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Sünteetiliste taimekaitsevahendite negatiivse mõju tõttu keskkonnale ja tervisele on 

taastärganud huvi võimaliku alternatiivse vahendi, taimsete eeterlike õlide kasutamiseks 

kahjuritõrjes, kuna see on keskkonnasõbralikum. Kõdra-peitkärsakas on oluline rapsi 

kahjur, kellele pole varasemalt eeterlike õlide mõju uuritud. Magistritöö eesmärk oli 

selgitada kas ja milliseid taimseid eeterlikke õlisid saaks kasutada rapsi kahjuri kõdra-

peitkärsaka tõrjes. Selle väljaselgitamiseks viidi läbi rapsi lehe- ja õietöötlus erinevate 

õlide ja kontsentratsioonidega ning T-olfaktomeetria katse. Katsetest selgus, et kõdra-

peitkärsaka tõrjeks saab eeterlikke õlisid kasutada. Lehe- ja õietöötluskatsest selgus, et 

uuritud õlidest oli kõdra-peitkärsaka tõrjumiseks kõige efektiivsemad hariliku vürtsköömne 

ja tseiloni kaneelipuu eeterlikud õlid, mille mõju kärsakatele oli samaväärne sünteetilise 

taimekaitsevahendi ƛ-tsühalotriini omaga või isegi ületas seda. Need eeterlikud õlid 

põhjustasid kärsakatele oluliselt suurenenud suremust ja immobiilsust võrreldes negatiivse 

kontrollvariandiga. Siiski oli nende õlide mõju aeglasem sünteetilise taimekaitsevahendi 

omast. Teiste katses kasutatud eeterlike õlide mõju oli tagasihoidlikum. 

Kontsentratsioonide katsest järeldati, et kõdra-peitkärsakate tõrjumisel hariliku 

vürtsköömne eeterliku õliga tuleks kasutada 1,5% kontsentratsiooniga ning tseiloni 

kaneelipuu eeterliku õliga 1% kontsentratsiooniga lahust. Uuritud eeterlike õlide seast 

repellentsust kõdra-peitkärsakale ei tuvastatud, mistõttu vajab see edasiseid uuringuid. 

Samuti tuleb enne hariliku vürtsköömne ja tseiloni kaneelipuu eeterlike õlide 

kasutuselevõttu kõdra-peitkärsakate tõrjes uurida nende mõju mittesihtrühma 

organismidele, et selgitada nende õlide ja kasutavate kontsentratsioonide mõju kasuritele, 

sealhulgas kõdra-peitkärsaka parasitoididele. 

Märksõnad: Kõdra-peitkärsakas, taimsed eeterlikud õlid, vürtsköömen, tseiloni kaneelipuu 
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Due to the negative effects of synthetic plant protection products on the environment and 

health, the use of a possible alternative product, plant essential oils, for pest control has 

been explored as it is more environmentally friendly. Cabbage seed weevil is an important 

oilseed rape pest for which the effects of essential oils have not been studied before. The 

aim of the master's thesis was to find out whether and which plant essential oils could be 

used on cabbage seed weevil management. Oilseed rape leaf and flower treatments, 

concentrations and T-olfactometry experiment were performed to determine this. Our 

study revealed that essential oils can be used to control weevils. The results of the leaf and 

flower treatment showed that the essential oils of cumin and ceylon cinnamon were the 

most effective for controlling weevils, lethal effects on weevils were equivalent to, or even 

greater compared to the synthetic plant protection product ƛ-cyhalothrin. These essential 

oils caused increased mortality and insecticidal damage to weevils. However, the effect of 

these oils was slower than that of the synthetic plant protection product. The study about 

different concentrations revealed that 1.5% concentration of cumin and 1% concentration 

of ceylon cinnamon essential oils have potential to control weevils. For the studied 

essential oils, repellence to the weevil was not found. Also, before using the essential oils 

of cumin and ceylon cinnamon in field conditions to control weevils, the biosafety of these 

oils must be studied, to ensure the safety and the recommended concentrations of these oils 

for non-target organisms, including cabbage seed weevil´s parasitoids. 

Keywords:  Cabbage seed weevil, plant essential oil, cumin, ceylon cinnamon 
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SISSEJUHATUS 

Rahvaarvu kasvuga maailmas on kaasnenud ka taimekasvatusliku tootmise 

intensiivistumine, mistõttu on tõusnud sünteetiliste pestitsiidide kasutamine, millega 

võivad kaasneda negatiivsed tervise- ja keskkonnamõjud (Nicolopoulou-Stamati et al. 

2016). Lisaks viib taimekaitsevahendite liig- ja väärkasutamine bioloogilise mitmekesisuse 

vähenemisele ning kahjuritel võib aja möödudes sünteetiliste insektitsiidide suhtes 

resistentsus tekkida (Mahmood et al. 2016). Sünteetiliste pestitsiidide jääke võib leida nii 

toidus, mullas, põhjavees kui ka loomasöödas (Nicolopoulou-Stamati et al. 2016), lisaks 

on pestitsiidid mürgised ka mittesihtorganismidele, sh. näiteks tolmeldajatele ja 

röövtoidulistele lülijalgsetele (Aktar et al. 2009). Nende vahendite kahjuliku mõju tõttu on 

aina enam hakatud uurima alternatiive sünteetilistele insektitsiididele, mis oleksid 

keskkonnasõbralikumad. Näiteks on leitud, et üheks alternatiivseks vahendiks võiksid olla 

taimsed eeterlikud õlid, kuna need lagunevad keskkonnas kiiresti, nende suhtes ei teki 

kergesti resistentsust ja nad ei jäta jääke lõppsaadustesse (Tripathi et al. 2009). Eeterlikud 

õlid on peamiselt terpenoidide, fenoolide ning mitmesuguste muude ühendite kompleksne 

segu ning see on ka põhjuseks, miks kahjuritel nende suhtes enamasti resistentsust ei teki 

(Batish et al. 2008). Eeterlike õlide kasutuselevõttu taimekaitses soodustab ka Euroopa 

Roheline Kokkulepe, mille üheks eesmärgiks on vähendada sünteetiliste 

taimekaitsevahendite kasutamist 2030ndaks aastaks 50% (Mesnage et al. 2021). Eeterlikke 

õlisid on võimalik kasutada kahjurite tõrjumisel või meelitava/peletava stiimulina „tõmba-

tõuka“ strateegias, mis on oluline meetod integreeritud taimekaitses taimekahjurite 

tõrjumisel. 

Raps (Brassica napus L.) on üheks tähtsaimaks õlikultuuriks (Łaska-Zieja et al. 2020; 

Rifin, Nauly 2021), mille kasvupind on viimastel aastakümnetel kasvanud nii Euroopa 

Liidus kui ka Eestis (FAOSTAT 2022). Rapsisaadustel on lai kasutusvaldkond ning see 

kultuur on tootjatele oluline nn kassakultuur, mille ühikuhind ületab tunduvalt teraviljade 

omasid (Eesti Konjunktuuriinstituut 2022). Rapsi saaki ohustavad mitmed kahjurputukad, 

kellest üks oluliseim on kõdra-peitkärsakas (Ceutorhynchus obstrictus Marsham syn. C. 

assimilis Paykull) (Alford et al. 2003; Williams 2010). See on kahjur, kes oma bioloogia 

tõttu kahjustab Eestis eelkõige talirapsi (Veromann et al. 2006; Williams 2010). Taliraps– 

ja rüps (Brassica rapa L.) moodustasid Eestis kogu rapsi ja rüpsi kasvupinnast 2021. aastal 
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aga ligi 85% (Statistikaamet 2022), muutes rapsisaagi kõdra-peitkärsaka kahjustuste osas 

veelgi enam haavatavamaks. Majanduslikku kahju põhjustavad kõdra-peitkärsaka vastsed, 

kes hävitavad rapsi kõtrades seemneid ja neile soodsatel tingimustel võivad põhjustada 

kuni 20% saagikadu kõdra kohta (Buntin 1999; Cárcamo et al. 2001a). Kärsaka tekitatud 

munemisauk on abiks teisele rapsi kahjurile, kõdrasääsele (Dasineura brassicae Winnertz), 

kelle vastsed toituvad kõdra sisemisest epidermisest, mille tõttu kõdrad valmivad varem ja 

pudenevad enne koristust ning seega tekitavad saagikadu  (Buntin 1999). Uurimustes on 

leitud, et nende vastsete ühise kahjustuse tagajärjel võivad nad rapsi saaki alandada kokku 

31–34% (Free et al. 1983). Kärsaka vastsete väljumisavad on sissepääsuteeks 

seenhaigustele, suurendades saagikadu põllul veelgi (Cárcamo et al. 2001a). 

Pärast rapsil kasutatavate neonikotinoidide (toimeainetega klotianidiin, imidaklopriid ja 

tiametoksaam) keelustamist Euroopa Liidus on kõdra-peitkärsakate peamiseks 

tõrjevahendiks jäänud püretroidide klassi kuuluvad insektitsiidid, mille kohta on Euroopas 

teateid resistentsusest kõdra-peitkärsaka populatsioonides (Heimbach, Müller 2013). Ka 

Eestis kuuluvad kõik kõdra-peitkärsakate tõrjeks kasutada lubatud tõrjevahendite 

toimeained püretroidide klassi (PMAIS 2022). Seetõttu on oluline leida kõdra-

peitkärsakate tõrjeks alternatiivseid tõrjevahendeid, mis oleksid efektiivsed, 

keskkonnasõbralikud ning mille suhtes poleks kärsakatel arenenud resistentsust. Eeterlike 

õlidega tõrjumisel on häid tulemusi leitud mitmete kärsaklaste sugukonda (Curculionidae) 

kuuluvate kahjurite osas (Jairoce et al. 2016; Lee et al. 2001; Plata-Rueda et al. 2018), 

kuid selliste õlide mõju kõdra-peitkärsakale varasemalt uuritud ei ole. Antud töös uuriti 

aed-liivatee (Thymus vulgaris L.), apteegitilli (Foeniculum vulgare Mill.), hariliku 

vürtsköömne (Cuminum cyminum L.), tseiloni kaneelipuu (Cinnamomum verum J.Presl), 

hariliku köömne (Carum carvi L.) ja hariliku kanepi (Cannabis sativa L.) eeterlikke õlisid, 

mida on varasemalt kasutatud teise rapsi kahjuri, naeri-hiilamardika (Brassicogethes 

aeneus Fab.) uuringutes (Willow et al. 2020). Töös uuritakse nende õlide surmavat, 

mobiilsust häirivat ja repellentset mõju kõdra-peitkärsakale.  

Käesoleva töö eesmärk on selgitada kas ja milliseid taimseid eeterlikke õlisid saaks 

kasutada rapsi kahjuri kõdra-peitkärsaka tõrjes. 

Antud tööle on seatud järgnevad hüpoteesid:  

1) Erinevad taimsed eeterlikud õlid pärsivad kõdra-peitkärsaka mobiilsust ja ellujäävust 

erineval määral.  
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2) Taimsed eeterlikud õlid tõrjuvad kõdra-peitkärsakat sama efektiivselt kui sünteetiline 

insektitsiid. 

3) Teatud taimsed eeterlikud õlid on kõdra-peitkärsakale peletava toimega. 

Antud tööle on seatud järgnevad uurimisküsimused: 

1) Milline töös kasutatud taimne eeterlik õli on potentsiaalselt kõige efektiivsem kõdra-

peitkärsaka tõrjeks, põhjustades kõige enam liikumishäireid ja suremust? 

2) Kas eeterlike õlide mõju kõdra-peitkärsaka suremusele ja immobiilsusele suureneb 

katses ajaga? 

3) Kas eeterlik õli tõrjub kõdra-peitkärsakat sama efektiivselt kui sünteetiline insektitsiid? 

4) Kas ja milline töös kasutatud eeterlik õli mõjub kõdra-peitkärsakale repellentselt? 

 

Töö autor soovib tänada Eve Veromanni töörühma (Silva Sulg, Riina Kaasik, Triin 

Kallavus, Gaelle Assemann, Anu Ainsaar) abi eest katsete läbiviimisel ning juhendajaid, 

kes aitasid lõputöö koostamisel. 

Uurimistööd on toetanud Eesti Teadusagentuur (PUT1056). 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE  

1.1. Raps 

Raps (Brassica napus L.) ehk õlikaalikas on ristõieliste (Brassicaceae) sugukonda, 

kapsasrohu (Brassica) perekonda kuuluv taim. Rapsi seemnetest saadav õli on väärtuslike 

omadustega, mistõttu kasutatakse seda nii toidutööstuses, kosmeetikas, biokütuse 

toorainena, ning töötlemisjäägid leiavad kasutust loomasöödana (Paciorek-Sadowska et al. 

2019). Toidutööstustes on rapsiõli hinnatud kõrge toiteväärtuse poolest (Agha Mohammad 

Reza et al. 2022) ning sellel on positiivne mõju inimese tervisele (Yang et al. 2019). 

Rapsiõli kasutatakse energia tootmiseks ning pindaktiivsete- ja määrdeainete tööstustes 

(Zubair et al. 2021), lisaks saab rapsiõli baasil toota värve ja seepe (Williams 2010). Suurt 

osa õlist kasutatakse biokütuse tootmiseks, eriti Saksamaal ja mujal Kesk-Euroopas (Friedt 

et al. 2018) ning olles siiani peamine biodiisli ja -kütuse tootmiseks kasutatav põllukultuur 

(Zubair et al. 2021). Rapsiõli tootmise kõrvalsaaduseks on rapsikook, mis on väga 

väärtuslik loomasööt tagades proteiini paljude põllumajandusloomade söödaratsioonis 

(Friedt et al. 2018). Rapsisaaduste lai kasutusvaldkond on muutnud selle üheks 

tähtsaimaks ja enimkasvatatavaiks õlikultuuriks, olles tähtsuselt soja- ja palmiõli järel 

kolmas taimeõli maailmas (Łaska-Zieja et al. 2020; Rifin, Nauly 2021).   

Paranenud omadustega sortide kasutuselevõtt ning uute turgude avanemine toidu- ja 

söödasektoris on alates 1980. aastatest rapsi tootmist pidevalt suurendanud nii Kanadas, 

Euroopa Liidus, Hiinas, Indias kui ka Austraalias (Zheng et al. 2020). Kui 1980. aastal oli 

rapsi koristuspind Euroopa Liidus umbes 1,4 miljonit hektarit, siis 2020. aastal ületas see 

näitaja 5,3 miljonit hektarit (FAOSTAT 2022). Euroopa Liidus toimunud hüppelist 

kasvupinna suurenemist 2000ndetal selgitab laialdane biokütuste kasutuselevõtt (Carré, 

Pouzet 2014). Eestis on rapsi ja rüpsi (Brassica rapa L.) koristuspind võrreldes 2000. 

aastaga suurenenud ligi kolm korda, ulatudes 2021. aastal üle 78 tuhande hektari (Eurostat 

2022) (joonis 1). 
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Joonis 1. Rapsi ja rüpsi koristuspind Eestis ajavahemikul 2000-2021. Algandmed: 

(Eurostat 2022).  

 

Kahjurputukad on üheks peamiseks saaki vähendavaks teguriks (Lundin et al. 2020). Rapsi 

põhilisemaid kahjureid Euroopas on kokku kuus: naeri-hiilamardikas (Brassicogethes 

aeneus Fabricius syn. Meligethes aeneus Fabricius), kõdra-peitkärsakas (Ceutorhynchus 

obstrictus Marsham syn. C. assimilis Paykull), kõdra-pahksääsk (Dasineura brassicae 

Winnertz), varre-peitkärsakas (Ceutorhynchus pallidactylus Marsham), küürakhüpik 

(Psylliodes chrysocephalus L.) ja rapsi varre-peitkärsakas (Ceutorhynchus napi Gyllenhal) 

(Alford et al. 2003; Williams 2010). Kahte viimast kahjurit Eestis ei esine.  

 

 

1.2. Kõdra-peitkärsakas 

Kõdra-peitkärsakas (Ceutorhynchus obstrictus Marsham syn. C. assimilis Paykull) on 

mardikaliste (Coleoptera) seltsi, kärsaklaste (Curculionidae) sugukonda kuuluv putukas. 

Täiskasvanud kärsakal on jässakas, umbes 2,5–3 mm pikkune ovaalne ja tume, üleni 

tuhkjashallide karvadega kaetud keha ning pikk allapoole kõverdunud kärsakuga pea 

(Hiiesaar et al. 2002) (joonis 2).  
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Joonis 2. Kõdra-peitkärsaka valmik. (Foto: Entomart. Allikas: Heithausen 2020).  

 

Kärsaka vastne on veidi kõverdunud 4–5 mm pikkune valkja kuni kollaka värvusega, 

jalutu ja silmadeta vageltõuk, kelle peakapsel on pruun (Paul 2017). Kõdra-peitkärsakal on 

väga väikesed valged läbipaistmatud kuni 0,5 mm pikkused ovaalse kujuga munad 

(Dosdall, McFarlane 2004). 

Kõdra-peitkärsakas talvitub noormardikana mulla ülemises kihis või taimejäänuste all 

(Alford et al. 2003). Kevadel, kui õhutemperatuur on tõusnud 15 °C-ni, lahkuvad nad oma 

talvitumiskohast ja liiguvad looduslikele ristõielistele toituma (Cárcamo et al. 2007; 

Dosdall et al. 2006; Free, Williams 1979). Mardikate küpsussööm kestab kokku umbes 

kaks nädalat, pärast seda on nad valmis munema (Kaarli 2003, Williams 2010). 

Rapsitaimedele liiguvad nad pungade ja varajase õitsemise faasis (Cárcamo et al. 2007). 

Viljastatud emane kahjustab kõdraalgmeid (20–40 mm suurused), tehes kõtradesse 

augukesi, millesse muneb ühe, harvem kaks muna (Buntin 1999). Selleks, et vältida 

mitmekordset munemist samasse kõtra, märgistab emane kärsakas munetud kõdra 

deterrentse feromooniga (Ferguson et al. 2000). Kõdra-peitkärsaka poolt tekitatud 

munemisauk on abiks ka teisele rapsi kahjurile, kõdrasääsele, kes vajab munemiseks 

kahjustatud kõtra (Buntin 1999; Free et al. 1983; Hausmann 2021). Kõdra-peitkärsaka 

muna areng võib kesta kuni kaks nädalat, pärast mida närib esimese kasvujärgu vastne end 

kõdra sisse, kestub ning alates teisest kasvujärgust hakkab vastne toituma seemnetest 

(Alford et al. 2003). Vastne toitub kõdras 3–5 nädalat, mille jooksul hävitab ta 3–6 seemet 

(Paul 2017) vähendades saaki umbes 20% ühe kõdra kohta (Buntin 1999; Cárcamo et al. 

2001a). Viimase kasvujärgu vageltõuk närib kõdrast väljumiseks augu, laskub maapinnale 

ja kaevub mulda nukkuma (Cárcamo et al. 2001a). Kõdra pinnale jäänud väljumisava 
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soodustab vee ligipääsu kõtradesse, mille tagajärjel võivad seemned hakata idanema (Paul 

2017), lisaks on kõder väljumisavade tõttu vastuvõtlikum ka seenhaigustele, mis omakorda 

suurendab veel enam saagikadu (Cárcamo et al. 2001a). Vastsed nukkuvad mullas umbes 

kolm nädalat, uue põlvkonna noormardikad väljuvad seejärel mullast ja liiguvad 

ristõielistele taimedele toituma ning peale seda suunduvad talvituma (Kaarli 2003). Kõdra-

peitkärsakal on üks põlvkond aastas (Alford et al. 2003; Williams, 2010). Lisaks vastsetele 

tekitavad kahju ka valmikud, kes närivad nii lehtedesse, vartesse kui ka kõdra seintesse 

lohukesi, kuid olulist majanduslikku kahju see ei põhjusta (Rooma 2019). Kuna antud 

kärsaka bioloogia on talirapsi arenguga paremini sünkrooniseerunud, on kahjustus 

talirapsile suurem kui suvirapsile (Veromann et al. 2006; Williams 2010).  

  

 

1.3. Kõdra-peitkärsaka tõrjemeetodid 

1.3.1. Sünteetilised insektitsiidid 

Kahjurid põhjustavad põllumajanduses palju soovimatuid tagajärgi nagu põllukultuuride 

saagikadu, kvaliteedi langust ning riknemist hoiustamisel (Ansari et al. 2014). Seetõttu on 

kahjurite tõrjeks kasutatud sünteetilisi insektitsiide (Gupta et al. 2019). Vaatamata oma 

tähtsusele saagi kaitsel toimub sageli sünteetiliste pestitsiidide liig- ja väärkasutamine 

(Sande et al. 2011), mistõttu on keemilistel putukatõrjevahenditel ka negatiivne mõju: 

nende jääke võib leiduda nii toidus, vees kui ka pinnases (Ansari et al. 2014; 

Nicolopoulou-Stamati et al. 2016; Sande et al. 2011). Tugevatoimeliste ja looduses 

aeglaselt lagunevate insektitsiidide kasutamine on lisaks ümbritsevale keskkonnale 

seadnud ohtu ka mittesihtorganismid, alates kasulikest mulla mikroorganismidest kuni 

putukate, kalade ja lindudeni (Aktar et al. 2009).  

Enamik insektitsiide kuhjub aja jooksul mulda või vette nende otsesel kasutamisel, triivi 

ja/või erosiooniga põllumajandusaladelt või seadmete pesemisega (Ansari et al. 2014). 

Pinnasesse jõudes võivad nad muuta nii mulla keemilisi kui ka bioloogilisi omadusi 

(Filimon et al. 2015). Lisaks mõjutavad need olulisel määral mulla mikroorganisme 

(Ansari et al. 2014), vähendades nende arvukust ning muutes biokeemilist aktiivsust 

(Filimon et al. 2015). Mulla mikroorganismide arvukusest ja elutegevusest sõltub aga ka 

mulla viljakus, mistõttu võib see insektitsiidide kasutamise tõttu langeda (Lo 2010). 

Insektitsiidid põhjustavad ka vihmausside arvukuse vähenemist (Edwards, Bohlen 1992), 
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keda peetakse üheks olulisemateks selgrootuteks mullas nende tähtsa rolli tõttu 

mullaviljakuse ja -struktuuri parandamisel (Bartlett et al. 2010). 

Vette jõudes on insektitsiididel potentsiaalne negatiivne mõju kõikidele veeökosüsteemi 

organismirühmadele, nagu mikroorganismid, selgrootud, kalad ja taimed (Ansari et al. 

2014). Põhjavee saastumine mürgiste kemikaalidega on ülemaailmne probleem ning saaste 

hajumiseks võib kuluda mitmeid aastaid (Aktar et al. 2009). Pestitsiidijäägid joogivees 

võivad toksilised olla ka inimestele (Kim et al. 2017).  

Umbes 35% maailmas toodetavast toidust sõltub tolmeldajatest ja olulised on ka kasulikud 

putukad, kes vähendavad põllukultuuride kahjurite arvukust (Siviter, Muth 2020). 

Põllumajanduses kasutatavad sünteetilised insektitsiidid peaksid olema toksilised ainult 

sihtorganismidele, paraku on enamik neist mittespetsiifilised ja tapavad või kahjustavad ka 

organisme, kes on erinevatele ökosüsteemidele neutraalsed või kasulikud (Miglani, Bisht 

2019). Mittesihtorganismid võivad insektitsiididega otseselt kokku puutuda taime 

töötlemise ajal või kaudselt läbi toiduahela, tarbides näiteks saastunud nektarit või 

õietolmu (Calvo-Agudo et al. 2020), mõjutades seeläbi nende ellujäämist, kasvu, arengut, 

käitumist ja paljunemist (Fernandes et al. 2016). Mittesihtorganismide hulka kuuluvad 

näiteks mesilased, kellele insektitsiidid võivad põhjustada surmavat või subletaalset (st ei 

põhjusta surma, kuid mõjutavad negatiivselt elutegevust) mõju (Belzunces et al. 2012; 

Raimets et al. 2017) ja parasitoidid, keda insektitsiidide kasutamisel võidakse kahjustada, 

mõjutades nende aktiivsust ja vähendades üldist parasiteerituse taset (Williams 2010; 

Willow et al. 2019). Neonikotinoidide liigkasutamist peetakse üheks tolmeldajate arvu 

vähenemise peamiseks põhjuseks, mistõttu on osasid neist alates 2018. aastast Euroopa 

Liidus välitingimustes keelatud kasutada (Blake 2018; Calvo-Agudo et al. 2020; EFSA, 

2018a, 2018b, 2018c).  

Insektitsiidide rutiinne kasutamine suurtel aladel on põhjustanud resistentsuse arengut 

paljudel kahjuritel ja erandiks ei ole ka kõdra-peitkärsakas, kellel on vähenenud tundlikkus 

erinevate taimekaitsevahendite toimeainete suhtes. Poolas registreeriti kõdra-peitkärsaka 

kohta 2009. ja 2010. aastal resistentsus toimeaine atsetamipriidi (neonikotinoidide klassi 

kuuluv) suhtes (Zamojska, Węgorek 2014) ning Saksamaal on teatatud selle kahjuri 

resistentsusest püretroidide suhtes (Heimbach, Müller 2013). Kuigi Euroopas on tõendeid 

püretroidi resistentsuse kohta kõdra-peitkärsaka populatsioonides, on püretroidide klassi 

kuuluvad insektitsiidid jäänud siiski nende kahjurite peamisteks tõrjevahenditeks pärast 
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seda, kui Euroopa Liidus keelati rapsil neonikotinoidide (toimeainetega klotianidiin, 

imidaklopriid ja tiametoksaam) kasutamine.  

Ka Eestis kuuluvad kõik kõdra-peitkärsaka tõrjumiseks lubatud insektitsiidid püretroidide 

klassi. Seisuga 10.02.2022 on Põllumajandus- ja Toiduameti kodulehel olevas 

Taimekaitsevahendite registris kõdra-peitkärsaka tõrjumiseks olemas 11 erinevat 

sünteetilist insektitsiidi, mis põhinevad viiel püretroidide klassi kuuluval toimeainel: 

deltametriinil, tau-fluvalinaadil, ɣ-tsühalotriinil (gamma-tsühalotriinil), ƛ-tsühalotriinil 

(lambda-tsühalotriinil) ja tsüpermetriinil (PMAIS 2022). Püretroidide kasutamine kõdra-

peitkärsaka tõrjeks on enamasti soovitatav rapsi õitsemise keskpaigast kuni lõpuni, kuid sel 

ajal toituvad õitel aktiivselt ka tolmeldajad ja parasitoidid, mistõttu toimub tõrje ajal ka 

nende kahjustamine (Williams 2010). Nõnda väheneb aga ka parasitoidide võime kahjurite 

arvukust kontrolli all hoida (Murchie et al. 1997) ning vajadus püretroidide kasutamise 

järele kasvab veelgi. Insektitsiidide mõju parastitoidi liikidele, kes hävitavad kõdra-

peitkärsaka vastseid, on vähe uuritud, kuid on leitud, et töödeldes insektitsiididega ajal, kus 

põhiline hulk parasitoide nagu näiteks Trichomalus perfectus Walker ei ole veel kultuurile 

liikunud, vähendab olulisel määral parasitoididele kahjulikku mõju (Williams 2010). 

Kasulike lülijalgsete kaitseks on määratletud tõrjevahendite kasutamine ajavahemikus 

22:00–05:00, millest kinnipidamine on ülioluline selleks, et kaitsta mittesihtrühma 

kuuluvaid putukaid. 

Insektitsiidide negatiivne mõju keskkonnale ja mittesihtorganismidele, registreeritud 

toimeainete kättesaadavuse vähenemine keemiliseks tõrjeks (nt osade neonikotinoidide 

keeld EL-is) ja kõdra-peitkärsakate resistenstuse suurenemine praegu saadaval olevate 

tõrjevahendite (püretroidide) suhtes, on järjest enam suurendanud vajadust leida 

alternatiivseid lahendusi kõdra-peitkärsakate tõrjeks, mis oleksid efektiivsed ja 

keskkonnale ohutud.  

 

 

1.3.2. Tõmba-tõuka strateegia 

Insektitsiidide rutiinne kasutamine ja sellega kaasnev pestitsiidiresistentsus on tõstnud 

vajadust uuenduslike ja keskkonnale ohutute kahjuritõrje strateegiate järele. Üks selliseid 

meetodeid on „tõmba-tõuka“ („push-pull“ inglise keeles) strateegia. Seda strateegiat 

kasutati esimest korda kahjuritõrjes juba 1987. aastal Austraalias (Pyke et al. 1987) ja ka 
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tänapäeval on sel oluline roll integreeritud taimekaitses. „Tõmba-tõuka“ strateegia eesmärk 

on vähendada kahjurite arvukust tootmiskultuuril ja see põhineb kahel tegevusel: peletada 

kahjur eemale põhikultuurist ning meelitada ta mujale (Cook et al. 2007). Strateegia 

eeliseks on minimaalne negatiivne keskkonnamõju. 

Kahjureid kaitstavast kultuurist eemale peletamiseks kasutatakse stiimuleid, mis kas 

varjavad peremeestaime lõhna ja välimust ja/või on peletava toimega ning kahjurite 

meelitamiseks kaitstavast kultuurist eemale kasutatakse nähtavaid ja atraktiivseid ehk 

meelitavaid stiimuleid, näiteks: eelistatud peremeestaime liik, selle kasvustaadium või 

putukat meelitavad suguferomoonid (Cook et al. 2007). Stiimulite abil saab manipuleerida 

putukate käitumisega kasutades nii visuaalseid kui ka semiokeemilisi signaale (Zhang et al. 

2013).  

Üks levinumaid viise kahjurite põhikultuurist eemale peletamiseks on selle kasvatamine 

koos teiste kultuuridega segaviljeluses (Pickett et al. 2014). Nõnda toimub lõhnade 

maskeerimine, mis vähendab kahjurite rünnakut, sest teised taimed varjutavad põhikultuuri 

lõhna ja peidavad neid visuaalselt (Cook et al. 2007). Võimalus on ka põhikultuuri 

töödelda erinevate taimsete tõmmiste, ekstraktide või eeterlike õlidega, mis kahjurile 

repellentselt ehk peletavalt mõjuvad (Ogendo et al. 2008; Rozman et al. 2007). 

Kahjurite meelitamiseks kasutatakse kõige sagedamini püüniskultuure, mida külvatakse 

enamasti põlluservadesse (Pickett et al. 2014). Püüniskultuurid võivad kahjuri poolt 

eelistatud olla näiteks kasvufaasi (näiteks õitsevad enne põhikultuuri) või taimeliigi tõttu 

(näiteks kuulub ristõieliste perekonda), suunates kahjurite surve põhikultuurilt kõrvale, 

kuna need on atraktiivsemad (Cook et al. 2007). Koondades kahjurid püünistaimedele, on 

võimalik neid hõlpsamalt tõrjuda, kasutades selleks mehaanilist, bioloogilist või ka 

keemilist tõrjemeetodit. Tänu püüniskultuurile koondunud kahjuritele kaob ära vajadus 

kogu põldu insektitsiidiga töödelda nii sünteetilise (eelistatult võimalikult spetsiifilise) kui 

ka taimse päritoluga taimekaitsevahendi kasutamisel (Cárcamo et al. 2007). Seeläbi 

vähendatakse majanduslikke kulutusi ja minimeeritakse kahjusid keskkonnale ja 

mittesihtrühma kuuluvatele organismidele. „Tõmba-tõuka“ strateegia efektiivseks 

kasutamiseks on vajalik tunda nii sobivaid püüniskultuure antud kahjurile kui teada ka 

tema bioloogilisi iseärasusi (Cook et al. 2007).  

„Tõmba-tõuka“ strateegiat on uuritud mitmete kahjurite tõrjumiseks, sealhulgas ka kõdra-

peitkärsaka tõrjemeetodina. Katsed leida kõdra-peitkärsakale sobivaid püüniskultuure on 
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andnud positiivseid tulemusi, juhul kui püüniskultuuride õitsemine ja atraktiivsem 

kasvustaadium on saavutatud enne põhikultuuri. Nii on edukalt püüniskultuurina kasutatud 

rüpsi (Cárcamo et al. 2007). Põhikultuuriga samal ajal õitsedes võib rüps olla rapsist aga 

vähem atraktiivsem (Buechi 1990; Kovács et al. 2013), mistõttu on rüpsi kasutamisel 

püüniskultuurina oluline jälgida, et see õitseks rapsist varem. Rapsi on võimalik 

püüniskultuurina kasutada kui see külvatakse püünisribale 1–2 nädalat varem kui põllule 

või kasvatades püünisribal varajast sorti ning põllul hilisemat (Cárcamo et al. 2001b). 

Lisaks on oluline, et püüniskultuurile koondunud kärsakad tõrjutaks, sest muidu pöörduvad 

nad mõne aja möödudes põhikultuurile (Buechi, 1990; Cárcamo et al. 2001b).  

Mõned kultuurid, nagu rüps ja sarepta kapsasrohi (Brassica juncea L.), ei pruugi kõdra-

peitkärsakatele olla atraktiivsemad kui raps, kuid need taimed suurendavad parasitoidide 

populatsiooni, vähendades seega kõdra-peitkärsakate arvukust ja kahjustusi ning vajadust 

kasutada keemilisi tõrjevahendeid (Kovács et al. 2013). Kõdra-peitkärsakate 

parasiteerituse tase võib olla väga kõrge (Veromann et al. 2010), mistõttu on oluline 

soodustada nende arvukust põllul, mis tagaks biotõrje kahjuri vastu. 

Rapsi on võimalik kõdra-peitkärsakale vähem atraktiivsemaks muuta, kasvatades 

valgeõielist rapsisorti (Hovorka et al. 2021). Potentsiaalne võimalus on kasutada ka 

munemist takistavat feromooni, millega emane kärsakas märgistab kõtrasid, kuid 

praeguseks ei ole suudetud seda keemiliselt identifitseerida ega sünteesida (Williams 

2010).  

Kärsakate arvukust on võimalik vähendada ka sordiaretusega kasutades valge sinepi 

(Sinapis alba L.), mis on kärsaka vastsete arenguks sobimatu taim, introgressiooni rapsiga 

ning saadud hübriid on väli- ja laborikatsetes osutunud kõdra-peitkärsaka suhtes 

resistentseks (Dosdall, Kott 2006; Shaw et al. 2009; Tansey et al. 2010). McCaffrey ja 

teised (1999) leidsid, et kärsakad küll toituvad ja munevad sellisel hübriidil, kuid oma 

arengu kõdras lõpetab vähem vastseid kui tavalistes rapsisortides, vähendades seega 

kärsakate populatsiooni. Selles hübriidis on vähenenud kogus 2-fenüületüülglükosinolaati, 

mistõttu on kõdra-peitkärsakal selle hübriidi vastu väiksem atraktiivsus ning suurem kogus 

1-metoksü-3-indolüülmetüülglükosinolaati, mida seostatakse tõrjuva toimega kõdra-

peitkärsakale (Tansey et al. 2010). Evans ja Allen-Williams (1989) on leidnud, et kõdra-

peitkärsakale võivad veel repellentselt mõjuda sellised lenduvad ühendid nagu näiteks 1-

heksanool. Atraktiivselt võivad mõjuda aga isotiotsüanaadid (Finch 1977) ja 

metüülsalitsülaadid (Bartlett et al. 2010). 
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1.4. Eeterlike õlide potentsiaal taimekaitses 

Eeterlikud õlid on lenduvad ja aromaatsed taimede sekundaarsed metaboliidid, mida leidub 

erinevates taimeosades nagu näiteks lehed, varred, juured, õied ja viljad (Ebadollahi, Jalali 

Sendi 2015). Taimed kasutavad eeterlikke õlisid kaitseks neist toituvate lülijalgsete ja 

taimepatogeenide eest, erinevate taime- või loomaliikidega suhtlemiseks (st 

allelokeemiliste ainetena) või tolmeldajate meelitamiseks (Park, Tak 2016). Inimesed on 

neid õlisid kasutanud meditsiinis, parfümeerias ja kosmeetikas ning toitude maitsestamisel 

juba sajandeid (Hyldgaard et al. 2012; Ríos 2016). Viimase 20 aasta jooksul on 

taastärganud huvi eeterlike õlide kasutamisel bioinsektitsiidina taimekaitses (Isman 2020). 

Eeterlikud õlid on keerulised segud, mis võivad sisaldada sadu erinevaid komponente 

erinevates kontsentratsioonides (Ebadollahi, Jalali Sendi 2015) ning neid iseloomustavad 

peamised komponendid, mille kontsentratsioonid õlis on kõige suuremad (Bakkali et al. 

2008). Need taimsed õlid on peamiselt terpenoidide, eriti monoterpeenide ja 

seskviterpeenide ning mitmesuguste aromaatsete fenoolide, oksiidide, eetrite, alkoholide, 

estrite, aldehüüdide ja ketoonide kompleksne segu (Batish et al. 2008). Kompleksse 

koostise tõttu areneb kahjuritel eeterlikel õlidel põhinevate pestitsiidide suhtes resistentsus 

aeglasemalt (Koul et al. 2008). Eeterlikud õlid häirivad sihtorganismi põhilisi füsioloogilisi 

ja käitumuslikke funktsioone (Ebadollahi, Jalali Sendi 2015), mõjudes kahjuritele 

toksiliselt, repellentselt, või näiteks toitumist ja kasvu pärssivalt (Shaaya, Rafaeli 2007). 

Eeterlikke õlisid saab taimedest ekstraheerida erinevate meetoditega, nagu näiteks 

hüdrodestilleerimine, aurudestilleerimine, külmpressimine või lahustiga ekstraheerimine 

(Regnault-Roger et al. 2012). Mitmed uuringud on näidanud, et eeterlike õlide 

ekstraheerimismeetodil on oluline mõju õlide kvaliteedile ning kvantiteedile, mistõttu on 

õige meetodi valimine väga oluline (Taban et al. 2018). 

Eeterlikud õlid mängivad olulist rolli taimekaitses kahjurite vastu (Isman 2000) ning nende 

populaarsus on tingitud sellest, et nad on lihtsasti ekstraheeritavad, keskkonnasõbralikud, 

biolagunevad ja keskkonnas hõlpsasti metaboliseeruvad (Zygadlo, Grow 1995). Nad 

lagunevad kergelt valguse või muude abiootiliste keskkonnategurite toimel ja ei püsi 

pinnases ega vees (Isman 2000), olles seetõttu vähemürgised teistele selgroogsetele, 

sealhulgas kaladele ja lindudele (Park, Tak 2016). Eeterlikud õlid on üks enim uurituid ja 

potentsiaalsemaid alternatiive sünteetilistele pestitsiididele (Saroj et al. 2020), olles 

oluliseks kahjuritõrjemeetodiks ka mahepõllumajandussüsteemides (Park, Tak 2016). 



17 

  

Eeterlikel õlidel on paljudes põllumajanduslikes tootmissüsteemides keskkonnasõbralike 

pestitsiididena palju eeliseid, kuid ka mitmeid puudusi. Üheks puuduseks on raskused 

eeterlike õlide toimeainete mõju uurimisel nende seguna, kuna need koosnevad arvukatest 

erinevatest komponentidest (Regnault-Roger et al. 2012). Eeterlike õlide baasil 

valmistatud tooteid põllumajanduslikuks kasutamiseks on turul vähe, lisaks on need 

sünteetilistest pestitsiididest märkimisväärselt kallimad (Park, Tak 2016). Eeterlikel õlidel 

põhinevatel insektitsiididel on piiratud füüsikaline stabiilsus, halb lahustuvus vees, kiire 

lagunemine keskkonnas ning piiratud tooraine, millest neid toodetakse (Hashem et al. 

2018). Eeterlike õlide omaduste parandamiseks insektitsiidide kasutamisel on kasutatud 

nanotehnoloogiat, kapseldades eeterlikke õlisid, mistõttu on osakesed väikese suurusega 

ning nende õlide füüsikaline stabiilsus ja tõhusus on paranenud  (Campolo et al. 2017).  

Varasemates uuringutes on vaadeldud eeterlike õlide mõju erinevatele kärsaklaste 

sugukonda kuuluvatele kahjuritele. Nelgi (Syzygium aromaticum L.) eeterlik õli mõjus 

efektiivselt maisikärsaka (Sitophilus zeamais Motschulsky) tõrjes (Jairoce et al. 2016), see-

eest eukalüpti (Eucalyptus obliqua L'Hér.) ja rosmariini (Salvia rosmarinus Spenn.) 

eeterlikud õlid tõrjusid riisikärsakat (Sitophilus oryzae L.) (Lee et al. 2001). Terakärsaka 

(Sitophilus granarius L.) tõrjes oli efektiivne sidrunheina (Cymbopogon citratus (DC.) 

Stapf) eeterlik õli (Plata-Rueda et al. 2020). Kõdra-peitkärsaka tõrjumiseks teadaolevalt 

eeterlikke õlisid varasemalt kasutatud ei ole. 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

2.1. Entomoloogiline ja taimne materjal 

Katsetes kasutatud kõdra-peitkärsakad ja taimne materjal (rapsi lehed ja õied) korjati Eesti 

Maaülikoolile kuuluvalt taimekaitsevahenditega töötlemata rapsipõllult Õssu külas Tartu 

maakonnas (N:58.363146, E:26.660760). Mardikad koguti ventileeritavatesse 

transpordianumatesse kasutades taimede raputusmeetodit ja entomoloogilist imurit. Põllult 

korjatud putukad määrati laboris liigini, kasutades selleks Kirk (1992) ja Morris (2008) 

määrajaid ning binokulaari Olympus SZ60 (Olympus Optical Co, Ltd, Japan). Katses 

kasutatud putukaid hoiti toatemperatuuril (21,1ºC) ventileeritavates putukate 

kasvatuskarpides diameeteriga 10 cm ja kõrgusega 4 cm (SPL Life Sciences, Gyeonggi-do, 

South Korea, joonis 3). 

 

 

Joonis 3. Ventileeritavad putuka kasvatuskarbid, mida katsetes kasutati. (Foto: Silva Sulg). 

 

Enne katse algust olid kärsakad 48 tundi ilma toiduta, kuid olid varustatud destilleeritud 

veega niisutatud vatiga, et vältida veepuudust.  
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2.2. Katsed 

2.2.1. Lehe- ja õietöötlus katse 

Katsed viidi läbi 20.–29. mail 2021. aastal Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja 

keskkonnainstituudi Taimetervise õppetooli laboris. Eeterlike õlide mõju hindamiseks 

kõdra-peitkärsakatele kasutati katses 6 erinevat eeterlikku õli, millel oli juba varasemalt 

määratud erinevate lenduvate ühendite osakaalud (tabel 1). 

 

Tabel 1. Lehe- ja õietöötluskatses kasutatud eeterlikud õlid. Modifitseeritud, (Willow et al. 

2020) 

Ladinakeelne 

nimi 
Taime nimi 

Taime 

päritolu 

Kasutatud 

taimeosad 

Ekstra-

heerimise 

meetod 

Põhilised komponendid 

Thymus 

vulgaris L. 
Aed-liivatee Portugal leht, õis 

auruga 

destilleeritud 

o-tsümeen (61%), 

α-pineen (15%), 

ç-terpineen (6%), 

kampeen (4%). 

Foeniculum 

vulgare Mill. 
Apteegitill Ungari seeme külmpressitud 

α-pineen (31%), 

anetool (22%), 

D-limoneen (20%), 

L-fenchone (18%). 

Cuminum 

cyminum L. 

Harilik 

vürtsköömen 
Maroko seeme 

auruga 

destilleeritud 

α-pineen (29%), 

o-tsümeen (26%), 

kuminaldehüüd (25%), 

ç-terpineen (14%). 

Cinnamomum 

verum J.Presl 

Tseiloni 

kaneelipuu 

Sri 

Lanka 

koore 

sisemus 

auruga 

destilleeritud 

(E)- kaneelaldehüüd 

(46%), 

karüofüleen (15%), 

linalool (12%), 

D-limoneen (8%). 

Carum carvi L. 
Harilik 

köömen 
Ungari seeme 

auruga 

destilleeritud 

karvoon (37%), 

D-limoneen (37%), 

α-mürtseen (6%), 

dihüdrokarvoon (5%). 

Cannabis sativa 

L. 

Harilik 

kanep 
Itaalia leht, õis 

auruga 

destilleeritud 

α-mürtseen (45%), 

α-pineen (38%), 

D-limoneen (5%), 

α-okimeen (3%). 

 

Katses kasutati 1,5%-list eeterliku õli kontsentratsiooni atsetoonilahuses, lahusele lisati 

kleepainet Tween 80. Katse negatiivseks kontrollvariandiks oli Tween 80 ja atsetooni 

lahus, positiivseks kontrolliks oli püretroidide klassi kuuluva insektitsiidi toimeaine ƛ-

tsühalotriin 100%-lise põllulahusena atsetoonis (7,5 g toimeainet hektarile). Lahuste 

valmistamiseks kasutati Vortex segajat ja lekete vältimiseks suleti anumad segamise ajaks 

parafilmiga. Katse skeem on toodud joonisel 4. 
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Joonis 4. Lehe- ja õietöötluse ning hariliku vürtsköömne ja kaneeli kontsentratsioonide 

võrdluse katse skeem (joonis: Mariette Sakkool). 

 

Katse läbiviimiseks pipeteeriti rapsi lehtedele (suurusega 7–9 x 4–5 cm) 1000 µl 

töötlemislahust ja rapsiõied kasteti töötlemislahusesse ~2 sekundiks. Töötlus toimus 

klaasist Petri tassidel läbimõõduga 90 mm. Lehtedel ja õitel lasti töötlemisjärgselt kuivada 

90 minutit toatemperatuuril (21,1ºC) otsese päikesevalguse eest kaitstuna. 

Eeterlike õlide mõju kõdra-peitkärsakatele hinnati kasutades eelmainitud kasvatuskarpe 

(joonis 3), millesse asetati eeterliku õliga või kontroll-lahusega töödeldud leht (üks leht 

puuri kohta) ja 4 õit, lisaks niisutatud vatirullid, mis tagasid kärsakatele juurdepääsu veele. 

Vatirullid olid niisutatud destilleeritud veega ning asetatud töödeldud pindadest eemale, et 

vältida nende reostust eeterliku õliga. Igasse puuri asetati 8 mardikat ning iga töötlust viidi 

läbi 5 korduses. Iga töötlusvariandi kohta oli katses 40 kärsakat ning ühes katses kokku 

320 kärsakat, kogu katset korrati 2 korda. Esimene kordus tehti 20. mail 2021 ja teine 

kordus 28. mail 2021. 

Katset hoiti toatemperatuuril (21,1ºC) hämaras ruumis. Putukapuurid asetati ruumi 

juhuslikus asetuses ning katse korduse puhul vahetati puuride asukohti, et ei tekiks 

asukohast tulenevaid vigu. Esimene vaatlus toimus 3 tunni möödudes (pärast putukate 

puuri asetamist) ja teine 24 tunni möödudes. Mõlemal vaatlusel registreeriti elus, surnud, 

või elus aga liikuvusprobleemidega mardikate arv igas puuris ja tulemused märgiti 
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laboripäevikusse. Pärast igat katset puhastati puurid sooja vee ja seebiga ning piiritusega 

(70%).  

 

 

2.2.2. Hariliku vürtsköömne ja kaneeli kontsentratsioonide võrdlus 

Lehe- ja õietöötluskatses kõige efektiivsemaid tulemusi andnud eeterlike õlidega korraldati 

uus katse, kus uuriti antud õlide erinevate kontsentratsioonide mõju kärsakate suremusele 

ning liikumisvaeguse tekkele.  

Katses kasutati vürtsköömne ja kaneeli eeterlikke õlisid kontsentratsiooniga 0,5%; 1%; 

1,5% ja 2%. Lahuste valmistamine toimus eelnevalt kirjeldatud viisil, kus esmalt lisati 

vastava kontsentratsiooni jaoks vajalik kogus eeterlikku õli, seejärel lisati Tween 80 ning 

viimasena atsetoon. Muud tingimused ja toimingud olid selle katse puhul samad, mis lehe- 

ja õietöötluskatse läbiviimisel. Igasse puuri asetati 8 mardikat ning iga eeterliku õli 

kontsentratsiooni kordusete arv oli 5. Kokku kasutati erinevate kontsentratsioonide mõju 

hindamiseks 320 kärsakat. Katset viidi läbi üks kord, 28. mail 2021.  

Hindamist viidi läbi kaks korda: 3 ja 24 tunni möödudes alates mardikate töödeldud 

lehtedele asetamisest. Vaatluste käigus registreeriti elus, surnud, või elus aga 

liikuvusprobleemidega mardikate arv igas puuris ja tulemused märgiti laboripäevikusse. 

 

 

2.2.3. T-olfaktomeetria katse 

Katse viidi läbi 28. maist 8. juunini 2021. aastal Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja 

keskkonnainstituudi Taimetervise õppetooli laboris. Katse käigus hinnati, kas erinevatel 

eeterlikel õlidel on kõdra-peitkärsakale repellentne või atraktiivne mõju võrreldes 

töötlemata variandiga. Katsesse valiti 6 erinevat eeterlikku õli, millel on juba varasemalt 

määratud erinevate lenduvate ühendite osakaalud (tabel 1), katses kasutati lisaks eeterlikele 

õlidele ka valikut kahe kontrollvariandi vahel, milleks oli töötlemislahus ilma eeterliku 

õlita ehk Tween 80 atsetoonilahuses ning täielikult töötlemata õis. Katses kasutatud 

eeterlike õlide kontsentratsioon lahuses oli 1,5%. Lahuste valmistamiseks kasutati Vortex 

segajat ja lekete vältimiseks suleti anumad segamise ajaks parafilmiga. Katse skeem on 

toodud joonisel 5. 
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Joonis 5. Olfaktomeetria katse skeem (joonis: Mariette Sakkool). K-täht joonisel tähistab 

kontrollvarianti. 

 

Olfaktomeetria katse jaoks kasutati rapsi õisi, mis kasteti töötlemislahusesse ning lasti 

kuivada 90 minutit toatemperatuuril (21,1ºC) otsese päikesevalguse eest kaitstult. Eeterlike 

õlide repellentse ja atraktiivse mõju hindamiseks kasutati läbipaistvast klaasist valmistatud 

T-kujulise toruga olfaktomeetrit (joonis 6).  
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Joonis 6. Olfaktomeetria katses kasutatud T-kujuline toru (foto: Mariette Sakkool). A-

tähega on joonisel tähistatud kärsakate sisestamisava, B-tähega õhu väljatõmme, C-tähega 

on tähistatud torule märgitud jooned, mis olid abiks latentsusaja mõõtmisel.  

 

Toru alumisest otsast toimus kärsakate sisestamine (joonisel 6 märgitud tähega A) ning 

kuni torude ristumispunkti jõudmiseni oli kärsakas liikunud puhtas ja lõhnavabas torus. 

Torude ristumispunkti jõudes tundis kärsakas lõhnasignaale ja pidi tegema valiku, millises 

suunas edasi liikuda. Toru horisontaalsed harud olid ühendatud voolikute abil väikeste 

plastkambritega, milles oli kaks erinevat lõhnaallikat: ühel poolel kontrollvariant (Tween 

80) ning teisel poolel 1,5% eeterliku õliga töödeldud või töötlemata variant. Enne 

lõhnakambritesse jõudmist suunati õhuvool läbi söefiltri, et eemaldada keskkonnas olevad 

lõhnad. Edasi liikus õhk silkoonvoolikute kaudu lõhnakambritesse ning sealt T-kujulise 

toru horisontaalsetesse osadesse, viies sinna lõhnasignaale. Õhuvoolu kiirus süsteemi 

sisenedes oli 0,1 liitrit minutis. Õhu väljatõmme toimus toru abil, mis on joonisel 6 
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tähistatud tähega B. Sealt imeti õhk vaakumpumba abil välja kogu süsteemist. Süsteemi 

mõlemad harud olid jagunemispunktist kuni õhu väljatõmbepunktini identsed.  

Kärsakate meelitamiseks toru ristumispunkti töötluste vahel valiku tegemiseks kasutati 

punktvalgustust, mida on näha ka joonisel 6, kuna putukad liiguvad enamasti valguse 

suunas. Kui kärsakas oli toru ristumispunkti liikunud, valgustus kustutati, et mitte 

mõjutada katse tulemusi. Ühe kärsaka kaupa testiti nende lõhnaeelistusi ja latentsusaega. 

Latentsusaeg mõõdeti stopperiga hetkest, mil putukas vabastati kuni hetkeni, mil putukas 

oli ületanud torule märgitud joone (joonisel 6 märgitud tähega C). Vähendamaks 

päikesevalgusest tulenevat mõju kärsakate käitumisele, varjutati aknad rulooga ning 

olfaktomeetri toru vahtpolüstüreeniga. Laboripäevikusse märgiti, kas kärsakas valis 

„Kontrollvariandi“ või „Töödeldud variandi“. Kärsakatele anti otsustusaega kokku 5 

minutit, ning putukad, kes ei suutnud 5 minuti jooksul otsust teha, märgiti kui „Ei teinud 

valikut“. Pärast igat katset asendati lõhnaallikad ning need pöörati koos T-kujulise toruga 

180˚, et vältida asukohamõjust tulenevaid vigu. Pärast igat katset puhastati torud 

etanooliga (70%). Ühe töötluse jaoks kasutati 40 kärsakat. Kokku kasutati katses 280 

kärsakat. 

 

 

2.4 . Andmete statistiline analüüs  

Lehe- ja õietöötluskatse andmete analüüsimiseks kasutati ANOVA ühefaktorilist 

dispersioonanalüüsi ja variantide vaheliste erinevuste leidmiseks Post-Hoc Tukey testi. 

Sõltuv muutuja oli antud analüüsis kas suremuse protsent või probleemsed ja surnud 

kärsakate protsendid koguarvust ning sõltumatu muutuja ehk faktor oli töötlusvariandid, 

uurimisobjektiks olid kõdra-peitkärsakad. Analüüsis kasutatud sõltuvad muutujad olid 

arvulised pidevad tunnused.  

Kontsentratsioonide mõju uurimisel vürtsköömne ja kaneeli katseandmete analüüsimiseks 

kasutati samuti ANOVA ühefaktorilist dispersioonanalüüsi ja variantide vaheliste 

erinevuste leidmiseks Post-Hoc Tukey testi. Sõltuv muutuja oli antud analüüsis suremuse 

protsent või probleemsed ja surnud kärsakate protsent koguarvust ning sõltumatu muutuja 

ehk faktor oli eeterlike õlide eri kontsentratsioonid, uurimisobjektiks olid kõdra-

peitkärsakad. Analüüsis kasutatud sõltuvad muutujad oli arvulised pidevad tunnused.  
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Olfaktomeetria katse andmete analüüsimiseks kasutati hii-ruut testi.  

Andmed loeti statistiliselt erinevaks, kui p<0,05. Andmete töötlemiseks kasutati 

andmetöötlusprogrammi Blue Sky Statistics ver. 7.30 ja Microsoft Excel 2007 ja 2021. 

Jooniseid on modifitseeritud programmis Microsoft Paint.  

 

 

2.5 . Töörühm 

Töörühm, mille juht oli Eve Veromann, koosnes kuuest inimesest: Silva Sulg, Riina 

Kaasik, Triin Kallavus, Mariette Sakkool, Gaelle Assemann, Anu Ainsaar. Käesoleva töö 

autor osales kõdra-peitkärsakate määramisel, lahuste valmistamisel, õite ja lehtede 

töötlemisel, vaatluste tegemisel, olfaktomeetria katse läbiviimisel ja tulemuste sisestamisel 

ning lisaks teostas andmete statistilise analüüsi. 
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3. TULEMUSED 

3.1. Lehe- ja õietöötlus katse 

Lehe- ja õietöötluskatsega uuriti eeterlike õlide põhjustatud suremust ja üldist 

insektitsiidset toimet (suremust ja/või liikuvusprobleeme põhjustavat mõju) kõdra-

peitkärsakatele. Katsetulemuste kokkuvõte on nähtav tabelis 2. 

 

Tabel 2. Erinevate eeterlike õlidega töödeldud rapsi lehtede ja õite mõju kõdra-peitkärsaka 

suremusele ja liikuvusele. Positiivne kontroll on insektitsiid ja negatiivne kontrollvariant 

on Tween 80 (kleepaine) 

 

Lehtede ja õite töötlemisel erinevate töötlusvariantidega ei leitud kõdra-peitkärsakate 

suremusele statistiliselt usutavat mõju 3 tunni möödumisel katse algusest (F7,72=1,62; 

Töötlusvariant 

ja aeg (h) 

Elus, 

kokku 

(tk) 

Surnud, 

kokku 

(tk) 

Liikuvus-

probleemiga, 

kokku (tk) 

Elus, 

% 

Surnud, 

% 

Liikuvusprobleemiga, 

% 

Aed-liivatee 

3 78 1 1 97,50 1,25 1,25 

24 72 0 8 90,00 0,00 10,00 

Apteegitill 

3 77 1 2 96,25 1,25 2,50 

24 40 17 23 50,00 21,25 28,75 

Harilik kanep 

3 80 0 0 100,00 0,00 0,00 

24 78 1 1 97,50 1,25 1,25 

Harilik köömen 

3 53 1 26 66,25 1,25 32,50 

24 53 2 25 66,25 2,50 31,25 

Harilik vürtsköömen 

3 62 1 17 77,50 1,25 21,25 

24 8 40 29 10,00 50,00 36,25 

 Insektitsiid ( ƛ-tsühalotriin)  

3 19 7 54 23,75 8,75 67,50 

24 2 43 36 2,50 53,75 45,00 

Tseiloni kaneelipuu 

3 77 3 0 96,25 3,75 0,00 

24 9 66 5 11,25 82,50 6,25 

Tween 80 

3 80 0 0 100,00 0,00 0,00 

24 80 0 0 100,00 0,00 0,00 



27 

  

p=1,43), kuid võttes arvesse ka liikuvusprobleemidega mardikaid, ilmnes 3 tunni 

möödumisel katse algusest eeterlike õlide suurenenud insektitsiidne mõju (F7,72=22; 

p<0,0001, joonis 7). 

 

 

Joonis 7. Surnud ja liikuvusprobleemidega kõdra-peitkärsakate osakaalud (%) 3 tunni 

möödudes alates katse algusest rapsi lehtede ja õite töötlemisel erinevate taimsete eeterlike 

õlidega ja insektitsiidiga (positiivne kontroll) ja kleepainega Tween 80 (negatiivne 

kontroll). Erinevad tähed joonisel näitavad statistiliselt usutavaid erinevusi variantide vahel 

(Tukey test, p<0,05). Vearibadena on joonisele kantud standardviga. 

 

Töötlusvariantide omavahelises võrdluses 3 tunni möödumisel alates katse algusest 

põhjustas kõdra-peitkärsakatele suurimaid insektitsiidseid kahjustusi lehtede ja õite 

töötlemine ƛ-tsühalotriiniga, ehk katse positiivse kontrollvariandiga, mõjutades rohkem kui 
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70% töödeldud isenditest, olles oluliselt kõrgem kõigist katses kasutatud eeterlikest õlidest 

(joonis 7). Eeterlikest õlidest oli suurima insektitsiidse mõjuga harilik köömen, millega 

töödeldud õitel ja lehtedel esines mardikatel liikuvusprobleeme ja/või surma rohkem kui 

30%-l, olles oluliselt tugevama mõjuga peaaegu kõigist teistest katses kasutatud eeterlikest 

õlidest. Harilikul köömnel võrreldes hariliku vürtsköömnega, mis põhjustas surma või 

liikuvusprobleeme 22%-l, statistilist erinevust ei leitud (p>0,05). Positiivse 

kontrollvariandi ja hariliku köömne puhul oli insektitsiidne toime kärsakatele suurem 

negatiivse kontrollvariandiga töötlemisest (Tween 80) (p<0,05).  

Pärast 24 tunni möödumist läbiviidud hindamise käigus leiti, et töötlus suurendas oluliselt 

mardikate suremust (F7,72=40; p<0,0001, joonis 8). 

 

 

Joonis 8. Surnud kõdra-peitkärsakate osakaalud (%) 24 tunni möödumisel katse algusest 

rapsi lehtede ja õite töötlemisel erinevate taimsete eeterlike õlidega ja insektitsiidiga 
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(positiivne kontroll) ja kleepainega Tween 80 (negatiivne kontroll). Erinevad tähed 

joonisel näitavad statistiliselt usutavaid erinevusi variantide vahel (Tukey test, p<0,05). 

Vearibadena on joonisele toodud standardviga. 

 

Kõdra-peitkärsakate suremus oli suurim lehtede ja õite töötlemisel tseiloni kaneelipuu 

eeterliku õliga ulatudes >80%, mardikate suremus oli oluliselt kõrgem isegi positiivse 

kontrollvariandi ehk insektitsiidiga töödeldud katsevariandist, kus suremus ulatus 53%-ni 

(joonis 8). Eeterlikest õlidest oli suremus samaväärne positiivse kontrollvariandi ja hariliku 

vürtsköömne eeterliku õliga töödeldud katsevariandiga (p<0,05), mis põhjustasid teistest 

katses kasutatud õlidest ja negatiivsest kontrollvariandist oluliselt suuremat suremust 

(p<0,05). 

Hindamisel, mis viidi läbi 24 tunni möödumisel leiti, et töötlusel oli kõdra-peitkärsakatele 

statistiliselt usutav suurendav insektitsiidne mõju (F7,72=26, p<0,0001, joonis 9). 
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Joonis 9. Surnud ja liikuvusprobleemidega kõdra-peitkärsakate osakaalud (%) 24 tunni 

möödumisel katse algusest rapsi lehtede ja õite töötlemisel erinevate  taimsete eeterlike 

õlidega ja insektitsiidiga (positiivne kontroll) ja kleepainega Tween 80 (negatiivne 

kontroll). Erinevad tähed joonisel näitavad statistiliselt usutavaid erinevusi variantide vahel 

(Tukey test, p<0,05). Vearibadena on joonisele toodud standardviga. 

 

Töötluste omavahelises võrdluses selgus, et eeterlikest õlidest põhjustasid kõdra-

peitkärsakatele 24 tunni möödumisel alates katse algusest enim insektitsiidset mõju lehtede 

ja õite töötlemine tseiloni kaneelipuu ja hariliku vürtsköömne eeterlike õlidega, millega oli 

samaväärne toime katse positiivsel kontrollvariandil ƛ-tsühalotriinil (p>0,05) (joonis 9). 

Oluliselt vähem esines surma ja/või liikuvushäireid apteegitilli eeterliku õliga töödeldud 

katsevariantides (p<0,05), kuid selle insektitsiidne toime kärsakatele oli usutavalt suurem 

võrreldes negatiivse kontrollvariandiga (p<0,05).  
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3.2. Hariliku vürtsköömne ja kaneeli kontsentratsioonide võrdlus 

Lehtede ja õite töötlemisel 1,5% eeterlike õlide lahusega selgus, et kõdra-peitkärsakale 

tekitavad enim surmavat ja insektitsiidset mõju harilik vürtsköömen ja kaneel ning seetõttu 

vaadeldi nende kahe õli mõju erinevates kontsentratsioonides. Katses kasutatud eeterlike 

õlide kontsentratsioonid lahustes olid 0,5%; 1%; 1,5%; 2%. Katsetulemuste kokkuvõte on 

toodud välja tabelis 3.  

 

Tabel 3. Hariliku vürtsköömne ja tseiloni kaneelipuu eeterliku õli erinevate 

kontsentratsioonidega lahustes töödeldud rapsi lehtede ja õite mõju kõdra-peitkärsaka 

suremusele ja liikuvusele 

Töötlusvariant ja 

kontsentratsioon, 

(%) 

Aeg, 

h 

Elus, 

kokku 

(tk) 

Surnud, 

kokku 

(tk) 

Probleemsed, 

kokku (tk) 

Elus, 

(%) 

Surnud, 

(%) 

Probleemsed, 

(%) 

Harilik vürtsköömen 

0,5 3 38 1 1 95,00 2,50 2,50 

0,5 24 37 1 2 92,50 2,50 5,00 

1 3 37 0 3 92,50 0,00 7,50 

1 24 28 4 9 70,00 10,00 22,50 

1,5 3 28 0 12 70,00 0,00 30,00 

1,5 24 9 18 14 22,50 45,00 35,00 

2 3 28 0 12 70,00 0,00 30,00 

2 24 13 23 11 32,50 57,50 27,50 

Tseiloni kaneelipuu 

0,5 3 39 0 1 97,50 0,00 2,50 

0,5 24 17 18 5 42,50 45,00 12,50 

1 3 39 1 0 97,50 2,50 0,00 

1 24 3 33 4 7,50 82,50 10,00 

1,5 3 37 3 0 92,50 7,50 0,00 

1,5 24 3 36 1 7,50 90,00 2,50 

2 3 34 3 2 85,00 7,50 5,00 

2 24 1 36 2 2,50 90,00 5,00 

 

 

Lehtede ja õite töötlemine erinevate kontsentratsioonidega eeterlike õlide lahustega ei 

põhjustanud usutavat kõdra-peitkärsaka suremust ega liikuvusprobleeme 3 tunni 

möödumisel katse algusest, nii hariliku vürtsköömne eeterliku õlide (F3,16=1; p=0,418; 

F3,16=2,6; p=0,086) kui ka tseiloni kaneelipuu eeterliku õlide puhul (F3,16=1,4; p=0,284; 

F3,16=1,3; p=0,299). Seejuures leiti, et hariliku vürtsköömne eeterliku õli erinevad 

kontsentratsioonid lahustes omasid kõdra-peitkärsaka suremusele statistiliselt usutavat 

suurendavat mõju alles 24 tunni möödumisel (F3,16=5,5; p=0,0086, joonis 10).  
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Joonis 10. Surnud kõdra-peitkärsakate osakaalud (%) 24 tunni möödumisel katse algusest 

rapsi lehtede ja õite töötlemisel hariliku vürtsköömne eeterliku õli erinevate 

kontsentratsioonidega lahusega (%). Erinevad tähed joonisel näitavad statistiliselt 

usutavaid erinevusi kontsentratsioonide vahel (Tukey test, p<0,05). Vearibadena on 

joonisele toodud standardviga. 

 

Kontsentratsioonide omavahelises võrdluses leiti, et suremusele avaldas suurimat mõju kui 

lehti ja õisi töödeldi hariliku vürtsköömne eeterliku õliga, mille kontsentratsioon oli 2% 

(joonis 10). Sellise kontsentratsiooni puhul oli surmav mõju kärsakatele usutavalt suurem 

võrreldes sellega, kui lahuses oli eeterliku õli kontsentratsioon 0,5% või 1% (p<0,05). Suur 

kärsakate suremus oli ka siis kui lahuses oli eeterliku õli kontsentratsioon 1,5%, kuid 

võrdluses teiste kontsentratsioonidega kärsakate suremusele usutavat erinevust ei leitud 

(p>0,05).  
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Tseiloni kaneelipuu eeterliku õli erinevad kontsentratsioonid omasid sarnaselt harilikule 

vürtsköömnele kõdra-peitkärsaka suremusele usutavat suurendavat mõju 24 tunni 

möödumisel (F3,16=10,8; p=0,0004, joonis 11). 

 

 

Joonis 11. Surnud kõdra-peitkärsakate osakaalud (%) 24 tunni möödumisel katse algusest 

rapsi lehtede ja õite töötlemisel tseiloni kaneelipuu eeterliku õli erinevate 

kontsentratsioonidega lahusega (%). Erinevad tähed joonisel näitavad statistiliselt 

usutavaid erinevusi kontsentratsioonide vahel (Tukey test, p<0,05). Vearibadena on 

joonisele toodud standardviga. 

 

Kõdra-peitkärsakate suremusele avaldas suurimat mõju lehtede ja õite töötlemine lahusega, 

kus tseiloni kaneelipuu eeterliku õli kontsentratsioon oli 1%, 1,5% ja 2% (joonis 11). Kuigi 

nende kontsentratsioonide vahel usutavat erinevust kõdra-peitkärsaka suremusele ei leitud 
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(p>0,05), siis nende mõju kärsakate suremusele oli usutavalt suurem võrreldes sellega, kui 

lahuses oli eeterliku õli kontsentratsioon 0,5% (p<0,05). 

Hariliku vürtsköömne eeterliku õli erinevad kontsentratsioonid lahustes suurendasid 

statistiliselt oluliselt kõdra-peitkärsaka suremust ja liikuvusprobleeme 24 tunni 

möödumisel lehtede ja õite töötlemisest (F3,16=19; p<0,0001, joonis 12). 

 

 

Joonis 12. Surnud ja liikuvusprobleemidega kõdra-peitkärsakate osakaalud (%) 24 tunni 

möödumisel katse algusest rapsi lehtede ja õite töötlemisel hariliku vürtsköömne eeterliku 

õli erinevate kontsentratsioonidega lahusega (%). Erinevad tähed joonisel näitavad 

statistiliselt usutavaid erinevusi kontsentratsioonide vahel (Tukey test, p<0,05). 

Vearibadena on joonisele toodud standardviga. 

 

Suurimaid insektitsiidseid kahjustusi kärsakatele tekitas lehtede ja õite töötlemine, kui 

hariliku vürtsköömne eeterliku õli kontsentratsioon oli 1,5% ja 2% (joonis 12). Kuigi 
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nende variantide vahel usutavat erinevust ei leitud (p>0,05), oli nende mõju kärsakatele 

usutavalt suurem võrreldes lahusega, kus eeterliku õli kontsentratsioon oli 1% või 0,5% 

(p<0,05).  

Tseiloni kaneelipuu eeterliku õli erinevad kontsentratsioonid lahustes omasid kõdra-

peitkärsakale statistiliselt usutavat suurendavat insektitsiidset mõju 24 tunni möödumisel 

katse algusest (F3,16=5,7; p<0,0073, joonis 13). 

 

 

Joonis 13. Surnud ja liikuvusprobleemidega kõdra-peitkärsakate osakaalud (%) 24 tunni 

möödumisel katse algusest rapsi lehtede ja õite töötlemisel tseiloni kaneelipuu eeterliku õli 

erinevate kontsentratsioonidega lahusega (%). Erinevad tähed joonisel näitavad statistiliselt 

usutavaid erinevusi kontsentratsioonide vahel (Tukey test, p<0,05). Vearibadena on 

joonisele toodud standardviga. 

Tseiloni kaneelipuu eeterliku õli kontsentratsioonid 1%; 1,5% ja 2% põhjustasid kõdra-

peitkärsakale enim surmavat mõju ja tekitas liikuvusprobleeme (joonis 13). Kuigi nende 
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variantide vahel usutavat erinevust ei leitud (p>0,05), siis võrreldes sellega, kui lahuses oli 

eeterliku õli kontsentratsioon 0,5 %, oli nende mõju kärsakate insektitsiidsele toimele 

usutavalt suurem (p<0,05). 

 

 

3.3. T- olfaktomeetria katse 

T-olfaktomeetria katsega hinnati, kas kasutatud eeterlikel õlidel on kõdra-peitkärsakale 

repellentne või atraktiivne mõju võrreldes töötlemata variandiga. Katsetulemustest tehti 

kokkuvõte (tabel 4).  

 

Tabel 4. Kõdra-peitkärsaka valikud ja keskmine valiku tegemise aeg erinevate eeterlike 

õlidega töödeldud rapsi õite ja töötlemata õite vahel. Puhas tähendab rapsi õie töötlemist 

atsetooni ja Tween 80-ga (kleepaine). Kontrolli puhul oli töötlusvariant töödeldud 

atsetooni ja Tween 80-ga ning puhas variant oli täielikult töötlemata õis. Toodud on ka hii-

ruut testi tulemused  

Töötlusvariant 

Töötlus, 

kokku 

(tk) 

Puhas, 

kokku 

(tk) 

Ei 

valinud, 

kokku 

(tk) 

Keskmine 

valiku 

tegemise 

aeg, (min) 

Töötlus, 

% 

Puhas, 

% 

Ei 

valinud, 

% 

 χ
2 df 

p-

väärtus 

Aed-liivatee 19 20 1 1,68 47,50 50,00 2,50 0,0256 1 0,872 

Apteegitill 20 20 0 1,26 50,00 50,00 0,00 - -  -     

Harilik Kanep 15 24 1 0,98 37,50 60,00 2,50 2,07 1 0,149 

Harilik köömen 17 15 8 1,77 42,50 37,50 20,00 0,125 1 0,723 

Harilik 

vürtsköömen 
20 20 0 0,99 50,00 50,00 0,00 - - - 

Kontroll 18 16 6 1,69 45,00 40,00 15,00 0,117 1 0,731 

Tseiloni 

kaneelipuu 
19 20 1 1,11 47,50 50,00 2,50 0,025 1 0,872 

 

Analüüsist selgus, et rapsi õite töötlemisel erinevate töötlusvariantidega puudub kõdra-

peitkärsakatele usutav repellentne või atraktiivne mõju (tabel 4). 
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4. ARUTELU 

Eeterlikke õlisid peetakse üheks potentsiaalseimaks alternatiiviks sünteetilistele 

taimekaitsevahenditele (Saroj et al. 2020). Kuigi nende taimsete õlide kasutamist 

taimekahjurite tõrjumisel on viimastel aastatel palju uuritud (Pavela, Benelli 2016), ei ole 

varasemalt uuritud nende mõju rapsi kahjurile kõdra-peitkärsakale. Katsetes kasutati 6 

erinevat eeterlikku õli, mille seast loodeti leida efektiivseid vahendeid kõdra-peitkärsaka 

tõrjeks.   

Lehe- ja õietöötluskatses mõjus kärsakatele 3 tunni möödumisel katse algusest kõige 

efektiivsemalt hariliku köömne eeterlik õli, põhjustades üle 30% kärsakatest surma ja 

liikumisvaeguseid, olles seejuures ainuke õli, mille mõju erines statistiliselt oluliselt 

negatiivsest kontrollvariandist. Samal vaatlusajal oli see näitaja katse positiivsel 

kontrollvariandil ehk sünteetilisel insektitsiidil tõusnud juba üle 70%. Kuigi botaanilisi 

insektitsiide peetakse kiiresti toimivateks (Guleria, Tiku 2009), siis antud katses avaldus 

sünteetilise insektitsiidi ƛ-tsühalotriini mõju kärsakatele kiiremini kui eeterlike õlide oma. 

See võib tuleneda sellest, et botaanilistel preparaatidel toimub enne mõju avaldumist 

„viivitusperiood“, mida sünteetilistel pestitsiididel ei esine (Tan et al. 2004). Eeterlike 

õlide aeglasemat toimet sünteetilistest insektitsiididest järeldasid oma uurimuses ka Singh 

ja teised (2014) voodilutikate (Cimex lectularius L.) tõrjes, kus kaks eeterliku õli baasil 

toodetud pestitsiidi, EcoRaider (Geraniool (1%), seedri ekstrakt (1%) ja 

naatriumlaurüülsulfaat (2%) Reneotech Inc., North Bergen, NJ) ja Bed Bug Patrol (nelgiõli 

(0.003%), piparmündi õli (1%) ja naatriumlaurüülsulfaat (1.3%) Nature´s Innovation Inc., 

Buford, GA), näitasid küll tõhusust voodilutikate tõrjes, kuid nende vahendite toimekiirus 

oli tunduvalt aeglasem sünteetilise insektitsiidi Temprid SC (imidaklopriid ja β-tsüflutriin; 

Bayer Environmental Science, RTP, NC) omast. Lisaks tõestab sellist toimet ka hariliku 

vürtsköömne ja kaneeli kontsentratsioonide katse, kus kumbagi eeterliku õli erinevatel 

kontsentratsioonidel ei leitud 3 tunni möödumisel katse algusest kärsakatele usutavat 

surmavat ega insektitsiidset mõju. Seal avaldus eeterlike õlide mõju alles 24 tunni 

möödudes katse algusest.  

Kuigi hariliku köömne eeterliku õli insektitsiidne mõju ei suurenenud aja jooksul suurel 

määral, tõusis katsetundide möödudes mitme teise eeterliku õli efektiivsus, nagu näiteks 



38 

  

apteegitilli, hariliku vürtsköömne ja tseiloni kaneelipuu oma. Katse algusest 24 tunni 

möödudes ei jäänud hariliku vürtsköömne ega tseiloni kaneelipuu eeterliku õli surmav ja 

liikumisprobleeme põhjustav mõju statistiliselt alla sünteetilise insektitsiidi omale, viidates 

sellele, et eeterlikud õlid ei pruugi olla küll nii kiire toimega kui sünteetilised insektitsiidid, 

kuid võivad aja möödudes olla sama efektiivsed. Sarnaseid tulemusi võis näha uurides 

töötlusvariantide surmavat toimet kärsakatele 24 tunni möödudes katse algusest, kus 

hariliku vürtsköömne eeterlik õli mõjus statistiliselt sama efektiivselt ning tseiloni 

kaneelipuu veelgi tõhusamalt kui sünteetiline insektitsiid. Levib arvamus, et botaanilised 

insektitsiidid ei pruugi olla nii efektiivsed kui sünteetilised (Guleria, Tiku 2009), antud 

katse tulemused tõestasid aga vastupidist. Sarnaselt leidsid Singh ja teised (2014), et mõnel 

juhul võib eeterlike õlide tõhusus kahjuritõrjes olla sama või isegi ületada sünteetiliste 

insektitsiidide oma. Analoogselt antud töö tulemustele on tseiloni kaneelipuu eeterliku õli 

samalaadset toimet sünteetilise insektitsiidiga kirjeldanud oma töös Viteri Jumbo ja teised 

(2018), uurides eeterlike õlide mõju poilaste (Chrysomelidae) sugukonda kuuluvale 

laokahjurile Callosobruchus maculatus Fabricius. Samu eeterlikke õlisid nagu antud töös 

on oma uurimuses kasutanud Willow ja teised (2020) rapsi kahjuri naeri-hiilamardika 

tõrjes, kus nad leidsid, et sarnaselt antud katse tulemustele oli ka nende katses uuritud 

eeterlikest õlidest kõige suurema surmava mõjuga tseiloni kaneelipuu õli ning lisaks oli see 

õli nende katses ka kõige suurema insektitsiidse toimega. Järelikult saaks tseiloni 

kaneelipuu eeterliku õliga rapsi töödeldes edukalt tõrjuda üheskoos nii kõdra-peitkärsakaid 

kui ka naeri-hiilamardikaid, mistõttu poleks nende kahe kahjuri tõrjes erinevaid preparaate 

kasutada vaja, säästes nõnda koguseliselt eeterlikku õli, hoides kokku kulusid ja 

vähendades pritsimiskordade arvu.  

Üks eeterlike õlide laiaulatuslikku kasutamist piiravatest teguritest on taimede madal 

eeterlike õlide sisaldus, mistõttu on suuremate koguste eeterlike õlide tootmiseks vaja ka 

suuri koguseid taimseid materjale (Li et al. 2010). Lisaks on eeterlike õlide tootmine kallis 

(Samfira et al. 2015), mis teeb toote kulukaks ka põllumeestele. Seetõttu on eeterlike õlide 

kasutamisel kahjuritõrjes oluline leida sobiv kontsentratsioon, mis oleks minimaalse õli 

sisalduse juures võimalikult efektiivne. Sellepärast uuriti ka antud töös millised on lehe- ja 

õietöötluskatsetes kõige paremaid tulemusi andnud eeterlike õlide kontsentratsioonid, mis 

oleksid võimalikult madalad, kuid samas tõhusad. Katses põhjustas hariliku vürtsköömne 

eeterlik õli 24 tunni möödudes kõdra-peitkärsakatele suurimat surmavat mõju 2% juures, 

olles oluliselt suurem 0,5% ja 1% kontsentratsioonidest. Suur suremus oli ka 1,5% 
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kontsentratsiooniga, kuid võrdluses teiste kontsentratsioonidega usutavat erinevust ei 

leitud. Suurimaid insektitsiidseid kahjustusi põhjustas hariliku vürtsköömne eeterlik õli 

1,5% ja 2% kontsentratsioonide juures. Kuigi 2% kontsentratsiooniga oli kõdra-

peitkärsakate insektitsiidne toime suurem kui 1,5% kontsentratsiooniga, siis statistiliselt ei 

leitud nende kahe kontsentratsiooni vahel olulist erinevust. Kuna looduses võivad 

liikuvusprobleemid sageli viia putukate surmani, siis tasub kahjuritõrjes valida madalam 

aga samas kõige efektiivsem kontsentratsioon. Antud töö tulemuste põhjal selgub, et 

kõdra-peitkärsakate tõrjumisel sobiks kasutada 1,5% hariliku vürtsköömne eeterliku õli 

kontsentratsiooni. Valides madalama aga samas ka tõrjuvama kontsentratsiooni, on see nii 

majanduslikult kasulik kui ka ressursse kokkuhoidvam. Willow ja teised (2020) uurisid 

hariliku vürtsköömne eeterliku õli suremust ja mobiilsust põhjustavat mõju naeri-

hiilamardikatele seda otse kahjurile peale kandes ning leidsid, et sarnaselt antud katse 

tulemustele, tõusis õli efektiivsus kontsentratsiooni suurenedes.  

Tseiloni kaneelipuu eeterliku õliga lehti ja õisi töödeldes mõjusid kõdra-peitkärsaka 

suremusele ja insektitsiidsele toimele kõige efektiivsemalt õlide 1%, 1,5% ja 2% 

kontsentratsioonid lahuses. Kuna nendel kontsentratsioonidel omavahelist statistilist 

erinevust ei leitud, siis tuleks kõdra-peitkärsakate tõrjumisel kasutada neist kõige 

madalamat ehk 1%-list tseiloni kaneelipuu eeterliku õli kontsentratsiooni. Sarnaselt antud 

katsele leidsid ka Thomas ja teised (2017) oma uurimuses, et kahjuri suremus sõltus 

otseselt tseiloni kaneelipuu kontsentratsioonist, kuid nad märkasid, et mida kõrgem oli õli 

kontsentratsioon lahuses, seda suurem oli kahjuri suremus. Antud töös tseiloni kaneelipuu 

kontsentratsioonide katses sellist tulemust aga näha ei olnud, sest 1%, 1,5% ja 2% 

kontsentratsioonidel lahustes omavahelist statistilist erinevust kärsakate suremusele ei 

leitud. Õli efektiivsus suurenes vaid kontsentratsiooni tõustes 0,5%-lt kuni 1%-ni. Willow 

ja teised (2020) leidsid oma katses naeri-hiilamardikaga aga, et tseiloni kaneelipuu 

eeterliku õli statistiliselt usutav ellujäävust ja mobiilsust pärssiv mõju avaldus alles alates 

1,5% kontsentratsioonist ning sarnaselt Thomas ja teiste (2017) katsele tõusis see mõju 

kontsentratsiooni suurenedes. Antud katses kõdra-peitkärsakale avaldus usutav mõju aga 

juba 0,5% kontsentratsiooni juures ning kõige efektiivsem mõju oli õli 1% 

kontsentratsiooni juures. Kuna Willow ja teised (2020) kasutasid sama koostisega 

eeterlikke õlisid ning sama katsemeetodit nagu antud töös, kuid erinevat katseputukat, siis 

võib järeldada, et eeterlike õlide sobiv kontsentratsioon on sõltuvuses kahjuri liigist.  
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Katsetulemused sõltuvad lisaks kahjuri liigile ka mitmest muust tegurist, nagu näiteks 

taimeliigist, millest kasutatav eeterlik õli pärineb. Antud töö lehe- ja õietöötluskatsetes 

selgus, et uuritud eeterlikest õlidest mõjusid kõdra-peitkärsakale kõige efektiivsemalt 

hariliku vürtsköömne ja tseiloni kaneelipuu eeterlikud õlid. Madala efektiivsusega olid aga 

näiteks hariliku kanepi ja aed-liivatee eeterlikud õlid. Taimeliigiga on otseselt seotud ka 

efektiivsed kontsentratsioonid. Antud töö kontsentratsioonide katses leiti, et kõdra-

peitkärsaka tõrjeks on hariliku vürtsköömne eeterlikul õlil kõige efektiivsem 

kontsentratsioon 1,5%, tseiloni kaneelipuul aga 1%. Kontsentratsioone langetades vähenes 

nende õlide efektiivsus, kontsentratsioone tõstes jäi efektiivsus samaks. Seetõttu tuleks iga 

kahjuri tõrjumisel leida ja kasutada just antud kahjurile kõige efektiivsemat 

kontsentratsiooni, mis on varieeruvuses vastavalt kasutatud eeterlikust õlist ning õli 

valmistamise viisist.  

Lisaks eelnevalt mainitule mõjutab katsetulemusi viis, kuidas neid läbi viiakse. Antud töö 

lehe- ja õietöötluskatses ning kontsentratsioonide katses kasutati lehtede ja õite töötlemist 

eeterlikke õlisid sisaldavate lahustega ning uuriti, kuidas see mõjutab kõdra-peitkärsakate 

suremust ja mobiilsust. Sellist meetodit pole varem kärsaklaste sugukonda kuuluvate 

kahjurite uurimisel kasutatud, kuid on edukalt kasutatud näiteks hiilamardiklaste 

(Nitidulidae) sugukonda kuuluva kahjuri naeri-hiilamardika suremuse ja mobiilsuse 

uurimisel (Willow et al. 2020). Varasemalt on eeterlike õlide toksilisust kärsaklastele 

uuritud näiteks töödeldes õliga filterpaberit (Gonzales Correa et al. 2015), kuid 

filterpaberit on kasutatud lisaks eeterlike õlide suremuse põhjustamisele ka mobiilsuse 

hindamiseks (Haddi et al. 2015). Nende kahe näitaja uurimiseks on kasutatud ka 

töötluslahust kahjurile otse peale kandes (Renoz et al. 2022). Kuna kõdra-peitkärsakad on 

putukad, kes häiringu korral kukutavad end taimelt maha ja teesklevad surnut (Paul 2017),  

siis antud katses kasutatud meetod, kus töödeldi lehti ja õisi eeterlike õlidega, matkib 

paremini põllutingimusi, kus kahjurid ei saa taimede töötlemisel eeterlike õlidega pihta 

vaid puutuvad sellise töötluslahusega kokku hiljem, kui liiguvad tagasi taimedele toituma.  

Veel sõltuvad putukatega läbiviidud katsete tulemused kokkupuuteajast eeterliku õliga 

(Ramlal et al. 2020). Antud töö raames läbiviidud katsetest selgus, et teatud eeterlike õlide 

toime tõusis tunduvalt katsetundide möödudes: lehe- ja õietöötluskatses oli tseiloni 

kaneelipuu insektitsiidne mõju kärsakatele kolme tunni möödudes katse algusest vaid alla 

10% ning 21 tundi hiljem oli see näitaja tõusnud enam kui 80%-ni. Kuna mitme teise 

autori katsetes on eeterlike õlide toimet uuritud pikema aja möödudes kui antud töös 



41 

  

(Haddi et al. 2015; Plata-Rueda et al. 2018), tuleks edaspidi uurida, kas töös kasutatud 

õlide mõju kõdra-peitkärsakale võiks tõusta ka peale 24 tunni möödumist katse algusest. 

Näiteks võivad surra liikuvusprobleemidega kärsakad, suurendades suremusprotsenti 

veelgi ning seega näidata õlide suuremat efektiivsust.   

Antud töös kasutatud eeterlikud õlid on näidanud kõrget repellentset mõju mitmete 

kärsaklaste sugukonda kuuluvate kahjurite suhtes: maisikärsakale on repellentselt mõjunud 

aed-liivatee (Barros et al. 2022), tseiloni kaneelipuu (Li et al. 2010) ja apteegitilli 

eeterlikud õlid (Cosimi et al. 2009); terakärsakale tseiloni kaneelipuu (Plata-Rueda et al. 

2018) ja apteegitilli eeterlikud õlid (Teke, Mutlu 2021); riisikärsakale on repellendina 

mõjunud hariliku köömne (Kłyś et al. 2020) ja hariliku vürtsköömne eeterlikud õlid 

(Lashgari et al. 2014). Hariliku kanepi eeterliku õli tervikuna sellesse sugukonda kuuluvate 

kahjurite tõrjeks varasemalt uuritud ei ole, kuid on leitud, et repellente mõju on olemas õli 

üksikutel komponentidel nagu D-limoneenil, millel on repellentne mõju terakärsakale, ja 

α-pineenil, mis toimib repellendina maisikärsakale (Langsi et al. 2020).  

Antud töö olfaktomeetria katses uuritud repellentsest mõjust kõdra-peitkärsakale selgus 

aga, et ühelgil nimetatud eeterlikest õlidest ei olnud sellele kahjurile statistiliselt usutavat 

repellentset mõju. Lisaks sellele, et need eeterlikud õlid ei pruugi kõdra-peitkärsakale 

repellentselt mõjuda, võivad katse ebaõnnestumisel olla ka mitmeid teisi põhjuseid.   

Nõnda nagu lehtede ja õite töötlemisel oli oluline leida sobiv eeterlike õlide 

kontsentratsioon, mis oleks kõige efektiivsema surmava ja liikumisprobleeme tekitava 

toimega, on see oluline ka repellentsuse puhul. Antud töö T-olfaktomeetria katses kasutati 

1,5% kontsentratsioonilise eeterliku õli lahusega töödeldud õisi. Yoon ja teised (2007) 

kasutasid oma T-olfaktomeetria katses riisikärsakatega puhtaid õlisid, mida nad doseerisid 

filterpaberile ning leidsid, et suuremate annuste korral tõrjusid õlid kärsakaid 

efektiivsemalt kui väiksemate annuste korral, ehk õlide tõhusus sõltus annusest. Kui nende 

katsetes saavutati repellentsuse hindamisel häid tulemusi, siis antud töös, kasutades ainult 

ühte kontsentratsiooni, ei leitud, et ühelgil eeterlikul õlil oleks kõdra-peitkärsakale 

statistiliselt usutav repellentne mõju. Kuna enamustel töös kasutatud eeterlikest õlidest on 

varasemalt leitud erinevate kärsaklaste sugukonda kuuluvate kahjurite suhtes kõrge 

repellentne mõju ning T-olfaktomeetrit on kärsakatel repellentsuse hindamisel edukalt 

kasutatud ka juba varasemalt (Yoon et al. 2007), siis on võimalus, et antud katses kasutati 

liiga madalat või kõrget eeterliku õli kontsentratsiooni. Seetõttu tuleks tulevastes töödes 

kõdra-peitkärsaka repellentsuse hindamisel proovida kasutada erinevaid eeterlike õlide 
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kontsentratsioone. Samuti tuleks tõsta valimi suurust ehk kärsakate arvu katses, et teha 

kindlamaid ja täpsemaid järeldusi eeterlike õlide mõju kohta.  

Katsetulemused võivad oleneda veel kasutatud eeterlike õlide sisaldusest. See võib sõltuda 

nii taimeliigist, taimeosast, kust õli võetud on, ekstraheerimisviisist ning lisaks veel 

paljudest muudest teguritest (Reyes-Jurado et al. 2015; Rozman et al. 2007). Näiteks 

järeldasid oma uurimuses Willow ja teised (2020), et kuigi nad võivad enda katses 

kasutada samadest taimeliikidest pärit eeterlikke õlisid, mis juba varasemalt on uuritava 

kahjuri kohta efektiivseid tulemusi andnud, võivad kasutatud õlide koostisosad üksteisest 

tunduvalt erineda, mistõttu varieeruvad ka saadud tulemused varasematest läbiviidud 

katsetest. Kui antud töös kasutatud tseiloni kaneelipuu eeterliku õli peamised komponendid 

olid kaneelaldehüüd (46%), karüofüleen (15%), linalool (12%), D-limoneen (8%), siis 

Plata-Rueda ja teiste (2018) katses, kus tseiloni kaneelipuu eeterlik õli tõrjus edukalt 

terakärsakaid, olid selle õli peamised koostisosad hoopis eugenool (10,5%), trans-3-

kareen-2-ool (10,2%), bensüülbensoaat (9,99%), karüofüleen (9,34%), atsetüülugenool 

(7,71%), α-phellandreen (7,41%) ja α-pineen (7,14%). Ainuke koostisosa, mis nendes 

kahes katses kasutatud õlides kattus, oli karüofüleen, mis näitab seda, kui erinevad nendes 

katsetes kärsakate uurimisel kasutatud tseiloni kaneelipuu eeterlikud õlid koostiselt olid. 

See võib olla ka üheks põhjuseks, miks antud töö olfaktomeetria katses tseiloni kaneelipuu 

eeterlik õli kõdra-peitkärskale usutavalt repellentne ei olnud. Seetõttu, kui soovitakse 

teatud kahjuri tõrjeks kasutada juba eelnevalt teiste autorite poolt leitud efektiivseid 

eeterlikke õlisid, tuleks leida nendega võimalikult sarnase koostisega õlid. Vastasel juhul ei 

pruugita sarnaselt eelnevate katsete tulemustele sama efektiivseid tulemusi saavutada. 

Võimalik on kasutada ja uurida ka eeterlike õlide üksikuid ühendeid, mis on varasemates 

uuringutes andnud potentsiaalseid tulemusi, nagu soovitasid oma töös ka Willow ja teised 

(2020). Seejärel on võimalus uurida, milliseid ühendeid ja mis vahekorras teatud kahjurite 

tõrjeks kokku segada, et saada võimalikult efektiivne tulemus, kuna ühendite segamisel 

võib toimuda sünergism ehk ühendite koosmõju. Näiteks uurisid Yoon ja teised (2007) T-

olfaktomeetri abil repellentsust riisikärsakale, kasutades nii terviklikke eeterlikke õlisid kui 

ka üksikuid terpeenühendeid ning leidsid näiteks, et hariliku köömne koostisosad karvoon 

ja limoneen töötavad seguna paremini kui eraldi ning see segu tõrjus kärsakaid sama doosi 

juures efektiivsemalt kui hariliku köömne eeterlik õli tervikuna. Siiski on oluline edasi 

katsetada ka erinevate koostisosadega õlisid, sest vaid sellisel juhul saadakse täielik 

ülevaade, mis kahjurile kõige efektiivsemalt toimib ning mis mitte. 
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Eeterlike õlide repellentsuse uurimisel kärsaklaste sugukonda kuuluvatele kahjuritele on 

enamasti kasutatud kas filterpaberit/petri-tassi bioteste, mida on varasemalt kasutatud 

näiteks maisikärsaka (Kerdchoechuen et al. 2010) ja terakärsaka (Plata-Rueda et al. 2018) 

repellentsuse uurimisel või Y-toruga olfaktomeetrit, mida on kasutatud näiteks 

maisikärsaka repellentsuse uurimiseks  (Ndungu et al. 1995). Antud töö olfaktomeetria 

katses kasutati eeterlike õlide repellentsuse hindamiseks kõdra-peitkärsakale T-kujulist 

olfaktomeetrit ning kuigi sellist meetodit on varasemalt edukalt kasutatud näiteks 

riisikärsakaga (Yoon et al. 2007), on võimalus, et see katsemeetod ei sobi kõdra-

peitkärsaka repellentsuse hindamiseks, mistõttu ei tuvastatud töös eeterlike õlide 

repellentsust antud kahjurile. Igale kahjurile tuleks leida just talle kõige sobivam meetod 

ning seetõttu tuleks tulevikus selle kahjuri repellentsuse hindamiseks proovida ka teisi 

katsemeetodeid ning erinevatest allikatest pärit katsetulemuste võrdlemisel jälgida ka seal 

kasutatud meetodit, kuna katsetulemused võivad vastavalt meetodile varieeruda.  

Oluline on valida ka sobiv katseaeg. Kui antud töö T-olfaktomeetria katses anti kõdra-

peitkärskatele töödeldud ja kontrollvariandi vahel valiku tegemiseks aega kuni 5 minutit 

ning korraga uuriti vaid 1 kärsaka valikut, siis Yoon ja teised (2007) sisestasid oma T-

olfaktomeetria katses korraga 20 kärsakat ning hindasid nende valikuid alles 24 tundi 

hiljem. Sellepärast võiks ka tulevastes T-olfaktomeetria katsetes eeterlike õlide 

repellentsuse uurimiseks kõdra-peitkärsakatele suurendada korraga sisestavate kärsakate 

arvu ning anda neile kauem aega töötlusvariantide vahel otsutada, sest on võimalus, et 

kärsakad ei suutnud neile ette antud 5 minuti jooksul teha lõplikke otsuseid ning seetõttu ei 

leitud ka statistiliselt usutavaid tulemusi. Eeterlike õlide toimet saab uurida siiski vaid 

teatud ajani, kuna on teada, et nii eeterlike õlide insektitsiidne kui ka repellentne toime 

hakkab teatud aja möödudes vähenema, sest on keskkonnas kiiresti lagunev (Kumar et al. 

2020). Eeterlike õlide kapseldamine võib seda probleemi parandada, suurendades nii õlide 

stabiilsust kui muuta ka nende rakendamise praktilisemaks (Ziaee et al. 2014). Õlide 

kattematerjalina on võimalik kasutada tärklist, tselluloosi, pektiini, guarkummi, kitosaani 

vms aineid (Kumar et al. 2020). Näiteks kasutasid Ziaee ja teised (2014) enda uurimuses 

terakärsaka tõrjes hariliku vürtsköömne eeterliku õli ning sama eeterliku õliga rikastatud 

nanogeeli, kus nanoosakesed põhinesid müristiinhappekitosaanil ning leidsid, et nanogeeli 

variant oli terakärsakatele toksilisem ning kaotas oma insektitsiidse toime hiljem kui 

vürtsköömne eeterlik õli. Seetõttu võiks tulevikus proovida ka antud töös kõige 

efektiivsemalt töötanud eeterlike õlide nanokapseldamist kõdra-peitkärsakate tõrjes, kuna 
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nii toimib nende mõju kauem, mistõttu väheneb ka pritsimiskordade arv ning võimalus on 

kahjurite tõrjes kasutada õli madalamaid kontsentratsioone kui muidu (Kumar et al. 2020). 

Lehe- ja õietöötlus ning kontsentratsioonikatsest selgus, et uuritud eeterlike õlide seast leiti 

kaks efektiivset õli, mis võiksid olla kõdra-peitkärsaka potentsiaalsed tõrjevahendid. Siiski 

on selliste vahendite kasutuselevõtuks looduses vaja eelnevalt läbi viia mitmeid uuringuid. 

Kuigi keskkonnaohutusest lähtuvalt peetakse eeterlikke õlisid keskkonnasõbralikeks ja 

enamasti mittesihtorganismidele ohututeks (Kumar, Deole 2019), tuleks siiski üle 

kontrollida iga eeterliku õli bioohutus. Tuleb uurida seda, milline on nende mõju näiteks 

inimeste ja loomade tervisele, tolmeldajatele ja teistele mittesihtorganismidele, sealhulgas 

kahjuri looduslikele vaenlastele ning ka seda, kas konkreetsed õlid võivad neile kahjulikud 

olla või muutuda sellisteks teatud kontsentratsioonide ületamisel. 

Eeterlike õlide mõju kohta mittesihtorganismidele on tehtud varasemalt mitmeid uuringuid. 

Näiteks leidsid Ribeiro ja teised (2018) oma katses, et mürdiliste (Myrtaceae) sugukonda 

kuuluva taime Corymbia citriodora (Hook.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson eeterliku õli mõju 

mittesihtorganismidele näitas selektiivsust sipelglaste (Formicidae) sugukonda kuuluvale 

putukale Solenopsis saevissima Smith, F., kuid mitte kohalikule mesilaslaste sugukonda 

(Apidae) kuuluvale tolmeldajale Tetragonisca angustula Latreille. Seetõttu tuleks sellise 

eeterliku õliga taimi töödelda hämaras või öösel, mil antud tolmeldaja aktiivne ei ole. See 

katse näitas, et eeterlike õlide toksilisus mittesihtorganismidele on otseses seoses putuka 

liigiga, mistõttu tuleb eeterliku õli toksilisust uurida igale võimalikule õliga 

kokkupuutuvale putukaliigile eraldi ning jälgida tuleb õliga töötlemise viisi ja aega, et 

tagada kõikide õliga kokkupuutuvate organismide bioohutus. 

Lisaks on tähtis ka kasutatava eeterliku õli kontsentratsioon. Pavela (2014) leidis oma 

katses, et hariliku aniisi (Pimpinella anisum L.) eeterliku õli mõju oli vesikirpude 

(Daphnia) perekonda kuuluvale mittesihtorganismile Daphnia magna Straus toksiline pika 

kokkupuute (48 h) ja suurte annuste tagajärjel, aga väiksema annuse ja lühema kokkupuute 

(6 h) tagajärjel kahjulikku toimet ei tuvastatud. Sarnase tulemuse leidsid enda katsest 

Moura ja teised (2021), sest ka nende katses kasutatud nanokapseldatud eeterlik õli 

(Siparuna guianensis Aubl.) oli väiksemate kontsentratsioonide juures karpkalaliste 

(Cyprinidae) sugukonda kuuluvale mittesihtveeorganismile Danio rerio F. Hamilton, 

madala toksilisusega ning muutus ohtlikuks alles kõrgetel kontsentratsioonidel. Seega 

oleneb eeterlike õlide toksilisus mittesihtorganismile otseselt kasutatavast 

kontsentratsioonist. Autorid, kes uurisid teistest taimeliikidest pärit eeterlike õlide mõju 
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samale mittesihtorganismile nagu Pavela (2014), leidsid, et teepuu (Melaleuca alternifolia 

(Maiden & Betche) Cheel) eeterlik õli oli samale organismile toksiline ka juba madalates 

doosides (Conti et al. 2014), samas sookailu (Ledum palustre L.) eeterlik õli näitas sellele 

organismile väga väikest või puuduvat toksilisust (Benelli et al. 2020). Seetõttu oleneb 

eeterlike õlide toksilisus mittesihtorganismile küll kasutatavast kontsentratsioonist, kuid ka 

taime liigist, millest eeterlik õli pärit on, sest ohtlik kontsentratsioon organismile on 

varieeruv vastavalt kasutatavast eeterlikust õlist, nagu näitasid ka Benelli ja teiste (2020); 

Conti ja teiste (2014) ja Pavela (2014) katsed, kuna eeterlikud õlid on oma koostiselt 

erinevad. Valides iga eeterliku õli kohta sobiva kontsentratsiooni, mis on efektiivne 

kahjurile, kuid kahjutu mittesihtorganismidele, võib eeterlike õlide kasutamine enamasti 

ohutu olla. Seda tõestab näiteks Nenaah ja teiste (2022) katse, kus nad leidsid oma 

uurimuses anakardiliste (Anacardiaceae) sugukonda kuuluva taime Schinus 

terebinthifolius G. Raddi eeterliku õliga sobiva kontsentratsiooni, mille kasutamine oli 

tõhus küll pistesääsklaste (Culicidae) sugukonda kuuluva sihtorganismi Culex pipiens (L.) 

tõrjumisel, kuid samas ohutu uuritud mittesihtorganismidele Gambusia affinis S. F. Baird 

& Girard, kes kuulub kiiruimsete (Actinopterygii) klassi ja Eisenia fetida Savigny, kes 

kuulub vihmauslaste (Lumbricidae) sugukonda. Iga kahjuri jaoks sobiva eeterliku õli ja 

kontsentratsiooni valimine on oluline ka parasitoidide ohutusele. Kuna kui Werdin 

González ja teised (2013) ning Turchen ja teised (2016) leidsid oma katsetest, et uuritud 

eeterlikud õlid olid efektiivsed kahjurile ning ohutud nende parasitoididele, siis Ketoh ja 

teiste (2002) katses põhjustasid kasutatud eeterlike õlide lenduvad ühendid rohkem kahju 

uuritud parasitoididele kui selle peremeesorganismile, mistõttu see eeterlik õli või 

kasutatud kontsentratsioonid antud kahjuri tõrjumiseks ei sobi. 

Suurt osa eeterlikest õlidest peetakse mesilastele ohututeks, kuna mitmeid neist kasutatakse 

tarudes mesilaskahjurite tõrjumiseks. Nii on meemesilase (Apis mellifera L.) parasiitlesta 

Varroa destructor Anderson & Trueman tõrjeks edukalt kasutatud näiteks hariliku 

nelgipuu ja hariliku pune (Origanum vulgare L.) eeterlikke õlisid ja eeterlike õlide 

ühendeid mentooli ja tümooli (Gashout, Guzmán-Novoa 2009). Eeterliku õli ühendi 

anetooli ning sidruheina eeterliku õliga saavutati samuti häid tulemusi, olles tõrjuv sama 

parasiitlesta (Varroa destructor) vastu, kuid suhteliselt ohutu vastsetele ja täiskasvanud 

mesilastele, samas kui näiteks läikiva peiulille (Tagetes lucida Cav.) õli oli madala 

toksilisusega küll mesilastele, kuid samas vähese efektiivusega lesta tõrjes, mistõttu ta 

antud parasiitlesta tõrjumiseks ei sobi (Sabahi et al. 2018). Ebert ja teised (2007) uurisid 
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oraalsel teel eeterlike õlide ning nende ühendite kahjulikkust täiskasvanud meemesilastele 

ning leidsid, et uuritud vahenditest oli mesilastele kõige kahjulikum oksaalhape, samas 

mentooli ja tsineooli põhjustatud suremus ei erinenud 8 päevase katse jooksul 

kontrollvariandi omast, siiski leidis ta, et hoolikal annustamisel olid kõik katses uuritud 

vahendid täiskasvanud mesilastele oraalsel teel ohutud, kuid ei pruugi ohutud olla 

mesilaste vastsetele, mistõttu vajab katse edasiseid uuringuid. Loetletud katsed tõestavad 

veelgi, kui oluline on teha erinevaid uurimusi, mille abil leitakse kahjurile sobivad 

tõrjevahendid ja kontsentratsioonid, mis töötavad efektiivselt kahjurile, kuid on madala 

toksilisusega mittesihtorganismidele. Kui eeterliku õli kontsentratsiooni tõhusus kahjurile 

ja ohutus mittesihtorganismidele ei klapi, tuleks kaaluda teiste eeterlike õlide 

kasutuselevõttu, või uurida antud eeterliku õli erinevaid ühendeid, sest õli koostiosa, mis 

kahjurile toksiliselt mõjub, ei pruugi olla sama, mis on kahjulik mittesihtorganismidele.   

Eeterlike õlide mõju mullaorganismidele on vähe uuritud, kuid on leitud, et taimsetel 

eeterlikel õlidel on väga väike või puuduv toksiline mõju rõngusside (Phylum) hõimkonda 

kuuluvatele organismidele Eisenia fetida (Benelli et al. 2020; Pavela 2018; Žabka et al. 

2021) ning Eudrilus eugeniae Kinberg (Murfadunnisa et al. 2019). On leitud ka, et lisaks 

mullaorganismidele on eeterlikud õlid ohutud ka mulla ensümaatilisele aktiivsusele 

(Campolo et al. 2020). 

Taimsete eeterlike õlide mõju on uuritud ka inimeste ja loomade tervisele. Üldiselt 

väidetakse, et biopestitsiididel on tervisele madalam negatiivne mõju kui enamikel 

sünteetilistest pestitsiididest (Mossa 2016) ning välja arvatud harvadel eranditel, on 

eeterlikud õlid ja nende peamised koostisosad madalatel kontsentratsioonidel imetajatele 

suhteliselt mittetoksilised (Isman et al. 2011). Siiski on seda teemat hakatud rohkem 

uurima ning on tehtud mitmeid uuringuid selle kohta, milline ikkagi on võimalike 

botaaniliste taimekaitsevahenditena kasutavate eeterlike õlide mõju tervisele. Näiteks on 

leitud, et inimestele on toksiline toime koirohu (Artemisia absinthium L.) ja musta 

kapsasrohu (Brassica nigra L.) eeterliku õlil, kuna nad sisaldavad ühendeid, mis on 

kõrgete kontsentratsioonide kasutamisel inimestele kahjulikud (Dweck 2009). Veel on 

leitud, et sookailu eeterlik õli on mõõdukalt toksiline inimeste fibroblastidele ja 

keratinotsüütidele (Benelli et al. 2020). Eeterlike õlide kahjulikku mõju inimeste tervisele 

kõrgetel kontsentratsioonidel on enamasti täheldatud aga olukordades, kus on toimunud 

eeterliku õli kokkupuude nahaga või on seda näiteks juhuslikult alla neelatud (Raut, 

Karuppayil 2014). Seega, kui on võimalus, et eeterlik õli võib sattuda nahale, tuleks 
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kasutada kaitsevahendeid, et vältida võimalust eeterlike õlide kahjulikust mõjust tervisele. 

Töödeldud taimedes ja viljades olevad eeterlike õlide jäägid on inimestele ja loomadele 

aga mittetoksilised (Mossa 2016), mistõttu selliste saaduste tarbimisel negatiivsete mõjude 

pärast muretsema ei pea. 

On tehtud suur hulk uuringuid, mis on keskendunud eeterlike õlidega taimekahjurite 

tõrjumisele, kuid nende mõju mittesihtorganismidele on uuritud veel suhteliselt vähe. 

Praegu olemasolevate andmete põhjal võib väita, et enamik eeterlikke õlisid ei põhjusta 

muret kasutamisel taimekaitses ning neid võib pidada keskkonnale ja inimese tervisele 

ohutuks, kui neid kasutada madalatel kontsentratsioonidel või annustes (Pavela, Benelli 

2016). Siiski tuleb igale kahjurile ning neile mittesihtorganismidele, kellel võib taimede 

pritsimisel eeterliku õliga kokkupuude olla, uurida igat eeterlikku õli ning selle 

kontsentratsioone eraldi, sest vaid nii saab olla kindel nende õlide ohutuses kui need võtta 

kasutusele välitingimustes.  
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KOKKUVÕTE  

Suurenenud taimekasvatusliku tootmisega on tõusnud ka sünteetiliste taimekaitsevahendite 

kasutamine. Selliste preparaatide liig- ja väärkasutamine kujutab endas aga suurt ohtu nii 

keskkonnale kui ka tervisele. Seetõttu on hakatud neile otsima alternatiivseid ohutumaid 

vahendeid ning on leitud, et üheks võimalikus lahenduseks võiksid olla taimsed eeterlikud 

õlid, kuna need on keskkonnas kergesti lagunevad. Kõdra-peitkärsakas on oluline rapsi 

kahjur, kelle vastsed kahjustavad rapsi seemneid ning kelle elutegevuse tagajärjel ohustab 

rapsi saaki ka teine rapsi kahjur, kõdrasääsk, ning lisaks erinevad seenhaigused. Kuna 

seoses neonikotinoidide keelustamisega Euroopa Liidus on kõdra-peitkärsaka tõrjeks 

sünteetiliste tõrjevahenditega jäänud alles põhiliselt vaid püretroidide klassi kuuluvad 

toimeained, mille suhtes mujal maailmas on kõdra-peitkärsakal registreeritud resistentsus, 

on oluline leida selle kahjuri tõrjeks alternatiivseid keskkonnasõbralikke vahendeid.  

Käesoleva magistritöö eesmärk oli selgitada kas ja millised taimseid eeterlikke õlisid saaks 

kasutada rapsi kahjuri kõdra-peitkärsaka tõrjes. Töös uuriti 6 eeterliku õli suremust ja 

liikuvusprobleeme põhjustavat mõju ning repellentset toimet kõdra-peitkärsakale. Antud 

töö hüpoteesid olid järgnevad: 

1) Erinevad taimsed eeterlikud õlid pärsivad kõdra-peitkärsaka mobiilsust ja ellujäävust 

erineval määral. 

2) Taimsed eeterlikud õlid tõrjuvad kõdra-peitkärsakat sama efektiivselt kui sünteetiline 

insektitsiid. 

3) Teatud taimsed eeterlikud õlid on kõdra-peitkärsakale repellentse toimega.  

Lehe- ja õietöötluskatses uuriti eeterlike õlide põhjustavat surmavat ja insektitsiidset mõju 

kõdra-peitkärsakatele. Kui 3 tunni möödudes katse algusest oli eeterlike õlide mõju 

kärsakatele suhteliselt tagasihoidlik ning efektiivne mõju oli olemas vaid katse positiivsel 

kontrollvariandil, siis 24 tunni möödudes oli osade õlide mõju märkimisväärselt tõusnud, 

viidates sellele, et eeterlike õlide mobiilne ja repellentne mõju suurenes katses ajaga. 

Selleks ajaks oli hariliku vürtsköömne ja tseiloni kaneelipuu eeterliku õli insektitsiidne 

toime tõusnud sünteetilise taimekaitsevahendiga samaväärseks, põhjustades kahjustusi üle 

80% kärsakatest. Samuti oli selleks ajaks tõusnud nende kahe õli surmav toime 
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kärsakatele: harilikul vürtsköömnel oli sünteetilise insektitsiidiga kärsakatele samaväärne 

mõju ning tseiloni kaneelipuu surmav toime oli sünteetilise taimekaitsevahendi omast 

veelgi suurem, viidates sellele, et töö teine hüpotees leidis osaliselt kinnitust. Seetõttu on 

need kaks eeterlikku õli kõige potentsiaalsemad vahendid kõdra-peitkärsaka tõrjes. Teistest 

õlidest põhjustas kärsakatele kahjustusi apteegitilli eeterlik õli, tekitades 50%-le 

kärsakatest insektitsiidseid kahjustusi, kuid jäädes siiski alla hariliku vürtsköömne ja 

tseiloni kaneelipuu eeterliku õli toimele. Ülejäänud katses uuritud eeterlikel õlidel oli 

kärsakatele madalam ja tagasihoidlikum mõju, viidates sellele, et töös kasutatud taimsed 

eeterlikud õlid pärssisid kõdra-peitkärsaka mobiilsust ja ellujäävust erineval määral ning 

seega uurimistöö esimene hüpotees leidis kinnitust ja teine hüpotees leidis osaliselt 

kinnitust.  

Kontsentratsioonide katses uuriti lehe- ja õietöötluskatses kahte kõige efektiivsemalt 

töötanud eeterlikku õli, milleks olid hariliku vürtsköömne ja tseiloni kaneelipuu eeterlikud 

õlid, ning nende erinevaid kontsentratsioone. Kui lehe- ja õietöötluskatses töödeldi rapsi 

lehti ja õisi vaid ühe eeterliku õli kontsentratsiooniga, milleks oli 1,5% eeterliku õli lahus, 

siis antud katses uuriti eeterlike õlide 0,5%; 1%; 1,5% ja 2% kontsentratsioone. 

Katsetulemuste põhjal jõuti järeldusele, et kõdra-peitkärsakate tõrjes hariliku vürtsköömne 

eeterliku õliga tuleks kasutada 1,5% kontsentratsiooni ja tseiloni kaneelipuu eeterliku õliga 

1% kontsentratsiooni. Kuna sobivad kontsentratsioonid kärsakatele olenesid eeterlikust 

õlist, tuleks kahjuritõrjes igale eeterlikule õlile leida spetsiaalselt talle sobiv 

kontsentratsioon, mis oleks võimalikult madal, kuid samas kahjurile kõige efektiivseim. 

Katses kontsentratsiooni alandades vähenes nende õlide efektiivsus, kontsentratsiooni 

tõstes jäi aga efektiivus samaks. Kasutades kõige madalamat ent tõhusamat 

kontsentratsiooni, hoitakse kokku nii ressursse kui ka kulutusi.  

Olfaktomeetria katses uuriti eeterlike õlide repellentset toimet kõdra-peitkärsakatele, kus 

kärsakatel tuli teha valik eeterliku õliga töödeldud ja töötlemata rapsi õie vahel. Õisi 

töödeldi 1,5% eeterliku õli lahusega. Kui esimesed kaks töös püstitatud hüpoteesi leidsid 

kinnitust, siis kolmas hüpotees jäi aga kinnitamata, sest eeterlike õlide repellentset ega 

atraktiivset toimet kõdra-peitkärsakatele ei leitud. Eeterlike õlide repellentsuse ja 

atraktiivuse tuvastamine on siiski väga oluline ning seetõttu vajab see edasiseid uuringuid. 

Tulevastes katsetes kõdra-peitkärsaka repellentsuse uurimisel eeterlike õlidega tuleks 

proovida kasutada erinevaid katsemeetodeid ja kontsentratsioone, anda kärsakatele kauem 

aega otsustamiseks ning proovida kasutada erinevaid eeterlike õlide üksikuid ühendeid 
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ning nende segusid erinevas vahekorras. Proovida võiks ka õlide nanokapseldamist, mis 

suurendab õlide stabiilsust ja võimaldab neid kasutada madalamatel kontsentratsioonidel 

kui muidu.  

Kokkuvõtvalt võib öelda, et kõdra-peitkärsakate tõrjeks saab eeterlikke õlisid kasutada. 

Lähtudes käesoleva töö tulemustest on kõdra-peitkärsaka tõrjeks kõige efektiivsemad 

hariliku vürtsköömne ja tseiloni kaneelipuu eeterlikud õlid. Siiski tuleks enne nende 

kasutamist looduses viia läbi uuringud nende mõjust mittesihtrühma organismidele, 

sealhulgas kõdra-peitkärsaka parsitoididele, et leida kinnitust kasutavate õlide ja 

kontsentratsioonide bioohutuses. Samuti tuleb teha lisanduvaid uuringuid eeterlike õlide 

repellentsuse uurimiseks kõdra-peitkärsakatele, et leida antud kahjurile kõige sobivamad 

katsetingimused ning kõige repellentsemalt mõjuvad eeterlikud õlid ja nende ühendid. 
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