
 
 
 

 

 

Agnes Soosaar 

KÜÜSLAUGUPULBRI (Allium sativum L.) JA AED-
LIIVATEE (Thymus vulgaris L.) EETERLIKU ÕLI MÕJU 
SUUR-KAPSALIBLIKA (Pieris brassicae L.) RÖÖVIKUTE 

TOITUMISELE 

THE EFFECTS OF GARLIC (Allium sativum L.) POWDER AND 
THYME (Thymus vulgaris L.) ESSENTIAL OIL ON THE 

FEEDING OF LARGE WHITE BUTTERFLY (Pieris brassicae L.) 
CATERPILLARS 

Magistritöö 
Aianduse õppekava 

 

 

 

Juhendajad: dotsent Katrin Jõgar, PhD 

teadur Angela Ploomi, PhD 

 

 

 

Tartu 2019 



 2 

 
Eesti Maaülikool 
Kreutzwaldi 1, Tartu 51014 

Magistritöö lühikokkuvõte 

Autor:  Agnes Soosaar Õppekava:  Aiandus 

Pealkiri: Küüslaugupulbri (Allium sativum L.) ja aed-liivatee (Thymus vulgaris L.) eeterliku 
õli mõju suur-kapsaliblika (Pieris brassicae L.) röövikute toitumisele 
Lehekülgi: 59 Jooniseid: 9 Tabeleid: 1 Lisasid: 1 

Osakond: Taimetervise õppetool 
Uurimisvaldkond: B390 Taimekasvatus, aiandus, taimekaitsevahendid, 
taimehaigused 
Juhendaja(d): dotsent Katrin Jõgar PhD, teadur Angela Ploomi PhD 
Kaitsmiskoht ja aasta: Tartu, 2019 

 

 
Botaaniliste tõrjevahenditega on võimalik tõrjuda kahjurputukaid. Taimsetel preparaatidel 
on mitmeid olulisi eeliseid võrreldes sünteetiliste tõrjevahenditega, nad lagunevad 
keskkonnas kiiremini, on ohutumad inimestele ja looduskeskkonnale. Käesoleva töö 
eesmärgiks oli välja selgitada, kas küüslaugupulbril ja aed-liivatee eeterlikul õlil on mõju 
suur-kapsaliblika röövikute toitumisaktiivsusele ja toidutaime valikule. Taimsete 
preparaatide eeliseks on see, et tarbitavasse toitu ei jää pestitsiidijääke ning inimestel on neid 
ohutum kasutada, kui sünteetilisi tõrjevahendeid. 
 
Katse viidi läbi 2018. aasta suvel Eesti Maaülikooli taimetervise õppetooli 
rakendusentomoloogia laboris. Toidutaimeks oli valge peakapsas (Brassica oleracea var. 
capitata f. alba) ja katseputukaks suur-kapsaliblika röövikud (Pieris brassicae L.), kes on 
üks ristõielistel kultuuridel levinud putukkahjuritest. Katses kasutatud töötlemisvariantideks 
olid küüslaugupulbri vesilahus 4%, aed-liivatee eeterlik õli, segu (aed-liivatee + 
küüslaugupulbri vesilahus 4%) ja kontroll (vesi). Suur-kapsaliblika röövikute toitumist 
jälgiti esimese kolme tunni möödumisel ja pärast ööpäeva toiduvalikukatses, kus röövikutel 
oli valida, millise töötlusega toidutaime eelistatakse süüa.  
 
Käesoleva töö tulemusest selgus, et küüslaugupulber ja aed-liivatee eeterlik õli mõjutab 
suur-kapsaliblika röövikute toitumisaktiivsust ja toidu valikut. Toitumisaktiivsuse katses 
eelistasid röövikud toituda kontroll variandil. Valikkatses toitusid röövikud töötlemata, kui 
ka töödeldud lehel, kui eelistasid siiski rohkem toituda kontrollvariandil. Samas kui 
röövikutel oli valida kahe erineva töötlusega variandi vahel, siis eelistati varianti, mis oli 
vähem ebameeldivam. Ööpäeva pärast katse algust eelistati toituda töötlemata variandi 
lehtedel, samas kui oli valida kahe erineva töödeldud variandi vahel, siis toitudi vähem 
ebameeldivamast või polnud üldse lehel. Küüslaugupulbriga ja aed-liivatee eeterliku õliga 
töötlemine mõjutas suur-kapsaliblika röövikute toiduvalikut ning seejuures mõjus 
repellenselt antud kahjurile.  
 
Märksõnad:  Pieris brassicae, küüslauk, aed-liivatee, eeterlikud õlid, toitumisaktiivsus  
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Botanical pesticides can be used to control insects. Plant extracts have many important 
advantages over synthetic pesticides: they are easily biodegradable in the environment and 
these are safer to human health and the natural environment. The advantage of plant extracts 
is that no pesticide residues remain in the food consumed and it is safer for people to use 
plant extracts than synthetic insecticides. The aim of this thesis was to study effects of garlic 
powder and a thyme essential oil on the feeding activity and food choices of the Large White 
Butterfly (Pieris brassicae L.)  larvae.  
 
Experiments carried out in the summer of 2018, in the laboratory of the Chair of Plant Health 
of the Estonian University of Life Sciences. White cabbage (Brassica oleracea var. capitata 
f. alba) was chosen as a food plant and the Large White Butterfly carterpillars were as the 
test insects, who is one of the pests common among species belonging to the cruciferous 
plants. The treatments used in the experiment were 4% aqueous extract of the garlic powder, 
thyme essential oil, mixture of thyme + 4% aqueous extract of the garlic powder and control 
(distilled water). The feeding of caterpillars of the Large White Butterfly were monitored 
after the first 3 hours and in the choice test of 24 hours, where the caterpillars had to choose 
what kind of treated food plant to eat. 
 
The results of this thesis revealed that garlic powder and thyme essential oil has an impact 
on the feeding activity and food choices of the caterpillars of the Large White Butterfly. In 
the feeding activity test, the caterpillars preferred to feed on the control variant. In the food 
choice experiment the caterpillars were feeding both on the treated and untreated leaf, but 
preferred to feed more on the untreated leaf. However, when the caterpillars had to choose 
between two different treatments, the variant that was less unpleasant was preferred. After 
24 hours eating it was preferable to feed on the leaves of the untreated variant, however, when 
the caterpillars had to choose between two different treatments leafs, the variant that was less 
unpleasant was preferred or they were not at all on the leaves. The treatment of garlic powder 
and thyme essential oil influenced the food choices of the caterpillars of the Large White 
Butterfly and had a repellent effect to the pests.  
 
Märksõnad: Pieris brassicae, garlic, thyme, essential oils, feeding activity 
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SISSEJUHATUS 
 
Botaanilised tõrjevahendid on taimsetest allikatest pärit ning neid peetakse 

keskkonnasõbralikeks, seejuures põhjustavad vähem kahju inimestele, loomadele, 

elupaikadele ja ökosüsteemile (Rathore 2017). Kasvav teadlikkus keskkonnareostusest ja 

sünteetilistest tõrjevahenditest põhjustatud terviseriskidest on toonud kaasa alternatiivsete 

võimaluste otsingud ning seetõttu on hakatud kasutama looduslikku päritolu taimseid 

tõrjevahendeid (Singh et al. 2012). Taimset päriolu õlidel on leitud putukaid tõrjuvaid 

omadusi ning võrreldes sünteetiliste tõrjevahenditega on nad ohutumad looduskeskkonnale 

(Singh et al. 2012). Aromaatsetest taimedest ekstraheeritud eeterlike õlisid kasutatakse 

tõrjevahendina, sest neil on kahjurputukatele peletav, söömist pärssiv ning toksiline mõju 

(Suthisut et al. 2011; Regnault-Roger et al. 2012).  

 

Aed-liivatee (Thymus vulgaris L.) kasutusala on lai ning aed-liivatee õli saadakse värsketest 

või kuivatatud taime maapealsetest osadest ning antud õli kaks peamist põhikomponenti on 

tümool ja karvakrool (Dayan et al. 2009). Aed-liivatee eeterliku õliga on võimalik tõrjuda 

kahjurputukaid, seejuures mõjub toksiliselt ja peletavalt (Niranjan et al. 2017; Isman, 

Machial 2006). Küüslauk kuulub liilialiste sugukonda ning antud taimest valmistatud 

ekstrakte saab kasutada putukkahjurite tõrjumisel (Divya et al. 2017). 

 

Antud magistritöös käsitletakse aed-liivatee eeterliku õli ja küüslaugupulbri ekstrakti mõju 

suur-kapsaliblikale röövikutele, kes on ristõieliste kultuuride üheks olulisemaks kahjuriks. 

Antakse ülevaade, milliseid taimseid tõrjevahendeid on võimalik kasutada putukkahjurite 

tõrjumisel ning käesolev teema on oluline seetõttu, et taimsed tõrjevahendid on 

loodussõbralikumad ja ohutumad inimestele ning taimsete tõrjevahenidte kasutamine on üks 

võimalus vähendada sünteetiliste preparaatide kasutamist putukkahjurite tõrjel.  

 

Käesoleva uurimustöö hüpoteesid püstitati järgnevad: 

• Taimede töötlemine küüslaugupulbriga ja aed-liivatee eeterliku õliga vähendab 

suur-kapsaliblika röövikute toitumisaktiivsust. 

• Taimede töötlemine küüslaugupulbriga ja aed-liivatee eeterliku õliga mõjutab suur-

kapsaliblika röövikute toiduvalikut.  

 



 6 

 

Käesoleva töö eesmärgiks oli välja selgitada, kas küüslaugupulbri ja aed-liivatee eeterlikul 

õlil on mõju suur-kapsaliblika röövikute toitumisaktiivsusele ja toidutaime valikule.  
 
 
Tänuavaldused 
 
Soovin tänada käesoleva magistritöö valmimisele kaasa aidanud juhendajaid dotsent Katrin 

Jõgarit ja teadur Angela Ploomi, kes olid suureks abiks ja toeks antud töö koostamisel. 

Uurimistöö valmis institutsionaalse uurimistoetuse IUT36-2 toetusel. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 
 
1.1 Taimeekstraktid kahjuritõrjes 
 
Pestitsiidide liigkasutamisest tulenevad keskkonnaprobleemid on üheks põhjuseks, et leida 

teisi võimalusi putukkahjurite tõrjumisel. Hinnanguliselt kasutatakse põllukultuuridel 

umbes 2,5 miljonit tonni pestitsiide aastas (Sharma et al. 2011). Botaanilised tõrjevahendid 

on üheks võimaluseks putukkahjurite tõrjumiseks ning seda seetõttu, et taimsed vahendid on 

keskkonnasõbralikud ning looduses lagunevad ohutuiks algühenditeks (Luik 2012). 

Eeterlikel õlidel on lai toimespekter kahjurputukatele, sealhulgas toitumist pärssiv, peletav, 

letaalne ning munemist takistav toime (Sharma et al. 2011). Taimsete ekstraktide eelised 

sünteetiliste tõrjevahendite ees on aeglasemalt arenev resistentsus ning kiire lagunemise 

tõttu püsib ekstrakt vähem aega keskkonnas (Mestpalu 2017). Eeliste hulka kuulub samuti 

see, et kahjur lõpetab toitumise, kui on kokku puutunud töödeldud taimega, lisaks mitmed 

taimsed putukamürgid on taimedele vähetoksilised.  

 

Taimeekstrakte saab valmistada nii troopilistest, kui ka parasvöötmes kasvavatest taimedest, 

mis mõjutavad putukaid ning nende arvukust on võimalik reguleerida taimseid 

tõrjevahendeid kasutades (Luik 2012). Taimsed ekstraktid võivad olla hävitava mõjuga 

kahjuritele, samas võivad muuta peremeestaime lõhnakihti ning seetõttu ei leia kahjur 

töödeldud taime ülesse (Mestpalu 2017). Peletava, söömist pärssiva ja toksilise toimega 

kahjuritele on aed-liivatee, harilik iisop (Hyssopus officinalis L.), harilik soolikarohi 

(Tanacetum vulgare L.), küüslauk (Allium sativum L.), murulauk (Allium schoenoprasum 

L)., münt (Mentha L.), pune (Origanum vulgare L.), rosmariin (Rosmarinus officinalis L.), 

soolikarohi (Tanacetum vulgare L.), till (Anethum L.) ning mitmed teised taimed (Mestpalu 

2017).  

 

Kahjurite tõrjeks valmistatakse taimseid ekstrakte taime erinevates osadest ning valmistada 

saab pulbreid, tõmmiseid, leotisi, keediseid ning õlisid (Luik 2012; Mestpalu 2017). Mitmed 

eeterlikud õlid on ekstraheeritud sarikaliste (Apiaceae Lindl.), huulõieliste (Lamiaceae 

Martinov), mürdiliste (Myrtaceae Juss.) ja ruudiliste (Rutaceae Juss.) taimede 

perekondadest, samas on kasutatud ka mitmeid aromaatseid kõrrelisi (Poaceae Barnhart), 

sealhulgas erisuguseid sidrunheina (Cymbopogon Spreng.) liike (Isman  2006). Õlid 
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koosnevad lenduvatest ühenditest ning keskkonnas ei püsi nad kaua, seejuures mõjutavad 

putukate toitumist ja arengut (Regnault-Roger et al. 2012).  

 

Eeterlikud õlid on looduslikult esinevad meeldiva lõhnaga lenduvad ühendid, mis on laialt 

levinud mitmetes taimedes (Rathore 2017). Eeterlikke õlisid saadakse taime eri osades, nagu 

pungad, koor, lehed, varred, seemned ja juured. Need on kontsentreeritud lenduvad 

aromaatsed ühendid, mis sisaldavad erisuguseid funktsionaalseid rühmi nagu alkoholirühm 

linaloolis (sandlipuuõli ja lavendliõli), aldehüüdirühm tsitralis (sidrunirohuõli), estrirühm 

eukalüptiõlis (laanelill), süsivesinikurühm tsümeenis ning fenoolirühm eugenoolis 

(loorberiõli) (Rathore 2017). Monoterpeenide, fenoolide ja seskviterpeenide komplekssetest 

segudest saab kineooli, mis on rosmariini ja eukalüpti õlide peamine koostisosa, tümool aed-

liivatees, mentool erinevates mündiliikides ning asaroonid kalamusest (Koul et al. 2008). 

Individuaalne funktsionaalne rühm või funktsionaalrühmade kogum annab eeterlikule õlile 

omapärase lõhna (Rathore 2017).  
 
 
1.2 Taimsete tõrjevahendite toimemehhanismid  
 

Taimedel on välja arenenud mitmesuguseid kaitsemehhanisme ning nad sisaldavad 

ühendeid, mis mõjutavad ainevahetuse protsesse (Ryan 2002). Nende hulka kuuluvad 

sekundaarsed metaboliidid ning peamisteks ühenditeks on alkaloidid, fenoolid ja terpenoidid 

(Isman 2002). Taimed koosnevad mitmesugustest ühenditest ning võivad mõjuda putukale 

mitmel viisil (Luik 2012), seejuures võivad peletada lõhna või maitsega, peatada toitumist 

või toidu seedimist ning lisaks meelitada ligi või mõjuda toksiliselt (Metspalu et al. 1997; 

Isman 2006). Repellendid ehk peletajad mõjuvad putukale distantsilt haistmis- ja 

maitsmismeelte kaudu ning sunnivad lahkuma taimelt, kas ebameeldiva lõhna või maitse 

tõttu (Davis 1985). Närvisüsteemis kutsutakse esile ärritus ning putukas eemaldub taimest 

(Metspalu 2017). Deterrendid on vähelenduvad ained ning mõjuvad putukale otsese kontakti 

kaudu taimega ning tajutakse maitsmis- ja kompimismeelte kaudu (Brower 1984).  

 

Taimes sisalduvad toitumist või toidu seedimist pärssivaid ained nimetatakse 

söömapärssijateks ehk antifiidantideks (Luik 1997). Putukatele mõjub haistmis- ja 

maitsmismeelte kaudu, ning takistatud on maitseretseptorite tegevus, mille abil tunnetatakse 

toitu (Isman 2002). Sale šivapõõsa (Calotropis procera W.T.Aiton) ja koerakoolulise 

sugukonna taime (Solonostemma argel (Delile) Hayne) ekstrakte on kasutatud egiptuse 

puuvillaöölase (Spodoptera littoralis Boisduval) vastsete tõrjel ning eelpool nimetatud 
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ekstraktide kasutamine vähendas kahjurite toitumist mitme päeva vältel (Abdel-Rahman, Al-

Mozini 2007).  

 

Atraktandid ehk ligimeelitajad on taimes sisalduvad lenduvad ühendid, mis suunavad 

putukat enda suunas liikuma (Luik 1997). Atraktandid saab jagada kolme rühme: 

toiduatraktandid, mis annavad teada kahjurile toidu olemasolust (Metspalu et al. 1997). 

Munemiskoha atraktandid, mis meelitavad kahjuri munema ning suguatraktandid, mis on 

lenduvad lõhnaained, mida toodab üks sugupool teise sugupoole ligimeelitamiseks 

(Metspalu et al. 1997). Taimsed ühendid võivad olla mürgised putukatele, seejuures 

põhjustaavad arenguhäireid (El-Wakeil 2013). Püretriinid on närvimürgid ning mõjuvad 

närvisüsteemile, põhjustades lihaste lõtvumist, halvatust ning surma, samas rüanodiin on 

mürk, mis põhjustab lihaste lõtvumist (El-Wakeil 2013). 

 

Sünergism on mitmete ühendite koosmõju ning seetõttu ained toimivad koosmõjus 

intensiivsemalt kui üksikud komponendid eraldi (Luik 1997). Kuusik et al. (1995) andmetel 

mitmed efektiivsed sünergistid on taimse päritoluga. Kahe või rohkema preparaadi 

koosmõju tulemusena saadav toime võib olla suurem kui üksikute preparaatide toime eraldi 

(Metsapalu 2017). Metsapalu (2017) andmetel sünergeeruda võivad omavahel ühe ja sama 

taime erinevad komponendid, samuti ka erinevate taimede osised. Kuusik et al. (2000) 

uurimuses selgus, et hariliku männi (Pinus sylvestris L.) võrste ja koirohu (Artemisia 

absinthium L.) tõmmise segu on efektiivne punase kedriklest (Tetranychus urticae Koch) 

tõrjel.   
 
Seejuures Bernard ja Philogène (1993) on leidnud samuti, et sünergistid on ained, mis 

omavahel reageerides paremini toimivad putukkahjurite tõrjumisel, põhjustades 

subletaalselt toimet. Koduaedades ja mahepõllumajanduses kasutatakse botaanilisi 

tõrjevahendeid, sealhulgas taimeteesid ning taimeekstrakte (Rathore 2017). Siinkohal saab 

välja tuua, et puuvillaöölast (Helicoverpa armigera Hübner) saab tõrjuda omavahel 

kombineerides india neemipuud (Azadirachta indica A.Juss.), senegali kaajat (Khaya 

senegalensis Juss.) ja rohtset mündipuud (Hyptis suaveolens (L.) Poit.) (Rathore 2017). 

 

Eeterlikud õlid on mitme ühendi lenduvad kombineeritud segud, seetõttu paljud nende 

kemikaalid on sõnumitoojad putukatele (Lee et al. 1997). Eeterlikud õlid pärsivad 

käsnalainelase (Lymantria dispar L.) vastsete arengut ning seejuures on peletavad omadused 

sipelgate, prussakate, lutikate ja koide tõrjumisel ning mürgised termiitidele (Moratti et al. 
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2000). Ingveriliste sugukonna (Zingiber zerumbeti (L.) Roscoe ex Sm.) taimest valmistatud 

eeterlikul õlil oli repellentne toime tubaka toonesepa (Lasioderma serricorne Fab.) 

valmikute tõrjel (Wu et al. 2017), samuti on leitud repellente toime abessiinia kadaka 

(Juniperus procera Hochst. et Endl.) eeterlikul õlil pistesääsklaste sugukonna (Anopheles 

arabiensis) putuka vastu (Karunamoorthi et al. 2014). Eukalüpti õlil oli söömist pärssiv 

toime putukkahjuri aedoa-teramardikale (Acanthoscelides obtectuse Say) (Tholl, 2006), 

samuti on leitud, et eukalüpti õli oli mürgine mõju Aasia sääseliigi (Aedes aegypti) vastsetele 

(Lucia et al. 2007).  

Teepuuõlist (Melaleuca alternifolia (Maiden et Betche) Cheel) valmistatud ekstraktil leiti 

söömist pärssiv mõju puuvillaöölase vastsetel (Liao et al. (2017). Lisaks on uuritud, et 

senegali kaaja leheekstraktist leitud fütokomponendid sisaldavad tanniine, saponiine, 

steroide ja alkaloide, mis võivad põhjustada purelaste sugukonna kahjuri (Dinoderus 

porcellus L.) valmikute suremust (Loko et al. 2017). Abdullah et al. (2015) uurimusest 

selgus, et suure kalganirohu (Alpinia galanga (L.) Willd.) eeterlikus õlis leiduv 1,8-kineool 

põhjustas söömist pärssivat mõju, kuid lisaks oli peletava ja toksilise mõjuga termiitide 

suhtes. Jose ja Sujatha (2017) uurimuses selgus, et tara-gliritsiidia (Gliricidia sepium Kunth 

ex Walp.) metanooliekstraktides esinevatel terpenoididel, kumariinil ja fenoolidel on 

söömistpärssiv toime pintselöölase vastsetele. Seetõttu taimes olevad toimeained 

inhibeerivad vastsete toitumist, samas kui teised häirivad hormonaalset tasakaalu või 

muudavad toidu ebameeldivaks. Need toimeained toimivad vastsete kemosensillale, mille 

tulemuseks on söömist pärssiv toime (Jose, Sujatha 2017). Kuid Hummelbrunner ja Isman 

(2001) andmetel eeterlike õlide koostisosad nagu tümool, tsitronellaal ja terpineool on 

tõhusad söömist pärssiva toimega troopilise leheussi (Spodoptera litura Fab.) vastsete 

tõrjumisel. Samas majoraani (Majorana Mill.) ja rosmariini eeterlikud õlid põhjustasid 

söömist pärssivat toimet tubakaripslasele (Thrips tabaci Lindeman) (Koschier, Sedy 2002).  

Aed-liivatee eeterlik õli oli toksilise mõjuga hariliku laulusääse (Culex pipiens L.) vastsetele 

(Bouguerra et al. 2017). Wu et al. (2017) uurimuses täheldati, et ingveriliste sugukonna 

Zingiber zerumbet taime risoomist valmistatud eeterlikul õlil oli toksiline ja peletav mõju 

tubaka toonesepa valmikute vastu. Sarikaline taime (Heracleum platytaenium Boiss.) ja 

hariliku humala (Humulus lupulus L.) ekstraktidel oli kartulimardika (Leptinotarsa 

decemlineata Say) vastsetele toksiline toime (Alkan et al. 2017). Park et al. (2017) 

uurimusest selgus, et aed-liivatee õlil oli toksiline toime nokaliste seltsis oleva kahjuri 

(Pochazia shantungensis Chou & Lu.) valmikutele ja nümfidele. Samas aedruudu (Ruta 

graveolens L.), pomerantsipuu (Citrus aurantium L.), sidrun lõunamürdi (Leptospermum 
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petersonii F.M.Bailey) ja kreeka raudrohu (Achillea millefolium L.) eeterlikud õlid 

põhjustasid vähem toksilist toimet antud putukkahjuri valmikutele ja nümfidele (Park et al. 

2017).  

Küüslaugu eeterliku õliga kokku puutuvatel jahumardika (Tenebrio molitor L.) vastsetel 

täheldati liikumisaktiivsuse muutumist, lihaskontraktsioone ning halvatust (Plata-Rueda et 

al. 2017). Halvatust ja lihaskontraktsioone põhjustab toksiline toime närvisüsteemis. 

Küüslauguühendites sisalduval diallüülsulfiidil on jahumardika vastsete, nukkude ja 

valmikute vastu toksiline toime (Plata-Rueda et al. 2017). Zhao et al. (2013) on leidnud, et 

küüslaugust valmistatud eeterlikul õlil oli toksiline toime lehekirbuliste sugukonna 

(Cacopsylla chinensis Yang & Li) valmikutele. Eeterlikest õlidest põhjustatud mürgisus 

tekitab putukatele neurotoksilist toimet, jalgade ja kõhu hüperekstensiooni ning kiiret 

kukkumist või liikumisvõimetuks muutumist (Zhao et al. 2013). Liu et al. (2014) andmetel 

on küüslauguõli toksiline tubakarilase suhtes ning nad leidsid, et küüslaugu kaks peamist 

koostisosa (diallüüldisulfiid ja diallüültrisulfiid) põhjustasid tubakakarilase suhtes 

toksilisust.   

 
 
1.3 Tööstuslikud toodetavad taimsed tõrjevahendid 
 
Botaanilisi tõrjevahendeid iseloomustab see, et nad on biolagunevad ja ohutumad 

keskkonnas, kui sünteetilised tõrjevahendid (Dimetry 2012; El-Wakeil 2013). Troopilistest 

taimedest pärit botaanilisi kahjuritõrjevahendeid on loodud viie troopilises vööndis kasvava 

taime baasil püreertium, rotenoon, rüania, sabadilla ja india neemipuu (Dimetry 2012). 

Erinevalt sünteetilistest pestitsiididest, mis põhinevad enamasti ühel toimeainel, sisaldavad 

taimepõhised tõrjevahendid mitmeid keemilisi ühendeid, mis mõjutavad käitumis- ja 

füsioloogilisi protsesse (El-Wakeil 2013). Siinkohal saab välja tuua, et ühel taimeliigil võib 

olla mitmesuguseid toimeid sisaldavaid aineid; näiteks botaaniliste tõrjevahendite hulka 

kuulub india neemipuu viljadest toodetud preparaat, mille peamiseks komponendiks on 

azadirahtiin ja salaniin (Dey et al. 2017). India neemipuu mõjub kahjuritele peletavalt, 

söömist pärssivalt ning võib tekitada häireid putuka moondes ning põhjustada ka surma (El-

Wakeil 2013; Dey et al. 2017).  

 

Tubaka (Nicotiana L.) taimed sisaldavad nikotiini ning on efektiivne tõrjevahend 

putukkahjurite tõrjumisel (El-Wakeil 2013). Nikotiini on ekstraheeritud vääristubaka 

(Nicotiana tabacum L.) lehtedest ja varest ning nikotiin on toksilise toimega putukatele 
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(Siegwart et al. 2015) ning põhjustab mürgistust (El-Wakeil 2013). Toimeaine on alkaloid 

nikotiin, mis toimib putukate närvisüsteemile (Metspalu 2017, El-Wakeil 2013) ning mõjub 

nii sisse hingamisel, alla neelamisel ja kokkupuutel (Siegwart et al. 2015). Tubakast 

valmistatud pulbreid, tolmu ja leotisi saab kasutada putukate tõrjevahendina (Metspalu 

2017). Dimetry (2012) on välja toonud, et nikotiini saab kasutada kasvuhoonetes 

pehmekehaliste kahjurite vastu. Lisaks peletab nikotiin karilasi ja tirte, seejuures pärssides 

nende arengut  (Metspalu 2017). 

 

Putukatõrjevahendite hulka kuulub püreetrium, mis saadakse dalmaatsia püreetrist 

(Chrysanthemum cinerariaefolium) (El-Wakeil 2013). Püreetripulbrit saadakse dalmaatsia 

neitsikummeli kuivatatud õitest (El-Wakeil 2013) ning sisaldavad estrite rühma, sealhulgas 

püretriine, mis mõjuvad putukale toksiliselt (Siegwart et al. 2015). Lisaks on Siegwart et al. 

(2015) välja toonud, et püretriinid lagunevad kiiresti valguse, õhu ja kuumuse käes. Siegwart 

et al. (2015) andmetel püretriinid mõjutavad putukate närvisüsteemi ning Metspalu (2017) 

on välja toonud, et antud toimeaine tagajärjeks on ärritus, koordinatsioonihäired ja halvatus. 

Vaatamata kiirele toksilisele toimele suudavad paljud putukad siiski püretriine kiiresti 

lagundada ning pärast lühikest paralüüsiperioodi võivad putukad pigem taastuda kui surra 

(El-Wakeil 2013). Et vältida putukate püretriinide lagundamist ja mürgistusest taastumist 

kasutatakse preparaatides sünergistina piperonüül-butoksiidi, mis takistab putuka organismi 

detoksikatsiooni tee (Metspalu 2017). 

 

Rotenoone saadakse troopilistest liblikõielisest perekonnast Derris, kala-odaviljakust 

(Lonchocarpus utiilis A.C.Sm.) (Dey et al. 2017) ja tuhklehe (Tephrosia Pers.) juurtest või 

risoomidest (El-Wakeil 2013). Enamik kasutatavast rotenoonist pärineb Venezuelas ja 

Peruus kasvatatud odaviljakust (Lonchocarpus Kunth.). Juure ekstraheerimine orgaaniliste 

lahustitega annab vaigud, mis sisaldavad kokku kuni 45% rotenoididest (El-Wakeil 2013). 

Cabizza et al. (2004) on välja toonud, et peamised koostisosad on rotenoon ja degueliin. 

Putukates avaldab rotenoon toksilist toimet eelkõige närvi- ja lihasrakkudele, mille tõttu 

lakkab toitumine ning surm ilmneb mitme tunni kuni paar päeva jooksul pärast kokkupuudet 

(El-Wakeil 2013). Rotenooni iseloomustab lai toimespekter ning seda seetõttu, et tegemist 

on hingamis-, kontakt-ja söötmürgiga, mille peamine kasutusala on lehti tarbivate kahjurite 

tõrjel (Metspalu 2017). 

 

Sabadilla on botaaniline tõrjevahend, mis saadakse Lõuna-Ameerika liilia (Schoenocaulon 

officinale A.Gray) seemnetest (Dey et al. 2017). Sabadilla toimeaineid nimetatakse 
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veratriinideks ning kuivanud seemnetes võib neid olla 3-6% (Metspalu 2017) ning peamised 

alkaloidid on kevadiin ja veratridiin (Dimetry 2012). Sabadillas leiduvad alkaloidid 

mõjutavad putukate närvirakkude membraani talitlust, põhjustades närvifunktsiooni kadu, 

paralüüsi ja surma (El-Wakeil 2013). Lisaks on El-Wakeil (2013) välja toonud, et sabadilla 

võib surmata kohe mõne liigi putukaid, teised aga võivad enne surma olla mitu päeva 

paralüüsiseisundis. Dimetry (2012) andmetel laguneb sabadilla kiiresti valguse käes ning 

toimib putukatele kontakt- ja söötmürgina. Antud tõrjevahendit on kasutatud õunapuu-

võrgendikoi, aia-rõngaskedriku ja mitmete mähkurlaste tõrjel, lisaks ka täide, kirpude ja 

kärbeste tõrjeks (Metspalu et al. 1997; Metspalu 2017). Lisaks kasutatakse antud ekstrakti 

tirdiliste (Cicadellidae), ripstiivaliste (Thysanoptera) ja lutikaliste (Hetereoptera) tõrjeks 

(Dimetry 2012). 

 

Rüaaniat saadakse Lõuna-Ameerika põõsa (Ryania speciosa M.Vahl) juurtest ja vartest 

(Dimetry 2012). Toimeaine on alkaloid rüanodiin ning juured sisaldavad 0,16-0,25% rüaniat 

(Dimetry 2012). Rüaania on aeglase toimega söötmürk, mille tagajärjeks on lihaste 

lõtvumine (Metspalu 2017). Kuigi see ei tekita kiiret paralüüsi, põhjustab see putukate 

toitumise lakkamist pärast selle neelamist (El-Wakeil 2013). Antud ekstrakti on kasutatud 

liblikaliste (Lepidopteran) vastsete tõrjumiseks (Dimetry 2012). 

 

Viimastel aastatel on aromaatsetest taimedest saadud eeterlike õlide kasutamine suurenenud  

mahetoodangu kasvatajate ja keskkonnateadlikele tarbijate hulgas (Regnault-Roger et al. 

2012). Eeterlikke õlisid on leitud 17500 aromaatsete taimede liikidest (Regnault-Roger et 

al. 2012) ning rohkem kui 3000 koostisosa on kindlaks tehtud (Mossa 2016). Paljud 

aromaatsed taimed kuuluvad mürdiliste, loorberipuuliste (Lauraceae Juss.), huulõieliste ja 

korvõieliste (Asteraceae Bercht.) perekonda (Regnault-Roger et al. 2012). Eeterlikud õlid 

sisaldavad lenduvad ühendeid ning terpenoidid on eeterlike õlide peamised komponendid 

(Mossa 2016). Eeterlikke õlisid leidub mitmesugustes taimeorganites; näiteks bergamotipuu 

(Citrus bergamia Risso et Poit.) õietes, eukalüpti (Eucalyptus L’Hér.) lehtedest, lõhnava 

puuritsheina (Chrysopogon zizanioides L.) juurtest, hariliku ingveri (Zingiber officinale L.) 

risoomist, hariliku aniisi (Pimpinella anisum L.) viljadest ja lõhnava muskaadipuu 

(Myristica fragrans Houtt.) seemnetest (Regnault-Roger et al. 2012). Õlid koosnevad 

peamiselt monoterpeenide, fenoolide ja seskviterpeenide segudest (Mossa 2016). Siinkohal 

saab välja tuua 1,8-kineool, mis on rosmariinis ja eukalüptist pärit õlide peamine koostisosa; 

nelgiõlist pärit eugenool; tümool aed-liivatees ning mentool eri mündisortidest (Isman, 

Machial 2006). On leitud, et eeterlikel õlidel on neurotoksiline toime kahjuritele 
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(Kostyukovsky et al. 2002). Rattan (2010) on välja toonud, et limoneen põhjustab 

sensoorsete närvide spontaanset aktiivsust ning see põhjustab krampe ning kordinatsiooni 

kadu. Lisaks võib mõjutada kesknärvisüsteemi funktsioneerimist ning motoorsete närvide 

ülestimuleerimine põhjustab kiiret mahalangemise paralüüsi (Rattan 2010).  
 
 
 
1.4 Taimsete ekstraktide mõju putukatele  
 
Taimeekstraktide kasutamisega suureneb taimede vastupanuvõime putukkahjurite eest. 

Taimi saab kasutada kahjurite tõrjel mitmel viisil (Luik 2012). Taimedest saab valmistada 

tõmmiseid, leotisi, keediseid, kääritisi ning valmistada saab värskest ja kuivatatud pulbrist 

(Metspalu et al. 1997). Taimedest valmistatuid leotisis ja tõmmiseid tehakse vees või mõnes 

lahustis.  
 
Jahumardika (Tribolium castaneum Herbst), äädikakärbse (Drosophila melanogaster 

Meigen), uitöölase (Spodoptera exigua Hübner) ning herne-lehetäi (Acyrthosiphon pisum 

Harris) valmikute tõrjumiseks on kasutatud taimse tõrjevahendina näsiniineliste sugukonna 

taime (Daphne mucronata Royle), süllase peiulille (Tagetes minuta L.), sale šivapõõsa 

(Calotropis procera W.T.Aiton), ruudilised sugukonna taime (Boenninghausenia albiflora 

Rchb.), raudeukalüpti (Eucalyptus sideroxylon A.Cunn. ex Woolls), kampripuu 

(Cinnamomum camphora L.) ja huulõielise taime (Isodon rugosus Wall. ex Benth.) 

taimeekstrakte (Khan et al. 2017). Uurimuses selgus, et taimeekstraktide kasutamine 

põhjustas herne-lehetäi valmikutele 100% suremuse 24 tunni möödumisel. Ekstraktid, mis 

olid valmistatud huulõielise Isodon rugosus ja näsiniinelise Daphne mucronata taimest, olid 

herne-lehetäi vastsetele kõige toksilisema toimega (Khan et al. 2017). Khan et al. (2017) 

uurimuse selgus, et Isodon rugosus mõjus herne-lehetäidele ka söömist pärssivalt. Nokjas 

eukalüpt (Eucalyptus rostrita Dehnh.), kleepuv dodonea (Dodonea viscosa L.), 

koerakooluliste sugukonna taim (Rhayza stricta Decne.) ja kõrreliste sugukonna taimest 

(Cymbopogon schoenanthus Spreng.) valmistatud etanooliekstraktidel leiti toksiline ja 

söömist pärssiv mõju puuvillaöölase vastsetele (Sharaby, Dhafar 2019). Selgus, et kõikidel 

ekstraktidel oli toitumist pärssiv toime, kuid kleepuva dodonea ekstraktil oli teiste 

ekstraktidega võrreldes väiksem söömist pärssiv mõju antud kahjurile. Sharaby ja Dhafar 

(2019) leidsid, et taimeekstraktidega töötlemisel 24 tunni möödumisel täheldati 100% 

vastsete suremust.   
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Binias et al. (2016) uurisid apteegitilli (Foeniculum vulgare Mill.) seemnetest valmistatud 

vesiekstraktide mõju liduskarvalise hernekärsaka (Sitona lineatus L.) toitumisele põldoal 

(Vicia faba L.). Nad leidsid, et apteegitillist valmistatud ekstraktil oli söömist pärssiv toime 

liduskarvalise hernekärsaka tõrjumisel. Värskest ja kuivatatud mägi-piprarohust (Satureja 

montana L.) valmistatud vesiekstrakte on kasutatud musta oa-lehetäi (Aphis fabae Scop.) 

vastsete tõrjumiseks (Rusin, 2016). Kuivatatud materjalist valmistatud vesiekstraktid 

valmistati kontsentratsioonis 2%, 5% ja 10%, samas kui värskest taimest valmistatud 

vesiekstraktide kontsentratsioon oli 10%, 20% ja 30%. Katse tulemustest selgus, et mustade 

oa-lehetäide vastsete suremust põhjustas kõrgemate kontsentratsioonid kasutamine. 

Suremust põhjustas kuivatatud materjalist valmistatud vesiekstrakt kontsentratsiooniga 10% 

ja värskest materjalist tehtud vesiekstraktid kontsentratsiooniga 20% ja 30% (Rusin, 2016). 

Siinkohal saab välja tuua, et mägi-piprarohust valmistatud ekstraktidel ning teiste 

huulõieliste taimede kahjulik mõju oa-lehetäi toitumisele on tingitud asjaolust, et nende 

keemilises koostises on palju tanniini ja flavonoide (Rusin, 2016). 
 
Värskest ja kuivatatud piparmündist (Mentha piperita L.) valmistatud vesiekstrakti mõju 

uuriti musta oa-lehetäile (Binias et al. 2017). Kontsentratsioonid oli samad, mis mägi-

piprarohust valmistatud ekstraktidel (Binias et al. 2016). Kuivatatud piparmündist tehtud 

vesiekstraktide kontsentratsioon vastavalt 2%, 5% ja 10% ning värskest materjalist 

valmistatud kontsentratsioon 10%, 20% ja 30% (Binias et al. 2017). Piparmündi ekstraktid 

põhjustasid musta oa-lehetäi vastsete suremust ning mida suurem oli ekstrakti 

kontsentratsioon, seda suuremat surmust täheldati antud putukkahjuri tõrjel. Vesiekstrakt 

kontsentratsiooniga 2% oli vähem efektiivsem oa-lehetäide vastsete tõrjel, kui teised 

kontsentratsioonid. Binias et al. (2017) leidsid, et piparmündiekstraktid põhjustasid musta 

oa-lehetäide vastsete suremust ning mida suurem oli ekstrakti kontsentratsioon, seda 

suuremat suremust täheldati ning värskest taimmaterjalist valmistatud vesiekstraktid 

osutusid tõhusamaks kui need, mis tehtud kuivast taimmaterjalist. Salveist (Salvia officinalis 

L.) valmistatud ekstrakte on kasutatud lidus-hernekärsaklase (Sitona lineatus L.) valmikute 

tõrjumiseks (Binias et al. 2016). Kuivatatud salveist tehtud vesiekstrakt ja värskest 

taimmaterjalist valmistatud vesiekstraktid põhjustasid söömist pärssivat mõju kärsakate 

puhul. Kõige suurem söömist pärssiv mõju oli kuivatatud taimeekstrakti 10% 

kontsentratsiooniga ja kontsentratsiooniga 30% värske salvei taimmaterjalist valmistatud 

ekstraktil (Binias et al. 2016).  
 
Ripsmeline päsmaslill (Ageratum conyzoides L.), prügi-neitsirohi (Parthenium 

hysterophorus L.), raudürdilibe taim (Lantana camera L.), must maavits (Solanum nigrum 
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L.), harilik kanep (Cannabis sativa L.), püha šivapõõsas (Calotropis gigantea L.), hiina 

lehvikpalm (Livistona chinensis Jacq.), india senna (Cassia angustifolia Vahl.) vesiekstrakte 

on kasutatud virsiku lehetäide (Myzus persicae Sulzer) ja kapsa-tuhktäide (Brevicoryne 

brassicae L.) tõrjumiseks (Yadav, Patel 2017). Nende tulemustest selgus, et ekstraktid 

peletavad ja põhjustavad kahjurite suremust, seejuures india senna vesiekstraktil oli kõige 

surmavam mõju putukkahjuritele. Samas Ragesh et al. (2016) tulemusest selgus, et 

värsketest taimedest valmistatud ekstrakt ripsmelisest päsmaslillest oli tõhus puuvillaöölase 

vastsete tõrjumisel, seejuures põhjustas isendite suremuse. Nattudurai et al. (2015) kasutas 

oma uurimuses ruudilised sugukonna taime (Toddalia asiatica L.), mille lehtedest ja 

viljadest valmistati ekstrakte riisikärsaka (Sitophilus oryzae L.), jahumardika ja poilaste 

sugukonna kahjuri (Callosobruchus maculatus Fab.) valmikute tõrjel. Samas Toddalia 

asiatica viljadest valmistatud ekstrakt mõjus repellenselt eelpool välja toodud kahjuritele 

(Nattudurai et al. 2015). 

 

Taimsed ekstraktid, mis koosnesid maitsevast akipuust (Blighia sapida K.D.Koenig), 

senegali kaajast ja õislehikulise taimest (Bridelia ferruginea Benth.), oli repellentne ja 

toksiline mõju mardikaliste seltsi kahjuri (Dinoderus porcellus Lesne) valmikutele (Loko et 

al. 2017). Ekstrakt senegali kaajast oli kõige peletavama toimega purelaste sugukonna 

(Dinoderus porcellus L.) putukkahjurile. Samas selgus Loko et al. (2017) tulemustest, et 

ekstrakt, mis oli valmistatud  õislehikulise Bridelia ferruginea taimest põhjustas toksilist 

toimet eelpool nimetatud kahjurile. Pugazhvendan et al. (2012) uurimuses selgus, et 

heksaani-, kloroformi- ja etüülatsetaadiekstraktid harilikust pujust (Artemisia vulgaris L.), 

india keraõiest (Sphaeranthus indicus L.), punasest tuhklehest (Tephrosia purpurea L.) ja 

kahkjas mesiidipuust (Prosopis juliflora DC.), põhjustavad jahumardika valmikutele 

repellentset toimet. Aedtilli (Anethum graveolens L.) ja vürtsbasiiliku (Ocimum basilicum 

L.) efektiivset toimet on vaadeldud terakärsaka (Sitophilus granarius L.) valmikute tõrjel 

(Karakas 2016). Nende tulemustest selgus, et aedtilli ja vürtsbasiiliku metanooliekstraktid 

olid antud kahjuri tõrjumisel tõhusa toimega ning mõjusid repellentselt ja söömist pärssivalt 

(Karakas 2016). 

 

Selleks, et tõrjuda poilaste sugukonna (Demotispa neivai Bondar) valmikuid, kasutati 

erinevaid taimseid ekstrakte, sealhulgas India neemipuud, riitsinust (Ricinus communis L.), 

apelsinipuud (Citrus sinensis Oesbek), vääristubakat, hariliku paprikat (Capsicum annuum 

L.) ning koirohtu (Artemisia absinthium L.) (Martinez et al. 2015). Apelsinipuu, riitsinuse, 

vääristubaka ja hariliku paprika ekstraktid põhjustasid kõrget valmikute suremust. India 
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neemipuust valmistatud ekstrakt mõjus sellele kahjurile repellentselt, samas söömist pärssiv 

mõju oli kõige suurem apelsinipuu ja riitsinuse ekstrakt kasutamisel (Martinez et al. 2015). 

 

Eeterlikel õlidel on täheldatud repellentset toimet kahjurputukatele ning õlisid on 

valmistatud paljudes taimedest, sealhulgas tsitronellast, seederist (Cedrus Trew.), raudürdist 

(Verbena L.), kirbumündist (Mentha pulegium L.), verev kurerehast (Geranium sanguineum 

L.), tähklavendelist, harilikust männist (Pinus sylvestris L.), kaneelpuust (Cinnamomum), 

rosmariinist, basiilikust (Ocimum L.), tüümianist ja piparmündist (Choi et al. 2002). Eelpool 

nimetatud eeterlikud õlid olid peletava toimega perekonna Culex liikide vastu. Kimutai et 

al. (2017) tulemustest selgus, et harilikust sidrunheinast (Cymbopogon citratus Stapf) ja 

süllasest peiulillest valmistatud eeterlikel õlidel oli peletav mõju moskiitolaste sugukonna 

sääseliste (Phlebotomus duboscq Neveu-Lemaire) vastsetele. Eeterlik õli, mis oli 

valmistatud kreeka majoraanist (Origanum onites L.) mõjus peletavalt Aasia sääseliigile 

(Aedes aegypti) (Caroll et al. 2017). Uurimuses selgus samuti, et karvakroolil ja tümoolil 

olid Aasia sääseliigi suhtes repellentne toime.  
 
 
1.5 Taimsete ekstraktide mõju liblikatest kahjuritele 
 
Suur-kapsaliblikas on üks olulisematest ristõieliste kultuuride kahjuritest ning põhjustab 

märkimisväärseid saagi kadusid (Ali et al. 2017). Ali et al. (2017) uurisid hariliku aaloe 

(Aloe vera L.), apelgreibipuu (Citrus ´ paradisi Macfad.), rohemündi (Mentha spicata L.) 

ja india neemipuu ekstraktide mõju suur-kapsaliblikale vastsetele. India neemipuu ekstrakt 

põhjustas kõige suuremat vastsete suremust võrreldes teiste taimsete ekstraktidega (Ali et 

al. 2017). Sharma (2016) leidis, et suur-kapsaliblika röövikutele mõjusid toksiliselt 

mitmetest taimedest ogaline lantaan (Lantana camara L.), korvõieline (Eupatorium 

adenophorum Spreng.) ja korvõieline (Artemisia brevifolia Wall.), sirelmeelia (Melia 

azedarach L.), ripsmeline päsmaslill ja pööristatrast (Polygonum sp.) valmistatud ekstraktid.  

Katsetest vesiekstraktidega leiti, et ogalisest lantaanast, kolmetisest seebipuust (Sapindus 

trifoliatus L.), harilikust baklažaanist (Solanum trilobatum L.) ja harilikust kapokipuust 

(Ceiba pentandra L.) valmistatud lahused olid suur-kapsaliblika ja pintselöölase 

(Trichoplusia ni Hübner) vastsete tõrjel tõhusad (Atshan et al. 2017). Siinkohal saab välja 

tuua, et ekstraktid, mis oli tehtud kolmetisest seebipuust ja harilikust baklažaanist, olid 

vastsetele peletava toimega ning suurimat suremust põhjustas kolmetise kapokipuu ekstrakt 

(Atshan et al. 2017). Sinha (2012) uuringud hõlmasid liblikõielisest (Albizia odoratissima) 

taimest valmistatud ekstrakti mõju suur-kapsaliblika vastsetele. A. odoratissima koorest 
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valmistatud metanooliekstrakt põhjustas suuremat kahjurite suremust, kui A. odoratissima 

koorest tehtud pulber (Sinha 2012). Arya et al. (2014) on välja toonud, et taimse 

tõrjevahendina kasutatakse raudürdiline taime (Clerodendron inerme L. Gaertn.) 

vesiekstrakte ning katsetest leiti, et antud ekstrakt pärsib suur-kapsaliblika vastsete arengut 

ning põhjustab nii vastsete kui valmikute surma.  
 
Taimeekstraktid, mis olid valmistatud harilik strühniinipuu (Strychnos nux-vomica L.) eri 

taimeosadest (lehed, seemned, varre koor, juure koor, puuviljakoor), põhjustasid  söömist 

pärssivat mõju kapsakoi (Plutella xylostella L.) vastsetele (Selvaraj, Kennedy 2017). Javier 

et al. (2019) leidsid, et kapsakoi vastsete tõrjeks on kasutatud ogalise lantaani, supi-

ilunõgese (Coleus amboinicus Spreng.), suur kalganirohi, hariliku kollajuure (Curcuma 

lõnga L.) ja roosa lõunahali (Catharanthus roseus (L.) G.Don) etanooliekstrakte. Eelpool 

nimetatud taimede hulgast ogalisest lantaanist valmistatud ekstraktil oli kõige toksilisem 

ning toitumis pärssiv mõju kapsakoi vastsetele (Javier et al. 2019). Lisaks leidsid, et harilik 

kollajuur ja roosa lõunhali ekstraktidel oli repellentne toime antud kahjurile (Javier et al. 

2019). Krootoni (Croton L.) perekonna erinevate liikide (Croton rhamnifolius Kunth, 

Croton jacobinensis Baill., Croton sellowii Baill., Croton micans Sw.) lehtedest ja vartest 

valmistatud etanooliekstraktid põhjustasid kapsakoi vastsete suremust (Silva et al. 2017). 
 
Ertürk et al. (2004) uuringud põhinesid ida-ambrapuu (Liquidamber orientalis Mill.), 

hariliku soolikarohu (Tanacetum vulgare L.), siidise raudrohu (Achillea coarctata Poir.), 

hariliku pukspuu (Buxus sempervirens L.), korvõieline (Achilea biebersteinii Afan.), 

hariliku pune (Origanum vulgare L.), mehise naistepuna (Hypericum androsaemum L.) ja 

vürtsbasiiliku (Ocimum basilicum L.) ekstraktidel. Nende tulemustest selgus, et vürtsbasiilik 

ja siidine raudrohi mõjus 48 tunni jooksul õunapuu-võrgendikoi (Yponomeuta malinellus 

Zeller) vastsetele toksiliselt (Ertürk et al. 2004). Arshad et al. (2019) uurimuses vaadeldi 

india neemipuu, nokjas eukalüpti, põldmündi (Mentha arvensis L.), harilik ogaõuna (Datura 

stramonium L.), mürkarbuusi (Citrullus colocynthis L.) ja hariliku sidrunipuu (Citrus limon 

L.) ekstrakti mõju keerukoilaste sugukonna kahjuri (Phyllocnistis citrella Stainton) vastu. 

India neemipuu ekstraktil leiti surmav mõju eelpool nimetatud kahjuri vastsetele.  

 

Eeterlikud õlid, mis koosnesid harilikust patšulipõõsast (Pogostemon cablin Benth.), aed-

liivateest, küüslaugust ja lõhnavast sidrunheinast (Cymopogon nardus (L.) W.Wats.) oli 

kasutatud liblikalitse kahjurite tõrjeks (Machial et al. 2010). Machial et al. (2010) uurimuse 

selgus, et patšuliõli oli kõige toksilisema mõjuga mähkurlaste sugukonna kahjuri 

(Choristoneura rosaceana) vastsetele ning küüslauguõli oli pintselöölase vastsetele kõige 
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toksilisem. Webster et al. (2018) täheldasid oma uurimuses, et linalool ja tümool olid 

toksilise mõjuga kapsakoi vastsetele. Toksilist mõju on põhjustanud ka sidrunheina ekstrakti 

kasutamine pintselöölase vastsete tõrjel (Tak et al. 2016). Ali et al. (2017) on välja toonud, 

et küüslaugu ja sidruni eeterlikud õlid olid tõhusad egiptuse puuvillaöölase (Spodoptera 

littoralis Boisduval) vastsete tõrjel. Tulemustest selgus, et küüslaugu- ja sidruniõli pärsivad 

vastsete arengut ning olid toksilise toimega vastsetele ning mõlemad eeterlikud õlid olid 

söömist pärssiva toimega egiptuse puuvillaöölase vastsetele (Ali et al. 2017).  
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1.6 Eeterlike õlide mõju kahjurputukatele 
 

Taime saab ära tunda või rühmitada selle eriomase lõhna alusel. Iga taimeliik pärineb 

teatavast maakera piirkonnast, omandades kindlad keskkonnatingimused, seega on teatavast 

liigist saadud õlil teda iseloomustav lõhn (Rathore 2017). Aromaatsetest taimedest saadud 

eeterlikud õlid on osutunud kahjuputukatele toksilisteks ning mõjutavad nende käitumist 

(Sangha et al. 2017). Linalool on teadaolevalt hea lehetäide tõrjevahend ning tsineool, 

geraniool ja loorberilehtedest ekstraheeritud piperidiin on prussakatele suunatud tõrjevahend 

(Tripathi et al. 2009). Apelsinidest ekstraheeritud linalool on mürgine kärsaklaste 

valmikutele.  
 
Mürdiliste, huulõieliste, korvõieliste, sarikaliste ja tsitruseliste perekondade taimi uuritakse 

põhjalikult putukaseltside vastu, nagu liblikaliste, mardikaliste (Coleoptera L.), 

kahetiivaliste (Diptera L.), termiidiliste (Isoptera) ja nokaliste (Hemiptera L.) (Tripathi et 

al. 2009). Pujuliikide eeterlike õlide puhul on täheldatud toksilist toimet mardikaliste vastu. 

Kampripuu (Cinnamomum camphora L.), hiina kaneelipuu (Cinnamomum cassia Blume.) 

ja tseiloni kaneelipuu (Cinnamomum zeylanicum Blume) eeterlikud õlid on peletava toimega 

sääskedele ning tsitverijuurest (Curcuma zedoaria Roscoe) valmistatud eeterliku õli toksilist 

mõju täheldati moskiito valmikutele (Tripathi et al. 2009). Pugazhvendan et al. (2012) 

uurimus näitas, et pomerantsipuul (Citrus aurantium L.), tseiloni kaneelipuul (Cinnamomum 

zeylanicum Blume), lõhnav talihalil (Gaultheria fragrantissima Wall.), tähklavendlil 

(Lavandula officinalis Chaix ex Vill.) ja püha basiilikul (Ocimum sanctum L.) on peletav 

toime jahumardika valmikute suhtes. Huulõieliste sugukonna õistaimedest, on mitmeid 

taimeliike, mida on kasutatud tubakaripslase (Thrips tabaci Lindeman) valmikute 

tõrjumiseks (Koschier, Sedy 2002). Eeterlikud õlid, mis olid valmistatud aedmajoraanist 

(Origanum majorana L.), rosmariinist ja  aedsalveist (Salvia officinalis L.), olid söömist 

pärssiva mõjuga tubakaripslasele (Koschier, Sedy 2002).  
 
Sangha et al. (2017) uurisid sidrunpuju (Artemisia abrotanum L.), palsaminulu (Abies 

balsamea (L.) Mill.), musta pipra (Piper nigrum L.), eukalüpti, küüslaugu, roosipuu 

(erinevate õlide koostisosade segu), soolikarohu (Tanacetum vulgare L.) ja püreene liivatee 

(Thymus zygis L.) eeterlike õlide mõju kapsakoi vastsete arengule ja munemisele. Vastsete 

arengut pärssis ning munemist takistasid küüslaugu, roosipuu ja tüümiani eeterlikud õlid 

ning samuti mõjutasid vastsete toitumist. Antud putukkahjuri tõrjel sidrunpuju, küüslaugu 

ja roosipuu ekstraktiga töötlus mõjutab vastsete toiduvalikut ning eelistatakse kontroll 
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varianti, kui töödeldud varianti. Lisaks leidsid nad, et aed-liivatee eeterlikul õlil oli toksiline 

toime kapsakoi munadele ja vastsetele (Sangha et al. 2017). Hummelbrunner, Isman (2001) 

andmetel aed-liivatees olev tümool on söömistpärssiva toimega liblikaliste vastsetele.  

Aed-liivatee, aedruudu (Ruta graveolens L.), pomerantsipuu (Citrus aurantium L.), sidrun-

lõunamürdi (Leptospermum petersonii F.M.Bailey) ja harilik raudrohu (Achillea millefolium 

L.) eeterlikke õlide mõjusid testiti nokaliste seltsi  kahjuri Pochazia shantungensis valmikute 

ja nümfide vastu (Park et al. 2017). Aed-liivatee õli oli rohkem toksilise toimega nümfidele 

kui valmikutele. Katse tulemustest selgus, et toksiline mõju võib olla tingitud tümooli ka 

karvakrooli sisaldusest aed-liivatees. Aedruut, pomerantispuu ja sidrun-lõunamürdi 

eeterlikud õlid sisaldavad tsitraali ning mõjusid samuti toksiliselt, kuid vähem toksilisemalt 

kui aed-liivatee eeterlik õli (Park et al. 2017). Samas hariliku raudrohu õli ei sisalda tümooli, 

karvakrooli ega tsitraali ning nende uurimuses selgus, et hariliku raudrohu eeterlik õli mõjub 

Pochazia shantungensis valmikutele ja nümfidele surmavalt ning see võib olla tingitud 

nende sisemisest sünergiast või koostisosade segu toimest (Park et al. 2017).  

Köömne (Cuminum cyminum), aed-liivatee ja küüslaugu eeterlike õlide mõju on uuritud 

tubakakarilasele (Bemisia tabaci Gennadius) (Hussein 2017). Hussein (2017) uurimus 

kajastas, et köömne, aed-liivatee ja küüslaugu õlid olid söömist pärssiva ja munemist 

takistava toimega antud kahjurile. Seejuures aed-liivatee ja küüslauguõli peletasid 

efektiivselt tubakakarilast. Aed-liivatee eeterlik õli vähendas tubakakarilase munade ja 

nukkude ellujäämist, samas kui suurimat vastsete ellujäämist täheldati küüslauguõli puhul. 

Taimeõlidega töötlemise suhtes olid tundlikumad antud katses tubakakarilase vastsed 

võrreldes munade ja nukkudega  (Hussein 2017). Alghamdi (2018) on välja toonud, et õli-

rõikapuu (Moringa oleifera Lam.), rukola (Eruca sativa Mill.), aedrõika (Raphanus sativus 

L.) ja küüslaugu eeterlike õlisid on kasutatud tõrjuma roosi-lehetäisid (Macrosiphum rosae 

L.) ja oa-lehetäisid. Rukolaõliga isendite töötlemine põhjustas kõige suuremat suremust 

roosi-lehetäidele. Sellele järgneb küüslauguõliga töötlemine, samas aedrõika ja õli-rõikapuu 

eeterlikud õlid põhjustasid vähem roosi-lehetäide suremust. Samas oa-lehetäide tõrjel 

täheldati suuremat isendite suremust rukola ja aedrõika õlide kasutamisega (Alghamdi 

2018).  

Ühendid 1,8-kineool, kamper, eugenool, linalool, karvkrool, tümool, borneool, 

bornüülatsetaat ja linalüülatsetaat esinevad looduslikult aromaatsetse taimedes nagu 

lavendel, rosmariin, tüümian ja hariliku loorberipuu (Laurus nobilis L.) eeterlikes õlides 

(Rozman et al. 2007). Eelpool välja toodud ühendite mõju hinnati riisikärsaka  (Sitophilus 
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oryzae L.), terapurelase (Rhyzopertha Dominica Fabr.) ja jahumardika valmikute tõrjel. 

Nende tulemustest selgus, et 1,8-kineool, borneool ja tümool olid väga tõhusad terakärsaka 

tõrjel ning  terapurelase tõrjel põhjustasid kamper ja linalool 100% suremuse. Samas leidsid 

Rozman et al. (2007), et jahumardika valmikute tõrjel põhjustas 1,8-kineool suremust.  

Kahe või mitme eeterliku õli koostoime on efektiivne kahjurite tõrjumisel (Nollet, Rathore 

2017). India neemipuu, sinise eukalüpti (Eucalyptus globules Labill.) ja õli-rõikapuu 

(Moringa oleifera Lam.) koosmõju hinnati lehetäiliste sugukonna kahjuri (Diurophous 

noxia L.) tõrjel (Ali et al. 2015). Tulemustest selgus, et india neemipuu, sinise eukalüpti ja 

õli-rõikapuu omavaheline kombineerimine oli antud kahjuri tõrjel efektiivsema toimega kui 

ühe ekstrakti kasutamine ning põhjustas valmikute suremust (Ali et al. 2015). Liu et al. 

(2006) tulemustest selgus, et jaapani puju (Artemisia princeps Pamp.) ja kampripuu 

(Cinnamomum camphora (L.) J.Presl.) eeterlike õlide segul oli peletav mõju riisikärsaka ja 

poilaste sugukonna (Bruchus rugimanus Bohem) valmikutele oluliselt suurem, kui üksikõli 

kasutamine kahjuritõrjel. Seejuures peletav ja toksiline mõju segu kasutamisel võib olla 

põhjustatud peamiste ühendite sünergistlikust toimest (Liu et al. 2006).  

Oparaeke et al. (2005) uurisid erinevate taimeekstraktide segude tõhusust, selleks et 

vähendada kahjurite arvukust hariliku vigna (Vigna unguiculata (L.) Walp.) taimedel. 

Ekstrakte kombineeriti omavahel järgnevalt: kašupähklid + küüslaugumugul; kašupähklid + 

Lääne-Aafrika pipar (Piper guineense Thonn.) ja küüslaugumugul + tšilliparika (Capsicum 

annuum L.). Nende uurimuses selgus, et kõik taimeekstraktide segud vähendasid ripslaste 

sugukonna kahjuri (Megalurothrips sjostedti Trybom), rohuleediklaste sugukonna (Maruca 

vitrata Fab.) ja loidlutiklaste sugukonna (Clavigralla tomentosicollis Stal.) isendite arvukust 

harilikul vignal. Lisaks nad leidsid, et vähenenud oli kaunakahjustused, kui kasutada eelpool 

nimetatud ekstrakte ning kõige vähem esines kaunakahjustusi segu variandil, kus omavahel 

oli kombineeritud kašupähkel + Lääne-Aafrika must pipar (Oparaeke et al. 2005). 
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1.7 Aed-liivatee (Thymus vulgaris L.) ja tema mõju putukatele 
 
Aed-liivatee ehk tüümian on huulõieliste sugukonda kuuluv õistaim. Ta kasvab kuni 15–30 

cm pikkuseks ja 40 cm laiuseks (Niranjan et al. 2017). Ta on oluline aromaatne taim, millel 

on maailmas umbes 100 liiki (Dauqan, Abdullah 2017). Tüümianitaimest saadud õli kogus 

ja kvaliteet varieeruvad vastavalt geneetilistele variatsioonidele. Aed-liivatee või pürenee 

liivatee kuivatatud taimedelt eraldatud lehtede ja õite segu sisaldab eeterlikku õli (tümool, 

karvakrool, p-tsümool), flavonoide (luteoliin, apigeniini glükosiid) ning triterpenoide 

(ursoolhape, oleanoolhape, kohvhappe derivaate) ning eeterliku õli koostis sõltub taime 

kemotüübist (Raal et al. 2018). Aed-liivatee õli on tuntud antibakteriaalsete, 

põletikuvastaste, viirusevastaste, antioksüdantsete, seenevastaste ja kahjurputukaid tõrjuvate 

toimete poolest (Niranjan et al. 2017). 

 

Aed-liivateest pärit eeterlik õli näitab hapnikuga küllastunud monoterpeenide (56,53%) 

suurt sisaldust ja monoterpeeni süsivesinike (28,69%), seskviterpeeni süsivesinike (5,04%) 

ja hapnikuga küllastunud seskviterpeenide (1,84%) vähest sisaldust (Khan, Abourashed 

2010). Eeterliku õli komponentide hulgas on valdavaks ühendiks tümool (51,34%), samas 

kui kõigi teiste õlikomponentide kogus on alla 19%. Tüümianiõli monoterpeeni süsivesinike 

sisaldus koosneb p-tsümeenist ja g-terpineenist. Samuti leidub alkohole nagu linalool, a-

terpineool ja 4-tujanool (Thompson et al. 2003; Khan, Abourashed 2010). Tümool on 

monoterpeenfenool, mida võib leida aed-liivateest ja pürenee liivateest ning tümool aed-

liivatee peamine koostisosa, mis moodustab kuni 80% aed-liivatee eeterlike õlide peamisest 

ühendist (Tabari et al. 2015).  
 
Aed-liivateest valmistatud eeterlikul õlil ja tema koostisosadel tümool ja karvakrool on 

tõhusad süsiklaste sugukonna (Alphitobius diaperinuse Panzer) vastsete tõrjumisel ning 

põhjustavad isendite suremust eelpool nimetatud kahjurile. Aed-liivateest valmistatud 

eeterlik õli oli tõhus kariliste (Aleyrodoidea) valmikute, nümfide ja munade tõrjel (Choi et 

al. 2003). Aed-liivatee õli põhjustas kariliste valmikutel 100% suremuse. Lisaks aed-

liivateele, leiti et teised eeterlikud õlid, sealhulgas nelk ja piparmünt põhjustasid samuti 

suremust putukkahjuritele. Shaaya et al. (1991) uuringus selgus, et aed-liivatee õli on 

toksilise mõjuga teraviljakahjuri aidalamesklase (Oryzaephilus surinamensis L.) suhtes. 

Machial et al. (2010) katse tulemused kajastasid, et 17 eeterlikku õli toksilise toimega 

lehemähkuri (Choristoneura rosaceana Lederer) vastsetele ja pintselöölasele vastsetele ning 

seejuures tüümianiõli oli kõige toksilisem lehemähkuri vastsetele. Samas pintselöölase 
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vastsete puhul oli aed-liivatee vähem toksiline (Machial et al. 2010). Seejuures Leila et al. 

(2014) andmetel täheldati toksilisust Aasia hallasääse perekonnast pärit isendi (Anopheles 

stephensi Liston) vastu, kui kasutati kaspia liivatee (Thymus transcaspicuse Klokov) 

eeterlikku õli ning toksilisust võib seostada karvakrooli ja tümooli koostisosade tõttu.  
 
Aed-liivatee eeterliku õli toksilist mõju uurisid Elham et al. (2014) ning nad leidsid et aed-

liivatee eeterlik õli oli mürgine rohuleediklaste sugukonna (Glyphodes pyloalis Walker) 

vastsetele. Eeterliku õli subletaalne doos mõjutas Glyphodes pyloalis neljanda järgu vastsete 

toitumist ning nad leidsid, et eeterlike õlide kontsentratsioonid põhjustasid mürgisust ja 

avaldasid mõju kahjurputuka ainevahetusprotsessidele. Seetõttu võib eeterlike õlide 

kasutamist pidada kahjurite tõrjel üheks alternatiivseks võimaluseks (Elham et al. 2014). 

Szczepanik et al. (2012) andmetel on aed-liivatee eeterlik õli efektiivne süsiklaste 

sugukonna Alphitobius diaperinus vastsete vastu.  
 
Khosravi ja Sendi (2013) katse tulemused kajastasid aed-liivatee ja tähklavendli eeterlikku 

õli mõju poilaste sugukonna kahjuri (Xanthogaleruca luteola Müller) vastsetele ja 

valmikutele. Uurimusest selgus, et kui suurendada kontsentratsiooni, siis hukkub suurem 

hulk isendeid. Aed-liivateest ja tähklavendlist tehtud eeterlikud õlid pidurdasid vastsete 

arengut ning lisaks selgus, et kui vastsed töödeldud lehtedest toitusid, vähenes ka nende 

seedetrakti ensüümide aktiivsuse tase (Khosravi, Sendi 2013). Aedliivatee ja india neemipuu 

eeterlike õlide tõhusust on uuritud nokaliste alamseltsi kuuluva kariliste (Aleuroclava 

jasmini Takahashi) nümfide, nukkude ja valmikute tõrjel (Khederi et al. 2019). Tulemustest 

selgus, et mõlemad eeterlikud õlid mõjusid Aleuroclava jasmini valmikutele toksiliselt ja 

peletavalt. Lisaks selgus Khederi et al. (2019) uurimusest, et aed-liivatee eeterlik õli 

põhjustas Aleuroclava jasmini nümfide ja nukkude suremust.  
 
Choi et al. (2002) katse tulemustest selgus, et aed-liivatee eeterlikul õlil ja tema 

koostisosadel karvakroolil ja tümoolil on peletav toime hariliku laulusääse vastu. Samas Kim 

et al. (2011) tulemustest täheldati, et aed-liivatee ja küüslaugu eeterlik õli vähendasid 

tubakakarilase populatsiooni. Aed-liivateest valmistatud eeterlik õli põhjustas toksilisust 

tubakakarilasele (Yang et al. 2010). Aed-liivatee eeterliku õli mõju on uuritud süsiklaste 

sugukonna Alphitobius diaperinus vastsete vastu ning Szczepanik et al. (2012) uurimuses 

selgus, et aed-liivatee eeterlik õli põhjustas vastsete suremust, seejuures aed-liivatee kaks 

peamist koostisosa (tümool ja karvakrool) võivad antud kahjurit tõhusalt tõrjuda.   
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1.8 Küüslauk (Allium sativum L.) ja tema mõju putukatele  
 

Küüslauk kuulub laukude (Alliaceae J.Agardh) perekonda ning liilialiste sugukonda (Divya 

et al. 2017). Küüslauk pärineb Aasia läänepoolsetelt aladelt ning antud kultuuri kasvatatakse 

parasvöötme ja subtroopiliste aladel aia- ja põllukultuurina (Raal et al. 2018). Küüslaugu 

purustamisel eralduvad ained, mille peamine komponent on alliin, mis laguneb ensüümide 

mõjul allitsiiniks, allüül-propüüldisulfiidiks, diallüüldi- ja dialüültrisulfiidiks (Raal et al. 

2018; Divya et al. 2017). Küüslauk sisaldab ka vitamiine ja mineraalaineid (Rekowska, 

Skupień 2009). Lisaks meditsiinilisele kasutusalale, kasutatakse küüslaugust valmistatud 

ekstrakte kahjurite tõrjel (Kimbaris et al. 2008). Kirjanduse andmetel on küüslauk 

mittetoksiline ning teda iseloomustab see, et ta ei keskkonnas püsiv ning laguneb kiiresti  

(Vijayalakshami et al. 1999). Küüslaugul on peletavad, toksilised ja söömist pärssivad 

omadused kahjuritele (Baker, Grant 2018).  

 

Küüslaugupulbri ekstrakti mõju on uuritud kärsaklaste sugukonna kahjuri (Sitophilus 

zeamais Motsculsky), Callosobruchus maculates ja riisikärsaka (Sitophilus orzyeae L.) 

valmikutele (Onu et al. 2015). Leiti, et küüslaugupulber mõjus eelpool nimetatud 

putukkahjuritele toksiliselt ja repellenselt. Küüslaugu ekstrakti kasutamine tubakakarilaste 

ja lehetäide tõrjel on andnud efektiivseid tulemusi (Nzanza, Mashela 2012). 

Küüslauguekstrakti kasutamine koos india neemipuuga mõjus tubakakarilaste ja lehetäide 

valmikutele repellenselt. Rizvi et al. (2015) uurimus näitas, et küüslaugu ekstraktiga saab 

tõrjuda kapsa kahjuri (Trichoplusia binotalis Hiibner) vastseid. 

 

Mobki et al. (2014) uurisid küüslauguekstrakti toimet jahumardika vastsetele ja valmikutele. 

Katse tulemusest selgus, et küüslaugu ekstrakt oli efektiivne kahjuri tõrjumisel ning 

põhjustas toksilist toimet jahumardika vastsetele ja valmikutele (Mobki et al. 2014). 

Kahjurputukate tõrjel on kasutatud ka küüslauguõli ning siinkohal saab välja tuua, et Plata-

Plata-Rueda et al. (2017) uurisid küüslaugu eeterliku õli mõju jahumardika vastsetele, 

nukkudele ja valmikutele ning nende katse tulemustes selgus, et küüslaugu eeterlikul õlil oli 

putukkahjuri vastsetele, nukkudele ja valmikutele letaalne ja repellentne toime. 

Küüslauguõli on kasutatud ka prussakate (Blattella germanica L.) tõrjel ning põhjustas 

valmikute suremust (Tunaz et al. 2009).  
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2. MATERJAL JA METOODIKA 
 
2.1 Katseputukas- Suur kapsaliblikas (Pieris brassicae L.) 
 
 
Käesolevas töös kasutatakse katseputuka kirjeldamisel Hiiesaar et al. (2002) koostatud 

raamatut Ristõeliste kultuuride kahjurid.  

 

Suur-kapsaliblika levikuala on lai, teda esineb peaaegu kõikjal, eriti seal kus viljeldakse 

ristõielisi kultuure. Eestis on tavaline, kõigest üksikutel aastatel on arvukus madal. 

Oligofaagina võib teda leida 5 erineva sugukonna taimedelt, kuid peamiselt kuulub 

ristõieliste (Crucifera) sugukonna Brassica perekonna taimedele. Siia kuuluvad enamiku 

peakapsa sordid ja teisendid, lillkapsas (B. oleracea var. botrytis L.), dekoratiivkapsas (B. 

oleraceae var. acephala DC.), brokkoli (B. oleraceae var. botrytis subvar cymosa L.), 

rooskapsas (B. oleracea var. gemmifera DC.), kaalikas (B. napus var, napobrassica L.), raps 

(B. napus ssp. oleifera f.). Peremeestaimede sekka kuuluvad ka veel metsikud ristõielised, 

nagu põldsinep (Sinapis arvensis L.), põldrõigas (Raphanus raphanistrum L.).  

Suur-kapsaliblika valmik on määrdunud valgete tiibadega liblikas ning tiibade siruulatusega 

50-70 mm. Emased veidi suuremad, isased väiksemad. Esitiiva tume tiputähn ulatub 

välisserva keskkohani. Mõlemast soost liblikate tagatiibade siseküljel on üks must laik, aga 

emaste esitiibadel veel kaks musta laiku, rindmik, ja tagakeha on kaetud tumedate 

soomustega. Ovaalse kujuga ribiliste pikivaokestega munad on 1,6x0,6 mm pikkused ja need 

paigutatakse kogumikena lehe alumisele küljele. Värsked munad on helekollased, hiljem 

värvuvad oranžiks ning vahetult enne koorumist paistavad läbi muna kesta rööviku mustad 

peakapslid. Vastkoorunud röövikud on paari millimeetri pikkused ning püsivad kuni 

kolmanda kasvujärguni pesakonnana koos. Viienda kasvujärgu röövikud on kuni 50 mm 

pikkused, peakapsel sinkjashall, keha kollakasmustade tähnidega ning kaetud üleni hõredate 

karvakestega. Suur- kapsaliblika rööviku 5 kasvujärgu tunnusteks on suured sinised silmad. 

Nukud umbes 20 mm pikkused, helerohelised või hallikasvalged, kaetud mustade ja kollaste 

täppidega ning laikudega.  

Suur-kapsaliblikas talvitub diapausis nukuna üleval pool lumepiiri hoonete seintel,  

katuseräästa all, korstnatel, puutüvedel, kividel jne. Liblikad kooruvad mais-juunis ning 

hakkavad toituma õistaimede nektarist või kogunevad veelompidele ja kastemärgadele 
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taimedele jooma. Suur-kapsaliblika eluiga sõltub toitumisvõimalustest ning ilmastikust, 

keskmiselt elab emane kuu aega, kuid isane ühe nädala. Munemiskoha valikul etendab 

tähtsat osa taime lõhn, biokeemiline koostis ja tekstuur, liblikad munevad vaid 

glükosinolaate sisaldavatele taimedele. Munad paigutatakse kogumikena lehe alumisele 

küljele 20-50 muna kaupa, üks emane võib muneda kuni 750 muna. Suur-kapsaliblika 

röövikute arengu optimumiks on temperatuur 23,0 °C, relatiivne õhuniiskus 85%. Röövikud 

püsivad kolmanda kasvujärguni pesakonnana koos, seejärel roomavad mööda taime laiali. 

Suur-kapsaliblikal on viis kasvujärku ning kogu röövikustaadiumi läbimiseks kulub 

sõltuvalt ilmastikust paar nädalat kuni üks kuu. Esimese põlvkonna röövikud nukkuvad 

põllul toidutaimedel, teise põlvkonna talvituma valmistuvad röövikud rändavad sobiva 

talvituskoha otsinguil põllult ära, nende rännakud võivad ulatuda isegi üle 100 m. 

Nukkumisel kinnitab röövik end võrgendiniidiga aluse külge ning nukk jääb sinna kuni 

liblika väljalennuni.  

Suur-kapsaliblika kahjustus esineb leheservades ja leheroodudes, mille vahele on näritud 

erineva suurusega sälkusid. Kolmanda kasvujärguni toituvad röövikud taime välimiste 

lehtede kesk- või ülaosas, siis vanemad röövikud toituvad välimiste lehtede servadel. Tugeva 

kahjustuse tõttu jäävad lehtedest järele kõigest jämedad sooned. Munemiskohana eelistab 

suur-kapsaliblikas glükosinolaate sisaldavaid taimi.  

 

2.2 Katsetaim- Valge peakapsas (Brassica oleracea var. capitata f. alba) 
 
Katsetaime kirjeldamisel on kasutatud raamatut Kapsas aias ja köögis (Meensalu et al. 2001) 

esitatud andmeid. 

 

Valge peakapsas kuulub ristõieliste (Cruciferae) sugukonda, kapsarohu (Brassica L.) 

perekonda kuuluv teisendite- ja vormiderohke kahe- või üheaastaste köögiviljataimede 

hulka kuulub taim. Valge peakapsas on kaheaastane taim. Esimesel kasvuaastal moodustab 

lühikesel varrel suurtest lehtedest kodariku. Järgmised lehed pöörduvad kasvades sissepoole, 

seejuures üksteist servaga kattes ning nooremad lehed jäävad järjest väiksemaks. Sellest 

kujuneb varre ülemises osas üksteise vastu surutud lehtedest kapsapea, mida peetakse üheks 

suureks pungaks. Valge peakapsa välimised lehed on sinakas- või hallikasrohelised, 

seesmised lehed on valged või valkjaskollased. Valge peakapsa kaal kõigu 1-3 kg vahel ning 

läbimõõt on 10-20 cm.   
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2.3 Katse korraldus 
 
Käesolevas uurimustöös analüüsiti küüslaugupulbri ja aed-liivatee eeterliku õli mõju suur-

kapsaliblika röövikute toitumisaktiivsusele ja toidutaime valikule. Katse viidi läbi 2018. 

aasta suvel Eesti Maaülikooli taimetervise õppetooli rakendusentomoloogia laboris. 

Katseputukaks valiti suur-kapsaliblikas, kes on üks tähtsaim ristõieliste kultuuride 

putukkahjuritest. Suur-kapsaliblika munakurnad koguti Eerika katsepõllult. Kogutud 

materjalist koorunud vastsed kasvatati valge peakapsa lehtedel, mis olid pealt kaanega 

kaetud kasvatuskarpides kuni viienda kasvujärguni. Viiendasse kasvujärku jõudnud 

röövikuid hoiti eelnevalt 24 tundi toiduta ja seejärel kasutati vastavalt katseskeemile.  

Tabel 1. Suur- kapsaliblika rööviku peakapsli läbimõõdud (mm) kasvujärkude viisi 
(Feltwell 1982). 

Kasvujärk I II III IV V 

Suur-kapsaliblika rööviku 

peakapsli läbimõõt (mm) 

0,3-0,4 0,6-0,7 1,0-1,2 1,7-1,9 2,7-2,9 

 

2.3.1 Toitumisaktiivsuse katse 
 
Katses kasutati toidutaimena valget peakapsast. Igas katsevariandis oli 12 röövikut. Katses 

kasutatud leheketaste diameeter oli 7 cm ja igas variandis oli 12 kordust. Lehed pesti ja 

töödeldi erinevate lahustega ja jäeti kuivama. Röövikud asetati eraldi 24 tunniks 

leheketastele sööma ja katseperioodi lõppedes mõõdeti röövikute poolt söödud lehepindala 

erinevatel toidutaimedel. Esimesed vaatlused viidi läbi esimese kolme tunni jooksul ning 24 

tunni pärast. Lehekettad mõõdeti enne ja pärast röövikute toitumist lehepinnamõõturi Area 

Meter AM 100-ga (ADC BioScientific LtD, England). Lehekettad paigutati 

lehepinnamõõturile, mõõdeti skänneriga leheketta pind ja seejärel saadud tulemusi 

analüüsiti. Katsevariantides kasutatud küüslaugupulber saadi OÜ Kadastiku köögist, aed-

liivatee eeterlik õli osteti  kaubandusvõrgust.  Küüslaugupulbrist valmistati 4% vesilahus. 

Aed-liivatee vesilahuse valmistamiseks lisati 6 tilka õli 1 liitrile destilleeritud veele. 

Mõlemasse lahusesse lisati AS Orto toodetud rohelist seepi 1 tilk/1 liitri vee kohta.  

Katses kasutatud töötlemisvariandid olid järgnevad:  

• Küüslaugupulbri vesilahus 4% (edaspidi küüslaugupulber) 

• Aed-liivatee eeterliku õli vesilahus (edaspidi aed-liivatee) 

• Segu (aedliivatee eeterliku õli vesilahus  + küüslaugupulbri vesilahus 4%) 

• Destilleeritud vesi (edaspidi kontroll) 
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2.3.2 Toidutaime valiku katse 
 
Toidutaimeks oli samuti valge peakapsas nagu toitumisaktiivsuse katse puhul. Toidutaime 

leheketaste diameeter oli 3,5 cm. Lehed pesti ja töödeldi vastavalt katseskeemile erinevate 

lahustega ja jäeti kuivama. Seejärel igasse katsenõusse asetati kaks toidutaime ketast ja 

röövik. Igas katsevariandis oli 12 kordust. Antud katses jälgiti röövikute valikut erinevate 

töötlusvariantide vahel. Esimesed vaatlused tehti kolme esimese tunni jooksul ja pärast 24 

tunni möödumist ning seejärel tulemused kanti katsepäevikusse. Toidutaime lehekettad 

mõõdeti enne ja pärast lehepinnamõõturi Area Meter AM 100-ga (ADC BioScientific LtD, 

England). Lehepinnamõõturile asetati lehekettad ning seejärel skänneriga mõõdeti leheketta 

pindala ja sellele järgnes andmete analüüs. Uuritavateks variantideks kasutati samasid 

preparaate ja nende kontsentratsioone nagu toitumisaktiivsuse katses.  

Katses kasutatud töötlemisvariandid olid järgnevad:  

• Küüslaugupulber ja kontroll 

• Aed-liivatee ja kontroll 

• Aed-liivatee ja küüslaugupulber 

• Segu (aed-liivatee + küüslaugupulber) ja kontroll 

• Segu (aed-liivatee + küüslaugupulber) ja küüslaugupulber 

• Segu (aed-liivatee + küüslaugupulber) ja aed-liivatee 

 

2.3.3 Andmete töötlemine ja analüüs 
 
Andmete töötluseks kasutati Microsoft Office Excel programmi ja statistika programmi 

Statistica 13. Andmete statistiliseks võrdlemiseks kasutati ühefaktorilist dispersioonanalüüsi 

(ANOVA), toitumisaktiivsust erinevate variantide vahel teostati Tukey HSD testiga 

(p<0,05). Toidutaime valiku katse tulemuste analüüsimiseks kasutati T-testi. Röövikute 

jaotumust taimel analüüsiti Hii-ruut-testi (χ2-test) abil. Käesolevas töös on andmed välja 

toodud keskmistena ja standardveaga. 
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 
 

3.1 Suur-kapsaliblika röövikute toitumisaktiivsuse katse 
 
Suur-kapsaliblika toitumisaktiivsuse katse viidi läbi erinevate taimsete ekstraktidega. 

Statistilise andmetöötluse käigus selgus, et kapsalehtede töötlemine taimsete preparaatidega 

mõjutas oluliselt röövikute toitumisaktiivsust (ANOVA F=3,44=25,823; p<0,05) (joonis 1). 

Röövikute toitumisaktiivsus oli statistiliselt usaldusväärselt kõrgem kontrollvariandis 

võrreldes töödeldud variantidega (Tukey HSD test, p<0,05) (joonis 1). Töötlusvariantide 

omavahelisel võrdlemisel statistiliselt usaldusväärselt olulist erinevust ei leitud 

küüslaugupulbri ja segu vahel (Tukey HSD test, p>0,05).  
 

 
Joonis 1. Suur-kapsaliblika (P. brassicae) röövikute keskmine söödud lehepindala 
erinevates töötlusvariantides (ANOVA F=3,44=25,823; Tukey HSD-test, p<0,05); erinevad 
tähed tulpadel tähistavad statistiliselt usaldusväärset erinevust. Joonisele on kantud 
standardviga.  
 
Toitumisaktiivsuse katses selgus, et suur-kapsaliblika röövikute poolt tarbitud lehe pindala 

oli suurem küüslaugupulbriga töödeldud variandis võrreldes aedliivatee variandiga (Tukey 

HSD test, p<0,05). Aedliivatee ja segu variantide omavahelisel võrdlemisel statistiliselt 

usaldusväärset erinevust ei leitud  (Tukey HSD test, p>0,05). Röövikud toitusid aed-liivatee 

kapsalehel vähem võrreldes katses olnud küüslaugupulbri ja kontroll variandi vahel (Tukey 
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HSD test, p<0,05). Võrreldes omavahel kontroll ja segu varianti, siis röövikud eelistasid 

toituda kontrollehel (Tukey HSD test, p<0,05). Samas segu töötluse võrdlemisel 

küüslaugupulbriga ja aed-liivateega statistiliselt usaldusväärselt olulist erinevust ei leitud 

(Tukey HSD test, p>0,05).   
 
Kirjanduses on välja toodud, et eeterlikud õlid on peletava ja toksilise toimega 

kahjurputukatele ning mõjutavad nende käitumist (Hussein 2017; Park et al. 2017; Sangha 

et al. 2017). On täheldatud, et aed-liivatee eeterlik õli oli repellentse toimega tubakakarilase 

valmikute tõrjel (Hussein 2017). Lisaks on leitud, et pintselöölase tõrjeks saab kasutada aed-

liivateed, sest antud eeterlik õli oli repellentse toimega vastsetele (Jiang et al. 2010). Ka 

Khederi et al. (2019) uurimuses selgus, et aed-liivatee mõjub peletavalt karilase Aleuroclava 

jasmini valmikutele. Mõnedes teadustöödes on täheldatud, et aedliivatee mõjub 

putukkahjuritele ka toksiliselt, siinkohal saab välja tuua Park et al. (2017) uurimuse, kus nad 

leidsid, et aed-liivatee eeterlik õli oli toksilise toimega nokaliste seltsi kuuluva Pochazia 

shantungensis valmikutele ja nümfidele. Toksilist toimet kajastasid samuti Yazdani et al. 

(2014) tulemused, kus leiti, et aed-liivatee õli oli toksiline liblika Glyphodes pyloalis 

vastsetele. Seega ka meie katses aed-liivatee eeterliku õliga lehtede töötlemine põhjustas 

peletavat toimet suur-kapsaliblika röövikutele ning eelistati toituda töötlemata lehel. 

Siinkohal saab välja tuua, et aed-liivateega töödeldud lehtedel oli röövikute 

toitumisaktiivsus kõige madalam võrreldes teiste variantidega ning tuginedes ka teiste 

autorite katsete tulemustele, siis ka meie katses olevate röövikute toitumisaktiivsus oli 

seetõttu väike, et aed-liivatee eeterlik õli peletas isendeid eemale.  
 
Kahjurite tõrjel mõjub efektiivselt taimeekstraktide omavaheline kombineerimine 

(Taguiling 2015). Seda väidet kinnitab Liu et al. (2006) tulemused, kus leiti, et kampripuu 

ja jaapani puju segu mõjus repellentselt riisikärsaka valmikutele. Kirjanduse andmetel on 

leitud, et erinevate taimede kombineerimine põhjustab kahjurite hukkumist, seda kinnitab 

Dadang et al. (2007) katse, kus leiti, et jaava pipar (Piper retrofractum Vahl.), 

soomusannoona (Annona squamosa L.), ning meelialise taime (Aglaia odorata Lour.) ühine 

koosmõju põhjustas liblika (Crocidolomia pavonana Fab.) vastsete kõrget suremust. 

Soosaar (2017) katse tulemuses selgus, et küüslaugu ja rohelise seebi koos kasutamisel 

vähenes röövikute toitumisaktiivsus ning on peletava mõjuga suur-kapsaliblika röövikutele. 

Kui võtta arvesse eelnevate autorite katsetulemused, siis saab välja tuua, kui taimi töödelda 

aed-liivatee eeterliku õliga ja seguga, siis väheneb suur-kapsaliblika röövikute 

toitumisaktiivsus.  
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3.2 Suur-kapsaliblika röövikute toidu valikkatse 
 
Käesolevas katses oli suur-kapsaliblika röövikutel valida, missuguse töötlusega toitu tarbida.  
 
3.2.1 Röövikute eelistused esimese kolme tunni möödumisel 
 
Esimesel vaatlustunnil röövikute liikumist jälgides aed-liivatee ja kontroll variandil, siis 

isendid eelistasid toituda kontroll lehel ja vähesel määral toituti töödeldud lehest. Suur-

kapsaliblika röövikute paiknemist jälgides esimesel tunnil selgus, et 75% isenditest toitusid 

kontroll variandil ning töödeldud lehel toitus 25% röövikutest (joonis 2). Andmete 

statistiline töötlus näitas, et esimese tunni möödumisel olid suur-kapsaliblika röövikute 

paiknemises usaldusväärsed erinevused olemas (Hii-ruut-test p<0,05).  
 

 
Joonis 2. Suur-kapsaliblika (P. brassicae) röövikute paiknemine toidu valiku katses esimese 
kolme tunni jooksul. Katsepaaride variantides aed-liivatee ja kontroll (tärn tulpade peal 
tähistab olulist erinevust; χ2 -test p<0,05). 
 
Teise tunni möödudes on näha, et 75% röövikutest eelistas toituda kontroll variandil nagu 

esimese tunni puhulgi, samas 17% isenditest toitus töödeldud lehel ning taimel ei olnud 8% 

röövikutest. Röövikute paiknemise statistiline võrdlus näitas, et teise tunni möödumisel oli 

usaldusväärsed erinevused olemas (Hii-ruut-test p<0,05). Kolmanda tunni lõpuks toitusid 

isendid jätkuvalt kontroll lehel 75% röövikutest ning aed-liivatee lehel 25% isenditest. 

Katseandmete statistiline töötlus näitas, et kolmandal tunnil röövikute paiknemisel olid 

usaldusväärsed erinevused olemas (Hii-ruut-test p<0,05) nagu esimese ja teise tunni 
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korralgi. Antud katseandmete põhjal saab välja tuua, et kui isenditel on valida töödeldud ja 

töötlemata lehe vahel, siis proovitakse mõlemat varianti, kuid eelistatakse siiski töötlemata 

lehte. Katseid on läbi viidud teiste kahjurputukatega ning on leitud, aed-liivatee eeterlik õli 

oli toksilise toimega kapsakoi munadele ja vastsetele (Sangha et al. 2017). Kirjanduse 

andmetel mõjus aed-liivatee eeterlik õli naeri-hiilamardika (Meligethus aeneus Fab.) 

valmikutele repellentselt (Pavela 2011).  Ilmselt mõjusid ka antud katses olnud aed-liivatee 

lahusega töödeldud lehekettad peletavalt suur-kapsaliblika röövikutele ning 

valikuvõimaluse korral eelistati töötlemata varianti. Erinevatest uurimustest on leitud, et 

aed-liivatee eetelik õli on olnud efektiivne tõrjumaks süsiklaste sugukonna Alphitobius 

diaperinus vastseid (Szczepanik et al. 2012) ja pistesääsklaste (Anopheles gambie Giles) 

valmikuid, seejuures mõjunud viimastele repellenselt (Deletre et al. 2013). Sarnaselt aed-

liivatee õlile on leitud, et huulõielise taimest (Thymus persicus Roniger ex. Reach. F.) 

valmistatud eeterlik õli põhjustas repellenset toimet jahumardika ja Callosobruchus 

maculatus valmikutele (Moharramipour et al. 2008). 
 
Vaatlused küüslaugupulbri ja kontroll variandil näitasid, et 67% röövikutest eelistasid 

toituda esimesel tunnil töötlemata lehel ja 33% isenditest toitusid töödeldud lehel (joonis 3). 

Võrreldes esimest tundi teise tunniga, siis oli isendite liikumises toimunud muutused. Teise 

tunni möödudes oli olukord sama nagu esimese tunni puhulgi ning endiselt 33% isenditest 

toitus küüslaugupulbriga töödeldud lehel. 58% isenditest toitus töötlemata lehel ning 8% 

röövikutest ei asunud taimel.  
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Joonis 3. Suur-kapsaliblika (P. brassicae) röövikute paiknemine toidu valiku katses esimese 
kolme tunni jooksul. Katsepaaride variantides küüslaugupulber ja kontroll (tärn tulpade peal 
tähistab olulist erinevust; χ2 -test p<0,05). 
 
Kolmanda tunni möödudes oli 42% isenditest töödeldud lehel ja 50% rööviktest oli 

töötlemata lehel. Jätkuvalt oli 8% neid röövikuid, kes ei eelistanud toituda töödeldud ega 

töötlemata variandil. Andmete statistiline töötlus näitas, et esimese, teise ning kolmanda 

tunni möödumisel oli röövikute paiknemisel statistiliselt usaldusväärsed erinevused olemas 

(Hii-ruut-test p<0,05), seega saab välja tuua, et röövikud eelistasid rohkem töötlemata lehel 

toituda esimese, teise ja kolme tunni vaatlusperioodi vältel. Seda kinnitas ka Soosaar (2017) 

katse tulemus, kus leiti, et küüslaugupulbri ekstraktil oli peletav toime suur-kapsaliblika 

röövikutele ning isendid eelistasid toituda kontroll lehtedel. Samuti on leidnud Mobki et al. 

(2013), et küüslaugu ekstraktil oli repellentne toime jahumardika vastsetele ja valmikutele.  

Kirjanduse andmetel on küüslauguõlil peletav toime pintselöölase vastsetele (Machial et al. 

2010). Lisaks on leitud, et egiptuse puuvillaöölase tõrjeks on kasutatud küüslauguõli, mis 

pärssis vastsete arengut ning mõjus seejuures ka toksiliselt (Ali et al. 2017). Seega võib 

järeldada, küüslaugupulbril on peletavad omadused ning kui röövikutel on valida 

küüslaugupulbriga töödeldud lehe või töötlemata lehe vahel, siis eelistatakse toituda kontroll 

lehel.  
  

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Kü
üs

lau
gu

pu
lb

er

Ko
nt

ro
ll

Po
ln

ud
 ta

im
el

Kü
üs

lau
gu

pu
lb

er

Ko
nt

ro
ll

Po
ln

ud
 ta

im
el

Kü
üs

lau
gu

pu
lb

er

Ko
nt

ro
ll

Po
ln

ud
 ta

im
el

1 tund 2 tund 3 tund

Rö
öv

iku
id

, % *
*

*



 35 

Joonisel 4 on välja toodud suur-kapsaliblika röövikute eelistused toidutaime töötluse paaris 

nagu aed-liivatee ja küüslaugupulber. Vaatlusperioodi käigus esimese tunni jooksul liikusid 

isendid aed-liivatee ja küüslaugupulbriga töödeldud lehtedel. Esimese tunni möödudes oli 

59% isenditest küüslaugupulbriga töödeldud lehel, aed-liivateega töödeldud lehel oli 33% 

röövikutest ning 8% röövikutest ei olnud valikut teinud (joonis 4).  
 

 
Joonis 4. Suur-kapsaliblika (P. brassicae) röövikute paiknemine toidu valiku katses esimese 
kolme tunni jooksul. Katsepaaride variantides aed-liivatee ja küüslaugupulber (tärn tulpade 
peal tähistab olulist erinevust; χ2 -test p<0,05; n.s tulpade peal tähistab olulise erinevuse 
puudumist, χ2 -test p>0,05). 
 
Jälgides isendeid teisel tunnil, siis röövikud oli jaotunud mõlemale aed-liivatee ja 

küüslaugupulbriga töödeldud lehele toituma. Teise tunni möödudes eelistasid röövikud 

toituda küüslaugupulbriga töödeldud lehel ning vähem toituti aed-liivateega töödeldud 

variandil. 58% röövikutest toitus küüslaugupulbriga töödeldud lehel ja 42% isenditest toitus 

aed-liivateega töödeldud lehel. Katseandmete statistiline töötlus näitas, et suur-kapsaliblika 

röövikute eelistustest ei leitud olulist erinevust teise tunni möödumisel (Hii-ruut-test 

p>0,05). Kolmanda tunni möödudes oli isendite toiduvaliku eelistuses toimunud muutus 

ning eelistati toituda rohkem küüslaugupulbriga töödeldud variandil, vähem toituti aed-

liivateega töödeldud lehel ning oli röövikuid, kes liikusid katsekarbis ringi ning ei toitunud. 

67% isenditest eelistas toituda küüslaugupulbri töötlusega lehel ning 25% toitus aed-

liivateega töödeldud lehel ning 8% röövikutest ei olnud töödeldud lehtedel. Andmete 

statistiline töötlus näitas, et suur-kapsaliblika röövikute eelistustes leiti usaldusväärsed 

olulised erinevused röövikute paiknemises esimesel ja kolmandal tunnil (Hii-ruut-test 

p<0,05). Antud katse tulemused näitavad, et kui röövikutel on valik kahe erineva töötluse 
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vahel, siis alguses proovitakse mõlemat varianti, kuid kolmandal tunnil oli näha, et röövikud 

eelistasid toituda küüslaugupulbriga töödeldud lehel.  

 
Järgmises toidutaime töötluse paaris (segu ja aed-liivatee) tulemustest selgus, et esimese 

tunni jooksul eelistasid enamik röövikuid toituda aed-liivateega töödeldud lehel, isendeid oli 

vähem segu töödeldud lehega ning seejuures suur hulk isendeid ei olnud valikut teinud ning 

liikusid katsekarbis ringi (joonis 5). Esimese tunni möödudes eelistasid 50% röövikutest aed-

liivatega töödeldud lehte, 8% isendeid oli segu variandil ning 42% röövikutest ei olnud 

valikut teinud.  
 

 
Joonis 5. Suur-kapsaliblika (P. brassicae) röövikute paiknemine toidu valiku katses esimese 
kolme tunni jooksul. Katsepaaride variantides segu ja aed-liivatee (tärn tulpade peal tähistab 
olulist erinevust; χ2 -test p<0,05; n.s tulpade peal tähistab olulise erinevuse puudumist, χ2 -
test p>0,05). 
 
Katse tulemustest oli näha, et teise tunni möödudes oli isendid rohkem toitunud aed-

liivateega töödeldud lehel ning on vähenenud röövikute hulk, kes ei olnud valikut teinud 

võrreldes esimese tunniga. Seetõttu oli osa röövikud läinud proovima seguga töödeldud 

lehte. Teise tunni möödudes 67% röövikutest eelistas aed-liivateega töödeldud lehte, 16% 

röövikutest oli seguga töödeldud lehel ning 17% röövikutest ei olnud töödeldud variantidel. 

Andmete statistiline töötlus näitas, et röövikute paiknemise võrdlemisel leiti usaldusväärsed 

erinevused esimese ja teise tunni möödumisel (Hii-ruut-test p<0,05). Isendite hulk, kes 

polnud taimel oli kasvanud võrreldes teise tunniga. Kolmanda tunni möödumisel ei olnud 

olukord muutunud segu variandil ning sama hulk isendeid (16%) toitus seguga töödeldud 
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lehel. 50% röövikutest oli aed-liivateel ja 34% röövikutest polnud taimel. Andmete 

statistiline töötlus näitas, et kolmanda tunni möödumisel röövikute paiknemises statistiliselt 

usaldusväärsed erinevused puudusid (Hii-ruut-test p>0,05). Käesoleva katseandmete põhjal 

võib öelda, et röövikud eelistavad mitte toituda seguga töödeldud lehel, vaid aed-liivateega 

töödeldud variandil ning seda seetõttu, et kui omavahel on kombineeritud kaks taime, siis 

nende koostoime on mõjusam, kui ainult ühe ekstrakti kasutamisel. Kirjanduses on välja 

toodud, et mitme eeterliku õli koostoime on üksikõlide toimest tõhusam (Nollet, Rathore 

2017) ning eeterlike õlide kombineerimine suurendab bioaktiivsete ühendite hulka (Muturi 

et al. 2017). Seda kinnitasid (Ali et al. 2015) katse tulemused, kus leidsid, et india neemipuu, 

sinise eukalüpti ja õli-rõikapuu koosmõju põhjustas lehetäi Diurophous noxia valmikute 

suremust. Samas Chauhan et al. (2016) leidsid, et eeterlike õlide segu raudürdilise taime 

(Lippia origanoides Kunth) ja ruudilise sugukonna taime (Swinglea glutinosa Merr.) ning 

damiana (Turnera diffusa Willd. Ex Schult.), pärssisid Aasia sääseliigi Aedes aegypti 

vastsete arengut. Seega saab antud katse põhjal väita, et mitme taimseekstrakti või õli segu 

mõjutab oluliselt suur-kapsaliblika röövikute toitumist ja avaldab mõju selliselt töödeldud 

toidutaimede valikule. 
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Järgneval joonisel on välja toodud suur-kapsaliblika röövikute eelistused toidutaime töötluse 

paaris (segu ja kontroll) tulemused (joonis 6). Katse vaatluse käigus esimese tunni ajal 

isendid eelistasid toituda kontroll lehel ning oli isendeid, kes proovis segu töötlusega lehte. 

Esimesel tunnil oli 17% röövikuid, kes ei olnud toidutaime eelistuses valikut teinud, samas 

16% röövikuid oli segu variandil ning 67% röövikutest valisid toitumiseks kontroll lehel.  
 

 
Joonis 6. Suur-kapsaliblika (P. brassicae) röövikute paiknemine toidu valiku katses esimese 
kolme tunni jooksul. Katsepaaride variantides segu ja kontroll (tärn tulpade peal tähistab 
olulist erinevust; χ2 -test p<0,05). 
 
Teise tunni möödumisel 67% röövikutest eelistasid toituda jätkuvalt kontroll lehel, 25% 

isenditest oli segu töödeldud lehel ning kõigest 8% röövikutest ei paiknenud lehel. 

Kolmanda tunni möödumisel eelistas enamus röövikuid toituda töötlemata lehel ning 

võrreldes esimese ja teise tunniga oli kontroll lehel röövikuid kõige rohkem kolmandal 

tunnil. 75% röövikutest eelistas kolmanda tunni möödumisel toituda töötlemata lehel, 8% 

röövikutest oli segu variandil ning 17% röövikutest polnud kummagi katsevariandi peal. 

Andmete statistiline töötlus näitas, et esimese, teise ja kolmanda tunni möödumisel oli 

röövikute paiknemises statistiliselt usaldusväärsed erinevused olemas (Hii-ruut-test p<0,05). 

Selles toidutaime paaris oli näha sarnasusi röövikute eelistustes esimese kolme tunni 

möödumisel, kus enamus röövikuid eelistasid töötlemata varianti või polnud üldse taimel. 

Kirjanduse andmetel eeterlike õlide omavaheline kombineerimine annab suurema 

efektiivsuse kahjuri tõrjumisel (Chauhan et al. 2016).  
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Joonisel 7 on välja toodud suur-kapsaliblika röövikute eelistused toidutaimede töötluse 

paaris (segu ja küüslaugupulber). Jälgides röövikuid esimesel ja teisel tunnil, siis oli näha 

röövikute eelistust küüslaugupulbri osas. Esimese tunni möödumisel oli 84% isenditest 

toitumas küüslaugupulbriga töödeldud lehel, 8% röövikutest oli segu variandil ja 8% 

röövikutest ei olnud toitumise osas valikut teinud.  

 

 
Joonis 7. Suur-kapsaliblika (P. brassicae) röövikute paiknemine toidu valiku katses esimese 
kolme tunni jooksul. Katsepaaride variantides segu ja küüslaugupulber (tärn tulpade peal 
tähistab olulist erinevust; χ2 -test p<0,05). 
 
Teise tunni möödumisel oli sarnane olukord nagu esimese tunni korralgi, jätkuvalt oli 84% 

röövikutest toitumas küüslaugupulbriga töödeldud variandil, 8% isendeid oli segu töödeldud 

lehega ja 8% röövikutest polnud taimel. Kolmanda tunni möödumisel oli muutunud olukord 

ning segu variandil ei olnud toitumas enam röövikuid. 75% röövikutest toitus 

küüslaugupulbriga töödeldud lehel, kuid kolmandaks tunniks oli kasvanud röövikute hulk, 

kes polnud lehel ning neid oli 25%. Andmete statistiline töötlus näitas, et esimese, teise ja 

kolmanda tunni möödumisel olid suur-kapsaliblika röövikute paiknemises usaldusväärsed 

erinevused olemas (Hii-ruut-test p<0,05). Antud katseandmete põhjal saab välja tuua, et 

enamik röövikuid eelistavad toituda vähem ebameeldivamast toidust ning antud töötluste 

puhul on selleks küüslaugupulbriga töödeldud leht.  
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3.2.2 Röövikute eelistused ööpäeva möödudes 
 
Järgmisel joonisel on välja toodud suur-kapsaliblika röövikute eelistused toidutaime 

valikkatses pärast ööpäeva möödumist (joonis 8). Katsetulemustest selgus, et ööpäev pärast 

katse algust valis esimese toidutaimepaaris (aed-liivatee ja kontroll) 50% röövikutest 

toitumiseks töötlemata lehe ja 17% isendeid oli aed-liivateega töödeldud lehel. Selles 

toidutaime valikukatse paaris 33% isendeid polnud lehel ning põhjuseks võib olla see, et 

enamik röövikuid olid liikunud töötlemata lehele toituma ning töötlemata lehe kõrval oli 

aed-liivateega töödeldud leht, mis oli isenditele repellentse toimega. Antud toidutaime paaris 

andis andmete statistiline töötlus usaldusväärse erinevuse suur-kapsaliblika röövikute 

paiknemise võrdluses (Hii-ruut-test p<0,05), seega võib välja tuua, et kui röövikutel on 

valikuvõimalus, siis eelistatakse toituda variandil, mis on töötlemata.  
 

 
Joonis 8. Suur-kapsaliblika (P. brassicae) röövikute paiknemine erinevates 
toidutaimevaliku katsepaaride variantides ööpäeva möödudes (tärn tulpade peal tähistab 
olulist erinevust; χ2 -test p<0,05; n.s tulpade peal tähistab olulise erinevuse puudumist, χ2 -
test p>0,05). 
 
Katsepaaris küüslaugupulber ja kontroll olid röövikud jaotunud töötlemata ja töödeldud lehe 

vahel. 59% isenditest eelistasid toituda kontroll lehel ja 41% röövikutest toitusid 

küüslaugupulbriga töödeldud lehel. Üle poolte suur-kapsaliblika röövikutest eelistasid 

toituda töötlemata lehel, kuid proovitakse ka küüslaugupulbriga töödeldud lehte, siiski 

töötlemata variandi eelistus oli tingitud sellest, et küüslaugupulbril on repellentne toime 
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kahjurputukale. Seda kinnitas ka statistiline andmetöötlus, mis näitas, et röövikute 

paiknemises oli usaldusväärne erinevus (Hii-ruut-test p<0,05).  

 

Pärast ööpäeva möödumist järgmises toidutaimevaliku katsepaaris segu ja kontroll variandis 

oli töötlemata lehte söödud 50% ulatuses ning vähesel määral prooviti ka segu (16%)  

töötlusega varianti. 34% isenditest eelistas mitte paikneda lehel ning olid katsekarbis 

liikumatult ning põhjuseks võib olla see, et segu töötlusega leht oli peletava ja toksilise 

toimega. Saadud andmete võrdlus näitas, et röövikute paiknemises oli statistiliselt 

usaldusväärne erinevus (Hii-ruut-test p<0,05). Käesoleva katsepaari puhul eelistati toituda 

valikust, milleks oli antud juhul kontroll variant.  
 
Joonisel 8 on välja toodud röövikute eelistused katsepaari aed-liivatee ja küüslaugu 

variantide vahel. 75% röövikutest toitus küüslaugupulbriga töödeldud variandist ning 8% 

röövikutest polnud taimel. Antud katsepaari puhul röövikutel oli võimalus toituda ka aed-

liivateega töödeldud variandil, kuid vaid 17% röövikutest proovis aed-liivatee töötlusega 

lehte. Andmete statistiline näitas, et röövikute paiknemisel 24 tunni möödumisel leiti 

usaldusväärsed erinevused (Hii-ruut-test p<0,05). Käesoleva katsepaaris oli küüslaugupulbri 

töötlusega variant eelistatud seetõttu, et kui röövikutel on valida kahe töödeldud katsepaari 

vahel, siis eelistatakse toituda lehel, mis on sobivam ning antud juhul oli selleks 

küüslaugupulbiga töödeldud variant. Küüslaugupulbriga töödeldud lehte eelistati ka 

seetõttu, et aed-liivateel on peletav toime kahjurputukatele. 
 
Viiendas katsepaaris (segu ja aed-liivatee) eelistasid antud valikus röövikud vähesel määral 

toituda. Üle poole röövikutest (59%) eelistasid mitte toituda töödeldud variantidel ning 

seetõttu osad isendid liikusid ringi katsekarbis ning osad olid liikumatult. 25% röövikutest 

oli aed-liivateega töödeldud variandil ning 16% isenditest oli segu töötlusega variandil. 

Saadud andmete võrdlus näitas, et röövikute paiknemises oli statistiliselt usaldusväärne 

erinevus (Hii-ruut-test p<0,05). Käesoleva katseandmete põhjal võib öelda, et kui on kaks 

töötlusega lehte, siis enamus röövikud eelistavad üldse mitte toituda. Kuna segu töötlusel on 

omavahel kombineeritud aed-liivatee ja küüslaugupulber, siis toimib see kahjurputukale 

suurema mõjuga kui ainult aed-liivatee variant. Antud töötlused mõjutasid suur-kapsaliblika 

röövikute toitumist, sest töödeldud lehtedel esines isendeid vähe.  
 
Järgmise katsepaari segu ja küüslaugupulbri töötlusega variandil olid röövikud paiknenud 

pärast ööpäeva möödumist võrdselt küüslaugupulbri ja lehel mitte olemise vahel. 42% 

röövikutest eelistas paikneda küüslaugupulbiga töödeldud variandil, 42% röövikutest ei 
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olnud sobivat eelistust teinud toitumiseks ning 16% röövikutest oli aed-liivatee töötlusega 

variandil. Andmete statistiline töötlus katsepaari (segu ja küüslaugupulber) röövikute 

paiknemises usaldusväärsed erinevused puudusid (Hii-ruut-test p>0,05). Statistiline 

andmetöötluse tulemuse põhjal küll usaldusväärsed erinevused röövikute paiknemises 

puudusid, kuid kui suur-kapsaliblika röövikutel on valik töödeldud variantide vahel, siis 

eelistatakse vähem ebameeldivat toitu ning antud olukorras eelistati küüslaugupulbiga 

töödeldud lehte või siis välditakse töödeldud lehti ning ei toituda üldse lehel.  
 
 
 
  



 43 

 
 

 
Joonis 9. Suur-kapsaliblika (P. brassicae) röövikute poolt söödud lehepindala erinevates 
toidutaimepaarides. Tärniga märgitud tulpadel on oluline erinevus (Student t-test p<0,05). 
Joonisele on kantud standardviga.  
 
Joonisel 9 on esitatud suur-kapsaliblika röövikute poolt söödud lehepind protsentides 

erinevates toidutaimepaarides. Tulemustes selgus, et esimese katsetaimede paaris (kontroll 

ja aed-liivatee) oli katse lõpuks röövikute söödud lehepind kontrollvariandis 23% ja aed-

liivatee variandis 14% (joonis 9). Antud katseandmete statistiline võrdlus näitas, et 

usaldusväärselt rohkem oli toitutud kontroll lehel (Student T-test: p=0,04; t=2,156; df=22). 

Kirjanduse andmetel aed-liivatee eeterlik õli mõjub repellenselt ja toksiliselt karilase 

Aleuroclava jasmini valmikutele (Khederi et al. 2019). Seega võib ka antud toidutaimepaaris 

röövikute eelistus töötlemata leht olla seetõttu, et aed-liivatee eeterlikul õlil oli peletav mõju 

antud kahjurile.  
 
Toidutaimepaaris (kontroll ja küüslaugupulber) on näha, et röövikud eelistasid 

küüslaugupulbrile kontroll lehte (joonis 9). Antud juhul oli kontroll lehte söödud 15% ja 

küüslaugupulbri töötluse lehte 8%. Andmete statistiline võrdlus näitas, et röövikutel oli 

antud toidutaime eelistuses statistiliselt oluline erinevus (Student T-test: p=0,04; t=2,088; 

df=22). Töötlemata lehte eelistati seetõttu, et küüslaugu ekstraktil on söömist pärssiv ja 

peletav toime. Seda kinnitas ka Soosaar (2017) tulemused, kui röövikutel on 

toidutaimepaaris valida küüslaugupulbri ja kontrolli vahel, siis eelistatakse toituda 

töötlemata lehel. Lisaks küüslaugule on viidud läbi katseid bignoonialiste sugukonna taime 
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(Pseudocalymma alliaceum Sandwith), koralltomati (Solanum pseudocapsicum L.) ja 

karusõralise (Barleria buxifolia L.) ekstraktidega ning tulemustest selgus, et mõjuvad 

söömist pärssivalt troopilise leheussi ja pintselöölase vastsetele (Chinnamani, Jeyasankar 

2018).  
 
Järgmises toidutaimede paaris (kontroll ja segu) eelistasid suur-kapsaliblika röövikud samuti 

kontroll lehte segu töödeldud variandile (joonis 9). Kontroll lehte tarbiti 20% ulatuses ja 

segu lehte tarbiti 7%. Andmete statistiline võrdlus tõi välja selle, et röövikutel oli  

toidutaimede eelistuses usaldusväärselt olulisi erinevusi (Student T-test: p=0,01; t=2,650; 

df=22). Antud juhul eelistasid röövikud kontroll lehte seetõttu, et seguga töödeldud leht 

mõjutas kahjurite toitumist. Soosaar (2017) katse tulemustest selgus, et kui suur-kapsaliblika 

röövikutel on valida kontroll variandi ning värske küüslaugu ja rohelise seebi töötluse vahel, 

siis eelistatakse töötlemata varianti ning seda seetõttu, et värske küüslaugu ja rohelise seebi 

lahusel on kahjurputukatele peletav toime. Lisaks on Soosaar (2017) tulemuses selgunud, et 

küüslaugupulbri ja rohelise seebi omavaheline kombineerimine peletab putukkahjureid 

eemale.  
 
Joonisel 9 on näha, et aed-liivatee ja küüslaugupulbri toidutaimede paaris eelistasid röövikud 

toituda küüslaugupulbriga töödeldud lehel ning vähem toituti aed-liivateega töödeldud lehel. 

Tarbitud lehepindala aed-liivatee lehel oli 10% ja küüslaugupulbriga töödeldud lehel 17% 

(joonis 9). Andmete statistiline võrdlus näitas, et suur-kapsaliblika röövikute toidutaimede 

eelistuses puudus statistiliselt oluline erinevus (Student T-test: p=0,191; t=1,346; df=22). 

Järgmises toidutaimepaaris (segu ja aed-liivatee) toitusid röövikud nii aed-liivateest kui segu 

variandist (joonis 9). Suur-kapsaliblika röövikutest segu lehte tarbiti 14% ja aed-liivatee 

lehte 17%. Andmete statistiline võrdlus näitas, et statistiliselt usaldusväärsed erinevused 

puudusid (Student T-test: p=0,44; t=0,771; df=22).  

 
Toidutaimede paaris (segu ja küüslaugupuber) on välja toodud, et röövikud eelistasid 

küüslaugupulbrit segule (joonis 9). Suur-kapsaliblika röövikutest 21% eelistasid toituda 

küüslaugupulbriga töödeldud lehel ja 8% röövikutest tarbisid segu töötlusega lehte. 

Andmete statistiline võrdlus näitas, et röövikute toidutaimede eelistuses oli statistiliselt 

usaldusväärne oluline erinevus (Student T-test: p=0,00; t=2,995; df=22). Antud toidutaime 

paaris, kus röövikutel oli valida kahe töödeldud variandi vahel, siis eelistati toituda sellel 

lehel, mis on vähem ebameeldivam ning käesoleva variandi puhul oli selleks 

küüslaugupulbriga töödeldud leht. Segu variant mõjus röövikutele söömist pärssiva toimega 

ning seda seetõttu, et kahe preparaadi koostoime on efektiivsem, kui ühe preparaadi. Seda 
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kinnitasid ka Yooboon et al. (2019) katsed, kus leidsid, et jaava pipra (Piper retrofractum) 

ja hariliku kalmuse (Acorus calamus) segu on söömist pärssiva toimega troopilise leheussi 

vastsete tõrjel.  
 
Koul et al. (2008) andmetel, eeterlike õlide toimespekter on lai kahjurputukatele, mõjuvad 

söömist pärssivalt ja repellentselt. Samuti on leitud, et eeterlikud õlid on toksilised isenditele 

(Sangha et al. 2017). Siinkohal saab välja tuua aed-liivatee eeterlik õli, mis on peletava, 

söömist pärssiva ja toksilise mõjuga putukkahjuritele (Elham et al. 2014; Bouguerra et al. 

2017; Hussein 2017; Park et al. 2017). Seda kinnitab ka Hussein (2017) uurimus, et aed-

liivatee, küüslaugu ja köömne eeterlikel õlidel on söömist pärssiva mõjuga tubakaripslasele. 

Samuti on ka segu variandil, meie katses aed-liivatee õli ja küüslaugupulbri koosmõju 

efektiivne kahjurite tõrjumisel, sest kui lehte töödeldi antud töötlusega, siis röövikud ei 

toitunud enam. Käesoleva tulemuste põhjal selgus, et kui taime töödelda aed-liivatee või 

segu (aed-liivatee+küüslaugupulber) töötlusega, siis mõjub röövikutele repellenselt. Ka 

küüslaugupulbriga töötlus mõjus repellenselt ning seda kinnitab ka Soosaar (2017) uurimus, 

et küüslaugu ekstraktidega töötlemine mõjutab suur-kapsaliblika röövikute toitumist. Samuti 

saab seda välja tuua, et kui isenditel on valida kahe erineva töötluse vahel, siis eelistatakse 

kontrollvarianti. Kui on mõlemad toidutaimed töödeldud erinevate lahustega, siis eelistavad 

röövikud toituda sellel lehel, mis on neile vähem ebameeldivam. Seega võib välja tuua, et 

taimede töötlemine aed-liivatee eeterliku õliga ja küüslaugupulbri ekstraktiga mõjutab suur-

kapsaliblika röövikute toitumist.  
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KOKKUVÕTE 
 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada, kas küüslaugupulbril ja aed-liivatee 

eeterlikul õlil on mõju suur-kapsaliblika röövikute toitumisaktiivsusele ja toidutaime 

valikule. Töös uuriti suur-kapsaliblika eelistusi erinevate lahustega töödeldud toidutaime 

(aed-liivatee ja kontroll, küüslaugupulber ja kontroll, aed-liivatee ja küüslaugpulber, segu ja 

aed-liivatee, segu ja  kontroll, segu ja küüslaugupulber) vahel.  
 
Hüpoteesid:  

Taimede töötlemine küüslaugupulbriga ja aed-liivatee eeterliku õliga vähendab suur-

kapsaliblika röövikute toitumisaktiivsust. 

Taimede töötlemine küüslaugupulbriga ja aed-liivatee eeterliku õliga mõjutab suur-

kapsaliblika röövikute toiduvalikut.  

 

Toitumisaktiivsuse katses oli röövikutel valida, kas süüa töödeldud või töötlemata lehte. 

Käesolevas töös selgus, et suur-kapsaliblika röövikute toitumisaktiivsus oli kõrgem kontroll 

variandis võrreldes teiste variantidega. Lehepinda oli söödud ära kõige rohkem kontroll 

variandis, seejuures kõige vähem lehepinda oli tarbitud aed-liivatee eeterliku õliga 

töödeldud lehel. Suur-kapsaliblika röövikute toitumisaktiivsuse katsest selgus, et röövikute 

toitumises ei leitud erinevusi segu ja aed-liivatee töötluste vahel. Käesoleva katsetulemuste 

põhjal saab välja tuua, et aed-liivatee eeterlik õli vähendas röövikute toitumisaktiivsust. 

Samas sarnane toime oli ka aed-liivatee ja küüslaugu seguga töödeldud taimedel.  

 

Toiduvalikukatses oli suur-kapsaliblika röövikutel valida kahe erineva töödeldud lehe vahel. 

Valikkatsest selgus, et esimese kolme tunni möödudes eelistasid suur-kapsaliblika röövikud 

toituda kontroll variandil. Toidutaime töötluse paaris (aed-liivatee ja kontroll), eelistasid 

esimese kolme tunni möödudes töötlemata ning seda seetõttu, et aed-liivatee eeterlikul õlil 

on kahjureid peletav toime. Valikukatsest järeldub, et röövikud valivad söömiseks 

valikuvõimaluse korral sobivama töötlusega variandi. Toidutaimetöötluse paarides 

küüslaugupulber ja kontroll ning segu ja kontroll leiti usaldusväärsed erinevused ning 

röövikud eelistasid toituda kontrolllehel. Samas, toidutaime töötlusepaarides segu ja aed-

liivatee erinevus puudus kolmandal tunnil ning aed-liivatee ja küüslaugupulbri töötluste 

vahel usaldusväärset erinevus ei leitud teisel tunnil. Seejuures segu ja küüslaugupulbri 
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töötluse vahel leiti usaldusväärsed erinevused ning röövikud eelistasid toituda 

küüslaugupulbriga töödeldud lehel ning seda seetõttu, et segu variant on kombinatsioon 

kahest taimest, siis on suurem efektiivsus kahjurite tõrjel. Ööpäev pärast katse algus 

eelistasid röövikud toituda kontrolllehest ning vähem toituti töödeldud lehest. Samas, kui 

röövikud on olukorras, kus on kaks erinevat töötlust, siis proovitakse mõlemat varianti, kuid 

lõpuks toitutakse sellest lehest, mis on vähem ebameeldivam. Seda näitas ka 

katsetaimedepaar, kus olid valikus küüslaugupulber ja segu variant.  

 

Töös püstitatud hüpoteesid leidsid kinnitust, suur-kapsaliblika röövikute toitumisaktiivsus 

väheneb, kui töödelda taimi küüslaugupulbriga ja aed-liivatee eeterliku õliga. Antud juhul 

eelistasid röövikud toituda töötlemata lehest ning toitusid vähem töödeldud lehtedel. Töös 

püstitatud teine hüpotees leidis kinnitust, et taimede töötlemine küüslaugupulbriga ja aed-

liivatee eeterliku õliga mõjutab suur-kapsaliblika toiduvalikut. Küüslaugupulbriga 

töödeldud leht mõjus suur-kapsaliblika röövikutele repellentsena ning peletava toimega 

kahjuritele oli ka aed-liivateega töödeldud leht. Segu töötlus mõjutas kahjurite toitumist ning 

töödeldud toitu eelistati oluliselt vähem süüa kui kontrollvariandi leheketast.  

 

Käesoleva töö tulemustest saab järeldada seda, toidutaime töötlemine küüslaugupulbri, aed-

liivatee eeterliku õli ja nende mõlema seguga avaldab olulist mõju suur-kapsaliblika 

röövikutele ning selleks, et anda edasisi soovitusi tuleks jätkata põldkatsetega.  
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