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SISSEJUHATUS 

 

Põllumajandusmaastikel kogu maailmas lasub järjest suurem surve toota kasvava inimkonna 

tarbeks üha rohkem toitu, materjale, kütuseid ja loomasööta. Nende nõudmiste rahuldamise 

tulemusena toimuvad agroökosüsteemides suured muutused – pindalade suurenemised ja 

mitmekesisuse vähenemine. Mitmekesiste koosluste (näiteks rohumaad, hekid, rohuribad, 

metsatukad jms) asendumist monokultuuridega ja seeläbi maastike lihtsustumist peetakse 

peamiseks taimede ja loomade koosluste ning üldise bioloogilise mitmekesisuse kadumise 

põhjuseks nii väikesel kui ka suurel skaalal (Meehan et al. 2013).  

Käesolevas töös keskenduti liigirikkasse kapsarohu (Brassica) perekonda kuuluva rapsi 

(Brassica napus L. var oleifera) ja meie tingimustes tema tähtsaima kahjuri naeri-

hiilamardika (Meligethes aeneus Fabricius, 1775) uurimisele. Raps on üks tähtsamaid 

õlikultuure ja selle sobivus ka jahedamasse kliimasse on viimastel aastatel kaasa toonud 

kasvupindalade suurenemise nii Euroopas kui ka Ameerikas. Kultuuri all olevate alade 

kogupindalad ulatuvad Euroopas üle 5 miljoni ja Kanadas üle 6 miljoni hektari (Williams 

2010a). Eestis on rapsi kultiveerimine viimastel aastatel samuti suurenenud – 2010. aastal oli 

kasvupind juba 98,2 hektarit (Põllumajandusministeerium 2013), viis aastat enne seda oli 

rapsi all umbes 53 hektarit põllumaid (Veromann et al. 2005).  

Põllualade laienemise ja maastike homogeenseteks muutumise tulemusena väheneb paljude 

looduse poolt pakutavate ökosüsteemide teenuste (tolmeldamine, kisklus, parasiteeritus, 

mullakvaliteedi parandamine jms) kättesaadavus ja efektiivsus. Samas pakuvad suured 

monokultuursed kultuurpõllud häid tingimusi taimekahjurite, näiteks ristõielistele 

spetsialiseerunud naeri-hiilamardika, arvukuse kasvuks (Veromann et al. 2006a), kes võivad 

sobivates tingimustes tekitada suurt saagikadu. Putukate kahjustused võivad saaki vähendada 

kuni 80% ulatuses (Nilsson & Andreasson 1987, Hansen 2003), mistõttu on kahjuritõrje 

rapsikasvatusel väga tähtsal kohal. Kahjurite ohjamisel toetutakse aga peamiselt 

insektitsiididele, mida kasutatakse tihti rutiinselt ja profülaktiliselt (rapsi pritsitakse 

keskmiselt 1–4 või isegi üle 5 korra), sageli arvestamata kahjurite tegeliku arvukusega 
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(Williams 2004, Richardson 2008, Zaller et al. 2008a). Selline putukamürkide liigne 

kasutamine vähendab saagi majanduslikku konkurentsivõimet, kahandab põllumajandus-

maastike bioloogilist mitmekesisust ja arendab kahjuritel mürkide suhtes resistentsust 

(Hansen 2003, Metspalu et al. 2009). Uurimused on näidanud, et insektitsiidid ei vähenda 

ilmtingimata järgmise põlvkonna hiilamardikate arvukust (Hokkanen 2000) ja Veromann et 

al. (2008) uuringus tuligi välja, et see võib mardikate uue põlvkonna arvukust isegi 

suurendada. Kindlasti mõjutavad insektitsiidid aga negatiivselt kahjurite looduslike vaenlaste 

arvukust (Hokkanen 2000) ja teisi kasulikke putukaid, nagu mesilasi ja kimalasi. Sünteetilised 

pestitsiidid on eriti kahjulikud just kiletiivalistele (Banks et al. 2011), sh parasitoididele 

(alandades hiilamardika parasiteerituse taset isegi 50%), eriti kui pritsimine toimub taimede 

õitsemise ajal või kohe pärast seda (Ulber et al. 2010). Parasitoidid on aga üks peamisi 

kasulike putukate rühmi, kes suudavad kahjurite arvukust oluliselt vähendada, hoides selle 

allpool majanduslikku kahju põhjustavat tõrjekriteeriumit (Thies & Tscharntke 2010).  

Enamikus Euroopa riikides on leitud hiilamardikate populatsioone, kellele püretroidid 

(peamine insektitsiidide toimeaine rühm) enam ei mõju (Richardson 2008, Thieme et al. 

2010, Williams 2010b, Döring et al. 2012). Kui 2008. aastal ei leitud Soomes resistentseid 

mardikaid (Tiilikainen & Hokkanen 2008), siis 2011. aastal oli juba suurel osal kontrollitud 

putukatest see olemas (Slater et al. 2011), mis näitab, et resistentsust tekitavad omadused on 

ilmselt pärimisel dominantsed ning seetõttu peaks probleemiga ruttu tegelema. Slater et al. 

(2011) uurimuses tuli välja, et 20-s riigis 21-st olid mardikad püretroidide suhtes resistentsed, 

kusjuures Belgias ja Taanis olid kõik vaatluse all olnud proovid resistentsete isenditega. 

Resistentsete putukate tõrjeks kasutatakse suuremaid mürgiannuseid ja korduvaid töötlusi, 

millega kaasneb keskkonna saastekoormuse kasv, oht teiste organismide (sh inimese) tervisele 

ning mürgijääkide esinemine lõpp-produktides. Veromann & Toome (2011) on Eesti kohta 

leidnud 2009. aastal korjatud materjali põhjal, et naeri-hiilamardikad olid püretroidide suhtes 

tundlikud, aga Slater et al. (2011) uuringu (andmed kogutud 2010) järgi esineb siin juba 

kergelt resistentseid putukaid. Seetõttu on oluline leida kahjurite tõrjeks alternatiivseid 

keskkonnaohutumaid meetodeid, näiteks soodustada kahjurite looduslike vaenlaste esinemist  

ja toetada nende liigilist mitmekesisust ning arvukust suurendavaid meetmeid.  

Hiilamardika munemis- ja toitumiseelistusi, talvitumist ja muud on juba rohkem uuritud, kuid 

maastiku mitmekesisuse ja looduslike, pool-looduslike või mitteharitavate maastiku-

elementide mõju tema arvukusele ning parasiteerituse tasemele on uuritud vähem. Eestis on 
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üldse rapsikahjurite kiletiivaliste parasitoidide kohta teada veel võrdlemisi vähe. Käesoleva 

töö eesmärgiks oli teha kindlaks looduslike, pool-looduslike ja mitteharitavate  maastiku-

elementide ja nende osatähtsuse mõju naeri-hiilamardika arvukusele ning tema vastsete 

parasiteerituse tasemele talirapsil – kas ja kuidas mõjutavad hiilamardika arvukust ja vastsete 

parasiteerituse taset talirapsi põlluga piirnevad erinevad maastikuelemendid ning looduslike, 

pool-looduslike ja mitteharitavate alade osatähtsuse suurus põllumajandusmaastikus? Lisaks 

sellele, looduslike ja pool-looduslike alade osatähtsus kogu Euroopas väheneb ning antud 

uurimus aitab tuvastada tähtsaid ja väärtuslikke elemente põllumajandusmaastikus, mida 

peaks säilitama ja parendama, et jätkuks ökosüsteemide teenuste (antud töös parasiteerituse) 

pakkumine ja kust kasulikud organismid leiaksid toitu, elu- ja varjepaiku. Tulemused võiksid 

olla kasulikud majanduslikult ja ökoloogiliselt jätkusuutliku rapsikasvatuse arendamiseks 

integreeritud taimekaitses. 

Suurimad tänuavaldused abi eest töö valmimisel lähevad juhendajale Eve Veromannile, kes 

tööd luges, kommenteeris ja soovitusi jagas. Samuti tänan juhendajat Riina Kaasikut, kes aitas 

andmete statistilisel analüüsil ning Gabriela Kovácsit ja teisi töögruppide töös osalenuid. Töö 

valmis tänu Euroopa 7. raamprojekti QuESSA (QUantification of Ecosystem Services for 

Sustainable Agriculture) ja ETF grant 8895 toetustele.  



8 

 

 

 

1. TEOREETILINE ÜLEVAADE 

1.1. Maastiku mitmekesisus agroökosüsteemides 

 

Bioloogiline mitmekesisus ning looduse poolt pakutavate ökosüsteemide teenuste hulk ja 

efektiivsus agroökosüsteemides sõltuvad lisaks kasvatatavatele kultuuridele ja põlluharimise 

meetoditele ka põldude asukohast teiste alade suhtes ning maastiku mitmekesisusest (Werling 

et al. 2014). Üheksa kümnest kasulikust liigist ja üks kahest kahjuri liigist vajab mingil hetkel 

oma elus mitteharitavaid alasid (Rusch et al. 2012), mistõttu võib maastiku mitmekesisusel 

agroökosüsteemides olla kahjuritele, tolmeldajatele, röövputukatele ja parasitoidele oluline 

mõju. Maastiku mitmekesisuse ja maastikuelementide olulisust tolmeldajatele iseloomustab 

näiteks Meehan et al. (2013) uurimus, kus leiti, et liblikate liigiline mitmekesisus oli suurim 

põllumajandusmaastikes, kus oli vähe haritavaid maid, palju metsamaid ning keskmiselt 

rohumaid ja märgalasid. Kui mõni ala liigselt domineerima hakkas, vähenes ka liigirikkus. 

Dormann et al. (2007) tulemuste järgi oli ka mesilaste liigiline mitmekesisus suurem sellistes 

maastikes, kus leidus rohkem pool-looduslike alasid. 

Kahjurite kujunemist probleemiks seostatakse tihti heterogeensete, suure looduslike ja pool-

looduslike alade sisaldusega maastike muutmisega monotoonseteks, peamiselt põllu-

majandusmaadest koosnevateks aladeks, kuna bioloogilise mitmekesisuse vähenemisega jääb 

vähemaks ka erinevate liikidega seonduvaid toitumissuhteid ja kahjurid ei lange enam 

röövputukate saagiks või parasitoidide ohvriteks (Thies & Tscharntke 1999, Dormann et al. 

2007, Thies & Tscharntke 2010). Mitmed uurimused on leidnud, et naeri-hiilamardikaid  

leidub arvukamalt aladel, kus rapsi kasvab rohkem ja tihedamalt (Zaller et al. 2008a, 2008b, 

Moser et al. 2009, Scheid et al. 2011) ja vähemarvukamalt sellistes maastikes, kus on suur 

elupaigatüüpide mitmekesisus, väiksem isoleeritus põllualade ja maastikuelementide vahel, 

suur isoleeritus kultuurpõldude vahel, pindalaliselt väiksemad põllud ning palju looduslikke ja 

pool-looduslikke alasid (Frank et al. 2010).  

Parasitoide mõjutab ümbritseva maastiku mitmekesisus, selle looduslike ja pool-looduslike 

elementide hulk ning koosseis tugevamalt kui kahjureid (Marino & Landis 1996, Thies & 
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Tscharntke 1999, Östman et al. 2001, Cronin & Reeve 2005, Zaller et al. 2009b, Scheid et al. 

2011). Mõne parasitoidi liigi lennuvõime on kõigest 250 m (Frank et al. 2010), samas kui 

hiilamardikal on see 1–2 km (Zaller et al. 2008b, Thies & Tscharntke 2010), mistõttu 

kannatavad parasitoidid maastiku mitmekesisuse vähenemise tagajärjel eriti tugevalt ja 

kahjurid võivad loodusliku kontrolli alt väljuda. On leitud, et suurema looduslike ja pool-

looduslike alade osatähtsusega maastikes on parasitoidide levimine tõhusam ja parasiteerituse 

tasemed suuremad, kuna neis leidub rohkem toidutaimi ning elu- ja varjepaiku (Thies & 

Tscharntke 1999, Scheid et al. 2011). Maastiku mitmekesisuse tähtsust kahjuri parasiteerituse 

ulatuse suhtes uuriti ka Thies & Tscharntke (2010) töös, kus leiti, et homogeensetes maastikes 

(kus oli <20% looduslikke ja pool-looduslikke maastikuelemente) vähenes mardika 

parasiteerituse tase märgatavalt servast kultuurpõllu sisse liikudes, heterogeensetes maastikes 

(maastikuelementide osakaal >20%) oli aga parasiteeritus üldiselt kõrgem ning ei vähenenud 

põllu ääre poolt sissepoole liikudes. 

Kuigi mitmekesised maastikud võivad toetada ka kahjureid suurema hulga toidutaimedega 

kevadise küpsussööma ajal ning seeläbi nende arvukust suurendada ja populatsioone 

tugevdada (Thies & Tscharntke 1999, Frank et al. 2010), on tehtud rida uurimustöid, mis 

näitasid, et heterogeensed maastikud ei soodusta kahjustuste suurenemisi põllul (need isegi 

vähenesid looduslike ja mitteharitavate alade all olevate pindade suurenemisega) ega ka 

kahjurite levikut (Zaller et al. 2008b, Thies & Tscharntke 2010). 

Parasitoidide väiksem levikuvõime muudab nad kahjuritest vastuvõtlikumaks ka rapsipõldude 

asukohtade vahetamisele aastate jooksul (Thies & Tscharntke 2010). Kui uue põlvkonna 

hiilamardikad väljuvad sama aasta juunis–juulis, lendavad ümbritsevatele aladele toituma 

ning lähedal asuvate metsade ja hekkide kõdukihti talvituma, siis parasitoidid jäävad 

talvituma rapsipõllu ülemisse kihti ning väljuvad alles järgmise aasta maikuus. Väiksema 

liikuvuse tõttu ei pruugi parasitoidid uut rapsipõldu ja seega ka hiilamardikaid üles leida. 

Parasiteerituse tase võib langeda ka siis, kui kultuuri all olev pindala suureneb. Thies & 

Tscharntke (2010) on leidnud, et kui maastikus olevate pool-looduslike alade osatähtsus 

langeb alla 20% või rapsipõldude pindala aastate jooksul suureneb üle 5%, siis parasiteeritus 

langeb alla 32–36%. Samas võib ka kasvatuspindala oluline vähenemine endaga kaasa tuua 

suurema kahjustuste hulga, kuna kahjurite toidubaas väheneb ja nad koonduvad allesjäänud 

põllualadele (Zaller et al. 2008a, Frank et al. 2010). 
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Kokkuvõtlikult võib öelda, et mitmekesised maastikud, kus esineb palju looduslikke, pool-

looduslikke ja harimata alasid ning nendevahelisi ühendusteid, tugevdavad parasitoidide 

populatsioone ja võivad aidata hoida kahjurite arvukust allpool majanduslikku tähtsust omava 

piirmäära (Thies & Tscharntke 1999, 2010). Üldiselt on kõigi lülijalgsete mitmekesisus seda 

suurem, mida rohkem esineb looduslikke ja pool-looduslikke alasid ning mida ühendatumad 

nad omavahel on (Meehan et al. 2013). Parasitoidide arvukust saab mõjutada põlluharimise 

meetodeid muutes (näiteks kasutada minimeeritud mullaharimist) ja põllumajandusmaastikke 

kujundades (Östman et al. 2001, Zaller et al. 2009b). Ennekõike tulekski määrata piirkonna 

mitmekesisus – on leitud, et mitmekesistes maastikes ei ole selle kujundamine looduslike 

vaenlaste soodustamiseks (näiteks õistaimedega rohuribade loomine) nii efektiivne kui 

struktuurselt lihtsates maastikes. Dormann et al. (2007) leidsid, et intensiivselt kasutatavates 

põllumajandusmaastikes ei too lineaarsete elementide, ehk ühendusteede (hekid, puisribad), 

loomine bioloogilisele mitmekesisusele suurt kasu, kuna üldine looduslike ja pool-looduslike 

alade hulk ei tõuse eriti. Selliste maastike puhul oleks efektiivsem vähendada maakasutuse 

intensiivsust ning suurendada looduslike ja pool-looduslike alade hulka. Väiksema 

intensiivsusega kasutatavates põllumajandusmaastikes on looduslike alade suurem sidusus 

kasulikum, kui uute looduslike ja pool-looduslike alade loomine. 

 

 

1.1.1. Erinevate maastikuelementide mõju agroökosüsteemide kahjuritele ja 

kasuritele 

 

Rapsikahjurite bioloogilises tõrjes on tähtsal kohal liigirikaste õistaimedega alade, katte-

kultuuride, hekiribade ja põlluäärsete rohuribade hulk, kuna need pakuvad looduslikele 

vaenlastele häirimata pestitsiidivabu varjepaiku, elupaiku, toitu ja peremeesloomi (Williams 

2010b, Scheid et al. 2011). Kuigi rohuribad ja hekid moodustavad maastikust väga väikese 

osa, loovad need mitmekesise elupaikade võrgustiku, kus leidub alternatiivseid peremees-

loomi ja toidutaimi (Zaller et al. 2009b). Järelikult on need alad tähtsad röövputukate ja 

parasitoidide arvukuse kasvuks ning populatsioonide elujõulisuse säilimiseks (Scheid et al. 

2011). 

Rapsi kasvatamine maastikes, kus esineb palju puisribasid või metsaalasid, soodustab ka 

kahjurite arvukust, pakkudes neile talvitumispaiku (Zaller et al. 2008b). Kuid neis leidub 
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samas arvukamalt röövtoidulisi, näiteks ämblikuid (Frank et al. 2010, Drapela et al. 2011), 

kes võivad kahjurite hulka vähendada. Suurt ämblikute arvukust põllualadel, kuid mitte 

kahjurite oma, soodustavad veel kultuurpõlluga piirnevad haljaskesad, rohumaad ja rohuribad 

ning nendevahelised ühendusteed (Zaller et al. 2008b, Frank et al. 2010, Drapela et al. 2011). 

Lisaks on rohuribad ja mitmeaastased rohumaad sobivamateks elu-, varju- ja talvitumis-

paikadeks, kui näiteks intensiivselt haritavad rohumaad, ka teistele kahjurite looduslikele 

vaenlastele (Östman et al. 2001, Büchi 2002, Werling et al. 2014).  

Kuigi pool-looduslikud rohumaad on inimese loodud, peetakse neid õitsevate taimede ja õisi 

külastavate putukate jaoks ühtedeks tähtsaimateks kooslusteks Euroopas (Noordijk et al. 

2009). Samas on uurimusi, mis näitavad, et rohumaad võivad kahjurite esinemist ja nende 

edukat talvitumist soodustada (Rusch et al. 2012), kuid õistaimedega alad võivad toetada ka 

suurt parasitoidide arvukust, pikendades nende eluiga ja suurendades paljunemisedukust 

(Scheid et al. 2011). Lisaks on need alad olulised nektariallikad talvitumispaikadest väljunud  

parasitoididele enne rapsikultuurile migreerumist (Nilsson 2003). Büchi (2002) leidis, et 

naeri-hiilamardika parasiteerituse tase vastseparasitoidi Tersilochus heterocerus (Thomson, 

1889) poolt oli kõrgem põldudel, mis külgnesid õistaimi sisaldavate rohuribadega, kui nendel, 

mis piirnesid intensiivselt haritud heinamaadega. Põhjuseks võibki olla õite kasutamine 

toiduallikana. Lisaks sellele olid hiilamardikad rohuribadega piirnevatel põldudel jaotunud 

ühtlasemalt, kui haritud heinamaadega piirnevatel. Võimalik, et rohuribad mõjutavad kahjuri 

lendamist, vähendades seeläbi servaefekti (Büchi 2002). Noordijk et al. (2009) on leidnud, et 

rohuribad on õisi külastatavatele putukatele ja nende järgmisele põlvkonnale kõige 

kasulikumad siis, kui neid niidetakse kaks korda aastas ning niidetud hein ka eemaldatakse. 

Põldude ääres paiknevad maastikuelemendid võivad kahjuritele või kasuritele olla erinevate 

mõjudega (näiteks puisribades võib talvitumisedukus olla kõrgem kui rohumaadel), mistõttu 

võib maastikuelemendi mõju oleneda ka tema osakaalust suuremal skaalal (Zaller et al. 

2008b). Kahjuri parasiteerituse tase võib sõltuda veel põllu kõrval paiknevate maastiku-

elementide mõõtmetest ja rapsi tihedusest. Zaller et al. (2009b) said tulemuse, kus 

parasiteerituse tase oli suurim siis, kui hiilamardikat esines arvukalt, kultuur oli tihedalt 

külvatud ning hekid ja rohuribad olid pikemad. Järelikult võis suurem hiilamardika arvukus 

soodustada nende leidmist parasitoidide poolt. Kuna aga varasem tulemus näitas, et 

hiilamardika arvukus oli suurim keskmise rapsi tihedusega aladel (Zaller et al. 2008b), siis 
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võib arvata, et lisaks sellele on palju teisigi faktoreid, mis võivad parasiteerituse taset 

mõjutada (Zaller et al. 2009b).  

Scheid et al. (2011) leidsid, et suuremat peremeesputukate ja parasitoidide hulka toetasid 

põllud, millele oli külvatud valget sinepit (Sinapis alba L.). Arvukused olid suurimad kõrge 

taimede katvuse ja õite arvukuse korral, kuna need olid putukatele toiduressursiks. Samas oli 

hiilamardikate poolt tekitatud kahju seda väiksem, mida arvukamalt õisi esines ja mida 

tihedam oli taimede katvus, ilmselt seetõttu, et putukad said põllul hajusamalt esineda, kuna 

peremeestaimedele ei olnud nii suurt konkurentsi. Õistaimede külvamine oleks seega kasulik 

mitte kahjurite, vaid parasitoidide populatsioonide tugevdamiseks (Scheid et al. 2011). 

Kasulike lülijalgsete populatsioonide tugevdamiseks oleks seega vaja luua mitmekesiseid 

põllumajandusmaastikke, kus oleks rohkelt õistaimedega alasid. Need võiksid eelistatavalt 

olla mitmeaastaste taimedega, kuna Werling et al. (2014) on leidnud, et perenniaalsete 

rohttaimede olemasolu ja kasvuala suurendamine maastikus mõjub kasulike organismide 

mitmekesisusele ning nende poolt pakutavate ökoloogiliste teenuste tasemele positiivselt. 

 

 

1.2. Raps 

 

Rapsi kasvatuspindala ülemaailmselt suureneb pidevalt (Zaller et al. 2008a, Williams 2010a), 

kuna raps on tähtis loomasööda, toidu ja biokütusena, rapsiõli kasutatakse värvide, seepide ja 

plastikute tootmisel ning lisaks sellele on raps ka oluline vahekultuur külvikorras (Williams 

2010b). Kuigi enamasti kasvatatakse Euroopas talirapsi sorte, on suviraps oluline põhja-

poolsematel aladel, nagu Kanada, Skandinaavia ja Baltimaad (Ekbom 2010). Põhjusteks on 

lühikene vegetatsiooniperiood ja karmid talved. Lisaks on suviraps paindlikum külviaegade 

suhtes, mis tuleb kasuks, kui muutuvate ilmastikutingimuste tõttu ei ole talirapsi võimalik 

õigeaegselt külvata. Samas on talisortidel kõrgem saagikus ja seemnete õlisisaldus ning nende 

kasvatamine nõuab väiksemaid sisendeid, näiteks vähem taimekaitsevahendeid ja 

lämmastikväetiseid (Ekbom 2010). Just viimaste põhjuste tõttu eelistatakse võimalusel just 

talirapsi. Ka Eestis, kus suvirapsi kasvatamine on valdav olnud, on viimaste aastate pehmed 

talved julgustanud talumehi suurendama talirapsi all olevaid pindalasid (Statistikaamet 2014). 

Seega, suvirapsi kasvatamine võib olla kasulikum kliimast lähtuvalt, kuid ilma 
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insektitsiidideta on see keeruline. Kultuuri fenoloogiast tulenevalt on suvirapsi 

vastupanuvõime naeri-hiilamardika rünnakule talirapsi omast väiksem ja taime 

regeneratsioonivõime märksa madalam, mistõttu kasutatakse rohkem putukamürke (Ekbom 

2010). Kahjuks ei hävita insektitsiidid mitte ainult kahjureid, vaid ka kasulikke ja neutraalseid 

organisme. 

Suured monokultuursed põllud mõjuvad kahjurite populatsioonidele soodsalt, kuna neis on 

palju toitu ja kerge edasi levida, samas on kasulikel putukatel selliste põldude keskossa 

keerulisem jõuda, mistõttu looduslik kahjurite tõrje ei ole efektiivne. Lähestikku paiknevad 

suvi- ja taliraps võivad kahjuritele pakkuda kauakestvat ressursibaasi (Ekbom 2010) – kuigi 

hiilamardikad annavad aastas vaid ühe põlvkonna järglaseid, on nende munemisperiood pikk 

ja munad valmivad pidevalt kogu emase putuka elu jooksul. Seetõttu saadakse muneda nii 

suvi- kui talirapsile.  

Eestis on hiilamardika areng paremini sünkroniseerunud suvirapsi fenoloogiaga, enamasti 

väljutakse talvituspaikadest siis, kui taliraps on juba kahjustusohtliku aja läbinud (Veromann 

et al. 2006c). Samas on viimasel paaril aastal kevadised ilmastikuolud Eestis olnud sellised, et 

hiilamardikal on võimalik olnud oluliselt kahjustada ka talirapsi (Veromann, suulised andmed 

2014). 

 

 

1.3. Kahjurid 

 

Euroopas ja Põhja-Ameerikas esinevad kahjurite kooslused on küll oluliselt erinevad, kuid 

mõlemal mandril on ülekaalus mardikaliste (Coleoptera) seltsi kuuluvad putukad. Olulisi 

saagikadusid võivad põhjustada ka kahetiivaliste (Diptera) seltsi esindajad ning Põhja-

Ameerikas nokaliste (Hemiptera) ja liblikaliste (Lepidoptera) seltsi kuuluvad isendid 

(Williams 2010a). Tali- ja suvirapsil esinevad sarnased oligofaagsed kahjurite liigid, kelle 

arvukus on erinevatel varieteetidel siiski erinev (Šedivy & Vašek 2002, Veromann et al. 

2006c). 
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Euroopas on peamisteks rapsi kahjustavateks putukateks (Alford et al. 2003, Williams 2004, 

Ekbom 2010): 

1) naeri-hiilamardikas Meligethes aeneus Fabricius, 1775 (Coleoptera, Nitidulidae), 

2) sinepi-hiilamardikas Meligethes viridescens Fabricius, 1787 (Coleoptera, Nitidulidae), 

3) kõdra-peitkärsakas Ceutorhynchus obstrictus Marsham, 1802, syn. assimilis Paykull, 

1792 (Coleoptera, Curculionidae), 

4) varre-peitkärsakas C. pallidactylus Marsham, 1802 (Coleoptera, Curculionidae), 

5) C. napi Gyllenhal, 1837 (Coleoptera, Curculionidae),   

6) kõdrasääsk Dasineura brassicae Winnertz, 1853 (Diptera, Cecidomyiidae)  

7) Psylliodes chrysocephala Linnaeus, 1758 (Coleoptera, Chrysomelidae),  

8) tähtsad on ka maakirbud (Phyllotreta spp., Coleoptera, Chrysomelidae), eriti 

suvirapsil. 

Eelnevalt nimetatud kahjurid ründavad kultuuri erinevates kasvustaadiumites ja kahjustavad 

taime erinevaid osi (Alford et al. 2003). Kõdra-peitkärsakas, kõdrasääsk ja P. chrysocephala 

on levinud Saksamaal, Poolas, Rootsis ja Inglismaal; varre-peitkärsakat esineb kogu 

Euroopas, kuid C. napi on lõunapoolse levikuga ja esineb vaid Kesk-Euroopas; maakirbud on 

suurema suvirapsi osakaalu tõttu tähtsamad Eestis ja Soomes (Williams 2010b). Nii Eestis kui 

ka mujal Euroopas on üheks arvukamaks ja probleemsemaks kahjuriks naeri-hiilamardikas. 

Mardikad võivad saaki majanduslikult oluliselt vähendada, kuna nad ilmuvad suvirapsile selle 

varajases arengufaasis (Ekbom 2010, Williams 2010b). Veromann et al. (2006c) leidsid, et 

Eestis esines talirapsil lisaks naeri-hiilamardikale veel sinepi-hiilamardikat ja kõdra-

peitkärsakat, kes kasutasid talirapsi õisi küpsussöömaks, ning juttselg-peitkärsakat (C. 

floralas Paykull, 1792) (varajane liik, peremeestaimed on kevadised umbrohud). Suvirapsil 

olid lisaks hiilamardikale arvukamalt esindatud veel naeri-peitkärsakas (C. rapae Gyllenhal, 

1837) ja maakirbud. Ka teises Eestis läbi viidud uuringus (Veromann et al. 2005) leiti 

talirapsilt rohkelt kõdra-peitkärsaka valmikuid, kuid kõtradelt ei leitud vastsete poolt tekitatud 

kahjustusi, mis viitab sellele, et kahjuri areng ei olnud kultuuri arenguga sünkroonis (putukad 

võisid kultuurile saabuda seksuaalselt ebaküpsetena või oli kultuur munemiseks ebasobivas 

faasis) ning seetõttu ei tekitanud liik majanduslikult olulist kahju. 
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1.3.1. Naeri-hiilamardikas (Meligethes aeneus Fab.) 

 

Eestis on kõige olulisemaks rapsikahjuriks naeri-hiilamardikas ja seda enamasti suvirapsil. 

Pungi ja õisi hävitades tekitavad majanduslikku kahju nii valmikud kui ka vastsed (Blight & 

Smart 1999). Taliraps on tänu varajasele õitsemisele ja osaliselt ka tänu tugevale 

regeneratsioonivõimele vähem haavatavam (Tarang et al. 2004, Veromann et al. 2005, 2006a, 

2006b), näiteks võib kultuur soojal ja kuival kevadel pungafaasi nii varakult läbida, et kahjuri 

põllule migreerumise ajal on taimedele ohtlik kasvufaas juba läbitud ja munemiseks sobilikke 

pungi leidub vähe (Veromann et al. 2006c). Teistest Euroopa olulistest kahjuritest on meil 

arvukamad veel kõdra-peitkärsakad ja viimastel aastatel ka kõdrasääsed (Kovács et al. 2012). 

Naeri-hiilamardikas (Alford 2003) on väike (1,9–3 mm pikk ja 1,3–1,5 mm lai), lühenenud 

kattetiibadega, valmikuna rohekas või sinakasmust metalse läikega putukas. Täiskasvanud 

mardikad talvituvad mullas (eelistatult huumusrikkas), taimestiku ja lehtede kõdu all (Rusch 

et al. 2012) ning väljuvad talvituskohtadest varakevadel (märtsist juunini), õhutemperatuuri 

tõustes üle 10 °C. Laiemalt on levinud arvamus, et hiilamardikad talvituvad puudega aladel, 

näiteks metsaservades ja hekkides (Hokkanen 2000, Alford 2003) tungides ka rohkem kui 100 

m kaugusele metsa sisse (Rusch et al. 2012), kuid samas on leitud, et talvitumiseelistused 

sõltuvad pigem maastiku struktuurist ja konkreetsest paigast, kui koosluse tüübist – tähtsad on 

maapinna suhteline kõrgus, varise kihi paksus, mullaniiskus ja möödunud aasta rapsipõldude 

lähedus. See tähendab, et ka näiteks rohumaadel võib esineda kahjurite talvitumiseks sobivaid 

alasid. Rusch et al. (2012) uurimuse järgi olidki lisaks metsaaladele ka rohumaad selliseks 

kooslusetüübiks, kust talvitumast väljus kõige arvukamalt hiilamardikate valmikuid. 

Mardikad eelistavad talvitumiseks kõrgemaid kohti, kuiva mulda, paksu varisekihti, madalat 

taimestikku (<40 cm) ja möödunud aasta rapsipõllu lähedust (Rusch et al. 2012). Varjulised 

(paksu varisekihiga) talvitumispaigad pakuvad sobivamat mikrokliimat ja kaitset temperatuuri 

kõikumiste eest talvel, mis on talvituvate putukate suremuse üks peamistest põhjustest; 

mullaniiskus mõjutab samuti talvitumise õnnestumist – kuivemaid muldasid eelistatakse 

sulavete poolt põhjustatud üleujutuste vältimiseks ning entomopatogeensed seened ei suuda 

neis nii hästi areneda (Rusch et al. 2012). Entomopatogeensed seened Metarhizium anisopliae 

ja Beauveria bassiana võivad põhjustada suurt mardikate suremust (Hokkanen 2008). Madal 

taimestik võib toetada sobiva mikrokliima kujunemist, õhuringlust ja vähendada mullaniiskust 
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ning kõrgemad alad võivad olla atraktiivsed kuna neil on suurem vee läbilaskevõime ning 

väiksem mullaniiskus (Rusch et al. 2012). 

Naeri-hiilamardikad on polüfaagsed ning toituvad pärast talvitumist paar nädalat roosõieliste 

(Rosaceae), korvõieliste (Asteraceae) ja ristõieliste (Brassicaceae) sugukonda kuuluvate 

taimede õietolmust (Alford 2003, Williams 2010a). Rapsipõllule lennatakse siis, kui 

temperatuur tõuseb üle 12 °C ning otsitakse kohti paaritumiseks ja munemiseks. Vastutuult 

lennates orienteerutakse taimede poolt eritatud lenduvate lõhnaainete (putukaid meelitavad 

isotiotsünaadid, mis on ristõielistele omased glükosinaatide lenduvad laguproduktid) (Moser 

et al. 2009) ja visuaalsete signaalide alusel (Blight & Smart 1999). Kultuurile jõutakse 

tavaliselt rapsi rohelise punga faasis ning mardikad söövad õite kroonlehti ja augustavad 

kinniseid õiepungi, kahjustades õie sigimikku, tolmukaid ja õiepõhja. Kahjustatud õied 

närbuvad ja kuivavad. Emased annavad aastas ühe põlvkonna järglaseid, munedes augustatud 

(kuni 3 mm pikkustesse) pungadesse, tolmukottide lähedusse, 1–8 (2–3 mm pikkust) muna. 

Vastsed toituvad sigimikust ja õietolmust, liiguvad iga paari päeva järel uutele õitele ning 

laskuvad 3–4 nädala pärast mulda nukkuma. Noormardikad kooruvad augusti teisel poolel, 

toituvad õitsevatel taimedel ja siirduvad lähiümbrusse talvituma (Alford 2003, Williams 

2010a). 

Hiilamardikas kujutab endast kõige suuremat ohtu rapsi roheliste ja kollaste õiepungade 

faasis, mil taimed on kahjustuste suhtes kõige tundlikumad. Sel ajal võidakse hävitada 

peavõrse, mis võib anda üle poole võimalikust kogusaagist (Nilsson 2004, Cook & Denholm 

2008, Ekbom 2010). Avanenud õitega taimedel süüakse peamiselt õietolmu ja tolmukaid ega 

tekitata nii suurt kahju (Free & Williams 1979, Nilsson 2004, Döring et al. 2012). Kahjustus 

algab põllu äärtest ning hiljem levib ühtlaselt põllu sisse (Free & Williams 1979, Döring et al. 

2012), kahjustatud õied varisevad ja taime külge jääb vaid väike varreke. Hajusal esinemisel 

viitavad need hiilamardika kahjustusele, kuid pikemas reas esinemisel võib tegu olla külma- 

või põuakahjustusega või hoopis tolmeldamispuudusega (Kaarli 2003). Taime arengufaasist 

olenevalt võib kahjuri suure arvukuse korral hävida 70–80% seemnesaagist (Nilsson & 

Andreasson 1987) ning kahjustatud ja nõrgestatud taimed on hiljem vastuvõtlikumad ka 

teistele kahjuritele või haigustele (Williams 2010a).  
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Naeri-hiilamardika tõrjeks soovitatakse (Kaarli 2003, Hokkanen 2008): 

 tõrjuda ristõielisi umbrohtusid kõigil külvikorraväljadel (eriti rapsi põldude ligidal), 

kuid kui need taimed toimivad püüniskultuurina ja on rapsist atraktiivsemad, siis 

oleks neid just kasulik kasvatada; 

 vältida suvi- ja talirapsi kasvatamist lähipiirkonna põldudel (mis looks head 

toitumistingimused ja migratsioonivõimalused); 

 pärast õlikultuuri saagi koristust kasutada otsekülvi; 

 minimeerida insektitsiidide kasutust ja jälgida kasutamise aegu (tõrjet keemiliste 

taimekaitsevahenditega alustada õiepungade algfaasis või vahetult õitsemise eel);  

 suurendada patogeensete seente või nematoodide hulka mullas või röövputukate (ja 

patogeenide) arvukust ristiku allakülviga. 

Mõned eeltoodud meetodid võivad halvasti mõjuda kasulikele putukatele ja nende levikule 

(umbrohtude tõrje, suvi- ja talirapsi kasvatamise vältimine lähipiirkondades, insektitsiidide 

kasutus), mistõttu võiks eelistada erinevaid biotõrje vahendeid ja integreeritud taimekaitset. 

Õitseva rapsi pritsimine toob üldiselt väga vähe tulu, kuna valmikud, munad ja vastsed on 

peidus õite sees, kuhu satub vähe pritsimisvedelikke. Õitseva rapsi pritsimine mõjutab 

negatiivselt tolmeldajad ja samal ajal rapsile ilmuvaid kiletiivalisi parasitoidide (Mänd et al. 

2008). Seetõttu oleks mõistlikum insektitsiididega töödelda vaid põllu ääri, seda eriti rohelise 

punga faasis (õisikute arenemise staadiumis (kasvustaadium 51–59)), kui toimub hiila-

mardikate ränne rapsile ja nende arvukus servades on kõige suurem (Free & Williams 1979). 

Sellisel juhul ei kahjustataks parasitoide ja teisi kasulikke putukaid põllu keskel (Veromann et 

al. 2006b, Mänd et al. 2008). Lisaks sellele eelistab hiilamardikas kollast (Döring et al. 2012) 

ja valget (ehk suure peegeldusvõimega värve) näiteks sinisele ja punasele värvile, mistõttu 

võiks taimearetuse üheks suunaks olla erinevate õievärvustega kultuuride aretamine, kuna 

teistsuguse värvusega raps oleks kahjurile oluliselt vähem atraktiivne (Cook et al. 2013). 

Kasutada saaks ka püüniskultuure või mardikaid peletavaid kultuure. Näiteks on lavendliõli 

(Lavendula angustifolia Miller) tõhus mardikate peletaja, samas ei mõjuta see parasitoidide 

valikuid (Cook et al. 2007) ning varajasema arenguga rüps (Brassica rapa L. ssp. oleifera) 

võiks toimida püüniskultuurina ja mardikad enda peale meelitada (Nilsson 2004). Uurimused 

(Zaller et al. 2008b) on näidanud, et kahjuritele ei meeldi ka madal mullaviljakus, mis võib 

olla seotud asjaoluga, et putukad läbivad oma nukufaasi mullas ja selle kvaliteet võib 
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mõjutada moonet. Samas suudavad ka taimed sekundaarseid aineid tootes suurema 

mullaviljakusega aladel end kahjurite eest paremini kaitsta.  

 

 

1.4. Kahjurite looduslikud vaenlased 

 

Kõigi putukkahjurite arvukust saaks efektiivselt kontrollida nende looduslike vaenlastega – 

entomopatogeensete seentega, entomopatogeensete nematoodidega, mikrosporidiatega, 

röövtoiduliste organismidega ja parasitoididega (Hokkanen 2008, Ekbom 2010).  

Kuigi entomopatogeenseid seeni (näiteks Metarhizium anisopliae, Beauveria bassiana), 

mikrosporidiaid (Nosema meligethi), entomopatogeenseid nematoode (näiteks perekondade 

Heterorhabditis ja Steinernema esindajaid), baktereid, viiruseid ja algloomi, kes võiksid 

kahjurite arvukust efektiivselt vähendada (suurendades suremust talvitumisel, vähendades 

viljakust, kaalu ja valmikute eluiga), leidub muldades looduslikult, on nende mõjust 

põllumaadel vähe teada (Alford 2000, Hokkanen 2008). Rapsikultuuris pole leitud ühtegi 

levinud entomopatogeenset seent (Ekbom 2010), kuna tänu insektitsiididele hukkuvad 

nõrgestatud mardikad kergemini kui terved ja seetõttu populatsioon põhimõtteliselt 

puhastatakse nakatatud mardikatest (Hokkanen 2008).  

Katsetes, kus põldu töödeldi M. anisopliae preparaadiga, põhjustasid seened 75% vastsete 

hukkumise, kuid ei vähendanud oluliselt järgmise põlvkonna mardikate arvu (Hokkanen 

2008). Samas B. bassiana preparaadiga töödeldud aladel ei kahandatud esimese põlvkonna 

mardikate arvukust sügisel, aga talvitumisedukus vähenes kontrollaladega võrreldes poole 

võrra. Nematoodidega on suudetud vähendada naeri-hiilamardika arvukust 53,5%, kuid 

sellega kaasnes ka hiilamardika parasitoidi Phradis morionellus arvukuse vähenemine 94,4% 

(Hokkanen 2008). Nematoodi Steinernema feltiae väga head hiilamardika tõrjeefektiivsust 

näitasid Mänd et al. (2008) tulemused, mille järgi kahjuri populatsioon vähenes 64,6%, kuid 

sama palju vähenes ka parasitoidi D. capito arvukus. 

Seega, patogeenseid seeni on küll proovitud kasutada uue põlvkonna mardikate suremuse 

tõstmiseks, kuid seda pole edukalt suudetud teha. Nematoodidega saaks kahjurite arvukust 

kontrolli all hoida, aga nende kasutamine toob kaasa parasitoidide huku ja nematoodide mulda 
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viimine on väga keeruline ning kokkuvõttes liiga kallis (Hokkanen 2008, Mänd et al. 2008, 

Ekbom 2010). Üldiselt tundub, et patogeenide potentsiaal kahjurite arvukuse kontrollimisel 

on väike, kuna nende kohta puuduvad piisavad teadmised ja majanduslikud stiimulid 

patogeenipõhiste tõrjemeetmete väljatöötamiseks (Ekbom 2010). 

Putuktoidulistel loomadel, lindudel, lülijalgsetel ja parasitoididel on suurem potentsiaal olla 

kahjurite arvukuse efektiivseteks reguleerijateks. Hiilamardika puhul on suurem tähtsus 

ilmselt kahel viimasel rühmal – on leitud, et kahjuri vastsete suremus võib tänu 

parasitoididele ja maapinnal liikuvatele röövtoidulistele putukatele olla 58–93% (Büchs & 

Nuss 2000). Tähtsamad röövtoidulised putukad on peamiselt jooksiklaste (Carabidae) 

sugukonda kuuluvad liigid, lisaks lühitiiblased (Staphylinidae), lepatriinulased 

(Coccinellidae) ja sirelased (Syrphidae) (Alford 2000). Dominantsemad jooksiklased meie 

põllumaadel on süsijooksikud (Pterostichus), ketasjooksikud (Agonum), ehmesjooksikud 

(Harpalus) ning Amara ja Carabus esindajad (Veromann et al. 2005). Talirapsi põldudel 

leidub arvukamalt süsijooksikud ja suvirapsis ehmesjooksikud ning neid esineb kõige rohkem 

just sel perioodil, mil hiilamardikate vastsed laskuvad nukkumiseks maapinnale. Järelikult 

võivad nad kahjuri arvukuse vähendamisel olla väga olulised, kuigi mõju oleneb ka teiste 

saakloomade rohkusest ja on nähtav alles järgmisel aastal, kuna samal aastal koorunud 

mardikad ei tekita põllul enam kahju (Zaller et al. 2009a). 

 

 

1.4.1. Parasitoidid 

 

Parasitoidid on kahjurite populatsiooni suuruse vähendajatena efektiivsed ja nende poolt 

pakutavat teenust (parasitismi) peetakse isegi üheks kõige stabiilsemaks bioloogilise kahjuri-

tõrje tüübiks (Murdoch 1994). Parasitoidide rühm on väga suur, moodustades liikide arvult 

umbes 10% kõigist hulkraksetest loomadest ja neid esineb mitmetes putukaseltsides (Godfray 

1994, Teder 1998). Suurem osa kuulub kiletiivaliste (Hymenoptera) ja kahetiivaliste (Diptera) 

seltsi ning harvem tuleb neid ette liblikaliste (Lepidoptera) ja lehviktiivaliste (Strepsiptera) 

hulgas (Teder 1998). Parasitoidi valmikud on reeglina vabalt elavad putukad, kes toituvad 

õietolmust ja nektarist. Vastsed saavad vajamineva energia ja toitained peremehest toitudes 

ning põhjustavad lõpuks ka tema hukkumise. Mõõtmetelt võivad nad olla väga erinevad – 
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väiksemad on alla ühe millimeetri, suurimate pikkus koos munetiga võib ulatuda isegi 17 

sentimeetrini. 

Vastse toitumisest tulenevalt eristatakse endo- ja ektoparasitoide (Godfray 1994, Ulber et al. 

2010). Ektoparasitoidid munevad vaid varjatult elavatesse peremeestesse, kes toituvad 

taimekudedes, puukoore all, kookonites jne. Nad paralüseerivad oma ohvri enne munemist, 

kes jääb kuni surmani liikumatuks. Areng on reeglina kiire, kestab tavaliselt vaid mõne päeva. 

Endoparasitoidid munevad varjatult või avatult elavatesse ja toituvatesse peremeestesse, 

tavaliselt ohvrit ei paralüseerita (kui, siis ajutiselt, et vähendada ohvri vastupanuvõimet 

munemise hetkel). Munetakse peremehe varajastesse arengujärkudesse, sest siis on ohvri 

füüsiline ja immuunsüsteemi vastupanu nõrgem ning areng oluliselt aeglasem. Tihti pole 

parasitoidi arenemine varajases arengujärgus võimalik, mistõttu jäädakse ootama kuni 

peremees saavutab vajaliku suuruse. Tegu on koinobiontse arenguga kui peremees kasvab 

pärast parasiteerimist edasi, aga kui peremehe kasv seiskub, siis idiobiontse arenguga (Shaw 

1990). 

Vastavalt sellele, millisesse peremehe arengujärku endoparasitoidid munevad, jaotatakse neid 

muna-, vastse- (ehk larvaal-), nuku- (ehk pupaal-) ja imaginaalparasitoidideks (elutsevad 

valmikus). Mõned munevad peremehe munasse, kuid väljuvad alles tema vastsejärgus (muna-

vastseparasitoidid) ning mõned munevad vastsesse ja väljuvad täiskasvanud peremehest 

(vastse-imaginaalparasitoidid). Kui peremeesputukal parasiteerib üks parasitoid, on tegemist 

solitaar- ehk üksikparasitoididega ning mitme puhul on tegu gregaar- ehk karja-

parasitoididega. Mitmed väikesed endoparasitoidid võivad muneda mõned munad, mis 

mittesuguliselt jagunedes panevad aluse rohketele (geneetiliselt sarnastele) vastsetele. Sellisel 

juhul on tegu polüembrüooniaga ja ühest peremehest arenevad järglaskonnad võivad olla väga 

suured (isegi üle 3000). Superparasitismi puhul muneb juba parasiteeritud peremehesse ka 

mõni teine sama liigi emane. Juhul kui see teine emane on pärit teisest liigist, on tegu 

multiparasitismiga. Viimase kahe puhul jääb konkurentsis ellu enamasti esimesena munetud 

vastne ning teised hukkuvad või ei saavuta oma normaalseid mõõtmeid. (Teder 1998).  

Pärast talvitumist peavad parasitoidid leidma peremehe. Selleks lennatakse vastutuult ja 

otsitakse lenduvate lõhnaainete kaudu üles oma peremehe toidutaimed. Taimede läheduses ja 

nende peal võetakse lisaks lõhnatajule appi ka nägemis- ja maitsmismeeled (Williams & Cook 

2010). Kui taimed on putuka poolt kahjustatud, siis hakkavad need eritama teistsuguseid 

lõhnaaineid, mis ilmselt erinevad ka selle järgi, milline kahjuriliik neid kahjustas (De Moraes 
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et al. 1998, 2010). Leitud on, et kahjurite poolt asustatud kõdrad emiteerivad 50% rohkem 

lõhnaaineid, kui kahjuriteta kõdrad (Williams & Cook 2010). Järelikult on taime poolt 

eritatavad lõhnad parasitoididele peremeesloomade leidmiseks tähtsad ja seda võiks ära 

kasutada ka taimekaitses (Turlings & Ton 2006). Visuaalsed stiimulid on küll vähemtähtsad, 

kuid siiski kultuuri leidmiseks olulised nii parasitoidide kui ka kahjurite puhul.  

Suurem osa parasitoide, keda saaks kahjurite arvukuse vähendajatena kasutada, on 

kiletiivalised muna- või vastseparasitoidid, peamiselt sugukondadest juuluklased 

(Braconidae), käguvaablased (Ichneumonidae), kiresvamplased (Chalcidoidea) ja 

Pteromalidae (Alford 2000, Walters et al. 2003, Williams et al. 2003). Parasiteerituse taseme 

tõustes üle 30–40% kahandavad parasitoidid oluliselt kahjurite populatsioonide suuruseid 

(Hokkanen 2008), hoides need allpool majandusliku kahju tekitamise piiri. Alla 30% oleva 

taseme juures on bioloogiline tõrje väga harva olnud edukas (Hawkins & Cornell 1994). 

Hiilamardika 50% parasiteerituse jaoks oleks vaja vähemalt 0,7 parasitoidi ühe peremehe 

kohta ning 100% parasiteerituse tarvis oleks vaja rohkem kui kolm parasitoidi peremehe 

kohta (Nilsson 2010). Nagu ka kahjurite puhul, esineb meie tingimustes suvirapsil suurem 

parasitoidide mitmekesisus ja arvukus, kui talirapsil (Veromann et al. 2006c). 

Kuus peamist rapsikahjurit on peremeesloomaks vähemalt 80 (Alford (2000) järgi isegi kuni 

100) liigile parasitoididele, kuid Euroopas on laialt levinud ja arvukamalt esindatud 12 

kiletiivaliste parasitoidide liiki (tabel 1), kes võivad bioloogilises kahjuritõrjes olulist tähtsust 

omada (Ulber et al. 2010). Kõdrasääsel on üle 20 teadaoleva liigi parasitoide, kes ründavad 

muna või vastsestaadiumit; kõdra-peitkärsakal on samuti üle 20 teadaoleva liigi (Trichomalis 

perfectus parasiteerituse tasemed ületavad kogu Euroopas tihti 70%); P. chrysocephala 

vastseid parasiteerib Prantsusmaal kuni 61% ulatuses ja Saksamaal kuni 53% ulatuses 

Tersilochus tripartitus; varre-peitkärsaka parasiteeritus Tersilochus spp. poolt Saksamaal, 

Prantsusmaal ja Šveitsis võib olla üle 50% ja Rootsis T. exilise poolt üle 30%; C. napi puhul 

ulatub Tersilochus spp parasiteerituse tase Prantsusmaal kuni 95% ja Austrias kuni 81% 

(Alford 2000). 
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Tabel 1. Tähtsaimate rapsikahjurite peamised vastseparasitoidid, keda leiti EU projekti 

„MASTER“ raames 2002–2006 aastatel Inglismaal (UK), Rootsis (SE), Eestis (EE), Poolas 

(PL) ja Saksamaal (DE) (Ulber et al. 2010) 

 

Kahjur Parasitoid UK SE EE PL DE 

Naeri-hiilamardikas (Meligethes 

aeneus) 

Phradis interstitialis * * ** * * 

Phradis morionellus * * ** * * 

Tersilochus heterocerus * * ** * * 

Diospilus capito * * ** * * 

Kõdra-peitkärsakas 

(Ceutorhynchus 

obstrictus syn. C. assimilis) 

Trichomalus perfectus * * ** * * 

Mesopolobus morys * * ** * * 

Stenomalina gracilis * * ** * * 

Kõdrasääsk 

(Dasineura brassicae) 

Omphale clypealis * * _
1)

 _ * 

Platygaster subuliformis * ** *
1)

 * ** 

Psylliodes chrysocephala Tersilochus microgaster ** ** _
1)

 ** * 

Varre-peitkärsakas 

(Ceutorhynchus pallidactylus) 

Tersilochus obscurator 

 

* * ** * * 

Ceutorhynchus napi Tersilochus fulvipes _
1)

 _
1)

 _
1)

 * * 

*= parasitoid esineb riigis 

**= parasitoid seostati selle kahjuriga esimest korda MASTER projektis 

_= parasitoidi ei esine riigis 

1)
= kahjurit ei esine riigis 

 

 

Naeri-hiilamardikas, meie peamine rapsikahjur, on Nilsson (2003) järgi seotud üheksa liigi 

parasitoididega (tabel 2). Tähtsaimad neist on Tersilochus heterocerus (Thomson, 1889), 

Phradis interstitialis (Thomson, 1889), Phradis morionellus (Holmgren, 1860) ja Diospilus 

capito (Nees, 1834), keda esineb üle terve Euroopas, sh Eestis (Nilsson 2003, Veromann et al. 

2005, 2006a, 2006c, 2006d, 2013b). Esimest kolme liiki on peetud hiilamardika põhilisteks 

vastseparasitoidideks peamiselt talirapsil (Williams et al. 2005, Ulber et al. 2006). Diospilus 

capito otsib peremehi samuti talirapsil, kuid teda on arvukamalt ja ulatuslikumalt leitud 

suvirapsil. Ülejäänutel tabelis 2 välja toodud parasitoididel on väiksem tähtsus, neid on leitud 

harva ja vähearvukalt (Nilsson 2003).  
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Tabel 2. Euroopas esinevate naeri-hiilamardika (Meligethes aeneus) parasitoidide 

süstematiseeritud nimekiri ja klassifikatsioon (Nilsson 2003) 

 

Selts kiletiivalised (Hymenoptera) 

Sugukond käguvaablased (Ichneumonidae) 

Perekond käguvaablased (Ichneumonidae) (alamperekond Tersilochinae) 

Aneuclis Förster 

–incidens (Thomson) 

Phradis Holmgren 

–interstitialis (Thomson) 

– morionellus (Holmgren) 

Tersilochus Holmgren (=Thersilochus Holmgren) 

–heterocerus Thomson 

Perekond juuluklased (Braconidae) (alamperekond Helconinae) 

Blacus Nees 

–nigricornis Haeselbarth 

Diospilus Haliday 

– capito (Nees) 

Eubazus Nees (=Calyptus Haliday) 

– sigalphoides (Marshall) 

Sugukond: kiresvamplaselaadsed (Chalcidoidea) 

Perekond Encyrtidae 

Cerchysiella Girault (=Zeteticontus Silvestri) 

– planiscutellum (Mercet) 

Sugukond Proctotrupoidea 

Perekond Proctotrupidae 

Brachyserphus Hellén 

– parvulus (Nees) 
 

 

Üldiselt on parasitoidide populatsioonid talirapsil üsna väikesed (Nilsson 2003), Põhjamaades 

ja Eestis peetakse arvukaks ning tõhusaks kahjurite populatsioonide suuruste reguleerijaks P. 

morionellus ja D. capito liike (Nilsson & Andreasson 1987, Hokkanen et al. 1988, Billqvist & 

Ekbom 2001a, 2001b, Nilsson 2003, Jönsson et al. 2004, Hokkanen 2006, Veromann et al. 

2006a, Hokkanen 2008,), keda esineb rohkem veel Inglismaal ja Saksamaal (Ulber et al. 

2006). Kesk-Euroopas ja Inglismaal on talirapsil kõige arvukamalt esindatud P. interstitialis 

ja T. heterocerus (Nilsson 2003). Eesti tali- ja suvirapsil on hiilamardika peamine parasitoid 

D. capito (Luik et al. 2006, Veromann et al. 2013b), tema arvukus on kasvanud koos talirapsi 

pindalade laienemisega (Veromann et al. 2006a). Teise tähtsa kahjuri, kõdra-peitkärsaka, 

peamised parasitoidid on Trichomalus perfectus (Walker, 1835), kes on ka kõige 
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dominantsem ja levinum liik (Murchie & Williams, 1998), Mesopolobus morys (Walker, 

1848) ja Stenomalina gracilis (Walker, 1834) (Kevväi et al. 2006, Veromann et al. 2005, 

2006a, 2006c, 2006d). 

Peamised Eestis esinevad naeri-hiilamardika parasitoidid on seega P. interstitialis, P. 

morionellus, D. capito ja T. heterocerus, kes on kõik koinobiontse arenguga endoparasitoidid 

ja annavad aastas ühe põlvkonna järglaseid (v.a D. capito) (Ulber et al. 2010). Mullast 

väljumise ja uutele kultuuridele lendamise aeg erineb liigiti, aastati ja regiooniti, olles 

mõjutatud ilmastikust, eriti temperatuurist ja päikesepaistest (Johnen et al. 2010). Kõige 

varem, aprilli alguses ja keskel, väljub P. interstitialis, keda võib rapsilt leida juba taimede 

varajase punga staadiumis (Ulber & Nitzsche 2006, Williams 2006). Emased eelistavad 

muneda läbi punga seina peremehe muna või esimese kasvujärgu vastse sisse (Nilsson 2003).  

Tersilochus heterocerus (lisa 2) ja P. morionellus (lisa 3) viibivad rapsil tavaliselt taimede 

õitsemise alguse ajal (aprilli lõpus ja mai alguses) (Ulber & Nitzsche 2006, Williams 2006). 

Esimene muneb pungade sees olevatesse väikestesse ja viimane avatud õitel olevatesse teise 

kasvujärgu vastsetesse (Nilsson 2003). Parasitoid püsib esimeses kasvujärgus kuniks 

peremees laskub mulda nukkuma. Seal lõpetatakse areng paari päevaga ja lõpuks surmatakse 

peremees selle nukueelses faasis. Parasitoid nukkub peremehe kookonis ja jõuab umbes kuu 

aja möödudes valmiku staadiumisse, jääb oma kookonis diapausi ning väljub järgmisel 

kevadel või varasuvel mullast (Ulber et al. 2010, Williams & Cook 2010). Emase T. 

heterocerus jaoks ei ole vahet, kas ohver on juba kellegi poolt parasiteeritud, kuna selle liigi 

puhul on levinud super- ja multiparasitism. Williams (2006) leidis näiteks, et kui üldine 

parasiteerituse tase tema poolt oli 97%, siis superparatiseerituse tase oli 95%. 

Multiparasitismi esineb lisaks ka Phradis spp. puhul, kuid kuna liigid konkureerivad 

omavahel, saab täiskasvanuks vaid üks parasitoid (Williams 2006). 

Diospilus capito (lisa 4) annab Põhja-Euroopas suve jooksul kaks–kolm põlvkonda järglaseid 

(Billqvist & Ekbom 2001a, Nilsson 2003). Sageli ilmuvad esimesed valmikud välja talirapsi 

õitsemise lõpul, arvukamalt leidub neid suvirapsi õitsemise ajal (Ulber et al. 2010). Emased 

on munemise suhtes vähem spetsialiseerunud kui eelmised liigid – munetakse nii esimese kui 

ka teise kasvujärgu ja nii pungades kui ka õites olevate vastsete sisse (Osborne 1960). Uus 

generatsioon väljub umbes 10 päeva pärast seda, kui nende peremees mulda nukkuma liikus 

(Nilsson 2003). 
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Peremeesputukate leidmisel on tähtsateks stiimuliteks lõhnad ja värvid (Williams & Cook 

2010). Jönsson (2005) leidis, et Phradis liigid eelistasid kahjurite poolt asustatud pungade 

lõhna asustamata pungadele, kuid T. heterocerus puhul seda välja ei tulnud. Phradis 

interstitialis, kes muneb mardikate munadesse pungade rohelises faasis, eelistas punga lõhna 

õie omale ja kahjuri munade poolt asustatud pungi asustamata pungadele ning ei teinud vahet 

kollastel või valgetel õitel. Phradis morionellus, kes muneb vastsetesse rohelistes ja kollastes 

pungades ning avanenud õitel, ei näidanud eelistusi õite värvi puhul, eelistas pungade lõhna 

õite lõhnale ning mardikate munade ja vastsete poolt asustatud taimi asustamata taimedele. 

Tersilochus heterocerus, kes muneb õitel olevate teise arengujärgu vastsetesse, eelistas 

avanenud õite lõhnu punga omadele ning kollaseid ja mardika vastsetega asustatud õisi. 

Naeri-hiilamardika vastsete parasiteerituse tase võib olla üks peamisi populatsiooni-

dünaamikat mõjutavaid tegureid kõikudes sageli 10–50% vahel ning tõustes isegi üle 80%– 

90% (Hokkanen 2008, Ulber 2010). Billqvist & Ekbom (2001b) leidsid, et Šveitsis oli 

parasiteeritud üle 60% hiilamardika vastsetest. Ulber et al. (2006) kogutud andmed näitasid, 

et talirapsil, mida ei olnud mürkidega töödeldud, oli parasiteerituse tase kuni 97% ning 

keskmine tase Saksamaal, Poolas, Rootsis ja Inglismaal oli 25–50%. Veel mitmed teised 

Euroopa riigid on leidnud parasiteerituse tasemeid, mis ületavad 50%, näiteks Austria (Kromp 

& Kraus 2006), Soome (Hokkanen 2006), Rootsi (Nilsson 1989) ja Inglismaa (Williams 

2006). Eestis on tulemuseks saadud näiteks 48% (Veromann et al. 2013), kuigi tava-

põllumajanduses jääb see tavaliselt alla 4% (Veromann et al. 2009). Samas on mõnes teises 

Eesti uurimuses (Veromann et al. 2005, 2006c, Ulber et al. 2006) leitud, et naeri-

hiilamardikal ja kõdra-peitkärsakal küll esinesid parasitoidid, kuid väga väikese arvukusega. 

Sellegipoolest ei tohi parasitoidide väärtust biotõrjes alavääristada, kuna nende hulk võib 

kasvada koos kahjurite hulgaga ja arvukused sõltuvad ka seenhaiguste olemasolust, kisklusest 

(röövputukad ei tee vahet parasiteeritud ja mitteparasiteeritud kahjuri vastsetel), ilmastikust, 

kasvatatava rapsi sordist, maaharimisviisidest, toidu (õietolmu, nektari) kättesaadavusest, 

talvitumise õnnestumisest jpm biootilistest ja abiootilistest teguritest (Büchi 2002, Banks et 

al. 2011). Populatsiooni arvukuse võimalikke kõikumisi iseloomustab hästi van Driesche et 

al. (1991) uurimus, kus 1987. aastal oli naeri-hiilamardika parasiteerituse tasemeks 49,5% ja 

järgneval aastal kõigest 7,5%, keskmiselt oli selleks 30%.  

Kuna paljud parasitoidid talvituvad oma peremeeste kookonites sama põllu mullas, kus 

kultuur kasvas, võib suremus talvitudes olla väga suur. Koristusjärgne mullaharimine on 
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nende ellujäämisele ja seega ka järgmise aasta parasiteerituse tasemele väga suure mõjuga 

(Williams 2006, Nilsson 2010). Mulla töötlemisele on väga tundlik näiteks T. heterocerus 

(Nilsson 2003). Kui saagikoristusele järgneb kündmine, võib järgmisel aastal väljuvate 

parasitoidide arv olla 50% (või rohkemgi) väiksem. Minimeeritud mullaharimisel ja 

otsekülvil on väiksem mõju, Nilsson (2010) leidis, et talvitumast tulnud parasitoidide arvukus 

oli 25–90% kõrgem söötis maalt või otsekülviga külvatud taliviljade aladelt, võrreldes 

põldudega, kus künti või tehti muid maaharimistöid. Otsekülv ja minimaalsed maaharimis-

võtted pärast saagikoristust on seega soovituslik osa integreeritud põllumajanduses. 

Putukaid võib mõjutada ka kasutatavate mineraalsete väetiste kogus. Ringlusesse peaks 

panema optimaalse koguse väetist, mille puhul taimede saagikus oleks maksimaalne, kuid 

välistatud oleks lämmastiku leostumine pinnasesse ning sellest tulenev negatiivne mõju 

kasulikele organismidele. Veromann et al. (2013b) uurimus näitas, et mõõduka väetamise 

puhul ei suurenenud putukkahjurite hulk, see oli meelepärasem parasitoididele ja võis isegi 

vähendada taimehaiguste poolt tekitatud probleeme. Liigse väetamise puhul võib tõusta küll 

saagikus, kuid see võib põhjustada ka taimede liigirikkuse ning tolmeldajate ja kahjurite 

looduslike vaenlaste arvukuse vähenemise (Werling et al. 2014). Loomulikult on tähtsad ka 

pestitsiidid, kuigi erinevad parasitoidide liigid reageerivad neile erinevalt ja võivad mõnest 

röövputukast isegi vastupidavamad olla (Banks et al. 2011). Nagu eelpool mainitud, võib 

intensiivne insektitsiidide kasutus kahjurite arvukust isegi suurendada, samas kui 

parasitoidide arvukus väheneb. Seetõttu ei ole efektiivne bioloogiline kahjuritõrje võimalik, 

kui jätkub sellises mastaabis mürkide kasutamine. Samas tooks insektitsiidide kasutuse järsk 

lõpetamine ilmselt kaasa järgneva aasta saagi täieliku hävimise (Ekbom 2010). Ekbom (2010) 

pakub lahenduseks tegevuse, kus näiteks üheks aastaks lõpetataks suurel alal õlikultuuride 

kasvatamine üldse ära. Kuna hiilamardikad annavad aastas ühe põlvkonna järglaseid, siis uue 

põlvkonna arvukus väheneks oluliselt. Siiski, peremeesloomade puudumine mõjutaks 

negatiivselt ka parasitoide, mistõttu võiks säilitada väikeseid alasid, kus kasvaks mõni kahjuri 

toidutaim, kus nad saaksid muneda ning parasitoidid seeläbi järglaseid anda. Selliste alade 

õistaimed pakuksid nektarit ja õietolmu ka teistele kasulikele putukatele. Röövputukaid ei 

mõjutaks kultuuride puudumine negatiivselt, kuna nende jaoks leidub alternatiivset saaki.  
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Hokkanen (2008) pakub naeri-hiilamardika biotõrje (looduslike vaenlaste poolt) efektiivsuse 

maksimeerimiseks välja järgnevad meetodid: 

 vältida põldude kündmist pärast saagikoristust (soodustab parasitoidide esinemist); 

 vältida insektitsiidide kasutust rapsikultuuril või külvikorras sellele järgneval 

kultuuril; või kui see pole võimalik, siis pritsida võimalikult väikesel ajavahemikul 

(soodustab parasitoidide, tolmeldajate, röövputukate esinemist); 

 kasvatada kultuuri ristiku allakülviga (soodustab röövputukate esinemist); 

 koostada külvikord, mis arvestaks tähtsamate putukate liikumise ja elutsüklitega 

(näiteks asetada uued rapsipõllud möödunud aasta rapsipõldude lähedusse, et 

soodustada parasitoidide migratsiooni uuele põllule) (soodustab parasitoidide, 

tolmeldajate, röövputukate esinemist); 

 taasasustada põllumaadele entomopatogeenseid seeni ja nematoode; 

 kasutada püüniskultuure ja peletavate omadustega kultuure. 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

2.1. Katseala 

 

Katsed viidi läbi 2013. aastal erinevate maastikuelementidega (ehk looduslike, pool-

looduslike või mitteharitavate aladega) piirnevatel talirapsi tootmispõldudel. Selle jaoks valiti 

Tartu maakonnas välja 18 ühe kilomeetrise raadiusega prooviala, milles asus talirapsi põld 

(joonis 1, lisa 1). Proovialadelt otsiti põlde, mis piirnesid uurimisaluste maastiku-

elementidega. Lineaarse maastikuelemendi puhul piirnes see soovitatavalt mõlemast küljest 

kultuurpõlluga. Kui ühest sektorist kõiki viit erinevat maastikuelementi ei leitud, siis otsiti 

teistest proovialadest puuduvate maastikuelementidega põllud, pidades silmas ka looduslike, 

pool-looduslike ja mitteharitavate alade osatähtsuse suurust proovialal.   

Põllud kuulusid järgnevatele ettevõtetele ja eraisikutele: Ervi Jaan, Üllar Kaaver, Kalle 

Lehemets, Heino Kõrgeperv, Haage Agro, OÜ Rannu seeme, Tartu Agro ja Virila mõis. 

Kõikide proovialade rapsipõldudel, v.a LS1 omadel, kasutati mai alguses pestitsiide. 

 

 

 

Joonis 1. 18 prooviala ja nende jaotus looduslike, pool-looduslike ja mitteharitavate maastikuelementide 

osatähtsuse alusel, Tartumaal, 2013, M 1:1000. „SNH“ ehk maastikuelement, kaardi autor: Liis Vaino 
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Proovialad jagati nende looduslike, pool-looduslike ja mitteharitavate maastikuelementide 

osatähtsuse alusel kolme kategooriasse (maastikugradienti): kõrge (sisaldasid keskmiselt 38% 

looduslikke, pool-looduslikke ja mitteharitavaid alasid), keskmine (sisaldasid keskmiselt 22% 

maastikuelemente) või madal (sisaldasid keskmiselt 7% maastikuelemente). Tabelis 3 on 

toodud looduslike, pool-looduslike ja mitteharitavate alade osatähtsused ja kategooriad 

proovialade kaupa. 

 

Tabel 3. Proovialade maastikuelementide osatähtsused (%) ja nende kategooriad, Tartumaal, 

2013 

 

Prooviala 

number 

Looduslike 

maastikuelementide 

% 

Looduslike, pool-looduslike ja 

mitteharitavate alade osatähtsuse 

kategooria 

LS1 34 kõrge 

LS2 17 keskmine 

LS3 37,5 kõrge 

LS4 18,3 keskmine 

LS5 19,5 keskmine 

LS6 27,5 kõrge 

LS7 35,3 kõrge 

LS8 25,6 keskmine 

LS9 4,7 madal 

LS10 37,9 kõrge 

LS11 53 kõrge 

LS12 25 keskmine 

LS13 24 keskmine 

LS14 6 madal 

LS15 2,5 madal 

LS16 7 madal 

LS17 9,8 madal 

LS18 8,5 madal 
 

 

Looduslike maastikuelementide osatähtsus proovialadel selgitati Maa-ameti geoportaali 

ortofotode (Rannu 27–28.06.2010 (GSD 25), Konguta 02.06.2011 (GSD 25), Puhja 

28.06.2010 (GSD 25) ja Tähtvere 28.06.2010 (GSD 25)) põhjal, kust mõõdeti nende pindalad 

(välja jäeti maanteed, raudteed, veekogud, õuealad ja elumajad) ning proovialadel tehti 

andmete kontrolliks mõõtmised GPS-idega, mõõdetud pindalade põhjal arvutati protsendid. 



30 

 

Erinevad maastikuelemendid pidid paiknema üksteisest vähemalt 200 meetri kaugusel ja 

nende minimaalne pindala oli vähemalt 150 m
2
, et garanteerida minimaalne ökosüsteemi 

teenuste mõju. Kõik uurimisalused maastikuelemendid piirnesid rapsipõlluga vähemalt ühest 

küljest ja teisel pool elemente paiknesid samuti põllualad, et vältida võimalikke mõjusid 

taustal paiknevatelt kooslustelt.  

Uurimisalusteks maastikuelementide tüüpideks olid: 

 WA – looduslik või poollooduslik puudega ala, mets, võsastunud põld, kus põõsaste 

või puude võrade katvus oli üle 30%; 

 WL – lineaarne puudega ala, puiskoridor, kus põõsaste või puude võrade katvus oli 

üle 30%; 

 HL – lineaarne taimestikuga ala, põlluserv, rohuriba, kus põõsaste või puude võrade 

katvus oli alla 30%, võis sisaldada veekehasid (kraavi) ja külvatud rohttaimi;  

 HA – taimestikuga ala, rohumaa, kasutusest väljas olev põld, poollooduslik rohumaa, 

kus põõsaste või puude võrade katvus oli alla 30%; 

 FA – kattekultuuri või vahekultuuriga põld, haljaskesa, enamasti külvikorras 

liblikõielisi kultuure sisaldav kultuurpõld. 

Jaotamised „alaks“ (WA, HA, FA) või „ribaks“ (WL, HL) põhinesid nende pikkustel ja 

laiustel. Lineaarse „riba“ pikkus oli vähemalt 150 m ja laius 1,5–12,5 m ning „alade“ mõõdud 

olid vähemalt 60 x 60 m. Alad, mis ei kuulunud eeltoodud viie maastikuelemendi tüübi alla, 

moodustasid kategooria „muu“, mida arvestati maastikuelementide osatähtsuste arvutamisel  

kuid nende mõju nari-hiilamardika arvukusele või parasiteerituse tasemele ei uuritud.  

 

 

2.2. Naeri-hiilamardika valmikute arvukuse hindamine 

 

Uurimuse käigus selgitati maastikuelementide WA, WL, HA, HL ja FA mõju naeri-

hiilamardika valmikute arvukusele talirapsi põldudel. Põldudelt koguti 16. mail 2013. aastal, 

hiilamardika valmikuid kümnelt juhuslikult valitud rapsitaimelt, vastava maastikuelemendi 

servast 2 (5 taimelt) ja 20 m (5 taimelt) kauguselt põllu seest, kasutades standardset 

raputusmeetodit (Williams et al. 2003). Valitud taimi raputati kolme löögiga vastu 
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plastmassist anuma (12 x 24 x 4 cm) põhja, kuhu hiilamardikad kergesti õitest välja kukkusid. 

Mardikad loendati ja nende arv märgiti üles. Kokku raputati 6100 rohelise punga 

kasvustaadiumis (BBCH 53–55) olevat rapsitaime 61-lt maastikuelemendi kõrval paiknevalt 

põllult (tabel 4). Rapsitaimede kasvustaadium (BBCH) määrati Lancashire et al. 1991 alusel. 

 

Tabel 4. Maastikuelementide ja raputatud taimede arv, Tartumaal, 2013 

 

Maastikuelement Maastikuelementide arv Raputatud taimede arv 

Mets (WA)  12 1200 

Puiskoridor (WL)  13 1300 

Rohumaa (HA)  11 1100 

Rohuriba (HL)  15 1500 

Haljaskesa (FA) 10 1000 

Kokku 61 6100 
 

 

2.3. Naeri-hiilamardika vastsete arvukuse ja parasiteerituse taseme 

hindamine 

 

Naeri-hiilamardika vastsete arvukuse ja parasiteerituse taseme hindamiseks koguti 3. juunil 

2013. aastal rapsitaimede õisi nende täisõitsengu staadiumis (BBCH 65–67). Kõikides 

proovialades korjati õied kümnelt juhuslikult valitud rapsitaimelt kõigilt põldudelt, mis 

piirnesid vaadeldavate maastikuelementidega. Kokku hinnati parasiteerituse taset 600-lt 

taimelt, 59-lt erineva maastikuelemendiga piirnevalt põllult (tabel 5). Õied korjati iga 

elemendi servast 2 (5 taimelt) ja 10 m (5 taimelt) kauguselt põllu seest. Iga taime õied korjati 

eraldi kotikestesse, märgistati ja viidi laborisse lahkamisele. Õitest leitud naeri-hiilamardika 

vastsed loendati ja korjati kokku (igalt taimelt eraldi küvettidesse (eppendorf 0,25 ml), millele 

lisati prooviala andmed). Lahkamise meetodiga oli võimalik kätte saada ka pungades olevad 

noored vastsed, kes lihtsalt raputamisega välja ei kukuks. Lisaks loendati ka teised leitud 

vastsed (näiteks kapsakoi Plutella xyostella omad). Kogutud vastseid säilitati destilleeritud 

vees, –20 °C juures. Teise kasvujärgu vastsed lahati laboris mikroskoobi all kasutades rohelist 

toiduvärvi, et näha ka valgeid ja läbipaistvaid parasitoidide mune ja vastseid. Kõik leitud 
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parasitoidide vastsed ja munad loendati, identifitseeriti kasutades Osborne (1960) määrajat 

ning saadud andmete põhjal arvutati parasiteerituse ja multiparasiteerituse tasemed.  

 

Tabel 5. Maastikuelementide ja nendega piirnenud rapsipõldudelt kogutud taimede arv, 

Tartumaal, 2013 

 

Maastikuelement Maastikuelementide arv (tk) Taimede arv, millelt korjati 

õied (tk) 

Mets (WA)  12 120 

Puiskoridor (WL)  13 130 

Rohumaa (HA)  11 110 

Rohuriba (HL)  14 140 

Haljaskesa (FA) 9 100 

Kokku 59 600 
 

 

2.4. Andmete statistiline analüüs 

 

Statistiliseks analüüsiks kasutati programme MS Excel 2010 ja Statistica 12 (StatSoft Inc. 

USA). Vastsete parasiteerituse tasemed arvutati naeri-hiilamardika teise kasvujärgu vastsete 

lahkamistulemuste põhjal. Maastikuelementide, maastikugradientide ja proovialade mõju 

hindamiseks naeri-hiilamardika valmikute ja vastsete arvukusele ning vastsete parasiteerituse 

tasemele kasutati Kruskal-Wallis analüüsi. Maastikuelementide ja maastikugradientide 

omavaheliste erinevuste võrdlemiseks valmikute ja vastsete arvukuse ning parasiteerituse 

taseme vahel kasutati post-hoc unequal N HSD testi. Hiilamardikate arvukuse erinevust 

proovialade vahel analüüsiti kasutades Duncan testi. Maastikuelementide ja maastiku-

gradientide mõju valmikute ja vastsete arvukuse ning vastsete parasiteerituse tasemete 

võrdlemiseks põlluservas ja põllu sees paiknenud alade vahel kasutati Mann-Whitney U testi. 

Erinevate näitajate (vastsete arvukus taimel, lahatud vastsete arv, parasiteeritud vastsete arv, 

parasiteerituse tase, multiparasiteeritud vastsete arv, multiparasiteerituse tase) omavaheliste 

korrelatsioonide leidmiseks kasutati Spearmanʼi korrelatsiooni. Statistiliste testide 

eksimistõenäosus oli väiksem kui 0,05%.  
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2.5. Töögrupp 

 

Kuna eksperiment oli töömahukas ja tuli läbi viia võimalikult lühikese aja jooksul, et andmed 

oleks omavahel võrreldavad ja rapsitaimed sarnastes kasvustaadiumites, moodustati 

töögrupid, mille juht oli Eve Veromann ja kuhu kuulusid (tähestikulises järjekorras): Katrin 

Jõgar, Martin Jürgenson, Riina Kaasik, Reet Karise, Gabriela Kovács, Kaire Lanno, Riin 

Muljar, Janne Mölder, Kaia Treier, Liis Vaino, Tuuli Vallisoo, Linda-Liisa Veromann. 

Antud töö autor osales välitöödel (naeri-hiilamardika valmikute loendamine, rapsiõite 

korjamine) ja nende ettevalmistamisel ning laboritöödel (rapsiõite lahkamine, naeri-

hiilamardika vastsete loendamine ning lahkamine ja parasitoidide identifitseerimine). 
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3.  TULEMUSED 

3.1. Naeri-hiilamardika valmikute arvukus 

 

Rohelise punga kasvustaadiumis (BBCH 53–55), 16. mail 2013, raputati erinevate 

maastikuelementidega piirnevatel rapsipõldudel kokku 6100 rapsitaime. Üldiselt oli mardikate 

arvukus madal kõikidel katsepõldudel, kokku loendati 3064 valmikut. Erinevate maastiku-

elementidega piirnevate põldude rapsitaimedelt leitud hiilamardikate koguarvukuses eristus 

kaks sarnase arvukusega rühma – puiskoridoride (WL) ja haljaskesadega (FA) piirnevad 

põllud (>700 mardika) ning ülejäänute maastikuelementidega piirnevad põllualad, millelt leiti 

üle 500 mardika (tabel 6). Kõige arvukamalt leiti hiilamardikaid FA (0,72 mardikat taime 

kohta) ja kõige vähem HL (0,34 mardikat taime kohta) kõrval asetsenud põldudelt.  

 

Tabel 6. Maastikuelementide, vaadeldud taimede ja loendatud naeri-hiilamardikate 

koguarvud (tk), Tartumaal, 2013 

 

Maastiku-

element 

Maastiku-

elementide 

arv 

Raputatud 

taimi 

Loendatud naeri-

hiilamardika 

valmikuid 

Loendatud naeri-

hiilamardika valmikuid 

taime kohta 

WA 12 1200 567 0,47 

WL 13 1300 746 0,57 

HA 11 1100 519 0,47 

HL 15 1500 516 0,34 

FA 10 1000 716 0,72 

Kokku 61 6100 3064  

 

 

Maastiku mitmekesisusel ehk maastikuelementide osatähtsuse suurusel (maastikugradiendil) 

oli oluline mõju mardikate arvukusele (KW-H(2,6100)=90,11; p<0,0001). Kõrge looduslike, 
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pool-looduslike ja mitteharitavate maastikuelementide osatähtsusega maastikes asuvatelt 

katsealadelt leiti hiilamardikaid kõige arvukamalt (keskmiselt 0,67±0,03 mardikat taime 

kohta). Keskmise osatähtsusega maastikes asuvatelt põldudelt leiti neid oluliselt vähem 

(0,49±0,03) ja madala osatähtsusega maastikest kõige vähem (0,28±0,03) (joonis 2).  

 

  

Joonis 2. Naeri-hiilamardika keskmine arvukus (±SE) erineva looduslike, pool-looduslike ja 

mitteharitavate maastikuelementide osatähtsusega maastikes asuvatel põldudel, Tartumaal, 

2013. High – kõrge, Inter – keskmine, Low – madal maastikuelementide osatähtsus, erinevad 

tähed tähistavad statistiliselt olulist erinevust (Unequal N HSD, p<0,05) 

 

 

Analüüsides hiilamardikate arvukuse erinevusi maastikugradientide kaupa erinevatel  

maastikuelementidel, osutus, et HA (joonis 3) ja WL-i (joonis 4) puhul oli kõige 

mitmekesisemas maastikus oluliselt rohkem valmikuid, kui keskmise ja madala mitme-

kesisusega maastikes (vastavalt KW-H(2,1100)=103,69; p<0,0001 ja KW-H(2,1300)=8,01; 

p=0,0018).  

 

a 

b 

c 
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Joonis 3. Naeri-hiilamardika keskmine arvukus (±SE) rohumaaga piirnevatel põllualadel 

erineva looduslike, pool-looduslike ja mitteharitavate maastikuelementide osatähtsusega 

maastikes, Tartumaal, 2013. High – kõrge, Inter – keskmine, Low – madal 

maastikuelementide osatähtsus, erinevad tähed tähistavad statistiliselt olulist erinevust 

(Unequal N HSD, p<0,05) 

 

 

 

Joonis 4. Naeri-hiilamardika keskmine arvukus (±SE) puiskoridoriga piirnevatel põllualadel 

erineva looduslike, pool-looduslike ja mitteharitavate maastikuelementide osatähtsusega 

maastikes, Tartumaal, 2013. High – kõrge, Inter – keskmine, Low – madal looduslike alade 

osatähtsus, erinevad tähed tähistavad statistiliselt olulist erinevust (Unequal N HSD, p<0,05) 

a 

b 

b 

a 

b 

b 
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Haljaskesa (FA) puhul leidus kõrge ja keskmise maastikuelementide osatähtsusega maastikes 

oluliselt rohkem naeri-hiilamardikate valmikuid kui madala mitmekesisusega maastikes (KW-

H(2,1000)=28,72; p<0,0001; joonis 5). 

 

 

Joonis 5. Naeri-hiilamardika keskmine arvukus (±SE) haljaskesaga piirnevatel põllualadel 

erineva looduslike, pool-looduslike ja mitteharitavate maastikuelementide osatähtsusega 

maastikes, Tartumaal, 2013. High – kõrge, Inter – keskmine, Low – madal looduslike alade 

osatähtsus, erinevad tähed tähistavad statistiliselt olulist erinevust (Unequal N HSD, p<0,05) 

 

 

Metsaga (WA) piirnenud põldude puhul leidus kõrge ja madala looduslike, pool-looduslike ja 

mitteharitavate maastikuelementidega maastikes kõige rohkem mardikaid ning keskmise 

osatähtsusega maastikes leidus neid oluliselt vähem (KW-H(2,1200)=43,21; p<0,0001; joonis 6). 

Rohuribaga (HL) piirnenud põldudelt leiti kõige rohkem mardikaid keskmise osatähtsusega 

maastikes asuvatelt põldudelt, mis erinesid oluliselt nii kõrge kui ka madala mitmekesisusega 

aladest. Kõige vähem mardikate valmikuid leiti madala osatähtsusega maastikest, mis samuti 

erinesid mõlemast teisest maastikugradiendist oluliselt (KW-H(2,1500)=90,18; p<0,0001; 

joonis 7). 

a 

b 

a 
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Joonis 6. Naeri-hiilamardika keskmine arvukus (±SE) metsaga piirnevatel põllualadel erineva 

looduslike, pool-looduslike ja mitteharitavate maastikuelementide osatähtsusega maastikes, 

Tartumaal, 2013. High – kõrge, Inter – keskmine, Low – madal looduslike alade osatähtsus, 

erinevad tähed tähistavad statistiliselt olulist erinevust (Unequal N HSD, p<0,05) 

 

 

 

Joonis 7. Naeri-hiilamardika keskmine arvukus (±SE) rohuribaga piirnevatel põllualadel 

erineva looduslike, pool-looduslike ja mitteharitavate maastikuelementide osatähtsusega 

maastikes, Tartumaal, 2013. High – kõrge, Inter – keskmine, Low – madal looduslike alade 

osatähtsus, erinevad tähed tähistavad statistiliselt olulist erinevust (Unequal N HSD, p<0,05) 

 

a a 

b 

a 

c 

b 
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Looduslike, pool-looduslike ja mitteharitavate maastikuelementide osatähtsuse kaupa erines 

seos mardikate arvukuse ja maastikuelementide vahel samuti oluliselt. Kõrge maastiku-

elementide osatähtsusega aladel esines kõige rohkem mardikaid HA, FA ja WL-iga 

piirnevatel põldudel (0,77–0,87±0,03 mardikat taime kohta), oluliselt vähem mardikaid leidus 

WA-ga piirnevatel põldudel (0,61±0,03) ja kõige madalam arvukus (0,33±0,03) esines HL-i 

kõrval olevatel põldudel (KW-H(4,2300)=55,61; p<0,0001; joonis 8). 

 

 

Joonis 8. Hiilamardikate keskmine arvukus erinevate maastikuelementidega piirnevatel 

talirapsi põldudel kõrge looduslike, pool-looduslike ja mitteharitavate maastikuelementide 

osatähtsusega maastikes, Tartumaal, 2013. Erinevad tähed tähistavad statistiliselt olulist 

erinevust (Unequal N HSD, p<0,05) 

 

 

Keskmise maastikugradiendiga aladel leiti oluliselt rohkem hiilamardikaid (keskmiselt 

0,84±0,02 taime kohta) FA-ga piirnevatelt põldudelt, mis erines oluliselt kõikidest ülejäänud 

põldudest (KW-H(4,2200)=117,99; p<0,0001; joonis 9). Võrreldes FA, WA ja HA-ga jäi 

mardikate arvukus HL-i ja WL-iga piirnevatel põldudel keskmisele tasemele (vastavalt 

0,53±0,02 ja 0,55±0,02 mardikat taime kohta) ning kõige vähem leiti mardikaid WA ja HA-ga 

piirnevatelt põldudelt (vastavalt 0,20±0,02 ja 0,22±0,02). 

 

a ab 
ab 

b 

c 
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Joonis 9. Hiilamardikate keskmine arvukus erinevate maastikuelementidega piirnevatel 

talirapsi põldudel keskmise looduslike, pool-looduslike ja mitteharitavate maastikuelementide 

osatähtsusega maastikes, Tartumaal, 2013. Erinevad tähed tähistavad statistiliselt olulist 

erinevust (Unequal N HSD, p<0,05) 

 

 

Madala maastikugradiendiga aladel leiti WA-ga piirnevatelt põldudelt, võrreldes teiste 

elementidega piirnevatega, oluliselt rohkem hiilamardikaid (0,61±0,02 mardikat taime kohta) 

(KW-H(4,1600)=125,61; p<0,0001; joonis 10). Võrreldes WA, HL-i ja HA-ga jäi mardikate 

arvukus FA ja WL-iga piirnevatel põldudel keskmisele tasemele (vastavalt 0,43±0,02 ja 

0,28±0,02 mardikat taime kohta) ning kõige vähem leiti mardikaid HL-i ja HA-ga piirnevatelt 

põldudelt (vastavalt 0,08±0,02 ja 0,07±0,02).  

Joonisel 11 on toodud hiilamardika valmikute arvukus kõigi kolme maastikugradiendi ja viie 

maastikuelemendi puhul. Osutus, et üldiselt on kõrge gradiendi puhul kõige suuremad 

mardikate arvukused ja madala puhul kõige väiksemad. Haljaskesa puhul jäävad kõrge ja 

keskmise osatähtsusega alade arvukused üsna sarnasteks ning metsa puhul teevad seda kõrge 

ja madala osatähtsustega maastikes asuvad alad. 

 

a 

b 

c c 

b 
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Joonis 10. Hiilamardikate keskmine arvukus erinevate maastikuelementidega piirnevatel 

talirapsi põldudel madala looduslike, pool-looduslike ja mitteharitavate maastikuelementide 

osatähtsusega maastikes, Tartumaal, 2013. Erinevad tähed tähistavad statistiliselt olulist 

erinevust (Unequal N HSD, p<0,05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 11. Hiilamardikate keskmine arvukus erinevate maastikuelementidega piirnevatel 

talirapsi põldudel kõrge, keskmise ja madala looduslike, pool-looduslike ja mitteharitavate 

maastikuelementide osatähtsusega maastikes, Tartumaal, 2013. SNH Type – 

maastikuelement, High – kõrge, Inter – keskmine, Low – madal maastikuelementide 

osatähtsus 

c c 

b 

b 

a 
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Proovialal oli hiilamardika arvukusele oluline mõju (KW-H(17,6100)=1529,66; p<0,0001; joonis 

12). Kõige rohkem mardikaid leiti maastikusektorist LS1 (keskmiselt 2,64±0,01 taime kohta) 

ja see erines oluliselt kõikidest teistest proovialadest (Unequal N HSD, p<0,05). Ka LS8 ja 

LS12 põldudelt leiti oluliselt rohkem mardikaid kui ülejäänud põllualadelt (v.a. LS1) – 

keskmiselt 1,33(±0,01) ja 1,32(±0,01) mardikat taime kohta, neile järgnesid LS18 (0,84±0,01) 

ja LS11 (0,71±0,01). Ülejäänud aladel varieerusid mardikate keskmised arvukused 0,05–

0,56(±0,01) isendit taime kohta ning kõige väiksem arvukus esines LS17 (0,05±0,01).  

 

 

Joonis 12. Naeri-hiilamardikate keskmine arvukus erinevate maastikuelementidega 

piirnevatel talirapsi põldudel erinevatel proovialadel, Tartumaal, 2013. Maastikusektor – 

prooviala, erinevad tähed tähistavad statistiliselt olulist erinevust (Duncan test, p<0,05) 

 

 

Erinevate maastikuelementidega piirnevatel põldudel kokku (arvestamata maastikugradienti) 

oli hiilamardikate arvukus raputamise ajal küll suhteliselt madal – kõigest 0,34–0,72(±0,01) 

mardikat taime kohta, kuid siiski tuli välja, et maastikuelemendil oli nende arvukusele oluline 

mõju (KW-H(4,6100)=105,07; p<0,0001; joonis 13). FA kõrval paiknevatelt põldudelt leiti 

kõige rohkem mardikaid (keskmiselt 0,72±0,01) ja see erines kõikidest teistest maastiku-

elementidest oluliselt (Unequal N HSD, p<0,05). Sellele järgnesid WL, HA ja WA kõrval 
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paiknevad põllud (vastavalt 0,57±0,01; 0,47±0,01 ja 0,47±0,01 mardikat taime kohta). Kõige 

vähearvukamalt esines mardikaid HL-iga piirnevatel põldudel (0,34±0,01). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 13. Hiilamardikate keskmine arvukus erinevate maastikuelementidega piirnevatel 

talirapsi põldudel, Tartumaal, 2013. Erinevad tähed tähistavad statistiliselt olulist erinevust 

(Unequal N HSD, p<0,05) 

 

 

Katsetaimede asukohal rapsipõllu sees oli kahjuri valmikute arvukusele oluline mõju (KW-

H(1,6100)=5,49; p=0,02). Hiilamardikaid leiti oluliselt vähem põllu sees asuvatelt taimedelt (20 

m põlluservast) kui põlluserva aladelt (2 m põlluservast) (joonis 14, tabel 7). 
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Joonis 14. Hiilamardikate keskmine arvukus talirapsi põldudel põllu servas ja sees, 

Tartumaal, 2013. Edge – 2 m põlluservast, Internal – 20 m põllu servast, tärniga tähistatud 

statistiliselt oluline erinevus (Mann-Whitney U Test, p<0,05) 

 

 

Tabel 7. Naeri-hiilamardika keskmine (±SE) arvukus erinevate maastikuelementidega 

piirnevate põldude servast 2 ja 20 m kaugusel põllu sees 

 

Maastikuelement 2 m põlluservast (mardikat taime 

kohta) 

20 m põlluservast (mardikat taime 

kohta) 

Heinamaa (HA) 0,53±0,05 0,41±0,05 

Rohuriba (HL) 0,36±0,03 0,33±0,03 

Mets (WA) 0,45±0,04 0,50±0,05 

Puiskoridor (WL) 0,60±0,06 0,55±0,06 

Haljaskesa (FA) 0,78±0,06 0,65±0,05 
 

 

Maastikugradiendil ja maastikuelemendil oli oluline mõju valmikute arvukusele põllu servast 

2 m ja 20 m kaugusel olevatel aladel (joonis 15). Kõrge maastikuelementide osatähtsusega 

aladel oli HA ja HL-i kõrval olevatel põldudel servast 2 m kaugusel oluliselt rohkem 

mardikaid kui 20 m kaugusel (vastavalt KW-H(1,500)=5,63; p=0,02 ja KW-H(1,500)=4,66; 

p=0,03). WL-i kõrval olevatel põldudel oli sarnane tendents, kuid statistiliselt oluline erinevus 

puudus (KW-H(1,500)=0,91; p=0,34). FA ja WA kõrval paiknevatel põldudel oli mardikate 

* 
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arvukus erinevatel kaugustel põlluservast sarnane (vastavalt KW-H(1,300)=1,10; p=0,30 ja KW-

H(1,500)=0,93; p=0,33). 

 

 

Joonis 15. Hiilamardikate keskmine arvukus erinevate maastikuelementide osatähtsusega 

maastikes, erinevate maastikuelementidega piirnevatel talirapsi põldudel põllu servast 2 ja 20 

m kaugusel põllu sees Tartumaal, 2013; e – 2 m põlluservast, i – 20 m põllu servast, H – 

kõrge maastikuelementide osatähtsusega alad, I – keskmise maastikuelementide osatähtsusega 

alad, L – madala maastikuelementide osatähtsusega alad 

 

 

Keskmise maastikuelementide osatähtsusega aladel oli FA kõrval paiknevatel põldudel 2 m 

kaugusel servast oluliselt rohkem mardikaid kui 20 m kaugusel (KW-H(1,400)=8,00; p=0,005). 

Ülejäänud maastikuelementide puhul ei leitud statistiliselt olulisi erinevusi (WA: KW-

H(1,400)=1,12; p=0,29; HL: KW-H(1,600)=3,30; p=0,07; WL: KW-H(1,500)=0,09; p=0,77; HA: 

KW-H(1,300)=0,33; p=0,56).  

Madala maastikuelementide osatähtsusega aladel leiti WL-i kõrval paiknevatel põldudel 2 

m kaugusel servast oluliselt rohkem mardikaid kui 20 m kaugusel (KW-H(1,300)=8,86; 

p=0,003). Ülejäänud maastikuelementide puhul statistiliselt olulisi erinevusi ei leitud (HL:  

KW-H(1,400)=2,69; p=0,10; HA: KW-H(1,300)=0,27; p=0,61; FA: KW-H(1,300)=1,38; p=0,02 ja 

WA: KW-H(1,300)=0,17; p=0,68).  
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3.2. Naeri-hiilamardika vastsete arvukus ja parasiteerituse tase 

 

Rapsitaimede täisõitsengu staadiumis (BBCH 65–67), 3. juunil 2013, korjati erinevate 

looduslike, pool-looduslike ja mitteharitavate maastikuelementidega piirnevatelt rapsi-

põldudelt kokku 600 taimelt kõik õied, mis laboris lahati hiilamardikate vastsete leidmiseks. 

Kokku hinnati vastsete arvukust ja parasiteerituse taset 59 erineva maastikuelemendiga 

piirnevalt rapsipõllult (tabel 5). Lahatud õitest leiti kokku 12 215 naeri-hiilamardika vastset, 

millest lahati 11 138 teise kasvujärgu vastset. Parasiteeritud vastseid leiti kokku 3 529, mis 

teeb koguarvust 30,8%; nendest olid multiparasiteeritud 1 331 vastset (s.o parasiteeritud 

vastsetest 36,3% ja koguarvust 12%). 

Maastikuelementide osatähtsuse suurusel (maastikugradiendil) ei olnud vastsete arvukusele 

taimel olulist mõju (KW-H(2,600)=3,65; p=0,16). Siiski joonistus välja üldine tendents, kus 

kõrge maastikugradiendiga vaatlussektorites leiti taime kohta keskmiselt kõige rohkem 

vastseid (26,53±3,35), keskmise osatähtsusega aladel vähem (17,10±1,36) ja madala 

osatähtsusega aladel kõige vähem (15,75±1,89) (joonis 16). 

 

 

 

Joonis 16. Naeri-hiilamardika vastsete keskmine arvukus (±SE) taimel erineva looduslike, 

pool-looduslike ja mitteharitavate maastikuelementide osatähtsusega maastikes asuvatel 

põldudel, Tartumaal, 2013. High – kõrge, Inter – keskmine, Low – madal maastikuelementide 

osatähtsus 

KW-H(2;600)=3,6510; p=0,1611 
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Proovialal oli vastsete arvukusele oluline mõju (KW-H(17,600)=165,02; p<0,0001; joonis 17). 

LS1 (kõrge maastikugradiendiga ala) leiti kõige rohkem vastseid (keskmiselt 99,98±14,01 

vastset taime kohta) ja see erines kõikidest teistest proovialadest oluliselt (Unequal N HSD, 

p<0,05). Ülejäänud aladel oli juba oluliselt vähem vastseid, LS14 (madala maastiku-

gradiendiga ala) põldudel leiti 44,90(±14,76) vastset ja teistelt aladelt juba alla 30 vastse 

taime kohta.  

Maastikuelementide osatähtsusel oli oluline mõju parasiteeritud vastsete arvukusele taimel 

(KW-H(2,600)=19,17; p=0,001; joonis 18). Kõrge maastikuelementide osatähtsusega 

proovialadelt leiti parasiteeritud vastseid kõige arvukamalt (keskmiselt 9,51±1,35 vastset 

taime kohta). Keskmise ja madala looduslike, pool-looduslike ja mitteharitavate 

maastikuelementide osatähtsusega maastikes asuvatelt põldudelt oluliselt vähem (vastavalt 

4,30±0,44 ja 2,74±0,40).  

 

 

Joonis 17. Naeri-hiilamardikate vastsete keskmine arvukus (±SE) taimel talirapsi põldudel 

erinevatel proovialadel (LS), Tartumaal, 2013. Maastikusektor – prooviala, erinevad tähed 

tähistavad statistiliselt olulist erinevust (Duncan test, p<0,05) 
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KW-H(17;600)=165,0225; p=0,0000 
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Joonis 18. Parasiteeritud naeri-hiilamardika vastsete keskmine arvukus (±SE) taime kohta  

erineva looduslike, pool-looduslike ja mitteharitavate maastikuelementide osatähtsusega 

maastikes asuvatel põldudel, Tartumaal, 2013. High – kõrge, Inter – keskmine, Low – madal 

looduslike alade osatähtsus, erinevad tähed tähistavad statistiliselt olulist erinevust (Unequal 

N HSD, p<0,05) 

 

 

Sarnaselt vastsete arvukusele sõltus ka parasiteeritud vastsete arvukus oluliselt proovialast 

(KW-H(17,600)=130,78; p<0,0001; joonis 19). LS1 leiti kõige rohkem parasiteeritud vastseid 

(keskmiselt 38,68±5,67 parasiteeritud vastset taime kohta) ja see erines oluliselt kõikidest 

teistest proovialadest (Unequal N HSD, p<0,05). Ülejäänud aladel oli juba oluliselt vähem 

parasiteeritud vastseid, LS14 põldudel leiti 12(±3,85) ning järgnevatelt aladelt juba ainult kuni 

10 parasiteeritud vastset taime kohta. Kõige vähem leidus neid LS9 aladel (1,37±0,39). 
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KW-H(2;600)=19,1725; p=0,0001 
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Joonis 19. Parasiteeritud naeri-hiilamardika vastsete keskmine arvukus (±SE) taime kohta 

talirapsi põldudel erinevatel proovialadel (LS), Tartumaal, 2013. Maastikusektor – prooviala, 

erinevad tähed tähistavad statistiliselt olulist erinevust (Duncan test, p<0,05) 

 

 

Maastikuelementide osatähtsusel oli vastsete parasiteerituse tasemele oluline mõju (KW-

H(2,522)=29,42; p<0,0001; joonis 20). Kõrge osatähtsusega maastikes asuvatel katsealadel oli 

kõrgeim parasiteerituse tase (39,59±2,35%), keskmise ja madala osatähtsustega aladel olid 

juba oluliselt madalamad tasemed (vastavalt 27,85±1,98% ja 21,77±2,15%). Parasiteerituse 

taseme tõustes üle 30–40% kahandavad parasitoidid oluliselt kahjurite populatsioonide 

suuruseid, hoides need allpool majandusliku kahju tekitamise piiri. 
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KW-H(17;600)=130,7843; p=0,0000 
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Joonis 20. Naeri-hiilamardika keskmine parasiteerituse tase (±SE) erineva looduslike, pool-

looduslike ja mitteharitavate maastikuelementide osatähtsusega maastikes asuvatel põldudel, 

Tartumaal, 2013. High – kõrge, Inter – keskmine, Low – madal looduslike alade osatähtsus. 

Erinevad tähed tähistavad statistiliselt olulist erinevust (Unequal N HSD, p<0,05). Punase 

joonega on märgitud parasiteerituse tase, millest kõrgemal hoiavad parasitoidid kahjurite 

populatsiooni suuruse allpool majandusliku kahju tekitamise piiri 

 

 

Ka proovialal oli vastsete parasiteerituse tasemele oluline mõju (KW-H(17,522)=53,47; 

p<0,0001). Keskmised parasiteerituse tasemed olid enamasti kõrged, kõige kõrgem LS3 

(keskmiselt 52,53±6,30%) ja kõige madalam LS16 (10,13±2,48%) põldudel (joonis 21). 

Keskmine parasiteerituse tase jäi alla 30% keskmise maastikugradiendiga aladest LS2 

(28,37±3,75), LS5 (29,01±5,04), LS8 (23,30±4,72) ja LS13 (23,55±3,88) põldudel ning 

madala maastikugradiendiga aladest LS9 (24,28±5,52), LS14 (24,42±4,53), LS16 

(10,13±2,48), LS17 (25,35±6,35) ja LS18 (22,41±5,12) põldudel. 

Maastikuelementide osatähtsusel oli oluline mõju multiparasiteeritud vastsete arvukusele 

(KW-H(2,600)=21,07; p<0,0001). Kõrge osatähtsusega maastikes leidus oluliselt rohkem 

multiparasiteeritud vastseid (keskmiselt 3,47±0,49) kui keskmise (1,76±0,22) või madala 

(1,03±0,17) osatähtsusega aladel. Lisaks oli proovialal oluline mõju multiparasiteeritud 

vastsete arvukusele (KW-H(17,600)=117,03; p<0,0001). Üldiselt olid multiparasiteeritud 

vastsete arvukused madalad ja otseselt seotud vastsete arvukusega (tabel 8). 
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KW-H(2;522)=29,4170; p=0,0000 
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Joonis 21. Naeri-hiilamardikate vastsete parasiteerituse keskmine tase (%±SE) taime kohta 

erinevate proovialade (LS) talirapsi põldudel erinevate looduslike, pool-looduslike ja 

mitteharitavate maastikuelementide osatähtsusega vaatlusaladel, Tartumaal, 2013. Erinevad 

tähed tähistavad statistiliselt olulist erinevust (Duncan test, p<0,05) 

 

 

Tabel 8. Naeri-hiilamardikate vastsete multiparasiteerituse keskmine arvukus (±SE) taimel 

erinevate maastikuelementidega piirnevatel talirapsi põldudel erinevatel proovialadel, 

kahaneva arvukusega ja maastikuelementide osatähtsused, Tartumaal, 2013. Erinevad tähed 

tähistavad statistiliselt olulist erinevust (Duncan test, p<0,05) 

 

Prooviala Keskmine multiparasiteeritud 

vastsete arv 

Maastikuelementide osatähtsused 

LS1 13,10±2,14 a kõrge 

LS14 4,80±1,39 ab  madal 

LS8 2,95±1,29 b keskmine 

LS2 2,87±0,59 b  keskmine 

LS12 2,00±0,48 b keskmine 

LS11 1,87±0,57 b kõrge 

LS3 1,85±0,46 b  kõrge 



52 

 

Prooviala Keskmine multiparasiteeritud 

vastsete arv 

Maastikuelementide osatähtsused 

LS5 1,65±0,51 b keskmine 

LS6 1,50±0,43 b kõrge 

LS15 1,33±0,46 b madal 

LS10 1,20±0,29 b kõrge 

LS13 1,12±0,31 b keskmine 

LS4 1,03±0,38 b keskmine 

LS7 0,95±0,31 b kõrge 

LS18 0,90±0,29 b madal 

LS16 0,70±0,27 b madal 

LS17 0,65±0,26 b madal 

LS9 0,30±0,15 b madal 
 

 

Maastikuelementide osatähtsusel ei olnud olulist mõju multiparasiteerituse tasemele (KW-

H(2,377)=2,76; p=0,25; joonis 22). Siiski on näha, et keskmise (keskmiselt 37,86±2,77%) ja 

kõrge osatähtsusega maastikes (37,51±2,45%) oli põldudel esinenud multiparasiteerituse tase 

mõnevõrra kõrgem kui madala osatähtsusega maastikes (31,71±3,49%). 

 

 

Joonis 22. Naeri-hiilamardika keskmine multiparasiteerituse tase (±SE) erineva looduslike, 

pool-looduslike ja mitteharitavate maastikuelementide osatähtsusega maastikes asuvatel 

talirapsi põldudel, Tartumaal, 2013. High – kõrge, Inter – keskmine, Low – madal looduslike 

alade osatähtsus 

 

KW-H(2;377)=2,7567; p=0,2520 
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Proovialal ei olnud olulist mõju vastsete multiparasiteerituse tasemele (KW-H(17,377)=14,63; 

p<0,62). Multiparasiteerituse tasemed olid, sarnaselt parasiteerituse tasemetele, üsna kõrged 

jäädes peamiselt 30–50% vahele, kuid statistiliselt olulisi erinevusi proovialade vahel ei leitud 

(tabel 9). 

 

Tabel 9. Naeri-hiilamardikate vastsete multiparasiteerituse keskmine tase (±SE) taime kohta 

erinevate maastikuelementidega piirnevatel talirapsi põldudel erinevatel proovialadel, 

kahaneva arvukusega ja maastikuelementide osatähtsused, Tartumaal, 2013 

 

Prooviala Multiparasiteerituse tase, % Maastikuelementide osatähtsuse kategooria 

LS4 48,37±9,81 keskmine 

LS3 46,39±6,21 kõrge 

LS7 45,77±8,86 kõrge 

LS18 41,42±8,86 madal 

LS11 40,08±7,06 kõrge 

LS8 39,24±8,39 keskmine 

LS13 38,38±6,83 keskmine 

LS5 37,14±6,17 keskmine 

LS15 36,86±9,15 madal 

LS14 36,17±5,81 madal 

LS2 34,94±5,29 keskmine 

LS10 33,11±5,61 kõrge 

LS1 32,59±3,03 kõrge 

LS12 32,10±4,02 keskmine 

LS6 30,16±6,80 kõrge 

LS17 30,13±10,48 madal 

LS9 27,38±9,98 madal 

LS16 21,97±5,49 madal 
 

 

Taimeproovide võtmise asukohal rapsipõllu sees ei olnud olulist mõju vastsete arvukusele 

(Mann-Whitney p=0,20), parasiteeritud vastsete arvukusele (Mann-Whitney p=0,55), 

parasiteerituse tasemele (Mann-Whitney p=0,35), multiparasiteeritud vastsete arvukusele 

(Mann-Whitney p=0,32) ega ka multiparasiteerituse tasemele (Mann-Whitney p=0,63).  

Spearman´i korrelatsiooni koefitsiendi (p<0,05 juures) järgi olid omavahel oluliselt seotud 

peaaegu kõik näitajad (tabel 10). Ainukesena ei olnud statistiliselt olulised taimedel olevate 

vastsete arvu ja lahatud vastsete arvu ning multiparasiteerituse vahelised seosed. Vastsete 
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arvukus taimel oli parasiteeritud vastsete arvuga tugevasti seotud (r=0,68) kuid parasiteerituse 

tasemega nõrgalt (r=0,14). Parasiteeritud ja multiparasiteeritud vastsete arvu vahel oli tugev 

seos (r=0,86). 

 

Tabel 10. Spearman´i korrelatsiooni koefitsiendid (p<0,05 juures). Rohelisega märgitud 

tugevad (r>0,7), sinisega keskmised (r=0,3–0,7) ja punasega nõrgad (r<0,3) seosed 

 

 Vastsete 

arvukus 

taimel 

Lahatud 

vastsete 

arvukus 

Parasiteeri-

tud vastsete 

arvukus 

Parasiteeri-

tuse tase 

Multiparasi-

teeritud 

vastsete 

arvukus 

Multiparasi-

teerituse tase 

Vastsete 

arvukus taimel 

 0,87 0,68 0,14 0,56 -0,02 

Lahatud 

vastsete 

arvukus 

0,87  0,77 0,15 0,64 0,01 

Parasiteeritud 

vastsete 

arvukus 

0,68 0,77  0,71 0,86 0,22 

Parasiteerituse 

tase 

0,14 0,15 0,71  0,62 0,30 

Multiparasi-

teeritud 

vastsete 

arvukus 

0,56 0,64 0,86 0,62  0,65 

Multiparasi-

teerituse tase 

-0,02 0,01 0,22 0,30 0,65  

 

 

Maastikuelemendil oli oluline mõju kahjuri vastsete arvukusele taimel (KW-H(4,600)=16,99; 

p=0,0019; joonis 23). Kõige rohkem vastseid leidus FA-ga piirnevatel põldudel (keskmiselt 

35,72±6,37 vastset taime kohta), HA kõrvalistelt põldudelt leiti keskmiselt 21,07(±3,31) 

vastset ning neile järgnesid WA (19,34±2,69), WL (15,82±2,12) ja HL (13,91±1,31). 

Maastikuelemendil ei olnud parasiteeritud vastsete arvukusele olulist mõju (KW-H(4,377)=2,59; 

p=0,63; joonis 24), kuigi FA puhul oli parasiteeritud vastsete arvukus kõige suurem 

(keskmiselt 9,93±2,42 vastset taimel). HA puhul oli parasiteeritud vastsete arvukus 

5,86(±1,08), WL puhul 5,62(±0,99), WA puhul 5,43(±1,15) ja HL puhul 3,63(±0,42).  
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Joonis 23. Naeri-hiilamardika vastsete keskmine arvukus (±SE) taimel erinevate looduslike, 

pool-looduslike ja mitteharitavate maastikuelementidega piirnevatel talirapsi põldudel, 

Tartumaal, 2013. Erinevad tähed tähistavad statistiliselt olulist erinevust (Duncan test, 

p<0,05) 

 

 

 

Joonis 24.  Parasiteeritud naeri-hiilamardika vastsete keskmine arvukus (±SE) taimel 

erinevate looduslike, pool-looduslike ja mitteharitavate maastikuelementidega piirnevatel 

talirapsi põldudel, Tartumaal, 2013  
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KW-H(4;600)=16,9873; p=0,0019 

KW-H(4;377)=2,5891; p=0,6288 
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Maastikuelemendil ei olnud olulist mõju parasiteerituse tasemele (KW-H(4,522)=1,59; p=0,81), 

multiparasiteeritud vastsete arvukusele (KW-H(4,600)=3,86; p=0,42) ega ka multiparasiteerituse 

tasemele (KW-H(4,600)=5,18; p=0,27). Keskmised parasiteerituse tasemed olid HL kõrval 

paiknenud põllualadel 33,37(±2,87)%, WL: 31,31(±2,74)%, HA: 30,71(±3,26)%, WA kõrval 

29,30(±2,78)% ja FA: 28,42(±3,04)%.  

Kõrge maastikuelementide osatähtsuse puhul ei olnud maastikuelementidel olulist mõju 

vastsete arvukusele (KW-H(4,230)=1,25; p=0,87), parasiteeritud vastsete arvukusele (KW-

H
(4,230)

=0,80; p=0,94), parasiteerituse taseme (KW-H
(4,201)

=0,78; p=0,94), multiparasiteeritud 

vastsete arvukusele (KW-H
(4,230)

=0,38; p=0,98) ega multiparasiteerituse tasemele (KW-

H(4,162)=4,53; p=0,34; tabel 11). 

 

Tabel 11. Keskmised näitajad (±SE) kõrge maastikuelementide osatähtsusega alade puhul, 

kõige positiivsemad/ soovitumad väärtused on märgitud rohelisega, kõige negatiivsemad/ 

mittesoovitumad punasega 

 

 FA HA WA WL HL 

Vastsete arvukus 

taimel 

59,07±19,41 22,88±5,95 27,28±5,77 21,68±4,30 14,78±1,96 

Parasiteeritud 

vastsete arvukus 

19,90±7,57 8,94±2,17 9,72±2,57 9,18±2,24 3,96±0,65 

Parasiteerituse tase, 

% 

39,50±7,22 42,37±6,09 36,10±4,26 39,66±4,22 40,56±5,18 

Multiparasiteeritud 

vastsete arvukus 

5,70±2,28 3,40±1,00 3,44±1,01 3,94±1,04 1,74±0,35 

Multiparasiteerituse 

tase, % 

27,90±6,24 38,31±5,18 37,35±5,03 35,97±5,16 44,13±5,80 

 

 

Keskmise maastikuelementide osatähtsuse puhul oli maastikuelementidel oluline mõju 

vastsete arvukusele taimel (KW-H
(4,210)

=27,74; p<0,00001; joonis 25). Olulist mõju ei olnud 

parasiteeritud vastsete arvukusele (KW-H
(4,210)

=8,99; p=0,06), parasiteerituse taseme (KW-

H(4,185)=2,33; p=0,68), multiparasiteeritud vastsete arvukusele (KW-H(4,210)=9,07; p=0,59) ega 

multiparasiteerituse tasemele (KW-H(4,127)=0,80; p=0,94; tabel 12). 
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Joonis 25. Naeri-hiilamardika keskmine vastsete arvukus taimel erinevate maastiku-

elementidega piirnevatel põllualadel keskmise looduslike, pool-looduslike ja mitteharitavate 

maastikuelementide osatähtsusega maastikes, Tartumaal, 2013. Erinevad tähed tähistavad 

statistiliselt olulist erinevust (Unequal N HSD, p<0,05) 

 

 

Tabel 12. Keskmised näitajad (±SE) keskmise maastikuelementide osatähtsusega alade puhul, 

kõige positiivsemad/ soovitumad väärtused on märgitud rohelisega, kõige negatiivsemad/ 

mittesoovitumad punasega 

 

 FA HA WA WL HL 

Vastsete arvukus 

taimel 

29,63±3,49 15,58±2,92 11,45±2,19 14,40±2,90 15,26±2,79 

Parasiteeritud 

vastsete arvukus 

6,45±1,03 4,12±1,16 3,05±0,68 3,88±1,03 4,08±0,87 

Parasiteerituse tase, 

% 

27,63±3,58 23,82±4,36 33,69±5,20 25,06±4,42 28,93±4,49 

Multiparasiteeritud 

vastsete arvukus 

2,48±0,44 1,80±0,88 1,00±0,25 1,92±0,63 1,60±0,38 

Multiparasiteerituse 

tase, % 

38,66±4,82 31,70±5,42 37,70±7,53 40,23±7,09 38,93±5,60 

 

 

a 

b 

b 

b 
b 

KW-H(4;210)=27,7354; p=0,0000 
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Madala maastikuelementide osatähtsuse puhul oli maastikuelementidel oluline mõju 

vastsete arvukusele taimel (KW-H(4,160)=14,15; p=0,01) ja parasiteerituse tasemele (KW-

H(4,136)=9,51; p=0,05). Olulist mõju ei leitud parasiteeritud vastsete arvukusele (KW-

H(4,160)=5,23; p=0,26), multiparasiteeritud vastsete arvukusele (KW-H(4,160)=1,61; p=0,81) ega 

multiparasiteerituse tasemele (KW-H(4,88)=1,85; p=0,76; tabel 13). 

 

Tabel 13. Keskmised näitajad (±SE) madala maastikuelementide osatähtsusega alade puhul, 

kõige positiivsemad/ soovitumad väärtused on märgitud rohelisega, kõige negatiivsemad/ 

mittesoovitumad punasega. Erinevad tähed tähistavad statistiliselt olulist erinevust 

maastikuelementide vahel (p<0,05) 

 

 FA HA WA WL HL 

Vastsete arvukus 

taimel 

20,50±5,96a 23,60±6,44a 16,63±3,13a 8,40±2,61b 11,15±1,71b 

Parasiteeritud 

vastsete arvukus 

4,60±1,60 2,43±0,55 1,47±0,55 2,60±0,91 2,65±0,57 

Parasiteerituse tase, 

% 

17,66±4,52a 20,63±4,46a 12,46±3,65b 27,44±5,21a 29,39±5,02a 

Multiparasiteeritud 

vastsete arvukus 

1,67±0,61 0,87±0,28 0,70±0,28 0,97±0,42 0,98±0,28 

Multiparasiteerituse 

tase, % 

25,87±5,70 24,91±6,73 39,12±9,43 33,70±10,21 35,34±7,02 

 

 

Erinevate maastikuelementidega saaks seega keskmise looduslike, pool-looduslike ja 

mitteharitavate alade osatähtsusega maastikes mõjutada kahjurite vastsete arvukust taimel 

ning madala osatähtsusega maastikes kahjurite vastsete arvukust taimel ja vastsete 

parasiteerituse taset, kuna neile oli maastikuelemendi tüübil oluline mõju.  
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4. ARUTELU 

4.1. Naeri-hiilamardika valmikute arvukus 

 

Naeri-hiilamardikate arvukus oli üldiselt madal kõikidel katsepõldudel, kuid kõige rohkem 

leidus neid kõrge looduslike, pool-looduslike ja mitteharitavate alade osatähtsusega 

maastikes, haljaskesa kõrval olnud põldudel ja kõige vähem madala osatähtsusega maastikes, 

rohuriba kõrval paiknenud põllualadel. Mardikate arvukust mõjutas oluliselt maastiku 

mitmekesisus (ehk maastikugradient), maastikuelemendi tüüp, prooviala ja katsetaimede 

asukoht rapsipõllu sees. 

Kuigi hiilamardika valmikud väljuvad talvitumiskohtadest varakevadel, õhutemperatuuri 

tõustes üle 10 °C ning rapsipõldudele lennatakse 12 °C juures (Alford 2003) ja 2013. aasta 

keskmine temperatuur maikuus oli 13,1 °C, mis oli kõrgem paljuaastasest keskmisest, leiti 

katsepõldudelt vähe hiilamardika valmikuid. Võimalik, et eelneva jaheda aprilli (keskmine 

temperatuur oli 2,9 °C, paljuaastane keskmine 3,9 °C) ja vihmasema mai tõttu olid 

hiilamardikad veel talvitumiskohtade lähikonnas ning toitusid mitmesugustel õitsevatel 

taimedel ning nende arvukus võis tõusma hakata alles juuni alguses. Hiilamardika valmikute 

arvukust mõjutavad oluliselt ka eelmisel aastal põllul ja selle lähipiirkonnas kasvanud 

kultuurid – kui neil rapsi ei kasvatatud, siis talvitub seal vähe mardikaid (Zaller et al. 2008a, 

2008b, Moser et al. 2009, Scheid et al. 2011). 

Käesolevas töös leiti, et maastiku mitmekesisusel oli mardikate arvukusele oluline mõju. 

Kõige arvukamalt leiti valmikuid kõrge looduslike, pool-looduslike ja mitteharitavate 

osatähtsusega maastike katsepõldudelt, oluliselt vähem juba keskmise osatähtsusega 

maastikest ja madala osatähtsusega aladelt kõige vähem. Saadud tulemus on mõnevõrra 

üllatav, kuna kahjurite probleemiks muutumist seostatakse just heterogeensete maastike 

muutumist monotoonseteks (Thies & Tscharntke 1999, Dormann et al. 2007, Thies & 

Tscharntke 2010). Kuna homogeensetes maastikes on kergem levida ja leidub rohkelt toitu 

(Ekbom 2010), võiks eeldada, et just need soodustavad kahjurite levikut ja kõrget arvukust. 

Mitmetes uurimustes on leitud, et naeri-hiilamardika arvukus sõltub rapsipõldude pindalast 
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ümbruskonnas – neid leidub arvukamalt aladel, kus rapsi kasvab rohkem ja tihedamalt (Zaller 

et al. 2008a, 2008b, Moser et al. 2009, Scheid et al. 2011) ning vähemarvukamalt sellistes 

maastikes, kus esineb suur elupaigatüüpide mitmekesisus, väiksem isoleeritus põllualade ja 

maastikuelementide vahel, pindalaliselt väiksemad põllud ning palju mitteharitavaid alasid 

(Frank et al. 2010).  

Samas vajab naeri-hiilamardikas kevadiseks küpsussöömaks alasid, kus paar nädalat pärast 

mullast väljumist toituda (Alford 2003) ning elu- ja talvitumispaiku, mida heterogeensed 

maastikud võivad rohkem pakkuda, kui homogeensed. Kuigi ka varasemalt on leitud, et 

mitmekesised maastikud võivad küpsussööma ajal pakkuda suuremat toidutaimede baasi 

(Thies & Tscharntke 1999, Frank et al. 2010) või soodsaid talvitumisvõimalusi (Mänd et al. 

2008) ja seeläbi nende arvukust hoopiski suurendada, on siiski leitud, et sellised maastikud ei 

soodusta kahjustuste suurenemisi (need isegi vähenesid looduslike ja mitteharitavate alade all 

olevate pindade suurenemisega) ega kahjurite levikut (Thies & Tscharntke 1999, Zaller et al. 

2008b, Thies & Tscharntke 2010). Hiilamardikate poolt tekitatud kahjud on seda väiksemad, 

mida arvukamalt esineb õisi ja mida tihedam on taimede katvus, kuna peremeestaimedele ei 

ole nii suurt konkurentsi ning putukad saavad hajusamalt esineda (Scheid et al. 2011). 

Kuigi laiemalt on levinud arvamus, et hiilamardikad eelistavad talvitumiseks puudega alasid, 

näiteks metsaservi ja hekke (Hokkanen 2000, Alford 2003, Zaller et al. 2008b, Frank et al. 

2010, Drapela et al. 2011), said Rusch et al. (2012) tulemuse, et lisaks metsadele olid ka 

rohumaad ja haljaskesad sellised kooslused, kust talvitumast väljus kõige rohkem mardikaid. 

Käesolevas uurimuses selgus samuti, et kahjureid leidus kõige arvukamalt haljaskesa (FA) 

kõrval paiknenud põldudel, millele järgnesid puiskoridoridega (WL) piirnevad ning metsa 

(WA) ja rohumaaga (HA) piirnevad põllud. Kõige vähem valmikuid leiti rohuribaga (HL) 

piirnenud põldudelt, kusjuures kõigi maastikuelementide, v.a metsa ja rohumaa, puhul leiti 

madala looduslike, pool-looduslike ja mitteharitavate maastikuelementide osatähtsusega 

aladelt kõige vähem ning kõrge osatähtsusega maastikes kõige rohkem valmikuid. Metsaga 

piirnenud põldude puhul leidus kõrge ja madala mitmekesisusega maastikes kõige rohkem 

mardikaid ning keskmise mitmekesisusega kõige vähem. Rohuribaga piirnenud aladelt leiti 

kõige rohkem valmikuid keskmise mitmekesisusega ja kõige vähem jällegi madala 

mitmekesisusega maastike põldudelt. 

Antud uurimistöö tulemused kohati ühtivad Zaller et al. (2008b) ja Frank et al. (2010) 

tulemustega kuid kohati on ka vastupidised – nemad leiavad, et lisaks rohuribadele ei 
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soodusta kahjurite populatsioonide kasvu ka haljaskesad ja rohumaad. Samas langevad meie 

tulemused kokku Rusch et al. (2012) uurimusega, kus leiti, et lisaks metsaaladele eelistavad 

mardikad talvituda rohumaadel ning talvitumiseelistused sõltuvad pigem maastiku struktuurist 

ja konkreetse paiga karakteristikutest kui koosluse tüübist – eelistatakse kõrgemaid kohti, 

üsna kuiva mulda, paksu varisekihti, madalat taimestikku (<40 cm) ja möödunud aasta 

rapsipõllu lähedust. Seega võiks kõrgema arvukuse põhjuseks haljaskesa kõrval paiknevatel 

põldudel olla asjaolu, et neid alasid kasutati talvitumispaigana, kuna need võisid olla sobiva 

mulla struktuuri, lõimise ja niiskusrežiimiga. Haljaskesad on enamasti ka õiterohked, kuid 

seda siiski pigem juunis, kui ristik õitsema hakkab. Seega saab välistada võimaluse, et seal 

leiduvad õitsevad taimed võisid küpsussööma ajal toitu pakkuda. Lisaks sellele sisaldasid 

meie uuringus olnud haljaskesad peamiselt (~80% taimestikust) liblikõieliste (Fabaceae) 

sugukonda kuuluva ristiku liike, aga hiilamardikad toituvad küpsussööma ajal peamiselt 

roosõieliste, korvõieliste ja ristõieliste sugukondade esindajate õietolmust (Alford 2003, 

Williams 2010a), mida käsitletud haljaskesade taimestikust leidus kõigest <5%. 

Puiskoridoride ja metsade kõrval paiknenud alade mõnevõrra kõrgemat kahjurite arvukust 

saab samuti selgitada mardikate talvitumiskohtade eelistustega. Puude all olev paks varisekiht 

võis pakkuda sobivamat mikrokliimat ja kaitset temperatuuri kõikumiste eest talvel, mis on 

talvituvate putukate suremuse üks peamistest põhjustest. Madal taimestik võis toetada sobiva 

mikrokliima kujunemist, õhuringlust ja vähendada mullaniiskust (Rusch et al. 2012). Lisaks 

sisaldasid katsealadel olnud puiskoridorid tihti ka kraave, mida peetakse samuti 

atraktiivseteks talvitumiskohtadeks (Rusch et al. 2012). Kaldes olev kraavi perv võib olla 

väiksema mullaniiskusega, kuna vesi ei imbu mulda, vaid voolab mööda kallet kraavi põhja. 

Niiskemaid muldi välditakse, kuna nendes suudavad paremini areneda entomopatogeensed 

seened, kes võivad samuti olla üheks suurimaks kahjuri suremuse põhjustajaks talvitumisel 

(Hokkanen 2008). Samas, kuna putukate lõhnade taju ja lõhnade levimine sõltuvad tuule 

suunast ja kiirusest (Blight & Smart 1999, Moser et al. 2009), võivad mets ja puiskoridor 

tuuletõketena pidurdada rapsitaimede poolt eritatud lõhnade levimist, mis võib selgitada neis 

esinenud väiksemat mardikate arvukust võrreldes haljaskesaga. Tuule tugevust ja suunda 

peetakse kõige tähtsamaks teguriks, mis mõjutab mardikate lõhnaainete tajumist (Cook et al. 

2007, Beyaert & Hilker 2013, Kaasik et al. 2013) ja seega ka putukate levimist. 

Rohumaa võis pakkuda erinevaid toidutaimi küpsussöömaks, kuid samas võis see mardikaid 

erinevate lõhnasignaalidega ka segadusse ajada. Toidutaim leitakse üles lenduvate lõhnaainete 
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kaudu, mistõttu võib taimestiku kõrgusel ja mitmekesisusel olla suur mõju kahjuri peremees-

taime leidmisele (Moser et al. 2009) – suuremas ja mitmekesisemas koosluses on lõhnabukett 

mitmekesisem ja see võib varjutada toidutaime poolt eritatavaid lõhnasignaale. Ala suurusel 

võis samuti suur tähtsus olla – mida suurem ala, seda suurem on kahjuri ja toidutaime 

vaheline vahemaa ning seda väiksem on tõenäosus, et toidutaime lõhnasignaal kahjurini 

jõuab. Rohuribade kõrval esinenud väikeseid kahjurite arvukusi võib selgitada sellega, et need 

ei paku talvitumispaiku ega ka suurt toidubaasi, kuid toetavad hiilamardika looduslike 

vaenlaste olemasolu. 

Maastikuelementide mõjud võivad oleneda ka nende osatähtsustest, kuna elemendid võivad 

kahjuritele või kasuritele erinevate mõjudega olla (näiteks puisribades võib talvitumine 

edukam olla kui rohumaadel) (Zaller et al. 2008b). Üldiselt on lülijalgsete mitmekesisus seda 

suurem mida rohkem esineb looduslikke ja pool-looduslikke alasid ning mida parem on 

nendevaheline ühendatus (Meehan et al. 2013). Maastikugradientide kaupa vaadeldes tuli 

välja, et kõrge maastikuelementide osatähtsusega aladel esines kõige rohkem mardikaid 

rohumaaga, haljaskesaga ja puiskoridoriga piirnevatel põldudel, mis toetab samuti hüpoteesi, 

et nende alade struktuur jt tingimused olid mardikatele talvitumiskohana sobivad. Keskmise 

maastikugradiendiga aladel asuvatelt katsepõldudelt leiti kõige rohkem kahjureid samuti 

haljaskesaga piirnevatelt põldudelt. Rohuriba ja puiskoridoriga piirnevatel jäi arvukus 

keskmisele tasemele ning kõige vähem mardikaid leiti metsa ja rohumaaga piirnevatelt 

põldudelt. Madala maastikugradiendiga aladel leiti kõige rohkem mardikaid metsaga 

piirnevatelt põldudelt, haljaskesa ja puisriba puhul jäi arvukus keskmisele tasemele ning kõige 

vähem kahjureid leiti rohuriba ja rohumaaga piirnevatelt põldudelt. 

Seega võib väita, et üldiselt oli mardika valmikutele kõige ebasoodsamaks maastiku-

elemendiks rohuriba, samas mingit läbivat tendentsi, mis oleks olnud sarnane kõikidele 

maastikugradientidele, ei leitud. 

Mardika arvukust mõjutas oluliselt ka prooviala, kõige rohkem mardikaid leiti LS1 aladelt, 

mis asus kõrge mitmekesisusega maastikus. Põhjuseks võib olla see, et selle prooviala 

põldudel ei kasutatud insektitsiide. Ka LS8 ja LS12 (keskmine maastikugradient) põldudelt 

leiti oluliselt rohkem mardikaid kui ülejäänutelt. Kõige väiksem arvukus esines LS17 (madal 

maastikugradient) aladel. Kuna kahjurite levikumustrid näitavad alasid, kus talvituti ja kus 

möödunud aastal olid head tingimused populatsiooni kasvuks (Zaller et al. 2008b), siis 
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tulemustest selgub, et kuna mardikad eelistasid proovialasid, mis olid kas kõrge või keskmise 

maastikuelementide osatähtsusega, on need alad kahjuritele sobivamad. 

Mardikate arvukust mõjutas ka see, millisest kohast proove koguti. Oluliselt vähem leiti neid 

põllu sees asunud (20 m põlluservast) kui põlluservas asunud taimedelt (2 m põlluservast). 

Seega on meie tulemus sarnane ka varem kirjanduses avaldatuga (Free & Williams 1979, 

Mänd et al. 2008, Döring et al. 2012) ning hiilamardikad alustasid põllu koloniseerimist 

servaaladelt ja levisid seejärel ühtlaselt põllu sisse. Kui lisaks proovivõtmise asukohale 

arvestada veel maastikugradienti ja maastikuelementi, siis leiti, et eeltoodud seaduspära kehtis 

kõrge gradiendi puhul rohumaa ja rohuribaga piirnenud põldudel, keskmise gradiendi puhul 

haljaskesaga ja madala gradiendi puhul puiskoridoriga piirnenud põldudel. Ülejäänud 

maastikuelementide puhul ei tekkinud olulisi erinevusi, kuid üldine tendents oli sarnane. 

Saadud tulemused kinnitavad soovitust, et mõistlikum oleks insektitsiididega töödelda vaid 

põllu servaalasid, seda eriti rohelise punga faasis, kui kahjurite arvukus servades on kõige 

suurem (Free & Williams 1979). Siis ei kahjustataks põllu keskel olevaid parasitoide ja teisi 

kasulikke putukaid (Veromann et al. 2006b). Kinnitust ei leitud Büchi (2002) väitele, et 

mardikad on rohuribadega piirnevatel põldudel ühtlasemalt jaotunud kui haritud 

rohumaadega, kuna rohuribad soodustavad kahjuri lendamist kaugemale põllule, vähendades 

seeläbi servaefekti. 

Vaadeldes ainult kahjuri valmikute arvukust erinevatel proovialadel, siis antud uurimusest 

võib järeldada, et tõenäoliselt mõjutas hiilamardika valmikute arvukuse suurust kompleksne 

ja mitmekesine erinevate tegurite sünergia ning ühest järeldust ei ole nende andmete põhjal 

võimalik teha. Üldiselt peaks kahjuri arvukuse madalana hoidmiseks olema maastikes suur 

elupaigatüüpide mitmekesisus, rohkelt mitteharitavaid alasid, väiksem isoleeritus põllualade 

ja maastikuelementide vahel, suurem isoleeritus kultuurpõldude vahel, pindalaliselt 

väiksemad põllud ning tuleks vältida erinevatel aastatel rapsi kasvatamist lähedastel aladel. 

Lisaks tuleks kasvatada rohkelt õistaimi või soodustada nende esinemist, et hiilamardikad 

saaksid hajusamalt paikneda, mistõttu oleksid nende tekitatud kahjustused väiksemad ja 

insektitsiide tuleks kasutada põlluäärtes, rohelise punga faasis, kui kahjurite arvukus servades 

on kõige suurem. 
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4.2. Naeri-hiilamardika vastsete arvukus ja parasiteerituse tase 

 

Prooviala ja maastikuelement mõjutasid vastsete arvukust taime kohta, aga maastiku-

elementide osatähtsuse suurus ei mõjutanud. Järelikult valmikute toitumis- ja munemis-

käitumised erinesid, kuna erinev maastikugradient mõjutas taimedel toituvate mardikate 

arvukust. Taimede asukoht põllu sees ei mõjutanud samuti vastsete arvukust, mis näitab, et 

valmikud hajuvad munedes põllul ühtlasemalt laiali kui kevadel põldu asustades ja taimedel 

toitudes. 

Hiilamardika vastsete üldine parasiteerituse tase oli üsna kõrge (30,8%), ulatudes proovialadel 

10%–53%. Parasiteeritud ja multiparasiteeritud vastsete arvukust taimel, parasiteerituse taset 

ja multiparasiteerituse määra mõjutasid oluliselt maastikuelementide osatähtsus ja prooviala 

aga mitte maastikuelement. Kuigi saadud parasiteerituse tase jääb alla Veromann et al. (2013) 

uurimuses saadud 48%-ile, on tulemus siiski küllaltki hea, kuna üldiselt on parasitoidide 

populatsioonid talirapsil üsna väikesed (Nilsson 2003, Veromann et al. 2005, 2006c, Ulber et 

al. 2006), tavapõllumajanduses on parasiteerituse tase tavaliselt alla 4% (Veromann et al. 

2009). Kõige kõrgem parasiteerituse määr leiti kõrge maastikugradiendiga proovialadelt ja see 

ulatus 53%, mis tähendab, et parasitoidid kahandasid oluliselt hiilamardika uue põlvkonna 

arvukust, kuna taseme tõustes üle 30% kahandavad parasitoidid oluliselt rapsi kahjurite 

populatsioonide suuruseid (Hawkins & Cornell 1994, Hokkanen 2008), hoides need allpool 

majandusliku kahju tekitamise piiri. Saadud tulemused ühtivad ka paljude teiste uuringute 

omadega, mis väidavad, et ümbritseva maastiku mitmekesisus mõjutab parasitoide tugevamalt 

kui kahjureid, määrates parasiteerituse tasemed (Marino & Landis 1996, Thies & Tscharntke 

1999, Östman et al. 2001, Cronin & Reeve 2005, Zaller et al. 2009b, Scheid et al. 2011). 

Seega, kuigi kõrge maastikugradient soodustas hiilamardika valmikute arvukat esinemist, ei 

suurendanud see siiski mardikate uue põlvkonna arvukust, sest parasitoidid vähendasid seda 

oluliselt. 

Parasiteeritud vastsete arvukus võis mitmekesisemas maastikus olla suurem, kuna seal võis 

leiduda rohkem toidutaimi parasitoidide valmikutele. Tänu korralikule toitumisele pikeneb 

nende eluiga ja seetõttu suudetakse muneda suurema hulga kahjurite vastsete sisse. Lisaks 

võivad parasiteerituse tasemed olla kõrge looduslike, pool-looduslike ja mitteharitavate alade 

osatähtsusega maastikes suuremad, kuna väikese lennuvõimega parasitoididel on neis kergem 

levida, leidub rohkem elu- ja varjepaiku ning nendevahelisi ühendusteid ja toitu (õietolmu ja 
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nektarit valmikutele, peremeesloomi vastsetele) (Thies & Tscharntke 1999, Frank et al. 2010, 

Scheid et al. 2011). Homogeense maastiku ja suurte monokultuursete põldude puhul on 

kasulikel putukatel põldude keskossa keerulisem jõuda, mistõttu ei ole neis looduslik 

kahjurite tõrje nii efektiivne (Ekbom 2010). Maastikuelementide osatähtsusel oli oluline mõju 

ka multiparasiteeritud vastsete arvukusele – kõrge osatähtsusega maastikes leidus oluliselt 

rohkem multiparasiteeritud vastseid, kui keskmise või madala osatähtsusega aladel, mis viitab 

sellele, et mitmekesises maastikus on esindatud suurem parasitoidide liigirikkus. 

Sarnaselt valmikutele sõltus ka vastsete arvukus maastikuelemendist, millega katsepõld 

piirnes – kõige rohkem vastseid leidus haljaskesaga piirnevatel põldudel. Järgnesid rohumaa, 

metsa, puiskoridori ja rohuribaga piirnevad alad. Vastsete arvukused olid mardikate 

arvukusega korrelatsioonis. Maastikuelement ei mõjutanud samas parasiteeritud vastsete 

arvukust, parasiteerituse taset ega ka multiparasiteerituse taset. Seega mõjutas parasitoide 

rohkem üldine looduslike ja pool-looduslike alade rohkus kui üksikud konkreetsed elemendid. 

Vaatamata sellele, et Büchi (2002) leidis, et naeri-hiilamardika parasiteerituse tasemed T. 

heterocerus poolt olid kõrgeimad põldudel, mis külgnesid õistaimi sisaldavate rohuribadega, 

mis pakkusid parasitoididele toitu, siis antud töös olulisi erinevusi uuritavate maastiku-

elementide vahel ei leitud. Ka Noordijk et al. (2009) leidsid, et putukatele, kes õisi külastavad 

ja nende teisele põlvkonnale on kõige kasulikumad rohuribad, eriti siis kui neid niidetakse 

kaks korda aastas ning niidetud hein ka eemaldatakse. Williams (2010b) ja Scheid et al. 

(2011) leidsid, et lisaks rohuribadele on tähtsal kohal ka teiste õistaimedega alade ja 

hekiribade hulk, mis pakuvad elu- ja varjepaiku, toitu, alternatiivseid peremeesloomi ning on 

olulised elupaikade võrgustiku loomisel (Zaller et al. 2009b). Kuigi rohumaid peetakse õisi 

külastavate putukate jaoks ühtedeks tähtsaimateks kooslusteks Euroopas (Noordijk et al. 

2009) ja leitakse, et need soodustavad parasitoidide pikemat eluiga ja paljunemist (Scheid et 

al. 2011) ning on ka oluliseks nektariallikaks ajal, mil parasitoidid migreeruvad talvitumis-

paikadest rapsikultuurile (Nilsson 2003), ei tulnud see antud uurimuses välja. Võimalik, et 

rohumaid ja haljaskesasid niideti liiga tihedalt või parasitoididele ebasobivatel aegadel, kuna 

saadud on tulemusi, kus suuremat parasitoidide hulka toetavad alad, kus taimede katvus ning 

õite arvukus on suur (Scheid et al. 2011) ja need tingimused on rohumaade või haljaskesade 

puhul täidetud. Lisaks, kuna parasitoidid peavad leidma oma peremehe, otsides kõigepealt 

vastutuult lennates lenduvate lõhnaainete kaudu üles oma peremehe toidutaimed (Williams & 

Cook 2010), siis toimivad nende jaoks ehk segavate faktoritena samad tegurid, mis 
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kahjuritele, nagu ala suurus, lõhnade mitmekesisus ja tuul. Võimalik, et neil teguritel on 

parasitoididele isegi suurem mõju, kuna nende lennuvõime on väiksem. 

Vaadeldes maastikuelemente kõrge maastikugradiendiga proovialadel, osutus, et maastiku-

elementidel ei olnud olulist mõju vastsete, parasiteeritud vastsete ja multiparasiteeritud 

vastsete arvukusele, ega ka parasiteerituse või multiparasiteerituse tasemele. Keskmise 

gradiendi puhul mõjutasid maastikuelemendid vaid vastsete arvukust taimel. Sarnaselt 

valmikutega leiti ka vastseid kõige rohkem haljaskesaga ja kõige vähem metsaga piirnevatelt 

põldudelt. Madala maastikugradiendiga alade puhul oli maastikuelementidel oluline mõju 

vastsete arvukusele taimel ja parasiteerituse tasemele. Siit joonistubki välja tendents, et 

maastikugradiendi vähenedes, ehk siis looduslike ja pool-looduslike alade osakaalu vähenedes 

hakkavad suuremat rolli mängima konkreetsed maastikuelemendid ja nende vahelised 

erinevused. Kõrge looduslike alade osakaaluga sektorites oli bioloogiline mitmekesisus kõrge 

ja looduslike ning pool-looduslike alade mõju ühtlustas elementide vahelised erinevused, n-ö 

uputas kogu sektori mitmekesisusega üle. Looduslikud ja pool-looduslikud alad võisid ka 

omavahel hästi ühendatud olla ning pakkusid nii kahjuritele kui ka parasitoididele elu-, 

talvitumis- ja varjepaiku. Samas madala looduslike ja pool-looduslike alade osatähtsusega 

maastikes võisid maastikuelemendid olla rohkem isoleeritud ja sellisel juhul hakkavad rolli 

mängima iga konkreetse ala karakteristikud. Madala gradiendiga proovialadel oli 

parasiteerituse tase suurim rohuriba kõrval ja väikseim metsa kõrval paiknenud põldudel. 

Üsna väike vastsete arvukus (vaid puiskoridoril esines väiksem arvukus) ja oluliselt suurem 

parasiteerituse tase rohuriba kõrval olevatel põldudel võiks selle elemendi seada väikese 

mitmekesisusega maastikes eelistatumale kohale. Kõrgeim multiparasiteerituse tase esines 

metsaga ja väikseim rohumaaga piirnenud põldudel. 

Ka proovialal oli vastsete arvukusele ja parasiteerituse tasemele oluline mõju. LS1 aladel leiti 

kõige rohkem vastseid, ilmselt seetõttu, et selles ei kasutatud insektitsiide, mistõttu seal leidus 

ka arvukamalt valmikuid. Samas ei pruugi see tähendada, et kõik 100 ühelt taimelt leitud 

vastset suudaksid edukalt moonde läbida ja talvituma minna, sest, kui ühel taimel on nii palju 

vastseid, siis nende vahel tekib tihe konkurents nii pinna kui ka toidu üle. Seetõttu võib 

arvata, et sellise tiheduse juures ei jõua paljud vastsed piisavalt areneda ja hukkuvad juba 

enne mulda nukkuma laskumist. Ülejäänud aladel oli vastseid juba oluliselt vähem (peamiselt 

alla 30 vastse taime kohta).  
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Keskmised parasiteerituse tasemed proovialadel olid enamasti väga kõrged (kuni 52,5%), eriti 

pidades silmas asjaolu, et kõikidel aladel (v.a. LS1) kasutati insektitsiidide – see näitab, et 

mürke kasutati tõenäoliselt õigel ajal, mil need mõjusid hiilamardikatele (kuna mardikate 

arvukus oli suhteliselt madal) ja säästsid parasitoide. Sellised parasiteerituse tasemed tava-

põldudel, kus kasutatakse pestitsiide, on üsna harukordsed, tavaliselt jääb see neil 2–10% 

sisse (Veromann et al. 2006a). Kuna parasiteerituse taseme tõustes üle 30–40% kahandavad 

parasitoidid oluliselt rapsi kahjurite populatsioonide suurust (Hawkins & Cornell 1994, 

Hokkanen 2008), hoides need allpool majandusliku kahju tekitamise piiri, võib saadud 

tulemusi pidada üsna heaks. Samas tuleb märkida, et lahkamisel põhineva parasitismi 

hindamisega võib parasitoidide mõju ülehinnata, kuna ei arvestada nukkumisel/talvitumisel 

hukkuvate parasitoididega (Büchs & Nuss 2000) ja ka röövputukad ei tee vahet mitte-

parasiteeritud ja parasiteeritud hiilamardika vastsel, mistõttu võivad ka viimasena mainitud 

saagiks langeda (Büchi 2002). Sellest hoolimata hävitavad parasitoidid iga konkreetse kahjuri 

vastse, kelle sees nad arenevad ja vaatamata sellele, et nad ise ei pruugi talvitudes ellu jääda, 

vähendavad nad kahjuri uue põlvkonna suurust. Kindlasti ei tohiks parasitoidide väärtust 

kahjurite biotõrjes alavääristada, kuna nende arvukus võib kasvada koos kahjurite arvukuse 

tõusuga ning populatsioonide arvukused sõltuvad ka seenhaiguste olemasolust, kisklusest 

(Banks et al. 2011), ilmastikust, kasvatatava rapsi tüübist, maaharimisviisidest, toidu 

kättesaadavusest ning paljudest teistest biootilistest ja abiootilistest teguritest. 

Parasiteerituse tase oli statistiliselt oluliselt, kuid nõrgalt, korreleerunud vastsete arvukusega, 

mis viitab sellele, et parasitoidid eelistasid muneda sinna, kus kahjuri vastsete arvukus oli 

kergelt suurem. Seos taimel olevate vastsete arvukuse ja parasiteerituse taseme vahel võib 

viidata sellele, et parasitoidid on mingil määral suutelised vahet tegema kahjuri poolt 

tihedamalt ja hõredamalt asustatud põldudel. Ka Zaller et al. (2009b) leidsid, et kahjuri 

vastsete parasiteerituse tase oli suurim siis kui esines arvukalt hiilamardikat, mis näitas, et 

suurem hiilamardika arvukus soodustas nende leidmist parasitoidide poolt. 

Antud töös saadi kõrge maastikuelementide osatähtsusega aladel parasiteerituse tasemeks 

~40%. Järelikult, nagu ka Zaller et al. (2009b) ja Östman et al. (2001) leidsid, saab 

parasitoidide efektiivsust mõjutada põllumajandusmaastikke kujundades. Mitmekesised 

maastikud, kus esineb palju looduslikke, pool-looduslikke ja kultiveerimata alasid ning 

nendevahelisi ühendusteid, tugevdavad parasitoidide populatsioone ja soodsate tingimuste 

korral suudavad nad hiilamardika populatsiooni arvukust kontrolli all hoida. Mitmekesised 
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maastikud pakuvad toitu, elu- ja varjepaiku. Eelistada tuleks ka mitmeaastaseid kultuure, kuna 

on leitud, et nende osatähtsuse suurenemine maastikus mõjub positiivselt kasulike 

organismide mitmekesisusele ning mitmeaastaste rohumaade ja rohuribade vajalikkust 

rapsikahjurite looduslike vaenlaste olemasoluks on korduvalt välja toodud (Östman et al. 

2001, Büchi 2002, Werling et al. 2014). Lisaks, kuna saagikoristusele järgnev mullaharimine 

võib järgmisel aastal väljuvate parasitoidide arvu vähendada 50% või rohkemgi, tuleks 

eelistada minimaalset mullaharimist ja otsekülvi (Nilsson 2010). Kündmisele on väga tundlik 

näiteks T. heterocerus (Nilsson 2003). On leitud seosed, kus talvitumast tulnud parasitoidide 

arvukus oli 25–90% kõrgem söötis maalt või sealt, kus talivili külvati otsekülviga, võrreldes 

põldudega, kus künti või tehti muid maaharimistöid (Nilsson 2010). Seetõttu on otsekülv ja 

minimaalsed maaharimisvõtted pärast saagikoristust soovituslik osa integreeritud põllu-

majanduses. Kuigi hiilamardika arvukuse madalana hoidmiseks soovitatakse vältida 

erinevatel aastatel lähialadel rapsi kasvatamist, ei mõju see hästi parasitoididele, kuna nende 

väiksem lennuvõime muudab nad selliste väikeste maastikumuutuste suhtes tundlikuks (Thies 

& Tscharntke 2010). 

Seega võib kokkuvõtlikult järeldada, et kõrge maastikuelementide osatähtsusega põllu-

majandusmaastikus ühtlustus parasitoidide poolt pakutud kahjuritõrje teenus ja üksikute 

maastikuelementide mõju ei avaldunud ning põhimõtteliselt peakski eelistama heterogeenseid 

maastikke. Samas madalama maastikuelementide osatähtsusega põllumajandusmaastikus 

tuleks lähtuda ala konkreetsetest tingimustest ja eripäradest. Antud uurimusest võib järeldada, 

et maastikuelementidest tuleks eelistada rohuribasid, kuna selle elemendi kõrval paiknenud 

põldudel oli kõige vähem hiilamardikate vastseid ja kõige kõrgemad parasiteerituse tasemed. 

Kõige rohkem vastseid ja madalaim parasiteerituse tase oli haljaskesaga piirnevatel põllu-

aladel. Samas on haljaskesadel asendamatu väärtus mullaviljakuse tõstmisel, mullastruktuuri 

parandamisel, tolmeldajatele toidutaimede pakkumisel jne. Rapsikasvatajad peaksid siiski 

võimaluse korral hoiduma rapsipõldude rajamisest haljaskesa kõrvale. Kõrge maastiku-

elementide osatähtsusega aladel võiks eelistada rohuriba (kõige vähem vastseid ja suurim 

multiparasiteeritus) ja rohumaad (suurim parasiteerituse tase). Keskmise mitmekesisusega 

aladel oleks eelistatumad mets (kõige vähem kahjuri vastseid), rohumaa (kõige suurem 

parasiteerituse tase) ja puiskoridorid (kõige suurem multiparasiteerituse tase). Madala 

mitmekesisusega aladel võiks eelistatumad olla rohuriba (kõige väiksem vastsete arvukus ja 

suurim parasiteerituse tase) ja mets (suurim multiparasiteerituse tase). 
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KOKKUVÕTE 

 

Põllumajandusmaastike pindalad suurenevad ja bioloogiline mitmekesisus agroöko-

süsteemides väheneb. Mitmekesised kooslused asenduvad monokultuuridega, maastike ilme 

lihtsustub ja bioloogiline mitmekesisus väheneb. Kõige selle tulemusena väheneb ka looduse 

poolt pakutavate ökosüsteemide teenuste (tolmeldamine, kisklus, parasiteeritus, 

mullakvaliteedi parandamine jms) hulk ja efektiivsus. Samas tekivad head tingimused 

taimekahjurite arvukuse suurenemiseks ja levikuks. Nende ohjamiseks ja tõrjeks, sageli 

rutiinselt ja profülaktiliselt, kasutatakse peamiselt insektitsiidide. Putukamürkide liigne 

kasutamine vähendab saagi majanduslikku konkurentsivõimet, kahandab põllumajandus-

maastike bioloogilist mitmekesisust ja arendab mürkide suhtes resistentseid kahjureid. 

Resistentsete kahjurite tõrjeks kasutatakse üha suuremaid mürgiannuseid ja tõstetakse 

pritsimiskordade arvu, millega kaasneb keskkonna saastekoormuse kasv, oht teiste 

organismide (sh inimese) tervisele ning mürgijääkide esinemine lõpp-produktides. Seetõttu 

tuleb taimekahjurite tõrjeks leida alternatiivseid keskkonnaohutumaid tõrjemeetmeid, näiteks 

kasutada kahjurite looduslikke vaenlasi ja nende arvukust soodustavaid maastikuelemente.  

Töö eesmärgiks oli kindlaks teha looduslike, pool-looduslike ja mitteharitavate maastiku-

elementide ja nende osatähtsuse (maastiku mitmekesisuse) mõju meie peamise rapsikahjuri, 

naeri-hiilamardika, arvukusele ja tema vastsete parasiteerituse tasemele talirapsil. Parasitoidid 

on üks peamisi organismide rühmi, kes suudavad kahjurite arvukust oluliselt vähendada ja 

hoida seda allpool majandusliku kahju tekitamise piirmäära. Uurimustulemused aitavad 

selgitada, millised on väärtuslikud elemendid põllumajandusmaastikus, mida peaks säilitama 

ja parendama, et jätkuks ökosüsteemide teenuste (antud töös parasiteerituse) pakkumine ning 

kust kasulikud organismid leiaksid toitu, elu- ja varjepaiku.  

Naeri-hiilamardikate arvukus oli katseaastal üldiselt madal kõikidel põldudel, kuid vastsete 

parasiteerituse tasemed olid üsna kõrged (kuni 53%). Valmikute arvukust mõjutas oluliselt 

maastiku mitmekesisus, maastikuelemendi tüüp, prooviala ja taimede asukoht rapsipõllu sees. 

Vastsete arvukust taimel mõjutas oluliselt prooviala ja maastikuelement. Parasiteeritud 
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vastsete arvukusele taimel, parasiteerituse tasemele, multiparasiteeritud vastsete arvukusele ja 

multiparasiteerituse tasemele omas olulist mõju maastiku mitmekesisus ja prooviala aga mitte 

maastikuelement. Proovitaimede võtmise asukohal rapsipõllu sees ei olnud vastsete puhul 

olulist mõju ühelegi näitajale. 

Kõige arvukamalt leidus mardikaid kõrge looduslike, pool-looduslike ja mitteharitavate alade 

osatähtsusega maastikes ning kõige vähem madala osatähtsusega maastikes. Maastiku-

elementidest toetas kõige suuremat valmikute ja vastsete arvukust haljaskesa ning kõige 

vähem leiti neid rohuriba kõrval paiknenud põllualadelt. Mardikaid leiti oluliselt rohkem 

põllu servas asunud taimedelt kui põllu sees kasvanutelt ja ka parasiteeritud vastseid leidus 

mõnevõrra rohkem just servaaladel. Parasiteeritud ja multiparasiteeritud vastseid leiti kõige 

arvukamalt kõrge maastikuelementide osatähtsusega maastikes, kus oli ka kõrgeim 

parasiteerituse tase (~40%), mis näitab, et neil aladel võivad parasitoidid kahjurite arvukust 

oluliselt vähendada, hoides seda allpool majandusliku kahju tekitamise piiri.  

Kõrge mitmekesisusega maastikes tuleks eelistada rohuribasid ning keskmise ja madala 

mitmekesisusega maastikes metsaalasid (nende puhul esines kõige vähem vastseid). 

Parasiteerituse tasemed olid suurimad kõrge mitmekesisusega maastikes rohumaaga, 

keskmise puhul metsaga ning madala puhul rohuribaga piirnevatel põldudel.  

Seega saab parasitoidide efektiivsust mõjutada, kujundades põllumajandusmaastikke 

erinevate maastikuelementidega. Kõrge parasitoidide arvukuse ja parasiteerituse taseme 

tagamiseks peaksid põllualad paiknema mitmekesises maastikus, kus esineks palju 

looduslikke, pool-looduslikke ja kultiveerimata alasid (ühed eelistatumad oleks rohuribad) ja 

nendevahelisi ühendusteid, et parasitoididel oleks põldudele kergem levida, leiduks rohkelt 

toitu, elu- ja varjepaiku. 
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SUMMARY 

 

The impact of different landscape elements on the pollen beetle abundance and their 

parasitism rate in winter oilseed rape  

 

Agricultural landscape areas are increasing while biodiversity in agroecosystems is 

decreasing. Diverse habitats are being replaced by monocultures, making landscapes more 

simplified which causes the increasing fragmentation of habitats and decreasing biological 

diversity. As a result, the amount and effectiveness of ecosystem services (pollination, 

predation, parasitism rate, improving soil quality etc.) are decreasing. Prevailing of large 

monocultures fields leads to a good preconditions of population growth of insect pests. 

Insecticides are predominantly used for pest management, often routinely and 

prophylactically. The overuse of insecticides reduces the economic competitiveness of yield, 

as well as biological diversity in agricultural landscapes and contributes to the development of 

insecticides resistance in pests. To control these resistant pests, the use of greater amounts and 

more frequent application of insecticides are necessary. With this the burden of environmental 

pollution, the health risks for other organisms (including human) and the presence of toxic 

residues in the final food and feed are increasing. Therefore it is necessary to find alternative, 

environmentally safe methods for pest control, for example, the using of the natural enemies 

of pests and the landscape elements that contribute to their abundance increase and offer the 

habitats, shelter and hibernation places.  

The aim of this study was to identify the impact of natural, semi-natural and non-arable 

landscape elements and their proportions (landscape diversity) to our main oilseed rape pest, 

pollen beetle, abundance and larval parasitism rate on winter oilseed rape. Parasitoids are 

important group of natural enemies that are able to significantly reduce the size of pest 

populations and hold them below an economic threshold.  

The abundance of pollen beetle was generally low in all studied fields, but the larval 

parasitism rates were high (up to 53%). The number of adult pollen beetles was significantly 
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affected by the landscape diversity, the type of landscape element and the location of 

samplings within the rape field. The abundance of larvae was significantly affected by 

sampling plot and landscape element. Landscape diversity and sampling plot (but not 

landscape element) had significant effect on the abundance of parasitized larvae on plant, 

parasitism rate, the abundance of multiparasitized larvae and multiparasitism rate. The 

location of sampled plants in the field had no significant effect on the larval abundance.  

Adult beetles were found most numerously in landscapes with high natural, semi-natural and 

non-arable area proportions and the least on landscapes where these proportions were low. 

From the fields bordered by fallow, the greatest abundance of adults and larvae were found 

and the lowest from fields that were bordered by linear herbaceous areas. Significantly more 

adult beetles were found from the plants growing on the edge of the field than on inside. 

Parasitized and multiparasitized larvae were most numerously found in landscapes with high 

diversity, which also had the greatest level of parasitism (~40%), indicating that parasitoids 

could significantly reduce the numbers of pests on these areas, keeping their numbers below 

an economic threshold. Although landscape element had no significant effect, the parasitism 

and multiparasitism rates were highest in fields located next to the linear herbaceous element 

and lowest in fields next to fallow. Linear herbaceous areas should be preferred in landscapes 

with high diversity while woody areas in landscapes with medium and low diversity (the 

number of pest larvae was the lowest in those elements). Parasitism rates were greatest in 

fields that were located next to the herbaceous area in landscapes with high diversity and in 

fields that were bordered by the linear herbaceous area in landscapes with medium and low 

diversity.  

The effectiveness of parasitoids as biological pestcontrol can be influenced by modifying the 

agricultural landscapes. For high parasitoid abundance and parasitism rate the fields should be 

located in diverse landscapes, with many natural, semi-natural and non-arable areas and with 

connections between them to offer plenty of food resources, shelter and habitats. 
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Lisa 2. Tersilochus heterocerus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tersilochus heterocerus valmik (I.), vastse pea (II.) ja munast väljuv vastne (III.). Valmiku 

foto: Rothamsted Research, allikas: Ulber et al. 2010. Vastsete fotod: Krister Nilsson. 
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Lisa 3. Phradis morionellus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phradis morionellus valmik (I.), vastse pea (II.) ja munast väljuv vastne (III.). Valmiku foto: 

Rothamsted Research, allikas: Ulber et al. 2010. Vastsete fotod: Krister Nilsson. 
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Lisa 4. Diospilus capito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diospilus capito valmik (I.), vastse pea (II.) ja munast väljuv vastne (III.). Valmiku foto: 

Tibor Bukovinszky, allikas: Bugsinthepicture 2014. Vastsete fotod: Krister Nilsson. 
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