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Jegi, A. „Aedmaasikas (Fragaria x ananassa) kimalaste (Bombus terrestris L.) õietolmu 

korjes“. Magistritöö aianduse erialal. 45 lk, 4 peatükki, 2 tabelit, 14 joonist, 42 

kirjandusallikat. Kaitsmise koht ja aeg: Eesti Maaülikool, 28. mail 2015. Töö keel: eesti 

keel.  

Magistritöö eesmärkideks oli Polli Aiandusuuringute Keskuses ja Rõhu Katsejaamas 

aastatel 2012-2014 läbiviidud katse põhjal välja uurida, milline on aedmaasika õietolmu 

osatähtsus kimalaste korjes kolme järjestikkuse aasta jooksul; selgitada missugused 

konkureerivad toidutaimed mõjutavad kimalaste õietolmukorjet aedmaasika 

õitsemisperioodi alguses, keskel ja lõpus ning analüüsida putuktolmlemise mõju 

aedmaasika viljade massile 

Aedmaasikate õietolmu koguti keskmiselt õitsemisperioodi lõikes 20,5 % ja enim tehti 

seda õitsemisperioodi keskpaigas (28 %), kui õisi oli kõige rohkem avanenud. 

Konkureerivatest taimedest mõjutasid aedmaasika õietolmu korjet enim valge iminõges 

Lamium album Linne), hulgalehine lupiin (Lupinus polyphyllus Lindl.) ja roosõielised 

(Roseacae), kuid ristõielistel mõju puudus. Sordil `Sonata` ei ilmnenud statistiliselt olulist 

erinevust putukatele avatud ja isoleeritud katselappidelt korjatud viljade massis. Võib 

järeldada, et Eesti ilmastikuoludes saavad aedmaasika sordi `Sonata` õied hakkama ka 

tuultolmlemisega. Uurimuse põhjal võib väita, et kimalased külastavad aedmaasika õisi 

piisavalt, et olla tolmeldamises efektiivsed. 

Märksõnad: aedmaasikas, B. terrestris, tolmeldamine 
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ABSTRACT 
 

Jegi, A. „Strawberry (Fragaria x ananassa) pollen forage by bumble bees (Bombus 

terrestris L.) Master`s thesis in Horticulture. 45 pages, 4 chapters, 2 tables, 14 figures, 42 

references. Defence of this thesis: Estonian University of Life Sciences, Tartu on May 28, 

2015. Thesis language: in Estonian.  

The objectives of this master`s thesis were to study how large is strawberry pollen amount 

in bee pollen harvest in Polli Aiandusuuringute Keskus and Rõhu Katsejaam 2012-2014; 

which competing food plants affect bumble bees pollen foraging in different blooming 

stages of strawberry and how does cross-pollination affect the strawberry fruit weight.  

On average bumble bees collected strawberry pollen 20.5 %. The flower visiting frequency 

was the highest in the middle of strawberry flowering, which is the period when most 

flowers are blooming. Strawberry pollen collection was affected by competing food plants 

like: Lamium album, Lupinus polyphyllus, many species of Rosaceae. The blooming of 

Brassicaceae plants did not impact the strawberry pollen collection by bumble bees. The 

results also demonstrated that there was no differences in the studied cultivar`Sonata` fruit 

weight in open or isolated areas. It can be assumed that by Estonian weather conditions the 

cultivar `Sonata` flowers are capable to produce good quality fruits with only wind 

pollination. The study suggests that bumble bees harvest enough strawberry pollen to be 

effective in pollination, but insect pollination does not ensure increased fruit weight. 

Keywords: strawberry, B.terrestris, pollination  
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SISSEJUHATUS 

 

Aedmaasikas (Fragaria x ananassa Duch.) on Eestis üks suurima kogupindalaga 

marjakultuure (Põllumajandusministeerium, 2007), mille kasvatamisel on peamiseks 

probleemiks hahkhallituse esinemine (Mertely et al., 2002). Olenevalt aastast võib 

hahkhallituse tekitaja Botrytis cinerea Pers. hävitada kuni 50 % saagist (Mertely et al., 

2002). Haigustekitaja leviku takistamiseks on üha enam hakatud kasutama „entomovektor-

tehnoloogiat“, kus tolmeldajaid kasutatakse vektoritena ehk mikroobsete taimekaitse-

vahendite õitele kandjatena (Mommaerts et al., 2011). Vektorite kasutamine parandab ka 

kultuuride tolmeldamist, tuues endaga kaasa tõusu saagikuses ja saagi kvaliteedis (James et 

al., 2008). Enamus vektortehnoloogia katseid on läbi viidud katmikaladel, kuna kimalased 

on põhilised tolmeldajad kasvuhoone tingimustes (Mommaerts et al., 2011). Avamaa 

tingimustes läbi viidud uuringuid on tunduvalt vähem. Entomovektortehnoloogia 

arendamisel avamaastikus on oluline selgitada, missuguseid taimeliike kimlaased 

eelistavad ja kui efektiivsed on nad põhikultuuri, näiteks aedmaasika õietolmu kogumisel.  

Looduslike mesilaselaadsete arvukus on langenud ja piisava tolmeldamise tagamiseks on 

Euroopas hakatud kimalasi kaubanduslikult tootma (Velthuis et al., 2006). Tööstuslikult 

toodetud kimalaste kasutamise tehnoloogia on põllumajanduses tuntud juba 1980. aastatest 

(Murray, et al., 2013; Whitehorn et al., 2013). Tolmeldajate sisse ostmine on aidanud 

põllumajandusega tegelevatel ettevõtetel saada kõrgemat saagikust, parandanud viljade 

kvaliteeti (Murray, et al., 2013; Whitehorn et al., 2013) ja seisukindlust (Klatt et al., 2014). 

Samuti on kimalaste kasutamine oluliselt parandanud kasvuhoonetesse rajatud kultuuride 

tolmeldamist (Murray, et al., 2013; Whitehorn et al., 2013). Vähemalt tomati kasvatamisel 

on vektortehnoloogia laialdasem rakendamine toonud kaasa olulise languse pestitsiidide 

kasutamises ja muutnud toodangu keskkonnasõbralikumaks (Velthuis et al., 2006).  

Kimalaste kasutamisel avamaal tuleb arvestada mitmete faktoritega, mis võivad otseselt 

mõjutada entomovektor-tehnoloogia efektiivsust. Näiteks on rikkaliku taimestikuga alal 

kimalastel suur valikuvõimalus, mistõttu võivad nad soovitud kultuurtaimede õite asemel 

külastada teiste taimeliikede õisi (Foulis et al., 2014). Tolmeldavatele karukimalastele on 
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lisaks aedmaasika õitele atraktiivsed ka valge iminõgese, tuhkpuu, valge ristiku, 

kukeharjade ja paljude teiste rohkesti nektarit ning õietolmu sisaldavate taimede õied 

(Fussel et al., 1992). 

Arvestada tuleks ka karukimalaste poolt teostatava tolmeldamise efektiivsuse varieerumist 

kultuuriti (Slaa et al., 2006). Osad kultuurid või sordid on iseviljastuvad ja nende puhul 

lisatolmeldajate toomine ei avalda mõju saagi kujunemisele (Vahejõe et al., 2011). 

Selliseks kultuuriks on näiteks aedmaasikas, millel on sorditi erinev isefertiilsuse võime 

(Slaa et al., 2006).  

Eestis on aedmaasika kasvatamine levinud avamaa tingimustes. Aedmaasikas õitseb Eesti 

kliimatingimustes ajal, mil looduslike kimalaste pered ei ole veel piisavalt suured, et 

pakkuda tõhusat tolmeldamist (Delaplane et al., 2000). Seetõttu on vaja uurida, kas 

tööstuslikult toodetud kimalased suudavad tolmeldada aedmaasikat meie tingimustes 

piisavalt, et kaasa aidata tolmeldamise kaudu saagikuse suurendamisele.  

Töö hüpotees: 

 Kimalased külastavad aedmaasika õisi õietolmu korjeks küllaldaselt, et tagada õite 

piisav tolmeldamine ning seeläbi suurema massiga viljad. 

Töö eesmärgiks on: 

1. Uurida, milline on aedmaasika õietolmu osatähtsus kimalaste korjes kolme 

järjestikkuse aasta jooksul. 

2. Selgitada missugused konkureerivad toidutaimed mõjutavad kimalaste õietolmu-

korjet aedmaasika õitsemisperioodi alguses, keskel ja lõpus. 

3. Analüüsida putuktolmlemise mõju aedmaasika viljade massile.  
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1 Kimalased looduslike tolmeldajatena 

 

1.1.1 Kimalaste taksonoomia 

 

Karukimalane (Bombus terrestris L.) kuulub kiletiivaliste (Hymenoptera) seltsi, Apoidea 

ehk mesilaselaadsete ülemsugukonda, mis omakorda koosneb Apidae ehk mesilaslaste 

sugukonnast (Künast et al., 2011). Sugukond Apidae on kiletiivaliste seltsis üks suurimaid 

ning sinna kuulub ka kimalaste Bombus perekond. Maailmas on üle 250 erineva kimalaste 

liigi ja neist 66. liiki võib leida Euroopast (Mänd et al., 2012). Eestis esineb liike 22, 

millest 18 kuuluvad Eesti looduskaitseseaduse alusel kaitse alla. Arvukamalt esinevad 

Eestis näiteks põldkimalane (B. pascuorum), kivikimalane (B. lapidarius), maakimalane 

(B. lucorum) ning keskmise arvukusega on karukimalaste (B. terrestris) liik. 

 

 

1.1.2 Kimalased tolmeldajatena 

 

Kimalased on ühed olulisemad looduslikult esinevad tolmeldajad (Uustal et al., 2010). Nad 

elavad 30 kuni 150 liikmelistes peredes. B. terrestris efektiivsus tolmeldamisel seisneb 

nende keha katvas karvastikus. Tihe karvkate tagab kimalastele parema soojusisolatsiooni, 

mis võimaldab kimalastel koguda õietolmu ja nektarit ka jahedate ja sombuste ilmadega 

(Mänd et al., 2012). Bombus perekonnaliikmed on aktiivsed ka kõrgema temperatuuri 

esinemisel, kuid üle õhutemperatuurid 26 °C võivad ka neile tolmeldajatele osutuda liiaks. 

Kõrgete temperatuuride esinemisel valivad nad lendlusajaks varased hommikutunnid või 

hilisõhtuse perioodi.  
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Kimalaste kasulikkust tolmeldamisel piirab nende aastane elutsükkel ja väike pereliikmete 

arvukus (Delaplane et al., 2000). Kimalased on üheaastase elutsükliga, mistõttu talvituma 

jäävad vaid noored viljastatud emad ja iga aasta kevadel tuleb otsida uus pesakoht ning 

muneda uus pesakond (Mänd et al., 2012). Kevadel teostavad tolmeldamist ainult emad, 

kuna tööliste arv on olematud või väga väike (Delaplane et al., 2000) ning alles suve 

lõpuks on pere suurus kuni mõnisada töölist (Mänd et al., 2012). Aedmaasika ja mustika 

õitsemise ajaks (mai-juuni) pole looduslike kimalaste peredes veel töökimalasi või pole 

nende arv peres piisavalt suur, et tagada aedmaasika ja mustika efektiivset tolmeldamist 

(Delaplane et al., 2000). 

 

 

1.1.3 Kimalaste toidutaimed 
 

Kimalased koguvad nektarit ja õietolmu tervele perele, mistõttu külastavad nad paljusid 

õisi ning käivad tihti korjel (Mänd et al., 2012). Peamiselt kogutakse toitu kahelt või 

kolmelt taimeliigilt. Oma lendlusaja jooksul vajavad nad õitsvate taimedega lennuala ning 

eelistatud piirkondadeks võivad olla näiteks ristiku, lutserni või rapsi põllud, kuid sellised 

alad pakuvad vaid hooajalist toiduallikat. Kimalaste toidutaimede eelistuste välja 

selgitamiseks viidi Inglismaal läbi uuring, kus kimalased eelistasid õitsemisperioodil enim 

ohakate, kanarbike/eerikate ja tuhkpuude perekondi ning aedmuraka ehk pampli ja vereva 

sõrmkübara liike (Fussel et al., 1992). Poole kuu arvestuses külastati enim taimi 

eerikate/kanarbike (kuni 25 %) ja tuhkpuude ( üle 25 %) perekondadest (joonis 1). 

Nektari ja õietolmu korjeks sobilikke õisi leiavad kimalased taimedelt saadud spetsiifiliste 

signaalide alusel nagu õie värvus, suurus, kuju, muster, lõhn ja teised karakteristikud 

(Gumbert, 2000). Kimalaste korjekäitumine on keeruline ja seda mõjutavate tegurite osas 

ei olda täiesti üksmeelel. Paljudest artiklitest on täheldatud, et tolmeldamist alustavad 

kogenematud kimalased teevad esimese õievaliku kaasasündinud värvieelistuse järgi ning 

alles kogumuste kasvates suudavad iseseisvalt valida atraktiivseid õisi (Menzel et al., 

1993; Gumbert, 2000). Teiste arvamuste kohaselt on esmane valik kiire õppimisvõime 

tulemus, mis on seotud paljude faktoritega nagu näiteks õie värvus (Karise et al., 2006), 

taimede lühi- või pikaealisus ja putke pikkus (Hatfield et al., 2012).  
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Joonis 1. B. terrestris (karukimalaste) ja B. lucorum L. (maakimalaste) toidutaimede 

külastamise fenoloogia. Taime takson võeti arvesse juhul kui kimalased külastasid taime 

üle 3 % poole kuu jooksul ja tegid üle 20 külastuse. Allikas:(Fussel et al., 1992) 
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Kimalastel on õite värvuse eelistuse osas erinevusi (Hatfield et al., 2012). Mõningate 

andmete kohaselt meeldivad kimalastele lillade, siniste ja kollaste õitega taimed (Karise et 

al., 2006; Hatfield et al., 2012). Punaseid õisi kimalased ei tolmelda, olles peaaaegu 

pimedad punase värvitooni osas (Hatfield et al., 2012). Erandina ollakse võimelised 

nägema UV-kiirgusega rikastatud punaseid kroonlehti. Skorupski et al., (2007) uurimuse 

kohaselt külastavad kimalased pigem siniseid ja lillasid õisi kui valgeid, oranže või 

kollaseid (Skorupski et al., 2007). Autori töös ilmneb ka erinevus punase värvitooni 

nägemises. Nimelt on Sardiinia saare B. terrestris sassaricus L. kimalaste populatsioonis 

kaasasündinud punaste õievärvuse eelistus. Autorite väitel mandril elavatel B. t. terrestris 

L. see päritav atraktiivsus vävi osas puudub. 

Oluliseks kimalase toidutaimede valiku mõjutajaks on ka liikide lühi- või pikaealisus 

(Hatfield et al., 2012). Kimalased eelistavad üheaastastele taimedele mitmeaastaseid, 

saades püsikuid külastades suurema tasu ehk suuremas koguses nektarit. Tolmeldajate 

eelistused varieeruvad ka soovitud nektari ja õitetolmuterade koguses (Foulis et al., 2014). 

Näiteks külastavad kimalased ulatuslikult korvõieliste (Asteraceae Bercht&Presl) 

sugukonna esindajaid, peamiselt nektari kogumise eesmärgil ja väga harva õietolmu 

saamiseks.  

Taimede eelistamisel on oluliseks teguriks ka õieputke pikkus (Hatfield et al., 2012). 

Kimalastel on liigiti erinev suiste pikkus ja putke sügavusest oleneb kättesaadava nektari 

kogus. Sellest tulenevalt on ka mõningaid erinevusi liikide toidueelistustes (Mänd et al., 

2012). Kimalased jagatakse lühikeste, keskmiste ja pikkade suistega liikideks. B. terrestris 

võib kuuluda nii lühikeste, kui ka keskmiste suistega kimalaste gruppi, kuid tinglikult on 

karukimalased paigutatud keskmise suisepikkusega tolmeldajate rühma (Mänd et al., 

2012).  

Enamus eelnevalt toodud eelistusi on kaudselt seotud õitelt saadud tasuga ning selle 

kvaliteediga (Gumbert, 2000; Karise et al., 2006). Kimalased on võimelised looma seoseid 

õievärvuse ja sealt saadud tasu hulgaga. Võib järeldada, et katsetes välja tulnud erinevate 

värvitoonide valik on suuresti seotud õites oleva nektari ja õietolmu kogusega (Gumbert, 

2000). Gumber (2000) poolt läbiviidud uuringus valisid tolmeldajad tasuvamaid õisi. 

Sarnastele tulemustele jõudsid enda teadustöös ka Karise et al. (2006), kus B. lucorum 

eelistas hübriidlutserni (Medicago x varia) lillade õite asemel kollaseid. Valikul olid 
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olulisteks mõjutajateks tolmuterade suurus, õietolmu toiteväärtus ja kvaliteet.Võib oletada, 

et ka tolmuterade kvaliteet on õite valimisel samuti määrava olulisusega. 

 

 

1.2 Tööstuslikult toodetud kimalased põllumajanduses 

 

Intensiivselt majandatavatel aladel on looduslike tolmeldajate arvukus langenud, kuid saagi 

saamiseks on kultuuridel vaja õietolmu edasi kandmist (Thompson, 2001). Tolmeldajate 

vähenemist arvesse võttes on Euroopa riikides hakatud kimalasi kaubanduslikult tootma 

(tabel 1) (Velthuis et al., 2006).  

 

Tabel 1. Näited kimalaste kaubandusliku tootmisega tegelevatest riikidest Euroopas 

(Velthuis et al., 2006) 

Riik Firma Kimalaste liik 

Belgia Biopest B. terrestris 

Prantsusmaa GTICO B. terrestris 

Saksamaa STB-Biocontrol B. terrestris 

Holland BBB, Biopol,Koppert B. terrestris 

Venemaa 5 väikest firmat B. terrestris 

 

Tööstuslikult toodetud kimalaste kasutamine on põllumajanduses tuntud 1980. aastatest, 

mil esmakordselt oldi võimelised kimalaste peresid aastaringselt tootma (Murray, et al., 

2013; Whitehorn et al., 2013). Tolmeldajate sisse ostmine on aidanud põllumajandusega 

tegelevatel ettevõtetel saada suuremaid saake ja on parandanud viljade kvaliteeti. Samuti 

on kimalaste kasutamine taganud kasvuhoonetesse rajatud kultuuride, nagu näiteks 

tomatite, efektiivse tolmeldamise. Vähemalt tomatite kasvatamisel on vektortehnoloogia 

laialdasem rakendamine toonud kaasa languse pestitsiide kasutamises ja muutnud 

toodangu keskkonnasõbralikumaks (Velthuis et al., 2006). Tööstuslikult toodetud 

kimalaste kasutamisel on palju häid külgi, kuid kindlasti tuleks arvestada ka kaasnevate 

riskidega.  
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1.2.1 Katmikalad 

 

Kimalasi kasutatakse tihti kasvuhoonetes kultuuride tolmeldamiseks (Velthuis et al., 2006; 

Mommaerts et a., 2011). Kimalasi kasutatakse tomatite, piparde, maasikate, vaarika, kurgi 

ja paljude teiste kultuuridel tolmeldamiseks ja taimekaitseks (tabel 2) (Velthuis et al., 

2006; Mommaerts et a., 2011; Mänd et al., 2012). Kasvuhoones võib tolmeldamine olla 

efektiivsem, kuna seal on kimalased suletud ruumis ja ei saa lennata teiste kultuuride peale. 

Avamaa tingimustes on kimalaste kontrollimine peaaegu võimatu. 

 

Tabel 2. Kimalaste poolt tolmeldatavate kultuuride loetelu (Velthuis et al., 2006)  

Tolmeldatavad kultuurid 

Aedviljad Marjakultuurid Puuviljad 

Tomat Vaarikas Õun 

Melon Maasikas Pirn 

Arbuus Murakas Kirss 

Kurk Must ja punane sõstar Kiivid 

Pipar Jõhvikas Virsik 

Baklažaan Mustikas Ploom 

 

 

1.2.2 Avamaa  
 

Kimalased on head tolmeldajad avamaa tingimustes, minnes korjele ka halvemate 

ilmadega. (Mommaerts et al., 2011, Mänd et al., 2012). Avamaal võib probleemiks osutuda 

kimalaste taru läheduses püsimine, kuna perekonnaliikmed ei jaga omavahel 

informatsiooni toiduallika asukoha kohta (Mänd et al., 2012). Kimalased peavad n.ö 

tasuvad õied ise ülesse otsima ja seetõttu ei ole neil mõttekas lennata sama kaugele kui 

meemesilastel. 
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Avamaale paigutatavate perede paigutus ja arvukus varieeruvad sõltuvalt õite tihedusest 

ning kindlasti ka atraktiivsusest (Moradin et al., 2001; Velthuis et al., 2006). Kõik 

kultuurtaimed ei mõju kimalaste ligimeelitavalt, mistõttu avamaastikus külastatakse sageli 

atraktiivsemaid õistaimi (Slaa et al., 2006). Samuti ei pruugi kõik taimed vajada 

tolmeldamist, kuna võib esineda iseviljuvaid sorte. Selliseks kultuuriks on näiteks 

aedmaasikas, millel on sorditi erinev isefertiilsuse võime. Sellest tulenevalt on 

tolmeldamise mõju aedmaasika viljade massile sorditi varieeruv (Slaa et al., 2006; Klatt et 

al., 2014). 

 

 

1.2.3 Tööstuslikult toodetud kimalastega kaasnevad probleemid 
 

Tööstuslikult toodetud kimalaste kasutamine on toonud kaasa mitmeid omavahel seotud 

probleeme (Murray et al., 2013; Foulis et al., 2014). Enam levinud murekohaks on 

katmikaladele toodud kimalaste sage kasvuhoonetest välja korjele minemine, kuna need ei 

ole täielikult suletud süsteemid. Kimalased vajavad lisaks alternatiivseid toidutaimi. 

Mitmete uuringute kokkuvõttena võib väita, et kasvuhoonetesse viidud kimalaste poolt 

kogutud õietolmust on ligikaudu 73 % kogutud väljaspool kasvuhoonet looduslikult 

esinevatelt taimedelt (Otterstatter et al., 2008; Murray et al., 2013; Foulis et al., 2014). 

Kohalike taimede külastamine on omakorda suurendanud sissetoodud kimalasperede 

kokkupuudete tõenäosust looduslike tolmeldajatega (Foulis et al., 2014). Kohalikud ja 

imporditud kimalased toituvad samade taimede õitel, mis suurendab omavahelist 

toidukonkurentsi. Jaapanis läbi viidud uuringu kohaselt on toidutaimede kattuvus sisse 

toodud ja kohalike kimalaste vahel 40-70 % (Velthuis et al., 2006). 

Konkurents toidutaimede ressursis on seadnud mõned kohalikud liigid ebavõrdsesse 

olukorda (Dafni et al., 1996; Wildlife Habitat Council, 2005). Osadel liikidel on pered 

väiksemad ja vähem agressiivsed või nende õietolmu kogumise efektiivsus jääb alla 

imporditud võõrliikidele. Näiteks võib B. terrestris õietolmu kogumisel tühjendada kogu 

õie või röövida pika õieputkega kultuurtaimede külastamisel õitest nektari, jättes samas õie 

tolmeldamata (Dafni et al., 1996; Goka, 2010). Sellega vähendatakse teiste liikide õitele 

tulemise võimalust ja seega ka antud taimeliigi tolmeldamist. Kohalike liikide üle 

trumpamine B. terrestris poolt seab küsimärgi alla kohalike meemesilaste püsima jäämise 
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(Wildlife Habitat Council, 2005). Normaalse tolmeldamise häirimine ohustab 

mitmekesisust ja on raskendanud mõningate taimede paljunemise edukust ja püsima 

jäämist (Goka , 2010). 

Karukimalaste ülemaailmne transportimine ja kasutamine võõrastes regioonides on toonud 

päevavalgele geneetilise saastumise võimaliku ohu (Velthuis et al., 2006; Murray et al., 

2013). Euroopas ja mujal riikides peetakse ohtu ebatõenäoliseks ja vastavaid 

kaitsemeetmeid ei ole kasutusele võetud (Velthuis et al., 2006). Väidetavalt ei ilmu 

kasvuhoonetesse toodud isased ja emad sünkroonselt kohalike populatsioonidega. 

Ebatõenäoliseks peetakse ka kasvuhoonetingimustes paaritunud emade järglaste 

jätkusuutlikkust, kuna selliste emade rajatud pered areneksid väljaspool loomulikku 

kimalaste hooaega ja kannataksid ebasoodsate ilmastiku- ja toitumistingimuste all. Kuid 

võttes arvesse B. terrestris võimelisust võõrastel territooriumitel (Jaapan, Argentiina) 

püsima jääda ja kohaneda sealsetes tingimustes, tundub geneetilise saastumise oht vägagi 

võimalik (Goka, 2010; Murray et al., 2013). Kahtlusi suurendavad ka laboratoorsed 

eksperimendid, mis tõestavad näiteks B.terrestris ja Jaapanis kohalike Bombus hypocrita 

sapporoensis Perez vaheliste hübriidide saamise lihtsust (Kanbe et al., 2008; Murray et al., 

2013). 

Teiseks suuremaks ohuallikaks peetakse tööstuslikult toodetud kimalaste kasutamisel 

Euroopas levinud parasiitide Crithidia bombi ja Nosema bombi levitamist (Murray et al., 

2013). Parasiitidega nakatumisel võivad kaasneda häired reproduktiivsuses, suureneda 

letaalsus, nälg ja esineda deformatsioone. Euroopas on andmed parasiitide levitamise osas 

puudulikud, kuid imporditud kimalasi peetakse looduslike tolmeldajate seas kõrgenenud 

parasiitide leviku põhjustajateks (Graystock et al., 2013; Murray et al., 2013; Whitehorn et 

al., 2013). Iirimaal läbiviidud uuringu tulemustest selgus, et 60 % tööstuslikult toodetud 

kimalaste peredest olid nakatunud parasiitidega (Murray et al., 2013). Kasvuhoonetest 

põgenenud parasiitidega kaetud kimalased võivad nakatada kuni 75 % 

tootmiskasvuhoonete läheduses tegutsevatest kohalikest tolmeldajatest (Colla et al., 2006; 

Otterstatter et al., 2008). 

Probleemide ennetamiseks ja leevendamiseks on kasutusele võetud ja välja pakutud 

mitmeid lahendusi (Velthuis et al., 2006; Murray et al., 2013). Näiteks on paljudes riikides 

nagu Kanadas, Hiinas, Israelis, Mehhikos, Türgis ja USA`s keelatud võõrastest 

regioonidest kimalaste importimine ning soodustatakse looduslike analoogide või 
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liigikaaslaste kasutamist tolmeldamisel. Kahjuks ei lahenda importimise keelustamine 

kõrgenenud parasiitide hulga probleeme. Jaapanis on mitmekesisuse vähendamise 

takistamiseks keelatud võõraste liikide sisse toomine, aretamine ja vabastamine (Goka, 

2010). Riskide leevendamise võimalusena nähakse ka teadlikkuse suurendamist kimalaste 

põgenemist takistavate meetmete rakendamises (Murray et al., 2013). Seni parima 

lahendusena on välja pakutud looduslike kimalaste soodustamine, kes tolmeldavad 

kultuure sama edukalt kui imporditud liigid (Lye et al., 2011). Kohalike Bombus 

perekonna arvukuse tõstmise võimalusena nähakse ka õitsvate taimeribade istutamist ja 

pesitsuskohtade eest hoolitsemist. Lye ja kaasteadurite (2011) arvates võiks teoorias selline 

lähenemine vähendada importimisega seotud kulusid ja vähendada tööstuslike 

tolmeldajatega seonduvat ökoloogilist riski. 

 

 

1.3 Entomovektortehnoloogia 

 

Tolmeldajate kasutamist taimekaitsevahendite kandmisel taimedele nimetatakse 

entomovektor-tehnoloogiaks (Kevan et al., 2008). Seda tehnoloogiat kasutatakse kahjurite 

arvukuse piiramiseks ja taimehaiguste alla surumiseks (Kevan et al., 2008). Entomovektor-

tehnoloogia on madala riskiga taimekaitsemeetod, mis vähendab sünteetiliste pestitsiidide 

kasutust ja parandab kultuuride tolmeldamist, tuues endaga kaasa tõusu saagikuses ja saagi 

kvaliteedis.  

Strateegia edukaks toimimiseks tuleks arvestada mitmete faktoritega nagu efektiivsus 

kindla kahjuri vastu, vektori ohutus, inokulumi koostis, dispenseri disain, keskkonna ja 

inimeste ohutus (Kevan et al., 2008). Välja toodud faktorid on olulised, kuna valides vale 

keskkonna, võib tolmeldajatele meeldida kõrvalpõllul kasvavad taimed rohkem, jättes 

seega katsepõllul olevad kultuurid tolmeldamata. 

Entomovektortehnoloogias kasutatakse peamiselt meemesilaste ja kimalaste liike, kuna 

nad on võimelised kandma seente eoseid, bakterite rakke ja muid mikroskoopilisi osakesi. 

(Kevan et al., 2008; Mommaerts et al., 2011). Vektoriks kasutatavate liikide arv on piiratud 

seoses nende kaubandusliku kättesaadavusega (Mommaerts et al., 2011). Tolmeldajatest 
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ostetakse peamiselt kimalaste liike nende aastaringse kättesaadavuse tõttu, mis võimaldab 

tolmeldamise sünkroniseerida kultuuride õitsemisajaga.  

Vektortehnoloogia eelis võrreldes teiste bioloogiliste taimekaitsevahendite peale kandmise 

meetoditega seisneb preparaadi viimises otse õie südamikku (Maccagnani et al., 2005). 

Näiteks Botrytis cinerea ehk hahkhallituse tekitaja puhul on maasikaõied tihti taimehaiguse 

nakatumise kohaks (Maccagnani et al., 2005). Autori sõnul nakatavad seene eosed 

sobivates tingimustes märkamatult õit ja levivad sealt edasi. Taimehaiguse sümptomid 

ilmnevad alles viljade küpsemisel või vanenemisel.  
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1 Katseaeg ja katsealad 
 

Katse toimus aastatel 2012 kuni 2014. Uuringud toimusid kahes osas: õitsemise ajal (õite 

hulga määramine, õietolmu kogumine) ja viljade valmimise ajal (tolmeldamise mõju 

saagile). Katsed viidi läbi:  

 Viljandi maakonnas, Karksi vallas, Polli külas asuvas Eesti Maaülikooli 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Polli Aiandusuuringute Keskuses; 

 Tartu maakonnas, Tähtvere vallas, Rõhu külas asuvas Eesti Maaülikooli 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Rõhu katsejaamas; 

 Tartu maakonnas, Tartu vallas, Vasula külas asuvas TÜ Vasula Aed.  

Katsepõldude täpsemad asukohad on toodud joonistel 2-4. Kaardid on võetud Maa-ameti 

Geoportaali X-GIS kaardiserveritest. Joonistel on märgitud sinisega põldude ja kollasega 

tarude asukohad ning suure ringiga on välja toodud ala ühe kilomeetri raadiuses tarudest, 

mis on suurem kimalaste keskmisest korjelennu kaugusest (750 m). 

Aedmaasika istandike ümber asusid rikkaliku taimekooslusega puuvilja- ja marjaaiad ning 

läheduses asuvates koduaedades mitmesugused õitsevad taimed. 2014 aastal õitses Rõhul 

aedmaasika istandikust ligikaudu 200 m kaugusel talirapsi põld.  
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Joonis 2. Rõhu katsejaama aedmaasika istandik. Aluskaart on võetud Maa-ameti 

Geoportaali X-GIS kaardiserveritest (10.05.2015). Joonistel on märgitud sinisega istandiku 

ja kollasega tarude asukohad ning suure ringiga on välja toodud ala ühe kilomeetri 

raadiuses tarudest 

 

 

Joonis 3. Polli Aiandusuuringute Keskuse aedmaasika istandik. Aluskaart on võetud Maa-

ameti Geoportaalist (10.05.2015). Joonistel on märgitud sinisega istandiku ja kollasega 

tarude asukohad ning suure ringiga on välja toodud ala ühe kilomeetri raadiuses tarudest 
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Joonis 4. OÜ Vasula aia aedmaasika istandik. Aluskaart on võetud Maa-ameti 

Geoportaalist (13.05.2015). Joonistel on märgitud sinisega istandiku ja kollasega tarude 

asukohad ning suure ringiga on välja toodud ala ühe kilomeetri raadiuses tarudest 

 

Polli Aiandusuuringute Keskuses (edasipidi Polli) ja Rõhu katsejaamas (edaspidi Rõhu) 

tegeletakse tavaviljelusega. Pindalalt on suurem Polli, kus maasikaistandik on 1,7 ha 

suurusel alal ning Rõhu katseaed on rajatud 0,5 ha suurusel alale.  

 

 

2.2 Katses kasutatud tolmeldajad 
 

Kastsealadel kasutatud tööstuslikult kasvatatud karukimalaste (Bombus terrestris L.) pered 

osteti Belgiast (BioBest, Ilse Velden 18 Westerlo, Belgia). Kasutati välistingimustesse 

mõeldud nn. kolmiktarusid, kus igas pesakastis oli kolm kimalaste peret. Igas peres oli ema 

ja 50 kuni 100 töölist. Mõlema aedmaasika istandiku äärde viidi igal aastal kaks 

kolmiktaru kokku kuue kimalasperega. Enne põldudele viimist hoiti peresid üks kuni neli 

päeva (sõltuvalt transpordivõimalustest ning aedmaasika õitsemise algusest) laboris 

suletuna. Seega olid kõik korjele minevad kimalased ilma igasuguse eelneva 

korjekogemuseta. 
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2.3 Välitööd  
 

Aedmaasika õitsemise perioodil koguti korjelt naasvate kimalaste tagajalgadelt 

õietolmupallid. Kogutud õietolmupallide arv varieerus aastati ja kohati vastavalt 

õitsemisperioodi pikkusele ning ilmastikule. Õietolmu kogumine viidi läbi päevadel, mil 

õhutemperatuur oli kõrgem kui 15 °C, puudus tugev tuul ning ei sadanud vihma. 

Õietolmupalle koguti päeva jooksul erinevatel kellaaegadel, et välistada kellaaja mõju 

kimalaste korje-eelistustele. Iga kogumiskorra jooksul korjati kümnelt tarru naasvalt 

isendilt jalgade küljes olevad õietolmupallid ning asetati need paberümbrikusse. Vältimaks 

proovide segamini ajamist kirjutati ümbrikutele kuupäev ja taru number, kust kimalane 

pärit oli. Kokku saadi Polli katsealalt 2012. aastal 138, 2013. aastal 89 ja 2014. aastal 91 

proovi. Rõhult koguti 2013. aastal 536 ja 2014. aastal 109 proovi. Õietolmu määramise 

lihtsustamiseks koostati mõlemal alal 2012-2014 aastatel kimalaste korjeraadiuses (1 km) 

õitsevatelt taimedelt õietolmunäidised.  

Tolmeldamisest saadava vilja massi muutuse uurimiseks kaeti istandikes 12 taime võrgust 

isolaatoritega (joonis 5.), mis takistasid kimalastel ligipääsu aedmaasika õitele. Iga 

isolaatori kõrval märgistati 12. taime suurune katselapp, kuhu oli tolmeldajatel vaba 

ligipääs (joonisel 5 märgistatud punase ruuduna). Kumbki variant oli neljas korduses igal 

katsealal ja igal aastal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 5. Polli katseala 2014. aastal. Pildil on toodud valged isoleeritud alad ja punase 

ruuduga on tähistatud nende ees paiknev avatud ala (foto: Ann Jegi) 
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Aedmaasika sortide putuktolmeldamise vajaduse välja selgitamiseks viidi OÜ Vasula Aed 

aedmaasika istandikus läbi katse, kus putuktolmeldamise vältimiseks isoleeriti katselappid 

sortidel `Sonata` ja `Polka`. Isoleerimine toimus sarnaselt eespool kirjeldatuga.  

 

Välitööde viimase etapina korjati Pollis, Rõhul ja Vasulas kahepäevase intervalli tagant 

aedmaasika vilju, et leida erinevusi viljade massis avatud ja isoleeritud aladel. Kaaluti 

avatud ja isoleeritud aladelt juhuslikult valitud 10 aedmaasikat.  

 

 

2.4 Õietolmu analüüs 
 

Kogutud õietolmupallid pandi eraldi Eppendorffi katsutitesse. Õietolmunäidised ja õietolm 

töödeldi 96-protsendilise etaanhappega, mis eemaldas üleliigse orgaanilise aine ja 

võimaldas hiljem õietolmu terade liigilist koosseisu valgusmikroskoobiga määrata (Kearns 

et al., 1993).  

Katsealadel õitsevatelt taimedelt kogutud õietolmust valmistati näidispreparaadid samuti 

etaanhappega töötlemise abil. Valgusmikroskoobi all võrreldi uuritavaid õietolmuterasid 

referentskogus olevate õietolmu teradega. Vajadusel kasutati abivahendina ka 

skanneeritavat elektronmikroskoopi, mis võimaldab näha õietolmuterade katete 

peenstruktuuri. Õietolmude referentskogu ja raamatut „Mediterranean melissopalynology“ 

(Ricciardelli D`Albore, 1998) kasutati tolmeldajate kogutud õietolmu liigilise koosseisu 

määramiseks. 

Valgusmikroskoobi 400 kordse suurenduse all loendati karukimalaste kogutud õietolmust 

200 tera ning määrati nende liigiline koosseis. Lugemise lihtsustamiseks ja 

korduvloendamise vältimiseks kasutati Fuchsi-Rosenthali loenduskambrit (Kearns et al., 

1993). Õietolmu päritolu ei ole kõigil juhtudel määratud liigi tasemeni, kuna käesoleva töö 

eesmärkidest lähtuvalt ei ole see sisuliselt oluline. Kui taimeliiki ei õnnestunud määrata ja 

selle õietolmu esines proovides vähe (alla 1 %), liigitati õietolm ühise nimetaja „muu” alla. 

Õietolmu analüüsidel saadud erinevad Rosaceae sugukonna esindajad, välja arvatud 

aedmaasikas, on liidetud kokku ühte gruppi „roosõielised“. Ristõieliste õietolmust 95 % 

moodustas taliraps.  
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2.5 Andmetöötlus  
 

Katseandmete töötlemiseks kasutati andmetöötlusprogrammi Statistica 12. Andmete 

graafiliseks esitamiseks kasutatakse statistikaprogrammi Statistica 12 ja MS Excel. 

Õietolmu osatähtsuse võrdlemisel kasutati mitteparameetrilist Kruskal-Wallise testi 

(võimaldab võrrelda mitut gruppi omavahel), kuna andmestik polnud normaaljaotusega. 

Kümne vilja massi võrdlemisel avatud ja isoleeritud katselappidel kasutati ühesuunalist 

dispersioonanalüüsi (ANOVA).   
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3. TULEMUSED 

 

3.1 Aedmaasika õietolmu korje 
 

Aedmaasika õietolmu korjati Pollis ja Rõhul 2012-2014 aastatel keskmiselt 20,5 %. 

Aastate vahel oli aedmaasika õietolmu korjes statistiliselt oluline erinevus (K-W H(2, 

N=96)=14,03, p˂0,001) (joonis 6). Katsealasid eraldi analüüsides ilmnes aedmaasika 

õietolmu korjes Pollis aastate vahel statistiliselt oluline erinevus (K-W H(2, 

N=315)=15,15, p˂0,001) (joonis 7), kuid Rõhul 2013-2014 aastate vahel mitte (K-W H(1, 

N=645)=1,80, p=0,18). Kõige rohkem koguti aedmaasika õietolmu Pollis 2012. aastal 24 

% ja 2013. aastal 25, 7 % (joonis 7 ja 8). Aastate 2012-2013 õietolmu korjes ei olnud 

statistiliselt olulist erinevust (p= 1,0). Aastate ja kohtade lõikes koguti kõige vähem 

aedmaasika õietolmu (5,9 %) 2014. aastal Pollis. Rõhul koguti aedmaasika õietolmu 

aastatel 2013 (24 %) ja 2014 (22,2 %) stabiilselt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 6. Aedmaasika õietolmu osatähtsus erinevatel aastatel (2012-2014) kahel 

vaatlusalal kokku. Erinevad tähed tulpade kohal tähistavad statistiliselt olulist erinevust 

aastate vahel (Kruskal-Wallis, p˂0,05)  
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Joonis 7. Aedmaasika õietolmu osatähtsus kimalaste õietolmukorjes katseaastate jooksul 

Pollis (A) ja Rõhul (B). Erinevad tähed tulpade kohal tähistavad statistiliselt olulist 

erinevust aastate vahel (Kruskal-Wallis, p˂0,05)  

 

 

3.2 Konkureerivate taimede õietolmu korje 

 

Polli ja Rõhu katsealadel õitsesid aedmaasika läheduses järgnevad taimed: valge iminõges 

(Lamium album Linne), vereurmarohi (Chelidonium majus L.), valge ristik (Trifolium 

repens L.), harilik hiirehernes (Vicia cracca L.), ristõielised (peamiselt taliraps Brassica 

napus L.), hulgalehine lupiin (Lupinus polyphyllus Lindl.). Roosõieliste gruppi liidetud 

esindajatest õitsesid harilik õunapuu (Malus domestica Borkh.), suur läätspuu (Caragana 

arborescens Lam.) ja tundmatuks jäänud roosõieliste esindajad. 

 

Konkureerivates taimedest eelistati valge iminõgese (L. album) õietolmu ja keskmiselt 

koguti seda 22,4 % (joonis 8). Aastati varieerus valge iminõgese õietolmu osatähtsus 

kimalaste korjes oluliselt (K-W H(2, N=960)=12,44, p˂0,01) (joonis 9 A). Kõige rohkem 

korjati valge iminõgese õietolmu 31,7 % Pollis 2014. aastal ja kõige vähem 8,8 % Pollis 

2013. aastal. Valge iminõgese õietolmu koguti kõige vähem Pollis 2013. aastal, mil 
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aedmaasika õietolmukorje oli kõige suurem. Õietolmukorje suurimal aja (2014 a.) oli 

aedmaasika õietolmu osakaal madalaim. 

 

 

Joonis 8. Aedmaasika ja konkureerivate taimede õietolmu osatähtsus kimalaste 

õietolmukorjes Pollis ja Rõhul aastatel 2012-2014 

 

Joonis 9. Valge iminõgese (A) ja roosõieliste (B) õietolmu osatähtsus erinevatel aastatel 

(2012-2014) kahel vaatlusalal kokku. Erinevad tähed tulpade kohal tähistavad statistiliselt 

olulist erinevust aastate vahel (Kruskal-Wallis, p˂0,05)  
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Kimalaste õietolmukorjes esines rohkelt ka erinevate roosõieliste (välja arvatud 

aedmaasikas) õietolmu. Roosõieliste õietolmukorje varieerus aastati oluliselt (K-W H(2, 

N=961)=30,60, p˂0,001)) (joonis 9 B). Keskmiselt koguti roosõieliste õietolmu aastate ja 

kohtade lõikes 18,4 %. Kõige rohkem esines roosõieliste õietolmu Pollis 2014. aastal 34,3 

% (joonis 8). Kõige vähem koguti roosõieliste sugukonna esindajatelt õietolmu Rõhul 

2014. aastal.  

Rõhu 2013. katseaastal ristõieliste õitetolmu osakaal oli 0,3 %, mis on peaaegu olematu. 

2014. katseaastal koguti aga ristõieliste õietolmu (K-W H(1, N=645)=218,04, p˂0,001) 

märkimis-väärtselt rohkem (joonis 10). Tervest õietolmukorjest oli ristõieliste õietolm 

keskmiselt 26,9 %. Valget ristiku õietolmu koguti ainult Rõhu esimesel katseaastal 11,8 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 10. Ristõieliste õietolmu osatähtsus Rõhul 2013-2014 aastatel. Erinevad tähed 

tulpade kohal tähistavad statistiliselt olulist erinevust aastate vahel (Kruskal-Wallis, 

p˂0,05)  
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3.3 Õietolmu korje aedmaasika õitsemisperioodi erinevates faasides 

 

3.3.1 Domineerivate taimede õietolmu kogumine  
 

Rõhu ja Polli katsealasid koos arvestades 2012-2014. aastatel ilmnes õitsemisperioodi 

faaside omavaheline statistiliselt oluline erinevus (K-W H(2, N=645)=55,69, p˂0,001) 

aedmaasika õietolmu osatähtsuse suhtes (joonis 11). Enim korjati aedmaasika õietolmu 

õitsemisperioodi keskel. Õitsemisperioodi algus ei erine oluliselt teistest faasidest, kuid 

keskpaik ja lõpp on omavahel aedmaasika õietolmu suhtes oluliselt erinevad (p˂0,05). 

Polli ja Rõhu katsealasid eraldi vaadeldes ei ilmnenud Polli katseaastate jooksul 

õitsemisfaaside omavahelist statistiliselt olulist erinevust aedmaasika õietolmu osatähtsuse 

suhtes (K-W H(2, N=315)=1,21, p=0,55). Rõhu kahel katseaastal esines statistiliselt 

oluline erinevus (K-W H(2, N=645)=22,04, p˂0,001). 
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Joonis 11. Domineerivate taimede õietolmu osatähtsus õitsemisperiood erinevates faasides 

Pollis ja Rõhul 2012-2014. Tärnid tähistavad statistiliselt olulist erinevust (*** p˂0,001, 

** p˂0,01) ja n.s statistilise olulisuse erinevuse puudumist (Kruskal-Wallis, p˃0,05)  
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Katsealasid ja katseaastaid koos vaadeldes oli õitsemisperioodi erinevates faasides 

õietolmu osatähtsuse suhtes statistiliselt oluline erinevus ka valgel ristikul (K-W H(2, 

N=960)=55,86, p˂0,001), roosõielistel (K-W H(2, N=961)=11,16, p˂0,01) ja ristõielistel 

(K-W H(2, N=961)=16,12, p˂0,001) (joonis 11). Valge ristiku õietolmukorje oli suurim 

õitsemisperioodi lõpus ning alguse ja keskpaiga vahel oluline erinevus puudus. Ristõieliste 

ja roosõieliste üldisest statistilisest olulisusest hoolimata ei ole mõlema taimeliigi puhul 

ükski faas (algus, keskel, lõpp) üksteisest oluliselt erinev. Valge iminõgese (K-W H(2, 

N=960)=4,32, p=0,12) ja hulgalehise lupiini (K-W H(2, N=961)=0,24, p=0,89) 

õietolmukorjes statistiliselt olulist erinevust ei ilmnenud. 

 

 

3.3.2 Domineerivate taimede võrdlus õitsemisperioodil erinevatel aastatel ja 

kohtades  
 

Aedmaasika õietolmukorjet õitsemisperioodi erinevates faasides aastati Pollis võrreldes, 

ilmneb esinevusi kimalaste õietolmukorje suhtes. 2012. aastal ei ilmnenud statistiliselt 

olulist erinevust (K-W H(2, N=137)=4,15, p=0,13) õitsemisperioodi faasidevahelises 

erinevuses aedmaasika õietolmu suhtes (joonis 12 A). Seevastu esines statistiliselt oluline 

erinevus 2013. aastal (K-W H(2, N=88)=9,35, p˂0,01) ja 2014. katseaastal (K-W H(2, 

N=90)=13,99, p˂0,001). 2013. aastal koguti enim aedmaasika õietolmu õitsemisperioodi 

alguses 42,8 % ning hilisem õietolmu osatähtsus oli langeva trendiga kuni õitsemise 

lõppemiseni. 2014. aastal külastati aedmaasika õisi õitsemisperioodi alguses ja keskpaigas 

ligikaudu 0 % ja õitsemisperioodi lõpuks oli aedmaasika õietolmu osakaal 16, 7 %. 

Rõhu katsealal õietolmu osatähtsuse suhte võrdlemisel õitsemisperioodi erinevates 

faasidest ei ilmnenud samu varieeruvusi, mis Polli katsealadel. Rõhul oli 2013. aastal (K-

W H(2, N=537)=17,95, p˂0,001) ja 2014. katseaastal (K-W H(2, N=109)=9,87, p˂0,01) 

statistiliselt oluline erinevus õitsemisfaasides kogutud õietolmu osatähtsuse suhtes. 

Mõlemal aastal koguti enim aedmaasika õietolmu õitsemisperioodi keskpaigas (2013 a. 

29,3 %; 2014 a. 39,7 %) (joonis 12 D ja E). 

... 



 

 

 

 

 

 

Joonis 12. Karukimalaste kogutud õietolmuu ˇ 

 

 

 

 

 

Joonis 12. Karukimalaste kogutud õietolmu osakaal (%) sõltuvalt aedmaasika õitsemisperioodi erinevatest faasidest Pollis ja Rõhul aastatel 

2012-2014. Polli katseaastad on tähistatud tähtedega A (2012. a.), B (2013. a.) ja C (2014. a.) ning Rõhu katsealad tähtedega D (2013. a.) ja E 

(2014 a.). Joonistel on toodud kolm katsealadel enim esinenud taimeliiki. Punktid tähistavad keskmisi ja vurrud standardviga (Kruskal-Wallis) . 
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Pollis aastal 2012 vahetasid kimalased aedmaasika õied muude roosõieliste taimede vastu 

(joonis 12 A). Aastal 2013 (joonis 12 B) vähendas hulgalehise lupiini õitsele puhkemine 

aedmaasika külastatavust. 2014. aastal Pollis (joonis 12 C) eelistasid kimalased 

aedmaasika õitsemise alguses muid roosõielisi ja alles aedmaasika õitsemise lõpus 

alustasid kimalased korjet aedmaasikal. Aastal 2013 Rõhul (joonis 12 D) eelistasid 

kimalased õitsemisperioodi algul aedmaasikat, kuid õitsemisperioodi lõpuks pöördus 

eelistus valge iminõgese õite kasuks ja 2014. aastal Rõhul, kui aedmaasika istandiku 

lähistel õitses suur talirapsi põld, langes aedmaasika külastatavus (joonis 12 E). 

Aedmaasika õitsemisperioodi alguses korjati kõige rohkem õietolmu talirapsilt, kuid 

aedmaasika täisarengu saavutamisel külastasid kimalased aedmaasika õisi võrdlselt 

talirapsi õitega. Vaatlusperioodi lõpuks kaotasid kimalased huvi nii talirapsi kui ka 

aedmaasika vastu. 

 

 

3.4 Tolmeldamise mõju viljade massile 

 

Aedmaasika sordil `Sonata` ei ilmnenud Pollis ja Rõhul 2012-2014 aastatel statistiliselt 

olulist erinevust putukatele avatud ja isoleeritud katselappide 10 vilja keskmises massis 

(joonis 13 ). Võrdluseks toodi OÜ Vasula Aed aedmaasika istandikus kasvatatud `Polka` ja 

`Sonata` avatud ja isoleeritud katsealadelt korjatud 10 vilja mass (joonis 14). `Polka` sordil 

oli avatud ja isoleeritud katsealadelt korjatud viljade massis statistiliselt oluline erinevus 

(F(1,46) =11,12; p=0,002). Avatud aladel oli vilja mass suurem kui isoleeritud aladel. 

`Sonata` viljade massis ei olnud statistiliselt olulist erinevust (F(1, 46) =0,13; p=0,73) 

avatud ja isoleeritud katsealadel 
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Joonis 13. Polli(A) ja Rõhu (B) avatud ja isoleeritud katsealadel 10 vilja massi võrldus 

2012-2014 aastatel (ANOVA) 

 

Joonis 14. Vasula katsealal aedmaasika sortide `Polka` (A) ja `Sonata` (B) 10 vilja mass 

avatud ja isoleeritud aladel (ANOVA) 
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4. ARUTELU  

 

Aedmaasika õietolmu koguti katseaastatel ja –aladel kokku keskmiselt 20,5 %. Sõltuvalt 

aastast ja kohast varieerus aedmaasika õietolmu osakaal korjes 5,9 % kuni 25,7 %. 

Aedmaasika õietolmu kogumise suhteline osatähtsus sõltub paljuski sellest, missugused 

konkureerivad toidutaimed antud aastal ja kohas õitsevad. Samuti mõjutab kimalaste 

korjekäitumist ka kimalaste perede istandikku toomise õigeaegsus. Kui aedmaasika õisi ei 

ole veel piisavalt arvul, et moodustada atraktiivset korjebaasi, suunduvad kimalased otsima 

mõnd teist ressurssi ning nii võib neil kujuneda eelistus mõnele teisele taimele (Fussel et 

al., 1992; Raine et al., 2008). Liiga hilise toomise korral aga võivad aedmaasika õied olla 

juba okupeeritud mõne teise tolemldajaliigi poolt ning ka see võib mõjutada kimalaste 

valikuid. 

Kõige rohkem toodi tarru aedmaasika õietolmu aastatel 2012 ja 2013 Pollis ja vähim aastal 

2014 samuti Pollis. Sel aastal külastasid kimalased aedmaasika õitsemisperioodi alguses ja 

keskel tavapärasest enam muude roosõieliste taimede õisi ning aedmaasika osatähtsus 

õietolmukorjes hakkas suurenema alles siis, kui muude roosõieliste osatähtsus vähenes. 

Paljud kevadel õitsevad taimed kuuluvad roosõieliste sugukonda (Fussel et al., 1992), kuid 

erinevate liikide rikkalik õitsemine ei pruugi avalduda igal aastal. 

Õitsemisperioodi vältel koguti aedmaasika õietolmu enim õitsemisperioodi keskpaigas. 

Tulemus oli ootuspärane, kuna sel perioodil on enim aedmaasika õisi avatud. 

Õitsemisperioodi lõpupoole on aedmaasika õied väiksemad ja ei paku enam samaväärset 

õietolmu ja/või nektarit hulka kui õitsemisperioodi alguses (Free, 1993). Kuna aedmaasika 

põhiline ja väärtuslik saagiosa moodustub just varajastest õitest, on hästi oluline, et 

kimalased külastaksid neid õitsemisperioodi alguses ja keskel. Antud katses, kus kuni 

kolmandik kimalaste kogutud õietolmust kuulus aedmaasikale, lubab oletada, et hoolimata 

konkureerivate taimede olemasolust, on aedmaasika puhul avamaa tingimustes täiesti 

võimalik kasutada kimalasi biofungitsiidide levitamisel vektorina.  
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Konkureerivatest liikidest mõjutasid aedmaasika õietolmukorjet enim valge iminõges, 

roosõielised ja hulgalehine lupiin. Kõige sagedamini esines proovides valget iminõgest, 

mida külastati Pollis 2012 ja 2014 aastal ning Rõhul 2013-2014 aastatel. Lamium 

perekond, kuhu kuulub ka valge iminõges on kimalastele atraktiivne (Sulborska et al., 

2014). Taim on rikkaliku ja pikaajalise õitsemisega (aprillist-septembrini) ning õied 

sisaldavad rohkesti nektarit ja õietolmu. Oluliseks võib pidada ka kõrget suhkrute sisaldust 

(43 %) valge iminõgese nektaris (Sulborska et al., 2014). 

Pollis külastati 2013. aastal rohkesti ka hulgalehise lupiini õisi ning enim külastati neid 

õitsemisperioodi keskpaigas (59,8 %). Antud taim on samuti kimalastele atraktiivne, kuna 

on suurepärane õietolmu allikas (Jennersten et al., 1988). Samas õitses hulgalehine lupiin 

samaaegselt aedmaasikaga Pollis vaid ühel aastal. Siiski tuleb arvesse võtta, kui lupiin 

juhtub samaaegselt massiliselt õitsema, võib ta oluliselt mõjutada aedmaasika 

õietolmukorjet ja seega ka entomovektortehnoloogia tõhusust, kui seda kasutatakse.  

Kõikidel katseaastatel ja –kohtades oli kolme enamlevinud taime hulgas ka roosõielised. 

Mõnel aastal osutusid roosõielised taimed aedmaasikale konkureerivaks, mõnel aastal 

mitte. Kuna sellesse taimesugukonda kuulub väga palju erinevaid ilupuid- ja põõsasid, 

samuti ka marjapõõsaid ja viljapuid, siis tuleks kimalaste kasutamisel arvestada, et need 

taimed võivad osutuda aedmaasikale tolmeldamisel konkurentideks. Roosõieliste õietolmu 

atraktiivset korjet samaaegselt aedmaasikaga on täheldatud ka Lye et al., (2011) ja Foulis 

et al., (2014) uuringutes.  

Üllatavaks tulemuseks võib lugeda ristõieliste suhteliselt madalat osakaalu kimalaste  

korjes. Ristõielisi peetakse suure nektari sisalduse (Pierre et al., 1999) ja õietolmus 

sisalduvate aminohapete suure huga tõttu tolmeldajatele väga atraktiivseteks (Stout et al., 

1998). Seetõttu oleks neid võinud pidada aedmaasikale konkurentsi pakkuvaiks taimedeks. 

2014. aasta tulemused näitasid, et hoolimata ristõieliste õietolmu suurest osakaalust 

kimalaste korjes, tõusis aedmaasika õietolmu korje osakaal õitemisperioodi keskel 

oluliselt. Õitsemisperioodi lõpuks kaotas taliraps, mis moodustas enam kui 95 % 

ristõieliste õietolmust, suure osa oma atraktiivsusest, olles õitsemist lõpetamas.  

Valge ristiku õietolmu koguti ainult Rõhus 2013. aastal 11,8 %. Valge ristiku õietolmu 

vähene osatähtsus on põhjendatav selle hilisema õitsemisajaga (Dreyersdorff et al., 2015). 

Nimelt alustab valge ristik õitsemist tavatingimustes alates juuni keskpaigast.  
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Katse üheks uurimisteemaks oli ka putuktolmeldamise mõju aedmaasika viljade massile. 

Sordi `Sonata` katsealadel ei ilmnenud statistiliselt olulist erinevust avatud ja isoleeritud 

katselappidelt korjatud viljade massis. Sordi `Polka` viljade mass oli avatud aladel suurem 

kui isoleeritud katselappidel. Aedmaasika sortide erinevust isetolmlemisevõime ja 

tolmeldamisvajaduse osas on näidanud ka Klatt et al., (2014). Kuigi katses ei ilmnenud 

avatud ja isoleeritud katselappidel erinevusi `Sonata` viljade massis, siis erinevate 

uuringute kohaselt on risttolmeldamine ka antud sordile vajalik (Klatt et al., 2014). Nimelt 

on `Sonata` puudulikult tolmeldatud tugevasti deformeerunud viljad väiksema kaaluga ja 

kaotavad kiiresti oma tugevuse. Kõik moondunud viljad olid alustanud mädanemist juba 

kolmandaks säilituspäevaks (Klatt et al., 2014). Antud uuringu tulemused sellist viljade 

massilangust ei kirjeldanud ja seetõttu võib järeldada, et Eesti ilmastikuoludes saavad 

aedmaasika sordi `Sonata` õied hakkama ka tuultolmlemise abil. 

Enamus aedmaasika sorte on isetolmlemisvõimelised, kuid korraliku saagi saamiseks on 

kindlasti vajalik ka risttolmeldamine (Klatt et al., 2014). Lisaks on leitud, et 

putuktolmeldamisel on mõju ka viljade säilivusele. Kindlaks on tehtud, et limiteeritud 

tolmeldamise korral esineb rohkelt deformeerunud kujuga vilju ning sellised aedmaasikad 

riknevad kergesti. Kvaliteetse vilja saamise juures on kõige olulisemaks võtmesõnaks 

viljastatud seemnised. Puudulikul tolmeldamisel jäävad seemnised viljastamata, mistõttu 

jääb ka õiepõhi välja arenemata ning selle tulemusel saadakse deformeerunud aedmaasika 

vili. Puudulik tolmeldamine võib esile kutsuda ka viljade kuivamise (Tuohimetsäa et al., 

2014). Viljastatud seemnised toodavad kasvuhormooni regulaatoreid, mis suurendavad 

viljade massi ja vastutavad ka aedmaasika seisukindluse eest (Klatt et al., 2014). 

Seemnised piiravad viljade valmimisel toodetavate rakuseinu lagundavate valkude sünteesi 

ja aeglustavad sellega viljade pehmenemist (Klatt et al., 2014). 
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KOKKUVÕTE 
  

Eestis on aedmaasika kasvatamine levinud avamaa tingimustes. Aedmaasikas õitseb Eesti 

kliimatingimustes ajal, mil looduslike kimalaste pered ei ole veel piisavalt suured, et 

pakkuda tõhusat tolmeldamist. Seetõttu on vaja uurida, kas tööstuslikult toodetud 

kimalased suudavad tolmeldada aedmaasikat Eesti tingimustes piisavalt, et kaasa aidata 

tolmeldamise kaudu saagikuse suurendamisele.  

Magistritöö eesmärkideks oli Polli Aiandusuuringute Keskuses ja Rõhu katsejaamas 

aastatel 2012-2014 läbiviidud katse põhjal välja uurida, milline on aedmaasika õietolmu 

osatähtsus kimalaste korjes kolme järjestikkuse aasta jooksul; selgitada missugused 

konkureerivad toidutaimed mõjutavad kimalaste õietolmu korjet aedmaasika 

õitsemisperioodi alguses, keskel ja lõpus; analüüsida putuktolmeldamine mõju aedmaasika 

viljade massile. Antud töö hüpoteesiks oli, et kimalased külastavad aedmaasika õisi 

õietolmu korjeks küllaldaselt, et tagada õite piisav tolmeldamine ning seeläbi suurema 

massiga viljad. 

Keskmiselt koguti aedmaasika õietolmu õitsemisperioodi lõikes 20,5 % ja enim tehti seda 

õitsemisperioodi keskpaigas, mil õisi oli kõige rohkem avanenud. Aedmaasikate õietolmu 

osakaal kimalaste korjes oli 2012-2014 katseaastatel ja kohtades erinev. Rõhul oli 2013-

2014 aastatel aedmaasika õietolmu osakaal stabiilne. Keskmiselt koguti aedmaasika 

õietolmu 2013 a. 24 % ja 2014 aastal 22,2 %. Pollis oli 2012 ja 2013 aastal aedmaasika 

õietolmu kogumise osatähtsus sarnane Rõhule, kuid märgatavalt alanenud aedmaasika 

külastamissagedust võis näha 2014. aastal (5,9 %).  

Konkureerivatest taimedest mõjutasid aedmaasika õietolmukorjet enim valge iminõges, 

hulgalehine lupiin ja roosõielised. Enamasti pidasid kimalased atraktiivseks valge 

iminõgese õisi, kuid 2013 aastal ei külastatud seda peaaegu üldse. See võis olla seotud 

sellega, et Pollis õitses sel aastal rikkalikult hulgalehine lupiin, mida tolmeldati eriti rohkelt 

õitsemisperioodi keskpaigas, mil selle õietolm esines lausa ligi 60% ulatuses. Atraktiivsed 

olid ka roosõieliste esindajad, mis olenevalt aastast mõjutasid aedmaasika õietolmu 



38 
 

osatähtsust. Kõikide eeltoodud liikide ja roosõieliste sugukonna puhul oleks soovitatav 

arvesse võtta, et kui mõni neist liikidest õitseb rohkelt aedmaasika istandiku lähistel, siis 

võib see mõjutada aedmaasika õite putuktolmeldamise efektiivsust.  

Üllatavaks tulemuseks võib lugeda ristõieliste suhteliselt madalat osakaalu kimalaste 

korjes. Suure nektari ja õietolmu sisalduse tõttu peetakse ristõielisi mesilaselaadsetele väga 

atraktiivseks ja neid võiks arvestada aedmaasikale konkurentsi pakkuvate taimede 

nimekirja/hulka. Rõhu 2014 aastal. suurenes aedmaasika õietolmukorje ajal, mil ka 

ristõieliste osatähtsus oli saavutamas oma kõrghetke. Ristõielistest koguti enim talirapsi 

õietolmu, mis moodustas 95 % tervest ristõieliste õietolmu osatähtsusest.  

Katses uuriti ka putuktolmeldamise mõju aedmaasika viljade massile. Sordi `Sonata` 

katsealadel ei ilmnenud statistiliselt olulist erinevust avatud ja isoleeritud katselappidelt 

korjatud viljade massis. Sordi `Polka` viljade mass oli avatud aladel suurem kui isoleeritud 

katselappidel. Seega erinevad sordid isetolmlemisvõimes ja tolmeldamise vajaduse osas. 

Tulemustest võib järeldada, et meie ilmastikuoludes saavad aedmaasika sordi `Sonata` õied 

hakkama ka tuultolmlemisega.  

Lõputöö eesmärgid täideti ning hüpotees pidas osaliselt paika. Uurimuse põhjal võib väita, 

et kimalased külastavad aedmaasika õisi piisavalt, et olla tolmeldamises efektiivsed. 

Tolmeldamise edukus sõltub sordist. Putuktolmlemist vajava sordi „Polka“ viljade mass 

suurenes oluliselt, samas sordil `Sonata` mitte. Võib järeldada, et Eesti ilmastikuoludes 

saavad aedmaasika sordi `Sonata` õied hakkama ka tuultolmlemisega. 
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STRAWBERRY (Fragaria x ananassa) POLLEN FORAGE BY 

BUMBLE BEES ( Bombus terrestris)  

 

Summary 

 

Strawberry cultivation in Estonia is common in open field conditions. In Estonian climatic 

conditions strawberry blooms in spring when wild bee colonies are not yet large enough to 

ensure effective pollination. Therefore it is necessary to find out whether manufactured 

bumble bees are able to pollinate strawberries sufficiently to increase yields through 

pollination.  

The objectives of this master`s thesis was to study how large is strawberry pollen amount 

in bee pollen harvest in Polli Aiandusuuringute Keskus and Rõhu katsejaam 2012-2014; 

which competing food plants affect bumble bees pollen harvesting in strawberry different 

blooming stages and and how does cross-pollination affect strawberry fruit weight.  

On average bumble bees collected strawberry pollen 20,5 %. The visiting frequency was 

highest in the middle of strawberry flowering, which is the period when most flowers are 

blooming. Strawberry pollen foraging was affected by the locations and also years (2012-

2014). The strawberry pollen amount was stable in Rõhu (2013-2014) and in Polli (2012-

2013), but in 2014 the visiting rate was significantly lower.  

Strawberry pollen harvesting was affected by competing food plants like: Lamium album, 

Lupinus polyphyllus, Rosaceae. In most years bumble bees were attracted to Lamium 

album, but in Polli 2013 they hardly visited it. B. terrestris preferred Polli 2013 Lupinus 

polyphyllus flowers thanks to its high pollen and nectar content. It was most visited in the 

middle of blooming season (up to 60 %). Attractive food plants were also other Roseacea 

family representatives, which affected strawberry pollination in some years. All these 

above named species and Roseacea family can affect strawberry pollination effectiveness 

if they bloom near strawberry field. 
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Suprisingly the blooming of Brassicaceae species did not affect the strawberry pollen 

collection. The plant family including oilseed rape (Brassica napus L.) is considered very 

attractive to bumble bees thanks to its large nectar and pollen amount. Therefore it is 

considered as a competitor fore other crops. In Rõhu 2014 strawberry pollen collecting 

increased during the time when Brassicaceae also reached it`s blooming peak.  

The study also investigated the effect of insect pollination on strawberry fruit weight. The 

results demonstrated that there were no differences in the cultivar `Sonata` fruit weight in 

open and isolated areas. However in the cultivar `Polka` fruit weight was bigger in open 

areas than in isolated patch. The results show differences in strawberry variety self-

pollination rate and the need for insect pollination. It can be assumed that in our weather 

conditions the cultivar `Sonata` flowers are capable to produce good quality fruits with 

only wind pollination.  

The objectives of the thesis were achived and the hypothesis proved partly to be true. 

Bumble bees do visit strawberry flowers enough to ensure adequate pollination. 

Nevertheless in the cultivar `Sonata` the insect pollination does not ensure increaing fruit 

weight. The study suggests that bumble bees collect enough strawberry pollen to be 

effective in the pollination. 
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