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Kapsas on üks enim kasvatatavatest köögiviljadest, mis on C-vitamiinirikas ning seedetegevust 

reguleeriva toimega. Kapsakahjurite tõrjeks kasutatakse valdavalt sünteetilisi insektitsiide, kuid 

intensiivne taimekaitsevahendite kasutamine on kaasa toonud kahjurite resistentsuse tekke ja  

koormuse keskkonnale. Seetõttu on oluline leida kahjurite tõrjeks keskkonnasäästlikke meetodeid. 

Oluline on mõista taime ja putuka omavaheliste suhete toimimist ning rakendada neid putukate 

käitumisel põhinevate  tõrjemeetodite  väljatöötamisel. Esmane selles töös on kindlaks teha 

kahjuritele resistentsed sordid, taimeliigid või erimid. Antud töö eesmärkideks oli välja selgitada 

kahjurite ja kasurite arvukus keskvalmival ja hilisel peakapsal ning hinnata lähtuvalt 

tõrjekriteeriumitest tõrjevajadused ja kasurite osatähtsus kahjurite arvukuse vähendamisel. Katse 

viidi läbi 2018. aastal Eerika (Tartumaa) katsepõllul, kus katses kasutati kahte kapsasorti: 

keskvalmiv ’Krautman’ ja hiline ’Lennox’. Putukate loendus algas 25. juulil, igal järgneval nädalal 

kuni 5. septembrini.  Erinevuste välja selgitamiseks putukate arvukuses kahe katsevariandi vahel 

kasutati ühefaktorilist dispersioonanalüüsi ANOVA ning katsevariantide omavahelisel võrdlemisel 

kasutati Tukey HDS testi, putukate dünaamika analüüsi võrdlusel kasutati T-testi. Katsetulemustest 

selgus, et nii kasurite kui kahjurite arvukus oli kõrgem keskvalmival peakapsal. Arvukaim kahjur 

oli kapsa-tuhktäi, kelle arvukus ületas keskvalmival sordil mitmel korral tõrjekriteeriumit ning 

kelle vastu oleks siis olnud tõrje põhjendatud. Hilisel kapsasordil tõrjekriteeriumit ei ületatud. 

Rohulutikate arvukus oli kõrgem keskvalmival sordil, kuid antud putukad olulist kahju kapsale ei 

tee ning tõrjekriteeriumit nende vastu pole välja töötatud. Nii kapsakoi, kapsaöölase, väike- ja suur-

kapsaliblika arvukus oli katseaastal madal ning ei ületanud tõrjekriteeriumeid. Kasuritest olid 

esindatud lepatriinud, sirelased ja kiilassilmad, kellest viimase kahe vastsed toitusid kapsa-tuhktäi 

kolooniates, kuid nende jõud ei käinud kahjuri paljunemispotensiaalist üle. Katse tulemustest 

järeldub, et kapsakasvatuses tuleb arvestada, et kahjuritel on omad sordieelistused ning tõrjele peab 

eelnema monitooring. Soovitatav oleks kasvatada erinevaid sorte koos, mil juhul oleks üks sort 

kahjuritele atraktiivsem, kust siis kahjurit tõrjuda ning seeläbi väheneks insektsiidide kasutamise 

vajadus teistel sortidel.  

Märksõnad: valge peakapsas, kapsa-tuhktäi, taime kaitsemehhanism, kasur 
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Cabbage is one of the most widely grown vegetables, which is rich of vitamin C and has a digestive 

regulating activity. Usually in plant protection, synthetic insecticides are applied, but intensive 

usage of these products has led to the development of pest resistance and has a pressure to the 

environment. Therefore it is necessary to find ecologically sustainable methods for pest control. It 

is important to understand plant-insects interactions and use that knowlegde in the improvement of 

economic thershold for pests based on their behaviour. It is primary to identify pest resistant 

varieties, plant species or cultivars. The aim of this study is to determine the abundance of cabbage 

pests and beneficial insects on mid-grown and late white cabbage, also to evaluate the need for pest 

control based on the economic threshold of pests and to assess the importance of beneficial insects 

in the reduction of these pests. In 2018, field test was conducted in Eerika (Tartu Country), there 

were two varieties – mid-grown ‘Krautman’ and late white cabbage ‘Lennox’. The counting of the 

insects began at July 25th and continued every week until September 5th. The differences in the 

abundance of insects between two variants were compared with single-factor variance analysis 

ANOVA, the comparison between two variants were compared using Tukey HDS test and the 

analysis of dynamics were carried out by using T-test. The results showed that both the pests and 

beneficial insects were abundant on mid-grown white cabbage plants. The most numerous pest 

during trial was cabbage aphid whose abundance exceeded multiple times economic threshold of 

pests on mid-grown cabbages and against whom the plant protection would have been justified. On 

late cabbage the abundance was never exceeded economic therholds for pests. The abundance of  

Lygus spp. was also high on the mid-grown cabbage plants, but these insects do not cause a 

significant damage to the crop and no economic threshold has been calculated. The abundance of 

diamondback moth, cabbage moth, small and large white cabbage butterfly was low on the trial 

year and did not exceed the economic threshold. As beneficial insects ladybug, hoverfly and green 

lacewing were represented, the larvae of last two fed on the colonies of cabbage aphids, but their 

force did not exceed the potential of reproduction of cabbage aphids. The results suggest that in 

cabbage cultivation it must be considered that pests have their own preferences in varieties and 

there must be carried out monitoring before any actions of plant protection. It would be advisable 

to grow different varieties together in which case one of the varieties would be attractive to pests 

and  from which we could control the pest and thereby a need for plant protection products would 

be reduced.  

Keywords: white cabbage, cabbage aphid, plant defense mechanism, beneficial insect 
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SISSEJUHATUS 

Kapsas on olnud üks enim kasvatavatest köögiviljadest, millel on kerge 

viljelustehnoloogia, kõrge saagikus ning hea säilivus ja ka kasutusvõimalused, mis on 

mitmekesised – need on põhjused, miks on selle taime kasvatamine nii laialdaselt levinud 

(Meensalu et al. 2001). Peakapsas on C-vitamiinirikas, sisaldab ballastaineid nagu ligniini, 

pektiini ja tselluloosi, samuti saame sellest taimest mineraalaineid, oluline on siinkohal 

selle köögivilja seedetegevust reguleeriv toime. Keskkonnatingimused avaldavad kapsa 

keemilise koostisele olulist mõju, näiteks kapsataimes, mille kasvuajal on olnud kõrged 

temperatuurid, tõuseb valgusisaldus, kuid langeb suhkrusisaldus (Vool 1974). 

Maailmas on kapsakasvatamises esikohal Hiina, tootes 2017. aasta andmetel 32 800 000 

tonni kapsast (The World Leaders In... 2017). Statistikaameti andmetele oli 2018. aastal 

kapsa kasvupindala Eestis 555 hektarit, kusjuures 2014.-2017. aastal oli kasvupinda pisut 

alla 500 hektari (Põllumajandusmaa ja -kultuuride kasvupind... 2019) . Seejuures saagikus 

oli madalaim 2018. aastal - 29 822 kg/ha (Põllumajanduskultuuride saagikus... 2019). 

Saagirohke oli 2015. aasta, mil kapsasaagikus oli 47 711 kg/ha.  

Kapsakasvatuses põhjustavad olulist majanduslikku kahju putukad, kes kuuluvad viide 

erinevasse seltsi: liblikalised (Lepidoptera), sarnastiivalised (Homoptera), mardikalised 

(Coleoptera), ripstiivalised (Thysanoptera) ja lutikalised (Heteroptera), kes imevad 

taimemahla, toituvad taimelehtest ning siirutavad viiruseid (Žnidarčič et al. 2008). 

Kapsakahjurite tõrjeks kasutatakse valdavalt keemilisi taimekaitsevahendeid. 

Insektitsiidide intensiivne kasutamine on tekitanud praeguseks hästi teadaolevaid 

probleeme: kahjurid on muutunud resistentseteks, keskkond on saastunud ning 

taimekaitsejäägid on toksilised inimestele ja loomadele (Cartea et al. 2014).  Seetõttu on 

kasvanud huvi keskkonnasõbralike tõrjemeetodite väljatöötamise vastu. Oluline on mõista 

taime ja putuka omavaheliste suhete toimimist, taime kaitsemehhanisme, putuka valikute 

printsiipe jne. Sellise teabe oskuslik rakendamine võimaldab meil vähendada keemiliste 

tõrjevahendite kasutamist ja pidurdab resistentsete kahjurite aina laialdasemat levikut 

(Belete 2018). Kahjuritele resistentsemate taimeliikide, erimite või sortide leidmine on 
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üheks võtmekomponendiks kahjurite integreeritud tõrjesüsteemi kujundamisel 

(Eigenbrode, Pillai 1998).    

 

Käesoleva magistritöö eesmärgid: 

a) Selgitada kapsakahjurite liigiline koosseis ja  arvukus keskvalmival ning hilisel 

peakapsal ning hinnata lähtuvalt tõrjekriteeriumidest, olulisemate kapsakahjurite radikaalse 

tõrje vajadusi.  

b) Kindlaks teha kapsakahjuritega seotud kasurite liigid ning arvukus ning sõltuvus kapsa 

sortidest; nende osatähtsus kahjurite arvukuse vähendamisel.  

Hüpoteesid: 

a) Nii kahjurite kui kasurite  liigiline koosseis ning arvukus sõltub kapsasordist.  

b) Olulisemate kapsakahjurite arvukus ei ületa tõrjekriteeriume, mistõttu puudub keemilise 

tõrje vajadus. 

c) Röövtoidulistel on oluline roll kapsakahjurite arvukuse vähendamisel. 

 

Ma soovin tänada oma juhendajaid: vanemteadurit Luule Metspalu, dotsent Katrin Jõgarit 

ja teadurit Angela Ploomit nõuannete ning abi eest lõputöö koostamisel. Samuti soovin 

tänada kõiki Eesti Maaülikooli Taimetervise Õppetooli töötajaid, kes panustasid oma aega 

katsete läbiviimisse. Katse korraldamist toetas IUT36-2. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

1.1. Taimed 

1.1.1.Valge peakapsas (Brassica oleracea var. capitata f. alba DC.)

Valge peakapsas (Brassica oleracea var. capitata f. alba DC.) kuulub ristõieliste 

(Brassiacaceae ehk Cruciferae) sugukonda, kuhu kuuluvad lisaks valgele peakapsale raps 

(B. napus L.), lillkapsas (B. oleracea var. botrytis L.), brokoli (B. oleracea var. italica 

Plenck) , brüsseli kapsas (B. oleracea var. gemmifera DC.), kaalikas (B. 

napus ssp. napobrassica L.), naeris (B. rapa subsp. rapa L.) ja teised lehtköögiviljad 

(Ahuja et al. 2009). 

Peakapsas on suure toitainetevajadusega kultuur ning seetõttu tuleks kapsad paigutada 

sõnnikut saavale väljale või kasvatada kohe pärast liblikõielisi (Põldma, Luik 2010). 

Eelviljadeks sobivad peaaegu kõik kultuurid, välja arvatud ristõielised, sest viimastega on 

neil sarnased kasvunõuded, aga ka ühised kahjurid ning haigused. Kapsa kasvatamiseks 

sobivad nii parasniisked ja huumusrikkad kerged kuni keskmised liivsavimullad, aga ka 

mineraal- ja turvasmullad, milles jätkub niiskust ja toitaineid, annavad häid saake. 

Seejuures varajase kapsa kasvatamisel on ideaalsed kiiresti soojenevad kerged 

liivsavimullad ning säilituskapsaste puhul raskema lõimisega mullad (Meensalu et al. 

2001). Mulla pH peaks olema neutraalne kuni nõrgalt leeliseline (pH 6,0–7,5), sest 

happelistel muldadel haigestub kapsas kergesti kapsanuutrisse ning saastunud muldadel ei 

tohi samal kohal kapsaid kasvatada 7–8 aastat. Peakapsas on toitainete suhtes nõudlik 

kultuur ja hea väetiste kasutaja seega võib anda sügisel mullaharimise alla 40–60 t/ha 

sõnnikut (Põldma, Luik 2010), kuid varajase kapsa kasvatamisel korral oleks soovitatav 

kasutada kas komposte või kõdusõnnikut, sest lühikese kasvuaja tõttu ei jõua taim 

omastada värskest sõnnikust kasvuks vajalikke toitaineid (Meensalu et al. 2001).  

Esimene külv tuleb teha varajase kapsa seemnetega, mis külvatakse 50–60 päeva enne 

istutamist, märtsi I või II dekaadil, seejärel hilise kapsa sordid aprilli I või II dekaadil ning 

viimane külv tehakse keskvalmivatel sortidel, kuskil aprilli II või III dekaadil (Põldma, 

Luik 2010).  Peakapsas tärkab 6–8 päeva pärast. Seemnete idanemise optimaalne 

temperatuur peaks jääma 18–20 °C juurde (Meensalu et al. 2001). Varajane kapsas 
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istutatakse 6–7 pärislehefaasis ning keskvalmiv ja hiline kapsas 4–6 pärislehefaasis (Vool 

1974). Enne avamaale istutamist tuleb taimi karastada, harjutades neid välistemperatuuriga 

(Põldma, Luik 2010). Pärast istutust alustatakse reavahedes umbrohtude hävitamise ja 

mulla kobestamisega. Kapsas surub ise umbrohte hästi alla, kuid kasvuperioodi alguses, 

kui taimed on veel väikesed, on umbrohutõrje vajalik. Soovitatav on reavahesid harida 

kasvuperioodi jooksul 3–4 korda (Vool 1974). Enne lehtede tugeva kasvu algust taimi 

mullatakse (Põldma, Luik 2010). Kasvuperioodil on optimaalne tempteratuur kasvamiseks 

15–18 °C ning õitsemiseks kõrgem – kuni 25 °C (Meensalu et al. 2001). Kapsad pole 

taimed, mis taluksid väga kõrgeid temperatuure, sest juba üle 25 °C on pärsitud taime kasv 

ning üle 35 °C kapsas pead ei moodusta.  

Varajast peakapsast koristatakse vastavalt valmivusele alates juuni keskpaigast ning  

keskvalmivaid sorte koristatakse alates augustist (Põldma, Luik 2010). Säilituskapsas 

koristatakse sügisel võimalikult hilja. Säilituskapsa koristusel tuleb vältida mehhaanilisi 

vigastusi ning vähendada peade kukkumiskõrgust ja ümberlaadimiste arvu. Hoidlasse 

paigutamisel jäetakse peade külge paar rohelist lehte ning jälgitakse, et kapsapead oleksid 

taimehaigustest ja kahjuritest kahjustamata. Talvel hoiustatakse suurtes kastides või 

konteinerites, kus hoidla optimaalseks säilitamistemperatuur kapsastel on on 0–1 °C ning 

õhuniiskuse sisaldus jääb 90–95 %-ni (Viks 1985). 

Antud katse tarbeks kasutati kahte järgnevat sorti: 

 ’Lennox’ (F1) kuulub hiliste kapsa sortide hulka, mille kasvuaeg on keskmiselt 140 

päeva. Kirjeldatakse kui lõhenemiskindlat sorti, mille pea moodustub varakult 

jäädes 2–3,5 kg juurde ning on sobilik pikaajaliseks säilitamiseks (Meensalu et al. 

2001). 

 ’Krautman’ (F1), on keskvalmiv kapsa sort, mille kasvuaeg on 100–105 päeva 

moodustades suure pea, mis kaalub 3–6 kg ning millel on lühikene sisevars. Sort on 

lõhenemiskindel ning saagikas ka kehvematel kasvutingimustel ja on sobilik 

lühiajaliseks säilitamiseks (Meensalu et al. 2001).   
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1.2. Olulisemad kapsakahjurid ja nende looduslikud vaenlased 

1.2.1. Kapsakoi (Plutella xylostella L.) 

 

Kapsakoi (Plutella xylostella L.) kuulub 

võrgendkoilaste (Yponomeutidae)  

sugukonda (Metspalu, Hiiesaar 2002). 

Valmik on väike liblikas, kelle eestiivad 

on kitsad, silmatorkava kolme sakiga 

lainja musta triibuga, kollase lainja 

vöödiga tagaservas. Tagatiivad on 

tumehallid ja ääristatud ripsmetega (Paul 

2017). 

Puhkeasendis paneb kapsakoi oma tiivad katusjalt kokku. Munad munetakse kapsastel 

vanematele lehtedele, õlikultuuridel taime ülemise kolmandiku lehtede alumisele küljele. 

Täiskasvanud koiröövik on poolikujulise kehaga ning tagakeha tipp on hargikujuline. 

Kapsakoi röövikule on iseloomulik see, et puudutuse tagajärjel hakkab ta kiiresti tagurpidi 

vingerdama ning põgeneb lehelt jäädes seejuures võrgendi külge rippuma (Metspalu, 

Hiiesaar 2002).

Kapsakoi arvatakse talvituvat diapausis nukuna võrgendist kookonis (Metspalu, Hiiesaar 

2002). Soojemas kliimas talvitub ta valmikuna (Philips et al. 2014). Kui aga temperatuur 

tõuseb kevadel üle 10 C°, kooruvad liblikad. Tuleb märkida, et selle kahjuri talvitumise 

kohta Eestis on vastakaid andmeid, aga üldiselt arvatakse, et ta meil ei talvitugi ning tema 

arvukus ning põlvkondade arv sõltub sisserännetest (Metspalu 2017). 

Kuna liblikad on vilkad hämaruses, siis toimub paaritumine ning munemine õhtutundidel, 

sageli juba koorumispäeval. Emasliblikas muneb munad üksikult või väikeste kogumikena 

taime lehe alumisele küljele leheroodude lähedusse. Emane on võimeline munema kuni 

200 muna. Röövikud läbivad neli kasvujärku 3–5 nädala jooksul, arengu kestvus sõltub

keskkonnatingimustest. Enne kookoni valmistamist veedavad röövikud paar päeva 

liikumatult lehel eelnuku staadiumis ning teevad seejärel leheroodude lähedusse hõreda 

kookoni, kus veedavad veel mõned päevad eelnuku staadiumis ning alles siis nukkuvad. 

Nukuperiood kestab kapsakoidel 1,5–2 nädalat. Eestis on kapsakoil tavaliselt kaks 

põlvkonda suve jooksul, millest teine põlvkond ilmub juuli teisel poolel. Kui suvi on 

Joonis 1. Kapsakoi röövik.  
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soodne võib ilmuda veel kolmaski põlvkond, mis aga ei jõua oma arengut lõpetada 

(Metspalu, Hiiesaar 2002).  

Kapsakoid hakati pidama kapsakasvatuses kahjuriks alates 1900. aastatest, esmalt Põhja-

Aafrikas (Ahuja et al. 2009). See kapsakahjur teeb kahju igas kasvustaadiumis kapsale. 

Kapsakoi toitub ning paljuneb lisaks ristiõielistele kultuurtaimedele ka umbrohtudel ning 

teda on leitud näiteks ka maavitsalistest (Solanaceae) baklažaanil (Solanum melongena L.) 

(Metspalu, Hiiesaar 2002). Esimese kasvujärgu röövikud asuvad kaevandama taime 

kudedes, teises kasvujärgus ilmuvad lehe pinnale, toituvad hiljem lehe alumisel küljel 

jättes lehe epidermise puutumata (akensööm). Kui esimene põlvkond laastab taime väliseid 

lehti, siis teine põlvkond tungib kapsapeadesse. Eriti suur võib olla kahju siis, kui 

sisseränne ja paljunemisperiood langeb kokku kapsastel peakeeramise algusega. 

Vigastatud kasvukuhikust siis pead ei moodustu või on see moondunud (Pallum 2007). 

Kapsas hakkab andma kõrvalvõrseid ning saagist ei saa enam juttugi olla.   

Kapsakoil on maailma eri paigus palju looduslikke vaenlasi, kes nende arvukust kärbivad. 

Talekar ja Sheltoni (1993) andmeil on selle liigiga seotud enam kui 90  parasitoidi  liiki.  

Nende hulgas on tuntumaks munaparasitoid Trichogramma, kes esineb ka meil looduses.   

Vastseparasitoididest on olulisemad  kiletiivaliste (Hymenoptera)  seltsi  kuuluvate 

perekondade Microplitis,  Cotesia ja Diadegma esindajad (Lim 1986). Nukuparasitoididest 

on tuntud Diadromus sp. (Jürgens 2018). Kapsakoi valmikute ridu harvendavad linnud, 

ämblikud (Araneae). Nii mune kui vastseid söövad ka lepatriinud. Niiskel perioodil võivad 

vastsed nakatuda entomoftoroosi (Zoopthera radicans Brefeld) (Paul 2017).  

Üldiselt on vähem teada, millised röövtoidulised kapsakoi arvukust vähendavad. Siiski 

juba Ullyeti (1947)  avaldatud töös on toodud, et kapsakoi vastseid ja mune hävitavad 

lühitiiblased (Staohylinidae), voltherilased (Vespidae), sirelased (Syrphidae), 

kiilassilmlased (Chrysopidae), õielutiklased (Anthocoridae) ja ämblikud. Samuti on teada, 

et neid hävitavad ka jooksiklased (Carabidae) (Philips et al. 2014). 

Kapsakoi tõrjekriteerium:  kui  ühel  taimel  on  5–10  röövikut  ja 10–25 %  taimedest  on 

asustatud (Tabel 1.) 
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1.2.2. Kapsa-tuhktäi (Brevicoryne brassicae L.) 

Kapsa-tuhktäi (sünonüüm Aphis 

brassicae L.) kuulub sarnastiivaliste seltsi 

ning lehetäiliste (Aphididae) sugukonda 

(Metspalu, Hiiesaar 2002). Kapsa-tuhktäi 

valmik on ovaalse kehaga 1–2 mm 

pikkune tiivutu või tiibadega putukas, 

kelle tagakehal asub kaks torujat jätket 

ehk tiklit. Tiivututel isenditel on keha 

kaetud vahaja kirmega, kuid tiibadega 

isenditel seevastu vahakirme puudub 

(Paul 2017).  

Euroopa põhjapoolses kliimas läbib kapsa-tuhktäi täieliku arengutsükli: isenditel esineb nii 

suguliste ja mittesuguliste põlvkondade vaheldumine, mida nimetatakse ka holotsükliliseks 

vormiks. Kuid soojema kliimaga aladel toimub paljunemine pidevalt partenogeneetiliselt 

ehk anholotsüklilises vormis. Talvituma jääb putukas munana aladel, kus on kliima 

mõõdukas. Tavaliselt on meie tingimustes talvituvad munad mitmeaastastel ristõielistel 

umbrohudel (Metspalu, Hiiesaar 2002).   

Kevadel, mai lõpus või juuni alguses, koorub munast tiivutu emane, kes annab 

talvitustaimedel partenogeneetiliselt uusi põlvkondi. Kui suve esimesel poolel arenevadki 

põlvkonnad peamiselt umbrohtudel, siis suve teisel poolel arenevad tiivulised emased, kes 

lendavad kapsale ja teistele ristõielistele kultuuridele ning produtseerivad seal uusi 

põlvkondi. Sügise lähenedes arenevad päevapikkuse muutuse toimel aga tiivutud sugulised 

emased, kes produtseerivad tiivulisi emas- kui isasisendeid, kes paaruvad. Pärast 

viljastumist lähevad emased tagasi talvituspaiga taimedele, munevad taimejäänustele ja 

ristõielistele umbrohtudele, talvituma jäävad munad (Paul 2017). 

Putukas kahjustab peamiselt ristõielisi taimi nagu valge peakapsast, hiina kapsast (Brassica 

rapa subsp. pekinensis Lour., Hanelt), kaalikat, lillkapsast, redist (Raphanus sativus L.), 

rapsi jne. (Metspalu, Hiiesaar 2002; Paul 2017). Kahjustavad nii vastne kui valmik, kes 

imevad taimemahla ning viivad taimesse aineid, mille tulemusena kahjustuskoht muutub 

kollaseks, mõnikord ka punakaks. Eriti massiline kahjustus esineb kuumal ja kuival suvel, 

Joonis 2. Kapsa-tuhktäi koloonia.  
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mil intensiivse kahjustuse tõttu taim kängub. Kapsa-tuhktäi kolooniad paiknevad peamiselt 

lehe alumisel küljel. Kuna kahjur eritab mesinestet taime pinnale, siis sealt areneb hõlpsalt 

edasi nõgiseen. Nad siirutavad kuni 30% seni tuntud taime viirushaigusi (Brault et al. 

2010) 

Kapsa-tuhktäil on röövtoiduliste vastu unikaalne kaitsemehhanism. Nimelt ristõielistel 

toituvad tuhktäid toodavad ise ensüümi mürosinaas. Nad saavad taimest glükosinolaate, 

eriti sinigriini, mis on teatavasti ristõielistel taimedel kaitsefunktsioon. Need jäävad 

hemolümfi, kus ühinevad kapsa-tuhktäi enda poolt toodetud mürosinaasiga ning selle 

tagajärjel tekivad putuka organismis ained, mis on röövtoidulistele mürgised (Pratt et al. 

2008). Eriti tundlik arvatakse nende suhtes olevat kakstäpp-lepatriinu (Adalia bipunctata 

L.), samas aga seitsetäpp-lepatriinu (Coccinella septempunctata L.) võib tuhtäisid süüa, 

ilma mürgistusnähtuteta (Pal, Singh 2013). Kapsa-tuhktäi kolooniatest võib leida ka 

sirelaste ja kiilassilmade vastseid, kellel on oluline roll koloonia kontrolli all hoidmisel 

ning nendelegi ei ole kapsa-tuhktäis tekkivad ühendid mürgised (Paul 2017). 

Kapsa-tuhktäiga seotud vastseparasitoididest on kõige tuntum lehetäikireslane Diaeretiella  

rapae (McIntosh), mis on levinud ka meie kapsa-tuhktäi kolooniates. Nakatatud kapsa-

tuhktäid torkavad koloonias kohe silma, nende kehad on pundunud, värvunud alguses 

helepruuniks hiljem tumenevad ja võivad omandada lõpuks mustja värvuse.  

Kahjurikoloonias  võib  esineda  ka  lehetäikireslane Praon volucre (Haliday), afiidius 

Aphidius matricariae (Haliday) ja  pahksääsklane Aphidoletes aphidimyza  (Róndani) 

(Metspalu, Hiiesaar 2002; Jürgens 2018). 

Kapsa-tuhktäi tõrjekritekriteerium: 1 m2 1–2 kolooniat ja 10 % taimedest on asutatud 

(Tabel 1.). 

 

1.2.3. Väike-kapsaliblikas (Pieris rapae L.)  

Väike-kapsaliblikas (Pieris rapae L.) kuulub sugukonda põualiblikalised (Pieridae). 

Isasliblika tiivad on valged, eestiiva tipp on tume ning tiival on must laik. Tagatiiva 

ülemisel äärel on tume laik. Emasliblika tiivad on kollakamad ning eestiibadel on kaks 

musta laiku, seejuures tagatiiva ülemisel äärel on tume laik, mis on emasel suurem kui 

isasel liblikal (Metspalu, Hiiesaar 2002). 



 

 

 

Esimese kasvujärgu vastne on 

kahvatukollane, karvakestega ning 

väikeste valgete täppidega (Metspalu, 

Hiiesaar 2002). Täiskasvanud rööviku 

keha on roheline, karvakestega ning pikki 

selga jookseb kollane pikivööt. Kui 

noorematel röövikutel on pea enamasti 

must, siis täiskasvanud röövikutel aga 

roheline.

Liblikas alustab lendlust kevadel, veidi varem kui suur-kapsaliblikas (Pieris brassicae L.) 

(Metspalu, Hiiesaar 2002). Munemiskohta valides on oluline liblikas jaoks taime värv, 

struktuur, keemiline koostis ja lõhn, eriti meelitavad liblikaid munema taimest lenduvad 

glükosinolaatide laguproduktide lõhnad. Emasliblikas paigutab oma munad ühekaupa 

ristõieliste taimede lehtede alumisele küljele. Munetud munad sisaldavad eemalepeletavat 

feromooni, mis takistab teistel liblikatel samale lehele munemast (Jõgar et al. 2008). Üks 

emane on võimaline munema 300–400 muna (Metspalu, Hiiesaar 2002).  Embrüonaalne 

areng kestab 4–8 päeva. Koorunud röövik toitub aplalt taimelehtedest, süües sellesse augud 

ning kui röövikuid on taimel liiga palju, siis võivad nad ära süüa ka koorumata munad. 

Noored vastsed alustavad söömist välimistest lehtedest, vanemad röövikud liiguvad 

sisemistele lehtedele ja lõpuks kapsapeasse, süües selle välimisi lehti, kuid uuritatakse ka 

välimisse kihti käike. Lisaks lehemassi tarbimisele eritavad röövikud ekskremente, mis 

täidab lehevahed, selle pinnal hakkab arenema baktermädanik. Eestis on väike-

kapsaliblikas suve jooksul võimeline andma kaks põlvkonda (Jõgar et al. 2008).

Rööviku keha katavad spetsiaalsed näärmekarvad, millesse kogunevad toitumisel 

sinepiõlid, mis on kaitseks parasitoidide ja röövtoiduliste vastu. Röövikustaadium kestab 

7–12 päeva. Kui röövikustaadium on läbitud, siis valmistub ta nukkumiseks. Selle protsessi 

käigus valmistab röövik endale võrgendist aluse, seejärel kinnitab end niidiga substraadi 

külge. Nukujärk kestab nagu rööviku staadiumgi 7–12 päeva. Pärast seda väljub valmik 

nukukestast. Liblika eluiga on 5–20 päeva, mille jooksul ta toitub õienektarist ja joob vett. 

Väike-kapsaliblikas talvitub kaetud nukuna kinnitudes taimeosadele, aga ka kivide, seinte 

ja tarade külge (Metspalu, Hiiesaar 2002).  

Joonis 3. Väike-kapsaliblika röövik. 
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Väike-kapsaliblikal on arvukalt looduslikke vaenlasi. Siia kuuluvad parasitoidid, 

röövtoidulised, patogeensed mikroorganismid (Capinera 2008). Parasitoididest on meilgi 

levinud vastseparasitoidid juulukas (Cotesia glomerata L.), vastsekiinlased (Tachinidae),  

Compsilura concinnata (Róndani) ja Phryxe vulgaris (Fallen) (Metspalu, Hiiesaar 2002). 

Nukuparasitoidina on tuntud  Pteromalus  puparum L. Munaparasitoididest on tuntum  

Trichogramma  evanescence (Westwood) (Van Dreische 2008). Röövtoidulistest 

kimbutavad nooremate kasvujärkude vastseid ja mune jooksiklased ning lepatriinud ja ka 

sirelaste vastsed. Sooja ning vihmase ilmaga aastatel võivad röövikud nakatuda 

seenhaigustesse (Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill. ja Z. radicans) (Paul 2017), 

bakter- (Bacillus  thuringiensis Berl.)  ja viirushaigustesse (Granuloosiviirus) (Mohammed 

2012). 

Väike-kapsaliblika tõrjekriteerium: kui ühel taimel on 5 röövikut ja 25 % taimedest on 

asustatud (Tabel 1.)

1.2.4. Suur-kapsaliblikas (Pieris brassicae L.) 

Suur-kapsaliblika (Pieris brassicae L.) 

masspaljunemist esineb 10–12 aasta 

tagant (Metspalu 2017). See on valgete 

tiibadega päevaliblikas, kelle eestiiva 

tume tiputähn ulatub välisserva 

keskkohani. Nii emas- kui isasisendite 

tiibadel on tagatiiva siseküljel must laik, 

kuid emastel on eestiibadel kaks laiku 

ning rindmik ja tagakeha kaetud 

soomustega.  

Suur-kapsaliblikas talvitub diapausis nukuna (Metspalu, Hiiesaar 2002). Liblikad kooruvad 

mais või juunis, nende peamiseks toiduallikaks on õienektar. Kuiv ning soe suvi soodustab 

isendite kopuleerumist, mille tõttu on nad valmis munema juba 3–4 päeva pärast. Munad 

paigutab emasliblikas kogumikena toidutaime lehe alumisele küljele. Nagu ka väike-

kapsaliblika puhul, valitakse hoolikalt munemiskohta – paslikuks peab liblikas seejuures 

ainult taime, mis sisaldab glükosinolaate. Kui taimepinda kattev vahakiht on paks ning 

Joonis 4. Suur-kapsaliblika röövik.  

(autor: Birgit Pai) 
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pärsib lehtedest spetsiifiliste lõhnade eraldumist, siis sellistele taimedele emane liblikas 

hea meelega ei mune (Metspalu et al. 2009).  

Röövikud püsivad seltsinguna koos kolm kasvujärku toitudes kapsa välimiste lehtede 

äärealal, närides sinna erineva suurusega sälke (Metspalu, Hiiesaar 2002). Alates 

neljandast kasvujärgust lähevad röövikud taimele laiali ja hakkavad lehti roodama. 

Viimase kasvujärgu vastsed on kõige suurema toiduvajadusega, nad lähevad ka 

naabertaimedele. Tugeva kahjustuse korral jäävad kapsast järele vaid jämedamad  

lehesooned ning kapsapea. Viimast tavaliselt toiduks ei tarbita (Feltwell 1982). Kahjustus 

on alati suurem väikeaedades, suurematel põldudel valitakse munemiseks põlluserval 

paiknevad kapsataimed.  Põllu  keskel  olevad  taimed  on  kahjustatud  vaid  üksikutel 

masspaljunemise aastatel (Mildeberg 2017). 

Suur-kapsaliblika röövikul on 5 kasvujärku. Eesti tingimustes annab kaks põlvkonda ning 

soodne suvi soodustab veel kolmandagi teket, mis aga tavaliselt nukkuma ei jõua minna 

(Metspalu, Hiiesaar 2002).  

Jahedad ilmad pidurdavad ka vastsete arengut. Esimese põlvkonna röövikud nukkuvad 

tavaliselt toidutaimel. Selle põlvkonna toidutaimedeks ongi tavaliselt ristõielised 

umbrohud, teine põlvkond areneb aga suures enamuses juba ristõielistel kultuuridel. Teise 

põlvkonna täiskasvanud röövikud lahkuvad toitumispaikadest ning otsivad varjulisi kohti 

talvitumiseks. Neid võib leida puutüvedelt, plankudelt, majaseintelt jne. (Metspalu, 

Hiiesaar 2002).  

Suur-kapsaliblikas on toitumisel oligofaag, keda võib leida 5 erineva sugukonna taimedelt, 

aga peamine eelitus on siiski ristõielised. Suur-kapsaliblikas on rändliblikas, kes võtab ette 

pikki rännakuid. Kui kevadel rändavad liblikad sageli ühekaupa, siis teise põlvkonna omad 

liiguvad suurtes parvedes kaugete maade taha (Feltwell 1982). Just rännete tõttu on nende 

arvukus ettearvamatu. 

Suur-kapsaliblikal on teada arvukalt parasitoide: ligi 20 liiki röövikuteparasitoide, 2 

munaparasitoidi, 3 nukuparasitoidi (Metspalu, Hiiesaar 2002). Suur-kapsaliblika vastsete 

tuntumad parasitoidid on C. glomerata L. ja C. rubecula (Marshall). Kapsaliblika juulukas 

C. glomerata võib meie oludes just väiksematel põllulappidel parasiteerida kuni 90% 

vastsetest. Nukuparasitoididest on tuntum P. puparum  ning  munaparasitoididest 
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Trichogramma erinevad liigid (Jürgens 2018). Lepatriinud, lühitiiblased (Staphylinidae) ja 

sirelased toituvad liblika munadest ja noortest vastsetest (Metspalu 2017). 

Röövikuid tabavad niiskel sügisel tavaliselt seenhaigused (Z. radicans, B. bassiana) ning 

röövikud hukkuvad. Ebasoodsates  tingimustes  võivad  röövikud haigestuda ka 

viirushaigustesse ning pisieoseline Nosema mesnili (Paill.) ja Thelohania mesnili (Paill.) on 

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

Suur-kapsaliblika tõrjekriteeriumiks on 5 röövikut taime kohta ning 25% asustatud taimi 

(Tabel 1.). 

 

1.2.5.  Kapsaöölane (Mamestra (Barathra) brassicae L.)

Kapsaöölane (Mamestra brassicae L.) 

esineb praeguseks juba kogu Eestis, kuid 

tavaliselt ei ole ta sage, kuid esineb 

samades paikades igal aastal (Metspalu et 

al. 2013). Arvukus on kõrge soojal ja 

sademetevaesel suvel, kus ta võib 

märkimisväärset kahju tekitada 

erinevatele ristõielistele kultuuridele. 

Kahjustab kapsast, kaalikat, rapsi, tomatit 

(Lycopersicon esculentum Mill.), hernest 

(Pisum sativum L.), kõrvitsat (Cucurbita 

pepo L.). Kuid toidusedelisse kuuluvad 

ka salat (Lactuca sativa L.), saialill 

(Calendula officinalis L.) , aedspinat 

(Spinacia oleracea L.) , valge pusurohi 

(Lychnis alba Mill.), käokann  

(Lychnis flos-cuculi L.) ,harilik kurekell  

(Aquilegia vulgaris L.) , suur teeleht  

(Plantago major L.) jne. Toidusedelisse 

kuulub enam kui 70 taimeliiki (Turnock, 

Carl 1995). 

 

Liblikas on pruunikashallide esitiibadega, mille tagaservas valkjas laineline joon ja keskel 

V-kujuline märk. Tagatiivad on helehallid. Muna on kollakasroheline kuni sinakashall, 

lapiku kujuga, mille keskel on süvend. Vastne on  koorudes hall, muutub peale esimest 

kestumist roheliseks, alates neljandast kasvujärgust aga hallikas- või pruunikasroheliseks, 

mõnikord ka mustjaks. Igal segmendil on seljaosal on 4 musta kolmnurkset laiku. Külgedel 

Joonis 5. Kapsaöölase röövik. (autor: Birgit Pai) 
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on helekollane triip, hingamisavad mustad valge täpiga keskel, keha alumine pool seljast 

märgatavalt heledam. Täiskasvanud röövik on kuni 45 mm pikkune (Metspalu 2000).

Talvituvad nukujärgus mulla ülemistes kihtides. Liblikad ilmuvad juunis või juulis, kui 

õhutemperatuur on 15–20 °C. Lendlevad videvikutundidel, kõige intensiivsemalt enne 

keskööd, päeval on aga peidus. Munad munetakse kapsaste välimistele lehtedele 

kogumikena, seal toituvad ka kolme esimese kasvujärgu röövikud, süües lehtedesse 

akensööma, kus "klaasiks" on lehe ülemine epidermis. Alates neljandast kasvujärgust 

muutub neil fototaksis, nüüd varjutakse kapsalehtede vahele ja tungitakse kapsapea 

sisemusse. Aktiivne toitumine on õhtul ja öösel, päeval peituvad lehtede vahele. Reostavad 

ekskrementidega kogu kapsa (Metspalu, Hiiesaar 2002). Kapsöölasel kui ööliblikale on 

munemiskoha valikul peamine taimede lõhn, vaid mõnevõrra mõjutab otsustamist 

nägemine. Munemiskoha valikut mõjutavad veel paljud muud faktorid. (Rojas  et al. 

2000).  

Kapsaöölasel on leitud mitmeid muna (Copidosoma floridanum Ashmead) ja 

vastseparasitoide (Exetastes atrator Foster, Microplitis mediator Halday, Siphonia cristata 

Fab.). Jooksiklastest on leitud kapsaöölaste mune söömas Bembidion tetracolum (Say.), 

Pterostichus melanarius (Illiger) ja Harpalus rufipes (Degeer) (Johansen 2003). Niiske 

ilmastikuga sügisperioodil võivad röövikud nakatuda seenhaigusesse, valgesse muskardiini 

(B. bassiana) või siis bakterhaigusesse (mullabakter B. thuringiensis)  (Metspalu ja 

Hiiesaar 2002). 

Kapsaöölase tõrjekriteerium: kui ühel taimel on 1–2 röövikut ja 25 % taimedest on 

asustatud (Tabel 1.) 

1.3. Ristõieliste kahjuritega seotud olulisemate röövtoiduliste ja 

parasitoidide bioloogia 

1.3.1. Röövtoidulised 

Röövtoidulised loomad toituvad nii vastsestaadiumis kui valmikuna teistest organismidest 

(Luik et al. 2007). Erinevalt parasitoididest ei ole röövtoidulised kitsalt spetsialiseerunud 

kindlale ohvrirühmale, vaid toituvad kõigist, kellest jõud üle käib. Röövtoiduliste 

taimekaitseline osa seisneb nende alalises massilises kohalolekus põllul ja aias. Hävitades 

suurel hulgal kultuurtaimi kahjustavaid lülijalgseid, aitavad nad kaasa kahjurite 

masspaljunemise vältimisele (Võõbus 2006). 
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Röövtoiduliste hulka kuuluvad röövlest (Phytoseiulus persimilis Evans), röövnematoodid, 

harilik kõrvahark (Forficula auricularia L.), röövlutikad (Reduviidae), õielutikad, 

röövripslased (Thripidae), lepatriinud, lühitiiblased, kiilassilmad, kaamelkaelalised 

(Rhaphidioptera), koonulised (Mecoptera) , sirelased ja mõned pahksääsklased 

(Cecidomyiidae) (Luik et al. 2007), kuid kõige olulisemad neist on jooksiklased (Võõbus 

2006). 

Mullapinnal liikuvaid röövtoidulisi mõjutavad mitmesugused tegurid nagu piisava toidu 

olemasolu, sobilikud elupaigad, talvitusvõimalused (Metspalu 2017).  Arvukust mõjutavad 

ka  põlluäärte mitmekesise taimestiku olemasolu. Optimaalseks peetakse vähemalt 3 meetri 

laiust põlluäärt, kus varje-,toitumis- ja talvitumisvõimalusi leiavad enamik kahjurite 

looduslikke vaenlasi. Kui põllul oleva kultuur ei paku röövtoidulistele piisavalt varju ja 

süüa, saavad kasurid liikuda põlluäärtele ning hiljem võimaluste avanedes migreeruda 

tagasi põllule. Samuti keemilise tõrje perioodil on kasulikel organismidel põlluäärte näol 

tegemist varjekohaga (Luik 2018).  

 

1.3.2. Parasitoidid 

Parasitoid on organism, kes toitub vastsena peremeesorganismi kudedest (Luik et al. 

2007). Olulisimad parasitoidid kuuluvad peamiselt kiletiivaliste ja kahetiivaliste (Diptera) 

seltsidesse. Tuntumad parasitoidid on kiletiivalistest näiteks juuluklased (Braconidae), 

kiresvaablased (Chalcidoidea), vastsekiinlased (Tachinidae), lehetäivamplased 

(Aphidiidae), pinelased (Platygastridae) jt. ning kahetiivalistest – kiinlased ja 

kägukärblased (Bombyliidae), kes munevad oma munad peremeesputuka muna, vastse või 

valmiku sisse või peale. Valmikuna toituvad need putukad õietolmust, nektarist ja 

mesinestest. Parasitoidi vastne toitub algselt peremehe organitest, mis ei ole eluliselt 

tähtsad (hemolümf ja rasvik) (Metspalu 2017). Parasitoidi vastse arengujärgu hilises faasis 

tarbib toiduks juba peremehe elutähtsaid organeid, mis tähendab, et parasitoidi arengufaasi 

lõpuks sureb peremeesputukas ära. Parasiteeritud peremeesputuka elutegevus on alguses 

vähe häiritud, järk-järgult kuidas parasitoid areneb, väheneb toitumine, lõpuks lakkab 

sootuks. Seega parasitoid mitte ainult ei vähenda peremeesputukate arvukust, aga ka 

väheneb tema taime kahjustust (Veromann 2007).  
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1.4. Putukate ja taimede omavahelised suhted 

1.4.1.Taime reaktsioonid putukale 

Looduses on taimed ja putukad koos eksisteerinud sadu miljoneid aastaid ning üksteist 

väga erinevaid teid pidi mõjutanud. Suhted on väga mitmekesised: alates üksteist 

välistavatest ja lõpetades sünergeerimisega. Selle aja jooksul on välja kujunenud mõlemal 

osapoolel omad kaitseliinid (Metspalu 2017). Ismani (2006) järgi võivad taimed mõjutada 

putukaid järgnevatel viisidel: neid peletades või meelitades, toitumist ja munemist 

takistades või soodustades, olles neile mürgised, mõjutades normaalset arengut jm. 

Taimedel ja putukatel võivad toimida samaaegselt erinevat laadi omavahelised suhted, 

näiteks samaaegselt võivad taimel olla kahjuriga antagonistlikud seosed, samal ajal aga 

karnivooridega ja tolmendajatega mutualistlikke suhteid (Belete 2018). Sõltuvalt putukast 

ja tema eesmärgist on taim võimeline end kaitsma kas otseste või kaudsete 

kaitsemehhanismidega (Ahuja et al. 2009) reageerides putukale mitmetel tasanditel: 

morfoloogilistel, biokeemilistel või molekulaarsetel (Belete 2018). 

Kahjurputukad jagatakse tinglikult kahte suurde rühma, kellest ühed on generalistid – 

polüfaagid (paljutoidulised), kes toituvad mitmetesse erinevatesse taimerühmadesse 

kuuluvatel taimeliikidel, ning teised on spetsialistid, kelle toidulaua võivad moodustada 

vaid sama perekonna mõned liigid. Generalistid olles kohastunud paljude erineva 

keemilise koostisega taimedega, suudavad toime tulla laia taime kaitsemehhanismide 

ringiga, kuid ei saa toituda ega ka paljuneda taimel, millel on välja kujunenud mingi väga 

spetsiifiline kaitsemehhanism. Spetsialistid seevastu saavad toituda teatud taimeliigil, mille 

kaitsemehhanismid on nende jaoks pigem söömist ja/või munemist stimuleerivad (Belete 

2018).  

Taime kaitsemehhanismid võib laias laastus jaotada otsesteks või kaudseteks, siin on 

kattuvusi ja üleminekuid (Ahuja et al. 2009). Näiteks on taime pinnal retseptorid, mis 

tuvastavad taimele sattuvate võõrorganismide molekule ning käivitavad taimes omavahel 

seotud signaalide rea, mis päädib vastavalt siis kas kaitsereaktsiooniga, ei toimi üldse või 

kutsuvad esile positiivse reageeringu. Paljud taimes sisalduvad kaitsevalgud, lenduvad 

ühendid, toksilised sekundaarsed ainevahetusproduktid, kuid ka välised trihhoomid ehk 

lehekarvakesed, sisaldades putukatele toimivaid aineid, võivad olla kaitsvate omadustega. 

Taime poolt lülijalgsete tõrjumiseks toodetavaid toksilisi ainevahetusprodukte loetaksegi 
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taime otseseks kaitsemehhanismiks ning taime võimet ligi meelitada kahjurite looduslikke 

vaenlasi (kahjustuse toimel vallanduvad lõhnad) nimetatakse aga taime kaudseks 

kaitsemehhanismiks (Panneerselvam, Lakshmanan 2009).  

Selliseid taimi ja toiminguid, kus meelitatakse või peletatakse putukaid, on viimase 20 

aastat jooksul hakatud kirjanduses põhjalikumalt käsitlema. Praeguseks on teada mitu tuhat 

selliste toimetega taimeliike. Näiteks on kapsakoile ebameeldivateks taimedeks osutunud 

aed-liivatee (Thymus vulgaris L.), iisop (Hyssopus officinalis L.), lavendel (Lavandula), 

rosmariin  

(Rosmarinus officinalis L.), salvei (Salvia) ja sidrunpuju  

(Artemisia abrotanum L.).  Kapsaliblikaid peletavad eemale aed-liivatee, iisop, koirohi 

(Artemisia absinthium L.), kurereha  (Geranium), mündid (Mentha), pune  

(Origanum vulgare L.), salvei jms (Metspalu 2017). Kapsakärbest peletab basiilik 

(Ocimum), peiulill (Tagetes), salvei, soolikarohi (Tanacetum vulgare L.).  Lehetäisid 

murulauk (Allium schoenoprasum L.), küüslauk (Allium sativum L.), saialill, mündid, 

neitsikummel (Tanacetum), koriander (Coriandrum), sibulad, nõianõges (Stachys), 

harakputk (Anthriscus), kress (Lepidium), piparmünt (Mentha × piperita), soolikarohi 

(Luik 2018). 

Taim kaitseb ennast putukate eest ka temas sisalduvate ühenditega, mis võivad põhjustada 

putukal mürgistust, muudavad meeleelundite käsklusi või lihtsalt pärsiva putuka toitumist 

ja arengut. Mürgistus sõltub eelkõige taimes sisalduvate ainete keemilistest omadustest 

ning kõikidele putukatele ei mõju sama ühend ühte viisi. Leidub näiteks ka putukaid, kes 

on võimelised taimedes leiduvaid mürgiseid ühendeid neutraliseerima ja ellu jääma 

(Kuusik et al. 1995).  

Kõige levinumad on taimsed  närvimürgid, mis  mõjuvad vahetult putuka närvikiule ja 

kutsuvad esile suure sagedusega närviimpulsse, mille tõttu putukas rabeleb ringi ning tema 

lihastes tekib äkiline ning täielik paralüüs, sellisest olukorrast on putukas teatud 

tingimustel võimaline taastuma, kuid raskema mürgistuse korras ta hukkub (Metspalu 

2017).  

Taimedes leiduvad alkaloidid võivad mõjuda putuka lihastele, mistõttu lihased lõtvuvad 

isegi kui meelteelundite kaudu saab aju vastavaid käske. Need ei liigu ajust edasi. Taimed 

võivad sisaldada ka atsetüülkoliinesteraasi inhibiitoreid ehk pidurdajaid. 

Atsetüülkoliinesteraas on ensüüm, mis tagab närvirakkuse normaalse tegevuse, selle 
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inhibiitorid blokeerivad neuronite vahelise närvierutuse ülekande (Tehri, Singh 2015). 

Koehingamise mürgid aga peatavad organismis elektronide transpordiahela töö, tuntuim 

neist on sinihape ja selle soolad – tsüaniidid (Kuusik et al. 1995). 

 

1.4.1.1. Glükosinolaadid 

Ristõielistele omaseks tunnuseks on see, et nad toodavad sekundaarseid 

ainevahetusprodukte – glükosinolaate (Ahuja et al. 2009), mis asuvad taimes raku 

vakuoolis ning sisaldavad väävlit ning lämmastikuühendeid ja võivad olla nii atsüklilised 

kui ka aromaatsed (Schoonhoven et al. 2005). Glükosinolaatide koostis varieerub liigiti 

ning sõltub nii sordist, kliimast kui agrotehnoloogiast. Kui mõnel kapsasrohu (Brassica) 

perekonda kuuluval liigil on leitud kuni 30 erinevat glükosinolaati, siis teisel võib see 

piirduda vaid mõnega. Nii näiteks on suurest mungalillest (Tropaeolum majus L.) leitud 

vaid kaks glükosinolaati (Hopkins et al. 2009). Sinalbiin oli esimene glükosinolaat, mis 

eraldati sinepi seemnetest juba 1831. aastal (Meltsas 2018). Kümmekond aastat tagasi oli 

teada üle 120 erineva glükosinolaadi (Hopkins et al. 2009).  

Samuti võivad taimes varieeruda glükosinolaatide kogused. Näiteks noored taimed või 

taime nooremad osad sisaldavad rohkem glükosinolaate kui vanemad (Jõgar et al. 2008). 

Ristõieliste idulehed sisaldavad suuremima koguses glükosinolaate, see väheneb vartes, 

suureneb aga jällegi õites ja seemnetes (Hopkins et al. 2009). Kapsa peas on näiteks 

glükosinolaatide kontsentratsioon suurem, kui välistes lehtedes (Sirel 2008). 

Glükosinolaatide sisaldust mõjutavad päevapikkus, temperatuur, putukate toitumise 

intensiivsus, taime kasvukoht jm. (Rosa, Rodrigues 1998). Näiteks sisaldas valguse käes 

kasvanud jürilill (Cardamine spp.) suuremas koguses glükosinolaate kui varjus kasvanud 

taimed (Louda, Rodma 1983), mulla väävlisisaldus korreleerub positiivselt taime 

glükosinolaatide sisaldusega (Luik 1997).  

Glükosinolaadid võib jaotada kolme gruppi: alifaatsed, indoolsed või aromaatsed, sõltuvalt 

sellest kas nad on vastavalt alifaatsete aminohapete, fenüülalaniini või trüptofaani 

derivaadid (Aires et al. 2006).  Näiteks on teada, et just indoolsed glükosinolaadid 

stimuleerivad putuka toitumist ja munemist (Hopkins et al. 2009). 
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Taime ja putuka vahelises suhtes on glükosinolaatidel väga erinev roll.  Sõltuvalt 

putukaliigist toimivad glükosinolaadid ühel juhul kui looduslikud pestitsiidid, avaldades 

putukale kas repellentset ehk peletavat või toksilist mõju (Ahuja et al. 2009). Kui üldiselt 

tuntaksegi neid  taimede kaitsemehhanismide ühe osana, siis ristõielistele spetsialiseerunud 

putukaliikidele on nad hoopiski atraktandid, meelitades munema ja toituma. Suurtes 

kogustes on nad kahjulikud nii inimestele kui loomadele (Bohinc, Trdan  2013). Taimes 

toimuv reaktsioon on üldjoontes järgmine: toituv putukas vigastab taimerakku, mis 

sisaldab glükosinolaati. Valdavalt sisaldavad glükosinolaate floeemi ja endodermise rakud. 

Nende rakkude vigastamisel vabanevad glükosinolaadid ning ühinevad taime 

parenhüümrakkudes sisalduva ensüüm mürosinaasiga, mille tagajärjel toimub 

glükosinolaatide hüdrolüüsi (Yamane et al. 2010).  Tekivad isotiotsünaadid, tiotsünaadid 

või nitriilid, mis vabanevad keskkonda ja just neil ongi kahjureid mõjutavad omadused  

(Fahey et al. 2001). Kuivõrd putukad on pika ühise ajaloo jooksul kohastunud paljude 

taimedele omaste kaitsemehhanismidega, siis ongi ristõieliste kultuuride kahjurid 

kohastunud glükosinolaatide ja nende laguproduktidega ning need annavad nüüd putukale 

vihjeid toidu ning munemispaikade olemasolu kohta (Meltsas 2018). 

 

1.4.1.2. Lenduvad ühendid 

Evolutsioon on kaasa toonud kõrgematele taimedele võime suhelda omavahel ning tajuda 

ümbritsevat keskkonda (Ahuja et al. 2009). Taimed on võimalised eraldama selliseid 

lenduvaid ühendeid ning nende segusid, mis on suunatud kas taimede omavaheliseks 

suhtlemiseks, taime ja patogeeni ja/või kahjuriga suhtlemiseks ning stressiga toimetulekul. 

Lenduvad ühendid vabanevad rohelistest lehtedest, pungadest, õitest ja õietolmust, kuid ka 

taimede juurtest (Jönsson et al. 2005; Hiltpold, Turlings 2012). Enamuuritud putukatega 

seotud taimelõhnadest on terpenoidid, lehe roheline lõhn, aminohapete derivaadid nagu 

fenüülpropanoidid ja bensenoidid. Lõhnapilve koosseis ja ulatus varieerub sõltuvalt 

genotüübist, fenoloogiast, taimeosast ja ööpäevasest rütmist (Dudareva et al. 2013). 

 Glükosinolaatide laguproduktide lõhnad moodustavad omaette rühma, millel on 

mitmesuguseid omadusi (Pichersky, Gershenzon 2002). Nii näiteks võivad ristõielised 

taimed glükosinolaatide lagunemisprotsessi käigus produtseerida toksilisi lenduvaid 

ühendeid. Sellised ühendid võivad olla repellentsed, nad mõjuvad putuka haistmis- ja 
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maitsmismeeltele peletavalt ja sunnivad putukat taimest eemale liikuma veel enne kui ta 

selle laskub (Bruce et al. 2005). Taimedes sisalduvad peletava toimega aineid jaotatakse 

kaheks – esimene rühm on puhtad repellendid, mis toimivad lõhnapilves liikuva putuka 

haistmisorganitele juba distantsilt ja peletavad eemale enne kui putukas on jõudnud 

taimeni. Selliste repellentsete omadustega on näiteks küüslauk või ka sibul (Allium cepa 

L.), mis peletab eemale lehetäisid ja kedriklestasid (Tetrancychus) distantsilt (Luik 2018). 

Teise rühma kuuluvad deterrendid, mida  putukas tajub alles siis kui on laskunud taimele ja 

on sellega kontaktis. Deterrentideks võivad olla taime sisalduvad sekundaarsed  

ainevahetusproduktid nagu terpeenid, flavonoidid, eeterlikud õlid ja alkaloidid. Näiteks 

suurel mungalillel ei hakanud väike-kapsaliblika röövikud üldse toituma (Jõgar et al. 

2011). Seega repellentide puhul on tegemist lenduvate ühenditega ja deterrentid on aga 

mittelenduvad ühendid, mida tuvastatakse otsekontaktil (Metspalu 2017). 

 

1.4.1.3. Vahad  

Paljusid taimi katab vahakiht, mis kaitseb liigsete veekadude eest, kuid pakub kaitset ka 

putukate ning haigustekitajate eest (Wójcicka 2014). Vaha reguleerib ka taimest lendavate 

ühendite koguseid, mis on putukate mõjutamisel (meelitavad, peletavad) teatavasti 

olulised. Neis protsessides on olulised nii vahakihi enda keemiline koostis kui ka tema 

füüsikalised omadused (Eigenbrode et al. 2000). Kuivõrd putukas teeb lehepinnale 

laskudes põhjaliku sensoorse uurimise enne, kui suised pinnasse surub või munemist 

alustab, siis on vaha keemilisel koostisel väga tähtis osa tema otsuse tegemisel hakata 

toituma või munema (Eigenbrode, Espelie 1995). Seega on nii taime katva vaha keemilisel 

koostisel kui ka vahakihi paksusel väga suur osa putuka valikuotsustuste tegemisel. 

Erinevate taimeliikide, sortide ja erimite vaha sisaldab erinevaid komponente ning koostis 

muutub koos taime kasvu ja arenguga ning seda mõjutavad nii ilmastikutingimused kui ka 

taimede pinnal elav mikrofloora (Luik 1997). Üldiselt kuuluvad vahad lipiidide rühma, nad 

lahustuvad alkoholis ja eetris. Vaha on tavaliselt segu rasvhapetest, estritest, alkaanidest ja 

teistest ühenditest, mis on vahas lahustunud. Vahakihis on ka vees lahustuvaid 

flavonoidseid glükosiide, aminohappeid, sekundaarseid ainevahetussaadusi 

(glükosinolaadid, furanokumariinid, alkaloidid) (Haliński  et  al.  2012).  
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Vahakihi paksus ja keemiline koostis mõjutavad eriti nende putuka toitumiskäitumist, kes 

igal juhul uurivad enne toimingute alustamist taime sobivust. Nagu varem märgitud, on 

selliseks putukaks suur-kapsaliblikas, kes laskub taimele ja trummeldab informatsiooni 

saamiseks taimelehte esijalgadega (Feltwell 1982). On teada näiteks, et paksema 

vahakihiga lehtedel raiskavad valmikud munemise- ja röövikud sobivate söömapaikade 

otsimisele märgatavalt rohkem aega kui vähesema vahakihiga taimeliikidel ja sortidel, 

mistõttu lüheneb nii munemis- kui toitumisaeg, selle tagajärjel väheneb järglaste hulk, kuid 

ka röövikute poolt omastatav toidukogu. Viimase tagajärjeks võib olla vastsel 

arengupidurdus ning järglaskonna eluvõime langus (Menshykova 2007).  

Lehe vahajas pind võib ka mehaaniliselt mõjutada putuka liikumist. Näiteks võib lehepinna 

mikrostruktuur vähendada putukate jalgade haardumist, mistõttu putukas võib libedalt 

lehepinnalt maha kukkuda. Näiteks võib selline saatus tabada hiilamardikaid (Meligethes 

spp.) ning on leitud, et nad valivad enam neid ristõieliste kultuure, mis on väiksema 

vahakihiga (Eigenbrode et al. 2000).  Vaha võib toimida  nii toitumise stimuleerijana kui 

ka deterrendina.  Uematsu ja Sakanoshita  leidsid juba 1989. aastal, et vaha mõjutas 

kapsakoi erinevatele kapsasortidele munemist, kusjuures vahajamate lehtedega sordid olid 

kahjuriresistentsemad. Eigenbrode ja Pillai (1998) arvates mõjutasid kapsakoi käitumist nii 

lehevahade keemiline koostis kui ka lehepinna füüsikalised omadused, mis omakorda 

sõltusid taime teistest karakteristikutest. Nad leidsid, et võrreldes mitteresistentsete 

kapsasortidega kulus kapsakoi röövikul resistentsetel sortidel tunduvalt rohkem aega lehel 

liikumisele ja toitumiskohtade leidmisele ning toidu manustamisele. Eigenbrode (1996) 

leidis, et kapsakoile resistentsemad kapsasortide vaha sisaldas rohkesti primaarseid 

alkohole, vähem aga n-alkaane, vabu rasvhappeid ja ketoone. 

  

1.4.2. Putuka reaktsioonid taimele 

Peremeestaime otsingul lähtuvad kahjurid peamiselt kolmest tegurist. Nendeks teguriteks 

on: a) taime keemiline koostis, sellest lähtuvalt lõhnad, mis mõjutavad haistmismeeli; b) 

taime välimus, selle värv ja intensiivsus, mida tajutakse nägemismeeltega; c) taktiilne ehk 

füüsiline kontakt taimega, mis tekib siis, kui kahjur maandub taime pinnale (Jankowska et 

al. 2011). Näiteks liblikalised leiavad tavaliselt potensiaalse peremeestaime üles sellest 

eralduvate lõhnade järgi. Liikudes lõhnapilves taime lähikonda, lisanduvad lõhnadele nüüd 
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nägemisstiimulid ning taime hakatakse eristama värvuse järgi. Lõpuks maandutakse 

taimele ning nüüd hakkavad putuka retseptoreid mõjutama kontaktstiimulid ning nüüd 

valitakse munemis- või toitumispaik sõltuvalt taime keemilisest koostisest (Jõgar et al. 

2008). Nagu eespool märgitud, reageerivad ristõielistele spetsialiseerunud putukad 

glükosinolaatide ja nende teatud lagunemisproduktidele (Jankowska et al. 2011). Üldiselt 

on teada, et putukate valikud sõltuvad ka peremeestaime sordist ning sisalduvatest  

ühendite kogustest ja seega on taimede atraktiivsus putukatele erinev.  

Selle selgitamiseks viisid Poola teadurid - Jankowska, Pobzinak ja Wiech (2011), 2002.-

2003. aastal läbi katse, kus nad uurisid kapsa kahjurite arvukust erinevatel kapsa sortidel. 

Katse tulemused näitasid, et mitte ükski kapsa sort ei olnud kõikidele kahjuritele 

resistentne. 2003. aastal oli selles katses võrreldes 2002. aastaga kapsa-tuhktäide arvukus 

märgatavalt kõrgem ning siis selgusid ka reljeefsemalt selle kahjuriliigi eelistused. Nad 

leidsid, et kapsa-tuhktäi eelistas hilise kapsa sorti ’Lennox’ võrreldes sortidega ’Hurricana’ 

ja ’Vestri’. 

Kapsaliblikate munemiskoha valikuid sõltuvalt kapsasordist on uuritud varasematel 

aastatel ka Maaülikoolis. Katsetest selgus, et nii suur- kui väike-kapsaliblika valmik hindab 

enne munemist peremeestaime sobivust, trummeldades lehe peal esijäsemega tehes nii 

kindlaks mitte ainult taimeliigi, vaid ka lehtede vanuse ning neil on sortide valikutes oma 

kindlad eelistused (Jõgar et al. 2008). Kuivõrd munemiskoha valik sõltus ka taime lehe 

vanusest, siis eelistatuimateks olid keskmise vanusega lehed. Katsest selgus, et suur-

kapsaliblika primaarne valik munemiks oli sort ’Krautkaiser’ ning sekundaarne valik sort 

’Lennox’. Samuti oli sort ’Krautkaiser’ meelepärane munemiskoht väike-kapsaliblikale 

(Metspalu et al. 2009).  

 

1.5. Köögiviljakultuuride loodushoidlik taimekaitse 

Loodushoidlikus taimekaitses tuleb arvestada sellega, et ka haigused, kahjurid ja umbrohud 

on aiakoosluse loomulik osa ning kogu kooslus talitleb üksteisest sõltuvalt (Luik et al. 

2007). Taimekaitse peaks olema eelkõige selline ennetav tõrje, mis hoiaks ära kahjurite 

masspaljunemised ning hoitaks nad allpool majanduslikku läviväärtust (Luik 2018). Nii 

näiteks saame ristõielisi köögivilja-kultuure kaitsta, kasutades selliseid agrotehnilisi 
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võtteid, millega soodustame taimede kasvu ja arengut ning loome kahjuritele ebasobivaid 

tingimusi (Metspalu, Hiiesaar 2002). Külvikord on sellise viljeluse, eriti aga 

mahepõllumajanduse tugisammas, milles on määratud nii kultuuride järjestus ja  

paigutamine selliselt, et see tagab kultuuride saagikuse ning on hea ka mullaviljakusele 

(Põldma, Luik 2010). Külvikorra planeerimisega saame vähendada kahjurite paljunemist ja 

vähendada patogeenide levikut, kusjuures köögiviljakultuuride külvikorra üks ring võiks 

olla vähemalt viis aastat (Põldma, Luik 2010). Tõrjeaspektist on oluline ka korralik 

mullaharimine. Sügava sügiskünniga tagatakse taimejäänuste ja talvituvate kahjurite 

viimine sügavamatesse mullakihtidesse, kust nad kevade saabudes ei saa välja ja hukkuvad 

(Metspalu, Hiiesaar 2002). Taimede kasvuaegne hooldamine on samuti oluline. 

Väetamisega parandatakse taimede toitumist. Umbrohtude vabal pinnal hästi väetatud taim 

on ja terve ja tugev ning suudab edukamalt kahjuritele ja haigustele vastu panna (Luik et 

al. 2007). 

Looduses hoiavad kahjustajaid kontrolli all röövtoidulised lülijalgsed (jooksiklased, 

lepatriinud, lühitiiblased jne), parasitoidid (kiletiivalised, kahetiivalised), aga ka haigusi 

põhjustavad mikroorganismid (bakterid, seened, viirused, pisieoselised). Ka nende 

soodustamine aitab hoida kahjureid kontrolli all (Luik et al. 2007). 

Keskkonnasäästlikke tõrjestrateegiaid on vahelduva eduga arendatud juba eelmisest 

sajandist. Valdavalt on need olnud suunatud kahjurite looduslike vaenlaste soodustamisele 

(Berndt, Wratten 2005). Mitmete mikroorganismide, eriti mullabakteri B. thuringiensis ja 

seene B.bassiana baasil on välja töötatud rida küllalt hästi toimivaid biopreparaate 

(Godfray 1994). Tuuma-, tsütoplasma- ja granuloosiviiruste baasil on välja töötatud 

metsakahjurite tõrjeks preparaate, mida on kasutatud näiteks Kanadas (Luik et al. 2007). 

Tähelepanu on pälvinud putukate kasvuregulaatorid, eriti hormoonid ning uuritud nendega 

putukate mõjutamise võimalusi (Audsley et al. 2000). Tulemusrikkad on olnud putukate 

feromoonide uuringud – neid osatakse sünteesida ning nende baasil on välja töötatud 

erinevate kahjuriliikide jaoks mitmeid toimivaid feromoonpüüniseid, millega saadakse 

jälgida kahjurite arvukust, nende fenoloogiat, aga rakendada ka väljapüügil (Metspalu 

2017).  

Putukate käitumisega manipuleerimise teeb võimalikuks asjaolu, et suhted toimuvad 

lõhnasignaalide kaasabil. Kasutades ära putukatele ülimalt meeldivalt lõhnavaid taimi, 

meelitatakse nad eemale kaitstavast kultuurist (püünistaimed), aga vastandina ka 
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ümbritsetakse või vaheldatakse kaitstav kultuur peletavalt lõhnavate taimedega, mille abil 

hoitakse kahjurid põhikultuurist eemal (Luik et al. 2007; Luik 2018; Metspalu 2017). 

Käitumist mõjutatakse ka sama kultuuri erinevate sortide või erinevates kasvustaadiumis 

olevate taimedega. Näiteks on kartulimardika (Leptinotarsa decemlineata Say), tõrjes 

kasutatud püünistena varasemaid või hilisemaid kartulisorte (Hiiesaar et al. 2012). Kaalika 

ja naeri kasvatamine koos valge peakapsaga vähendas viimasel oluliselt maakirpude 

arvukust (Kiis 2016). Õlirõigas (Raphanus sativus L.), raps ja rüps (Brassica rapa subsp. 

oleifera DC. Metzg.) hoidsid aga valge peakapsa taimed maakirbuvabad (Metspalu et al. 

2009). 

 

1.5.1. Tõrjekriteeriumid 

Tõrjekriteeriumit määratletakse kui kahjuri arvukuse taset, mille puhul tõrje rakendamine 

annab majanduslikku tulu ning sellele eelneb putukate seire ehk monitooring (Metspalu, 

Hiiesaar 2002). Tõrjekriteerium ja selle määramine on integreeritud taimekaitses (ITK) üks 

oluline osa, mille põhimõtted näevad ette, et enne reaalse taimekaitsetöö sooritamist 

viiakse läbi mitmeid ennetavaid võtteid (Hea taimekaitsetava... 2014). Nende võtete hulka 

kuuluvad:   seire ja riskihinnang; tõrjekriteeriumi määramine; ennetus (külvikord, 

kahjurikindlad sordid, elurikkuse suurendamine, vahekultuurid, püüniskultuurid); tõrje 

(püünised, looduslikud vaenlased) ning alles viimases järjekorras insektitsiidid 

(bioloogilised, keemilised) (Veromann 2018). Kaldaru (2009) viis läbi ITK tuntuse uuringu 

taimekasvatajate seas. Tulemustest selgus, et 44% vastanutest teadis ITK põhimõtteid 

pannes rõhku enam viljavaheldusele ja sertifitseeritud seemne kasutamisele,  kuid 43% ei 

olnud sellest teadlikud. Samuti tõdeti, et kahjuritõrje läbiviimine on pigem spontaanne kui 

etteplaneeritud ning kahjurite taseme eelnevast hindamise vajadusest ei teatud. Ligi 2⁄3 

küsitluses osalejatest leidisid, et ITK põhimõtete rakendamisel kuluksid ära riigipoolsed 

tugiteenused, eriti  mis puuduvatavad kahjustajate seiret ja teavitussüsteeme.  
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Tabel 1. Olulisimate kapsakahjurite tõrjekriteeriumid nii kahjurite arv taimel (tk) kui 

kahjurite asustuse (%) järgi Eestis. 
Kahjur Tõrjekriteerium: 

kahjureid taimel (tk) 

Tõrjekriteerium: 

kahjuri asustus (%) 

Kirjandusallikas 

Kapsakoi (Plutella 

xylostella L.) 

ühel taimel 5-10 röövikut 10-25% taimedest 

asustatud 

Põldma 2016; 

Jõgar 2015;  

Annuk, Kopp 2016; 

Metspalu, Hiiesaar 2002 

Suur-kapsaliblikas 

(Pieris brassicae L.) 

ühel taimel 5 röövikut 25% taimedest asustatud Põldma 2016; 

Jõgar 2015; 

Järvan 2013 

Väike-kapsaliblikas, 

(Pieris rapae L.) 

ühel taimel 5 röövikut 25% taimedest asustatud Põldma 2016; 

Jõgar 2015 

Kapsaöölane, (Mamestra 

(Barathra) brassicae L.) 

ühel taimel 1–2 röövikut 25% taimedest asustatud Põldma 2016;  

Jõgar 2015; 

Annuk, Kopp 2016; 

Järvan 2013 

Kapsa-tuhktäi, 

(Brevicoryne brassicae 

L.) 

1 m2  1-2 tuhktäi 

kolooniat 

10% taimedest asustatud Põldma 2016; 

Jõgar 2015; 

Järvan 2013 

Tabelis on toodud antud töös käsitlemist leidvate olulisimate kapsakahjurite 

tõrjekriteeriumid erinevate allikate põhjal. Paraku ükski väljatöötatud tõrjekriteerium ei ole 

universaalne, sest vajalik on selle kohandamine kohalikesse tingimustesse ja arvestamine 

antud oludega (Mänd et al. 2008). Näiteks putukate arvulise loendamisel põhinev 

tõrjekriteerium ei pruugi alati olla kindel näitaja. Näiteks pilvise ilmaga võivad kahjurid 

peitud mullas või taimelehtede all ning loend anna ühe väärtuse, kui päike välja tuleb, 

ilmuvad kahjurid taaskord taimedele ning olukord on hoopis teine. 

Ramsden et al. (2017) järgi nimetatakse tõrjekriteeriumit ka majanduslikuks 

läviväärtuseks, mida defneeritakse samuti kui kahjurite sellist taset, mille korral tõrje on 

vajalik, et vältida majandusliku kahju tekkimist. See väärtus aitab ühtlasi mõista kas antud 

hetkel on tõrje majanduslikult põhjendatud. Selle määramisel arvestatakse ka taime enda 

vastupanuvõimet kahjuritele, kahjuri võimaliku kahjustuse suurust taimel ning kahjuri 

peale kulutatava insektitsiidi kulu ja hulka. Inglismaal on paljudele kahjuritele antud 

väärtus välja töötatud, kuid meie tõrjekriteeriumitega võrreldes on erinevusi. Näiteks 

pistelise kontrolli käigus vaadeldakse seal talirapsi taimi ning kapsa-tuhktäide tõrje on 

põhjendatud kui 13% taimedest on asutatud kahjurite poolt,  suvirapsi puhul on selleks 4%. 

Meil on see aga ristõieliste kultuuride puhul 10 % (tabel 1).  
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2. MATERJAL JA MEETODIKA 

2.1. Katse korraldus 

Katse viidi läbi Eesti Maaülikooli Eerika katsepõllul 2018. aasta suvel. Kapsaste seemned 

külvati aprillikuus laboris 5x5x5 cm plastikust külvitopsidesse, mis olid asetatud 

standardsetele plastikkandikutele. Istikute ettekasvatamine toimus laboris pikas päevas (16 

tundi valgust ja 8 tundi pimedust), 20–22 °C juures. Nädal enne põllule istutamist hoiti 

taimed karastamiseks õues. Kapsas istutati põllule 16. mail. Katses oli kaks sorti –  

keskvalmiv ’Krautman’ ning hiline  ’Lennox’. Katse oli rajatud kolmes korduses ning iga 

katselapi suurus 2x2 m2. Kõiki katselappe ümbritses 1 m laiune mullariba. Igale katselapile 

istutati 9 valge peakapsa taime. Taimede vahe reas oli 50 cm ja ridade vahe 70 cm. 

Katselappide paigutus on esitatud tabel 2., kus sinise värviga on tähistatud hilise peakapsa 

ja rohelisega keskvalmiva peakapsa taimed. 

Tabel 2. Valge peakapsa katseskeem 2018.a. Eerika katsepõllul.  

       

 Hiline 

kapsas 

 

 Kesk. 

kapsas 

 

 Hiline 

kapas 

 

 

       
 Kesk. 

kapsas 

 

 Hiline 

kapsas 

 

 Kesk. 

kapsas 

 

 

       

 

2.2. Kahjurite loendus ja määramised 

Kahjurite loendusega alustati 25. juulil ning edaspidi loendati kord nädalas samal 

nädalapäeval kuni 5. septembrini. Loendamisel vaadeldi üle kõikide kapsataimede kõikide 

lehtede ülemised ja alumised küljed, fikseeriti kahjurid ja kasurid, nende liik ning loendati 
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arvukus. Igal vaatluspäeval eemaldati loendatud putukad lehtedelt, et vältida 

korduvlugemisi. Kahjurid hävitati ja kasurid tõsteti kõrvaltaimikule. 

Liigid, mida ei õnnestunud kohapeal määrata, viidi laborisse, kus kasutades binokulaari 

(Olympus SZ-CTV; Olympus Optical Co. Ltd, Japan), vastavaid määrajaid ning 

referentskogusid tuvastati morfoloogiliste tunnuste abil liik. Kapsa-tuhktäil loendati 

kolooniad. 

 

2.3. Andmetöötlus 

Kogutud materjali andmetest moodustati andmebaasid, kasutades arvutiprogrammi Excel. 

Statistiline analüüs teostati Statistica 13.3. programmiga. Erinevused putukate arvukuses 

erinevatel kapsasortidel leiti ühefaktorilise ANOVA (ühefaktoriline dispersioonanalüüs) 

abil, variantide omavahelisel võrdlemisel kasutati Tukey HSD testi (p<0,05). Putukate 

dünaamika analüüsil kasutati igal vaatluspäeval sortide võrdlusel T-testi. 

 

3. TULEMUSED JA ARUTELU 

3.1. Katsetaimedelt leitud putukate liigid ja arvukus 

2018. aasta suvel läbi viidud katses loendati kapsataimedelt kokku 2083 putukat. Nende 

arvukuse osakaalud on esitatatud joonisel 6. Kapsakahjurite loend oli järgmine: kapsa-

tuhktäi, kapsakoi, rohulutikad, väike-kapsaliblikas, suur-kapsaliblikas, kapsaöölane, 

kapsaleedik, maakirbud, hiilamardikad ja kapsakärbes. Suurema osa kahjuritest 

moodustasid kapsa-tuhktäid, kelle arvukus moodustas ligi 43% kogu loendist ning kelle 

puhul loendati kolooniad (kokku 900 kolooniat katseperioodi jooksul). Arvukuselt järgnes 

kapsakoi, kelle arvukus moodustas kogu loendist 21% ning loendatud isedite arv küündis 

443-ni ja kelle arengut soosis samuti soodne suvi. Augusti lõpus ja septembri alguses leiti 

küll peamiselt kapsakoi nukke, kuid need ei jõudnud nähtavasti oma arengut lõpetada ja 

saabuvate külmadega põlvkond hukkus. Nii kapsaleediku, hiilamardikate kui 

kapsakärbeste arvukus jäi üsna madalaks. Kasuritest olid esindatud sirelased, kiilassilmad 
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ja lepatriinud, kes on röövtoidulised putukad ning neid leiti peamiselt kapsa-tuhktäide 

kolooniates, kus nad toitusid aplalt antud kahjuritest.  

 

Joonis 6. Eerika katsepõllult 2018. aastal valge peakapsa taimedelt loendatud putukate jaotumine. Sinise 

värvusega on märgitud kahjurid ning rohelisega kasurid.  

 

3.2. Putukate keskmine arvukus erinevatel kapsasortidel katseperioodil 

Katseandmete analüüsi tulemused näitavad, et putukate (nii kahjurid kui kasurid kokku) 

arvukuse kujunemisel oli kapsasort statistiliselt oluline faktor (ANOVA; F1,4=32,4634; 

p=0,004689; joonis 7.). Variantide omavahelisest võrdlusest (Tukey HDS test, 

p=0,004873) selgus, et  keskvalmiva sordi taimedel oli statistiliselt usutavalt rohkem 

putukaid kui hilise sordi taimedel.   

kiilassilm, 59

lepatriinu, 9

sirelane, 134

rohulutikas, 236

hiilamardikas, 18

maakirp, 30

kapsa-tuhktäi; 
900

kapsakärbes; 21

kapsaöölane, 131

kapsakoi, 443

kapsaleedik, 18

väike-
kapsaliblikas; 48

suur-
kapsaliblikas; 36
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Joonis 7. Eerika katsepõllult 2018. aastal valge peakapsa taimedelt katseperioodi jooksul loendatud putukate 

korduste keskmine arv erinevatel kapsasortidel. Erinevad tähed tulpadel tähistavad statistiliselt usaldatavat 

erinevust (Tukey HSD test). Joonisele on kantud keskmine ja keskmine±standardviga. 

 

3.3.  Kahjurputukate arvukus  

Nagu selgus kõikide katseperioodil kogutud putukate analüüsist, nii ka kahjurite arvukusel 

oli oluliseks faktoriks kapsasort (ANOVA; F1,4= 34,9483; p=0,004099; joonis 8.). Selgus, 

et kahe katsevariandi omavahelisel võrdlemisel, oli keskvalmiva sordi taimedel statistiliselt 

usutavalt enam kapsakahjureid kui hilise sordi taimedel (Tukey HSD test, p=0,004280).  

 
Joonis 8. Eerika katsepõllult 2018. aastal valge peakapsa taimedelt katseperioodi jooksul loendatud kahjurite 

korduste keskmine arvukus erinevatel kapsasortidel. Erinevad tähed tulpadel tähistavad statistiliselt 

usaldatavat erinevust (Tukey HSD test). Joonisele on kantud keskmine ja keskmine±standardviga. 

a 

b 

a 

b 
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Tuginedes Jõgeva Ilmajaama andmetele (Keppart  2018), võib 2018. aasta suve 

iseloomustada järgmiselt: tegemist oli paljude aastate keskmisega võrreldes soojema ja 

kuivema suvega, kus sademete hulk oli 332 mm, mis on keskmisest 122 mm vähem ja 

aktiivne taimekasvatusperiood (ööpäeva keskmine õhutemperatuur, mis on püsivalt üle 10 

°C)  algas 6. mail ning kestis 140 päeva, mis on 10 päeva pikem keskmisest. Juunikuu ilm 

kujunes muutlikuks – esines temperatuuride kõikumisi, kuu alguses oli ka öökülmasid ning 

sademete jaotumine kaootiline, mistõttu valdavalt jäi rahuldamata põllu-ja aiakultuuride 

veevajadus. Juulikuu ehk heinakuu kujunes põuaseks ja kuumaks, sademete jaotumine oli 

ebaühtlane, see mõjutas ka taimekasvutingimusi Eestis erinevalt. Kuigi soojust taimedele 

jagus, isegi rohkem kui tarvis, nappis neil aga vett, mis mõjutas taimede kasvu ja arengut. 

Suve viimane kuu oli samuti soe, aga saabus ka kauaoodatud vihm. Sellised 

suvetingimused soosisid paljude putukate intensiivset paljunemist. Üks selline liik oli meie 

katses kapsa-tuhktäi. Katses oli ka selliseid liike, kelle esimese põlvkonna arvukus sõltub 

sisserändest. Üheks selliseks liigiks on kapsakoi (Metspalu 2017). Suur- ja väike-

kapsaliblika - kes on kaua aega, eriti eelmisel sajandil olnud meil olulised kapsakahjurid - 

populatsioonid on viimastel aastatel olnud allakäigul (Katrin Jõgari suulised andmed). 

Need on liigid, keda iseloomustab  kuni kümneaastased maksimumarvukuse tsüklid, kus 

maksimumiaastatel kujunevad välja olulised rüüsted (Jõgar et al. 2012). Antud katses oli 

nende arvukus taaskord küllaltki madal. Kapsaöölane on meil kohati kujunenud 

tavakahjuriks. Visa asukana esineb alati samadel põldudel ja aedades. Ta on võrdlemisi 

ebameeldiv kahjur, kuna juba mõni röövik kapsal võib saagi hävitada (Metspalu, Hiiesaar 

2000). Katseaastal jäi tema arvukus madalaks. Kapsastelt leiti ka suhteliselt palju 

rohulutikaid. Nende kahjustuste või esinemise kohta kapsastel seni andmeid ei olnud.   

 

3.3.1. Kapsa-tuhktäi (Brevicoryne brassicae L.) kolooniate arvukus  

Katseperioodil loendatud kahjuritest oli arvukaim kapsa-tuhktäi, kelle arvukuse erinevuses 

oli statistiliselt oluliseks faktoriks kapsasort (ANOVA; F1,4=69,9336; p=0,00118; joonis 

9.). Tukey HDS testile tuginedes on kapsa-tuhktäi arvukus kahe katsevariandi vahel 

(p=0,00131) statististiliselt usustavalt erinev.  
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Joonis 9. Eerika katsepõllult 2018. aastal valge peakapsa taimedelt katseperioodi jooksul loendatud kapsa-

tuhktäi (Brevicoryne brassicae L.) kolooniate korduste keskmine arvukus erinevatel kapsasortidel. Erinevad 

tähed tulpadel tähistavad statistiliselt usaldatavat erinevust (Tukey HSD test). Joonisele on kantud keskmine 

ja keskmine±standardviga. 
 

3.3.2. Kapsa-tuhktäi (Brevicoryne brassicae L.) kolooniate arvukuse dünaamika  

Kapsa-tuhktäi kolooniate arvukus oli putukate loenduse 1. päeval (25. juuli) mõlemas 

katsevariandis ühtviisi väike ning sortide võrdluses statistiliselt usaldusväärne erinevus 

puudus (T-test, p=0,739799; joonis 10.). Kahjuri arvukus hakkas tasapisi tõusma, kuid 

teisel vaatluspäeval (1. august) veel sortide võrdluses kolooniate arvukuses usaldusväärne 

erinevus puudus (T-test, p=0,846821). Siiski oli keskvalmival kapsal märgata kolooniate 

arvus minimaalne ülekaal. Alates 8. augusti vaatlustest hakkas kolooniate arv keskvalmival 

kapsal pidevalt ületama hilist kapsat. Nii oli 8. augusti analüüsil kolooniate hulk võrreldes 

hilise kapsasordiga statistiliselt usutavalt kõrgem keskvalmiva sordi kapsataimedel (T-test, 

p=0,002326).  

a 

b 
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Joonis 10. Eerika katsepõllult 2018. aastal valge peakapsa taimedelt katseperioodi jooksul loendatud kapsa-
tuhktäi (Brevicoryne brassicae L.) kolooniate keskmise arvukuse dünaamika erinevates katsevariantides. 

Erinevad tähed tulpadel tähistavad variantide vahelist erinevust. Joonisele on kantud ± standardviga. 

Horisontaaljoon tulpade kohal näitab, millist paari omavahel T-testiga võrreldakse. 

 

Augusti keskel (15. august) saavutas see kahjur keskvalmival sordil oma maksimaalse 

arvukuse, kusjuures vahe hilise sordi taimedega on märkimisväärselt suur (T-test, 

p=0,007499). Samal ajal oli hilisel kapsasordil kolooniate hulk, võrreldes eelnevate 

vaatlustega, hakanud vähenema. Viiendal vaatlusnädalal (22. august)  hakkas kapsa-tuhktäi 

kolooniate arvukus ka keskvalmival sordil vähenema, kuid jäi endiselt hilise kapsasordiga 

võrreldes usaldusväärselt kõrgemaks (T-test, p=0,040680). Augusti lõpus (29. august) oli 

kapsa-tuhktäi arvukus kummalgi kapsasordil langustrendil, kuid samas säilis endiselt 

usaldusväärselt suurem arvukus keskvalmival kapsal (T-test, p=0,040966). Katseperiood 

lõppes 5. septembril, siis oli kapsa-tuhktäi arvukus tunduvalt kahanenud mõlemas 

katsevariandis, jäädes üsna tagasihoidlikuks ning statistiliselt usutavat erinevust kahe 

katsevariandi vahel ei ilmenud (T- test, p=0,587914). 

Kuiv ja kuum suvi loos ideaalsed tingimused kapsa-tuhktäi paljunemiseks. Kuna kapsa-

tuhktäi on ektotermiline organism, st. kehatemperatuur sõltub väliskeskkonnast, siis tema 

arengus on temperatuur oluline tegur.  Soh et al. (2018) leidsid, et kapsa-tuhktäi 

populatsiooni arenguks oli optimaalne temperatuur vahemikus 20 – 30 °C, kuid juba 35 °C 

0

10

20

30

40

50

60

70

80
keskvalmiv

hiline

a a

a

a

a

b

a

b

a

b

a

b

a a

K
ap

sa
-t

u
h
k
tä

id
e 

k
o
lo

o
n
ia

te
 k

es
k
m

is
e 

ar
v
u
k
u
se

 d
ü
n
aa

m
ik

a
 



37 
 

temperatuuril oli areng pärsitud. Täiskasvanud isend on paksema vahakihiga ja tema pole 

niivõrd tundlik temperatuuride suhtes kui vastne, kelle keha katab õhem vahakiht (Smith 

1999). Antud katseperioodi iseloomustasid juulikuised kõrged õhutemperatuurid. See 

kajastub ka esimeste vaatluste suhteliselt väikeses kapsa-tuhktäi kolooniate arvus. Samas 

võis märgata ka, et kolooniad olid väikese kapsa-tuhktäide arvuga. Augustis temperatuurid 

mõnevõrra langesid, kuid olid kapsa-tuhktäi arenguks soodsad ning nüüd oli kolooniates 

paljunemisaktiivsus kõrge. Arvestada tuleb sedagi, et kapsa-tuhktäi areneb meil suve 

esimesel poolel teistel ristõielistel taimedel, enamasti umbrohtudel ning suve lõpupoole 

tullakse kapsapõllule (Metspalu, Hiiesaar 2000).  

Kapsa-tuhktäi leiab oma peremeestaimed üles taime lehtedest eralduvate lõhnade abil. 

Fenwick et al. (1983), kes uurisid juba eelmisel sajandil kapsa-tuhktäi ja ristõieliste 

taimede vahelisi suhteid, leidsid et  just taimes sisalduvad glükosinolaadid stimuleerivad 

kapsa-tuhktäi toitumist. Samas on teada, et taime liikide, erimite, sortide jne. keemiline 

koostis on alati mõnevõrra erinev. Sellel oli kindlasti oma roll, miks antud katses valis 

kapsa-tuhktäi meelsamini keskvalmivat kapsasorti.  

Taimede valikul võivad kapsa-tuhktäid mõjutada taimes leiduvad toitained, taimsed 

allomoonid, toitumise stimulantide või deterrentide olemasolu (Gorür et al. 2005). Samas 

mängivad valikul olulist osa ka taimelehe füüsikalised omadused. Kuigi valitud taimes 

võib leiduda ka mõni kapsa-tuhktäile vastuvõetamatu omadus, võib ta siiski jääda sellele 

taimele, kuid tema areng on tavaliselt pidurdatud ja järglaskond väike (Gibson, Rice 1989). 

Kuna vahakiht kaitseb taimi liigse aurustumise eest, siis õhema vahakihiga taimed on 

tundlikud vee puuduse suhtes. Veepuuduses olev taim aga hakkab sellises stressiolukorras 

indutseerima ühendeid enda kaitseks. Cole ja Riggall (1992) on leidnud seose, et 

veepuuduses olevad õhukese vahakihiga taimed on resistentsemad kapsa-tuhktäile tänu 

sellistes tingimustes toodetud ühenditele. On leitud, et kapsa-tuhktäi ja peremeestaime 

vahel on tihe side ning isegi  väikesed muutused peremeestaime seisundis või struktuuris 

võivad mõjutada koloonia arengut  (Souto et al. 2012). 

Kapsa-tuhktäide arvukus ületas keskvalmival kapsal tõrjekriteeriumi (1-2 kolooniat/m2) 

esimest korda 8. augustil, mil kolooniate hulk oli keskmiselt ühel 1 m2 1,2 tuhktäi 

kolooniat. See tähendab, et 8. augustil oleks olnud põhjendatud kapsa-tuhktäide vastu 

insektitsiidi kasutamine. Juba järgmiseks vaatluseks oli keskvalmival kapsal kapsa-

tuhktäide keskmine arv 1 m2 kasvanud juba 1,7 juurde, mil samuti oleks tõrje olnud 
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põhjendatud. Ka 22. augusti seisuga ületas kapsa-tuhktäi kolooniate hulk sordil ’Krautman’ 

tõrjekriteeriumi ning  tõrje oleks olnud vajalik. Edaspidi aga tõrjekriteeriumit enam ei 

ületatud, hilisel peakapsal aga  kapsa-tuhktäide arvukus ei ületanud kogu katseperioodil 

jooksul tõrjekriteeriumit. 

 

3.3.3. Rohulutika (Lygus sp.) arvukus  

Rohulutikaid ilmusid suve teisel poolel, arvukamalt leidus neid keskvalmiva sordi 

taimedelt. Katseandmete analüüsist selgus, et rohulutikate arvukuses oli kapsasort 

statistiliselt oluline faktor (ANOVA; F1,4=23,1344; p=0,008586) ehk siis rohulutikate 

arvukus sõltus kapsasordist. Katsevariantide vahelist rohulutikate arvukuse statistiliselt 

usaldusväärset erinevust kinnitas Tukey HDS test (p=0,008750; joonis 11.). 

 
Joonis 11. Eerika katsepõllult 2018. aastal valge peakapsa taimedelt katseperioodi jooksul loendatud 

rohulutikate (Lygus sp.) korduste keskmine arvukus erinevatel kapsasortidel. Erinevad tähed tulpadel 

tähistavad statistiliselt usaldatavat erinevust (Tukey HSD test). Joonisele on kantud keskmine ja 

keskmine±standardviga. 
 

3.3.4. Rohulutika (Lygus sp.) dünaamika  

Katseperioodi alguses (25. juuli ja 1. augusti analüüsid) oli rohulutikate arvukus madal 

ning ei olnud kummalgi vaatlusel statistiliselt usutavalt erinev kahe katsevariandi vahelisel 

võrdlusel (T-test, p˃0,05; joonis 12.). Kuid järgnev (8. august) analüüs näitas, et 

rohulutikate arvukus oli tõusnud mõlemas katsevariandis, kuid statistiliselt oluliselt 

a 

b 
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rohkem püüti neid keskvalmivalt kapsalt (T-test, p=0,026536). Järgmisel, 15. augusti 

loendusel jäi arvukus kummaski katsevariandis eelmise analüüsil saadud tulemustega 

üsnagi samale tasemele ning oli variantide vahelises võrdluses statistiliselt usutavalt erinev 

(T-test, p=0,027111). Seevastu 22. augusti loenduse tulemused ei saanud statistilist 

kinnitust arvukuse erinevusele kahe katsevariandi vahel (T-test, p=0,151129). Kui hilisel 

kapsalt püütud rohulutikate arvukus jäi  sellel vaatluspäeval eelmise kahe püügiga enam-

vähem samale tasemele, siis keskvalmival sordil oli märgata langustrendi. Kuid suve lõpus, 

29. augustil, toimus rohulutikate arvukuses hüppeline tõus – rohulutika arvukus saavutas 

maksimaalse arvukuse küll mõlemas katsevariandis, kuid suurem oli tõus keskvalmival 

sordil. T-test (p=0,005274) kinnitas statistiliselt usutavat erinevust kahe katsevariandi 

vahel. Viimasel loendusel oli arvukus langenud  väga madalale ning statistiliselt usutav 

erinevus kahe katsevariandi vahel puudus (T-test, p=0,851237). 

Joonis 12. Eerika katsepõllult 2018. aastal valge peakapsa taimedelt katseperioodi jooksul loendatud 

rohulutikate (Lygus sp.) keskmise arvukuse dünaamika erinevates katsevariantides. Erinevad tähed tulpadel 

tähistavad variantide vahelist erinevust. Joonisele on kantud ± standardviga. Horisontaaljoon tulpade kohal 

näitab, milliseid paare omavahel T-testiga võrreldi. 
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Katses esines peamiselt kaks rohulutika liiki: kartuli-rohulutikas (Lygocoris pabulinus L.) 

ja niidu-rohulutikas (L. rugulipennis Poppius). Nad talvituvad vastavalt liigile, kas munana 

(kartuli-rohulutikas) või valmikuna (niidu-rohulutikas). Kevadel areneb esimene põlvkond 

rohulutikaid liblikõielistel rohttaimedel või ka viljapuuaedades õiepungadel ja noortel 

lehtedel. Teine põlvkond rändab aga põllulkultuutidele (Metspalu, Hiiesaar 2002). Kuna 

kevad võib mööduda rohulutikatel ka viljapuuaedades, siis juhul kui need on umbrohtunud, 

võivad nad sinna jäädagi, seal areneb ka teine põlvkond ning migratsioone ei võetagi ette, 

vastasel juhul on ränded aga obligatoorsed (Groot et al. 2003). Niisiis, antud katses 

kapsastele ilmunud rohulutikad oli nähtavasti teine põlvkond, kes tuli küpsussöömale 

kapsastele.  

Sügisel, kui päevapikkus lüheneb ja ilmad jahenevad, minnakse, olenevalt liigist, kas 

munema talvituvaid mune või siis valmikuna talvituma (Groot et al. 2003). Kuigi 

rohulutika valmikud on meil tavaliselt põldudel augusti lõpus ja septembris, ilmusid nad 

2018. aastal kapsastele juba augusti esimesel poolel. Üheks põhjuseks võis olla see, et 

kuiva suve tõttu valmisid kapsakatse lähikonna põldudel teraviljad varakult, ka niideti 

ümbritsev rohustu. Katsepõlluga külgnes hirsipõld, mis samuti valmimise käigus kaotas 

rohelise lehistu. Seega halvenesid rohulutikate toitumistingimused ning ilmselt just seetõttu 

oli surve kapsastele suurem. Samuti võib arvata, et tavalisest soojem ja kuivem 2018. aasta 

suvi kiirendas ka rohulutiklaste arengut, mistõttu valmikud ilmusid varakult põllule. 

Rohulutikad kahjustavad meie põllukultuuridest sügisel eriti kartulit, kuid kapsastele nad 

olulist kahju teadaolevalt kunagi tekitanud ei ole. Ka antud katses võis kapsaste välimistelt 

lehtedelt märgata väikesi imemislaike, mis aga kapsapeade arengule märkimisväärset mõju 

ei avaldanud.  

Rohulutikate söögisedelis tavaliselt valget peakapsast ei märgitagi, mistõttu nende tõrjet 

köögiviljakultuuridel ei korraldata ning tõrjekriteeriumit välja töötatud ei ole. 
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3.3.5. Kapsakoi (Plutella xylostella L.) arvukus  

 

Kapsakoide arvukuse analüüsist ei ilmnenud, et kapsasort oleks nende kahjurite arvukuse 

statistiliselt usaldusväärseks faktoriks (ANOVA; F1,4=0,2034, p=0,675332; joonis 13.) 

ning statistiliselt usaldusväärset kinnitust kahe katsevariandi vahelisest erinevusest Tukey 

HDS test ei andnud (p=0,675516). 

 
Joonis 13. Eerika katsepõllult 2018. aastal valge peakapsa taimedelt katseperioodi jooksul loendatud 

kapsakoi (Plutella xylostella L.) korduste keskmine arvukus erinevates katsevariantides. Samad tähed 

tulpadel tähistavad variantide vahelise erinevuse puudumist. Joonisele on kantud keskmine ja 
keskmine±standardviga.  

 

 

3.3.6. Kapsakoi  (Plutella xylostella L.) dünaamika  

Kapsakoi arvukus oli kõrgem katseperioodi alguses ja  andmete analüüsil ilmnesid 

statistiliselt usutavad erinevused - kapsakoisid leiti enam keskvalmiva sordi taimedelt 

kolmel esimesel vaatluskorral ning arvukused olid usaldusväärselt erinevad kõigi nende 

vaatlustel saadud andmete võrdluses (kõikidel võrdlustel p<0.05, T-test; joonis 14.). 

Olukord muutus augusti keskpaigast alates, kus kapsakoi arvukus oli mõlemas 

katsevariandis pideval langustrendil ning kuni vaatlusperioodi lõpuni variantide võrdlustes 

statistiliselt usaldusväärsed erinevused puudusid (T-test, p˃0,05).  

a 

a 
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Joonis 14. Eerika katsepõllult 2018. aastal valge peakapsa taimedelt katseperioodi jooksul loendatud 

kapsakoi (Plutella xylostella L.) keskmise arvukuse dünaamika erinevates katsevariantides. Erinevad tähed 

tulpadel tähistavad variantide vahelist erinevust. Joonisele on kantud ± standardviga. Horisontaaljoon tulpade 

kohal näitab, millist paari omavahel T-testiga võrreldakse. 

 

Kapsakoi on maailmas väga levinud kapsakahjur, mistõttu on ta olnud paljude teadlaste 

uurimisobjektiks juba pea sajandi vältel. Gupta  ja Thorsteinson leidsid juba 1960. aastal, 

et selle kahjuri munemisprotsessi on kaasatud nii taime struktuur kui lõhnad. Nad leidsid, 

et munemiskohtade valikul mängib osa lehtede struktuur ning kortsus lehed on eelistatud. 

Ka antud katses olid sordi ’Krautman’ lehed  võrreldes sordiga ’Lennox’ lopsakamad ja 

voldilisemad.  

Oluline on kapsakoile ka lehtedel olev vahakihi paksus. Uuringud on näidanud, et nii 

vahakihi paksus kui ka tema keemiline koostis mängivad olulist rolli nii kapsakoi 

valmikute munemispaikade aktsepteerimises kui ka röövikute toitumises ning kapsakoile 

resistentsemad kapsasordid olid paksema vahakihiga (Naranjo et al. 2008) ning selle 

keemiline koostis erines mitteresistentsete sortide omast (Eigenbrode, Pillai 1998). Ka 

antud katses olid hilise kapsasordi lehed kaetud paksema vahakihiga kui keskvalmival 

kapsasordil ning seetõttu nähtavasti kapsakoi valmikud valisid munemiseks meelsamini 

õhema vahakihiga sorti.  
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Arvukad uuringud on näidanud, et ristõielistes esinevad  sinigriin, sinalbiin ja 

glükoheiroliin on kapsakoi vastsetele spetsiifilised toitumisstimulaatorid. Eigenbrode ja 

Pillai (1998) leidsid, et kapsakoi valmikute munemist ning röövikute toitumist stimuleerib 

ristõielistes sisalduv sinigriin. Samuti selgitasid nad resistentsuskatsetes, et resistentsed 

sordid sisaldasid deterrentset ühendit amüriini ja primaarseid alkohole, mis esinesid 

suuremates kontsentratsioonides kui tavalistes mitteresistentsetes sortides. Ilmselt määrab 

kapsakoi taimevaliku mitme faktori koostoime ning selles osalevad nii taimest eralduvad 

sekundaarsed ühendid (atraktandid, repellendid) kui ka taime toiteväärtus (suhkrud, 

aminohapped, valgud, vitamiinid, steroolid, fosfolipiidid) (Hsaio 1985). 

Meie katse andsid teavet ka kapsakoi rände kohta. Kõige arvukamalt oli teda kapsastel 

juuli lõpus, hiljem oli arvukus pideval langustrendil, mis näitab seda, et suvel uusi 

sisserändeid ei toimunud. Kapsakoi dünaamika jälgimine näitab, et juulis leitud kapsakoi 

vastsed olid kevadel sisse rännanud liblikate meil arenenud järglaskond. Kuna munast 2. 

kasvujärguni läheb paar nädalat on loogiline, et ulatuslik sisseränne pidi meil toimuma 

juuni lõpus. Kapsakoi  ei  talvitu  karmi  kliimaga  paikades ning  migreerub kevaditi 

lõunatuulte abil taas ka põhjapoolsetele aladele (Dosdall et al. 2001). 

Tuleb märkida, et seoses rapsipindade ulatusliku kasvuga on kapsakoi esimesele 

põlvkonnale tulnud juurde peaaegu piiramatu toiduressurss. Seetõttu võib suureneda 

kapsakoi kahjustuste oht kapsakultuuridele (Miil 2009). Kevadisel sisserändel leiavad 

liblikad soodsad munemispaigad rapsil või siis ka teistel õlikultuuridel ning teine põlvkond 

läheb peakapsale – oma eelistatuimale toidutaimele.   

Katsetulemustest selgus, et kapsakoisid leiti keskmiselt iga taime pealt 4 isendit. See jääb 

aga alla tõrjekriteeriumi ning tõrje ei ole põhjendatud.  

 

3.3.7. Väike-kapsablika (Pieris rapae L.) munakurnade arvukus  

Väike-kapsaliblika röövikuid leiti katseperioodi jooksul kõikidelt kapsastelt vähe ning läbi 

viidud andmeteanalüüsist selgus, et nende arvukuses ei ole kapsasort statistiliselt 

usaldusväärne faktor (ANOVA; F1,4=5, p=0,089009; joonis 15.). Katsevariantide vahel 

puudunud erinevust kinnitas Tukey HDS test (p=0,089200). Kuigi arvukuse võrdluses 

statistiliselt usaldusväärseid erinevusi ei olnud, siiski tuleb märkida, et  ka selle putukaliigi 

puhul oli mõningane tendents keskvalmiva kapsasordi kasuks.  
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Joonis 15. Eerika katsepõllult 2018. aastal valge peakapsa taimedelt katseperioodi jooksul loendatud väike 

kapsaliblika (Pieris rapae L.) munakurnade korduste keskmine arvukus erinevates katsevariantides. Samad 

tähed tulpadel tähistavad variantide vahelise erinevuse puudmist. Joonisele on kantud keskmine ja 

keskmine±standardviga. 

Väike-kapsaliblikat teatakse kui olulist ristõieliste kultuuride kahjurit, kes meil annab suve 

jooksul kaks põlvkonda (Jõgar et al. 2011). Noored vastsed toituvad kapsalehe välimistel 

lehtedel, hiljem poevad kapsapead katvate lehtede vahele, kus reostavad kapsapea 

väljaheidetega. Peremeestaime tunnevad nad ära ristõielistele iseloomulike sinepiõlide 

lõhna järgi (Masiunas, Eastman 1999), kuid seal on ka paljud teised mõjurid, mis võivad  

liblikate paljunemispaiga valikus teha korrektiive (Eigenbrode et al. 1991). Emasliblikal 

lasub suur vastutus leida paljudes üheaegselt toimivates vihjete rägastikus üles temale 

sobivad vihjed, need järjestada ja teha otsustused, kas alustada munemist või lahkuda uue 

sobivama taime otsingule (Lund et al. 2019). Emasliblika otsustustel on kriitiline tähtsus, 

sest munast koorunud vastne on alguses piiratud liikumisraadiusega ja võimeline edukalt 

arenema vaid tema jaoks täisväärtuslikul toidutaimel (Hern et al. 1996). Seega on ka väike-

kapsaliblika munemiskohtade valikul oluline taimede keemiline koostis.  Lund et al. 

(2019) leidsid et eriti oluline on valikul taime lämmastikusisaldus. Mida 

lämmastikurikkam on taim, seda intensiivsem oli munemine. Nagu teiste kahjuritegi puhul, 

mängib ka väike-kapsaliblika valikutes osa ka kapsataimedel oleva vahakihi paksus, sest 

liblikale vajaliku informatsiooni kättesaamine võib olla paksu vahakihi puhul raskendatud.  

a 

a 
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Antud katses oli väike-kapsaliblika röövikuid kogu katseperioodil siiski sedavõrd vähe, et 

kapsasortide võrdluse tulemuste põhjal suuri järeldusi teha ei saa. Ka puudus variantide 

võrdluses usaldusväärne erinevus. Siiski avaldus väike tendents keskvalmiva kapsasordi 

kasuks. 

Väike-kapsaliblika arvukus ei ületanud tõrje kriteeriumit katseperioodi jooksul.  

 

 3.3.8. Suur-kapsaliblika (Pieris brassicae L.) munakurnade arvukus  

Suur-kapsaliblika katseandmete analüüsi tulemustest järeldub, et kapsasort ei olnud kahjuri 

arvukuse võrdluses statistiliselt usaldusväärseks faktoriks (ANOVA; F1,4=1,512500, 

p=0,286146; joonis 16.). Kahe katsevariandi vahelist statistiliselt usutavaid erinevusi 

Tukey HDS test ei kinnitanud (p=0,286146).  

 
Joonis 16. Eerika katsepõllult 2018. aastal valge peakapsa taimedelt katseperioodi jooksul loendatud suur-

kapsaliblika (Pieris brassicae L.) munakurnade korduste keskmine arvukus erinevates katsevariantides. 

Samad tähed tulpadel tähistavad variantide vahelise erinevuse puudumist. Joonisele on kantud keskmine ja 
keskmine±standardviga. 

 

Suur-kapsaliblika röövikud on oligofaagid, keda võib leida toitumas viie erineva 

sugukonna taimedelt. Eelistatakse siiski valget peakapsast (Feltwell 1982). Majandusliku 

kahju põhjustavad lehti söövad vastsed (Hasan 2008).  

a 

a 
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Suur-kapsaliblika valmik leiab teda huvitava taime üles sellest erituvate sinepiõlide lõhna 

järgi. Liblikas laskub taimele ning tunnetab juba pinna kõndimisel ära, kas tasub munema 

hakata, sest pinnaühendid kas aktiveerivad või pärsivad liblika kehal olevate retsptorite 

kaudu seda tegevust (Feltwell 1982). Värvusele reageerimine seostub enamasti samuti 

pinna keemiliste stiimulitega. Näiteks suur-kapsaliblika munemisaktiivsuse uurimisel eri 

värvusega pindadel selgus, et maksimaalselt muneti just rohelisele ristõieliste ühendeid 

sisaldavale pinnale (Luik 2018). Igal sordil ja erimil on mõnevõrra erinev keemiline 

koostis. Kuna taimes sisalduvad keemilised ühendid on informatsiooni allikaks, siis nende 

järgi valibki suur-kapsaliblika valmik oma järglaskonnale sobiva toitumiskeskkonna (Jõgar 

et al. 2012).  

Suur-kapsaliblikas oli katseaastal madalseisus ning kapsastelt leiti vähe munakurnasid. 

Kuna vaatlused kestsid juulist septembrini ja igal vaatlusel munakurnad eemaldati, siis 

munakurnadest röövikuid ei jõudnudki areneda. Kuigi korduste keskmisena oli selles 

katses arvukus mõnevõrra suurem hilisel kapsasordil, siiski erinevates kordustes oli 

varieeruvus sedavõrd suur, et mingeid üldistusi on siin raske teha. Kuid varasematest 

Maaülikoolis läbi viidud uuringutest on teada, et suur-kapsaliblikas valib võimaluse korral 

hilist kapsasorti ’Lennox’ (Jõgar et al. 2012). 

Suur-kapsaliblika arvukus jäi alla tõrjekriteeriumit.  

 

3.3.9. Kapsaöölase (Mamestra brassicae L.) röövikute arvukus 

Andmeanalüüsist selgub, et kapsaöölase arvukusel kujunemisel ei olnud kapsasort 

statistiliselt usaldusväärseks faktoriks (ANOVA; F1,4=0,63656, p=0,469641; joonis 17.). 

Kinnitust kahe katsevariandi vahelisele statistilisele usutavusele erinevusele Tukey HDS 

test ei andnud (p=0,469870). 
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Joonis 17. Eerika katsepõllult 2018. aastal valge peakapsa taimedelt katseperioodi jooksul loendatud 

kapsaöölase (Mamestra brassicae L.) röövikute korduste keskmine arvukus erinevates katsevariantides. 

Samad tähed tulpadel tähistavad variantide vahelise erinevuse puudumist. Joonisele on kantud keskmine ja 

keskmine±standardviga. 

 

Kapsaöölane võib mõnelgi aastal olla väga arvukas ning tekitada kapsakasvatuses suurt 

kahju (Ploomi et al. 2009). Polüfaagse kahjurina on rööviku toidusedelis terve rida 

taimeliike, kuid võimaluse korral eelistab kapsast (Metspalu, Hiiesaar 2000). Kuna 

nooremates kasvujärkudes vastsed toituvad kapsa välimistel lehtedel, siis suudab taim 

tavaliselt kahjustuse kompenseerida, vanemate kasvujärkude röövikud teevad aga 

kapsapeades olulist hävitustööd ja vähendavad saaki märkimisväärselt (Shelton et al. 

1990). Kapsaöölase valmik toimetab hämarikus ning seetõttu valib munemiskohti 

taimelõhnade abil ning nägemine mängib väiksemat rolli (Rojas et al. 2000). 

Munemispaiga valikul on tähtis lehe morfoloogia aga ka taimes sisalduvad ühendid 

(glükosinolaadid, flavonoidid, taime lõhnad, vaha jne.) Nende faktorite kombinatsioon kas 

motiveerib liblikat munema ning vastset toituma või peletab eemale (Onyilagha et al. 

2004). 

Kapsaöölaste arvukus oli katsekapsastel madal. Röövikuid leidsime kapsapäid kahjustamas 

juba augusti alguses. Hilise ja varase sordi võrdluses ei olnud olulisi erinevusi, kuigi 

mõnevõrra rohkem vastseid leidsime keskvalmivalt sordilt. Maaülikoolis varem läbi viidud 

kapsaöölase kapsasortide valiku katses (Ploomi et al. 2009) leiti samuti, et see kahjur ei 

teinud märkimisväärselt vahet keskvalmivate ja hiliste kapsasortide vahel.  

a 
a 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/aab.12100#aab12100-bib-0032
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Vähese arvukuse üheks põhjuseks oli kindlasti see, et kapsaöölase arvukus on praegu 

Eestis madalseisus (Luule Metspalu suulised andmed). Kuid arvestada tuleb ka sellega, et 

Metspalu ja Hiiesaare (2000) andmeil vajavad liblikad pidevalt õistaimede nektarit, 

vastasel korral lüheneb nende eluiga ja väheneb viljakus. Meie katsekultuuride lähikonnas 

oli õitsevaid taimi vähe ning liblikatel toitu kasinalt.  

Arvukuse hindamine näitas, et kapsaöölase röövikute arvukus ei ületanud katseperioodi 

jooksul tõrjekriteeriumit.  

 

3.4. Kasurputukate arvukus  

Katseandmete analüüsist selgus, et kasurite arvukuses oli kapsasort statistiliselt oluline 

faktor (ANOVA F1,4=8,557; p=0,043018; joonis 18.) Katseperioodil leitud kasurid 

(sirelased, kiilassilmad, lepatriinud) valisid meelsamini keskvalmiva sordi taimi, kus neil 

leidus rohkem toitu, eriti kapsa-tuhktäi, aga ka teiste kahjurite munade ja noorte vastsete 

näol. Statistiliselt usutavad oli kahe katsevariandi vahel kasurite arvukuse erinevused 

(Tukey HDS test, p=0,043182). 

 

Joonis 18. Eerika katsepõllult 2018. aastal valge peakapsa taimedelt katseperioodi jooksul loendatud kasurite 

korduste keskmine arvukus erinevatel kapsasortidel. Erinevad tähed tulpadel tähistavad statistiliselt 

usaldatavat erinevust (Tukey HSD test). Joonisele on kantud keskmine ja keskmine±standardviga. 
 

a 

b 
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Kapsastel leiti sirelase ja kiilassilmade vastseid ning lepatriinusid. Neist kahe esimese 

puhul tarbivad loomset toitu vastsed, kuna valmikud toituvad õietolmust ning nektarist. 

Lepatriinudel toituvad saakloomadest, nii vastsed kui valmikud. Sirelased toituvad 

valmikuna õitel, aga munevad lehetäide kolooniate lähedusse, kus vastsed aplalt hävitavad 

nii lehetäisid kui ka teisi putukaid, kellest jõud üle käib (Luik 2018). 

 

3.4.1.  Kiilassilma (Chrysopidae) vastsete arvukus  

Meie leidsime kapsastelt kahte kiilasilma liiki: harilik kiilassilm (Chrysopa carnea 

Stephens) ja seitsmetäpiline kiilassilm (C. septempunctata Wesmael), kuid ülekaalukalt 

rohkem oli esimest liiki. Kuna vastsete toitumine on neil sarnane, siis tulemustes 

käsitletakse neid liike koos. 

Loendatud kiilassilmade katseandmete analüüsi tulemused kinnitavad, et kapsasort ei 

olnud nende arvukuse kujunemisel statistiliselt usutav faktor (ANOVA; F1,4=1,80597, 

p=0,250158; joonis 19.). Tukey HDS testil teostatud analüüs näitas, et katsevariantide 

vahel statistiliselt usaldusväärset  erinevust ei esinenud (p=0,250384). 

 
Joonis 19. Eerika katsepõllult 2018. aastal valge peakapsa taimedelt katseperioodi jooksul loendatud 

kiilassilmade (Chrysopidae) korduste keskmine arvukus erinevatel kapsasortidel. Samad tähed tulpadel 
tähistavad statistiliselt usaldusväärse erinevuse puudumist (Tukey HSD test). Joonisele on kantud keskmine 

ja keskmine±standardviga. 

 

 

 

a 

a 
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3.4.2. Kiilassilma (Chrysopidae) vastsete dünaamika  

Alljärgnevalt analüüsitakse kiilassilma vastsete kui enamesinenud kasuriliigi arvukuse 

dünaamikat. Esimese vaatluspäeva (25. juulil) tehtud loendusel saadud materjali  

andmetöötlusest selgus, et kiilassilma arvukus oli katse alguses küll mõlemas variandis 

madal, kuid mõnevõrra rohkem leiti neid hiliselt peakapsalt ning arvukuse võrdluses oli 

see kahe katsevariandi vahel statistiliselt usutavalt erinev (T-test; p=0,035169; joonis 20.). 

Järgnenud loenduspäeval (1. august) kahe katsevariandi vahel statistiliselt usutavat 

erinevust ei leitud (T-test, p=0,148148), kuigi nüüdki oli mõnevõrra rohkem isendeid 

hilisel kapsasordil. Seevastu oli 8. augustil kiilassilmade arvukuses katsevariantide vahel 

statistiliselt usutav erinevus, kus kiilassilmi loendati nüüd juba enam keskvalmiva sordi 

taimedelt (T-test, p=0,029471). 15. augustiks oli arvukus madalam mõlemas katsevariandis 

ning arvukuse võrdluses puudus statistiliselt usutavalt erinevus katsevariantide vahel (T-

test, p=0,467605). 22. augustiks, oli kiilassilmade arv tõusnud keskvalmival kapsasordil, 

olles taaskord statistiliselt usutavalt erinev hiliselt kapsasordilt püütud kiilassilmade 

hulgaga (T-test, p=0,020092). Hilisel sordil oli arvukus juba üsna madal. Katse lõpupoole 

jäi nende arvukus aina väiksemaks ning katse viimase päeval kiilassilmi taimedelt ei leitud.   

 
Joonis 20. Eerika katsepõllult 2018. aastal valge peakapsa taimedelt loendatud kiilassilma (Chrysopidae) 

vastsete keskmise arvukuse dünaamika erinevates katsevariantides. Erinevad tähed tulpadel tähistavad 
variantide vahelist erinevust. Joonisele on kantud ± standardviga. Horisontaaljooned tulpade kohal näitavad 

milliseid paare T-testiga võrreldakse. 
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Kiilassilm talvitub valmikuna hoonetes, elumajade trepikodades, aknavahedes, aga eriti 

suvekodudes, kus külvab teda mitte tundvates inimeste hulgas oma rohke arvukusega 

paanikat. Kevadel paigutab munad lehtedel, ka otse lehetäide kolooniasse, pika varre otsa, 

et kooruvad vastsed hiljem koorujaid ära ei sööks.  Vastne sööb taimedel toituvaid 

lehetäisid, lehekirpe, kahjurite mune ning ka lesti (Kivimägi 2009), toitudes nende 

kehamahladest. Nimelt on vastsetele iseloomulik kehaväline seedimine. Kuni ühe 

sentimeetri pikkune vastne haarab saaklooma suiste vahele ja juhib ohvri kehasse 

seedevedelikku, mis vedeldab viimase siseelundid ning imeb ohvri seejärel tühjaks 

(Liivamägi 2015). Tühjad kestad kogub vastne endale selga, et vältida niiskusekadu ja 

varjuda vaenlase eest (Metspalu et al. 1998). 

 Kiilassilma vastsete arvukus antud katses eriti suur ei olnud ning peamiselt leiti neid 

kapsa-tuhktäi kolooniatest või nende lähikonnast. Üks kiilassilma vastne võib süüa ja/või 

vigastada elu jooksul kuni 600 lehetäid. Arvuka koloonia puhul, kuhu vastne on end sisse 

seadnud, on käitumises iseloomulikuks see, et ei söödagi kõiki ohvreid  ära, aga tekitatakse 

vigastusi nii, et nad ikkagi hukkuvad (Metspalu et al. 1998).  

 Kiilassilmade arvukus antud katses oli siiski sedavõrd väike, et meie arvates ei suutnud 

nad antud katseaastal kapsa-tuhktäi arvukust viia allapoole majanduslikku läviväärtust. Nii 

leiti 15. augusti vaatluses keskvalmival kapsasordil keskmiselt 2–3 kiilassilma vastset 

katsevariandi keskmisena, samal ajal oli kapsa-tuhktäide kolooniaid keskmiselt 60 tk. 

Kolooniad arenesid sel ajal väga kiiresti ja ühes koloonias võis olla kuni 100 kapsa-

tuhktäid. Oma osa oli neil siiski kindlasti kapsakahjurite (kapsa-tuhktäi, suur- ja väike-

kapsaliblika munad, kapsakoi vastsed) arvukuse vähendamisel. Kiilassilmade arvukust 

mõjutas kindlasti ka see, et katsete lähikonnas puudusd nektari- ja õietolmurikas taimestik, 

kus valmikud oleksid saanud toituda. 
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3.4.3. Sirelase  (Syrphidae) vastsete arvukus  

 

Kapsasort võis olla sirelase arvukuse määramisel oluline faktor, kuid antud katses 

statistiliselt usaldusväärset erinevust ei leitud (ANOVA; F1,4=6,06723, p=0,069454; joonis 

21.). Kahe katsevariandi vahelised erinevused statistiliselt usaldusväärset kinnitust ei 

leidnud (Tukey HDS test, p=0,069646). Siiski tuleb märkida, et arvukamalt oli neid siiski 

keskvalmival kapsasordil,  N=28,  võrreldes hilisega, N=17. 

 

 
Joonis 21. Eerika katsepõllult 2018. aastal valge peakapsa taimedelt katseperioodi jooksul loendatud sirelase 

(Syrphidae) korduste keskmine arvukus erinevates katsevariantides. Sarnased tähed tulpadel tähistavad 

variantide vahelise erinevuse puudumist. Joonisele on kantud keskmine ja keskmine±standardviga. 

 

3.4.4. Sirelase (Syrphidae) vastsete arvukuse dünaamika  

Sirelaste arvukus oli väga madal katseperioodi esimesel poolel ning esimestel 

vaatluspäevadel leiti vaid üksikuid sirelasevastseid. Variantide võrdluses statistiliselt 

usaldusväärne erinevus puudus (kõigi kolme esimese vaatluspäeva võrdluses, T-test, 

p>0,05; joonis 22.). Sirelaste arvukus hakkas aga katseperioodi teises pooles tõusma ning 

oli maksimumis augusti lõpul. Arvukuse kasv tuvastati 22. augustil, mil sirelasi püüti 

statistiliselt usutavalt rohkem keskvalmiva sordi taimedelt (T-test, p=0,049543). Järgmisel 

katsepäevaks oli arvukus tõusnud küll mõlemas katsevariandis, aga selles võrdluses enam 

statistilist usutavat erinevust ei tuvastatud (T-test, p>0,05). Viimasel katsepäeval oli 

a 

a 



53 
 

arvukus langustrendil mõlemas katsevariandis ning ka nüüd arvukuse võrdluses 

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

 

 
Joonis 22. Eerika katsepõllult 2018. aastal valge peakapsa taimedelt katseperioodi jooksul loendatud sirelase 

(Syrphidae) vastsete keskmise arvukuse dünaamika erinevates katsevariantides. Erinevad tähed tulpadel 

tähistavad variantide vahelist erinevust. Joonisele on kantud ± standardviga. Horisontaaljoon tulpade kohal 

näitab, millist paari omavahel T-testiga võrreldakse. 
 

Sirelastest need liigid, kes toituvad lehetäidest, munevad lehetäi kolooniatesse või selle 

vahetusse lähedusse. Vastsed ei ole väga kärmed liiklejad ja nii on toit otse käe ulatuses. 

Elu jooksul hävitatakse sadu lehetäisid (Metspalu et al. 1998). Antud katses leiti sirelaste 

vastseid peamiselt kapsa-tuhktäi kolooniatest, kus nende arvukus suve lõpupoole kasvas. 
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KOKKUVÕTE 

Antud magistritöö eesmärk oli välja selgitada kahjurite ja kasurite liigiline koosseis ning 

arvukus keskvalmival kapsasordil ’Krautman’ ning hilisel kapsasordil ’Lennox’ ning 

selgitada kas putukated valivad sorte erinevalt. Sordieelistuste väljaselgitamine on tähtis 

baasinformatsioon kahjurite tõrjestrateegia väljatöötamiseks. Kuna kahjuritõrjet 

korraldatakse sageli rutiinselt, tõrjevajadust eelnevalt määramata, siis oli eesmärgiks ka 

olulisemate kahjurite tõrjekriteeriumite hindamine. Kasurputukate juurde hinnati nende 

võimalik osatähtsus kapsakahjurite arvukuse vähendamisel. 

Töö käigus määrati kahjurite ning kasurite kooslus ja arvukus, jälgiti arvukuse dünaamikat 

ning analüüsiti arvukust mõjutavaid võimalikke tegureid. Tulemustest selgus, et nii 

kahjurite kui kasurite arvukus oli kapsasorditi erinev – kõrgem oli see enamasti 

keskvalmival kapsasordil ’Krautman’ ning madalam hilisel kapsasordil ’Lennox’. Seega 

leidis töö alguses püstitatud hüpotees kinnituse – nii kahjurite kui kasurite arvukus sõltub 

kapsa sordist. Sortide valikul ja aktsepteerimisel mõjutasid putukaid nähtavasti mitmete 

faktorite koosmõjud: taime lõhnad, lehepinna tekstuur, vahakihi paksus ning koostis, taime 

vanus ning värvus. Erinevatel sortidel on need mõnevõrra teistsugused, mistõttu 

putukaliigid reageerisid neile erinevalt. 

Kapsa-tuhktäi oli arvukaim kahjuriliik, kes eelistas keskvalmivat sorti ’Krautman’, 

ületades hilist sorti ’Lennox’ nii kolooniate hulga kui ka koloonia isendilise arvu poolest. 

Teada on, et kapsa-tuhktäi ja peremeestaime vahel on tihe side ning isegi väikesed 

muutused peremeestaime keemilises koostises, seisundis või struktuuris võivad mõjutada 

tema valikuid ning kolooniate arengut. 

Analüüsidest järeldus, et kapsa-tuhktäide puhul ületas nende arvukus keskvalmival 

peakapsal augustis tõrjekriteeriumi ning siis oleks tõrje olnud põhjendatud ja vajalik. 

Hilisel peakapsal jäi kapsa-tuhktäide arvukus aga kogu katseperioodi jooksul alla 

tõrjekriteeriumi – tõrje polnud vajalik. 

Rohulutiklaste arvukus oli katseaastal suhteliselt kõrge ning sellegi liigi puhul oli 

eelistatud keskvalmiv kapsasort. Siiski kapsastel märkimisväärseid kahjustusi ei täheldatud 
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ning nende vastu kapsakultuuridel tavaliselt tõrjet ei tehta ning tõrjekriteeriumit välja 

töötatud ei ole. 

Kapsakoil oli kevadine sisseränne, mistõttu arvukus oli kõrgem just katse algusperioodil. 

Ka see liik valis rohkem keskvalmivat kapsasorti. Kapsakoi arvukus oli siiski kogu 

vaatlusperioodi jooksul suhteliselt madal ning ei ületanud katseperioodi jooksul 

tõrjekriteeriumit, seega tõrje polnud vajalik. 

Kapsaöölase, väike- ja suur-kapsaliblika arvukus oli katseperoodil madal ning kapsasortide 

võrdluses erinevused praktiliselt puudusid. Nende arvukus ei ületanud välja töötatud 

tõrjekriteeriumeid ning nende tõrje ei olnud samuti vajalik. Tulemustest järeldub, et 

enamuses kapsastelt leitud kahjuriliikide puhul (v.a. kapsa-tuhktäi) ei ületanud nende 

arvukus tõrjekriteeriume, mistõttu puudus keemilise tõrje vajadus. Seega tulemustest 

lähtuvalt leidis töö alguses püsitatud hüpotees osaliselt kinnitust. 

Töös analüüsiti ka kasurite liigilist koosseisu ning hinnati empiiriliselt nende võimalikku 

rolli kapsakahjurite arvukuse vähendamisel. Kasuritest leiti sirelaste, kiilassilmade vastseid 

ning lepatriinude vastseid ning valmikuid. Katseperioodil loendatud kasurite arvukus oli 

kõrgem keskvalmiva sordi kapsataimedel. Seda võib põhjendada sellega, et kuna ka 

kasurite toiduks olevaid kahjureid oli sordil ’Krautman’ rohkem kui sordil ’Lennox’, siis 

koguneti sinna, kus oli rohkem toitu.  

Sirelaste ja kiilassilmade vastsed olid peamiselt kapsa-tuhktäi kolooniates. Vaatlustest 

järeldus, et kasurite jõud ei käinud kahjurite paljunemispotensiaaliselt üle. Siiski, kindlasti 

oli neil oma osa tuhktäide arvukuse vähendamisel. Seega kolmas hüpotees, kus arvati, et 

kasurid suudavad kahjurite arvukuse kapsastel alla suruda, ei leidnud täies ulatuses 

kinnitust. 

Katse tulemustest järeldub, et kapsakasvatuses tuleb arvestada sellega, et enamusel 

kahjuriliikidel on sordieelistused. Seetõttu tuleks kasvatada koos mitut erinevat kapsasorti, 

mis võimaldaks igal juhul saaki saada. Atraktiivsemaid sorte, antud juhul ’Krautmani’ võib 

kasvatada siis taimse lõksuna, kuhu kahjurid kogunevad. Seeläbi toimides vähenevad 

kulutused tõrjele ning tõrje maht. Kahjuritõrjele peab eelnema alati monitooring, et 

selgitada, kes on kultuuridel, hinnata nende arvukus ning määrata lähtuvalt 

tõrjekriteeriumist, kas on üldse tõrje vajalik. 
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SUMMARY 

The aim of this master’s thesis was to identify the adundance and composition of pests and 

beneficial insects on the mid-grown variety ’Krautman’ and late white cabbage variety 

’Lennox’ and to determine if the insects select varieties differently. Identifying the 

preferences of varieties is an important basic information for the developement of 

economic threshold of pests.  Pest control is often done routinely without previously 

determinng the need for control, it was also the aim of the study to evalute pests by their 

economic threshold. Beneficial insects were evaluated by their capability in reducing 

cabbage pests adundance.  

In the process of this study the adundance of cabbage pests and beneficial insects were 

determined as well as their dynamics and its possible factors were analysed. The results 

showed that both pests and beneficial insects abundance was different on the cabbage 

varieties – the abundance was higher on mid-grown ’Krautman’ and lower on late cabbage 

’Lennox’. Therefore the hypothesis was correct – the abundance of cabbage pests and 

beneficial insects depends on the variety of cabbage. The selection of varieties by insects 

were apparently influeced by a combination of factors: plant’s odors, texture of the leaf, 

wax layer thickness and composition, maturity of the plant and it’s apperance. Different 

varieties may vary by these discribed components and and that’s why insects respond 

differently.   

The most abundant pest was cabbage aphid, who preferred mid-grown cabbage ’Krautman’ 

over late cabbage ’Lennox’ . The adundance of colonies and even by individuals on 

’Krautman’ exceeded variety ’Lennox’.  It’s known to be a strong bond between cabbage 

aphid and host plants and even small changes in the host plant’s chemical composition, 

condition or structure can affect the choices of the pest and the development of colonies.  

The analysis show that cabbage aphids adundance exceeded economic threshold on mid-

grown cabbage in August and control against cabbage aphids would be justified and 

necessary. However during the trial cabbage aphids adundance never reached the economic 

threshold and no action of control was required.   
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The abundance of Lygus spp. was relatively high during the trial and mid-grown cabbage 

plants were preferred. Yet there were no significant damage done to the plants and against 

these insects no pest control is usually carried out and there is no economic threshold for 

them. Diamondback moth had a spring migration and for that reason it’s adundance was 

high in the early stages of the trial. This pest also preferred mid-grown cabbage.  However 

the of diamondback moth remained low throughout the trial and did not exceed threshold 

and no pest control against it was needed.  

The adundance of cabbage moth, small and large white butterfly was low during the trial 

and any differences between varieties were absent. Their abundance did not exceeded the 

economic therhold and also no action of pest control was required. The results implicate 

that majority of pests (except cabbage aphid) did not exceed the economic threshold and 

therefore pest control was not necessary and justified. Thus, the hypothesis was confirmed 

partially.  

In this study beneficial insects composition was empirically evaluated as well as their 

potential role in the reduction of cabbage pests. Hoverfly, ladybug and green lacewing 

were found as beneficial insects. During trial the adundance of beneficial insects was 

higher on mid-grown cabbages. It could be explained by the fact that pests were found 

more on variety ’Krautman’  than ’Lennox’ therefore the beneficial insects gathered where 

they could find more food.    

The larvae of hoverfly and green lacewing were found in the colonies of cabbage aphids. 

From the observations it is concluded that beneficial insects force did not exceed the 

potential of reproduction of cabbage aphids. Thus, third hypothesis which claimed that 

beneficial insects can reduce the adundance of pests, was not fully confirmed.  

The results from this study suggest that in the cultication of cabbages it should be taken 

under consideration that most on the insects have their own preferences in varieties. 

Therefore different cabbage varieties should be grown together in the chance for a good 

yield. Attractive varieties, in this case ’Krautman’ can be grown as a trap crop where pests 

gather. By doing so, the amount and cost on plant protection can be reduced. Before any 

action of plant protecion, monitoring of pests should be conducted to determine pests and  

their adundance on crops and based on the economic threshold should be evaluated 

whether pest control is actually necessary.   
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