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Suur-kapsaliblikas (P. brassicae) on laia leviala ja võimaliku ulatusliku kahjustuse tõttu 

üks ristõieliste kultuuride peamiseid kahjureid. Teda saab efektiivselt tõrjuda keemiliste 

insektitsiididega, kuid nende kasutamisega kaasneb keskkonna saastumine ja kahjuril võib 

kujuneda mürgiresistentsus. Seetõttu on vajalik leida suur-kapsaliblika tõrjeks 

alternatiivseid võtteid, milleks sobivad taimeekstraktid.  

Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida küüslaugu (A. sativum) järelmõju suur-kapsaliblika 

diapausis nukkudele. Selleks tehti liblika diapausis nukkudega katse, mis viidi läbi 

2016/2017 Eesti Maaülikooli taimekaitse osakonna rakendusentomoloogia laboris. Katses 

oli kaks varianti: kontrollvariant ja töötlusvariant. Kontrollvarianti kuulusid nukud, kes 

olid röövikutena toitunud taimedel, mida oli töödeldud destilleeritud veega ning 

töötlusvariandis olid nukud, kes olid röövikutena toitunud 4% küüslaugu ekstraktiga 

töödeldud toidust. Katseperioodi vältel kaaluti nukke regulaarselt igal nädalal ja jälgiti 

muutusi nukkude kehamassides. Lisaks mõõdeti neil standardainevahetuse taset 

süsihappegaasi eraldumise kaudu.  

Katsete tulemusest selgus, et küüslauguekstraktil oli mõju nukkude kehamassi 

kujunemisele. Samuti oli töötlusvariandi isenditel kõrgem suremus. Nii 

standardainevahetuse tasemete mõõtmised kui registreeritud gaasivahetustsüklid näitasid, 

et töötlusvariandi nukkudel oli labiilsem diapaus kui kontrollvariandil. Ka viitas 

küüslauguekstrakti järelmõjule töödeldud variandi isendite keskmine ainevahetustase, mis 

oli katse lõpus üle kahe korra kõrgem kontrollvariandi nukkude tasemest.  

Antud töö tulemused näitavad, et püsivate abiootiliste tegurite puhul on röövikute 

toidutaimedel mõju ka neist kujunevatele nukkude füsioloogilisele seisundile. Nõnda on 

küüslaugu kasutamine suur-kapsaliblika biotõrjes õigustatud. Siiski on täpsemate 

järelduste tegemiseks tarvilikud edasised uuringud. 

Märksõnad: Pieris brassicae, taimeekstrakt, nukudiapaus, massikadu, ainevahetustase  
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The large white butterfly (P. brassicae) is one of the major pests of cruciferous crops due 

to its widespread and extensive potential damage. It can be effectively countered with 

chemical insecticides, but these cause environmental pollution and the pest can develop 

resistance. Therefore it is necessary to find alternative methods to control the large white 

butterfly and for that, plant extracts are suitable.  

The aim of this Bachelor’s thesis was to investigate the aftereffect of garlic (A. sativum) 

on diapausing pupae of the large white butterfly. The tests with diapausing pupae were 

carried out in 2016/2017 in the Laboratory of Experimental Entomology at the Institute of 

Agricultural and Environmental Sciences of the Estonian University of Life Sciences. The 

experiment had two variants: a control variant and a test variant. The control variant 

consisted of pupae that, as larvae, had fed on plants that were treated with distilled water; 

and the test variant consisted of pupae that had, as larvae, fed on plants that were treated 

with 4% garlic extract. During experimental period the pupae underwent regular weekly 

weighing and the dynamics of body mass were observed. Additionally their standard 

metabolic rate through carbon dioxide emission were recorded.  

The results showed that garlic extract had an impact on the formation of body mass of 

pupae. The mortality rate of the test variant specimens was also higher. The metered 

standard metabolic rate as well as the registered gas exchange cycles showed that the test 

variant pupae had a more labile diapause than the control variant. The test variant 

specimens’ average metabolic rate, that was more than two times higher compared to the 

control variant’s pupae, also adverted the aftereffect of garlic extract.  

The results of this thesis show that when abiotic factors are constant, the food plants of 

larvae impact on the physiological state of the evolved pupae. Thus, the use of garlic in 

the biocontrol of the large white butterfly is justified. For more precise inferences further 

studies are necessary.  

Keywords: Pieris brassicae, plant extract, pupal diapause, body mass loss, metabolic rate 
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SISSEJUHATUS 

 

Ristõielised (Cruciferae) kultuurid on mitmete kahjurliikide poolt eelistatud 

peremeestaimed. Üheks võtmekahjuriks peetakse suur-kapsaliblikat (Pieris brassicae L.), 

kelle leviala on lai: teda leidub kõikjal, kus kasvatatakse ristõielisi. Nagu mujal Euroopas, 

esineb ka Eestis suur-kapsaliblikat igal aastal ning peamiselt kahjustatakse ristõielisi 

köögivilju, eelkõige kapsast (Brassica oleracea L.) ja selle teisendeid. Kahjurit on leitud ka 

rapsilt (Brassica napus L.) ja ka ristõielistelt umbrohtudelt. Peale ristõieliste kahjustab suur-

kapsaliblikas ka teistesse sugukondadesse kuuluvaid taimi, enamasti selliseid, mis 

sisaldavad glükosinaate (Feltwell, 1982). Üks selliseid ilutaimi on näiteks suur mungalill 

(Tropaeolum majus L.) (Metspalu & Hiiesaar, 2002).  

Et vähendada kahjurite poolt tekitatud saagikadu, tuleb rakendada erinevaid tõrjemeetodeid 

(Metspalu & Hiiesaar, 2002; Metspalu, 2017). Nii kasvab nõudlus keemiliste 

putukatõrjevahendite ehk insektitsiidide järele. Keemilise tõrje kõige olulisemad puudused 

on tema elukeskkonda saastav iseloom ning kahjuritel kiiresti kujunev mürgiresistentsus, 

mis tuleneb preparaatide koostise muutumatusest ja mis tähendab, et kahjurid kohastuvad 

mürkidega. Inimene teostab insektitsiididega suunava valiku, hävitades geneetiliselt 

erisuguste isenditega populatsioonis mürgitundlikud ja jätab alles mürgikindlad isendid. 

Viimaste arv suureneb aga iga põlvkonnaga, sest resistentsus antakse pärilikul teel edasi. 

Taimeekstraktide vastu kujunenud kohastumusi pole senini täheldatud ning nende eeliseks 

ongi nende toime mitmekesisus putuka organismis (Metspalu, 2017). Tõenäosus, et kaks 

sama taime tõmmist oleksid täiesti ühesugused, on väga väike ning isegi, kui ekstraktides 

korduksid samad koostisosad, oleks nende kontsentratsioonid kindlasti mingil määral 

erinevad.  

Suur-kapsaliblikat tõrjutakse keemiliste preparaatidega, mida tohib teha siis, kui röövikute 

arvukus ületab tõrjekriteeriumi. Selleks on viis röövikut taime kohta ja asustatud taimi 25% 

(Loorits, 2016). Lühikese kasvuperioodiga ristõielisi, näiteks lillkapsast (Brassica oleracea 

var. botrytis L.) ei ole aga lubatud pritsida, kuna kiirelt areneva taime sisse jääks liigselt 

kemikaale. Siin olekski abi taimsetest preparaatidest, sest nende jääkained ei jõua saagini ja 

nii võib neid kasutada ka lühikest aega enne saagi koristamist (Metspalu, 2017).  
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Taimse päritoluga tõrjevahendeid on kasutatud paljude kahjuriliikide tõrjeks. Uurimuste 

tulemusel (Luik, 1997) on leitud, et suur-kapsaliblika röövikute söömist ja kasvu pärsivad 

soolikarohust (Tanacetum vulgare L.), kesalillest (Tripleurospermum inodorum L.), 

harilikust raudrohust (Achillea millefolium L.) jt Eestis levinud taimedest valmistatud 

tõmmised. Üheks selliseks taimeks võiks oma koostise poolest olla ka küüslauk (Allium 

sativum L.), mis on tuntud maitse- ja ravimtaim ning ka hinnatud kahjuritõrjevahend. Et 

saada teada, kas küüslauk sobiks ka suur-kapsaliblika biotõrjeks, viidi läbi katsed, mille 

käigus uuriti, kas taimeekstraktil on usutav mõju kahjurile.  

 

Töö eesmärk: 

uurida küüslaugu (Allium sativum L.) ekstrakti järelmõju suur-kapsaliblika (P. brassicae) 

diapausis nukkudele.  

 

Hindamise kriteeriumid: 

1. nukkude diapausiaegne massikadu ja selle dünaamika, 

2. diapausis nukkude ainevahetustase. 

 

Tänan väga oma juhendajat Katrin Jõgarit suure toe ja hea koostöö eest. Lisaks tänan 

vanemteadur Aare Kuusikut väärtuslike nõuannete eest.  

Uurimistöö on valminud institutsionaalse uurimistoetuse IUT36-2 toetusel.  
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1. Putukate talvine puhkeseisund  

 

Evolutsiooni vältel on keskkonnatingimuste sesoonne dünaamika seotuna aastaaegade 

vaheldumisega putukatele spetsiaalsed kohastumised välja kujundanud (Metspalu & 

Hiiesaar, 2002). Need võimaldavad arengu aastatsükli ajastamist selliselt, et putukad 

vegetatsiooniperioodil arenevad ja paljunevad ning ebasoodsaks (nt külmaks või kuivaks) 

aastaajaks tekib neil füsioloogiline puhkeseisund. Puhkeseisund on üldine termin ükskõik 

millisele allasurutud arenguga staadiumile (arengu peatumine), mis on kohanev 

(ökoloogiliselt või evolutsionaarselt tähtis, mitte ainult kunstlikult tekitatud) ja millega 

enamasti kaasneb ainevahetuse allasurutus (Koštál, 2006). Puhkeseisundid võivad toimuda 

suvel (suveuni) või talvel (talveuni) ja võivad hõlmata kas tardumist või diapausi (Gullan & 

Cranston, 2010). Tardumine on kohene reaktsioon mistahes keskkonnateguri kahanemisele 

alla füsioloogilise lävendi võimega koheselt taastuda kui keskkond jälle soodne on (Koštál, 

2006). Diapaus on aga sügavam, sisemistest põhjustest tingitud katkestus, mis viib 

arengutsükli otsesest morfogeneesist alternatiivsesse füsioloogiliste sündmuste järgnevusse 

ehk diapausi. See algab tavaliselt enne ebasoodsaid tingimusi ning selle lõpp ei pruugi 

saabuda koos soodsate tingimustega. Nii hakkab putukatel suve lõpul või sügisel 

päevapikkuse lühenedes teatud kriitilisele piirile (nn kriitiline päevapikkus) formeeruma 

puhkeseisund, mis oma olemuselt on füsioloogiline, sest see kujundatakse putuka 

neurohormonaalse süsteemi vahendusel (Metspalu & Hiiesaar, 2002). Reaktsiooni päeva ja 

öö pikkusele nimetatakse fotoperiodismiks ehk fotoperioodiliseks reaktsiooniks (FPR). 

Taoline reaktsioon kriitilisele päevapikkusele seostub arenguks ebasoodsa perioodi 

saabumisega.  

Kindlal ajal ja keskkonnatingimustest sõltumatut diapausi nimetatakse obligatoorseks 

(Gullan & Cranston, 2010). Obligatoorse diapausiga liigid saavad anda aastas vaid ühe 

põlvkonna (st nad on monovoltiinsed), sest selline diapaus langeb alati mingile kindlale 

arengustaadiumile (Metspalu & Hiiesaar, 2002). Üheks selliseks liigiks on näiteks õunapuu-

õielõikaja (Anthonomus pomorum L.), kes läbib arengutsüklil kevadel paari kuuga ja kelle 

noormardikad lähevad talvituma juba juuni lõpus või juulis.  
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Fakultatiivne ehk valikuline diapaus on levinud mitme põlvkonnaga putukatel, kellel 

diapaus kujuneb vaid põlvkonnal, kes ebasoodsa perioodi üle peab elama (Gullan & 

Cranston, 2010). Näiteks jäävad lepatriinulase Hippodamia convergens (G.-M.) 

(Coccinellidae) mardikad suveunne kui lehetäide arvukus on madal, kuid kui lehetäisid on 

tihedalt, siis arenevad lepatriinud diapausita edasi. Enamik meie putukaliikidest ärkab 

fakultatiivsest diapausist pärast 2-4-nädalast madalas temperatuuris viibimist, kuid esineb 

ka liike, kes reaktiveeruvad valgusperioodi mõjul (Metspalu & Hiiesaar, 2002).  

Meil esineb ka putukaliike, keda iseloomustab homodünaamiline areng (Metspalu & 

Hiiesaar, 2002). See tähendab, et putukal puudub fotoperioodiliselt reguleeritud diapaus ja 

soojas võib ta järjestikulisi puhkeseisundita põlvkondi anda. Selliste liikide hulka kuulub 

näiteks kapsakoi (Plutella xylostella L.).  

Diapaus võib kesta päevadest kuudeni ja harvadel juhtudel ka aastaid ning võib esineda 

mistahes kasvujärgus munast täiskasvanuni (Gullan & Cranston, 2010). Vastavalt tekke 

neurohormonaalsele mehhanismile jagab füsioloogiline klassifikatsioon puhkeseisundid 

vastse-, nuku-, valmiku ehk reproduktiivseteks ning muna ehk embrüonaalseks diapausiks 

(Metspalu & Hiiesaar, 2002). Seega eristatakse diapausi ühtlasi vastavalt arengustaadiumile, 

millal see kujuneb. Valdavalt on see liigiti kindlaksmääratud (Gullan & Cranston, 2010). 

Tavalisemad on muna- ja/või nukudiapausid. Seda arvatavasti seetõttu, et nende näol on 

tegemist suhteliselt kinniste süsteemidega, kus toimub vastavalt emrüogeneesis ja 

metamorfoosis ainult gaasivahetus. Nii saavutatakse parem ellujäämine vaatamata 

ebasoodsale keskkonnale.  

Diapausi käigus on võimalik eristada mitut etappi: diapausieelne periood (prediapaus), 

diapausi periood (diapaus) ja diapausijärgne periood (postdiapaus) (Metspalu & Hiiesaar, 

2002). Prediapausis toimub varuainete kogumine (peamiselt rasvad ja glükogeen), vaba vee 

sisalduse vähenemine, putuka käitumise muutumine jne. Ettevalmistav periood läheb üle 

diapausi algfaasi, mida iseloomustab arenemisprotsesside seiskumine ja hingamise 

muutumine väga nõrgaks. Diapausi lõpetamine ehk reaktivatsioon tähendab seda, et putukas 

omandab potentsiaalse võime jätkata arengut. Nii sõltub edaspidine arenemine juba vaid 

keskkonnatemperatuurist. Paljud meie putukad läbivad diapausi juba hilissügisel või talve 

alguses ning talvituvad edasi nn postdiapausi seisundis, mil nad on omandanud potentsiaalse 

võime edasi areneda, ehkki tegelik arenemine algab alles kevadel, kui temperatuur tõuseb 

arenguläve piirkonda.  
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1.2. Nukudiapaus 

 

Nukudiapausi iseloomustab madal ainevahetustase, valmikukudede diferentseerumise 

seiskumine ja tähelepanuväärne resistentsus transpiratoorsetele veekadudele (Beck, 1968; 

Kestler, 1985). Paljud putukaliigid talvituvad nukustaadiumis ja nukudiapaus kujuneb meil 

enamasti lühipäeva tingimustes (Metspalu & Hiiesaar, 2002). Fotoperiodismile tundlikel 

putukaliikidel on evolutsiooni käigus välja kujunenud kindel reaktsioon kriitilisele 

päevapikkusele, millega looduses seostub mingi ebasoodsa perioodi saabumine. Kriitiline 

päevapikkus määrab puhkeseisundi tekkimise tähtaja. Selle lävipiirkonnas on 

fotoperioodiline reaktsioon tundlik täiendavatele reguleerivatele faktoritele (temperatuur, 

niiskus, toidu keemiline koostis) (Beck, 1968). Ristõieliste kultuuride liblikkahjureist 

talvituvad nukudiapausis näiteks suur-kapsaliblikas (Pieris brassicae L.), väike-

kapsaliblikas (Pieris rapae L.), naeriliblikas (Pieris napi L.) kapsaöölane (Mamestra 

brassicae L.) ja köögiviljaöölane (Lacanobia oleraceae L.).  

Nukudiapausi ettemääratlemine toimub tavaliselt juba varases vastestaadiumis lüheneva 

päeva tingimustes (Metspalu & Hiiesaar, 2002). Nukudiapaus, nagu teisedki diapausitüübid, 

on reguleeritud neurohormonaalse süsteemi kaudu. Nukudiapausi põhjustab 

kestumishormooni e. ekdüsooni puudumine. Lühipäeva tingimustes blokeeritakse 

ajuhormooni e. aktivatsioonihormooni tootmine kui ka selle transport 

eesrindmikunäärmeisse. Need näärmed aga toodavad ekdüsooni e. kestumishormooni vaid 

juhul kui nad eelnevalt aktiveeritakse ajuhormooni kaudu. See toimub aga reaktivatsiooni 

käigus, millest edasi kulub nukumoonde käivitumiseks 7-12 päeva (Hsiao & Hsiao, 1969). 

Selle aja jooksul nõristatakse pidevalt ekdüsooni, mille tagajärjel omandab putukas võime 

biosünteesiks ja moondeks (Kuusik et al., 1995).  

Nukudiapausi põhiliseks reaktiveerivaks teguriks on madal temperatuur, harvemini ka pikk 

valgusperiood (Metspalu & Hiiesaar, 2002).. Enamasti toimub reaktiveerimine juba 

talvekuudel ning nukud talvituvad enamasti arenemisvõimelistena postdiapausi seisundis. 

Paljudel liikidel toimub külmareaktivatsioon kõige kiiremini vahemikus -5 ºC kuni +10 ºC. 

Mitmetel liikidel, sealhulgas ka suur-kapsaliblikal, ei toimu reaktivatsioon toatemperatuuri 

juures üldse (Fourche, 1977).  

Et märgata puhkeseisundis esinevaid võimalikke kõrvalekaldeid, tuleb eelnevalt teada, 

milline on talvituva nuku normaalne füsioloogiline seisund (Feltwell, 1982). Normaalsusega 

võrreldes võivad erisusteks olla näiteks tavalisest kõrgem ainevahetuse tase, liiga kiire 

kaalukadu või lihaste üliaktiivsus. Normaalne nähtus on see, et nukud kaotavad diapausi 
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kulgedes mõõdukalt kaalu (Ahearn, 1970). See tuleneb veekaost hingamisavade kaudu ja 

eraldumisest läbi putuka kehakatete. Näiteks leiti Benoit et al. (2015) uurimuses, et öölaste 

(Noctuidae) sugukonda kuuluval Helicoverpa zea (B.) nukul on väga hea vastupanu 

veekaole ning et see suureneb veelgi, kui nukk on diapausis.  

Tavaliselt iseloomustatakse diapausis liblikanukkude füsioloogilist seisundit tüüpiliste 

näitajatega: ainevahetuse tase mõõdetuna hingamise intensiivsuse (hapniku tarbimise ja 

süsihappegaasi eraldumise) kaudu, veekadu läbi hingamisavade ja kehakatete, hemolümfi 

ringlemise, külmakindluse jm (Jõgar, 2006).  

 

 

1.2.1. Nukudiapaus suur-kapsaliblikal 

 

Suur-kapsaliblikas talvitub diapausis nukuna üleval pool lumepiiri sellistes kohtades nagu 

hoonete seinad, katuseräästa alused, korstnad, puutüved, kivid jne (Hiiesaar, 2002). Ta on 

fakultatiivse diapausiga polüvoltiinne (annab vegetatsiooniperioodi jooksul mitu põlvkonda) 

liik (Kuusik et al., 1995; Hodek, 1996). Kapsaliblikate (Pieridae) diapausi kõige 

iseloomulikumaks jooneks on selle prospektiivsus. See tähendab, et diapaus kujundatakse 

veel enne vegetatsiooniperioodi lõppu, kui looduses valdavad veel arenguks soodsad 

tingimused. Kõige usaldusväärsemaks informatsiooniks ebasoodsa perioodi saabumisest on 

päevapikkuse muutused ning kuna suur-kapsaliblikas on pikapäevatüüpi fotoperioodilise 

reaktsiooniga liik, siis pikk päev stimuleerib tema arengut ning lühipäev indutseerib 

diapausi. Nukudiapausi determinatsioon toimub tavaliselt juba varases vastsestaadiumis 

lüheneva päeva tingimustes (Metspalu & Hiiesaar, 2002). Näiteks suur-kapsaliblikal toimub 

nukudiapausi ettemääratlemine neljanda ja viienda kasvujärgu vältel. Kriitiline päevapikkus 

muutub eri geograafilistel populatsioonidel diskreetselt: Euroopa kesk- ja põhjavööndis on 

see 15-16 tundi, lõunapopulatsioonidel 10-12 tundi, kusjuures fotoperioodiline tundlikkus 

on kinnistunud pärilikult. Lõunapopulatsiooni kasvatamisel paljude põlvkondade vältel 

põhjaaladel ei kujune neil diapausi (Maslennikova, 1970).  

Peale valgusperioodi pikkuse on diapausi kujunemisel tähtis ka temperatuur, mille tõus 

mõjub analoogselt päevapikkuse suurenemisega (Kuusik et al., 1995). Näiteks ei formeeru 

suuremal osal suur-kapsaliblika nukkudest 29 ºC ja lühipäeva tingimustes diapausi ning eriti 

tundlikud on röövikud temperatuuri tõusule kriitilise päevapikkuse juures. P. brassicae 

diapausi kujunemiseks on vaja 11 lühipäeva ja temperatuuri vahemikus 12-26 ºC (Feltwell, 
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1982). Kõrgem temperatuur toimib analoogselt valgusega ning madalam temperatuur 

pimedusega. Peale nimetatud tingimuste mängib teatud rolli toidu keemiline koostis, niiskus, 

populatsiooni tihedus, valguse lainepikkus (teatud punase valguse juures diapausi ei teki) 

ning valgusrütmid (Kuusik et al., 1995). Üksikud valgusimpulsid pimedusperioodil võivad 

takistada diapausi formulatsiooni.  

Diapausis P. brassicae nukud erinevad oma välimuselt mõnevõrra aktiivsetest nukkudest: 

nad on värvuselt heledamad ja pisut suuremad (Kuusik et al., 1995). Diapausis nukke 

iseloomustab suurem mürgikindlus, kõrgem varuainete hulk ja väga madal hingamise tase. 

Kui diapausi teke on mingil põhjusel häiritud (haigused, toidupuudus), siis võib kujuneda 

labiilne diapaus, mida iseloomustab suhteliselt kõrge hingamise tase. Sellised nukud on 

nõrgema külmataluvusega. Suur-kapsaliblika diapausis nukkudel on vajalik vähemalt kolm 

kuud talvitumiseks, sest nii suudavad nad saavutada ainevahetusliku lävendi, mis on vajalik 

diapausist reaktiveerumiseks ning täiskasvanud liblikaks kujunemiseks (Isabel et al., 1998).  

 

 

1.3. Ainevahetus ja hingamine nukudiapausis 

 

Ainevahetus ehk metabolism on biokeemiliste protsesside kompleks, mis on putuka kasvu, 

arengu ja paljunemise aluseks (Kuusik et al., 1995). Putukate ainevahetus diapausis sõltub 

eri faktoritest: liik, aktiivsus, kaal, temperatuur jt (Schilman, 2016). Üks ühiseid jooni 

putukatel on aga katkendlikud gaasivahetustsüklid. Entomoloogilises kirjanduses 

kasutatakse hapniku tarbimise taset, metabolismi kiirust, hingamise intensiivsust ja 

gaasivahetuse intensiivsust või taset samaväärsete mõistetena (Kuusik et al., 1995). Putukate 

gaasivahetuse all mõeldakse hapnikurikka õhu sisenemist (neeldumist) läbi hingamisavade 

trahheedesse ning süsihappegaasi (CO2) väljumist hingamisavadest. Lämmastiku kui inertse 

gaasiga siin tavaliselt ei arvestata. Hingamise intensiivsus on üks enam kasutatavaid putuka 

füsioloogilise seisundi näitajaid.  

Kirjanduse andmetel kasutavad putukad erinevaid gaasivahetuse mustreid (Lighton, 1996; 

Gibbs & Johnson, 2004; Chown et al., 2006), põhjalikumalt on uuritud katkendliku 

gaasivahetuse rütme (Kuusik, 1976; Kestler, 1985; Lighton, 1994; Chown & Nicolson, 2004; 

Marais et al., 2005). Katkendlikus gaasivahetuses eraldatakse CO2 lühiajaliste perioodiliste 

pursetena, millele järgnevad hapniku sissetõmbed. Katkendliku gaasivahetuse puhul 

eraldatakse CO2 pursetena alles siis, kui seda gaasi on kogunenud teatud kontsentratsioonini 

(Kestler, 1985; Lighton, 1994; Kuusik et al., 1995). Diapausis liblikanukkude katkendlik 
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gaasivahetus on kohastumine veekadude vältimiseks, sest vesi saab nukkude trahheedest 

väljuda vaid koos CO2 pursetega (Kestler, 1980, 1985; Lighton, 1996). Peale katkendliku 

gaasivahetuse tuntakse veel ka tsüklilist ja pidevat hingamist. Tsüklilise gaasivahetuse korral 

eraldub CO2 regulaarselt pursetena, aga erinevalt katkendlikust hingamisest pole kõik 

hingamisavad kunagi korraga suletud (Chown et al., 2006). Pideva gaasivahetuse korral 

puuduvad perioodilised CO2 pursked ning putuka hingamisavad on pidevalt avatud. Sellega 

kaasneb aktiivne gaasivahetus lihaste abil.  

Diapausi intensiivsust hinnatakse diapausi kestvuse ja stabiilsuse kaudu (Danks, 1987). 

Putukate puhul on ainevahetustaseme mõõtmiseks sobilikud O2 sissetõmbed või CO2 

eraldumine (Schilman, 2016). Kuigi O2 tarbimist on võimalik mõõta, on putukate madala 

ainevahetuse ja seega ka väikese gaasivahetuse tõttu lihtsam teisendada ainevahetust CO2 

eraldumise kaudu. Respiromeetrilistes katsetes püütakse uuritavad putukad viia võimalikult 

sarnasesse füsioloogilisse seisundisse, et saadud tulemused oleks reaalselt võrreldavad 

(Kuusik et al., 1995). Standardainevahetuse, inglise keeles standard metabolic rate (SMR), 

all mõeldakse seisundit kindlal temperatuuril, mil putukas on rahulik, ebaaktiivne, ei seedi 

ning ei koge mingisugust stressi (Withers, 1992). See tähendab, et standardainevahetuses on 

hapnikutarbimine minimaalne, mis on vajalik elutegevuse säilitamisel.  

Peale standardainevahetuse on olemas ka põhiainevahetus (basal metabolism), mille all 

mõeldakse enamasti soojusproduktsiooni kiirust lihaste ja psüühilise rahuloleku ajal peale 

toidu seedimist (Kuusik et al., 1995). Põhiainevahetuse, inglise keeles basal metabolic rate 

(BMR), mõistet kasutatakse aga püsisoojaste puhul, kelle ainevahetuse kiirus ei sõltu seega 

temperatuurist (Withers, 1992). Samuti saab tuletada ööpäeva keskmist ainevahetustaset 

(average daily metabolic rate – ADMR), mis arvutatakse rutiinsete tegevustega 24-tunnise 

perioodi kohta.  

 

 

1.4. Looduslikud taimeekstraktid kahjuritõrjes 

 

Putukaile toimivate taimede nimekiri on pikk: juba pea sajand tagasi oli selles üle 2500 liigi 

(Metspalu, 2017). Nii on paljudes taimedes sisalduvad toimeained avanud uusi võimalusi 

kahjuritõrje vahendite tootmiseks (Metspalu et al., 1997). Taimeekstraktide toimespekter on 

lai, kusjuures üks ja sama taimeekstrakt võib avaldada mõju sootuks erinevate 

toimemehhanismide kaudu. Taimsed ühendid muudavad nii putukate käitumist kui arengut 

ning võivad esile kutsuda nende hukkumise mürgistuse tõttu (Luik, 1997). Taimeekstraktid 
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võivad olla neurotoksilised (toksikandid), mõjudes närvisüsteemi kaudu, peletada lõhna või 

maitsega (deterrendid, repellendid), pidurdada toitumist või toidu seedimist (antifiidandid), 

kuid nende hulgas on ka meelitavaid ühendeid ehk atraktante (Metspalu et al., 1997). Samuti 

on võimalik koostisosade sünergeerumine, s.t nad annavad koos parem tulemuse kui igaüks 

eraldi (Metspalu, 2017). Sünergeeruda võivad ühe ja sama taime eri komponendid ja ka 

erinevate taimede osised.  

Putukkahjurite peremeestaimede töötlemine mitteperemeestaime ühenditega võib selle 

taime leidmise või söömise temaga kohastunud putukatele võimatuks teha (Luik, 1997). 

Sellised antifiidandid pärsivad putuka maitsmisretseptoreid, mille abil tavaliselt taime kui 

sööki tunnetatakse või stimuleerivad toidu kui seeduva materjali suhtes negatiivseid 

reaktsioone esile kutsuvaid retseptoreid (Metspalu et al., 1997).  

Senini pole teada juhuseid, kus putukatel oleks taimeekstraktide vastu kohastumusi 

kujunenud (Metspalu, 2017). Seda seetõttu, et enamik botaanilise päritoluga 

taimekaitsevahendeid sisaldavad erineva keemilise päritoluga aktiivsete toimeainete gruppe. 

Taimede insektitsiidsed, repellentsed ja muud taolised omadused on tingitud nendes 

sisalduvates looduslikest keemilistest ühenditest: alkaloididest, glükosiididest, 

saponiinidest, eeterlikest õlidest jne., mille kogus ja kvaliteet on aga vägagi muutuv ja sõltub 

muuhulgas ka näiteks taime kasvufaasist ja kasvutingimustest (Metspalu et al., 1997). Seda 

tuleb arvestada taimede kogumisel: näiteks tuleb enamus insektitsiidseid taimi, mille 

toimeaineteks on alkaloidid, korjata nii kuivatamiseks kui toormassina kasutuseks õitsemise 

ajal, kuna siis on nende ainete sisaldus suurim. Liilialiste (Liliaceae) sugukonda kuuluvatel 

taimedel sisaldavad enim toksilisi aineid aga varakevadised sibulad ja noored lehed. Hiljem 

väheneb nende ainete sisaldus tunduvalt.  

Paljud taimsed toimeained võivad olla tüüpilised närvimürgid (nt püreeter), kuid nende 

hulgas on mürke, mis toimivad vahetult lihastele, mitte närvisüsteemi kaudu (nt rüanodiin) 

(Metspalu et al., 1997). Olemas on ka atsetüülkoliini retseptori blokeerijaid (nikotiin, 

anabasiin) või raku hingamist blokeerivad mürgid (nt rotenoon). Peale otsese toksilise toime 

tuleb arvestada ka mürgistuse järeltoimega, mis võib seisneda varjatud morfogeneetilistes 

hälvetes, mille põhjuseid tuleb otsida kesknärvisüsteemi funktsionaalsetest häiretest. Üheks 

põhjuseks võivad olla kardiaalkehakestes (ajuhormooni salvestuse koht) toimunud 

histopatoloogilised muutused, mis põhjustavad häireid juveniilhormooni või 

kestumishormooni eritumises, mille välisteks avaldusvormideks võivad mõnikord olla 

moondehälbed.  
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1.4.1. Taimsete ekstraktide mõju putukate arengule ja diapausile 

 

Putukad ei nukku enne, kui on vastsejärgus omastanud teatava kindlalt vajaliku toitainete 

hulga (Schoonhoven et al., 1998). Seega on vastsetele eluliselt tähtis toidutaimede 

küllaldane olemasolu ja nende sobiv keemiline koostis (kvaliteet). Toidu vähesuse ja/või 

alaväärtuslikkuse korral röövikuiga pikeneb ja tavaliselt kujunevad kergemad nukud. Suur-

kapsaliblika röövikutel, kes olid sunnitud toituma kapsa sisemistest lehtedest, pikenes 

röövikuiga ning suurenes suremus, mis seletub A-vitamiini ja karotinoidi vaegusega. Fe- ja 

N-puudus kutsus aga esile röövikute arengu aeglustumise, samuti pikenes nukkumisperiood 

ja suurenes suremus (Feltwell, 1982). Toidu kvaliteet mõjutab koos päevapikkuse ja 

temperatuuriga putuka diapausi jäämist, nihutades seda vastavalt sellele kas toit on 

kvaliteetne või vähem kvaliteetne varasemale või hilisemale ajale (Schoonhoven et al., 

1998). Jõgari et al. (2005) uuringud näitasid, et vastsete toit mõjutas otseselt kapsaöölase, 

M. brassicae nukkude diapausi sügavust, talvise suremuse otseseks põhjuseks oli 

respiratoorse transpiratsiooni suurenemine vettsäästva gaasivahetuse hälbimisel. Teatud 

kapsasortidega toidetud kapsaliblikate talvises nukustaadiumis täheldati närvisüsteemi 

üleerutuvust, mis põhjustas vettsäästvate gaasivahetustsüklite kadumise ning ühtlasi ka 

letaalse veekao (Metspalu et al., 2003).  

Kaalukadu (keha massi suhteline kahanemine ajaühikus) on mürgitusprotsessi üks 

sümptome ning kaalu kahanemise kiirus peegeldab mürgituse tugevust ja ulatust (Kuusik et 

al., 1995). Mürgistustunnuste jälgimine kaalukao järgi nukustaadiumis annab mitmeid 

eeliseid. Normaalselt toimub nukuarengus kaalu pidev kahanemine, kusjuures ööpäevane 

või ühetunnine kaalukadu kulgeb U-kõvera taoliselt nagu ainevahetuse tasegi, sest 

üldreegline kahaneb nuku kaal seda kiiremini, mida intensiivsem on ainevahetus.  

 

 

1.5. Küüslauk ja tema mõju putukatele 

 

Küüslauk (Allium sativum L.) on mitmeaastane taim, mida kasvatatakse enamasti ühe- või 

kaheaastasena (Raudseping, 2006). Tegemist on suhteliselt külmakindla taimega, mis 

talvitub mullas üsna hästi. Küüslauku kasutatakse rahvameditsiinis, farmaatsiatööstuses ja 

toiduainetööstuses. Küüslauk sisaldab rohkesti süsivesikuid (21-26%, nende hulgas inuliin), 

valke (7%), vitamiine (C-, B1-, B2- ja B6-vitamiini), mineraalaineid (K, Na, P, Ca, Mg, Fe ja 
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Se), eeterlikke õlisid ja rikkalikult fütontsiide – rohkem kui harilik sibul (Allium cepa L.). 

Värske küüslauk sisaldab väävlit sisaldavat 1% lõhnatut alliini, mis küüslaugu koorimisel 

või peenestamisel ensüüm allinaasi toimel iseloomuliku lõhna ja tugeva antibiootilise 

toimega allitsiiniks laguneb (Raudseping, 2006; Metspalu, 2017). Temas sisalduvatel 

väävelühenditel (diallüüldisulfiidil ja diallüültrisulfiidil) on tõrjuv toime mitmetele 

kahjuritele (Baidoo & Mochiah, 2016; Metspalu, 2017). Seetõttu kasutatakse küüslauku ka 

taimekahjustajate tõrjel.  

Denloye uurimuses (2010) võrreldi küüslaugu ja talisibula (Allium fistulosum L.) ekstraktide 

mõju lehmahernemardika (Callosobruchus maculatus F.) vastu. Kuigi küüslauk ja talisibul 

kuuluvad samasse perekonda (Allium), näitasid katsete tulemused, et neil oli erinev mõju 

selle mardika munadele, vastsetele ja valmikutele. Selgus, et küüslaugu ekstraktid olid 

lehmahernemardikatele mürgisemad kui talisibula ekstraktid. Põhjuseks võis olla katses 

kasutatud ekstraktide aktiivkomponentide kogus, mis oli küüslaugu puhul suurem kui 

talisibula puhul. Prowse uurimuses (2006) tuli välja, et küüslaugumahlal oli toksiline mõju 

kapsakärbse (Delia radicum L.) ja toakärbse (Musca domestica L.) munadele, vastsetele ja 

valmikutele ning suremus sõltus kontsentratsioonist. Küüslaugu ekstraktile rohelist seepi või 

soolikarohtu (Tanaceum vulgare L.) lisades on saadud lahusel lehetäidele (Myzus persicae 

S.) söömist pärssiv mõju (Dancewicz et al., 2011).  

Küüslaugu ekstrakte leidub paljudes kaubanduses olemasolevates putukatõrjevahendites 

(Prowse et al., 2006). Nende toime on aga varieeruv, sest tootmisprotsesside käigus tehtav 

materjalikontroll on puudulik. Siiski on teada, et küüslaugu fütontsiidid peletavad näiteks 

maasikalesta ja vähendavad maasika haigestumist hahkhallitusse ning seetõttu soovitatakse 

maasikapeenarde vahele istutada küüslauku (Raudseping, 2006). Kuna küüslaugud 

eraldavad fütontsiide ka mulda ning puhastavad mulla haigustekitajatest, soovitatakse pärast 

küüslauku kasvatada tomatit, paprikat, kartulit ja kapsast. Küüslauguleotist kasutatakse 

edukalt lestade, lehetäide, ripslaste, röövikute ja ebaröövikute tõrjeks. Küüslaugu mõju 

oleneb putuka arengufaasist, näiteks on munad ja täiskasvanud mõjule altimad (Prowse et 

al., 2006).  
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1.6. Katseputukas – suur-kapsaliblikas 

 

Põualibliklaste (Pieridae sp.) sugukonda kuuluv suur-kapsaliblikas (Pieris brassicae L.) on 

oligofaagist kahjur, keda võib leida viie erineva sugukonna taimedelt, kuid kelle eelistus 

kuulub ristõieliste sugukonna Brassica perekonna taimedele (Metspalu & Hiiesaar, 2002). 

Nendeks on erinevad peakapsa sordid ja teisendid, lillkapsas, dekoratiivkapsas, brokoli, 

rooskapsas, kaalikas, raps, mädarõigas, aedrõigas jt. Peremeestaimedeks valib suur-

kapsaliblikas ka metsikuid ristõielisi: põldsinep, põldrõigas, randkress, must kapsasrohi, 

reseeda jt. 

Munemiskoha valikul mängib suurt rolli taime lõhn, keemiline koostis ja struktuur (Kuusik 

et al., 1995). Munemiseks kasutab suur-kapsaliblikas vaid glükosinolaate sisaldavaid taimi 

(Metspalu & Hiiesaar, 2002). Munetakse kogumikena lehe alumisele küljele 20-50 muna 

kaupa ning üks emane võib muneda kuni 750 muna (David & Gardiner, 1962). Munad on 

algselt helekollased, hiljem muutuvad nad oranžiks (Kuusik et al., 1995). Embrüonaalse 

arengu kiirus sõltub temperatuurist, näiteks 12,5 ºC juures on see üle kahe nädala samas kui 

25 ºC juures kõigest 5 päeva (Metspalu & Hiiesaar, 2002). Röövikute arenguoptimumiks on 

23 ºC ja relatiivne õhuniiskus 85%. Vahetult pärast koorumist söövad röövikud ära 

munakestad, millega nad saavad A-vitamiini (Kuusik et al., 1995). Kuni kolmanda 

kasvujärguni püsivad röövikud koos, seejärel roomavad mööda taimi laiali. Suur-

kapsaliblikal on viis kasvujärku ja kogu röövikustaadiumi läbimiseks kulub ilmastikust 

sõltuvalt paar nädalat kuni üks kuu (Metspalu & Hiiesaar, 2002). Püsiva temperatuuri juures 

on pikim viimane kasvujärk, mil röövikud on ühtlasi ka kõige aplamad, süües päeva jooksul 

11 korda rohkem oma kehakaalust (Chlodny, 1967). Eesti tingimustes annab suur-

kapsaliblikas kaks täispõlvkonda ning sooja suve korral ka osalise kolmanda põlvkonna 

(Metspalu & Hiiesaar, 2002). Esimese põlvkonna röövikud nukkuvad põllul toidutaimedel, 

teise põlvkonna talvituma valmistuvad röövikud rändavad sobiva talvituskoha otsinguil 

põllult ära ning nende rännakud võivad ulatuda isegi üle 100 meetri. Nukkumisel kinnitab 

röövik end võrgendiniidiga aluse külge ja jääb sinna nukkuma kuni liblika väljalennuni. 

Esimese põlvkonna nukkude põhivärvus on roheline, teise põlvkonna diapausis nukkudel 

aga rohekas- või sinakashall. Suur-kapsaliblikas võtab sageli ette pikemaid migratsioone, 

kusjuures esimese põlvkonna liblikad lendavad ükshaaval, teise põlvkonna omad aga 

suuremate parvedena. Rännete tõttu on liblikate arvukus mõnel aastal väga suur ning 

masspaljunemised korduvad umbes 10-12 aasta tagant (Metspalu, 2017).  
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Kuni kolmanda kasvujärguni toituvad röövikud taime välimiste lehtede kesk- või ääreosas, 

närides sinna erineva suurusega sälkusid (Metspalu & Hiiesaar, 2002). Vanemad röövikud 

hajuvad laiali ja hakkavad toituma välimiste lehtede servadel ning osa neist võib üle minna 

ka naabertaimedele. Nii jäävad tugeva kahjustuse korral taimedest järele vaid jämedamad 

sooned. Kahjustus on alati suurem väikeaedades, sest suurematel põldudel valivad liblikad 

munemiseks põlluservad. Põllu keskel olevad taimed on kahjustatud vaid üksikutel 

masspaljunemise aastatel. Kui suur-kapsaliblika röövikute arvukus ületab tõrjekriteeriumi, 

võib tema tõrjumiseks kasutada keemilist tõrjet. Tõrjekriteeriumiks on 5 röövikut taime 

kohta ning 25% asustatud taimi (Loorits, 2016).  

Suur-kapsaliblika arvukust piiravad haigused, röövtoidulised putukad ja parasiidid (Kuusik 

et al., 1995). Haigusetekitajatest on populatsioonis pidevalt Bacillus thuringiensis, 

Beauveria bassiana ja Entomophthora sp. Ebasoodsates tingimustes võivad röövikud 

haigestuda viirushaigustesse ning pisieoseline Nosema mesnili ja Thelohania mesnili on 

latentses vormis pidevalt suur-kapsaliblika populatsioonis (Metspalu & Hiiesaar, 2002). 

Tema looduslike vaenlaste nimekiri on pikk, sinna kuulub ligi 20 röövikuparasitoidi, 2 

munaparasitoidi ja 3 nukuparasitoidi. Lepatriinud, lühitiiblased ja sirelased hävitavad liblika 

mune ning jooksiklased ja väiksemad linnud röövikuid. Parasiitsetest kiletiivalistest on 

rohkem tuntud kapsaliblika-juulukas (Cotesia glomerata L.), kelle vastsed parasiteerivad 

eriti tugevasti II põlvkonna röövikuid (Kuusik et al., 1995). Nukuparasiitidest on tuntud 

kiresvaablane Pteromalus puparum L.  

 

 

1.7. Toidutaim – valge peakapsas 

 

Valge peakapsa (Brassica oleraceae var. capitata f. alba DC.) iseloomustamiseks on 

kasutatud andmeid Meensalu 2001. aasta raamatust. 

Kapsaid hakkas inimene kultuurina kasvatama ja toiduks tarbima juba enam kui 4000 aastat 

tagasi. Arvatakse, et peakapsaste põhiline kujunemine ning kultuuristamine on toimunud 

metsikust kapsast (Brassica oleraceae var. oleraceae) Lõuna- ja Lääne-Euroopas. Viiteid 

sellest, millal hakati peakapsaid viljelema Eestis, ei ole õnnestunud leida. Ka tänapäeval on 

peakapsas erinevat moodi valmistatuna toitumisfüsioloogia seisukohalt kõrgelt hinnatud 

ning leiab kõikjal ulatuslikku tarbimist. Ülemaailmselt kasvatatakse peakapsaid kokku 

rohkem kui 1,7 miljonil hektaril. Eestis aga on valge peakapsas juba ammustest aegadest 
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olnud ja on ka praegu nii kasvupinna, kogutoodangu kui ka tarbimise poolest köögiviljade 

hulgas esikohal. 

Valge peakapsas on kaheaastane taim. Esimesel kasvuaastal moodustab ta lühikesel varrel 

kõigepealt suurtest lehtedest kodariku, mis on tavaliselt kaetud sinakashalli vahakirmega. 

Välimised lehed on sinakas- või hallikasrohelised, seesmised aga valged või valkjaskollased. 

Teise kasvuaasta juunis-juulis kapsas õitseb. 

Peakapsas sobib meie kliimasse väga hästi, sest on pikapäevataim. Kapsa areng ja kasv on 

seda parem, mida rohkem on valgust. Temperatuuri suhtes ei ole kapsas nõudlik, kuid 

kasvuoptimumiks on 15-17 ºC. Kevaditi on ta öökülma suhtes tundlikum kui sügisel. 

Peakapsa sordid erinevad üksteisest põhiliselt pea suuruse ja kuju, kasvuaja pikkuse ning 

tarbimisotstarbe poolest. Antud katses kasutati sorti 'Krautman', mille kasvuaeg on 

keskmiselt 100-105 päeva. Pea on sellel sordil suur (3-6 kg), tihe, ilusa sisestruktuuriga ning 

lühikese sisevarrega. Sort on väga lõhenemiskindel ning saagikas, andes rahuldavat saaki ka 

kehvemates kasvutingimustes. 
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2. MATERJAL JA METOODIKA  

 

2.1. Katse korraldus  

 

Katse viidi läbi 2016/2017 aasta talvel Eesti Maaülikooli taimekaitse osakonna 

rakendusentomoloogia laboratooriumis. Mudelputukaks valiti suur-kapsaliblikas, sest 

tegemist on ristõielistele kultuuridele arvestavat kahju tekitava liigiga. Antud liik on 

katsematerjalina loodusest kergesti kättesaadav ja lihtne laboritingimustes kasvatada.  

Suur-kapsaliblika munakurnad koguti Eerika katsepõllult. Kogutud materjalist koorunud 

vastsed jagati kahte gruppi ning kasvatati lühipäeva tingimustes valge peakapsa lehtedel 

kaanega kaetud kasvatuskarpides kuni viienda kasvujärguni. Katses oli kaks varianti: 

kontroll- ja katsevariant. Kontrollvariandis olid nukud, kus vastsete toitu töödeldi 

destilleeritud veega (edaspidi kontrollvariant) ning katsevariandis töödeldi vastsete toitu 

värske küüslauguekstrakti 4% lahusega (edaspidi töötlusvariant). Lahuse valmistamiseks 

kasutati Leedu päritolu taliküüslaugusorti 'Ziemiai'. Töödeldud toidule pandi röövikud alates 

viiendast kasvujärgust ning neid toideti samamoodi kuni nukkumiseni. Katsed toimusid 

diapausis nukkudega.  

Katse alguses oli liblikanukke kokku 79. Pärast nukkumist asetati isendid eraldi 

Ependorffidesse ja nummerdati koheselt. Nukke hoiti terve katse vältel labori tingimustes, 

temperatuuril 20±1°C ja RH 55-65%. 

 

 

2.1.1. Nukkude kaalumine 

 

Nukkude kaalumisega alustati 2017. aasta jaanuari alguses ning neid kaaluti perioodiliselt 

iga nädal samal nädalapäeval kuni märtsi keskpaigani. Kaalumiseks kasutati analüütilist 

kaalu RADWAG, mille täpsus oli 0,1 mg. Nukkude algne kaalumine ja kaalumised enne 

hingamise intensiivsuse mõõtmist tehti katseklaasita, kuid perioodilised mõõtmised tehti töö 

lihtsustamiseks koos Ependorffiga. Seejärel registreeriti saadud kaalunumber päevikusse 

ning hiljem lahutati saadud tulemusest maha Ependorffi kaal. Kaalumine viidi läbi 

võimalikult kiiresti, et nukku minimaalselt häirida. 
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2.1.2. Ainevahetustaseme määramine 

 

Süsihappegaasi tarbimist ja hingamisrütme mõõdeti läbivoolu gaasianalüsaatoriga (LI-COR 

LI-7000 Lincoln, Nebraska, USA). Gaasianalüsaator võimaldab määrata putuka hingamisel 

eralduva süsihappegaasi (CO2 ml h-1) hulka ning mõõta ainevahetuse taset CO2 eraldumise 

kaudu. Süsihappegaasi eraldumise mõõtmiseks oli iga suur-kapsaliblika nukk masinas igal 

korral tund aega. Samu isendeid kasutati katse jooksul korduvalt, tehes tulemuste 

võrdlemiseks samade nukkudega mõõtmisi iga kuu. Katsed viidi läbi toatemperatuuril 

22±1°C juures. Kokku mõõdeti respiromeetri abil 56 erineva nuku CO2 eraldumist. 

Mõõtmisi gaasianalüsaatoriga tehti kolme kuu peale kokku 146 korda.  

 

 

2.2. Andmete töötlemine ja analüüs 

 

Saadud andmete töötlemiseks kasutati programmi Microsoft Office Excel (2007) ja statistika 

programmi STATISTICA ver. 10. 

Andmed on esitatud keskmistena ja standardveaga. Andmete statistiliseks võrdlemiseks 

kasutati töös ühefaktorilist dispersioonanalüüsi (ANOVA), Student t-testi ja Tukey testi. 

Ühefaktorilise dispersioonanalüüsi puhul uuriti ühe rühma sõltumatu muutuja (faktori) mõju 

ühe juhusliku suuruse väärtusele. Student t-test näitas ära, kas antud mõjutus oli mitme 

rühma peale statistiliselt oluline ning Tukey test näitas ära, milline neist mõjutustest oli 

olulisem.  
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3. TULEMUSED JA ARUTELU  

 

3.1. Suur-kapsaliblika diapausis nukkude kehamassid ja selle dünaamika 

 

3.1.1. Nukkude kehamassid katse alguses ja lõpus 

 

Katsesse võeti 40 kontrollvariandi nukku ning 39 töötlusvariandi nukku, kelle toitu oli 

töödeldud 4% värske küüslauguekstraktiga. Joonisel 1 on välja toodud kõikide katses olnud 

isendite keskmine kehamass esimesel ja viimasel kaalumisel erinevates variantides.  
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Joonis 1. Suur-kapsaliblika (P. brassicae) nukkude kehamasside (mg) võrdlus katseperioodi alguses 

ja lõpus. Joonisele on kantud standardviga. Erinevad suured tähed (A ja B) näitavad, et katsevariandi 

ja kontrollnukkude algsed kehamassid erinevad statistiliselt usaldusväärselt (ANOVA, Tukey test, 

P<0,05). Erinevad väikesed tähed (a ja b) näitavad, et töötlusvariandi ja kontrolli nukkude lõplikud 

kehamassid erinevad statistiliselt usaldusväärselt (Tukey test, P<0,05). Tulpade pealolev n.s näitab, 

et variandi siseselt pole algsete ja lõplike kehamasside vahel statistiliselt usutavat erinevust (Student 

t-test, P>0,05) 
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Antud töö nukkude algkaalud jäid vahemikku 251-330 mg. Kontrollvariandi nukkude 

keskmine kehamass katsete alguses oli 322 mg, töödeldud nukkudel oli keskmiseks aga 258 

mg (joonis 1). Katseperioodi lõpuks olid samad näitajad vastavalt kontrollis 307 mg ja 

töötlusvariandis 238 mg.  

Selgus, et suur-kapsaliblika nukkudele avaldas küüslauguekstraktiga töödeldud kapsas 

negatiivset mõju, sest töödeldud lehtedest toitunud röövikutest saadud nukkude algkaalud 

olid väiksemad kui kontrollvariandi nukkudel. Katsetulemuste statistiline analüüs näitas, et 

töödeldud toidul oli oluline mõju nukkude kehamassi kujunemisele (ANOVA, F1,77=33,011; 

P˂0,05). Kontrollvariandi keskmine kehamass oli statistiliselt usaldusväärselt suurem, kui 

töötlusvariandis (Tukey test, P˂0,05).  

Suur-kapsaliblika nukkude lõppkaalud jäid vahemikku 223-315 mg. Kehamasside analüüs 

näitas, et küüslauguekstraktiga toidu töötlemisel oli statistiliselt usutav mõju ka nukkude 

lõppmassile (ANOVA, F1,36=19,504; P˂0,05). Kontrollvariandi keskmine kehamass oli ka 

katse lõpuks ustavalt kõrgem kui töötlusvariandis (Tukey test, P˂0,05). Kuna kirjandusest 

on teada küüslauguekstrakti repellentne ja söömist pärssiv mõju vastsete toitumisele 

(Metspalu, 2017), siis ilmselt põhjustas ka antud katses ebameeldiva toidu manustamine 

alakaaluliste nukkude kujunemist. Sarnaseid tulemusi on oma uurimuses saanud ka 

Schoonhoven et al. (1998) ja Metspalu et al. (2003): toidu vähesuse ja/või alaväärtuslikkuse 

korral vastseiga pikeneb ja kujunevad kergemad nukud. 

 

 

3.1.2. Nukkude kehamassi vähenemise dünaamika 

 

Suur-kapsaliblika nukkude kehamassi kahanemise dünaamika on toodud välja joonisel 2, 

kus graafiku tegemise aluseks on ajavahemikus 16. jaanuar 2017 – 13. märts 2017 (kokku 9 

nädalat) iganädalaselt registreeritud isendite kehamassid (mg). Nukkude kehamasside 

kahanemine oli kontrollvariandis suhteliselt ühtlane, samas töötlusvariandi nukkudel oli 

kaalukadu mõnevõrra suurem. On teada, et nukkude massikadu mõjutavad mitmed 

keskkonnategurid, nii on see näiteks mõningal määral sõltuv kaalulangus temperatuurist 

(Feltwell, 1982). Antud katses olid abiootilised tegurid (sh temperatuur) konstantsed, seega 

temperatuur kehamassi kahandajana siinkohal katsetulemusi ei mõjutanud. Üheks suur-

kapsaliblika diapausis nukkude kindlaks füsioloogilise seisundi näitajaks on kehamassi 
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kahanemise kiirus, mis toimub normaalselt süvenenud diapausi puhul küllalt ühtlases 

tempos (Jõgar et al., 2005), nii nagu antud katses oli kontrollvariandis. 

 

 

Joonis 2. Suur-kapsaliblika (P. brassicae) nukkude kehamassi dünaamika läbi katseperioodi  

 

Tulemused näitasid, et variandis, kus vastsete toitu oli töödeldud küüslauguekstraktiga, võis 

kehamassi mõnevõrra kiirem kahanemine olla tingitud ekstrakti järeltoimest nukkude 

erinevatele füsioloogilistele protsessidele. Kehamassi kahanemine nukuperioodil on 

peamiselt tingitud veekao drastilisest suurenemisest, mis on põhjustatud häiretest 

kesknärvisüsteemis ning muutustest hingamisavade regulatsioonis (Kestler, 1985). Ka antud 

katses avaldas küüslauguekstraktiga töödeldud toit ilmselt oma järeltoimet nukkude 

närvisüsteemile ning põhjustas suurema veekao ja seega ka massikao.  
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3.2. Suur-kapsaliblika diapausis nukkude suremus 

 

Suur-kapsaliblika nukkude suremus katse lõpus on toodud joonisel 3. Katsenukkude 

suremus töödeldud variandis oli üle kolme korra suurem kui kontrollvariandis, olles siis 

vastavalt 75% ja 22%. Kuna antud katses oli ka massikadu suurim variandis, kus toitu oli 

töödeldud küüslauguekstraktiga (joonis 1), siis võis suuremat suremust selles variandis 

põhjustada pidev veekadu ja aktiivne varuainete kulutamine.  

 

 

Joonis 3. Suure-kapsaliblika (P. brassicae) nukkude suremus katse lõpus  

 

Kui röövikute toitumine on mingil põhjusel häiritud (haigused, toidupuudus, ebakvaliteetne 

toit) on ka nendest kujunevatel nukkudel varuainete hulk väike. Nii ei jõua isendid, kes 

nukuperioodil varuaineid ohtralt kulutavad, talve üle elada ja surevad (Feltwell, 1982; 

Gullan & Cranston, 2010). Võib arvata, et tegu oli küüslauguekstrakti järeltoimega, mis 

põhjustas häireid nukkude talvitusfüsioloogias.  
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3.3. Diapausis nukkude ainevahetustase ja gaasivahetusrütmid  
  

3.3.1. Nukkude ainevahetustase katseperioodil 

 

Antud töös määrati diapausis P. brassicae standardainevahetuse tase nii kontroll- kui 

töötlusvariandil. Putuka füsioloogilisest seisundist annab kõige parema ülevaate 

ainevahetuse mõõtmine ja see määratakse nukkudel standardainevahetuse kaudu. 

Standardainevahetuse taset on võimalik määrata siis kui putukas on peaaegu liikumatu, pole 

mõjutatud välistest stressi teguritest ning ei toimu toidu seedimist (Withers, 1992). Suur-

kapsaliblika nukud on head objektid, kuna vastavad hästi eelpooltoodud nõuetele. Joonisel 

4 on toodud suur-kapsaliblika nukkude standardainevahetuse tase katseperioodi alguses 

jaanuaris ja lõpus märtsis.  

 

 

Joonis 4. Suur-kapsaliblika (P. brassicae) ainevahetuse tase katseperioodi alguses ja lõpus. Joonisele 

on kantud standardviga. Ühesugused suured tähed (A ja A) näitavad, et töötlusvariandi ja 

kontrollnukkude ainevahetustase katse alguses ei erinenud usaldusväärselt (Tukey test, P>0,05). 

Erinevad väikesed tähed (a ja b) näitavad, et töötlusvariandi ja kontrolli nukkude ainevahetustasemed 

erinevad statistiliselt usaldusväärselt (Tukey test, P<0,05). Tulpade pealolevad tärnid näitavad, et 

variandi siseselt on ainevahetustasemetes katse alguses ja lõpus statistiliselt usutav erinevus (Student 

t-test, P<0,05). 
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Kontrollvariandi standardainevahetuse tase oli jaanuaris 0,015-0,023 ml CO2 g
-1 h1, tõustes 

märtsiks juba 0,031-0,043 ml CO2 g
-1 h1. Kontrollvariandi nukkude ainevahetustasemete 

omavahelisel võrdlemisel leiti, et märtsis oli see oluliselt kõrgem kui jaanuaris (joonis 4; 

Student t-test, t= -0,30; P<0,05).  

Töödeldud variandist saadud andmete analüüs näitas, et nukkude standardainevahetuse tase 

oli märtsis üle kahe korra kõrgem kui see oli olnud selle variandi nukkudel jaanuaris (joonis 

4; Student t-test, t= -1,43; P<0,05), olles jaanuaris 0,023-0,042 ml CO2 g
-1 h1 ja märtsikuus 

0,077-0,108 ml CO2 g
-1 h1.  

Kontrollvariandi nukkude madal ainevahetuse tase jaanuaris viitab sellele, et selle variandi 

nukud olid küllaltki sügavas diapausis. Töödeldud variandis oli standardainevahetuse tase 

katsete alguses ligi poole võrra kõrgem kontrollist, aga tulemuste statistiline analüüs eri 

variantide ainevahetuste võrdlusel usaldusväärseid erinevusi ei näidanud (Tukey test, 

P>0,05). Katsete lõpuks olid tõusnud nii kontrollvariandi kui ka töötlusvariandi nukkude 

ainevahetuse tasemed (joonis 4). Statistiline andmete töötlus näitas, et standardainevahetuse 

tase oli märtsis usaldusväärselt kõrgem töötlusvariandi nukkudel, olles kontrollvariandi 

nukkude tasemest üle kahe korra kõrgem (Tukey test, P<0,05). Siin võib oletada, et 

küüslaugu ekstraktiga töödeldud kapsal toitunud röövikutest kujunesid nukud, kelle diapaus 

oli juba katsete alguses pinnapealsem. Hunter ja McNeil (1997) on kirjeldanud, et toidu 

koostis avaldab mõju diapausi kujunemisele. Käesoleva töö tulemused näitavad, et kui 

abiootilised tingimused (fotoperiood, temperatuur) on püsivad, siis avaldavad toidutaimed, 

millel röövikud toituvad, mõju mitte ainult diapausi kujunemisele, nagu on kirjeldanud 

Hunter ja McNeil (1997), vaid ka diapausi intensiivsusele. Jõgari et al., (2005) uuringud 

näitasid, et vastsete toidutaimete kvaliteet mõjutas otseselt suur-kapsaliblika nukkude 

diapausi sügavust. Nii oli ilmselt ka antud katses: kui röövikute toitumine on mingil põhjusel 

häiritud (töödeldud toit), siis võib nendest saadud nukkudel kujuneda pinnapealne diapaus, 

mida iseloomustab suhteliselt kõrge hingamise tase.  

 

 

3.3.2. Nukkude diapausiaegsed gaasivahetusrütmid  

 

Järgnevatel joonistel (joonised 5, 6, 7 ja 8) on toodud välja gaasianalüsaatori ülesvõtted, mis 

kirjeldavad mõne katses olnud P.brassicae nuku gaasivahetuse rütme CO2 eraldumise järgi. 

P. brassicae nukkudel on diapausi ajal madal ainevahetustase ning sellest tulenevalt on neil 
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väike massikadu – seetõttu sobivad nad füsioloogilisteks uuringuteks (Feltwell, 1982), seda 

eriti siis kui on vaja jälgida vähimaidki muutusi füsioloogilistes protsessides.  
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Joonis 5. Suur-kapsaliblika (P. brassicae) kontrollvariandi nuku (isendi kaal: 334 mg) diapausiaegne 

gaasivahetusrütm katse alguses jaanuaris 

 

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

Aeg (min)

0

10

20

30

40

50

60

C
O

2
 e

ra
ld

u
m

is
e
 t

a
s
e
 m

l/
h

-1

Joonis 6. Suur-kapsaliblika (P. brassicae) kontrollvariandi nuku (isendi kaal: 314 mg) diapausiaegne 

gaasivahetusrütm katse lõpus märtsis  

 

Joonistel 5 ja 6 on välja toodud kontrollvariandi nukkude tsüklilised hingamisrütmid, mis on 

registreeritud gaasianalüsaatoril jaanuaris ja märtsis. Võrreldes tulemusi on näha, et 
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madalam CO2 eraldumise tase on jaanuaris (joonis 5) ja mõnevõrra kõrgem märtsis (joonis 

6), mis viitab ainevahetuse mõningasele tõusule ja ühtib kirjanduses avaldatuga.  

Diapausis suur-kapsaliblika nukkudele on iseloomulikud katkendlikud gaasivahetusrütmid 

koos suurte CO2 väljapursetega, mis kestavad umbes 15-20 minutit (Jõgar et al., 2005). 

Suuremate CO2 eraldumiste vahed on pikad ning sügavas diapausis on nukkudel tavaliselt 

üks suur CO2 purse ööpäevas. Alates veebruarist muutuvad CO2 eraldumised 

ebakorrapärasteks, mis näitab, et nukk on läbimas diapausi ning on soodsate tingimuste 

saabumisel valmis arenema. Sellega kaasneb ka standardainevahetuse taseme suhteline tõus, 

mida võib märgata ka nimetatud joonistel (joonis 6 võrrelduna 5. joonisega ning joonis 8 

võrrelduna 7. joonisega). 

Töötlusvariandi nukkude hingamisrütmid on esitletud joonistel 7 ja 8.  
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Joonis 7. Suur-kapsaliblika (P. brassicae) töötlusvariandi nuku (isendi kaal: 288 mg) diapausiaegne 

gaasivahetusrütm katse alguses jaanuaris  

 

Hingamisrütmid on kergesti häiruvad eri stressifaktorite toimel (Kestler, 1991), sealhulgas 

võib üheks stressi tekitavaks teguriks olla ka insektitsiidse toimega taimeekstrakt – antud 
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juhul küüslauguekstrakt. Võrreldes tulemusi on näha, et CO2 eraldumise tase on jaanuaris 

madalam (joonis 7) ja märgatavalt kõrgem märtsis (joonis 8), mis viitab ainevahetuse 

olulisele tõusule kogu katseperioodi jooksul. 
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Joonis 8. Suur-kapsaliblika (P. brassicae) töötlusvariandi nuku (isendi kaal: 232 mg) 

diapausiaegne gaasivahetusrütm katse lõpus märtsis 

 

Jõgar et al. (2006) uurimuses leiti, et biointsektsiidi Neem EC-ga töödeldud suur-

kapsaliblika nukkudel asendus katkendlik hingamine pidevaga ning gaasivahetuse 

tsüklilisus kadus. Selliste muutustega kaasnes alati veekao drastiline suurenemine kuni 

letaalse veekaoni (Kuusik et al., 1995; Jõgar et al., 2006). Seega, kuna gaasivahetuses 

toimunud hälbed põhjustavad suure veekao ning seega ka massikao, võib tsüklilist 

gaasivahetust pidada diapausis nukkude adaptsiooniks veekadude kahandamisele.  

Ka antud katsete tulemusel on näha töötlusvariandi (joonis 7 ja 8) suur-kapsaliblika diapausis 

nukkude gaasivahetusrütmide muutumist tsüklilisest pidevaks. Sealjuures on töödeldud 

nukkude ainevahetustase võrreldes kontrollvariandiga (joonis 4) märgatavalt suurem. Nii on 

alust arvata, et töödeldud variandi nukkude veekadu oli drastiliselt suurenenud. Sellega on 

seotud töötlusvariandi nukkude suurem massikadu (joonis 2) läbi katse. Siin võib leida seose 
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ka diapausis nukkude suremusega, mis oli töödeldud nukkudel võrreldes kontrollvariandi 

nukkudega (joonis 3) katse lõpuks tunduvalt suurem. Statistiline andmetöötlus näitas, et 

küüslauguekstraktiga töödeldud toit on usutava järelmõjuga diapausis nukkudele ja nende 

massikaole (joonis 1). Seega võib järeldada, et küüslauguekstraktil on järelmõju suur-

kapsaliblika nukkude diapausiaegsele füsioloogilisele seisundile.  
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KOKKUVÕTE JA JÄRELDUSED  

 

Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida küüslaugu (A. sativum) ekstrakti mõju suur-kapsaliblika 

(P. brassicae) nukkude diapausiaegsele füsioloogilisele seisundile.  

Katseperioodi vältel selgitati 4% küüslauguekstrakti võimalikku järelmõju diapausis P. 

brassicae kehamassile, ainevahetusele ja gaasivahetusrütmidele. Selleks kaaluti isendeid 

regulaarselt 9 nädala vältel ja jälgiti muutusi nukkude kehamassides katseperioodi alguse ja 

lõpu seisuga. Nukkudel mõõdeti standardainevahetuse taset süsihappegaasi eraldumise 

kaudu ning samal ajal registreeriti ka gaasivahetusrütme. Tulemusi töödeldi statistiliselt ja 

esitati keskmistena koos standardveaga.  

Tulemused ja järeldused:  

1. Katseperioodi alguses olid statistiliselt usutavalt suurema keskmise kehamassiga 

kontrollvariandi nukud ning töötlusvariandi analüüs näitas, et töödeldud toidu tarbimisel oli 

oluline mõju nukkude kehamassi kujunemisele. Sarnane tulemus oli katseperioodi lõpus, kus 

töötlusvariandi keskmine kehamass jäi taas usutavalt madalamaks kontrollvariandi 

keskmisest.  

2. Nukkude diapausiaegne kehamasside kahanemine toimus mõlemas variandis, kuid 

drastilisemalt toimus see töödeldud isenditel. Sellest võib järeldada töötlusvariandi nukkude 

füsioloogilise seisundi halvenemist küüslauguekstraktiga töödeldud kapsast toitumise 

järelmõju tõttu.  

3. Suremus oli katseperioodi lõpuks märgatavalt suurem töötlusvariandi isendite puhul. 

See võis tuleneda suuremast massikaost, mis kaasneb intensiivsema gaasivahetusega ja 

aktiivse varuainete kulutamisega.  

4. Standardainevahetuse statistilisel andmetöötlusel tuli välja, et töötlus- ja 

kontrollvariandi ainevahetustasemed katse alguses ei erinenud oluliselt, kuid katse lõpus 

mõõdetud ainevahetustasemed erinesid usaldusväärselt. Nii kontroll- kui töötlusvariandi 

variandisisesed ainevahetuse tasemed katseperioodi alguses ja lõpus on statistiliselt 

usutavad. Töödeldud variandi isendite keskmine ainevahetustase oli märtsis üle kahe korra 

kõrgem jaanuarist ja ka kontrollvariandi nukkude märtsikuisest tasemest. Võib oletada, et 

küüslaugu ekstraktiga töödeldud kapsal toitunud röövikutest kujunesid nukud, kelle diapaus 

oli juba katsete alguses pinnapealsem.  
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5. Madalamad süsihappegaasi eraldumise näitajad kontrollvariandi isendite puhul 

viitavad stabiilsemale diapausile. Mõnevõrra kõrgem ainevahetustase märtsis on diapausi 

sügavuse vähenemise tunnus ning igati loomulik. Töötlusvariandi nukkude puhul oli aga 

märgata ainevahetustaseme olulist tõusu läbi katseperioodi ja tsüklilise gaasivahetuse 

asendumine pideva hingamisega, mis ohustab nukku suureneva veekaoga. Selline 

ainevahetustaseme labiilsus viitab küüslauguekstrakti järeltoimele.  

 

Antud töö tulemused näitavad, et kui abiootilised tegurid on püsivad, siis avaldavad taimed, 

millel röövikud toituvad, mõju ka neist kujunevatele nukkudele ning nende diapausile. Seega 

on küüslaugu ekstrakti kasutamine suur-kapsaliblika biotõrjeks õigustatud.  
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SUMMARY  

 

The large white butterfly (P.brassicae) is one of the major pests of cruciferous crops due to 

its widespread and extensive potential damage. It can be effectively countered with chemical 

insecticides, but these cause environmental pollution and the pest can develop resistance. 

Therefore it is necessary to find alternative methods to control the large white butterfly and 

for that, plant extracts are suitable.  

The aim of this Bachelor’s thesis was to investigate the aftereffect of garlic (A. sativum) on 

diapausing pupae of the large white butterfly. The tests with diapausing pupae were carried 

out in 2016/2017 in the Laboratory of Experimental Entomology at the Institute of 

Agricultural and Environmental Sciences of the Estonian University of Life Sciences. The 

experiment had two variants: a control variant, which consisted of pupae that, as larvae, had 

fed on plants that were treated with distilled water; and a test variant, which consisted of 

pupae that had as larvae fed on plants that were treated with 4% garlic extract. During 

experimental period the pupae underwent regular weekly weighing and the dynamics of 

body mass were observed. Additionally their standard metabolic rate through carbon dioxide 

emission were metered and gas exchange cycles were registered. The data was statistically 

analyzed and presented as average with the standard error.  

The results showed that garlic extract had an impact on the formation of body mass of pupae. 

The mortality rate of the test variant specimens was also higher. The metered standard 

metabolic rate as well as the registered gas exchange cycles showed that the test variant 

pupae had a more labile diapause than the control variant. The test variant specimens’ 

average metabolic rate, that was more than two times higher compared to the control 

variant’s pupae, also adverted the aftereffect of garlic extract.  

The results of this thesis show that when abiotic factors are constant, the food plants of larvae 

impact on the physiological state of the evolved pupae. Thus, the use of garlic in the 

biocontrol of the large white butterfly is justified. For more precise inferences further studies 

are necessary.  
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