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LÜHIKOKKUVÕTE 

 

Raps (Brassica napus L.) on üks tähtsamaid õlikultuure nii Eestis kui ka Euroopas. FAO 

andmetel suurenes rapsiseemnete tootmine maailmas 2003–2004 aastate 36 miljonilt tonnilt 

kuni 46 miljoni tonnini aastatel 2004–2005 (Christen et al., 2007). Suurimad 

rapsikasvatusmaad Euroopas on Saksamaa, Prantsusmaa ja Inglismaa. Eestis on viimase 15 

aastaga rapsi kasvupind üha suurenenud. Võrreldes 2004. aastaga oli rapsi kasvupind Eestis 

2013. aastaks suurenenud 71%, ulatudes 86,1 tuhande hektarini (Eesti teraviljasektori 

arengukava, 2014).  
 

Rapsipindade kasv on loonud soodsad tingimused ristõieliste kahjurite arvukuse kasvuks. 

Kõige olulisemaks rapsikahjuriks on kujunenud naeri-hiilamardikas (Meligethes aeneus Fab.), 

kelle tõrjumiseks on aastaid kasutatud püretroide, sageli rutiinselt, kahjurite kohalolekut ja 

ohtrust kontrollimata (Williams, 2010). Sellega seoses on praeguseks Euroopa paljudes 

maades äärmiselt oluliseks probleemiks tõusnud sellel kahjuril kujunenud mürgiresistentsus 

(Zimmer et al., 2014). Mürkkemikaalid mõjutavad kõiki elusolendeid ning kahjurite 

looduslike vaenlaste hävitamine rikub loodusliku tasakaalu ning seni vaoshoitud putukad 

muutuvad kahjureiks. Selline olukord on sundinud kahjurite arvukuse piiramiseks otsima 

selliseid tõrjemeetodeid, mis oleksid ohutud keskkonnale ja inimesele ning võimaldaksid 

tõrjuda ka mürgikindlaid putukaid. Nüüdisajal on teaduslikku huvi pälvinud looduslikud 

tõrjevahendid, kusjuures suurima tähelepanu all on taimed. 
 

Käesoleva töö eesmärgiks on selgitada naeri- ja sinepi-hiilamardikate arvukus ning nende 

omavaheline proportsioon. Testida erinevaid ristõielisi õlikultuure leidmaks nende hulgast 

hiilamardikatele võimalikke püünistaimi, mida oleks edaspidi võimalik kaasata tõuka-tõmba 

(push-pull) tõrjesüsteemis. Töö üheks osaks oli naeri-hiilamardika resistentsuse monitooring, 

et teha kindlaks võimalik insektitsiidiresistentsus. Resistentsuse monitooringu tulemustest 

järeldub, et Eestis on juba välja kujunemas mõõdukalt püretroidiresistentseid naeri-

hiilamardika populatsioone. Selle süvenemise pidurdamiseks tuleb vältida sama toimeainega 

püretroidide järjepidevat kasutamist ning korduvaid pritsimisi. 
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ABSTRACT 

 

Oilseed rape (Brassica napus L.) is one of the most important oilseed crops both in Estonia 

and Europe. According to FAO, global rapeseed production grew from 36 million tons in 

2003–2004 to 46 million tonnes in 2004–2005 (Christen et al., 2007). Among the EU Member 

States, Germany, France and Great Britain were the largest producers of oilseed rape. In 

Estonia, the growing area of oilseed rape has increased constantly over the last 15 years. 

Compared to 2004, rape cultivation area grew by 71%, reaching 86.1 thousand hectares in 

2013 (Eesti teraviljasektori arengukava, 2014). 
 

The growth of rape cultivation area has created favorable preconditions for the growth of 

cruciferous pests. The pollen beetle (Meligethes aeneus Fab.) is one of the most important 

pest in oilseed rape fields. For years, the management of the pollen beetle has mainly relied 

on pyrethroids, often routinely, without monitoring the actual pest occurrence in the crop 

(Williams, 2010). Because of that, the development of pyrethroid resistance in populations of 

pollen beetles has become a major concern in many European countries (Zimmer et al., 2014). 

Toxic chemicals affect all living beings and destruction of natural enemies of pests destroy 

ecological balance, and previously harmless insects become serious pests. This situation has 

forced people to look for pest control methods that are safe for the environment and humans 

and would allow to control pesticide resistant insects. Nowadays, scientific community has 

shown an interest in natural pest control methods, mainly focusing on plants.  

 

The aim of this study was to determine the abundance of pollen beetles – Meligethes aeneus 

and Meligethes viridescens – and their proportions. One of the goals was to examine different 

cruciferous oilseed crops to find possible trap crops for pollen beetles that could be used in a 

push-pull strategy in the future. The other part of this study was to monitor pollen beetles, to 

determine possible insecticide resistance. According to the results of resistance monitoring, it 

appears that M. aeneus is developing resistance to pyrethroids.  
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SISSEJUHATUS 

 

Raps (Brassica napus L.) on üks tähtsamaid õlikultuure nii Eestis kui ka Euroopas. FAO 

andmetel suurenes rapsiseemnete tootmine maailmas 2003–2004 aastate 36 miljonilt tonnilt 

kuni 46 miljoni tonnini aastatel 2004–2005 (Christen et al., 2007). Suurimad 

rapsikasvatusmaad Euroopas on Saksamaa, Prantsusmaa ja Inglismaa. Enamikes Euroopa 

lõunapoolsemates maades kasvatatakse talirapsi (B. napus L. var. oleifera subvar. biennis), 

suvirapsi (B. napus L. var. oleifera subvar. annua) ning rüpsi (Brassica rapa syn. campestris 

L.) kasvatatakse rohkem Euroopa põhjapoolsemates riikides. Neid kultuure kasvatatakse 

peamiselt õli saamise eesmärgil, kuid traditsioonilise toiduõli kõrval on hakatud üha rohkem 

arendama biokütuste tootmist, seemneid kasutatakse ka jahu, värvide, seepide, plastiku jne. 

tootmiseks (Williams, 2010). Eestis on viimase 15 aastaga rapsi kasvupind üha suurenenud. 

Kui 2004. aastal oli meil rapsi kasvupind 50,4 tuhat hektarit siis 2011. aastaks oli see 

kasvanud 89 tuhande hektarini. Seoses mitme järjestikuse soodsa aastaga, kasvas järsult 

talirapsi kasvatamine ning 2012. aastal jõuti 20,8 tuhande hektarini. Suvirapsi osa vähenes 

12,7 tuhande hektari võrra. Kokku oli 2012. aastal rapsi kasvupinda Eestis 86 tuhat hektarit 

(Statistikaamet, 2013). Võrreldes 2004. aastaga oli rapsi kasvupind Eestis 2013. aastaks 

suurenenud 71%, ulatudes 86,1 tuhande hektarini (Eesti teraviljasektori arengukava, 2014). 

 

Rapsipindade kasv on loonud soodsad tingimused ristõieliste kahjurite arvukuse kasvuks, sest 

just suured monokultuursed põllud pakuvad piiramatult toitu ning paljunemisvõimalusi 

taimekahjuritele ning kahjurite looduslikud vaenlased ei pääse mõjule (Hokkanen, 2000; 

Cook, Denholm, 2008). Kõige olulisemaks rapsikahjuriks on kujunenud naeri-hiilamardikas 

(Meligethes aeneus Fab.), kelle tõrjumiseks on aastaid kasutatud püretroide, sageli rutiinselt, 

kahjurite kohalolekut ja ohtrust kontrollimata (Williams, 2010). Sellega seoses on praeguseks 

paljudes Euroopa maades äärmiselt oluliseks probleemiks tõusnud sellel kahjuril kujunenud 

mürgiresistentsus (Zimmer et al., 2014). Probleemi arutamiseks kutsus EPPO (inter-

governmental organization responsible for European cooperation in plant health) juba 2007. 

aastal esindajaid kõikidest rapsikasvatusega tegelevatest Euroopa riikidest nõupidamisele, kus 

käsitleti kujunenud olukorda ning võimalusi resistentsusega võitlemiseks. Üksmeelne oli 
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seisukoht, et tõrje saab olla edukas vaid siis, kui tuntakse kahjurit, tema bioloogiat ja 

käitumist ning resistentsusmehhanisme.  

 

Mürkkemikaalid mõjutavad kõiki elusolendeid ja kahjurite looduslike vaenlaste hävitamine 

rikub loodusliku tasakaalu ning seni vaoshoitud putukad muutuvad kahjureiks. Selline 

olukord on sundinud kahjurite arvukuse piiramiseks otsima tõrjemeetodeid, mis oleksid 

ohutud keskkonnale ja inimesele ning võimaldaksid tõrjuda ka mürgikindlaid putukaid. 

Nüüdisajal on teaduslikku huvi pälvinud looduslikud tõrjevahendid, kusjuures suurima 

tähelepanu all on taimed. Paljudes neis on kaasaegsete keemiliste peenanalüüside ja -

sünteeside ning ülitundlike biotestide abil avastatud seniaimamatuid omadusi. Taimest 

lenduvad ühendid võivad putuka panna liikuma selle eritaja suunas, kuna see annab märku 

toidu olemasolust ning meelitab munema. Taimede sellised omadused leiavad rakendamist 

nn. tõuka-tõmba (push-pull) süsteemis ja selliseid taimi, mida kasutatakse kahjurite 

ligimeelitamiseks nimetatakse püünis- ehk lõksutaimedeks. Püüniskultuuride uuringud 

nimetatud tõrjestrateegia osana on praegu maailmas tähelepanu all. Strateegia rakendamiseks 

meie tingimustes on esmajoones vaja selgitada, missugused hiilamardikate peremeestaimede 

liigid, erimid või sordid sobivad meie tingimustes püünistaimedeks ning missugused on 

kahjuritele vähem vastuvõetavad. 

 

Hüpoteesid 

1. Nii naeri- kui ka sinepi-hiilamardika valmikute peremeestaimede eelistustes on erinevusi. 

2. Katsekultuuride hulgas on taimeliike, mis on hiilamardikatele rapsist atraktiivsemad ja 

sobivad tõmba-tõuka tõrjeskeemis püünistena katsetamiseks.  

3. Naeri-hiilamardikal hakkab insektiidiresistentsus kujunema ka Eestis.  

 

Töö eesmärgid 

1. Selgitada naeri- ja sinepi-hiilamardikate arvukus ning võimalikud erinevused ristõieliste 

õlikultuuride valikul. 

2. Testida olulisemaid ristõielisi õlikultuure leidmaks  naeri-hiilamardikale võimalikke 

püünistaimi eesmärgiga rakendada neid “tõuka-tõmba” (push-pull) tõrjesüsteemis. 

3. Kindlaks teha naeri-hiilamardika võimalik insektitsiidiresistentsus 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1. Hiilamardikad (Meligethes spp.) 

 

1.1.1. Arengutsükkel ja bioloogia 
 

Naeri-hiilamardikas (Meligethes aeneus Fab.) ja sinepi-hiilamardikas (M. viridescens Fab.) 

kuuluvad mardikaliste (Coleoptera) seltsi, hiilamardikaliste (Nitidulidae) sugukonda ning on 

kaks enamlevinud kahjuriliiki ristõielistel õlikultuuridel Euroopa põhjapoolsematel aladel 

(Metspalu et al., 2011). Aastate jooksul on ristõieliste külvipindade laiendamise tõttu just 

naeri-hiilamardika arvukus märgatavalt kasvanud (Hokkanen et al., 1986; Finch et al., 1990; 

Lane, Walters, 1993, Metspalu et al., 2011; Veromann et al., 2012).  

 

Sinepi-hiilamardikas arvukus on jäänud suhteliselt madalaks, moodustades naeri-hiilamardika 

arvust tavaliselt vaid kuni 10 % (Billqvist, Ekbom, 2001; Veromann et al., 2006; Metspalu et 

al., 2011). Mõlemad liigid on univoltiinsed, st neil on aastas üks põlvkond, ning välimuselt 

küllaltki sarnased. Naeri-hiilamardika valmiku mõõtude ja värvi kohta on kirjanduses 

erinevaid andmeid, kuid üldistatuna on ta väheldane (1,5–2,5 mm pikkune ja 1,3–1,5 mm 

laiune) musta värvusega sinakalt või rohekalt helkiv putukas. Mardika tundlad on 11 lüliga 

ning tipp nuiakujuline (Kirk-Spriggs, 1996), tema kattetiivad ei kata tagakeha tippu. Naeri-

hiilamardika vastne on 3,5–4,0 mm pikk, pea on pruun/must, kolme paari lühikeste pruunide 

jalgadega. Keha kaetud karvakestega, igal kehalülil on kaks tumedat täppi. Muna on valkjas ja 

ovaalse kujuga ning nukk on kollakasvalge. 

  

Sinepi-hiilamardikas on väliselt naeri-hiilamardikaga sarnane, kuid selle  liigi valmikul on 

jalad kogu pikkuses kollakaspunased. Kui naeri-hiilamardikat võib leida kogu 

vegetatsiooniperioodi jooksul, siis sinepi-hiilamardikas ilmub mõnevõrra hiljem. Rapsi 

õitsemisaja lõppedes kogunevad sinepi-hiilamardikad õitsevatele ristõieliste, enamasti aga 

põldsinepile (Sinapis arvensis L.) (Metspalu et al., 2002; 2011).  
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Eestis hiilamardikad reeglina põllul ei talvitu ning neid võib leida põllupeenardelt, metsaveere 

kõdust jne. (Kaasik et al., 2013). Kevadel lahkub talvituspaigast esimesena naeri-

hiilamardikas, tema liikvelemineku ajaks peab temperatuur tõusma 8–10 °C juurde. Sinepi-

hiilamardikas väljub talvitumispaigast alles siis kui temperatuure on >15 °C (Free, Williams, 

1978). 

 

Sarnane on ka nende kahe liigi bioloogia, kuid mõningaid erinevusi on leitud nende 

toidutaimede liigilises koosseisus. Näiteks kui naeri-hiilamardikas eelistab rapsi ja rüpsi, siis 

sinepi-hiilamardikat leiame rohkesti põldsinepilt (Metspalu et al., 2011). Mõlemad liigid on 

kuni kaks kuud suguliselt aktiivsed. Munemiseks näritakse punga tunnel ning paigutatakse 

muna tolmukate vahele (Scherney, 1953; Nilsson, 1988). Üks emane võib muneda kuni 250 

muna, tavaliselt ühte punga 2–3 muna (Scherney, 1953), kuid ühest pungast on leitud isegi 

kuni 10 muna (Ekbom, Borg, 1996). Munajärk kestab mõne päeva, kogu arengutsükkel kuni 

kuu aega (Williams, 2010). Vastsel on kaks kasvujärku (Osborne, 1964), esimeses 

kasvujärgus toitub pungas 5–10 päeva, teises kasvujärgu vastne ronib toituma avatud õiele 

(Williams, 2010). Vastsejärk kestab mõne nädala, seejärel laskub vastne mullapinnale ning 

läheb pinnasesse nukkuma. Naeri-hiilamardikas tekitab Eestis suurimat kahju suvirapsile, sest 

tema arengutsükkel on suvirapsi arenguga sünkroonis (Veromann et al., 2006; 2012). Taimed 

on hiilamardika munemise ajaks kõige haavatavamas, roheliste pungade faasis. Sageli 

kahjustatud pungad ei avane, kuivavad ning varisevad (William, Free, 1978). Kui peavõrse 

pungad varisevad, kaotatakse suur osa kõige väärtuslikumast seemnesaagist (Free, Williams, 

1978; Williams, 2010). 

 

 

1.1.2. Valmikute erinevad käitumismustrid toidu- ja munemiskohtade valikul 
 

Hiilamardikad on kogu Euroopas ristõieliste õlikultuuride, eriti aga rapsi põhilised kahjurid 

(Alford et al., 2003), kes määravad taime asukoha kindlaks nii nägemis- kui haistmismeelte 

abil: neid meelitab ligi nii õite kollane värvus (Giamoustaris, Mithen 1996; Cook et al., 2006; 

Döring et al., 2012) kui ka taime lehtede ning õite lõhnad (Smart, Blight 2000; Cook et al., 

2002) ja ristõielistele spetsiifilised isotiotsünaatide lõhnad (Evans, Allen-Williams, 1994; 

Blight, Smart, 1999; Smart, Blight, 2000).  
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Hiilamardikate käitumine on toitumise ja paljunemise perioodidel erinev ja sellepärast tuleb 

nende puhul eristada toidu- ja peremeestaimi. Toidutaimel kahjur toitub, kuid reeglina ei 

mune. Sellisteks taimedeks võivad olla väga paljud erinevatesse sugukondadesse kuuluvad 

õitsevad taimed. Valmikud toituvad sellistel taimedel nii kevadisel küpsussöömal kui 

sügisesel talvituseelsel reservainete kogumisel. Peremeestaimed, kuhu mardikas muneb ja 

munemise ajal ka toitub, on vaid ristõielised (Hiiesaar, Parm, 2011).  

 

Naeri-hiilamardikas läbib kevadel esmajärjekorras küpsussööma, toitudes õitsevate taimede 

õietolmust kui ka muudest õieosadest. Kuna hiilamardikas ei ole sellel ajal spetsialiseerunud 

kindlale taimede grupile, nimetatakse teda inglise keelses kirjanduses „generalistiks“ 

(Williams, Free, 1978) ja eesti keeles paljutoiduliseks. Tuleb märkida, et lisaks muudele 

taimeliikidele võivad nn. generalisti faasis olevatele hiilamardikatele olla toidutaimeks ka 

ristõielised. Seega lisaks võilillele on varakult õitsevast talirapsist ja -rüpsist, mis naeri-

hiilamardika talvituskohtadest väljumise ajal on juba kollaste õiepungade või õitsemise 

staadiumis, saanud temale piiramatu toiduressurss. Kuivõrd suguküpseks saamiseks vajalik 

toitumisperiood kestab kuni kolm nädalat, siis on tavaline, et selleks ajaks kui algab 

munemisperiood ning vajalikud on vaid ristõielised peremeestaimed, polegi talirapsil enam 

munemiseks sobivaid õiepungi ning putukas on sunnitud sobiva peremeestaime otsinguks 

talirapsilt lahkuma. Selleks ajaks on munemiseks sobivate pungade faasis suvirüps ja -raps 

ning toimubki massiline liikumine nendele taimeliikidele (Metspalu et al., 2011). 

 

Emane muneb munad õiepunga ning vastsestaadiumis toitutakse pungades (I kasvujärgu 

vastne) ja õites olevast õietolmust ning õieosadest (II kasvujärgu vastne). Nukkumiseks 

laskuvad täiskasvanud vastsed maapinnale ning kaevuvad mulda. Nukust väljunud uue 

põlvkonna paljutoiduline noormardikas toitub enne talvitumiskohale siirdumist erinevatest 

suvel õitsevate taimeliikide õietolmust (Fritzsche, 1957). 

 

Bernays ja Minkenberg (1997) arvates on selleks, et kindlustada arvukas järelkasv, generalisti 

tüüpi putukaile oluline toidu mitmekesisus, mille moodustabki antud ajahetkel paljudest 

erinevatest taimeliikidest moodustuv toiduressurss. Enamus sellelaadseid uuringuid on 

näidanud, et erinevat liiki toidutaimede kasutamine küpsussööma ajal mõjub munade ja 

vastsete arengule positiivselt (Miura, Ohsaki, 2004). Mehhanisme, mis sunnivad 

küpsussööma perioodil toidutaimi vahetama ei teata veel päris täpselt. Üldiselt ollakse siiski 

seisukohal, et üksik taimeliik sisaldab harva kõiki kasvuks ja arenguks vajalikke 
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toidukomponente. Seega vajab hiilamardikas generalisti staadiumis toimuvateks 

füsioloogilisteks muutusteks (suguküpsus, munade areng ning talvitumiseks ette-

valmistamine) mitmekesist toitu ning sõltumata taimeliigist kasutatakse ära nii kevadel kui 

sügisel õitsev ressurss. 

 

Munemisperioodil, kui vajatakse vaid ristõielisi, nimetatakse hiilamardikat spetsialistiks 

(Williams, Free, 1978). Peremeestaime osa putuka elus on hoopis mitmekülgsem kui see oli 

toidutaimena. Näiteks on naeri-hiilamardikas ristõielisel peremeestaimel küllalt paikne, st. 

viibib samal taimel päevi, kus teda mõjutavad peale toidu mitmed biootilised ja abiootilised 

faktorid. Ta peab olema valmis kohtuma mitmete samal taimel elavate konkurentidega ja 

looduslike vaenlastega. Peale selle mõjutab omavahelisi suhteid taime kasvukoha mikro-

kliima, peremeestaime patogeenid jne. Üldlevinud on arusaam, et hiilamardikad leiavad oma 

peremeestaimed üles ristõielistes sisalduvate glükosinolaatide laguproduktide, eriti aga 

sinigriinist eralduva 2-propenüül glükosinolaadi lõhna järgi (Free, Williams, 1978). Kuivõrd 

aga glükosinolaatide koostis on liigispetsiifiline, on ka hiilamardika munemistaimede valikus 

vähem ja rohkem eelistatavaid ristõielisi. Just munemisevajadus on oluline faktor, mis 

mõjutab taimtoidulise putuka käitumist. Arvatakse, et nad on vähemvalivad munemise 

algperioodil, kuid Hopkinsi ja Ekbomi (1996) andmetel emane hiilamardikas muudab oma 

munatoodangut vastavalt peremeestaime kvaliteedile. Peremeestaimede valikul satub meie 

tingimustes löögi alla suviraps, mis on tavaliselt selleks ajaks, kui hiilamardikal algab 

munemisperiood jõudnud kõige haavatavamasse õiepungastaadiumi (rohelised pungad). Just 

sellel perioodil toimub paljudelt erinevate toidutaimede liikidelt massiline invasioon 

suvirapsile, kus pungadesse munetakse ning neid kasutavad nii vastsed kui valmikud toiduks. 

 

Teadaolevalt on peremeestaime asukoha kindlaksmääramisel naeri-hiilamardikal olulised nii 

haistis- kui nägemisorientiirid (Free, Williams, 1978; Blight, Smart, 1999). Õite lõhn koosneb 

paljude lenduvate ühendite segust (Knudsen et al., 1993). Keemilise identiteedi variatsioonid 

ja nende lõhnaainete erinevad proportsioonid toovad kaasa õite lõhna suure mitmekesisuse, 

mis koos erinevatele taimeliikidele eriomase lõhnaainega võimaldab õisi külastavatel putu-

katel eristada peremeestaimi teistest taimedest. Tolmukapeade ja õietolmu enda osakaal on 

tavaliselt koguseliselt väike, aga paljude liikide puhul on need teiste lillestruktuuridest 

keemiliselt erinevad (Dobson et al., 1994; Bergström et al., 1995; Dobson et al., 1996). See-

pärast saavad õietolmu otsivad putukad kasutada olulise valguallika asukoha määramiseks 

õietolmu lõhna. Hiilamardikaid meelitavad ligi lisaks õiepungade lõhnale ka rapsi lehtede ja 
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varte lõhn (Free, Williams, 1978; Evans, Allen-Williams, 1994; Ruther, Thieman, 1997). 

Viimased on seotud teatud isotiotsüanaatide eraldumisega (Blight, Smart, 1999), mis 

eralduvadki peamiselt taime rohelistest osadest ja on glükosinolaadi volatiilseteks katabo-

liitideks. Need on ristõielistele taimedele tüüpilised defensiivsed teisesed ühendid (Kjaer, 

1976). 

 

Kuigi enamikes uuringutes, mis käsitlevad naeri-hiilamardika reaktsiooni peremeestaime 

lõhnadele, kus peatähelepanu on pööratud isotiotsüanaatidele, on siiski jõutud järeldusele, et 

ka teistel lõhnadel ja faktoritel on oma ülesanded. Kindlad tõendid, mis viitaksid taime 

glükosinolaatide sisalduse ja hiilamardika arvukuse (eriti õitsemisaegse) omavahelisele 

seosele, puuduvad (Milford et al., 1989; Giamoustaris, Mithen, 1996).  

 

Mitmed spetsiaalsed uuringud on näidanud, et hiilamardikatel on lisaks lõhnaeelistustele ka 

värvieelistused ning peremeestaime otsinguil eelistatakse kollast värvi pungi ja õisi (Wasman, 

1926; Free, Williams, 1978; Laska, Kocourek, 1991; Giamoustaris, Mithen, 1996; Blight, 

Smart, 1999, Döring et al., 2012). Seega võivad peremeestaime valikus rolli mängida nii 

õiepungades kui õites sisalduvad erinevad vihjed. Rapsitaime lõhnaanalüüs on näidanud, et 

mõned hiilamardikale taime valikuotsustuste tegemiseks tähtsad lõhnad vabanevad ainult 

õitest (Jakobsen et al., 1994). Ka kompleksuuringus, kus kasutati nii gaaskromatograafi kui ka 

elektroantennograafi, leiti naeri-hiilamardika tundlates vastureaktsioon just mõnele 

õitsemiseaegsele lõhnale, mis pole seotud glükosiolaatidega (Blight et al., 1995).  

 

 

1.2. Katsetaimed 

 

1.2.1. Raps (Brassica napus L.) 
 

Raps (B. napus) kuulub kapsasrohu (Brassica L.) perekonda. Rapsil on geneetiliselt palju 

ühist kaalikaga ning sageli nimetataksegi teda õlikaalikaks. Rapsi looduslikest esivanematest 

ei teata midagi. Rapsisarnaseid taimi on leitud Vahemeremaadest, arvatakse, et ta on 

lehtkapsa (B. oleracea) ja rüpsi (B. rapa) ristand (Kaarli, 2004). Rapsikasvatuse laienemise 

üheks oluliseks põhjuseks on selliste sortide aretus, mille õli on madala eruukahappe ja glüko-

sinolaatide sisaldusega. Kanadas on aretustöö käigus saadud väga madala nimetatud ainete 
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sisaldusega sordid. Seal on rapsi üldnimetuseks canola (lühend sõnast canadian oil). Eestis 

kasvatatakse nii suvi- (subvar. annua) kui talirapsi (subvar. biennis).  

 

Leheroseti perioodil sarnaneb noor rapsitaim väliselt kaalikataimega, lehed on sinakas-

rohelised ja siledad. Vartega taimel on varre keskmises osas ja kõrgemal paiknevad lehed 

terveservalised ja alusel vart ümbritsevad. Õitsevatel taimedel jäävad avatud õied alati 

avanemata õiepungadest allapoole. Kõdrad paiknevad rapsil peaaegu horisontaalselt. Rapsi 

seemned on mustad kuni tumepruunid. Rapsi kasv on aeglasem kui rüpsil, kuid rüpsi seeme 

on peenem, mistõttu rapsi saak on suurem. Rapsi negatiivne külg on seemne kergesti 

varisemine (Kaarli, 2004). 

 

Suviraps (B. napus var. oleifera subvar. annua). Sarnaneb bioloogilistelt iseärasustelt 

suvirüpsi ehk õlinaeriga, kuid tema kasvuaeg on pikem, olenevalt aastast ja sordist – 90 kuni 

130 päeva. Valmides on seeme varisemisohtlik. Taim on tugevam kui suvirüpsil. Saagi 

potensiaal kõrgem, 2,5 kuni 3,5 t/ha, 1000 tera mass üle 3,5 g. Õlisisaldus õige väetamise 

juures on üle 40%. Suvirapsi saak võib talirapsi omast olla kaks korda kõrgem (Kaarli, 2004). 

 

Taliraps (B. napus var. oleifera subvar. biennis ). Külvatakse augusti alguses, saagikoristus 

tavaliselt järgmise aasta juuli lõpus. Taim on tugev, kõrgus 1 kuni 1,5 meetrit. Saak on hea 

talvitumise juures üle 3 t/ha, talvekahjustuste korral osaline, võimalik on ka kogu saagi 

hävimine. Kasvukuhik asub mulla pinnal ilmastiku meelevallas. Talvel tekitavad kahju 

põdrad ja kitsed, süües ära kasvukuhiku peapunga. Külgpungadest arenenud varred on 

hilisema arenguga ja seega ebaühtlase valmimisega, mille tõttu saak on väiksem. 

Suureseemneline, 1000 tera kaal on 3,5 kuni 5 g. Õlisisaldus on kõrgem kui suvirapsil 

(Bioloogilised iseärasused, 2011). 

 

 

1.2.2. Rüps (Brassica rapa L.) 
 

Rüps kuulub samuti kapsasrohtude (Brassica) perekonda. Rüpsil on palju ühist naeriga, 

mistõttu teda nimetatakse ka õlinaeriks (B. rapa L. var. oleifera). Rüpsi metsikuks eellaseks 

arvatakse olevat ka Eestis kasvav põldkapsasrohi (B. campestris L.) Nagu eelpool mainitud, 

areneb rüps rapsist kiiremini ning seetõttu on tal lühem kasvuaeg, kuid rüpsi saak on rapsist 

väiksem (Bioloogilised iseärasused, 2011). Leheroseti perioodil on rüpsi lehed 
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kollakasrohelised ja karvakeste tõttu veidi karedad nagu naeril. Taimedel kõrgemal paiknevad 

lehed on teravaservalised. Rüpsi õied on avanemata õiepungadega samal tasemel või neist 

kõrgemal. Kõdrad on tal peaaegu horisontaalse varre küljes viltu, suunaga ülespoole (Kaarli, 

2004). 

 

Suvirüps (B. rapa L. var. oleifera subvar. annua). Lühima vegetatsioonipikkusega ristõieline 

õlikultuur, kasvuaeg olenevalt aastast – 80 kuni 100 päeva. Seeme on suhteliselt 

varisemiskindel. Varred on peened ja tormikahjustustele vähemvastupidavad kui suviraps. 

Saak on madalam kui rapsil, 1,5–2,5 t/ha. Taim on peeneseemneline, raske sorteerida, 1000 

tera mass on 2–2,7 g. Õlisisaldus on tavaliselt alla 40% (Bioloogilised iseärasused, 2011). 

 

Talirüps (B. rapa L. var. oleifera subvar. biennis). Külvatakse augusti esimesel poolel, saak 

koristatakse juuli keskel. Tugev, 1 kuni 1,5 m kõrgune taim. Saak hea talvitumise korral on 

2,5–3 t/ha, talvekahjustuste tõttu võib osaliselt või täiesti hävida. Talirüps talvitub leheroseti 

keskel mullas asuva kasvupunga tõttu üldjuhul paremini kui mullapinnal oleva kasvukuhikuga 

taliraps. Seemnete 1000 tera kaal on 2,2–2,8 g. Õlisisaldus on aastati varieeruv, 38 kuni 48% 

(Bioloogilised iseärasused, 2011). Sageli ründavad valminud rüpsipõlde ka linnud. 

 

 

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

Õlirõigas arvatakse olevat Aasia päritoluga, kuid teda tuntakse kaugetest aegadest alates ka 

Vahemeremaades. Taim võib kasvada kuni meetri kõrguseks ja annab palju kõrvalharusid, on 

poolpüstine, kuid kergesti murduv. Seeme külvatake 3–4 cm sügavusele ning külvisenormiks 

on 4,5–9 kg hektarile (Oilseed radish, 2013a). 

 

Õlirõigas on väga pika peajuurega, mis võimaldab tal võtta niiskust ja toitaineid ka 

sügavamatest mullakihtidest. Ta rikastab mulda toitainetega, eriti fosfori ja lämmastikuga. 

Surub maha umbrohud, on biofumigant vähendades mullas nematoode ning mitmesuguseid 

haigustekitajaid (Ngouajio et al., 2004). Kui tahetakse hävitada nematoode, kasutatakse 

suurendatud külvisenorme. Tihe taimestik moodustab siis suuremal hulgal peenemaid juuri, 

mis viib mulda suuremal hulgal juureeritisi. Viimased stimuleerivad nematoode tsüstidest 

väljuma, kes peremeest leidmata hukkuvad (Oilseed radish, 2013b). 
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Õlirõigas kobestab võimsa juurestikuga mulda ning kaitseb seda erosiooni eest. Kuna taim 

moodustab arvukalt kõrvalharusid, toodab ta suures koguses biomassi, mistõttu sobib 

kasutada haljasväetiskultuurina. Peamiselt on õlirõigas aretatud õli tootmiseks, kuid on ka 

tähtis toiduallikas tolmeldajatele, eriti mesilastele. 

 

 

1.2.4. Valge sinep (Sinapis alba L.) 
 

Taimeliik kuulub sinepi (Sinapis L.) perekonda, pärineb Vahemere piirkonnas ning on vana 

kultuurtaim. Kirjanduse andmeil on teda kasvatatud juba enam kui 4000 aastat tagasi (Kaarli, 

2004). Praegu on valge sinep levinud ka Euroopa parasvöötme piirkondades. Valge sinep 

kuulub põldsinepiga (S. arvesis) samasse perekonda. Ta on helerohelise värvusega, suurem 

osa taimest on tugevasti karvane. Sõltuvalt kasvutingimustest võib kasvada 50 cm kuni 150 

cm pikkuseks. Õied on kollased, kusjuures iga õis õitseb 2 päeva. 1000 seemne mass on 6–8 

grammi.  

 

Valge sinepi juurekava on nõrgem kui rapsil, kuid suurema toitainete omastamise võimega. 

Taime vars on kõigis osades kandiline ja alates teisest kolmandikust tugevasti harunev. Ta on 

võõrtolmleja (tolmeldavad putukad ja tuul) ning õied on nektaririkkad. Erinevalt 

rapsiseemnetest sisaldab valge sinepi seemnekest limarakke ning seemnete niisutamisel tekib 

lima. Seda omadust kasutatakse tema eristamiseks teistest liikidest. Kõdrad on tal tugevad 

ning seeme variseb väga harva (Kaarli, 2004). 

 

 

1.2.5. Must sinep (Brassica nigra L. ) 
 

Taimeliigi päritolumaaks arvatakse olevat Euroopa, kuid teda leidub ka Põhja-Ameerika 

looduslikes taimekooslustes. Vürtsi ja õlikultuurina on ta omandanud tähtsuse paljudes 

maailma piirkondades. Eriti on ta kasvatust arendatud Indias. See üheaastane taim võib 

kasvada kuni 2 m kõrguseks. Alumiste lehtede ülemised pinnad on lühikeste jäikade ja 

valkjate karvadega, lehe alumine pool on sile ja vaid leherootsul võivad olla üksikud hõredad 

karvakesed. Taime ülemised lehed on elliptilised, nooremad sageli nooljad. Varred lõpevad 
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1,2–5,1 cm pikkuste kollast värvi õitekobaratega. Õis on läbimõõdult 0,85 cm, tal on 4 

kroonlehte, 4 tupplehte, mitut tolmukat ja emakas. Noored tupplehed on rohelised, vananedes 

muutuvad kollaseks. Kroonlehtede tipud on kumera kujuga. Igast õiest areneb sileda pinnaga 

kõder (Black Mustard, 2013a). 

 

Taim võib alustada õitsemist mai lõpus ja viimased külgharud lõpetavad õitsemise juulis, 

kaunad küpsevad järk-järgult – juulist oktoobrini (Black Mustard, 2013b).  

 

Külvisenormiks on 3–4 kg/ha. Seemned idanevad kiiresti ja tõusmed võivad soodsate 

ilmastikutingimuste korral ilmuda nähtavale paari päevaga. Maailmas kasvatatakse musta 

sinepit peamiselt seemnete saamiseks. Neist valmistatakse lauasinepit, kuid kasutatakse ka 

ravimite ja maitseainete saamiseks. Näiteks kasutati musta sinepi plaastreid juba antiik-

Kreekas bronhiidi raviks. Seemnetes sisalduvat õli kasutatakse õlilampides, aga ka 

määrdeainena ning seepide valmistamisel. Musta sinepi taimi on kasutatud ka kasside ja 

koerte  peletajana. Glükosinolaatidest on mustas sinepis kõige enam sinigriini, kuni 95%, 

(Feeny, Rosenberry, 1982), mis hüdrolüüsub allüülisotsüanaadiks tuntud ka sinepiõlina. 

Sinigriin on mürgine paljudele putukaliikidele, kuid teatud liikidele on nad toitumis- ja 

munemisatraktandid. Mesilased külastavd meeleldi musta sinepi õisi ning nendest saadav 

mesi on heledat värvi (Duke, 1983).  

 

 

1.2.6. Kapsasrohi ehk sarepta kapsasrohi (Brassica juncea (L.) Czern.) 
 

Kapsasrohu algkodumaaks arvatakse olevat India põhjapoolsemad alad, kust ta on levinud 

Hiinasse, Birmasse ja Iraani. Kultuurtaimena kasvatatakse teda praegu peamiselt 

Bangladeshis, Kesk-Aafrikas, Hiinas ja Venemaal Kaspia äärsetes maades. Umbrohi on ta 

Kanadas, Argentiinas ja Austraalias (Duke, 1983). Kapsasrohu võib jagada morfoloogiliste 

tunnuste ning kasutusviisi järgi nelja alamliiki. Alamliiki integrifolia kasvatatakse Aasias 

lehtede saamiseks, alamliiki juncea kasvatatakse seemnete saamiseks, alamliiki napiformis 

kasvatatakse juurköögiviljana ja alamliik taisai varsi ja lehti kasutatakse köögiviljana Hiinas 

(Spect, Diederichsen, 2001).  
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Kapsasrohu peajuur võib ulatuda 2–3 meetri sügavuseni. Vars on püstine, hargnev ning võib 

kasvada kuni 1,5 m kõrguseks. Esimesed pärislehed on ümarsulgjad, edaspidi tervete 

servadega, laiuvad. Kõder on 3–5 cm pikkune ning lõpeb peene ogaja moodustisega. 

Valminud seeme on punakaspruuni värvusega ning ümmargune, seemne 1000 tera mass on 2–

4 gr (Duke, 1983). Kapsasrohu parimateks eelviljadeks on tera- ja kaunviljad. Künni alla 

antakse mineraalväetisi 35 kg/ha lämmastikku, 45–60 kg/ha fosforit ja 60 kg/ha kaaliumit 

(Maity et al., 1980). Kapsasrohtu külvatakse mais, õitseb juunis ning seemned valmivad 

augustis–septembris. Seemnete külvinorm tavakülvil on 9–12 kg/ha, laiarealisel 6–8 kg/ha. 

Külvisügavus 2–3 cm. Külviread kaetakse mullaga ja pärast tõusmete ilmumist kobestatakse. 

Laiarealise külvi korral kultiveeritakse 2–3 korda. Kapsasrohi on külmakindel ning tema 

tõusmed taluvad -4 kuni -5 °C külma. Sügava juurestiku tõttu on küllalt põuakindel ning 

mullastiku suhtes vähenõudlik. 

 

Seemnete koristamist alustatakse siis kui taim hakkab kolletuma, lehed varisema ning kõdrad 

on paisunud ja seemned omandanud sordile omase värvuse. Seemned puhastatakse ja 

kuivatatakse 10%-lise niiskuseni ning viiakse kuiva ruumi säilima. Kapsasrohu saagikus on 

1,2–1,5 t/ha-lt, kuid saadud on ka kuni 2,8 t/ha-lt (Knowles et al., 1981). 

 

Kapsasrohu seemnetest saadaval sinepiõlil on head maitseomadused, teda kasutatakse 

kulinaarias, leiva tegemisel, kondiitri ja konservitööstuses, seebi valmistamisel, tekstiili ja 

farmaatsiatööstuses. Prantsusmaal, Türgis ja mõnedes teistes maades loetakse kapsasrohust 

saadavat õli parimaks lisandiks salatitele, kastmetele, oatoitudele, hernele ja lihale. Eeterlikku 

õli kasutatakse parfürmeeria- ja konservitööstuses. Seemnetest tehakse lauasinepit. Sisaldab 

glükosinolaat sinigriini, sinepiõlisid, sinapiini, eruukahappeid (Leung, 1980). 

 

 

1.2.7. Rukola ehk põld-võõrkapsas (Eruca sativa Mill.) 
 

See taim pärineb Vahemere äärest. Inimese kaasabil on ta levinud Põhja-Aafrikasse, Aasiasse 

ja Ameerikasse. Juhusliku tulnuktaimena kasvab põld-võõrkapsas ka Eestis: esimest korda 

leiti teda 1957. aastal Valgast, raudtee lähipiirkonnast (Kokassaar, 2007). Looduses kasvab 

taim mõnekümne sentimeetri pikkuseks. Seemned on peenikesed, läbimõõt paar millimeetrit, 
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nad valmivad lühikestes kõtrades. Rukola õis on nelja kroonlehega ja tagasihoidliku 

välimusega: peente violetsete triipudega valkjaskollaste kroonlehtedega. 

 

Taime lehed on sulgjalt lõhestunud ja veidi nahkjad, nagu kuivadest kasvupiirkondadest pärit 

taimele kohane. Rohkem või vähem kibeka maitsega lehtedele annavad omalaadse lõhna 

orgaanilised lenduvad väävliühendid. Lehtede piprase, mõrkja maitse tingivad sinepiõlid, mis 

vabanevad ensümaatiliselt eri glükosiidsetest vormidest (tioglükosiidid). Peamisteks 

glükosinolaatideks on glükoerutsiin ja glükoraphaniin (Barillari et al., 2005). 

 

Kasvutingimuste suhtes on see taim üsna vähenõudlik: ta edeneb nii päikeselises kui ka 

poolvarjulises kohas. Ei kasva liigniisketel ega kuivadel muldadel, eelistades parasniiskeid 

muldi. Mõlemal juhul kajastub see lehtede lõhna- ja maitseomadustes. Rukola on ammustest 

aegadest tuntud ka loodusravis. Lenduvad orgaanilised väävliühendid annavad värsketele 

taimelehtedele mikroorganisme hävitava toime. Samas võivad need ühendid põhjustada 

nahaärritust. Sissesöödult soodustavad lehed seedenõrede eritumist ja vee eemaldamist 

organismist. Arvestades selle taime rohket vitamiin C sisaldust, on taimeekstraktidel ka 

mõjusad antioksüdantsed omadused vesikeskkonnas. Loomulikult on rukola soodne ja 

rikkalik askorbiinhappe allikas, eriti varakevadel. Menukas eeskätt Vahemere maade 

rahvusköökides. Nüüdisajal kasutatakse rukolat kõige rohkem Itaalia, Prantsuse, Hispaania ja 

Kreeka köögis. Kasvatamiseks sobib tavaline parasniiske aiamuld ja kasvukoht võib olla ka 

varjuline (Oilseed radish, 2013c). 

 

 

1.2.8. Õlituder (Camelina sativa Crantz) 
 

Ristõieliste taimede sugukonda kuuluv õlituder pärineb Kagu-Euroopa ja Edela-Aasia 

piirkonnast. Ristõieliste sugukonna üks perekondi on tudrad (Camelina Crantz). Sellesse 

kuuluvad meil esinevatena liiv-, karvane-, lina- ja põld- ehk õlituder. Esimesed kolm on 

umbrohud, neljandat kultiveeritakse aga õlitaimena. Ta on 50–100 cm kõrgune isetolmlev 

taim. Vili on kõdrake ning seemned on kollase või pruunikaskollase värvusega. Saagi poolest 

võrreldav suvirüpsiga, 1000–1300 kg/ha. Kasvuaeg on suhteliselt lühike, 80–100 päeva 

(külvist küpsemiseni). Ristõielise kultuurina on kasvunõuded samad, mis rapsi puhul. Suureks 

eeliseks on see, et sobib kasvatamiseks külvikorra väliselt, näiteks vanade rohumaade 
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kasutusele võtmisel teisel või kolmandal aastal pärast teravilja. Õlitudrale kõige sobivamad on 

väheviljakad kergema lõimisega, suhteliselt kuivemad mullad. Savisemad mullad õlitudrale ei 

sobi. Tudraõli on oma omadustelt, tervistavalt toimelt ja kasutamisviisilt sarnane linaõliga. 

(Õlituder, 2013), Õlitudra õli kasutatakse peamiselt tööstuslikuks otstarbeks: heade 

energeetiliste omaduste poolest sobib hästi biodiiselkütuse valmistamiseks. Värvide ja 

linoleumi valmistamisel kasutatakse segus teiste taimeõlidega. Kasutatakse ka rohelise seebi 

valmistamiseks. Viimastel aastatel on aretustöö tulemusena saavutatud häid tulemusi 

eikoseenhappe sisalduse vähendamisel (Ilumäe et al., 2007). 

 

 

1.3. Püüniskultuurid tõuka-tõmba (push-pull) tõrjesüsteemi osana 
 

Sellist tõrjesüsteemi, kus manipuleerides putukate ja nende looduslike vaenlaste käitumisega 

mõjutatakse nende levikut ja arvukust nimetas esimesena „push-pull“ süsteemiks 1987. aastal 

Austraalias Pyke oma kaastöötajatega. Nad uurisid mürgiresistentse puuvillaöölase 

(Helicoverpa armigera Hübner) tõrjeks repellentsete ja atraktiivsete taimede kooskasutamise 

võimalusi. Sellise koostöösüsteemi eesmärgiks oli vähendada kahjurite ja suurendada kasurite 

hulka, kaitsta ressurssi ning vähendada insektitsiidide kasutamist. Järgneva veerandsajandi 

jooksul on seda süsteemi paljude teadlaste poolt edasi arendatud ning täiendatud (Hokkanen 

1991; Shelton, Badenes-Perez, 2006; Cook et al., 2007; Khan, Pickett, 2008; Veromann et al., 

2012). Ometi on praktikas suhteliselt vähe näiteid selle süsteemi edukast rakendumisest 

(Shelton, Badenes-Perez, 2006). Peamiseks takistuseks on olnud vähene teadlikkus kahjuri ja 

taime omavahelistes suhetest ning sellest on järeldatud, et vaid teadlikkuse kasv aitaks 

minimeerida variatsioone ja viia kokkuvõttes usaldusväärsete tulemusteni (Khan, Pickett, 

2004). 

 

Põhimõtteliselt koosneb selline kahjuritõrje süsteem üheaegselt toimivatest tõuka (push) ja 

tõmba (pull) osadest. Tõuka osas manipuleeritakse põhikultuuri lõhna, värvuse, kuju või 

suurusega ning sellega hälbitakse putuka orienteerumise ja taime aktsepteerimisega seotud 

käitumist. Eesmärgiks on muuta põhikultuur kahjurile sobimatuks või vähematraktiivseks. 

Selleks kasutatakse vähematraktiivseid sorte, töödeldakse taimikut repellentsete 

preparaatidega, kasutatakse kahjureid peletavate omadustega taimi allakülvis või ribadena 

põhikultuuris, manipuleeritakse külviaegadega jne. Samaaegselt talitleb süsteemi teine pool 
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(tõmba) kus põhikultuurilt peletatud või sellele liikuv kahjur meelitatakse 

püünis(taimele)kultuurile, mida kasvatatakse põhikultuuri äärealadel. Püünisena kasutatakse 

kahjurile atraktiivsemaid taimeliike ja sorte. Neid töödeldakse kahjurile atraktiivsete 

agregatsiooni- ja/või suguferomoonidega. Mardikaid manipuleeritakse külviaegadega, 

külvates atraktiivseid varasemaid ja kiiremakasvulisi taimi või külvatakse üks osa 

põhikultuurist ääreribadesse varem kui kogu põld (Khan, Pickett, 2008). Tuleb märkida, et 

käitumist kontrollivate elementide toime ei ole mitte ainult liidetavate summa vaid see võib 

olla ka sünergistlik. 

 

Püüniskultuur on taimedel baseeruvates tõuka-tõmba strateegiates võtmeelemendiks, 

mahtudes ökoloogilisse raamistikku, mis kahjuritõrje eesmärgil manipuleerib agroöko-

süsteemis elupaikadega. Enne kaasaegsete sünteetiliste insektitsiidide kasutuselevõtmist oli 

püüniskultuuride kasutamine kahjuritõrje tavameetodiks. Taaselustunud huvi püüniskultuuri 

kui integreeritud kahjuritõrje ühe peamise osa vastu tuleneb eelkõige pestitsiidide negatiivsest 

mõjust inimese tervisele ja keskkonnale, pestitsiidiresistentsusest ja üldisest majanduslikust 

kaalutlusest põllumajanduslikus tootmises. 

 

Kui püünistaimi on defineeritud kui „taimi, mida kasvatatakse putukate või teiste organismide 

(nematoodid) ligimeelitamiseks, et kaitsta põhitaimi kahjurite rünnaku eest, ennetada 

kahjurite jõudmist taimedele või koondada need kokku ühte kindlasse piirkonda põllul, kus 

neid saab ökonoomselt hävitada“ (Cook et al., 2007), siis Shelton ja Badenes-Perez (2006) 

pakuvad välja veidi teistsuguse definitsiooni. Nende arvates on: „püüniskultuurid taimed, 

mida kasvatatakse või nendega manipuleeritaks nii, et nad meelitavad ligi, juhivad eemale, 

või hoiavad kinni kahjureid või nendega seotud patogeene, selleks et vähendada kahju 

põhisaagile“. See laiem definitsioon hõlmab endas nii püüniskultuurile omaseid iseloomu-

jooni kui ka nende kasutusala.  

 

Euroopas on püünistaimi uuritud peamiselt rapsikasvatuses ning leitud, et rüps (B. rapa) 

kaitseb rapsi (B. napus) naeri-hiilamardika (M. aeneus) rünnakute eest (Cook et al., 2006). 

Peamiselt on sellealased uuringud läbiviidud Inglismaal, Rothamstedis ning peamiselt nende 

uuringute põhjal on järeldatud, et M. aeneus eelistab rüpsi rapsile. Seetõttu peavad nad rüpsi 

paljutõotavaks püüniskultuuriks arendatavas tõuka-tõmba süsteemis (Cook et al., 2006; 

Williams, 2010). Kuivõrd naeri-hiilamardika peremeestaime valikul on olulised taime 

kasvustaadiumid (Frearson et al., 2005) ning rüps areneb kiiremini kui raps (Cook et al., 
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2006), siis ei olegi lõpuni selge, kas rüpsi edukus püüniskultuurina põhineb lihtsalt sellel, et 

kahjur tuleb sellele taimeliigile vaid seetõttu, et leiab siit munemiseks sobivaid õiepungi 

varem kui rapsilt või on tal tõepoolest rüpsi teatud omaduste suhtes mingeid muid eelistusi.  

 

Üldiselt on leitud, et taime kasvustaadiumidega manipuleerimisel sõltub püüniskultuuri 

efektiivsus sellest, kui korrektselt on vastavate kultuuride kasvustaadiumid ajastatud kahjuri 

arengutsükliga (Hokkanen et al., 1986,1989; Buechi, 1990). Uuringud on näidanud, et näiteks 

selleks, et kaitsta rapsi hiilamardikate ründe vastu tema kõige haavatavamas faasis (taimed 

rohelise-kollase pungastaadiumis), peaks ümbritsev püüniskultuur olema samal ajal vähemalt 

kollaste õiepungade arenemisjärgus või õitsemise algstaadiumis ning hiilamardikate emased 

suguküpsuse faasis. Selleks, aga et saavutada hiilamardika, kui suhteliselt väheliikuva liigi 

maksimaalne arv püünistaimedel, peaksid need ideaalsel juhul pakkuma munemiseks ja 

toitumiseks sobivaid pungi ja õisi kahjuri paljunemisperioodi vältel. Emased püsivad siis 

püüniskultuuril ja neid saab hävitada enne, kui nad liiguvad põhikultuurile. Püüniskultuurile 

koondunud kahjurid võib hävitada ribade sissekünniga, aga ka insektitsiididega. Viimaste 

kasutamine ainult püüniskultuuril on väiksemamahuline ning ohutum ka parasitoididele, kes 

üldiselt saabuvad põllule hiljem kui nende peremehed (Ferguson et al., 2003). Sellega saab 

mõningal määral vähendada ka kahjuri pestitsiidiresistentsuse arengut, kuna põhikultuuril 

olev väike kahjuripopulatsioon jääb pestitsiididest puutumata.  

 

 

1.4. Hiilamardikate resistentsus 

 

1.4.1. Mürgiresistentsuse olemus 
 

Insektiidiresistentsus tekitab muret paljude põllumajanduslikult oluliste putukate tõrjel. Need 

laialtlevinud probleemid on viinud üldisele mõistmisele, et resistentsuse jälgimine on 

kaasaegsele põllumajandusele oluline (Clarke et al., 1997; Leonard, 1997).  

 

Sisuliselt tähendab mürgiresistentsus mürkidega kohastumist, mis võib toimuda organismis 

erinevate füsioloogilis-biokeemiliste muutuste kaudu, mille tagajärjel mürgitundlikkus 

kahaneb. Päriliku mürgiresistentsuse kujunemine on tegelikult keerukas geneetiline protsess, 

mille vältel suurem osa mürgitundlikke isendeid hukkub. Ellu jäävad need, kellel on tekkinud 
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teatavad mutatsioonid. Spontaansed mutatsioonid on üks evolutsiooni mehhanisme, kuna 

seeläbi tekkivad hüppelised muutused organismis võivad olla kohastumisele väga soodsad, 

mis aktiivse kaitsereaktsioonina ongi mürgikindluse aluseks (Kuusik et al., 1995; Metspalu et 

al., 1997). Seega muutub mürkide neutraliseerimine igas järgnevas põlvkonnas 

efektiivsemaks, sageli juba 3–4 töötluse järel. Mistahes putukaliik või lest võib kohastuda iga 

mürgiga, sest kahjulike toimeainete neutraliseerimiseks on putukatel aastamiljonitesse ulatuv 

kogemus. Peale selle tekivad looduslikuses populatsioonides spontaanselt igasugustele 

mürkidele või toimeainetele resistentsust tagavad mutatsioonid. Resistentsuse kujunemisel on 

suur osa inimesel, kes rakendades suunatud valikut ning hävitades mürgitundlikud isendid, 

jätab ellu mürgikindlad, mürgikindlus kandub pärilikul teel edasi järglastele. 

 

Resistentsus erinevatele mürkidele võib tuleneda erinevatest biokeemilistest mehhanismidest, 

mis kujundavad mürgitundlikkuse muutusi. Vastavalt nende kujunemise füsioloogilis-

biokeemilistele mehhanismidele eristatakse mitmeid erinevaid resistentsuse tüüpe.  

 

Putukatel on teada neli peamist insektitsiidiresistentsuse kujunemise mehhanismi: toimekoha 

tundetuks muutumine, seda nimetatakse inglise keeles knock-down resistence (kdr), 

ainevahetuslik resistentsus, kutiikula läbilaskvuse vähenemine ja käitumuslik resistentsus 

(Mallet, 1989). Toimekoha tundetus (Zimmer et al., 2014) ning metaboolne resistentsus 

(Nauen et al., 2012) on tähtsaimad püretroidiresistentsuse mehhanismid, käitumuslik 

resistentsus ning muutused kutiikula läbilaskvuses on väiksema tähtsusega (Scott, 1991). 

Ainevahetuslik resistentsus on seotud ristresistentsuse tekkega, tänu paljude ensüümigruppide 

substraadi spetsiifilisusele (Brattsten, 1989). Ainevahetuslikku resistentsusse on haaratud 

ensüümsed valkude grupid koos spetsiifiliste substraatide laia ringiga nagu tsütokroom P450, 

karboksüülesteraasid ja glutatioon S-transferaasid (Zimmer and Nauen, 2011). 

Insektitsiidiresistentsus on tavaliselt paljude erinevate mehhanismide kombinatsioonid ja ühe 

mehhanismi toimet välja tuua on äärmiselt raske (Hemingway et al., 1993). Hiilamardikate 

puhul avastati hiljuti, et nende resistentsuse olulisemateks faktoriteks on monooksügenaaside 

kõrgenenud tasemed (Slater, Nauen, 2007). Resistentsuse tüüpidest kõige vähem spetsiifiline 

on käitumuslik resistentsus, kus kahjur on omandanud sellise käitumislaadi, et ta hoidub 

kokkupuutest töödeldud pindadega. Tuntakse ka mehaanilist resistentsust, mille puhul valiku 

tulemusena jäävad ellu vähem läbilaskvate kehakatetega putukad.  
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Kõige sagedamini tugineb mürgikindlus vastava toimeaine detoksikatsioonile, st. et olemas-

olevate ensüümide aktiivsus tõuseb või kujundatakse uus mutante ensüüm. Näiteks võib 

DDT-resistentsus tuleneda ensüüm dehüdroklorinaasi olemasolust. Mõnel mürgil on 

iseloomulik toimida kahjurile nn. lahutustegurina, kus eraldatakse oksüdatiivne 

fosforüülumine hingamisest mitokondrites hingamisahelat sealjuures peatamata, mis toob 

kaasa füsioloogiliselt kasutamatu soojuse eraldumise. Selle tagajärjel lakkab energia 

talletamine ATP makroenergilisusenergiaks ja kahjuri kasv seiskub, ehkki koehingamine 

intensiivistub kuni kümme korda. Arvatakse, et resistentsus kujuneb siin tänu selle protsessi 

käigus tekkivale mutantsele ensüümile, mis pidurdab mürgitusprotsessi (Kuusik et al., 1982). 

 

Kõige ohtlikum on mürgiresistentsus, mis tugineb teatavate oksüdaaside aktiivsuse tõusule. 

Need on ühendid, mis suurendavad valiku teel mikrosomaatilised monooksüdaaside, eriti 

tsütokroom P450 aktiivsust. Nimetatud ensüüm aga osaleb detoksikatsiooniprotsessides 

(Zimmer and Nauen, 2011; Zimmer et al., 2014). Need oksügenaasid hüdroksüleerivad 

paljusid insektitsiide, suurendades nende lahustuvust vees ja soodustades sellega mürkide 

laguproduktide kehast eemaldamist. Just see on ohtlik tee, sest siin on tegemist resistentsuse 

mittespetsiifilise mehhanismiga, mis viib hulgiresistentsusele (Kuusik et al., 1995). 

 

 

1.4.2. Resistentsuse kujunemine naeri-hiilamardikal 
 

Ligikaudu pool sajandit tagasi oli naeri-hiilamardika peamisteks tõrjevahenditeks kloor-

orgaanilised (DDT) ja fosfororgaanilised (FO) ühendid ning karbamaadid. Need insektitsiidid 

olid suhteliselt laiatoimelised ning keskkonnale ja inimesele väga mürgised, putukad aga 

omandasid kiiresti resistentsuse. Naeri-hiilamardikas teati olevat nende ühendite vastu 

resistentne peamiselt Poola ja Tšehhi teadlaste tööde põhjal (Wegorek, Zamoyska, 2008). 

DDT keelustati eelmise sajandi kuuekümnendatel ning alates 1990-ndatest hakkasid 

fosfororgaanilisi ühendeid ja karbamaate üha enam asendama püretroidid, mis osutusid naeri-

hiilamardika tõrjel väga tõhusaiks. Püretroidid mõjuvad vahetult närvikiule, rikkudes 

ioonpumba töö. Arvatakse, et põhjuseks on Na+ ioonide pumbaventiili sulgemise hilinemine, 

mille tagajärjel akson ei suuda taastuda enne uue närviimpulssi saabumist (Wilkinson, 1976). 

Naeri-hiilamardikas on rapsil küllalt pikka aega ja seetõttu elab üle korduvaid pritsimisi ning 

see aitab kaasa resistentsuse tekkele ja levikule. 
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Euroopas on naeri-hiilamardikal leitud kaks peamist püretroidiresistentsuse mehhanismi. 

Esimene neist on metaboolne resistentsus, mida põhjustab monooksügenaaside ülepro-

duktsioon. Naueni (2007) poolt läbi viidud katsed näitasid, et resistentsete naeri-

hiilamardikate monooksügenaasi tase oli oluliselt kõrgem mürgitundlike isendite omast. Ta 

leidis, et monooksügenaaside üleproduktsioon lahutab või degradeerib insektitsiidsed estrid 

enne kui need jõuavad toimekohta närvisüsteemis ning detoksikatsiooniensüümidega 

lagundatakse aktiivained.  

 

Teiseks on naeri-hiilamardikal leitud püretroidide vastu nn toimekoha (peamiselt 

närviganglionid) resistentsus (tundetus). Siin on toimunud püretroidide toime tagajärjel 

mutatsioonid toimekoha valkudes. Mõlemad need naeri-hiilamardika resistentsus-

mehhanismid on küllalt spetsiifilised, kuid arvatakse, et ainevahetuslikud mehhanismid on 

paindlikumad võimaldades ristresistentsust erinevate mürgiklasside vahel (Nauen, 2007; 

Zimmer et al., 2014). 

 

 

1.4.3. Resistentne naeri-hiilamardikas Euroopas 
 

Paljudes Euroopa riikides teatakse naeri-hiilamardika mürgiresistentsuse probleemidest juba 

ammu. Esmakordselt teatas Lakocy 1977. aastal, et Poolas oli see kahjuriliik resistentne 

kloororgaanilistele ja fosfororgaanilistele mürkkemikaalidele (Lakocy, 1977). Järgnevatel 

aastatel asendati need ühendid järk-järgult püretroidega ning seetõttu ei registreeritud Poolas 

ega üheski teises Euroopa riigis kuni 1990-date aastate teise pooleni ühtegi naeri-hiilamardika 

mürgiresistentsuse juhtu (Wegorek, Zamoyska, 2008). Prantsusmaal registreeriti esimene 

naeri-hiilamardika püretroidiresistentsuse juhtum 1997 (Decoin, 2002) ja Rootsis 2000 

(Ekbom, Kuusk, 2001; Nilsson et al., 2003). 2010. aastal olid mürgiresistentsed populat-

sioonid domineerivad Prantsusmaal, Belgias, Hollandis, Saksamaal, Rootsis, Šveitsis, Tšehhis 

ja Poolas. Neid leiti ka Inglismaalt, Luxenburgist, Austriast, Leedust ja Venemaalt. Senini ei 

ole resistentsust täheldatud Rumeenias ja Lätis, vastupidavamaid populatsioone on leitud 

Soomes ja Ungaris (Slater et al., 2011).  

 

Saksamaal avastati esimesed püretroidresistentsed isendid 2003. aastal üksteisest sõltumatult 

nii riigi põhja (Bad Segeberg), edela (Trieri linna lähedal) kui lõunaosas (Bavara). Suur naeri-
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hiilamardika arvukus 2006. aastal kogu riigis näitas, et püretroidiresistentsus oli paari aasta 

jooksul levinud kogu Saksamaal, erinevusi oli veel vaid resistentsuse tasemes. Näiteks 2006. 

aastal Saksamaal hävitas püretroididele resistentne naeri-hiilamardiks talirapsi 30 000 

hektarilt ja kahjustas tõsiselt veel 200 000 hektarit (Heimbach et al., 2006). 

 

Taanis on naeri-hiilamardikas kõige olulisem rapsikahjur. Täiskasvanud mardikad võivad 

kahjustada kõiki õiestruktuure kõikidel punga arengu etappidel – rohelisest kollaseni. See-

pärast on saagikuse seisukohast ülioluline, et põllumehed oleksid suutelised seda kahjurit 

kontrollima neil aastatel, kus majandusliku kahju lävend ületatakse (Hansen, 2004). Taanis oli 

rapsi all 2007. aastal 170 000 hektarit, millest 95% oli taliraps (Pedersen, 2007). See pindala 

on suurenenud alates 2000. aastast ja arvatakse, et biokütuse potentsiaali tõttu suureneb rapsi 

kasvuala nii Taanis kui kogu Euroopas veelgi (Haldrup, 2001). Taanis viidi aastatel 2000 ja 

2001 läbi naeri-hiilamardika resistentsuse proovitestid, mis näitasid, et püretroidiresistentsus 

on Taanis levinud (Hansen, 2003). 

 

Soomes on samuti naeri-hiilamardikas kõige suurem rapsikahjur. Pärast 20-aastast intensiivset 

püretroididega töötlemist on tõenäosus resistentsuse tekkimiseks vägagi usutav. Soomes võeti 

2007. aastal proove neljast erinevast rapsikasvatuse piirkonnast. Esimeses piirkonnas oli rapsi 

kasvatatud ja töödeldud püretroididega rohkem kui 30 aastat, viimases, neljandas piirkonnas 

ei olnud rapsi varem kunagi kasvatatud, teine ja kolmas piirkond olid vahepealsed. IRAC-i 

(Insecticide Resistance Action Committee) standardtest lambda-tsühalotriiniga (püretroid) 

näitas, et esimese piirkonna hiilamardikatest 60% olid vastupidavad standarddoosile 

(Tiilikainen, Hokkanen, 2008).   

 

Šveitsis märgati esmakordselt naeri-hiilamardika tundetuks muutumist püretroididele 2000. 

aastal maa ühes piirkonnas ning 2001. aastal leidis kinnitust, et põhjuseks on mardikate 

resistentsus. Alates 2003. aastast kasutatakse seal resistentsuse määramiseks Sygenta poolt 

soovitatud teste. Nende proovide järgi püsis kahjuri resistentsuse tase stabiilsena 2003–2007, 

kuid samal ajal tuli samade probleemidega juurde üha uusi piirkondi. Resistentsuse tase oli 

siiski küllalt varieeruv ja mõned püretroidid olid jätkuvalt efektiivsed (näiteks bifentriini 

sisaldavad preparaadid). Samal ajal registreeriti naeri-hiilamardika tõrjeks kaks teise 

mürgiklassi kuuluvat preparaati – neonikotinoid ja spinosad. Need uute omadustega 

preparaadid on kasutusel neis piirkondades, kus resistentsusprobleemid on kõige 

aktuaalsemad (Derron, 2007).  
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Naeri-hiilamardikas on murettekitav rapsikahjur ka Poolas, kus ta tekitab märkimisväärseid 

rapsi seemnekadusid igal aastal. Peamised rapsi saagikadu mõjutavad tegurid Poolas on: 

muutlikud ilmatingimused, kahjurite ebaadekvaatne kontroll, haigused, umbrohud ja naeri-

hiilamardika laialtlevinud püretroidiresistentsus Rapsi tootmine tõuseb Poolas iga aastaga. 

Praegu kasvatatakse talirapsi umbes 600 000 hektaril, lähitulevikus suureneb selle 

põllupindala tõenäoliselt ühe miljoni hektarini (Wegorek, Zamoyska, 2008). Hiilamardika 

resistentsus on olnud Poolas juba aastaid tõsine probleem, nagu nähtub juba Lakocy (1967) ja 

Lakocy ning Grabakiewiczi (1974) avaldatud artiklitest. Hoolimata IRAC-i (EPPO, 2008) 

soovitatud strateegiatest, nagu näiteks profülaktilisest tõrjest loobumine, püretroidide 

kasutuskordade vähendamine ja integreeritud taimekaitse kohandcamine, on naeri-

hiilamardika ohjamisel Poolas peamiseks vahendiks ikkagi püretroidid. Hiilamardikate 

keemilisest tõrjest loobudes võivad aga saagikaod ulatuda 70%-ni, massilise ilmumise korral 

hävitada isegi kogu saagi. Hoolimata insektiidide kasutamisest hävib igal aastal keskmiselt 

15–25% saagist just naeri-hiilamardika toitumise ja resistentuse tõttu (Wegorek, Zamoyska, 

2008). Insektiidide rohkem kui 50-aastane pidev ja tugev surve naeri-hiilamardika 

populatsioonidele on kiirendanud resistentsuse tekkimist. Dünaamiline ja laialtlevinud 

püretroidiresistentsus, aga ka fosfororgaaniliste preparaatide suurenenud taluvus on viinud 

vajaduseni hiilamardika resistentsuse püsikontrolliks ning resistentsuse tõrjestrateegiate 

väljatöötamiseks kõikide sünteetiliste insektiidide suhtes, ka nende mis on hetkel Poolas 

lubatud. Praegu pööratakse kontrollimisel ka suurt tähelepanu neonikotinoididele, sest nende 

insektiidide osatähtsus naeri-hiilamardika ohjamises on Poolas tõusnud (Wegorek, Zamoyska, 

2008). 

 

Inglismaal laienevad püretroidiresistentsete hiilamardikate piirkonnad. Esimesed resistentsed 

isendid leiti Kentist 2006. aastal ja mõne Inglismaa lõuna- ja idapoolse rannikuala 

rapsipõldudelt 2007. aastal. 2010. aastaks on Kentis suremus peale püretroididega pritsimist 

vaid 10% (Case, 2011). Teadlaste kartus, et ilma resistentsuse vastu võitlemise operatiivse 

tegevuskavata hakkavad sellised hiilamardikad levima kogu Inglismaal, on praeguseks täide 

läinud.  

 

Rootsis ei esinenud naeri-hiilamardika resistentsusprobleeme kuni 2000. aastani ehkki 15 

aastat järjest oli kahjurit suvirapsil tõrjutud vaid püretroididega. Keskmiselt pritsiti rapsi igal 

aastal 3,5 korda. Vaatamata sellele, oli sageli kahjustatud kuni 42 % rapsist. Esmakordselt oli 
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2000. aastal väga kõrge naeri-hiilamardika arvukus kõikjal, kus kasvatati suvirapsi. 

Läbiviidud resistentsuse test näitas, et osa neist olid resistentsed (Djurberg, Gustafsson, 2007). 

 

Eestis ei määratud hiilamardikate püretroidiresistentsust kuni 2009. aastani. Siis hindasid 

Veromann ja Toome piiratud alal pilootuuringu käigus naeri-hiilamardika tundlikkust 

püretroidiklassi kuuluva lambda-tsühalotriini suhtes veel väga kõrgeks (Veromann, Toome, 

2011), kuid juba paar aastat hiljem leiti, et naeri-hiilamardika resistentsus on kasvamas 

(Kovacs et al., 2015). 

 

Üldiselt võib seniste Euroopas läbi viidud uuringute tulemustest järeldada, et 

püretroidiresistentsete naeri-hiilamardika populatsioonide hulk üha kasvab, eriti märgatav on 

see Kesk-Euroopa aladel, kuid leviku suund on itta ja põhja. 

 

Resistentsete isendite olemasolu korral populatsioonis põhjustab samasse klassi kuuluvate 

insektitsiidide jätkuv kasutamine, nii naeri-hiilamardika kui ka teiste kahjurite tõrjel, 

resistentsuse süvenemist ja laienemist. Lisaks sellele on täiskasvanud naeri-hiilamardikatel 

tõenäoline kokkupuude ka teiste kahjurite, näiteks kapsa-tuhktäi, liblik-kahjurite või 

peitkärsakate tõrjeks kasutatavate insektitsiididega. Seepärast peab püretroidiresistentsuse 

vastu võitlemise strateegia hõlmama kõiki putukamürke, mida antud asualas kasutatakse, 

hoolimata sihtmärgist, mille vastu neid kasutatakse. Nende riskide valguses on IRAC välja 

töötanud nõuded, mille aluseks on püretroidide kasutamise piiramine ja nende asendamine 

teiste resistentsusest mõjutamata insektitsiidide grupiga. 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1. Katsedisain 

 

Katse viidi läbi 2012. aasta maist juulini Eesti Maaülikooli Eerika katsepõllul. Katse rajati 

randomiseeritud disainiga, iga taimeliik kolmes korduses, kokku 24 katselappi (Joonis 1). Iga 

katselapi suurus oli 5 m2, mida ümbritses 1 m laiune taimikuta puhverriba. Seemned külvati 

15. mail, külvinormiga 250 seemet m2.  

 

Raps 1  Valge sinep 2  Õlirõigas 2  Rüps 3 
       

Must sinep 1  Kapsasrohi 1  Rukola 2  Kapsasrohi 1 
       

Rukola 1  Õlituder 2  Rüps 2  Must sinep 3 
       

Rüps 1  Õlirõigas 1  Kapsasrohi 2  Valge sinep 3 
       

Õlituder 1  Raps 2  Must sinep 2  Õlirõigas 3 
       

Valge sinep 1  Rukola 2  Õlituder 3  Raps 3 
 

Joonis 1. Ristõieliste õlikultuuride katseskeem EMÜ Eerika katsepõllul 2012. aastal 

 

Katset ümbritses põldheinapõld. Agrotehnika oli kõikidel lappidel ühesugune, katse käigus ei 

kasutatud taimekaitsevahendeid. 

 

 

2.2. Katsevariandid ning taimede kasvufaaside määramine 

 

Katses kasvatati kaheksat erinevat ristõielise õlikultuuri liiki (joonis 1).  

Suviraps (B. napus ), sort ’Mascot’  

Suvirüps (B. campestris syn. B. rapa), sort ’Largo’ 

Valge sinep (S. alba), sort ’Branco’ 
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Must sinep (B. nigra) 

Õlirõigas (R. sativus var. oleifera), sort ’Bille’ 

Kapsasrohi (B. juncea), sort ’Jadrjonaja’ 

Rukola (põld-võõrkapsas) (E. sativa syn. vesicaria), sort ’Poker’  

Õlituder (C. sativa), sort ’Ligena’ 

  

Suvirapsi ja -rüpsi, valge sinepi, kapsasrohu, rukola, musta sinepi ja õlirõika seeme koguti 

2011. aasta sügisel Eesti Maaülikooli Eerika katsepõllult, õlitudra seeme saadi Eesti 

Maaviljeluse Instituudist. Taimede kasvufaasid määrati kaks korda nädalas kasutades 

Lancashire et al. (1991) koodide süsteemi. 

 

 

2.3. Hiilamardikate kogumine ning materjali analüüs 

 

Hiilamardikate valmikuid koguti 21. juunist kuni 9. juulini kaks korda nädalas kokku kuuel 

korral kasutades raputusmeetodit (Williams et al., 2003). Selleks valiti igalt katselapilt 10 

juhuslikku taime, mille peavart löödi kolm korda vastu valge plastiknõu põhja (28x22x9 cm). 

Igalt peavarrelt saadud putukad pandi eraldi topsi, mis markeeriti. Laboris määrati 

hiilamardikate liigid, kasutades binokulaari Olympus SZ-CTV, ning loendati nii naeri-

hiilamardika kui sinepi-hiilamardikate arvukus.  

 

 

2.4. Hiilamardika resistentsuse määramise metoodika 

 

Täiskasvanud hiilamardikad koguti kuuest erinevast paigast Tartumaalt Elva, Tartu Jõgeva 

mnt, Maramaa, Nõgiaru, Õssu, Ülenurme. Putukad pandi õhustatud karpi, mille põhi oli kuiva 

salvrätikuga kaetud ning pandi putukatele rapsi õisi, et nad saaksid süüa ja varjuda (Lisa 3). 

Putukad ei tohi sattuda pärast korjamist stressi ega kannatada niiskuse ja temperatuuri 

kõikumise käes. Seejärel toodi putkad laborisse. Laboris peavad putukad taastuma eelnevast 

trantspordist ja keskkonna muutusest. 

 

Katses kasutati lambda-tsühalotriin lahust atsetoonis kontsentratsiooniga 100% ja 20% 

soovituslikust põllunormist, kontroll variantideks kasutati destileeritud vett ja puhast 



31 

 

atsetooni. Igasse 26 ml katseklaasi mõõdeti pipetiga 1,5 ml lahust, atsetooni või destilleeritud 

vett, kõik viies korduses. 

 

Jaotamaks insektitsiidi ühtlaselt kogu katseklaasi pinnale, keerutati neid rullrestil 

toatemperatuuril atsetooni täieliku aurustumiseni. Seejärel loendati igasse katseklaasi 20 

hiilamardikat (Lisa 5), korgiti katseklaasid ja hoiustati 20 (2 ±) °C juures otsese 

päikesekiirguse eest varjatult. Insektitsiidi mõju mardikatel kontrolliti 24 tunni möödudes. 

 

Putukate insektitsiiditundlikkuse hindamiseks peale insektitsiidiga töötlemist asetati putukad 

valgel paberil asetseva 15 cm diameetriga ringi tsentrisse kuhu suunati seejärel ere 

valgusvihk, et hiilamardikate aktiivsust tõsta (Lisa 6). Mardikate seisundit hinnati järgnevalt: 

1) isendid, kes suutsid ühe minuti jooksul ringist väljuda, 2) isendid, kes liikusid ringi sees ja 

3) isendid, kes olid surnud. Insektitsiiditundlikkuse hindamiseks kasutati IRAC’i poolt välja 

töötatud tundlikkuse hindamise skeemi (tabel 1). 

 

Tabel 1. IRAC’i poolt välja töötatud insektitsiiditundlikkuse hindamise skeem 

Kontsentratsioon 
(% soovituslikust 

põllukogusest) 

Mõjutatud 
mardikate hulk 

Klassifikatsioon Kood 

100% 
20% 

100% 
100% 

Väga tundlik 1 

20% 
100% 

100% 
<100% 

Tundlik 2 

100% <100% kuni ≥ 90% Mõõdukalt resistentne 3 

100% <90% kuni ≥ 50% Resistentne 4 

100% <50% Väga resistentne 5 

 

 

2.5. Meteoroloogilised tingimused  

 

Naeri-hiilamardika liikumamineku ajaks peab temperatuur tõusma 8–10 °C-ni. Sinepi-

hiilamardikas väljub alles siis kui temperatuure on >15 °C (Free, Williams, 1978). 

Katseperioodi jooksul sadas ning esines küllaltki tihti udu, sellised ilmastikutingimused ei ole 

hiilamardikale kuigi soodsad. Üldiselt sobib nii naeri- kui sinepi-hiilamardikale Eesti suvi siis 
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hästi kui on soojad ja suhteliselt kuivad ilmad. Eestis ei tõuse temperatuur nii kõrgele, et 

mardikaid ohustaks ülekuumenemine, kuid madal temperatuur öösiti ja hommikuti võib 

põhjustada hiilamardlikatel kangestumist. Miinimumtemperatuurid langesid 2012 a. mais alla 

0 ˚C (joonis 2) ja juunis oli korduvalt öösiti alla viie kraadiseid temperatuure (joonis 3), mis 

on mardikate elutegevuse jaoks liiga madal.  

 

 

Joonis 2. Maikuu keskmised, miinimum ja maksimum temperatuurid 2012. aastal (Rõhu 

Ilmajaama andmed) 

 

Keskmine temperatuur püsis ka hiilamardikate põhilisel põlluloleku ajal (juuni-juuli) enamasti 

alla 20 ˚C (joonis 3,4).  
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Joonis 3. Juunikuu keskmised, miinimum ja maksimum temperatuurid 2012. aastal (Rõhu 

Ilmajaama andmed) 

 

 

Joonis 4. Juulikuu keskmised, miinimum ja maksimum temperatuurid 2012. aastal (Rõhu 

Ilmajaama andmed) 

 

 

2.6. Katseandmete statistiline analüüs  

 

Katseandmete analüüsimisel kasutati programme MS Excel ja Statistica.  

 

Taimeliikide mõju putukate arvukusele testiti Kruskal-Wallis ANOVA testiga ja erinevused 

putukate arvukuses eri taimeliikide vahel leiti post-hoc Duncan testiga. Putukate arvukuse 
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dünaamika sõltuvust ajast analüüsiti dispersioonanalüüsiga (ANOVA) ja erinevused 

vaatlusaegade vahel leiti post-hoc LSD testiga. 

 

Resistentsuse hindamiseks kasutati IRAC’i väljatöötatud hindamisskaalat. Tundlikkuse 

sõltuvus korjekohtast leiti Kruskal-Wallis ANOVA testiga ja statistilised erinevused putukate 

püretroiditundlikkuse tasemes eri kojekohtade vahel leiti post-hoc Duncan testiga. 
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 

 

3.1. Hiilamardikate üldine arvukus katseperioodil  

 

Hiilamardikaid koguti katseperioodi jooksul kokku 2847 isendit, neist 2415 olid naeri-

hiilamardikad ja 432 sinepi-hiilamardikad. Tulemused on toodud joonisel nr 5. 

 

 

Joonis 5. Naeri-hiilamardika ja sinepi-hiilamardika koguarvud (tk) ning liigiline jaotumus 

katseperioodil kokku 

 

Ilmastik on dominantne faktor, mis määrab putukate leviku ja arvukuse. Hiilamardikatele oli 

katseaasta küllalt ebasoodne. Juuni esimesel kümmepäevakul olid keskmised temperatuurid 

alla 15 °C, ka miinimumtemperatuurid olid väga madalad, kuu keskpaiku muutus küll 

soojemaks kuid viimase dekaadi alguses jahenes uuesti (joonis 3). Sellised temperatuurid ei 

soodusta hiilamardikate lendlust (Free,Williams, 1978).  

 

Tulemustest selgub, et sinepi-hiilamardika arvukus oli meie katsepõllul suhteliselt kõrge ning 

moodustas püütud hiilamardikate hulgast 13,1%. Maaülikooli teadlaste varasemates 

sellelaadsetes uuringutes on nende arvukus moodustunud tavaliselt mõne protsendi naeri-

hiilamardikate arvust (Metspalu et al., 2011; Veromann et al., 2012). Kanadas näiteks on aga 
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sinepi-hiilamardikas just peamine rapsikahjur. Euroopas esineb ta arvukamalt soojema 

kliimaga piirkondadest (Mason et al., 2003). Põhjapoolsematel aladel on naeri-hiilamardikas 

valdav liik ja teda võib leida varakevadest kuni sügiseni. Sinepi-hiilamardikas ilmub 

hiliskevadel, arvukus on suhteliselt madal ning tema osatähtsus kahjurina seetõttu väike 

(Billqvist, Ekbom, 2001). 

 

 

3.2. Naeri- ja sinepi-hiilamardikate üldarv erinevatel õlikultuuridel 

 

Katsest selgus, et naeri-hiilamardika arvukuses oli õlikultuuri liik statistiliselt oluline faktor 

(Kruskal-Wallis: H 7;1440 = 369,56, p < 0,0001). Keskmiselt kõige rohkem valmikuid saadi 

katseperioodi jooksul rüpsilt ja valgelt sinepilt, enam vähem võrdse kahjuri arvuga järgnesid 

kapsasrohi ja must sinep (joonis 6). Vähem saadi neid õlirõikalt, rapsilt ja rukolalt. Õlituder ei 

olnud naeri-hiilamardikale atraktiivne, sealt saadi kogu vaatlusperioodi jooksul vaid üksikud 

mardikad. 

 

Joonis 6. Naeri-hiilamardika (M. aeneus) keskmine arvukus (±SE) erinevatel õlikultuuri 

liikidel. Erinevad tähed tähistavad statistiliselt olulist erinevust variantide vahel p < 0,05 

(Duncan-test) 

cd 

ab 

ab 

de 

ab 
bc 

a 

e 
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Sinepi-hiilamardika arvukus sõltus samuti usaldusväärselt taimeliigist (Kruskal-Wallis: H7;1440 = 

100,36, p < 0,0001). Selle liigi valikud olid naeri-hiilamardikast mõnevõrra erinevad. 

Tulemustest selgus, et kui rüps ja kapsasrohi olid atraktiivsed mõlemale liigile, siis naeri-

hiilamardikale atraktiivset valget sinepit valis sinepi-hiilamardikas suhteliselt vähe (joonis 7). 

Õlirõikalt ja rukolalt, vastupidiselt naeri-hiilamardikale, leiti sinepi-hiilamardikat suhteliselt 

palju. Õlituder ei meelitanud kumbagi kahjurit ja sellelt taimeliigilt leiti katseperioodi jooksul 

üksikuid hiilamardikate isendeid.  

 

 

Joonis 7. Sinepi-hiilamardika (M. viridescens) keskmine arvukus (±SE) erinevatel õlikultuuri 

liikidel. Erinevad tähed tähistavad statistiliselt olulist erinevust variantide vahel; p < 0,05 

(Duncan-test) 

 

Peremeestaimede valikul on putuka ees kaks lahendamist vajavat probleemi. Kõigepealt peab 

ta olema võimeline seda distantsilt fikseerima. Taimele jõudes peab ta otsustama, kas see taim 

on talle sobiv munemiseks ja/või toitumiseks. Sobiva taime leidmiseks lähtub taimest 

kompleks signaale, mida putukas märkab ja realiseerib taime äratundmise protsessis. Kas taim 

aktsepteeritakse või hüljatakse ei sõltu ainult allelokemikaalide tunnetuslikust tajust vaid ka 

sellest kas närvisüsteem on võimeline informatsiooni vastu võtma (Dethier, 1982). 

Ristõielised taimed sisaldavad glükosinolaate, mille laguproduktid (näit. isotiotsüanaadid), 

a 

b b 
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mis paljudele putukaliikidele võivad mõjuda peletajatena, on ristõielistele spetsialiseerunud 

putukatele käitumisele positiivselt mõjuvateks ühenditeks. Nad meelitavad putukaid taimele 

ja stimuleerivad nende toitumist ning munemist (Renwick, 2002). Esimene glükosinolaat 

avastati valgest sinepist (S. alba) ning seda nimetatakse sinalbiiniks. Praeguseks teatakse üle 

120 erineva glükosinolaadi (Fahey et al., 2001). Enamus ristõielisi sisaldab mitut erinevat 

glükosinolaati, peale selle sisaldavad taimed veel mitmesuguseid erinevaid ühendeid, millel 

võib olla oma osa putukate ligimeelitamisel, toitumisel ja paljunemisel. Arvatakse, et putukate 

käitumist mõjutab deterrentsete ja stimuleerivate ühendite omavaheline tasakaal (Chew, 

Renwick, 1995). Nii on näiteks teada, et suvirapsis on roheliste õiepungade ning õitsemise 

ajal glükosinolaatidest kõige enam glükobrassikanapiini, progoitriini ja glükonapiini (Etienne, 

Dourmand, 1994). Praktiliselt samad on ka rüpsis domineerivad glükosinolaadid. Kuid kui 

rapsis on ka sinigriini, siis rüpsis pole seda leitud (Davik, Heneen, 1993). Mustas sinepis ja 

kapsasrohus sisalduv glükosinolaat on suures enamuses sinigriin (Feeny, Rosenberry, 1982; 

Bodnaryk, 1997). Õlirõikas on domineerivateks glükosinolaatideks glükoraphasatiin, glüko-

raphaniin ja glükoerysoliin, rukolas aga glükoerutsiin ja glükoraphaniin (Barillari et al., 

2005). Hoopis teistsuguse glükosinolaatide koosseisuga on õlituder: temast on leitud 

glükoarabiini, glükokameliniini ja undetsüülglükosinolaati (Berhow et al., 2013). Kuivõrd 

sekundaarsed metaboliitide koostised ja vahekorrad on erinevatel taimeliikidel erinevad, 

samas on ka putukaliikide tundlikkus erinev siis need nähtavasti oluliseks põhjuseks, miks 

naeri- ja sinepi-hiilamardika valikud mõnevõrra erinesid ning ka meelistaimed olid neil 

erinevad. 

 

Kindlasti on valiku põhjuseid teisigi. Näiteks võib rukola vähese atraktiivsuse põhjuseks olla 

selle taimeliigi mõnevõrra erilised morfoloogilised omadused. Tema pungade kuju ja suurus 

on teistest katses olnud taimeliikidest mõnevõrra erinev, mistõttu kahjuritel võib tekkida 

raskusi munemiseks sobivate pungade leidmisel (Ekbom, 1998). Üheks oluliseks põhjuseks 

on kindlasti ka see, et taime arengufaas ja kahjurile toitumiseks/munemiseks sobiv faas ei 

lange mitte iga taimeliigi osas kokku. Valge sinepi eelistus on näide selle kohta, et varasema 

ilmumisajaga naeri-hiilamardikas tuleb varem õitsevale taimeliigile. Meie katse alguses valge 

sinepi peavars õitses (KS 59–61). Sellele taimeliigile iseloomulikult kestis õitsemine aga 

teiste liikidega võrreldes pikka aega. Õlituder, rukola ja õlirõigas hakkasid õitsema siis, kui 

talvitunud põlvkonna naeri-hiilamardikate lendluse kõrgpunkt oli möödas ja munemisperiood 

lõppemas. Hilisema ilmumiseajaga sinepi-hiilamardikas tuli hiljem õitsevale rukolale ja 

õlirõikale. 
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3.3. Hiilamardikate arvukuse dünaamika  

 

3.3.1. Hiilamardikate arvukuse muutused katseperioodil 
 

Hiilamardikad paljunevad ainult ristõielistel taimedel. Talvitumiselt saabunud valmikute 

küpsussööm toimub sellel ajal õitsevatel taimeliikidel ning neil ei ole siis selgelt välja-

kujunenud toidutaimede eelistusi. Toitutakse nektarist ning õietolmust (Free, Williams,1979). 

Arvukalt esineb neid kevadel võilillel (Taraxacum), hunditubakal (Hieracium), tulikatel 

(Ranunculus), huulõielistel (Labiatae sün. Lamiaceae) (Williams, 2010). Kui kevadel 

külvatud õlikultuurid on jõudnud õiepungade faasi (kasvufaas 50–52), hakkavad neile ilmuma 

küpsusööma läbinud hiilamardikad, kes on valmis munema. Alljärgnevalt vaadeldakse naeri- 

ja sinepi-hiilamardikate keskmise arvukuse dünaamikat ajateljel (vt ka lisasid 1 ja 2). 

 

 

Joonis 8. Naeri-hiilamardika (M. aeneus) valmikute keskmine (±SE) arvukuse dünaamika 

katseperioodil. Erinevad tähed tähistavad statistiliselt olulisi erinevusi vaatluspäevade 

võrdluses tasemel p < 0,05 (Duncan-test) 
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Tulemused näitavad (joonis 8), et naeri-hiilamardika arvukuse dünaamikas, arvestatuna ühe 

taime kohta katsepõllul, oli aeg oluline tegur. (Kruskal-Wallis, F5;1434 = 26,1, p = 0,000). 

Erinevatel katsepäevadel saadud arvukuse keskmiste võrdlemine näitas, et esimesel korral 

(21.06) oli kõikide taimeliikide keskmisena ühe taime kohta 2,2 naeri-hiilamardikat. 

Järgmisel, 25. juuni vaatluspäeval oli arvukus kogu perioodi kõrgeim (ühe taime kohta tuli 

keskmiselt 3,05 mardikat), mis erines usaldusväärselt kõikidel teistel vaatlustel saadud 

mardikate arvust ühe taime kohta (Duncan-test, p < 0,05). Edaspidi oli mardikate arvukus 

langustrendil. Kolmandal vaatluspäeval saadi keskmisena taime kohta vaid 1,3 mardikat. 

Neljandal vaatluspäeval oli taimede kohta keskmisena 1,6 mardikat, kuid kolmandal ja 

neljandal vaatlusel saadud mardikate arvukuse võrdlemisel puudus erinevuses statistiline 

usaldusväärsus (Duncan-test, p = 0,17). Mardikate hulk vähenes üha ning viiendal 

vaatluskorral saadi keskmisena taime kohta 1,1 mardikat, mida oli usaldusväärselt vähem kui 

eelmisel (neljandal) korral (Duncan-test, p = 0,03). Viimasel vaatlusel oli katsealal ühe taime 

kohta vaid 0,5 mardikat, mis oli kõikide teiste vaatluspäevadega võrreldes usaldusväärselt 

vähem.  

 

 

Joonis 9. Sinepi-hiilamardika (M. viridescens) valmikute keskmise (±SE) arvukuse 

dünaamika katseperioodil. Erinevad tähed tähistavad statistiliselt olulisi erinevusi 

vaatluspäevade võrdluses tasemel p < 0.05 (Duncan-test) 
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Sinepi-hiilamardikate arvukus oli kogu vaatlusperioodi jooksul madal, kuid ka siin oli aeg 

arvukuse muutustes oluline faktor (Kruskal-Wallis, F5; 1434 = 5,08; p = 0,0001; joonis 9). 

Esimesel vaatluspäeval oli kõikide taimeliikide keskmisena ühel taime kohta 0,28 sinepi-

hiilamardika valmikut. Arvukus langes järgmisel vaatlusel mõnevõrra veelgi (0,2 mardikat), 

kuid usaldusväärne erinevus nende vahel puudus (Duncan-test, p = 0,28). Kolmandal 

vaatluspäeval oli mardikaid mõnevõrra rohkem, kui teisel oli olnud, kuid see erinevus 

statistiliselt usaldusväärne ei ole (Duncan-test, p = 0,39), samuti pole see usaldusväärne 

esimesel vaatluspäeval saadud mardikatega võrreldes (Duncan-test, p = 0,77). Järgnes sinepi-

hiilamardika arvukuse kasv, ning 2. juulil saadi vaatlusalalt keskmisena taime kohta 0,36 ning 

5. juulil 0,5 mardikat taime kohta. Nende kahe vaatluspäeva tulemuste võrdlemisel 

statistiliselt usaldusväärne erinevus puudub (Duncan-test, p = 0,06). Viimasel vaatluspäeval 

oli sinepi-hiilamardikate arvukus vaatlusalal väga madal, vaid 0,17 mardikat keskmisena 

taime kohta. 

 

Naeri-hiilamardikat oli katseperioodi alguses vaatlusalal küllalt arvukalt. Neid lisandus veel 

järgmisekski vaatluspäevaks. Sellel ajal valge sinep alustas õitsemist. Tema kollane värvus 

meelitab Ekbomi ja Borgi (1996) andmeil aga valmikuid eelkõige toiduressurssiga, sest et 

sellele taimeliigile munetakse vähe. Edaspidised vaatlused näitasid, et valmikute arvukus oli 

pideval langustrendil. Neist tulemustest võib järeldada, et naeri-hiilamardikaid, kes olid 

lõpetanud küpssööma, migreerus katsealale juuni lõpuni. Nende arvukuse maksimum on 

seotud ka sellega, et suur osa meie katsetaime liikidest olid jõudnud roheliste ja kollaste 

õiepungade faasi (kasvufaas 51–55). Meie tulemused ühtivad Metspalu et al., (2011) ja 

Veromann et al., (2012) saadud tulemustega. Edaspidi lisandus mardikaid katsealale vähem. 

Peale eelpoolnimetatud põhjuste võis arvukuse vähenemise põhjuseks olla ka juuni lõpu 

ebasoodsad ilmastikutingimused (joonis 2), aga ka see, et õitsema hakkavad taimeliigid 

kaotavad oma munemisatraktiivsuse. Arvukuse vähenemine võib olla tingitud ka sellest, et 

munemise lõpetanud valmikud lahkuvad taimedelt (Free, Williams, 1979). 

 

Sinepi-hiilamardika arvukus oli katseperioodi jooksul tõusutrendil. See on eelkõige seotud 

tema hilisema talvituspaikadest lahkumisega ning suurema temperatuurinõudlusega (Billqvist, 

Ekbom, 2001). Nende vähene arvukus katsealal võib olla tingitud ka sellest, et Metspalu et al. 

(2011) andmeil on sinepi-hiilamardika eelistatumaks taimeliigiks nii munemisel kui toitumisel 

harilik põldsinep (S. arvensis ), mida leidub Eesti looduses kõikjal.  
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3.3.2. Hiilamardika arvukuse dünaamika, erinevate kultuuride võrdlus 
 

Selle analüüsi eesmärgiks oli võrrelda kahjurite arvukust taimeliikidel igal vaatluspäeval 

eraldi, vaatluspäevadel vaadeldud kasvustaadiumid on välja toodud tablis 2. See võimaldas 

jälgida kahjurite arvukuse muutusi kultuuridel ning anda hinnanguid kahjurite liikumise kohta 

taimeliikide võrdluses ning teha järeldusi nende sobivuse kohta püünistaimedena 

kasutamiseks. 

 

Tabel 2. Ristõieliste õlikultuuride kasvufaasid katseperioodil (Lancashire et al., 1991) 

 
Raps Rüps Õlirõigas Õlituder Rukola 

Must 

sinep  

Valge 

sinep  

Kapsas-

rohi 

21.06.2012 31 52 30 32 30 50-51 52-53 51-52 

26.06.2012 50 55 30 50 30 52 59-61 59-60 

28.06.2012 51 60 50 50-51 31 60 62-64 62 

3.07.2012 57 62 57 59 57-59 62 65 65 

5.07.2012 57-59 65 57 59-64 57-59 64 67 65-67 

9.07.2012 65 67-70 60 68 63 65-68 67-70 67-70 

 

Naeri-hiilamardikas 

Esimene putukate kogumine toimus 21. juunil (joonis 10). Andmete statistiline test näitas, et 

naeri-hiilamardika valmikute arvukus sõltus usaldusväärselt taimeliigist (ANOVA, F6;14 = 

14,06; p < 0,0001). Kõige rohkem esines kahjurit rüpsil (4.6; arv taime nime järgi sulgudes 

siin ja edaspidi tähistab mardikate keskmist hulka ühe taime kohta) ja valgel sinepil (4,8) – 

nende omavahelisel võrdlusel statistiliselt usaldusväärne erinevus puudus (LSD-test, p = 0,8). 

Eelmistest veidi madalama arvukusega paari moodustasid kapsasrohi (3,6) ja must sinep (3,5), 

ka nende omavahelisel võrdlusel puudus statistiliselt usaldusväärne erinevus (LSD-test, p = 

0,89). Kuigi kapsasrohult ja mustalt sinepilt saadi mõnevõrra vähem mardikaid kui rüpsilt ja 

valgelt sinepilt, siiski kõigilt neljalt taimeliigilt saadud mardikate arvu omavahelises võrdluses 

statistiliselt usaldusväärne erinevus puudus (LSD-test, p > 0,05). Eraldi grupi moodustasid 

raps (0,1), õlirõigas (0,6) ja rukola (0,4). Neilt kõigilt saadi vähe mardikaid ning nende 

omavahelisel võrdlusel statistiliselt usaldusväärne erinevus puudus (LSD-test, p > 0.05), kuid 

nii rüpsi, valge sinepi, musta sinepi kui ka kapsasrohuga võrreldes saadi igalt neilt taimeliigilt 

usaldusväärselt vähem mardikaid (LSD-test, p < 0,05). Õlitudral kahjurit ei olnud. 
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Teine putukate kogumine toimus 25. juunil. Naeri-hiilamardika valmikute arvukus sõltus 

usaldusväärselt taimeliigist (ANOVA, F6;14 = 35,5; p < 0,0001). Ülekaalukalt rohkem naeri-

hiilamardikat koguti valgelt sinepilt (9,1), erinedes statistiliselt usaldusväärselt kõikidest 

teistest variantidest (LSD-test, p < 0,05). Valge sinepiga võrreldes koguti usaldusväärselt 

vähem (LSD-test, p = 0,01) rüpsilt (6,9). Järgnesid kapsasrohi (4,5) ja must-sinep (3,2). 

Nende kahe taimeliigilt saadud mardikate arvukuse võrdlusel puudus usaldusväärne erinevus 

(LSD-test, p = 0,13). Valge sinepi ja rüpsiga võrreldes oli neil kahel taimel hiilamardikaid 

vähem. Kapsasrohule ja mustale-sinepile järgnesid raps (0,3), õlirõigas (0,2) ja rukola (0,06). 

Neilt kõigilt 3 taimeliigilt saadi kõige vähem mardikaid ning nende omavahelisel võrdlusel 

statistiliselt usaldusväärne erinevus puudus (LSD-test, p > 0,05). Õlitudral kahjurit ei olnud. 

 

 

Joonis 10. Naeri-hiilamardika (Meligethes aeneus) valmikute arvukuse dünaamika 

ristõielistel õlikultuuridel. Erinevad tähed tähistavad statistiliselt olulisi erinevusi tasemel p < 

0,05 (ANOVA, LSD-test). Horisontaalsed jooned näitavad, milliseid taimeliike on igal 

vaatluspäeval omavahel võrreldud 

 

Kolmas putukate kogumine toimus 28. juunil. Andmete statistiline test näitas, et naeri-

hiilamardika valmikute arvukus sõltus usaldusväärselt taimeliigist (ANOVA, F6;14 = 35,26; p 

< 0,0001). Kõige rohkem esines kahjureid rüpsil (4,3) erinedes statistiliselt usaldusväärselt 

kõikidest teistest variantidest (LSD-test, p < 0,05). Rüpsile järgnesid must-sinep (2,9) ja 
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kapsasrohi (2,4). Nende omavahelisel võrdlusel statistiliselt usaldusväärne erinevus puudus 

(LSD-test, p = 0,19). Kõige vähem mardikaid antud päeval oli rapsil (0,3), valgel-sinepil 

(0,3), õlirõikal (0,2), rukolal (0,1) ja õlitudral (0,03). Neilt kõigilt viielt taimeliigilt raputati 

vähe hiilamardikaid ning nende omavahelisel võrdlusel statistiliselt usaldusväärne erinevus 

puudus (LSD-test, p = 0,05). 

 

Neljas putukate kogumine toimus 2. juulil. Statistiline test näitas, et naeri-hiilamardika 

valmikute arvukus sõltus usaldusväärselt taimeliigist (ANOVA, F6;14 = 11,66; p = 0,00003). 

Kõige rohkem esines kahjureid valgel-sinepil (4,03) ja rüpsil (3,03) – nende omavahelisel 

võrdlusel statistiliselt usaldusväärne erinevus puudus (LSD-test, p = 0,1). Neile kahele 

taimeliigile järgnesid must-sinep (2,3), kapsasrohi (2,2) ning antud taimedega sarnandes ka 

eelmises grupis olev rüps (3,03). Nende omavahelisel võrdlusel statistiliselt usaldusväärne 

erinevus puudub (LSD-test, p = 0,05). Rapsilt (0,5), õlirõikalt (0,9), rukolalt (0,2) ja õlitudralt 

(0,2) kogutud mardikate arvude vahel statistiliselt usaldusväärne erinevus puudub (LSD-test, 

p = 0,05). 

 

Viies putukate kogumine toimus 5. juulil. Statistiline test näitas, et naeri-hiilamardika 

valmikute arvukus sõltus usaldusväärselt taimeliigist (ANOVA, F6;14 = 7,07; p = 0,00061). 

Kõige rohkem esines kahjureid mustal-sinepil (2,7) ja rüpsil (2,0) – omavahelisel võrdlusel 

statistiliselt usaldusväärne erinevus puudus (LSD-test, p = 0,1). Naeri-hiilamardika arvukuse 

poolest moodustasid ühtse grupi valge-sinep (0,9), raps (0,9), kapsasrohi (0,8), õlirõigas (0,8), 

rukolal (0,4) ja õlituder (0,5) – omavaheline statistiliselt usaldusväärne erinevus puudus 

(LSD-test, p > 0,05).  

 

Kuues putukate kogumine toimus 9. juulil. Enamus kultuuridest olid selleks ajaks õitsemise 

lõpetanud (KS 68–70). Kahjurit esines vaid õlirõikal (KS) ja rapsil (KS). Andmete statistiline 

test näitas, et naeri-hiilamardika valmikute arvukus ei sõltunud usaldusväärselt taimeliigist 

(ANOVA, F6;14 = 1,5; p = 0,27940). Kahjureid esines õlirõikal (3,0) ja rapsil (1,5). Õlirõikal 

mõnevõrra rohkem kui rapsil. 

 

Sinepi-hiilamardikas 

Esimene putukate kogumine toimus 21. juunil (joonis 11). Andmete statistiline test näitas, et 

sinepi-hiilamardika valmikute arvukus ei sõltunud usaldusväärselt taimeliigist (ANOVA, F6;14 

= 2,03; p = 0,16). Rohkem esines kahjureid kapsasrohul (0,7), valge-sinepil (0,5), mustal-
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sinepil (0,5) ja rüpsil (0,4). Nende nelja variandi tulemuste omavahelistes võrdlustes 

statistiliselt usaldusväärsed erinevused puudusid (LSD-test, p > 0,05). Valge-sinepilt, must-

sinepilt, rüpsilt ja õlirõikalt (0,06) saadud mardikate arvukuse võrdlemisel statistiliselt 

usaldusväärne erinevus puudus (LSD-test, p > 0,05). 
 

Teine putukate kogumine toimus 25. juunil. Statistiline test näitas, et sinepi-hiilamardika 

valmikute arvukus ei sõltunud usaldusväärselt taimeliigist (ANOVA, F6;14 = 2,36; p = 

0,10260). Rohke esines sinepi-hiilamardikat valgel-sinepil (0,4) ja rüpsil (0,4), järgnesid 

kapsasrohi (0,3) ja musta sinep (0,3), üksikud isendid leiti õlirõikalt (0,1). Kõigilt neljalt 

variandilt saadud mardikate arvukuse omavahelisel võrdlusel statistiliselt usaldusväärne 

erinevus puudus (LSD-test, p > 0,05). Ka kapsasrohi, musta sinepi, õlirõika ning rapsi (0,06) 

variantidelt saadud mardikate võrdluses  puudus statistiliselt usaldusväärne erinevus (LSD-

test, p > 0,05). 

 

Joonis 11. Sinepi-hiilamardika (Meligethes viridescens) valmikute arvukuse dünaamika 

ristõielistel õlikultuuridel. Erinevad tähed tähistavad statistiliselt olulisi erinevusi tasemel p < 

0,05 (ANOVA, LSD-test). Horisontaalsed jooned näitavad, milliseid taimeliike on igal 

vaatluspäeval omavahel võrreldud 
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Kolmas putukate kogumine toimus 28. juunil. Statistiline test näitas, et sinepi-hiilamardika 

valmikute arvukus sõltus usaldusväärselt taimeliigist (ANOVA, F6;14 = 5,16; p = 0,00931). 

Kahjuri arvukus oli märgatavalt tõusnud rüpsil (1,1), see oli usaldusväärselt kõrgem kõigi 

teiste variantidega võrreldes (p < 0,05). Ülejäänud taimeliikidel oli mardikaid vähem. Neist 

viiest oli kõige rohkem mardikaid kapsasrohul (0,5), järgnesid õlirõigas (0,1), must-sinep 

(0,1), valge-sinep (0,06) ja raps (0,06). Kõigi viie variandi mardikate arvu võrdluses 

statistiliselt usaldusväärne erinevus puudus (LSD-test, p > 0,05).  

Neljas putukate kogumine toimus 2. juulil. Andmete statistiline test näitas, et sinepi-

hiilamardika valmikute arvukus ei sõltunud usaldusväärselt taimeliigist (ANOVA, F6;14 = 

1,6; p = 0,22633). Kõikides variantides oli sellel katsepäeval vähe mardikaid (rüps (0,8), 

õlirõigas (0,7), kapsasrohi (0,6), must-sinep (0,3), valge-sinep (0,2), rukola (0,1)) ning nende 

arvukuse omavahelisel võrdlusel statistiliselt usaldusväärne erinevus puudus (LSD-test, p > 

0,05).  

 

Viies putukate kogumine toimus 5. juulil. Statistiline test näitas, et sinepi-hiilamardika 

valmikute arvukus ei sõltunud usaldusväärselt taimeliigist (ANOVA, F6;14 = 2,6; p = 0,06). 

Kõige enam oli kahjureid rukolal (1,2) järgnes must sinep (0,9), kapsasrohi (0,7) ja rüps (0,4) 

ning kõikidest neist variantidest saadud mardikate arvukuse võrdlemisel statistiliselt 

usaldusväärne erinevus puudus (LSD-test, p > 0,05). Kapsasrohu (0,7), rüpsi (0,4), rapsi (0,4), 

ja õlitudra (0,1) variantide omavahelisel võrdlusel puudus statistiliselt usaldusväärne erinevus 

(LSD-test, p > 0,05). 

 

Kuues putukate kogumine toimus 9. juulil. Statistiline test näitas, et sinepi-hiilamardika 

valmikute arvukus ei sõltunud usaldusväärselt taimeliigist (ANOVA, F6;14 = 3,5; p = 0,13228). 

Enamus kultuuridest olid selleks ajaks õitsemise lõpetanud (KS 68–70). Kahjurit esines vaid 

õlirõikal (KS 60) ja rapsil (KS 65). Õlirõikal (0,9) esines sinepi-hiilamardikat mõnevõrra 

rohkem kui rapsil (0,5). 
 

Kogu vaatlusperioodi jooksul saadi õlitudralt vaid üksikuid sinepi-hiilamardika valmikuid. 

Kuivõrd naeri-hiilamardikat leiti kõige enam rüpsilt ja valget sinepilt, siis võiksid need 

kultuurid tulla püüniskultuuridena kõigepealt kõne alla. Nimetatud taimeliigid on suhteliselt 

kiire kasvuga ja alustasid meil teiste meie katses olnud ristõieliste õlikultuuridega võrreldes 

õitsemist varem (tabel 2). Varase õitsemise tõttu meelitab valge sinep hiilamardikaid 

küpsussöömale, sest munemine selle taimeliigi õiepungadesse on osutunud tagasihoidlikuks 
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(Ekbom, Borg, 1996). Põhjuseid võib olla mitmeid. Selle taimeliigi pungadel ja lehtedel 

olevad karvakesed arvatakse olevat mitme erineva kahjuriliigi munemisel takistuseks. Nii 

näiteks on teada, et sellel põhjusel ei kahjusta valget sinepit kuigi intensiivselt maakirbud 

(Phyllotreta spp.) (Lamb, 1980), rohulutiklased (Lygus) (Bodnaryk, 1996) ning hiilamardikad 

(Ulber, Thieme, 2007). Munemist takistavad nähtavasti ka sellel taimeliigil esinev mittesobiv 

sekundaarsete metaboliitide koosseis (Murchie et al., 1997). McCaffrey kaastöötajatega 

(1999) järeldasid, et valge sinepi resistentsus on tingitud suurte sinalbiini koguste 

olemasolust, mis hiilamardikale on osutunud munemist pärssivaks ühendiks. Kõne alla 

tulevad veel muudki faktorid, näiteks pungakestade paksus või taime vahasus (Doucette, 

1947). Seetõttu tuleb hoolikalt kaaluda poolt ja vastu argumente enne, kui seda taimeliiki 

kasutada püünisena. Tema kasutamisel tuleb olla väga hoolas ja täpne ning viia ta süsteemist 

välja enne, kui toitumise lõpetanud hiilamardikad lähevad munema põhikultuurile. Hilinemise 

korral on kahju seda suurem, sest silmatorkav kollane taimik annab märku toidu olemasolust. 

 

Rüpsi peetakse kirjanduse andmeil perspektiivseks kultuuriks. Nii näiteks on Hokkanen et al. 

(1991), Frearson et al. (2005), ja Cook et al. (2006, 2007) leidnud, et see kultuur tõmbab 

põhikultuurilt ära naeri-hiilamardikaid, mille tagajärjel vähenevad rapsikahjustused. Meil 

kogunes rüpsile arvukalt naeri-hiilamardikat, taimede kasv ja areng olid kiire ning ta võib 

sobida püüniseks ka meie tingimustes. Probleemiks tema kasutamisel püüniskultuurina võib 

saada see, et ta on väärtuslik õlikultuur ja tema eemaldamine süsteemist toob saamata saagi 

näol kahju rapsikasvatajatele. 

 

Eespooltoodut arvestades tuleks kaaluda talvitunud naeri-hiilamardikate põlvkonna 

püüdmiseks hoopiski must sinepit ja kapsasrohtu. Mõlemad need taimeliigid on kevadel 

kiirema kasvuga kui raps ning ka neile tulevad naeri-hiilamardikas nii toituma kui munema. 

Arvukuse erinevused aga kahe esimese ning kahe järgmise grupi vahel pole olulised. Viimaste 

eeliseks on see, et kumbagi taimeliiki ei kasvatata meil põllukultuurina. Musta sinepit leidub 

meil ka looduses. Rapsiga võrreldes eelistab naeri-hiilamardikas munemiseks musta sinepit 

(Veromann et al., 2012). Seega sobib ta hästi püüniskultuuriks, kuna täidetakse olulised 

tingimused: taime fenoloogia ja hiilamardika paljunemise tsükli kokkulangevus (munemiseks 

sobivad pungad ilmuvad enne rapsi) ning taime atraktiivsus. Seega saab kahjur sellel 

taimeliigil rahuldada kõik oma elulised vajadused ning hilisem põhikultuurile migreerumine 

pole eluliselt vajalik. Kuna ka kapsasrohule kogunes hiilamardikat märkimisväärsel hulgal, 

siis võib siingi olla potentsiaali. Sellele liigile võib aga saatuslikuks saada liiga kiire areng, 
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mistõttu munemiseks sobivate pungade faas kestab vaid paar päeva. Selle taimeliigi ja 

hiilamardika vaheliste suhete kohta on küllalt vähe andmeid, kuid tulemused on näidanud, et 

hiilamardikad eelistavad rapsiga võrreldes munemiseks kapsasrohtu (Borg, 1996).  

 

Sinepi-hiilamardika arvukus rapsil on sedavõrd madal, et nende väljapüügiks nähtavasti eraldi 

püüniskultuure pole vaja rakendada. 
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3.4. Naeri-hiilamardika püretroidiresistentsuse monitooring 
 

Nagu varem märgitud, on naeri-hiilamardikate resistentsus muutunud probleemiks kõikjal, 

kus kasvatatakse ristõielisi kultuure. Arvestades meil üha laienevat rapsikasvatust ning 

intensiivset pritsimist, on resistentsuse monitooring äärmiselt vajalik ning selle töö raames 

uuriti hiilamardikate resistentsust Tartumaa kuues erinevas paigas. 

 

Insektitsiiditundlikkust hinnati rahvusvahelise organisatsiooni IRAC poolt välja töötatud 

tundlikkuse hindamise skeemi (tabel 1) alusel. Tulemused kanti tabelisse, milles olid 

variandid: tugevalt tundlik, tundlik, mõõdukalt resistentne, resistentne, tugevalt resistentne. 

 

Katsest selgus, et erinevate doosidega töötlemisel on mardikate ellujäämise % oluliselt erinev 

(t = 2,23, df = 58, p = 0,030; joonis 12). Soovitusliku põlludoosiga töötlemisel hukkusid 

peaaegu kõik mardikad, ellu jäi 0,2% samas kui 20%-lise doosiga töödeldud putukatest jäi 

ellu rohkem kui 1%. 

 

 

 

Joonis 12. Mardikate ellujäämus 20 ja 100%-lise põlludoosiga töötlemisel Tartumaal 2012. 

aastal; tärn joonisel märgib statistiliselt olulist erinevust variantide vahel tasemel p < 0,05 (t-

test) 

* 
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Erinevatest kohtadest kogutud mardikate mürgitundlikkuse tasemed erinesid. Elvast korjatud 

mardikate suremus 20%-lise põlludoosiga töötlemisel oli võrdne 100%-lise põlludoosi omaga 

(joonis 13).  

 

 

Joonis 13. Resistentsuse monitooringu tulemused Elvas 23.05.2012 

 

Maramaalt kogutud mardikate suremus oli suurem 100%-lise põlludoosi kasutamisel, kuid ka 

20%-lise doosi kasutamisel ületas hukkunud mardikate osakaal 90% (joonis 14) 

 

 

Joonis 14. Resistentsuse monitooringu tulemused Maramaal 14.08.2012 
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Resistentsusmonitooring Erala küla piirkonnast kogutud mardikatega näitas, et kõik 

püretroidiga töödeldud mardikad olid küll insektitsiiditundlikud, kuid 20%-lise doosiga 

töödeldud mardikatest hukkus vaid 40% (joonis 15). Ülejäänud isendid olid 24 tunni 

möödudes elus, kuid saanud tõsiselt kannatada. 

 

 

Joonis 15. Resistentsuse monitooringu tulemused Eralas 06.06.2012 

 

Nõgiaru külast kogutud mardikate resistentsuse analüüs seevastu näitas resistentsuse arengut. 

20%-lise põlludoosiga töödeldud mardikatest olid 24 tunni möödudes 15% elus ja aktiivsed 

(joonis 16). Soovitusliku põlludoosiga töödeldud mardikatest jäi ellu koguni 5%. 

 

 

Joonis 16. Resistentsuse monitooringu tulemused Nõgiarus 13.08.2012 
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Ülenurme valla põldudelt kogutud mardikad olid enamasti insektitsiiditundlikud, vaid üks 

isend oli aktiivne peale töötluse lõppu (joonis 17). 

 

 

Joonis 17. Resistentsuse monitooringu tulemused Ülenurmes 15.08.2012 

 

Tartumaal Õssu küla piirkonnas ulatus 20%-lise põlludoosiga töödeldud mardikatest elusate 

osakaal lausa 10%-ni, kuid 100%-lise püretroidi lahusega töödeldud naeri hiilamardikatest 

hukkusid või said tõsiselt kahjustada kõik isendid (joonis 18). 

 

 

Joonis 18. Resistentsuse monitooringu tulemused Õssus 15.08.2012 
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Resistentsuse monitooringus loetakse tulemused võrreldavaks, kui vähem kui 20% 

kontrollvariandi valmikuist sureb või on häiretega (Veromann, Toome, 2011). Nii Õssu kui 

Ülenurme katsetes jäid mõlemas kontrollvariandis ellu kõik mardikad. Nõgiaru, Erala, 

Maramaa ja Elva katsetes olid kontrollis veega surnud üksikud mardikad. Atsetooniga 

kontrollvariandis oli suremus mõnevõrra suurem, kuid 20% ületas vaid Maramaa katses.  

 

Kuna Eestis on rapsikasvatus kiiresti laienenud alles viimase paari aastakümne jooksul ning 

massiline püretroidide kasutamine rapsipõllul on alles viimastel aastatel, siis kindlasti oli see 

põhjuseks, miks Veromanni ja Toome (2011) pilootuuringuga ei avastatud 

püretroidiresistentsust Jõgeva põldudel. Käesolev töö näitas, et püretroidiresistensusete 

mardikate hulk on isegi sama maakonna erinevates piirkondades erinev (tabel 3). 

 

Tabel 3. Naeri-hiilamardika püretroiditundlikus erinevates hindamiskohtades Tartumaal 

2012. aastal 

Koht Püretroiditundlikkuse aste 
Statistiline erinevus  

(p < 0,05; Duncan test) 

Õssu Tundlik ab 

Ülenurme Tundlik ab 

Maramaa Tundlik b 

Nõgiaru Mõõdukalt resistentne c 

Erala Väga tundlik a 

Elva Mõõdukalt resistentne a 

 

IRAC testi tulemused näitavad, et isegi ühes maakonnas esineb erineva püretroiditundlikuse 

astmega kahjureid. Eelnevast tabelist võib näha, et naeri-hiilamardika tundlikkuse aste 

varieerub väga tundlikust mõõdukalt resistentseni. 

 

Lähtuvalt IRAC-i testi metoodikast on saadud katsetulemused usaldusväärsed, kuna 

kontrollvariandis (atsetoon) hukkus vähem kui 20% isendeist. Kui võrreldi omavahel kahte 

kontrolli (vesi ja atsetoon), siis puudus nende vahel statistiliselt usaldusväärne erinevus.   
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4. KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva töö eesmärgiks oli välja selgitada naeri- ja sinepi-hiilamardikate arvukus ning 

nende omavaheline proportsioon. Uurida, millised olid kummagi kahjuriliigi 

peremeestaimede valikud ning kas liikidel on valikutes erinevusi. Üheks eesmärgiks oli 

testida erinevaid ristõielisi õlikultuure leidmaks nende hulgast hiilamardikatele võimalikke 

püünistaimi, mida oleks edaspidi võimalik kaasata tõuka-tõmba (push-pull) tõrjesüsteemi 

tõrjes. Töö üheks osaks oli naeri-hiilamardika monitooring, et teha kindlaks võimalik 

insektitsiidiresistentsus.  

 

Antud töö tulemused võib kokku võtta järgmiselt: 

• Naeri-hiilamardikas (Meligethes aeneus) oli katsepõllul arvukam kui sinepi-

hiilamardikas (M. viridescens), nende protsentuaalne jaotumus oli 85:15 %. Märkimist 

väärib, et selline suhe pole üldiselt tavapärane ning kirjanduses on valdav seisukoht, et 

sinepi-hiilamardikat on naeri-hiilamardikaga võrreldes rapsipõldudel tavaliselt vaid 

paar protsenti. Antud töös mõjutas seda suhet kultuuride rohkusest põhjustatud 

hiilamardikate eelistuste erinevused. 

 

• Naeri-hiilamardikas oli arvukam vaatlusperioodi alguses, hiljem oli nende hulk 

pideval langustrendil. Sinepi-hiilamardikas vastupidi, oli katseperioodi alguses 

vähearvukas, hiljem arvukus tõusis. Selline erinevus käitumises on tingitud nende 

liikide erinevast temperatuurinõudlusest – sinepi-hiilamardikas, vastupidiselt naeri-

hiilamardikale, vajab elutegevuseks kõrgemaid temperatuure (>15 °C) ja väljub 

seetõttu Eesti kliimatingimustes talvitumispaigust hiljem.  

 

• Naeri- ja sinepi-hiilamardikate valmikutel oli peremeestaimede eelistustes mõningaid 

erinevusi. Naeri-hiilamardikas oli arvukam rüpsil ja valgel sinepil, vähem rukolal. 

Sinepi-hiilamardikas eelistas kapsasrohtu ning rukolat, valgel sinepil oli teda vähe.  

 

• Katseist selgus, et talvitunud naeri-hiilamardika valmikute püüdmiseks sobivad tänu 

rapsist varasele tärkamisele ja kiiremale arengule valge sinep ja rüps. Valge sinepi 

kasutamine püüniskultuurina on problemaatiline, kuna kirjanduse andmetele 
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hiilamardikad valgele sinepile ei mune. Varase õitsemise tõttu saab teda kasutada 

eelkõige küpsussöömal olevate hiilamardikate püüdmiseks. Samas on oht, et 

munemiseks minnakse rapsile. Selle vältimiseks tuleks valge sinep külvata segus 

munemiseks atraktiivsete taimeliikidega. Atraktiivne oli küll rüps, kuid tema 

kasutamine püüniskultuurina tekitab kindlasti tootjatepoolset vastuseisu, sest see liik 

on väärtuslik õlikultuur ning tema koos hiilamardikatega süsteemist väljaviimisega 

kaasnevast saagikaost ei olda huvitatud.  

 

• Katsed näitasid, et naeri-hiilamardikale küllaltki atraktiivsed olid ka must sinep ning 

kapsasrohi. Järeldame, et just need taimeliigid sobivad püüniskultuurideks tänu 

suvirapsist mõnevõrra kiiremale arengule ning nende taimeliikide küllaldasele 

aktsepteerimisele nii toidu- kui munemistaimedena naeri-hiilamardika valmikute 

poolt. Vähetähtis pole ka see, et neid taimeliike Eestis kultuuris ei kasvatata. 

 

• Õlirõigast ja rukolat talvitunud mardikate püüdmiseks ei ole võimalik kasutada. Need 

kultuurid on rapsist aeglasema arenguga ning jõuavad naeri-hiilamardikale 

munemiseks sobivate õiepungade faasi siis, kui hiilamardikate paljunemisperiood 

hakkab lõppema. Need taimeliigid võiksid seepärast kõne alla tulla uue hiilamardikate 

põlvkonna arvukuse prognoosimiseks ning ka väljapüügiks. Paremate tulemuste 

saamiseks võiks seetõttu kõne alla tulla nende hilisem külv, et  uus põlvkond väljuks 

mullast nende õitsemise ajaks. 

 

• Õlituder pole hiilamardikatele atraktiivne. Teda võiks katsetada hiilamardikaid 

peletava kultuuri rollis, külvates teda äärealadele või ribadena põhikultuuri vahele.  

 

• Sinepi-hiilamardika vähese arvukuse tõttu rapsil, ei ole selle liigi vastu vaja 

püünistaimi. 

 

• Eestis Tartumaal on naeri-hiilamardika püretroiditundlikkus piirkonniti väga erinev, 

kuid insektitsiidile väga tundlik populatsioon registreeriti vaid Erala külas, mõõdukalt 

resistentsed olid populatsioonid Nõgiaru ja Elva ümbruses. Resistentseid ja väga 

resistentseid populatsioone ei registreeritud, kuid mõõdukalt resistentsete naeri-
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hiilamardikate leidmisest võib järeldada, et ennetavate meetodite kasutuselevõtuks on 

viimane aeg. 

 

• Resistentsuse monitooringu tulemustest järeldub, et Eestis on juba välja kujunemas 

mõõdukalt püretroidiresistentseid naeri-hiilamardika populatsioone. Selle süvenemise 

pidurdamiseks tuleb vältida sama toimeainega püretroidide järjepidevat kasutamist 

ning korduvaid pritsimisi.  
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SUMMARY 
 

The aim of this study was to determine the abundance and proportion of pollen beetles – 

Meligethes aeneus Fab. and M. viridescens Fab. – and to examine their host plant selection of 

both pests and whether there are differences between the species. One of the goals was to 

examine different cruciferous oilseed crops to find possible trap crops that could be used in a 

push-pull strategy in the future. The other part of this study was to monitor pollen beetles, to 

determine possible insecticide resistance.  

The results of this study can be summarized as follows: 

• Meligethes aeneus was more abundant than M. viridescens in our test fields, their 

proportion was 85:15 percent. A proportion like this is not common, according to the 

literature the percentage of M. viridescens compared to M. aeneus is a lot lower in 

oilseed rape fields. In our study this ratio was influenced by the various plant species 

present in study and differences in pollen beetle preferences.  

• Meligethes aeneus was more abundant in the beginning of the observation period, later 

their numbers started decreasing gradually. There were only a few Meligethes 

viridescens adults in the beginning of the experiment, later their numbers increased. 

This kind of difference in their behaviour comes from their different need for 

temperature – unlike M. aeneus M. viridescens needs higher temperatures (>15 °C), 

and in our conditions emerges later from hibernation.  

• There are some differences in host plant preferences for adults of M. aeneus and M. 

viridescens. Meligethes aeneus is more abundant on turnip rape (Brassica rapa L.) and 

white mustard (Sinapis alba L.), less on rucola (Eruca sativa Mill.). Meligethes 

viridescens preferred mustard greens (B. juncea (L.) Czern.) and rucola, its abundance 

was low on white mustard.  

• It appeared in the experiment that white mustard and turnip rape were suitable for 

trapping overwintered M. aeneus adults as well as mustard greens and black mustard. 

It is problematic to use white mustard as trap crop, because according to literature 

pollen beetles do not oviposit on white mustard. Because of its early flowering stage it 

can be used as a food resource to attract pests onto the trap crop. Additionally, it 
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should be sown in combination with species that are attractive for oviposition. Turnip 

rape was attractive, but producers oppose its use as a trap crop, because turnip rape is 

a valuable oilseed crop and there is not enough interest in using it in a trap crop system 

for pollen beetles.  

• Our studies showed that black mustard and mustard greens were also attractive for M. 

aeneus. We conclude that these species are suitable as trap crops because of their 

faster development compared to spring oilseed rape and their acceptance by pollen 

beetle adults. But at the same time these species are not grown in our culture.  

• It is not possible to use oilseed radish (Raphanus sativus L. var. oleifera Metzg.) or 

rucola as a trap crop for overwintered adult beetles. These crops have slower 

development than oilseed rape and they reach their bud stage when pollen beetle 

reproduction period is ending. Therefore these species could be used to predict the 

numbers of new generation pollen beetles and also for their trapping. For better results 

later sowing could be considered, so that the new generation emerges from soil by the 

time of flowering.  

• Camelina (Camelina sativa Crantz) was not attractive for pollen beetles. For the small 

numbers of M. viridescens on oilseed rape, there is no need for trap crops for this 

species.  

• According to the results from resistance monitoring, it appears that M. aeneus is 

developing resistance to pyrethroids.  

• The sensitivity for pyrethroids differed by region in Tartumaa, Estonia. The only one 

highly sensitive population was recorded in Erala village, populations near Nõgiaru 

and Elva were moderately resistant. No resistant or highly resistant populations were 

recorded, but it can be assumed from the presence of moderately resistant pollen 

beetles, that it is time to use preventive methods. 
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Lisa 1. Katseperioodiaegne naeri-hiilamardika arvukuse dünaamika ning  statistiline analüüs erinevatel ristõielistel 
õlikultuuridel 
 

 

 

Kuupäev Valge sinep Must sinep Kapsasrohi Raps Õlirõigas Rukola Rüps Õlituder 

 keskmine standard-
viga 

keskmine standard- 
viga 

keskmine standard- 
viga 

keskmine standard 
-viga 

keskmine standard- 
viga 

keskmine standard-
viga 

keskmine standard- 
viga 

keskmine standard-
viga 

21.06.2012 4,80 1,14 a 3,57    0,34 a 3,67 0,77 ab 0,10 0,10 a 0,67 0,09 a 0,43 0,12 a 4,60   0,31 ac 0,00  

25.06.2012 9,17 1,51 b 3,20    0,15 ab 4,53 0,41 a 0,33 0,19 a 0,27 0,12 a 0,07 0,03 a  6,90 0,20 b 0,00  

28.06.2012 0,37 0,18 c 2,43    0,55 ab 2,97 0,33 ab 0,37 0,18 a 0,23 0,03 a  0,17 0,12 a 4,37 0,35 c 0,03    0,03 

2.07.2012 4,03 0,43 d 2,33   0,47 ab 2,27 0,74 bc 0,53 0,35 a 0,90 0,42 a 0,27 0,15 a 3,03   0,33 de 0,20 0,12 a 

5.07.2012 0,97 0,28 c 2,73   0,27 b 0,80     0,20 c 0,90   0,31 ab 0,80 0,25 a 0,43 0,19 a 2,00 0,53 e 0,53 0,24 a 

9.07.2012 0,00  0,00  0,00  1,50 0,25 b 3,03 1,20 b 0,00  0,00  0,00  

 

Valgesinep: F4,10 = 16,073   p=0,000; Mustsinep: F4,10 = 1,855   p=0,195; Kapsasrohi: F4,10 = 1,855   p=0,195; Raps: F4,10 = 3,425   p=0,052;Õlirõigas: F5,12 = 

3,823   p=0,026; Rukola: F4,10 = 1,539   p=0,264; Rüps: F4,10 = 28,232   p=0,000;  Õlituder: F1,4 = 1,563   p=0,279 



 

69 

 

Lisa 2. Katseperioodiaegne sinepi-hiilamardika arvukuse dünaamika ning statistiline analüüs erinevatel ristõielistel 
õlikultuuridel 
 
  

   
 

 

 

Kuupäev Valgesinep Mustsinep Kapsasrohi Raps Õlirõigas Rukola Rüps Õlituder 

 keskmine standard-
viga 

keskmine standard- 
viga 

keskmine standard- 
viga 

keskmine standard- 
viga 

keskmine standard- 
viga 

keskmine standard-
viga 

keskmine standard-
viga 

keskmine standard-
viga 

21.06.2012 0,57 0,30 a 0,53 0,15 ab 0,70 0,12 a 0,00  0,07 0,07 a 0,00  0,43 0,12 a 0,00  

25.06.2012 0,40 0,15 a 0,30 0,12 ab 0,33 0,09 a 0,07 0,07 0,13 0,03 a 0,00  0,40 0,10 a 0,00  

28.06.2012 0,07 0,03 a 0,17 0,03 b 0,53 0,07 a 0,07 0,03 0,17   0,09 ab 0,00  1,13 0,43 b 0,00  

2.07.2012 0,23 0,03 a 0,30 0,10 ab 0,67 0,29 a 0,00  0,73   0,47 ab 0,13 0,03 a 0,83   0,09 ab 0,00  

5.07.2012 0,00  0,90 0,46 a 0,77 0,28 a 0,13 0,07 0,43   0,34 ab 1,20 0,12 b 0,47 0,09 a 0,10 0,06 

9.07.2012 0,00  0,00  0,00  0,53 0,12 0,90 0,15 b 0,00  0,00  0,00  

 

Valgesinep: F3,8 = 1,634   p=0,257; Mustsinep: F4,10 = 1,614   p=0,245;Kapsasrohi: F4,10 = 0,770   p=0,568; Õlirõigas: F5,12 = 1,948  p=0,160; Rukola: F1,4 = 

78,769   p=0,000; Rüps: F4,10 = 2,355   p=0,124; Õlituder: F1,4 = 1,563   p=0,279 



 

70 

 

Lisa 3. Hiilamardikate korjamine, IRAC test (R. Kaasiku foto) 

 

 

Lisa 4. Laboritöö, IRAC test (R. Kaasiku foto) 
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Lisa 5. Hiilamardikad 26 ml katseklaasis, IRAC test (R. Kaasiku foto) 

 

 

Lisa 6. Hiilamardikate seisundi hindamine paberringil, IRAC test (R. 
Kaasiku foto) 
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Lisa 7. Naeri-hiilamardikas (D. Kennardi foto) 

 

 

Lisa 8. Naeri-hiilamardikad rapsiõiel toitumas. Allikas 
(http://www.stopa.cso.pl/galeria/chrzaszcze2/image/78.jpg) 
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