekesisust, on ohtlik keskkonnale ja ka taimekaitsevahendite jäägid 

võivad jääda lõpp-produktidesse. Lisaks sellele tapavad insektitsiidid ka põllul olevaid 

kasulike organisme, nii tolmeldajaid kui röövtoidulisi lülijalgseid (sh parasitoide), kes võiksid 

põllumehele potentsiaalselt kasu tuua vähendades kahjurite arvukust looduslikul teel (Kaasik 

et al., 2013; Veromann et al., 2006a,b, 2011, 2012; Williams, 2010; Alford, 2003).  

Keskkonnasaaste vähendamiseks ja resistentsuse probleemiga võitlemiseks on oluline välja 

töötada alternatiivsed kahjuri tõrjemeetodeid ning viljelusviise. Püüniskultuuride (inglise k. 

trap cropping) kasutamine on üks võimalikest variantidest. Püüniskultuuride eesmärgiks on 
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meelitada kahjurid ära põhikultuurilt kahjuritele atraktiivsemate kultuuridega, kahjurite 

looduslikkude vaenlaste – parasitoidide – meelitamine püüniskultuurile, kus kahjur 

looduslikult hävitatakse või ainult püüniskultuuride pritsimine pestitsiididega, mis oluliselt 

vähendaks keskkonna saastatust ja resistentsuse probleeme. 

Käesolevas töös uuritakse erinevate ristõieliste kultuuride atraktiivsust rapsi peamistele 

kahjuritele ja nende parasitoididele. Eesmärgiks on selgitada, milline ristõieline kultuur on 

rapsist atraktiivsem, mis sobiks püüniskultuuriks. Töö hüpotees on – ristõielised kultuurid, 

mis ei kuulu kapsarohu perekonda on rapsi kahjuritele vähem atraktiivsed kui raps ja rüps.  

Avaldan tänu oma juhendajatele Eve Veromannile, Riina Kaasikule suurepärase abi eest töö 

valmimisel. Tänan Anu Hellenurmet ja Karin Kauerit motiveerimise ja innustamise eest ning 

perekonda toetamise eest. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

1.1 Katse põhikultuur 

Suviraps (Brassica napus L. em. Metzg. subsp. napus var. napus f. annua  

(Schübl. et G.Martens)) 

 

Raps (Brassica napus L.) kuulub kapsasrohu (Brassica L.) perekonda. Rapsil on sarnaseid 

jooni nii väliselt kui ka pärilikkuselt kaalikaga, selle pärast kutsutakse rapsi ka õlikaalikaks 

(Brassica napus L. var. oleifera). Rapsi metsikut esivanemat ei ole leitud, arvatakse, et raps 

on tekkinud rüpsi ja kapsa spontaansest ristumisest. 

Rapsikasvatus on laienenud koos sordiaretusega. Eestis on rapsi kasvatatud haljassöödaks ja 

silo tooraineks juba möödunud sajandi kuuekümnendatel aastatel. Seega omandati ka 

kogemusi rapsi seemnekasvatuse alal. Taimeõli ja õlikooke sel ajal ei valmistatud, kuna rapsi 

õli sisaldas mürgiseid ühendeid, küll aga sobis hästi määrdeainete tootmiseks ning kosmeetika 

ja sünteetiliste materjalide tööstuses (Kaarli, 2003). Raps ühe energiarikkaima õli- ja 

söödakultuurina on maailmas viimase poole sajandi jooksul muutunud aina enam 

kasvatatavaks põllumajanduskultuuriks. Sordiaretusega on seemnetes vähendatud mürgiste 

ühendite sisaldust, mis võimaldab rapsiseemnetest toota toiduõli ja pressimisjäägina 

loomasöödaks proteiinirikast rapsikooki. Rapsikooke ja põhku võib kasutada kütusena 

põletamisel ja biogaasi tootmiseks. Rapsikooki on Hiinas kasutatud ka väetisena. Rapsi põhul 

on väga kõrge kütteväärtus, küttegraanulitena 4,57 kWh/kg (Viil et al., 2010).  

Eestis on rapsi kasvatamine hõivanud olulise osa maaviljeluses ja ka majanduslikus 

tegevuses. Aasta aastalt on nende kultuuride kasvupind laienenud, sest raps on olnud 

teraviljast tulusam ja ka rapsi hind on läbi aastate kasvanud, 2003. aastal oli rapsi seemne 

tonni hind 245,93 € ning nisu hind oli 114,08 € / t, aastal 2013 oli rapsi hind juba 372,13 € / t 

ja nisu hind vastavalt 185,03 € / t (Eesti statistikaamet, 2014; Viil et. al., 2010). Eestis 

kasvatati 2003. aastal rapsi 46 300 hektaril, aastaks 2013 juba 86 100 hektaril (Eesti 

statistikaamet, 2014). Maailmas kasvatati 2008. aastal eeldatavalt 30 754 209 hektarit, aga 

aastal 2012 juba ligi 4 miljonit hektarit rohkem (34 085 066 ha). Viimasest umbes 8 400 000 
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hektarit kasvatas Kanada, ligi 7 000 000 hektarit Hiinas ning Indias 5 900 000 hektarit 

(FAOSTAT, 2014).  

Suurenenud rapsi kasvatamise pindala soodustab rapsikahjurite levikut (Veromann et. al., 

2006). Põhilisteks rapsi kahjuriteks Eestis on naeri-hiilamardikas (Meligethes aeneus, kõrda-

peitkärsakas (Ceutorhynchus obstrictus), kapsa-kõdra-pahksääsk (Dasineura brassicae 

(Winnertz) (Diptera, Cecidomyiidae)), viimane nendest on suuremaid kahjustusi teinud Eestis 

aastal 2013, nad kahjustavad rapsi ja vähendavad kultuuri saagikust (Kovacs et al., 2012; 

Williams, 2004; Alford et al., 2003). Praegu kasutatakse kahjurite arvukuse kontrollimiseks 

pestitsiide, mis põhinevad enamasti püretroididel. Tihti kasutatakse neid pestitsiide rutiinselt 

ning profülaktiliselt, mis tekitavad kahjuritel resistentsust ning tapavad parasitoide, ehk 

kahjurite looduslikke vaenlaseid, kes võiksid edukalt kontrollida kahjurite populatsiooni 

suurust (Kaasik et. al., 2014a, b; Kovacs et al., 2013; Veromann et al., 2011; Williams, 2010). 

 

1.2 Rapsi peamised kahjurid ja nende parasitoidid 

 

Euroopa rapsi saagikust kahjustavad palju erinevaid herbivoore, kuhu kuuluvad putukad, 

nematoodid, nälkjad ja tuvid (Alford et al., 2003). Putukkahjurid nendest on naeri-

hiilamardikas (Meligethes aeneus), suur-maakirp (Psylliodes chrysocephala (L.), Coleoptera: 

Chrysomelidae), kõdra-peitkärsakas (Ceutorhynchus obstrictus), kõdra-pahksääsk (Dasineura 

brassicae), varre-peitkärsaka (Ceutorhynchus pallidactylus (Marsham), syn. C. quadridens 

(Panzer)), kapsakärbes (Delia radicum L. Diptera: Anthomyidae), maakirp (Phyllotreta spp., 

Coleoptera: Chrysomelidae) (Williams, 2010). Eestis teevad suurimat kahju naeri-

hiilamardikas, kõdra-peitkärsakas ja viimasel paaril aastal on suurenenud kõdra-pahksääse 

arvukus (viimase kahjustused on suurenenud pärast katse tegemist ning selles katses ei 

kajastu) (Veromann et al., 2006 a,b,c; Veromann 2007; Kovacs et al., 2012). 

Parasitoidid on laialdaselt tuntud kui kahjurite looduslikud vaenlased e. biotõrje agendid ja 

suudavad efektiivselt hoida kahjurite arvukust tasemel, kus põhikultuuri saagikust 

minimaalselt kahjustatakse (Caron et al., 2008). Parasitoidid on tavaliselt liigispetsiifilised ja 

hävitavad kahjureid nii vastse, valmiku kui muna staadiumis. Parasitoidid on putukad, kes 

munevad peremees organismi peale või sisse ja kelle vastne areneb peremeesorganismist 

toitudes, kes lõpuks alati sureb. Põhjusel, et parasitoidid tapavad alati oma 

peremeesorganismi, on parasitoidide elütsüklil palju sarnast röövtoidulistega, aga kuna neil on 
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ka otsene suhe oma peremees organismiga, siis on nendel ka sarnasusi parasiitidega. 

Parasitoididel on tohutu tähtsus looduslikes ja põllumajanduslikes ökosüsteemides, kus nad 

mõjutavad või reguleerivad oma peremeesorganismide populatsiooni tihedust (Godfray, 

1994). Naeri-hiilamardika looduslikud vaenlased on vastseparasitoidid – juuluklased 

(Diospilus capito (Nees), Diospilus oleraceus (Haliday) ja Leiophron laeviventris (Ruthe)); 

samuti ka käguvamplased (Phradis morionellus (Holmgren), Tersilochus heterocerus 

(Thomson) ja Aneuclis incidens (Thomson)) (Nilsson 2003). Kõdra-peitkärsaka looduslikud 

vaenlased on valmikuparasitoidid juuluklased (Microctonus melanopus (Ruthe)) ja 

vastseparasitoidid kireslased (Trichomalus perfectus (Walker), Mesopolobus morys (Walker), 

Stenomalina gracilis (Linnaeus), Chlorocytus diversus (Walker), Habrocytus semotus 

(Walker), Eurytoma curculionum (Mayr) ja Eulophus hegemoon (Walker)) ning juuluklased 

(Bracon fulvipes (Nees), Bracon maculiger (Wesmael)) (Williams 2003). 

 

1.2.1 Naeri-hiilamardikas (Meligethes aeneus Fabricius, Coleoptera: Nitidulidae) ja 

tema peamised parasitoidid 

 

Naeri-hiilamardikas on üks olulisemaid ja sagedasemaid kahjureid ristõieliste 

seemnekasvatuses, olles dominantne mardikate liik, kes rapsi põldudel elutseb (Lamb, 1989; 

Ekbom, 1995; Williams, 2010). Naeri-hiilamardikaid leidub Euroopas nii tali- kui suvirapsil, 

kuid rohkem kahjustusi tehakse suvirapsile, mille elutsükkel on sünkroniseerinud mardika 

elutsükliga (Williams, 2010; Veromann et al., 2006 a,b; Veromann 2007). 

Valmik on must, rohelise või sinise helgiga 1,5 – 2,7 mm pikkune, ovaalse keha ja tumedate 

jalgadega mardikas. Vastne on määrdunud kollakas-valge, kuni 4 mm pikkune, tumepruuni 

pea ja kuue tumepruuni rindmikujalaga tõuk. Keha on kaetud helepruunide täppidega 

(Metspalu et al., 2002) 

Valmikud talvituvad mulla kõdukihis, lehekihi all, rohttaimedega põllul või metsa servas, 

tulles välja varakevadel (märts – juuni) kui mullatemperatuur ületab 10 
o
C (Nilsson, 1998a; 

Laska et al., 1991). Esimesed nädal või kaks toitutakse erinevate perekondade taimede 

õietolmust ning kui mullatemperatuur ületab 12 
o
C liiguvad naeri-hiilamardikad ristõielistele 

taimedele paarituma ja munema, pikemaid retki (10–15 km) ristõielise põllule jõudmiseks 

võtavad ette siis kui temperatuur tõuseb 15 
o
C-ni (Kaarli, 2000; Free et al., 1978). Munad 

munetakse õiepungadesse pikkusega 2–3 mm, kuhu näritakse selleks auk (Nilsson, 1988). 
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Kahjustusi taimedele teevad nii vastsed kui ka valmikud, kes hävitavad või vigastavad 

tolmukaid, kroonlehti ja sigimikku, mistõttu õied kuivavad ja varisevad. Suurt kahjustust 

teevad valmikud, kes närivad pungad katki ja hävitavad neis tolmukad ja sigimiku. Õis 

variseb, kui seda kahjustab korraga vähemalt 3 isendit. Väiksema vigastuse korral õied ei 

varise, kuid ei moodusta ka kõtra. Vastsed tekitavad kahju toitudes kinnise õiepunga sees, õie 

puhkedes jätkub tolmukate söömine, kuid olulist kahju enam seemnesaagile ei tekitata. 

Avanenud vanematest õitest liiguvad vastsed noorematele õitele. Kõige suurem kahjustus on 

õiepungade faasis, hilisemas faasis on taimed kahjustusele vähem tundlikumad (Williams, 

2010). Kui peavõrse saak hävineb, kaotatakse enam kui pool koguseemne saagist. Kahjurile 

soodsal aastal võib hävida kuni 80 % ristõieliste seemnesaagist. Naeri-hiilamardika levikut 

soodustab suvi- ja talirapsi lähestikku kasvatamine, kuna toidubaas on kindlustatud pikemaks 

ajaks (Metspalu et al., 2002). 

Naeri-hiilamardika peamised parasitoidid Eestis on D. capito, P. morionellus, T. heterocerus 

(Veromann et al., 2006 a,b,c; 2008; 2013; Veromann, 2007). Tavaliselt T. heterocerus 

domineerib talirapsil ning P. morinellus ja D. capito suvirapsil. Nii T. heterocerus kui P. 

morinellus on univoltiinsed ehk neil on vaid üks generatsioon aastas, samas kui D. capito on 

multivoltiinne, seega on tal kaks kuni kolm põlvkonda aastas. (Nilsson, 2003). Kõigil on 

sarnane peremeesorganismi leidmise strateegia, nad otsivad õisikutest ja avanenud õitest 

sobilikke vastseid (Williams, Cook, 2010). Enamus parasitoidi vastsetest nukkub mullas 

kahjuri vastse kookonis või selle kõrval, kuhu nad sattusid kahjuri vastse sees olles. Umbes 

kuu pärast parasitoidi vastse nukkumist areneb välja täiskasvanu, aga parasitoid jääb diapausi 

ning tuleb välja alles järgmisel kevadel või suvel (Nilsson, 2003). Tavaliselt ilmuvad nii P. 

morionellus ja T. heterocerus kultuurile samal ajal, tavaliselt õitsemise alguses, kuigi mõnel 

aastal üks või teine nendest võib varem ilmuda (Nilsson, 1985). Emased parasitoidid elavad 

suviste temperatuuride juures kuni ühe nädala, aga 5 
o
C juures kuni ühe kuu. Enamus isaseid 

parasitoide ilmuvad enne emaseid ja nad elavad oluliselt lühema perioodi (Nilsson, 2003). 

Phradis morionellus eelistab muneda suurele, teise kasvujärgu vastsele (Nilsson, Andreasson, 

1987). Põhiliselt otsivad nad peremeesorganisme lahtistelt õitelt, kus selliseid kahjurite 

vastseid võib rohkesti leida (Winfield, 1963; Lehmann, 1965b). Emane D. capito muneb 

erinevate suurustega kahjuri vastsetele ja võib ka läbi rapsipunga muneda (Börner, Blunck, 

1920; Osborne, 1960). Kaasik et al., 2014 töös uuriti naeri-hiilamardikate vastsete 

parasiteeritust mustal sinepil, rukolal ja õlirõikal. Võrreldes eelmiste töödega mitmest 
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erinevast Euroopa riigist, kus üle 50 % kahjuritest oli rüpsil parasiteeritud (Austria: Kromp ja 

Kraus, 2006; Soome: Hokkanen, 2006; Saksama: Nitzsche ja Ulber; Rootsi: Nilsson, 1989; 

Sveits: Nüchi, 2002; Ühendkuningriigid: Williams, 2006), leiti selles töös parasiteerituse tase 

palju madalamana. Mustal sinepil oli parasiteeritus 16,5–33,6 % läbi aastate, mis on väiksem 

kui varem Eestis leitud tulemus (48% Veromann et al., 2013), kuid suurem kui Eesti 

tavapõllumajanduses (0 – 16%) (Veromann et al., 2006 a,b).  

 

1.2.2 Kõrda-peitkärsakas (Ceutorhynchus obstrictus (Marsham) syn. assimilis (Paykull)) 

 

Kõdra-peitkärsakas on oluline ristõieliste kahjur Põhja-Ameerikas ja Euroopas, Eestis on ta 

kõige sagedamini esinev peitkärsaka liik. Valmik on ovaalse tumeda kehaga, üleni 

tuhkjashallide karvadega kaetud, pikad kõverdunud kärsakuga, 2,5–3 mm pikkune. Putuka 

kattetiivad on ühtlaselt kaetud hallide soomustega, igal liistakul 2 rida. Muna on väga väike, 

ovaalne opaal-valge kuni 0,6 mm pikkune. Vastne on valge, pruuni peaga, jalutu ja silmadeta 

kergelt kõverdunud kuni 5 mm pikkune vageltõuk, kes areneb kõdras. Kõdra-peitkärsakas 

talvitub noormardikana mulla ülemises kihis, taimejäänuste all, põllupeenarde ning hekkide 

all lehekõdus. Kevadel kui mullatemperatuur tõuseb üle 10 
o
C, väljuvad kärsakad 

talvituspaikadest ning kui õhutemperatuur tõuseb 13–15 
o
C-ni lendavad nad nii looduslikele 

ristõielistele kui ka rapsile toituma (Free et al., 1979b; Williams 2010). Emaskärsakad peavad 

toituma 2 nädalat, et saada suguküpseks. Kõdra-peitkärsaka valmikud söövad õisi, pungasid ja 

varretippe (Williams et al. 1978). Valmikuid võib kohata toidutaimede pungadel ja õitel, kuid 

tuulise ilmaga lähevad nad varju õite ja pungade sisemusse. Kui ristõielised kultuurid 

hakkavad õitsema, liiguvad peitkärsakad põldudele. Nii emas- kui isaskärsakad söövad enne 

paaritumist õietolmu. Viljastatud emane närib kõdraalgmesse süvendi, kuhu paigutab muna 

(Heymons, 1921; Doucette, 1947; Skrocki, 1972; Ferguson et al., 1999a). Emane märgistab 

kõdra, millesse ta munes, deterrentse feromooniga, et välistada mitmekordset munemist 

samasse kauna (Kozlowski et al., 1983; Ferguson et al., 1991; Mudd et al., 1997; Ferguson et 

al., 1999a, b). Tavaliselt munetakse igasse kõtra üks muna, kuid mõnikord, kui putukate 

asustustihedus on suur, ka kaks või enam muna. Enamasti munetakse kõdra ühele küljele. 

Esimeses kasvujärgus vastne närib end kõtra, kestub ja alates teisest kasvujärgust hakkab 

toituma seemnetest. Vastse elu kestab ligikaudu kuus nädalat, neil on kolm kasvujärku. 

Täiskasvanud tõuk närib end läbi kõdra seina välja, laskub mullapinnale ja läheb mulda kuni 
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130 mm sügavusele, valmistab nukuhälli ning nukkub 9 – 23 päeva. Väljumisava on kõdral 

märgata musta täpina (Heymons 1921; Wolf, Krausse 1921; Hanson et al., 1948; 

Bonnemaison 1957; Dmoch 1965). Noorkärsakad ilmuvad augustis, toituvad mõnda aega 

ristõielistel umbrohtudel, kui ka talirapsil, ning lähevad siis talvituma. Arengukiirus võib 

varieeruda, sõltudes ilmastiku, eriti temperatuuri tingimustest.  

Kõdra-peitkärsaka valmikud kahjustavad suvirapsi enne õitsemist (Free, Williams 1978, 

1979b), kes söövad pungi, mis vigastuse tagajärjel võivad kuivada. Samuti vigastatakse kõtru. 

Nende kahju on siiski majanduslikult väheoluline. Peamiselt tekitavad kahju vageltõugud, kes 

elavad kõdras ja toituvad seemnetest. Üks vastne sööb ära 5–6 seemet, mis on 8–15 % kõdras 

olevatest seemnetest, vähendades kõdrasaagikust ligikaudu 18% (Bonnemaison, 1957; 

Williams, Free 1978). Niiskete ilmadega on kõtrades olevad väljumisavad sissepääsuteeks 

seenhaigustele, mis hävitavad kõdras kahjuripoolt terveks jäetud seemned. Kahjustus on 

alguses suurem põllu äärealadel, kuid suve jooksul see ühtlustub. Vigastatud kõdrad avanevad 

varem kui terved kõdrad ja seemned pudevad põllule. Lisaks sellele soodustavad kõdra-

peitkärsaka munemisavad kõdrasääse kahjustuste tekkimist, sest kõdrasääsk suudab oma 

nõrga muneti ainult eelnevalt kahjustatud kõdrast läbi torgata. 

Kõdra-peitkärsakat ründavad parasitoidid kõigis arengustaadiumites, kuigi kõige tavalisemad 

ja rohkem uuritumad on kolm vastseparasitoidi (T. perfectus, M. morys, S. gracilis), kes kõik 

kuuluvad kiletiivaliste (Hymenoptera) seltsi ja Pteromalidae sugukonda (Murchie, Williams, 

1998; Williams, 2003; Gibson et al. 2006; Ulber et al. 2010). Kõdra-peitkärsaka vastsete 

parasiteerimise tasemed ektoparasitoidide poolt on muutuvad ja tihti märkimisväärsed 

erinevates riikides: Ühendkuningriigid: 31–73% (Murchie, 1996), Šveits: 7–9% (Günthart, 

1949), <52% ja 66% (Linz, 1991) ja 3–70% (Büchi, 1993); Rootsis: 100% (Herrström, 1964) 

ja Ameerika Ühendriikides: 13–91% (Hanson et al., 1948), 11% (Carlson et al.,1951) ja 80–

90% (McLeoud, 1953) (Williams, 2007) ja Eestis koguni kuni 100% (Veromann et al., 2011). 

Kõdra-peitkärsaka parasiteeritud vastsetest parasitoide välja kasvatades on sealt leitud kõige 

rohkem parasitoidi T. perfectus. Väiksemal hulgal on leitud M. morys’t ja mõnikord ka S. 

gracilis’t. Väga harva kasvatatakse välja teisi parasitoidide liike (Kovacs et al., 2013; 

Veromann, et al., 2011; Williams, 2007). 

Nendest kõige levinum, uuritum ja tähtsaim on T. perfectus (Veromann et al., 2011). Emased 

parasitoidid alustavad rännet rapsile aprillikuu lõpus või maikuu alguses, aga nad ei ole 

arvukad enne kui kaks kuni neli nädalat kõdra-peitkärsakate migreerumise tipp-punkti rapsile. 
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Pärast seda peegeldab nende hulk kõdra-peitkärsaka arvukust, kasvades läbi juuni kuni juuli 

keskpaigani, kust see hakkab langema (Williams, 2007). Selle parasitoidi peremehe 

otsingukäitumist ei ole uuritud, kuid arvatakse, et see toimib sarnaselt teistele rapsi kahjurite 

parasitoididele (Murchie et al., 1997a) ja ka kahjuritele (Bartlet, 1996), nimelt kasutatakse 

kultuurtaime lenduvaid lõhnasignaale. Katsed läbi aastate erinevates Euroopa riikides on 

näidanud just T. perfectus’e suurt mõju kõdra-peitkärsaka populatsiooni vähendamisel 

(näiteks: üle 50% Saksamaal (Nissen 1997), Šveitsis (Linz 1991, Büchi 1993), 

Ühendkuningriikides (Murchie 1996) ja üle 90% Eestis (Veromann et al., 2011). Trichomalus 

perfectus aitab talunikul vähendada järgmise aasta kahjurite arvukust ja vähendada ka 

jooksval aastal saagile tehtavaid kahjustusi. Kui parasitoid on peremees organismis, muutub 

kahjuri vastne liikumisvõimetuks, süües 38% vähem (keskmiselt 3,2) seemneid kui terve 

vastne (keskmiselt 5,2 seemet) (Williams, 2003; 2007). Kolmandas ehk viimases 

arengustaadiumis oleva kõdra-peitkärsaka vastse poolt eritatud ekskremendid kutsuvad esile 

T. perfectus-e munemist. Emane T. perfectus kõnnib kõdral ja teeb tundlatega kompavaid, 

puudutavaid, trummeldavaid ja libistavaid liigutusi. Kui kõder ei sisalda vastset on liigutused 

tundlate liigutused lühiajalised ja parasitoid liigub varsti järgmisele kõdrale. Kui vastne on 

kõdras, siis trummeldamise intensiivsus, kestvus ja sagedus kasvavad kuni vastne leitakse ja 

emane torkab oma muneti läbi kõdra (Dmoch, 1998). Ulber ja Vidal, 1998, tegid katse 

peremeesorganismi tiheduse, asukoha ja parasiteerituse seotusega, kus erinevad 

peremeesorganismi tihedused (16–57% kõtradest kahjuritega täidetud), mis saavutati 

laborikatse tingimustes, lasti looduslikul teel parasiteerida. Parasiteerituse protsent, mis leiti 

oli konstante (36–57%) kõigil erinevatel peremeesorganismide tihedustel, seega ei olnud 

parasiteerimistase peremehe tihedusest sõltuv. Samuti oli vastsete parasiteerituse tase sama 

olenemata, kus vastsed taimel paiknesid, mis tõestab T. perfectuse head peremeesorganismi 

leidmise võimet (Kovacs et al., 2013; Williams, 2007).  

 

1.3 Tõuka-tõmba strateegia (Push-pull strategy) 

 

Termin „tõuka-tõmba― (ing. k. push-pull) võeti kasutusele kahjuritõrje strateegiana 

Austraalias aastal 1987 (Pyke et al., 1987). Nad uurisid repellentseid ja atraktiivseid 

stiimuleid, kasutades neid tandemis, selleks et manipuleerida kahjuri, öölase (Helicoverpa 

spp.), levikuga puuvillal. Kuna öölane hakkas pestitsiidide suhtes resistentseks muutuma, siis 
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otsiti uusi keskkonnasäästlike meetodeid, et vähendada sõltuvust pestitsiididest. Tõuka-tõmba 

strateegia manipuleerib putukate käitumisega, et muuta kahjurite ja kasulike putukate 

arvukust ja jaotumist põhikultuuril. Meetod on suunatud kahjurite vähendamiseks farmerile 

kasulikul ressursil, näiteks kultuurtaimedel või põllumajandusloomadel. Kahjurid peletatakse 

kasulikult ressursilt (tõuka) tehes taime raskesti leitavaks, ebameeldivaks või mittesobivaks 

kahjurile. Seda saab teha varjates kahjureid meelitavaid põhjusi või kasutades 

eemaletõukavaid peletajaid või stiimulteid, näiteks vähem-eelistatud peremeestaimi, söömist 

pärssivaid kemikaale, munemist keelavaid stimulante või territooriumimärgistamis- ja 

häireferomoone. Samal ajal meelitatakse (tõmba) kahjureid atraktiivsete stiimulitega ehk 

eelistatud peremeestaimedega, koondamisega, suguferomoonidega, visuaalsete stiimulitega 

ning munemis- või lõhnastiimulitega ja kahjurile silmapaistvate stiimulitega, mis koondab 

kahjurid ühte kohta, kus lõksudes või püüniskultuuridel nad hävitatakse (Cook et al., 2007; 

Williams, 2010). Enamus tõuka-tõmba strateegiaid on suunatud kahjurite käitumist-

muutvatele stiimulitele kuid mitte kasulike organismide meelitamisele (Cook et al., 2007). 

Püüniskultuurid (ing. k. trap crops) on üks tõuka-tõmba strateegia osa. Püüniskultuuride 

mõiste sobib ökoloogilisse raamistikku, kus agro-ökosüsteemidega manipuleeritakse 

putukatõrje eesmärgil (Landis et al., 2000). Enne tänapäevaste sünteetiliste pestitsiidide 

kasutusele võtmist kasutati püüniskultuure mitmetes erinevates viljelusviisides (Thurston, 

1991; Talekar, Shelton 1993). Püüniskultuuridesse kui integreeritud kahjuri tõrjesse on 

viimasel ajal taas tärganud huvi, põhjusteks on mure insektitsiidide potentsiaalsete 

negatiivsete efektide mõju tõttu inimese tervisele ja keskkonnale, kahjurite resistentsuse 

väljakujunemisele insektitsiidide suhtes ja põllumajandustootmise majanduslik kasumlikkus 

(Shelton, Badenes-Perez, 2006). Püüniskultuuride ülesanne ja eesmärk on meelitada, kinni 

pidada ja endal hoida kahjureid kuni põhikultuur on tema kõige kahjustatavamas kasvufaasis 

(Michaud et al. 2007; Shelton et al. 2008). Efektiivne püüniskultuur peab olema kahjurile 

oluliselt atraktiivsem kui põhikultuur ning püsima atraktiivsemana põhikultuuri kasvutsükli 

kestel, samas peavad püüniskultuuriga seotud kulud olema ka madalamad kui põhikultuuriga 

võidetud kasum (Shelton, Badenes-Perez 2006; Michaud et al. 2007). Kõige tavapärasem 

püüniskultuuride kasutamise põhimõte on külvata püüniskultuur kõrgema väärtusega 

põhikultuuri kõrvale. Püüniskultuur on kahjuritele looduslikult atraktiivsem nii toidu- ja/või 

munemispaigana kui põhikultuur, seega takistatakse kahjurite levikut ja/või koondumist 

põhikultuurile või siis koondatakse kahjurid püüniskultuurile, kus nad säästlikult hävitatakse 
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(Shelton, Badenes-Perez, 2006). Erineva atraktiivsuse saavutamiseks kasutatakse kahte 

meetodit: (A) kahjuri poolt eelistatuma taimeliigi või põhikultuuri teise sordi kasvatamine 

samal ajal põhikultuuriga või (B) osa põhikultuurist külvatakse varem, et see oleks kahjuritele 

kõige atraktiivsemas kasvufaasis enne kui põhikultuur ja siis toimub kahjurite tõrjumine ainult 

püüniskultuuril. Meetodit A kasutatakse kui kahjurid on väga liikuvad ja lendavad põllule, kui 

põhikultuur on kõige haavatavamas kasvufaasis, meetodit B kasutatakse kui kahjurid liiguvad 

põllule enne kui põhikultuur on haavatav või isegi atraktiivne. Katsed on näidanud, et rapsil 

töötab meetod B (Hokkanen, 1991). Surmavad püüniskultuurid on taimed, mis on atraktiivsed 

kahjuritele, aga millel kahjurid või nende järglased ellu ei jää (Shelton, Nault, 

2004).Surmavad püüniskultuurid on kahjuritele nagu lõks, takistades neil püüniskultuurilt 

edasi liikuda põhikultuurile (Badenes-Perez et al. 2004). Surmavad püüniskultuurid peaksid 

olema põllu servades, et takistada kahjurite levikut põhikultuurile (Shelton, Badenes-Perez, 

2006). Geneetiliselt muundatud taimi saab samuti pidada surmavateks püüniskultuurideks, 

sest nad tapavad neil toitunud putukad. Näiteks kartul, mis on geneetiliselt muundatud ja 

toodab bakteri Bacillus thuringiensis (Bt) aktiivset toksiini, saab kasutada püüniskultuurina 

kartulimardika (Leptinotarsa decemlineata) populatsiooni vähendamiseks. Kui Bt-kartulid 

pannakse maha põhikultuurist varem, siis nad meelitavad kartulimardikad enda peale ja 

käituvad surmava püüniskultuurina, mis ümbritses tavakartulite põldu, takistades kahjuri 

jõudmist põhikultuurile (Hoy, 1999). Rapsi püüniskultuure on katsetatud juba palju aastaid 

meelitamaks kahjureid põhikultuurist eemale, et vähendada sellega saagikadu (Hokkanen, 

1991).  
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Suvirüps Rucola Õlirõigas Kapsasrohi Valge sinep Raps Must sinep

Must sinep Raps Valge sinep Rucola Õlirõigas Suvirüps Õlirõigas

1 m

1 m Valge sinep
1 m

Kapsasrohi Suvirüps Raps Must sinep Kapsasrohi Rucola

1 m 5 m

 

 

2. Materjal ja metoodika 
 

2.1 Katse aeg, koht ja kirjeldus 

 

Katse viidi läbi Eesti Maaülikooli Rõhu katsebaasi Eerika katsepõldudel Tartus, 2011. 

Katseala kogulaius oli 7 meetrit ja kogupikkus oli 43 meetrit, koordinaatidega 58
o
21’59.14’’ 

laiuskraadi ja 26
o
39’55.17’’ pikkuskraadi.

 
Katseala oli jaotatud 5 m

2
 katselappideks, mille iga 

lapi vahel oli 1 meetri laiune eraldusriba musta mullaga, et vähendada katselappide 

omavahelisi mõjutusi (Joonis 1).
 

Katselappidel valitsevaks mullaliigiks oli näivleetunud muld (LP), lõimisevalemiga v°_1sl40-

80/v°_1ls_1 ja huumushorisondi tüsedusega 25–27 cm (Maa-amet, 2013). 

Joonis 1. Erinevate õlikultuuride katselappide paigutus ja mõõtmed 

Eesti Maaülikooli Eerika katsepõllul, 2011. 

 

Katselappidel kasvatati seitset erinevat õlikultuuri – suviraps cv.’Maskot’ (Brassica napus L. 

em. Metzg. subsp. napus var. napus f. annua (Schübl. et G.Martens)), suvirüps (Brassica 

rapa subsp. oleifera var. oleifera f. annua (Metzg.) Thell.), õlirõigas (Raphanus sativus L. 

var. oleiformis Pers.), rukola (Eruca sativa L. Mill), kapsasrohi (Brassica juncea (L.) Czern.), 

valge sinep (Sinapis alba L.) ja must sinep (Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch). Taimed külvati 

9. mail 2011. aastal, külvinormiga 250 seemet m
2
. Seemned olid pärit Eesti Maaülikooli 

seemnekogust, mida hoitakse taimekaitse osakonnas. Iganädalaselt jälgiti taimede 
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kasvustaadiume, et kollased vesipüünised paigaldataks katselappidele taime õitsemise 

algusstaadiumis (kasvustaadium BBCH 60). Taimede kasvustaadiumid määrati Lancashire et 

al. (1991) alusel (Lisa 1). 

2.2 Katsekultuurid 

 

Katses kasutati suvirapsi sorti suviraps cv.’Maskot’, mis on keskmise kasvukõrgusega, hea 

saagikusega, keskmise haiguskindlusega. Tootmises enam ei kasutata.  

Suvirüps (Brassica rapa subsp. oleifera var. oleifera f. annua (Metzg.) Thell.) kuulub 

kapsasrohu (Brassica L.) perekonda. Rüpsil on kollakasrohelised ja veidi karedad lehed. Õied, 

sarnaselt rapsi õitele on kollast värvi, aga rüpsil jäävad avanemata õiepungadega samale 

kõrgusele või neist kõrgemale. Rüpsil on morfoloogiliselt kui ka geneetiliselt palju ühist 

naeriga, siis nimetatakse rüpsi ka õlinaeriks. Rüpsi looduslikuks esivanemaks peetakse 

põldkapsasrohtu. Rüpsil on bioloogiliselt kiirem areng kui rapsil ning seetõttu ka lühem 

kasvuaeg, samuti on seeme peenem ja väiksema õlisisaldusega kui rapsil, mistõttu on rüpsi 

potentsiaalne saak (1,5 – 2,5 t/ha) väiksem kui rapsil (vastavalt: 1,8 – 3,5 t/ha) (Kaarli, 2004). 

Rapsist varasema õitsemis ajaga rüps on hea püüniskultuur rapsile, mis meelitab rapsikahjurid 

põhikultuurilt ära, rüpsi peale, kus kahjureid pritsitakse pestitsiididega, vähendades 

keskkonna kahjusid ja hoides ära parasitoidide hävitamise põhikultuuril (Cook et al., 2007; 

Williams 2010; Hokkanen, 1991). 

Õlirõigas (Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.) kuulub rõika (Capparales: 

Brassicaceae) perekonda. Õied on värvuselt valged, roosad või lillakad (USDA NRCS, 2014) 

Õlirõigas moodustab kasvuperioodil suure valge muguljuure (39 % kogu taime biomassist), 

seega õlirõigas on hea toiteainete sidumisvõimega ning mõjub hästi mullastruktuurile. 

Õlirõigas sobib vahekultuuriks Eesti ilmastikus (Talgre, 2013). 

Rukola (Eruca sativa L. Mill) on salatitaim, mis kasvab looduslikult Vahemere ja Aasia 

piirkonnas (Bassam, 2010). Rukolat, mis on üheaastane taim kollaste õitega ja tumedate 

roheliste lehtedega, kasvatatakse noorte lehtede vürtsika maitsepärast, aga ei sobi 

söödataimeks kõrge eruukahappe sisalduse pärast õlis (Lazzeri et al., 2004). 

Kapsasrohi (Brassica juncea (L.) Czern.) helekollaste õitega üheaastane taim, mida 

kasvatatakse õlikultuurina, sinepipulbri valmistamiseks ja köögiviljana (Downey, 2003). 
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Valge sinep (Sinapis alba L.) on kollaste õitega ning lehed on helerohelise värvusega. Suurem 

osa taimest on tugevasti karvane ning taim võib kasvada 50–150 cm pikkuseks. Valget sinepit 

kasvatatakse sinepi tootmiseks (lauasinep ja sinepiplaastrid) ja vahekultuurina, mullas vabade 

toitainete sidumiseks ning mulla fütosanitaarse seisundi parandamiseks. Glükosinolaadid, 

taime rohelises osas ja juurtes, pidurdavad teraviljade juuremädanike arengut (Kaarli, 2003). 

Must sinep (Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch) on üheaastane kultuur, millel on kollased õied. 

Musta sinepit kasvatatakse seemnete saamise eesmärgil ning tihti ka maitseainena. 

Kultuurtaimena kasvatatakse seda Eestis vähe kuid musta sinepit leidub ka looduses 

(Veromann et al., 2012). 

 

2.3 Ilmastik 

 

Katse ajal olnud õhutemperatuur oli aastate keskmisest kõrgem ning sademeid oli vähe. 

Maikuus, katsetaimede külvamise ajal, oli keskmine õhutemperatuur 11,0 °C (paljude aastate 

keskmine 10,1 °C), aktiivsel kasvuperioodil juunis 17,2 °C (paljude aastate keskmine 14,5 

°C), juulis 20,2 °C (vastavalt: 16,7 °C) ja augustis 16,2 °C (vastavalt: 15,8 °C) (Rõhu 

Katsejaam, 2014). Juunikuu õhutemperatuur oli kõrge, jäädes 12–23 kraadi piiresse. Juuli 

lõpp oli samuti soe, maksimum temperatuur kerkis mõnel päeval ka 30 °C juurde. Katse 

läbiviimise periood, mai – august, oli üldiselt põuane. Suurema sademete summaga päevi, üle 

10 mm päevas, oli vaid viis. Maikuus oli sademete summa 58,4 mm, mis on oluliselt 

madalam kui paljude aastate Eesti keskmine – 76mm. Juunis sadas 35,2 mm, mis oli samuti 

oluliselt madalam paljude aastate keskmisest (61 mm), samuti oli sademeid vähem nii juulis 

48,2 mm (72 mm) kui ka augustis 54,6 mm (76 mm) võrreldes pikaajalise keskmisega 

(EMHI, 2014; Rõhu katsejaam, 2014). 

 

 

2.4 Entomoloogiline materjal  
 

Selleks, et hinnata erinevate ristõieliste atraktiivsust rapsi kahjuritele ja parasitoididele 

taimede õitsemise staadiumis, paigaldati katselappidele kollased vesipüünised. Katses kasutati 
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plastikust ristküliku kujulisi vesipüüniseid (31 x 21 x 9 cm), mis olid helekollast värvi, 

meenutades värvuselt rapsi ja ka enamike teiste katsetaimede õite värvi. Vesipüünise eesmärk 

on hinnata putukate lennuaktiivsust taimede õitsemise ajal. Vesipüünised täideti pooleldi 

veega ja paigaldati taimede õitega samale kõrgusele, seega putukad, kes olid vesipüünises, 

plaanisid lennata taime õite peale. Vesipüünised paigaldati enne õitsemist ja õitsemise alguses 

(BBCH 59-61). Valgele sinepile, mustale sinepile, kapsasrohule, rapsile ja rüpsile pandi 

vesipüünised 14. juunil, õlirõikale ja rukolale, mis olid aeglasema arenguga, 21. juunil. Igat 

katselapil olevat vesipüünist tühjendati 3–4 päeva järel. Katse jooksul tühjendati 

vesipüüniseid 11 korda. Vesipüünised eemaldati katselappidelt õitsemise lõpus (BBCH 

70).Vesipüünises olnud putukad filtreeriti läbi peenekoelise kapronkanga ja hoiustati 

plastikust anumas sügavkülmikus (-20 °C) kuni putukate loendamiseni ja määramiseni 

laboratooriumis. Rapsi kahjurid ja nende parasitoidid sorteeriti, loendati ning määrati.  

 

 

2.5 Statistiline analüüs 
 

Kahjurite arvukuse omavahelisel võrdlusel kasutati Sign testi. Naeri-hiilamardika, kõdra-

peitkärsaka ja parasitoidide arvukuse sõltuvuse hindamiseks taimeliigist kasutati Kruskal-

Wallis ANOVA testi, katsevariantide omavahelised erinevused leiti post-hoc Duncan testiga . 

Kõik statistilised erinevused hinnati erinevaks tasemel P ≤ 0,05. 
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3. Tulemused ja arutelu 
 

Kollaste vesipüünistega püüti katses kahjureid kokku 5388, nendest 4960 oli naeri-

hiilamardikat ja 293 kõdra-peitkärsakat. Naeri-hiilamardika arvukus oli statistiliselt oluliselt 

kõrgem kui kõdra-peitkärsakal (Sign test Z=12,83, p<0,0001). Lisaks kahjuritele püüti 

kiletiivalisi parasitoide kokku 2263 isendit. Seega oli parasitoidide/ kahjurite suhe 1:2,32. 

 

3.1 Erinevate ristõielistele kultuuridele atraktiivsus naeri-hiilamardikale  

 

Kultuurtaimedel oli oluline mõju hiilamardikate arvule kollastes vesipüünistes (Kruskal-

Wallis (edaspidi KW) H(6;192) = 57,74 p<0,0001; joonis 2). Kõige atraktiivsemaks 

kultuurideks osutusid õlirõigas ja rukola, millel oli oluliselt rohkem mardikaid võrreldes teiste 

kultuuridega (p<0,05; joonis 2) ja mis omavahel ei erinenud (p>0,05). Ülejäänud kultuuridelt 

püüti hiilamardikaid sarnasel hulgal (p>0,05).  
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Joonis 2. Keskmine (±SE) naeri-hiilamardikate arvukus kollastes vesipüünistes erinevatel 

kultuuridel Eerikal, 2011.a. Erinevad tähed märgivad statistiliselt olulisi erinevusi kultuuride 

vahel (p<0,05, Duncan test). 

 

Laialdaselt soovitatav püüniskultuur rapsi naeri-hiilamardika poolt tekitatavate kahjustuste 

vähendamiseks on rüps (Buechi, 1990; Cook et al., 2006, 2007), kuid käesoleva katse käigus 

ei leitud rüpsilt rapsiga võrreldes rohkem mardikaid, mistõttu selle aasta andmete põhjal antud 

taimeliigil ei olnud potentsiaali rapsi püüniskultuurina Eestis. Antud katses leiti 

hiilamardikaid kokku kõige rohkem õlirõikalt ja rukolalt, ligi kuus korda rohkem mardikaid 

kui rapsilt ja rüpsilt, erinevus oli ka statistiliselt oluline (p<0,05, Duncan test). Mustalt sinepilt 

ja kapsasrohult leiti samuti rapsist ja rüpsist rohkem mardikaid, kuid erinevus ei olnud 

statistiliselt usutav (p>0,05, Duncan test). Samas tuleb rõhutada, et püütud putukate 

koguarvukuste põhjal üldiseid järeldusi teha ei saa, sest püüniskultuuride strateegia põhineb 

kahjurite ära meelitamisel rapsitaimede sellises kasvustaadiumis, mis saaki oluliselt vähendab. 

Seega tuleb putukate arvukust vaadelda rapsitaimede erinevate kasvustaadiumite kontekstis.  

Putukate lennuaktiivsust mõõdeti kogu õitsemisperioodi jooksul, vesipüüniseid tühjendati 

kokku 11 korral. Ka kollaste vesipüünise tühjendamise ajal oli statistiliselt oluline tähtsus 

püütud naeri-hiilamardika arvukusele (KW-H(10;192) = 89,21 p<0,05; joonis 3). Naeri-
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hiilamardikate keskmine arvukus püünises püsis stabiilsena kuni juuli keskpaigani, pärast 

seda hakkas oluliselt tõusma, ning 22. juulil jõudis maksimumini.  

Moonde läbinud naeri-hiilamardikad väljuvad mullast ja uue põlvkonna valmikud toituvad 

mitmetel erinevatel taimeliikidel (Williams, Cook 2010), sh ka suvirapsil, mis selgitab 

suurenevat mardikate arvukust suve teisel poolel ka antud katses (joonis 3). Seega on meil 

alust oletada, et kollastest vesipüünistest suve teisel poolel leitud hiilamardikad olid moonde 

läbinud uue põlvkonna mardikad. 

 

 

Joonis 3. Keskmine (±SE) naeri-hiilamardikate arvukus kollastes vesipüünistes erinevatel 

püüniste tühjendamiste kuupäevadel Eerikal, 2011.a. Erinevad tähed märgivad statistiliselt 

olulist erinevust vaatlusaegade vahel (p<0,05, Duncan test). 

 

Hiilamardikad orienteeruvad peremeestaimede otsingul nii visuaalsetest kui keemilistest 

signaalidest. Taimede poolt emiteeritud volatiilid on üheks oluliseks signaaliks, mistõttu 

taime keemine koostis mõjutab naeri-hiilamardika käitumist ja on seetõttu ka kasutatav 

temaga manipuleerimiseks. Olgugi, et naeri-hiilamardikas on toitumisel polüfaagne, kasutab 

ta munemiseks vaid ristõielisi taimi, mille leidmisel kasutab ta taimedest lenduvate 
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sinepiõlide spetsiifilist lõhna. Oluline osa mardika visuaalsest käitumisest põhineb 

värvieelistusel, kollase värvi atraktiivsust naeri-hiilamardikale on kinnitatud mitmetes 

uuringutes (Giamoustaris ja Mithen, 1996; Blight ja Smart, 1999; Cook et al., 2006, Döring et 

al., 2012). Lähtuvalt taimede lõhnast ja värvusest eelistavad nad erinevaid taimeliike. Cook et 

al. (2006) leidis, et atraktiivsemad on õitsevad taimed.  

 

Uurides naeri-hiilamardika arvukust erinevatel taimeliikidel kasvuperioodi lõikes selgus, et 

erinevatel taimeliikidel mõjutas vaatlusaeg mardikate arvukust erinevalt. Ajafaktor avaldas 

olulist mõju naeri-hiilamardikate arvule kapsasrohul (KW-H(8;27) = 18,00; p = 0,021), mustal 

sinepil (KW-H(9;30) = 24,79; p = 0,0032), rapsil (KW-H(8;27) = 15,86; p = 0,044), rukolal (KW-

H(8;27) = 21,80; p = 0,0053), 

 rüpsil (KW-H(8;27) = 18,20; p = 0,020) ja õlirõikal (KW-H(8;27) = 22,66; p = 0,0038), kuid 

valgel sinepil vaatlusajast tingitud atraktiivsuse mõju ei tuvastatud (KW-H(8;27) = 13,65; p = 

0,091).  

 

Kõige rohkem leiti hiilamardikaid keskmiselt püünise kohta rukolalt, kokku 309 isendit 

(joonis 4), selleks ajaks olid lõpetanud õitsemise kõik kultuurid peale rukola ja õlirõika. 

Rukola saavutas rapsist kõrgema atraktiivsuse alles viimase õitsemise lõppedes, millest saab 

järeldada, et antud taimeliigil puuduvad sobivad omadused traditsioonilise püüniskultuuri 

strateegia arendamiseks. Rukola atraktiivsus tõusis märkimisväärselt alles teiste kultuuride 

õitsemise lõpus (joonis 4). Rukola jõudis õitsemise kasvufaasi (BBCH 60) 24. juunil, ajal kui 

raps ja rüps olid saavutamas täisõitsengut (BBCH 63-65). Samas kestis rukola õitsemise faas 

palju kauem ja ta pakkus nii pungi kui õisi ka siis kui teised kultuurid olid õitsemise 

lõpetanud (Lisa 1). Seega saaks tänu rukola kauakestvale õite konveierile rakendada 

hiilamardikate uue põlvkonna püüdmiseks, et vähendada järgmisel aastal potentsiaalselt rapsi 

ründavate putukate arvukust.  
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Joonis 4. Naeri-hiilamardika keskmine (±SE) arvukus kollastes vesipüünistes erinevatel 

vaatluspäevadel rapsil, rüpsil ja rukolal, Eerikal, 2011.  

 

Ka õlirõigas oli 22. juulil peaaegu sama atraktiivne olles samas kasvufaasis (BBCH 64-65) 

kui rukola. Hiilamardikate keskmine arvukus püünise kohta ulatus ligi 250 putukani (joonis 

5). Õlirõikale paigaldati vesipüünised 21. juunil, kui kultuur jõudis õitsemise kasvufaasi 

(BBCH 60). Järgmisel vesipüüniste tühjendamise korral, 24. juunil, oli õlirõika atraktiivsus 

rapsist ja rüpsist oluliselt suurem ning õlirõika vesipüünistes leidus keskmiselt 5,2 ja 2,4 

korda rohkem hiilamardikaid kui vastavalt rapsi ja rüpsi vesipüünistes. Järgmisel 

vaatluspäeval, 28. juunil, leiti õlirõika vesipüünistest rapsist 4 korda ja rüpsist 7,3 korda 

rohkem hiilamardikaid (joonis 5, Lisa 2). Pärast seda hiilamardikate arvukus õlirõikal langes, 

kuid mardikaid leiti siiski peaaegu terve vaatlusperioodi jooksul rohkem kui rapsilt või rüpsilt. 

Statistiliselt oluliselt rohkem mardikaid võrreldes teiste kultuuridega leiti õlirõikalt kuni 5. 

juulini (p<0,05). Rapsi ja rüpsi õitsemise lõpufaasis (BBCH 69) ning mardikate teise 

generatsiooni ilmudes koondusid mardikad taas õlirõikale (joonis 5). Seega saame järeldada, 

et õlirõigas osutus antud katse tingimustes sobivaks peremeestaimeks hiilamardikatele nii 

suvisel toitumis- ja munemisperioodil kui ka uuele generatsioonile toitumiseks. Antud 

tulemus erineb Ekbom (1998) tulemustest, kus leiti, et kapsasrohu (Brassica) perekonda 

kuuluvad liigid on eelistatud teiste perekondade omale. Käesoleva katse tulemused näitavad 

õlirõika sobivaid omadusi potentsiaalse püüniskultuurina vältimaks naeri-hiilamardikate 
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tehtavat kahjustust pungastaadiumis rapsile kui ka sarnaselt rukolale uue põlvkonna 

meelitamiseks. 

 

 

Joonis 5. Naeri-hiilamardika keskmine (±SE) arvukus kollastes vesipüünistes erinevatel 

vaatluspäevadel rapsil, rüpsil ja õlirõikal, Eerikal, 2011.  

 

Lisaks rukolale ja õlirõikale olid rapsist ja rüpsist atraktiivsemad veel kapsasrohi ja must 

sinep. Kapsasrohi oli atraktiivsem alates 1. juulist kuni 15. juulini ja musta sinep 17. juunil, 

05. juulil ning 12–19 juulini (joonis 6, 7). Kapsasrohu atraktiivsus oli sarnane rapsi ja rüpsi 

omaga kogu kasvuperioodi vältel (joonis 6; Lisa 2). Olugi, et mardikate arvukus kapsasrohul 

oli kogu rapsi õitsemise aja vältel kõrgem, ei olnud erinevused statistiliselt olulised (p>0,05). 

Õitsemise alguses (BBCH 59–64) oli kapsasrohul mardikate arv samaväärne rapsiga ja 

rüpsiga. Alates 1. juulist leiti naeri-hiilamardikaid küll kuni kaks korda rohkem kui rapsilt, 

kuid erinevus ei olnud statistiliselt oluline. Sellest võib järeldada, et naeri-hiilamardikate uus 

põlvkond võib kapsasrohtu toidutaimena eelistada rapsile ja rüpsile, kuid antud spekulatsioon 

vajab täiendavaid uurimisi. 
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Joonis 6. Naeri-hiilamardika keskmine (±SE) arvukus kollastes vesipüünistes erinevatel 

vaatluspäevadel rapsil, rüpsil ja kapsasrohul, Eerikal, 2011. 

 

 

Musta sinepi atraktiivsus naeri-hiilamardikatele oli enamasti sarnane rapsi ja rüpsiga, kuid 

keskmine mardikate arvukus oli mustal sinepil stabiilselt mõnevõrra kõrgem alates 12. juulist 

(joonis 7). Kuigi õitsemisfaasi alguses (BBCH 61–63), 17. juunil, leiti musta sinepi katseala 

kollastest vesivannidest hiilamardikaid rapsist ja rüpsist rohkem, ei olnud arvukuse erinevused 

statistiliselt olulised (p>0,05, Duncan test). Pärast rapsi ja rüpsi õitsemist (BBCH 70) leidus 

musta sinepi vesipüünistes kuni 65 naeri-hiilamardika isendit, mis viitab sellele antud 

taimeliik sobib naeri-hiilamardikale toitumiseks ja ka sellele, et mardika uus generatsioon 

toitub mustal sinepil (joonis 7). Varasemad uuringud on vastuolulised, sest on uurimistöid, 

kus näidatakse, et naeri-hiilamardikas musta sinepit munemiseks rapsile ei eelista (Borg, 

1996; Ulber ja Thieme, 2007) kuid on saadud ka vastupidiseid tulemusi, kus hiilamardikad on 

kasutanud musta sinepit väga aktiivselt munemistaimena (Kaasik et al. 2014a). 
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Joonis 7. Naeri-hiilamardika keskmine (±SE) arvukus kollastes vesipüünistes erinevatel 

vaatluspäevadel rapsil, rüpsil ja mustal sinepil, Eerikal, 2011. 

 

Valge sinepi atraktiivsus oli kogu kasvuperioodi vältel sarnane rapsile (joonis 8, Lisa 1) ja 

statistiliselt olulist erinevust rapsilt ja rüpsilt kogutud putukate arvukuse vahel ei leitud 

(p>0,05). Antud tulemused on tõenäoliselt tingitud ka taimede keemilisest koostisest. 

Hiilamardikate eelistust kasutada kapsasrohu (Brassica) perekonda kuuluvaid liike 

meelsamini kui teistesse perekondadesse kuuluvaid ristõielisi taimi (nt. Sinapis, Eruca) on ka 

varemalt leitud Borg ja Ekbom (1996) ja Veromann et al. (2012) uurimistöödes. Samas on 

Kaasik et al. (2014b) töös on leitud, et valge sinep oli erakordselt atraktiivne hiilamardika 

valmikutele sel ajal kui rapsi ja rüpsi taimed olid veel pungastaadiumis, seega just sellises 

staadiumis, mil tehakse majanduslikult olulist kahju saagile. Kaasik et al (2014b) töös koguti 

materjali hiilamardikate arvukuse kohta kasutades taimede raputamise meetodit (taimi 

koputatakse plastika anuma kohal kolm korda ja kandikult pudenenud putukad loendatakse), 

seega antud töö tulemused erinevad seetõttu, et kasutati erinevat entomoloogilise materjali 

kogumise metoodikat. 

0

10

20

30

40

50

60

70

17.06 21.06 24.06 28.06 1.07 5.07 8.07 12.07 15.07 19.07 22.07

Raps

Rüps

Must sinep



28 

 

 

Joonis 8. Naeri-hiilamardika keskmine (±SE) arvukus kollastes vesipüünistes erinevatel 

vaatluspäevadel rapsil, rüpsil ja valgel sinepil, Eerikal, 2011. 

 

 

3.2 Erinevate ristõieliste kultuuride atraktiivsus kõdra-peitkärsakale  

 

Kõdra-peitkärsaka arvukus püsis madal kogu katseperioodi vältel (joonis 9, 10). Ka 

Veromann et al. (2006a,b; 2007) on leidnud, et kõdra-peitkärsakate elutsükkel on paremini 

sünkroniseerinud talirapsiga ja suvirapsi nad praktiliselt ei kahjusta. Kärsakate väga madala 

arvukuse tõttu ei saa väga kaugele ulatuvaid järeldusi teha, kuis mõningaid tendentse võib 

siiski märkida. Üldiselt ei mõjutanud kultuur kui faktor kollaste vesipüünistega püütud kõdra-

peitkärsakate arvukust (KW: H(6;192) = 6,57 p = 0,36). Kuigi samas leiti kõige rohkem 

kärsakaid kapsasrohult, mis erines oluliselt kõikidest teistes katses olnud kultuuridest välja 

arvatud rüps (p<0,05; joonis 9). Kuid siiski tuleb nende tulemuste juures rõhutada veel kord, 

et putukate arvukus oli äärmiselt madal ja sellest tulenevalt tuleb järelduste tegemisel olla 

ettevaatlik.  
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Joonis 9. Keskmine (±SE) kõdra-peitkärsakate arvukus kollates vesipüünistes Eerikal, 2011.a. 

Antennid joonisel märgivad standardviga, erinevad tähed märgivad statistiliselt olulist 

erinevust kultuuride vahel (p<0,05, Duncan test). 

 

 

 

Joonis 10. Keskmine (±SE) kõdra-peitkärsakate arvukus kollates vesipüünistes erinevatel 

vaatlusaegadel Eerikal, 2011.a. Erinevad tähed tähistavad statistiliselt olulist erinevust 

vaatlusaegade vahel (p<0,05, Duncan test). 
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Kõdra-peitkärsakaid küll leiti mustalt sinepilt rohkem kui rapsilt taimede õitsemise alguses 

(BBCH 61–63), 17.–21. juulini ja samuti õitsemise lõpufaasis (BBCH 68–69), 8., 15. ja 19. 

juulil kuid statistiliselt oluline see erinevus ei olnud (p>0,05; joonis 11). Samamoodi leiti 

osadel vaatluskuupäevadel kollastest vesipüünistest mustalt sinepilt rohkem kärsakaid kui 

rüpsilt (21. juunil, 8. juulil, 15. juulil, 19.juulil) kuid ka sel juhul ei olnud erinevus statistiliselt 

oluline (p>0,05; joonis 11). 

 

 

Joonis 11. Kõdra-peitkärsaka keskmine (±SE) arvukus kollastes vesipüünistes erinevatel 

vaatluspäevadel rapsil, rüpsil ja mustal sinepil, Eerikal, 2011. 

 

Kapsasrohi oli kõdra-peitkärsakatele kõige atraktiivsem kultuur. Rüps oli kapsasrohust 

atraktiivsem vaid 28. juunil, millal rüpsil leiti peaaegu 3 korda rohkem isendeid ja 12. juulil. 

Kapsasrohi oli rapsist atraktiivsem õitsemise algusest (BBCH 61–63; 17. juuni) kuni 

viljumise alguseni (BBCH 70-71; 12. juuli), millal rapsilt leiti 5 korda rohkem kärsakaid kui 

kapsasrohult. Statistiliselt oluliselt rohkem leiti kõdra-peitkärsakaid kapsasrohult võrreldes 

rapsiga (p<0,05), kuid mitte võrreldes rüpsiga (p>0,05). Kõige rohkema arvuliselt leitigi 

kärsakaid 28. juunil rüpsilt (joonis 12). 
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Joonis 12. Kõdra-peitkärsaka keskmine (±SE) arvukus kollastes vesipüünistes erinevatel 

vaatluspäevadel rapsil, rüpsil ja kapsasrohul, Eerikal, 2011. 

 

 

Rukola oli kõdra-peitkärsakatele rapsist ja rüpsist atraktiivsem vaid rapsi ja rüpsi viljumise 

alguses (BBCH 70–71), 19. juulil, kui rukola veel õitses aga teised kultuurid olid õitsemise 

faasi juba läbinud (Lisa 1). Ülejäänud katseperioodil olid nii raps kui rüps rukolast 

atraktiivsemad või sama atraktiivsed. Kõige suurem erinevus rukola ja rüpsi atraktiivsuse 

vahel oli 28. juunil, kui rüpsi vesipüünistest leiti 5 korda rohkem kõdra-peitkärsakaid kui 

rukolalt (joonis 13). Ka valgelt sinepilt kogutud putukate arvukuses ei olnud statistiliselt 

olulist erinevust rapsi ja rüpsiga võrreldes (p >0,05; joonis 14).  

Sarnaselt rukola ja valge sinepiga oli ka õlirõigas võrreldes rapsi ja rüpsiga kärsakatele sama 

atraktiivne ja statistiliselt olulist erinevust nende arvukuses ei leitud (p>0,05; joonis 15). 

Õlirõigas oligi rukola järel kärsakatele kõige väiksema atraktiivsusega. 
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Joonis 13. Kõdra-peitkärsaka keskmine (±SE) arvukus kollastes vesipüünistes erinevatel 

vaatluspäevadel rapsil, rüpsil ja rukolal, Eerikal, 2011 

 

 

Joonis 14 Kõdra-peitkärsaka keskmine (±SE) arvukus kollastes vesipüünistes erinevatel 

vaatluspäevadel rapsil, rüpsil ja valgel sinepil, Eerikal, 2011 
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Joonis 15. Kõdra-peitkärsaka keskmine (±SE) arvukus kollastes vesipüünistes erinevatel 

vaatluspäevadel rapsil, rüpsil ja õlirõikal, Eerikal, 2011.  
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3.3 Erinevate ristõieliste kultuuride atraktiivusus rapsi kahjurite parasitoididele 

 

Sarnaselt naeri-hiilamardikale mõjutas kultuur oluliselt ka kiletiivaliste parasitoidide arvukust 

kollastes vesipüünistes (KW: H(6;192) = 28,96 p<0,0001; joonis 16). Kõige rohkem leiti 

parasitoide rukolalt ja õlirõikalt, mis omavahel ei erinenud aga erinesid kõikidest ülejäänud 

kultuuridest (Duncan post-hoc test p<0,001; joonis 16). Kõige vähem leiti parasitoide 

püünistest, mis paiknesid valgel sinepil, kuid statistiliselt olulist erinevust ülejäänud 

kultuuride vahel ei leitud (p>0,05). Ka vaatluskorra ajal oli oluline mõju kiletiivaliste 

parasitoidide arvukusele kollastes vesipüünistes (KW: H(10;191) = 72,01 p<0,0001; joonis 17). 

Kõige rohkem püüti parasitoide viimasel vaatluspäeval, 22. juulil, mis oluliselt erines 

kõikidest eelnevatest vaatluskordadest (Duncan post-hoc test p<0,05) ja kõige vähem 

esimesel kahel vaatluskorral, mis oluliselt erinesid kahest järgnevast ja kahest kõige viimasest 

vaatluskorrast (Duncan post-hoc test p<0,05; joonis 17). 

 

Joonis 16. Keskmine (±SE) kiletiivaliste parasitoidide arvukus kollastes vesipüünistes 

Eerikal, 2011. a. Erinevad tähed tähistavad statistiliselt olulist erinevust kultuuride vahel 

(Duncan post-hoc test, p<0,05). 



35 

 

 

Joonis 17. Keskmine (±SE) kiletiivaliste parasitoidide arvukus kollastes vesipüünistes 

kuupäeviti Eerikal, 2011. a. Erinevad tähed tähistavad statistiliselt olulist erinevust 

vaatluspäevade vahel (Duncan post-hoc test, p<0,05). 

 

Mustal sinepil paiknenud kollastest vesipüünistest leitud parasitoidide arv ei erinenud 

statistiliselt oluliselt rapsist ega rüpsist (p<0,05; joonis 18). Arvuliselt leiti märgatavalt 

rohkem parasitoide küll kultuuride õitsemise lõpustaadiumis (BBCH 69–70) ja viljumise 

alguse kasvufaasis ( BBCH 69–72), vastavalt 12., 15. ja 19. juulil, kuid statistiliselt olulist 

erinevust ei leitud. Kõige rohkem parasitoide leitigi mustalt sinepilt 19. juulil keskmiselt 18,3 

isendit püünises (joonis 18). 

Kapsasrohu atraktiivsus parasitoididele oli õitsemise kasvufaasis (BBCH 62–65), 21. juuli ja 

24. juuli, rapsist ja rüpsist parem, samuti ka õitsemise lõpus (BBCH 69–70), 15. juulil. Teistel 

püüniste tühjendamise aegadel oli kapsas rohi rapsist või / ja rüpsist väiksema atraktiivsusega 

(joonis 19). 
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Joonis 18. Parasitoidide keskmine (±SE) arvukus kollastes vesipüünistes erinevatel 

vaatluspäevadel rapsil, rüpsil ja mustal sinepil, Eerikal, 2011. 

 

 

Joonis 19. Parasitoidide keskmine (±SE) arvukus kollastes vesipüünistes erinevatel 

vaatluspäevadel rapsil, rüpsil ja kapsasrohul, Eerikal, 2011. 
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Rukola oli üks kahest katses olnud kultuurist, millel parasitoidide arvukus erines rapsi ja 

rüpsiga võrreldes statistiliselt oluliselt. Õitsemise alguses ja keskel (BBCH 62–66), 24. juunist 

kuni 8. juulini, oli rukola atraktiivsus parasitoididele rapsi ja rüpsiga väga sarnane. Rukolal 

paiknenud vesipüünistest leiti 22. juulil suurim kogutud parasitoidide arv, mis oli 95 isendit. 

Parasitoididele muutus rukola atraktiivseks alates õitsemise lõpu faasis (BBCH 69–70), 12. 

juulist kuni 22. juulini (joonis 20). Seda saab seostada sellega, et rukola oli ainuke kultuur, 

mis veel õitses ja pakkus parasitoidi valmikutele toiduks nektarit ning võis seetõttu olla 

oluliselt atraktiivsem kui raps ja rüps.  

Valgelt sinepilt leiti kogu katseperioodi jooksul vähem parasitoide kui rapsilt ja rüpsilt, kuigi 

statistiliselt olulist erinevust ei leitud ( p<0,05; joonis 21).  

Õlirõigas oli rukola järel teine kultuur, millelt leiti statistiliselt oluliselt rohkem parasitoide 

kui rapsilt ja rüpsilt (p>0,05; joonis 22). Võrreldes rukolaga oli õlirõigas palju stabiilsemalt 

atraktiivne, sest alates 21. juunist, kui õlirõigas hakkas õitsema ja vesipüünised paigaldati 

kuni 12. juulini oli ta rapsist ja rüpsist atraktiivsem. 28. juunil, kui õlirõigas oli õitsemise 

kasvufaasis (BBCH 62–63), oli parasitoidide arvukus kõige kõrgem, keskmiselt 46,3 isendit 

vesipüünises, võrreldes rapsi ja rüpsi püüniste kõige kõrgema arvukusega vastavalt 15,3 ja 

14,3 isendit. Kui taimed olid õitsemise lõpu ja/või viljumise alguse kasvufaasi jõudsid, siis oli 

õlirõigas rapsist ja rüpsist vähem atraktiivne, kuid kui raps ja rüps täielikult lõpetasid 

õitsemise tõusis õlirõika atraktiivsus parasitoididele (joonis 22). Kuna õlirõigas oli praktiliselt 

kogu vaatlusperioodi atraktiivsem kui raps ja rüps, siis järelikult võib seda seostada selle 

kultuuri omadustega, mis millegipärast meelitasid parasitoide oluliselt rohkem. Tulemus on 

huvitav, sest varasemates uuringutes on selgunud, et parasiteerituse tase on õlirõikal võrreldes 

rapsi ja musta sinepiga oluliselt madalam (Kaasik et al. 2014b).  
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Joonis 20. Parasitoidide keskmine (±SE) arvukus kollastes vesipüünistes erinevatel 

vaatluspäevadel rapsil, rüpsil ja rukolal, Eerikal, 2011. 

 

Joonis 21. Parasitoidide keskmine (±SE) arvukus kollastes vesipüünistes erinevatel 

vaatluspäevadel rapsil, rüpsil ja valgel sinepil, Eerikal, 2011. 
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Joonis 22. Parasitoidide keskmine (±SE) arvukus kollastes vesipüünistes erinevatel 

vaatluspäevadel rapsil, rüpsil ja õlirõikal, Eerikal, 2011. 
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Kokkuvõte ja järeldused 
 

Raps ühe energiarikkaima õli- ja söödakultuurina on maailmas viimase poole sajandi jooksul 

muutunud aina enam kasvatatavaks põllumajanduskultuuriks. Samuti on suurenenud rapsi 

kasvatuse pindalad Eestis. Suurenenud rapsi kasvatamine loob soodsad tingimused 

ristõileistele kultuuridele spetsialiseerunud putukate populatsiooni suurenemiseks ja levikuks. 

Peamisteks rapsikahjuriteks, kes kahjustavad rapsi ja vähendavad kultuuri saagikust, on naeri-

hiilamardikas (Meligethes aeneus) ja kõdra-peitkärsakas (Ceutorhynchus obstrictus). 

Kahjurite arvukuse kontrollimiseks kasutatakse insektitsiide rutiinselt ja profülaktiliselt, 

millest võib tekkida kahjuritel resistentsus või/ja oht keskkonnale, väheneda bioloogiline 

mitmekesisus ning taimekaitsevahendite jäägid võivad jääda lõpp-produktidesse.  

Keskkonnasaaste ja resistentsuse probleemide vähendamiseks on oluline välja töötada 

alternatiivsed keskkonna säästlikke kahjuri tõrjemeetodeid ning viljelusviise. 

Püüniskultuuride kasutamine on üks võimalikest variantidest.  

Katse viidi läbi Eesti Maaülikooli Rõhu katsebaasi Eerika katsepõldudel Tartus, 2011. Katses 

kasutati 7 erinevat kultuuri: suviraps, suvirüps, õlirõigas, kapsasrohi, valge sinep, must sinep, 

rukola. Nendest ei kuulu kapsasrohu perekonda: õlirõigas, rukola ja valge sinep. Õitsemise 

algusstaadiumis paigaldati taimede õite kõrgusele kollased vesipüünised, et hinnata putukate 

lennuaktiivsust ning atraktiivsust katses olevatele kultuuridele. Katses loendati kokku 4690 

naeri-hiilamardikat, 293 kõdra-peitkärsakat ning 2633 parasitoidi. 

Käesolevas uurimistöös leiti rukolale ja õlirõikale paigaldatud kollastest vesipüünistest kõige 

rohkem naeri-hiilamardikaid ja ka kiletiivalisi parasitoide. Mõlemad kultuurid erinesid 

statistiliselt oluliselt teistest kultuuridest. Õlirõigas oli nii kahjuritele kui ka parasitoididele 

teistest kultuuridest atraktiivsem nii taimede õitsemise staadiumis kui ka õitsemise lõpus. 

Samas rukola oli äärmiselt atraktiivne õitsemisperioodi lõpus, sest pakkus õisi ka siis kui 

teised kultuurid enam neid ei pakkunud. Mõlemad kultuurid, nii rukola kui õlirõigas 

meelitasid endale hiilamardikate uue põlvkonna mardikaid, kes enne talvitumispaikadesse 

siirdumist neist toitusid. Seevastu õlirõigas oli atraktiivne ka taimede õitsemise faasis, seega 

on tal potentsiaali hiilamardikate püüniskultuurina nii rapsile kui ka rüpsile.  



41 

 

Kõige atraktiivsemaks kultuuriks kõdra-peitkärsakatele osutus kapsasrohi, kuid kuna 

kärsakate arvukus oli erakordselt madal, siis olulisi järeldusi nende putukate eelistuste kohta 

teha ei saa.  

Seega võib järeldada, et naeri-hiilamardikale sobivad püüniskultuurideks õlirõigas ja rukola. 

Õlirõigas sobib paremini kasutamiseks traditsioonilise püüniskultuurina, ning rukola sobib 

hästi naeri-hiilamardikate teise generatsiooni püüdmiseks. 

Katsest võib järeldada, et töös püstitatud hüpotees, et kapsarohu perekonda kuuluvad taimed 

on rapsikahjuritele atraktiivsemad ei leidnud osaliselt kinnitust – õlirõigas ja rukola, mis ei 

kuulu kapsasrohu perekonda, olid naeri-hiilamardikatele väga atraktiivsed, samas kui valge 

sinepi puhul leidis hüpotees kinnitust.  

Kokkuvõtteks võib öelda, et antud katsed andsid paljulubavaid tulemusi potentsiaalsete 

püüniskultuuride osas, kuid katseid kindlasti jätkata suuremahulisel skaalal, et põllumeestele 

saaks anda põhjendatud soovitusi püüniskultuuride rakendamise kohta.  
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Summary 
 

Oilseed rape is an important oilseed crop in the world, especially in the temperate climates. 

The growth area of oilseed rape has increased during last decades significantly. This creates 

good preconditions for population growth of cruciferous pests. The main pests of oilseed rape 

are the pollen beetles (Meligethes aeneus) and the cabbage seed weevils (Ceutorhynchus 

obstrictus). The management of oilseed pests relies on pesticides which decreases biodiversity 

of agricultural lands, is also harmful to beneficial and neutral arthropods. Therefore, a 

environmentally sustainable and economically viable plant protection strategy is needed. One 

possibility is to use the trap crop strategy.  

The aim of this study was to assess different attractiveness of the various cruciferous plants to 

the key pests of oilseed rape and hymenopteran parasitoids to find out possible trap crop 

plants to oilseed rape and turnip rape. The attractiveness of the pollen beetles and seed 

weevils as well as hymenopteran parasitoids were compared between Brassica rapa, Brassica 

napus, Eruca vesicaria, Raphanus sativus var. oleiformis, Brassica juncea, Sinapis alba and 

Brassica nigra.. 

A field trial was carried out on the trial fields of Estonian University of Life Sciences in 

Tartu, 2011. In the beginning of flowering yellow water pan traps were put onto the canopy to 

evaluate flight activity of the insects and attractiveness of different cruciferous plants. In total, 

4690 pollen beetle, 293 cabbage weevils and 2633 parasitoids were caught.  

Results of the study indicated that for pollen beetle and parasitoids the most attractive plants 

were Eruca vesicaria and Raphanus sativus, which both were significantly different from 

other plants. Raphanus sativus was more attractive to pollen beetle and to parasitoids than the 

other plants throughout flowering phase and attracted also the new generation of pollen beetle 

as well. On the other hand, Eruca vesicaria was more attractive than other plant species only 

in the end of flowering. The numbers of the cabbage seed weevil were extremely low in all 

yellow water traps, therefore no definite conclusions could be made. 
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 The study showed that Raphanus sativus can potentially be used as a traditional trap crop as 

it was more attractive than oilseed rape and turnip rape during the damage susceptible stage. 

In addition, it could be used as trap crop for the new generation because it attracted emerged 

pollen beetles.  

Further and large-scale studies are necessary to draw more certain conclusions and make more 

specific recommendations about using of trap crop strategy for oilseed rape.  
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Lisa 1 

 

Tabel 1. Katsekultuuride kasvustaadiumid (BBCH) kuni õitsemise lõpuni (BBCH 70) erinevatel vaatluskuupäevadel, Eerikal, 2011. 

 

Kultuur/kuu

päev 

17.06 21.06 24.06 28.06 01.07 05.07 08.07 12.07 15.07 19.07 22.07 

Raps 58-62 61-63 61-64 63-64 63-65 65-69 67-69 69 70   

Rüps 57-63 63-65 65-67 66-68 67-69 68-69 69-70 70-71 70-71   

Must sinep 59-63 60-64 63-66 65-67 65-67 67-69 67-69 69-70 70   

Valge sinep 65-65 64-66 65-67 66-68 68-69 67-69 68-69 70-71 70-71   

Kapsasrohi 59-63 62-64 63-65 64-66 65-67 68-69 68-69 70-71 70-71   

Õlirõigas 33-35 35-60 55-62 62-64 63-65 64-68 67-68 67-69 71-73   

Rukola 31-33 35-60 54-62 56-63 61-63 64-67 65-67 66-68 68-69 69-69 69-71 
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Lisa 2.  

 

Tabel 1. Naeri-hiilamardika keskmine (±SE) arvukus eri taimeliikidel erinevatel vaatluspäevadel, Eerikal, 2011. Erinevad tähed tähistavad 

statistiliselt olulist erinevust kultuuride vahel (p<0,05) 

Kuupäev Kapsasrohi   Must sinep   Raps   Rucola   Rüps   Valge sinep   Õlirõigas   

17.06 7,7±0,9 a 11,0±2,1 a 7,0±1,5 …     6,3±1,6 a 5±4,0 a     

21.06 6,3±3,3 ab 3,33±1,2 a 11,0±2,3 b     6,3±1,2 ab 2,7±1,5 a     

24.06 12,7±1,2 a 9,3±3,8 a 6,7±2,0 a 3,0±1,5 a 14,3±4,9 a 6,0±1,2 a 34,7±6,2 b 

28.06 6,7±1,8 a 6,0±1,0 a 14,7±5,7 a 10,0±2,0 a 8,0±1,2 a 7,3±2,3 a 58,7±8,1 b 

1.07 4,0±1,0 a 3,0±0,6 a 3,3±0,3 a 9,0±1,0 a 2,0±0,0 a 3,0±1,5 a 45,3±9,1 b 

5.07 6,7±1,2 ab 10,3±1,5 b 5,0±1,5 a 9,7±1,2 b 2,7±0,7 a 2,7±0,9 a 22,3±2,6 c 

8.07 11,7±4,1 a 3,3±1,5 a 5,3±2,8 a 20,3±11,6 a 9,0±3,6 a 7,0±2,1 a 22,7±7,8 a 

12.07 15,0±1,2 a 12,0±1,5 a 7,7±1,7 a 27,0±9,9 b 7,0±2,1 a 5,7±1,3 a 10,7±2,0 a 

15.07 48,7±6,1 a 42,3±8,6 a 28,3±7,2 a 53,3±9,0 a 35,3±7,1 a 25,7±6,5 a 52,0±11,7 a 

19.07     65,3±22,3 a     108,7±27,7 a         86,0±9,5 a 

22.07             309,3±11,7 a         240,3±15,3 b 
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Lisa 3.  

 

Tabel 1. Parasitoidide keskmine (±SE) arvukus eri taimeliikidel erinevatel vaatluspäevadel, Eerikal, 2011. Erinevad tähed tähistavad statistiliselt 

olulist erinevust kultuuride vahel (p<0,05) 

Kuupäev Kapsasrohi   

Must 

sinep   Raps   Rucola   Rüps   Valge sinep   Õlirõigas   

17.06 1,3±0,3 a 3,0±1,5 a 2,0±2,0 …     0,7±0,3 a         

21.06 8,3±5,0 a 2,0±1,5 a 2,3±0,9 a     0,7±0,3 a 3,3±2,8 a     

24.06 14,3±7,5 a 15,7±4,3 a 10,7±1,7 a 8,0 8,0 a 9,3±1,2 a 7,3±1,2 a 20,0±14,6 a 

28.06 13,3±3,5 a 13,3±4,8 a 15,3±7,3 a 5,3±2,6 a 5,0±3,6 a 9,7±1,7 a 46,3±6,4 b 

1.07 8,0±2,3 ab 13,0±4,0 ab 5,7±1,2 a 9,0±4,6 ab 14,3±2,1 ab 7,3±0,9 ab 21,0±9,1 b 

5.07 7,3±1,9 a 7,0±2,5 a 6,0±0,6 a 7,7±5,0 a 4,0±0 a 8,3±2,0 a 23,3±10,3 b 

8.07 11,3±5,4 a 7,3±3,0 a 10,3±4,4 a 8,7±5,2 a 11,3±1,9 a 5,7±2,0 a 23,7±4,2 b 

12.07 5,3±1,9 a 9,0±2,1 a 5,0±1,2 a 19,3±13,3 a 2,0±0,0 a 4,0±2,5 a 6,7±2,3 a 

15.07 12,7±4,2 a 16,0±4,6 a 8,3±0,7 a 19,3±9,1 a 11,0±2,9 a 5,3±2,4 a 7,7±1,9 a 

19.07     18,3±7,9 a     26,7±14,4 a         15,3±4,1 a 

22.07             95±28,9 a         31,0±4,6 a 
 

 

 

 

  


