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Sünteetilisi taimekaitsevahendeid peetakse üheks suurimaks elurikkuse vähenemise 

põhjustajaks, sest neil on negatiivne mõju nii kasulikele putukatele kui ta teistele mitte-

sihtorganismidele. Kahjurputukate resistentsuse väljakujunemise takistamiseks otsitakse 

üha enam erinevaid meetodeid ja tõrjepreparaate, mis oleksid samal ajal lisaks 

keskkonnasõbralikud. Üheks alternatiiviks on looduslikku päritolu tõrjevahendid, näiteks 

taimsed eeterlikud õlid, mis on madalama riskitasemega, lagunevad kergemini ja seeläbi 

ohutumad keskkonnale. 

Käesoleva magistritöö eesmärk oli välja selgitada, milline mõju on aed-liivatee (Thymus 

vulgaris L.), apteegitilli (Foeniculum vulgare Mill.), hariliku vürtsiköömne (Cuminum 

cyminum L.), tseiloni kaneelipuu (Cinnamomum verum J.Presl), hariliku köömne (Carum 

carvi L.) ja hariliku kanepi (Cannabis sativa L.) eeterlikel õlidel parasitoidile Nasonia 

vitripennis. Uurimistöö eesmärgi täitmiseks viidi läbi kolm erinevat katset eeterlike õlide 

mõju hindamiseks parasitoidile N. vitripennis. 

Katsest selgus, et juba 0,1% kontsentratsiooniga eeterlikud õlid mõjutasid parasitoidide 

suremust ja mobiilsust ja kontsentratsioon 1,5% mõjus parasitoididele surmavalt. Lisaks 

kontsentratsioonile mõjutas parasitoidide suremust ja mobiilsust ka eeterlike õlidega 

kokkupuutest möödunud aeg. Eeterlikud õlid mõjutasid ka kärbse nukkudest 

väljakasvanud parasitoidide arvukust kõige suurem oli parasitoidide arvukus tseiloni 

kaneelipuu ja apteegi tilli 1,5% kontsentratsiooniga eeterlike õlidega töödeldud 

variantides, mis ei erinenud töötlemata variandist.  

Märksõnad: harilik aed-liivatee, apteegitill, harilik vürtsiköömen, tseiloni kaneelipuu, 

harilik köömen, harilik kanep, eeterlikud õlid, parasitoid 
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Synthetic plant protection products are considered to be one of the most important causes 

of biodiversity loss as they have negative impact on both beneficial insects and non- target 

organisms. Various methods and pest control products which are also environmentally 

friendly are being explored to prevent the development of insect resistance. One 

alternative is pesticides of natural origin, such as plant essential oils, which are safer for 

the environment. 

The aim of this master's thesis was to study the effects of Thymus vulgaris L., Foeniculum 

vulgare Mill., Cuminum cyminum L., Cinnamomum verum J.Presl, Carum carvi L. and 

Cannabis sativa L.  essential oils on the parasitoid Nasonia vitripennis. To meet the 

objective of the study, three different experiments were performed to study different effect 

of essential oils on the parasitoid N. vitripennis. 

Essential oils had an effect on the survival of parasitoids at different concentrations, the 

survival of parasitoids at a concentration of 0.1% was decreased and concentration of 1.5% 

was lethal to parasitoids. In addition to concentration, the survival of parasitoids was 

affected by ellapsed time after exposure to essential oil. Also, the experiments showed 

that essential oils had an impact on the abundance of the new generation of parasitoid N. 

vitripennis. The greatest number of parasitoids emerged from pupae that were treated with 

C. verum and C. carvi essential oils that did not differ from the number of parasitoids that 

emerged from non-treated pupae. 

Keywords: Thymus vulgaris, Foeniculum vulgare, Cuminum cyminum, Cinnamomum 

verum, Carum carvi, Cannabis sativa, essential oils, parasitoid 
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SISSEJUHATUS 

Sünteetilisi taimekaitsevahendeid peetakse üheks suurimaks elurikkuse vähenemise 

põhjustajaks, sest neil on negatiivne mõju nii kasulikele putukatele kui ta mitte-

sihtorganismidele. Pestitsiidi jäägid võivad meid ümbritsevas keskkonnas püsida pikka aega, 

kus nad võivad ohustada erinevaid organisme. Samuti võib sünteetiliste taimekaitse-

vahendite pikaaegne kasutamine põhjustada kahjurputukatel resistentsuse välja kujunemist, 

suurendades seeläbi kasutatavate preparaatide koguseid. Samuti kutsuvad sünteetilised 

tõrjevahendid kasulikes putukates esile nii käitumis- kui ka füsioloogilisi häireid, mis võib 

põhjustada nende suremust. Kahjurputukate resistentsuse väljakujunemise takistamiseks 

otsitakse üha enam erinevaid meetodeid ja tõrjepreparaate, mis oleksid samal ajal lisaks 

keskkonnasõbralikud. 

Üheks alternatiiviks on looduslikku päritolu tõrjevahendid, näiteks taimsed eeterlikud õlid, 

mis on madalama riskitasemega ja seeläbi ohutumad keskkonnale. Taimsed eeterlikud õlid 

on keskkonnasõbralikumad, kuna lagunevad looduses kiiresti. Lisaks koosnevad eeterlikud 

õlid erinevatest ühenditest, mis tõttu on resistentsuse tekkimise risk madalam (Tripathi et al. 

2009). 

Antud töös uuriti taimsete eeterlike õlide mõju parasitoidi Nasonia vitripennis Walker 

(Hymenoptera, Pteromalidae) suremusele ja mobiilsusele ning tema poolt parasiteeritud 

kärbse nukkude (Calliphora) parasiteerituse tasemele. Nasonia vitripennis on kiletiivaline 

parasitoid ja käesolevas töös on antud liiki kasutatud mudelorganismina, kuna Pteromalidae 

perekonda kuuluvad mitmed olulised põllumajanduskahjurite looduslikud vaenlased. 

Käesoleva magistritöö eesmärk oli välja selgitada, milline mõju on aed-liivatee (Thymus 

vulgaris), apteegitilli (Foeniculum vulgare), hariliku vürtsiköömne (Cuminum cyminum), 

tseiloni kaneelipuu (Cinnamomum verum), hariliku köömne (Carum carvi) ja hariliku kanepi 

(Cannabis sativa) eeterlikel õlidel parasitoidile N. vitripennis. Uurimistöö eesmärgi 

täitmiseks viidi läbi kolm erinevat katset eeterlike õlide mõju kohta parasitoidile N. 

vitripennis. 
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Antud tööle olid seatud järgnevad hüpoteesid: 

1) Erinevad eeterlikud õlid põhjustavad parasitoidile N. vitripennis erineval määral 

suremust ja mobiilsuse häireid. 

2) Eeterlikud õlid pärsivad parasitoidi N. vitripennis parasiteerimist. 

 

Soovin tänada käesoleva magistritöö valmimisele kaasa aidanud juhendajaid Eve 

Veromanni, Riina Kaasikut ja Silva Sulge, kes aitasid katsete läbiviimisel, andmete 

statistilisel analüüsil ning parandasid tööd, jagasid kommentaare ja soovitusi. 

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

 

1.1 Põllumajanduses kasutatavad sünteetilised tõrjevahendid ja nende 

mõju kasulikele putukatele ja mitte-sihtrühma organismidele 

Taimekasvatuse põhieesmärk on saavutada kasvatatava põllumajanduskultuuri 

maksimaalne saagikus ning seejuures võimalikult väikeste kuludega. Taimtoidulised 

putukad hävitavad igal aastal ligikaudu ühe viiendiku kogu maailmas toodetud 

põllumajandustoodangust (Sallam et al., 2013). Kahjuritõrje on põllumajanduses vajalik, 

sest kahjurid kahjustavad ja takistavad taimede kasvu, mis mõjutab negatiivselt saagi 

kvaliteeti ja kogust (Lengai et al. 2020). Alates 1996. aastast on pestitsiidide kasutamine 

Euroopas pidevalt suurenenud (Ribeiro, 2019). Hoolimata laialdasest arutelust 

põllumajanduse jätkusuutlikkuse ning pestitsiidide järkjärgulise turule jõudmise piiramise 

üle, ei ole nende kasutamist vähendatud. Näiteks 2015. aastal oli pestitsiidide aastane 

kogumüük Euroopa Liidus 400 000 tonni, millest suurem osa kasutati põllumajandussektoris 

(Ribeiro, 2019). 

Sünteetilistel pestitsiididel on toksiline mõju keskkonnale, sest pestitsiidid ja ka nende 

laguained kuhjuvad keskkonda ning püsivad seal pikka aega. Samuti satuvad pestitsiidid 

pinnasesse ja pinnavette ning jõuavad sealt omakorda põhjavette, mõjutades nii maismaa- 

kui ka veeökosüsteemides elavaid liike ning vähendades bioloogilist mitmekesisust (Ribeiro, 

2019). Eesti Keskkonnauuringute Keskuse 2018. aasta tehtud uuring taimekaitsevahendite 

jääkide sisaldusest pinna- ja põhjavees, kus kogutud proovidest leiti glüfosaadi jääke, mis 

kinnitab asjaolu, et põllumajanduses kasutatavate taimekaitsevahendite toimeained jõuavad 

veekogudesse (Leisk ja Rebane 2018). 

Sünteetiliste taimekaitsevahendite kasutamine hävitab putukapopulatsioonis tundlikumad 

isendid ning alles jäävad pestitsiide suhtes vastupidavamad kahjurid, kes paljunedes 

suurendavad resistentsete putukate arvukust (Metspalu ja Hiiesaar, 2002), mistõttu 

pikaajaline pestitsiidide kasutamine põhjustab laialdast resistentsuse arengut kahjurite 

populatsioonides. Kahjuri resistentsus saab alguse sellest, kui langeb tundlikkus pestitsiidi 

teatud toimeaine või toimeaine klassi suhtes. Tundlikkuse langedes hakkavad 

põllumajandustootjad taimekaitsevahendite koguseid suurendama ning mistõttu suurenevad 

ka kulutused taimekaitseks. Kui tundlikkus mõne konkreetse toimeaine või toimeaine klassi 
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suhtes langeb väga madalale tasemele, siis on tegemist resistentsusega vastava toimeaine 

suhtes (Mirka, 2015).  

Pestitsiidid ei mõjuta üksnes kahjureid vaid ka nende looduslikke vaenlasi. Sünteetiliste 

taimekaitsevahendite kasutamisel jäävad mõjud mitte-sihtrühma kuuluvatele organismidele 

tihti märkamatuks. Näiteks võivad taimekaitsevahendid mõjutada looduslike vaenlaste 

füsioloogilist seisundit, mis omakorda mõjutab nende ellujäämist ja arvukust. Pestitsiidid 

mõjutavad ka organisme, kellel on oluline roll kahjurite arvukuse piiramisel andes seeläbi 

võimaluse kahjuritel oma populatsiooni suurendada, mis omakorda tõstab pestitsiidi 

kasutamise vajadust ning kogust, mida kasutatakse (Ribeiro, 2019). Sünteetiliste 

taimekaitsevahenditega puutuvad põldudel kokku ka mitte-sihtorganismid, kelle hulgas on 

palju kasulikke putukaid (näiteks tolmeldajad ja röövtoidulised lülijalgsed sealhulgas 

parasitoidid) (Writer, 2022). Taimekaitsevahendid mõjutavad putukaid erinevalt, olenevalt 

toimeainest ja kahjurite liigist. Sünteetiliste taimekaitsevahendite toime looduslikele 

vaenlastele võib olla nii otsene kui ka kaudne. Otsese mõju korral mõjutab 

taimekaitsevahend isendit kontaktselt ja selle tagajärjel tekkinud mürgituse sümptomeid on 

koheselt märgatavad. Kaudse mõju korral jääb looduslikel vaenlastel taimekaitsevahendiga 

pritsimise tõttu saakloomi vähemaks või toituvad looduslikud vaenlased mürgiga kokku 

puutunud saakloomadest (Stark, 2005). Lisaks otsesele suremisele sünteetiliste 

taimekaitsevahenditega kokkupuutumise tõttu võivad need kasuritel esile kutsuda häireid 

käitumises ja füsioloogias, vähendades liikumis- ja õppimisvõimet, orienteerumist, toitumist 

ja munemist (Soovik, 2015).  

Kõik organismid on looduses omavahel seotud toiduahela kaudu. Seetõttu on väga oluline 

tagada toiduahela ohutus, sest toiduahel mõjutab inimeste tervist kui ka ümbritsevat kesk-

konda. Juhul kui toiduahela ühes lülis toimuvad muutused, siis need võivad esile kutsuda 

muutused järgnevates lülides. Sünteetilised taimekaitsevahendid on põllumajanduses 

laialdaselt kasutusel ja seetõttu mõjutavad organisme ning ka tervet toiduahelat 

(Maaeluministeerium, 2022). 
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1.2 Bioloogilise tõrje olulisus põllumajanduses 

Põllumajanduse intensiivistumine, monokultuursete põldude suurenemine, põllumassiivide 

laiendamine, sünteetiliste väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamine on vähendanud 

põllumajandusmaastike elurikkust. Koos elurikkuse vähenemisega väheneb ka loodusliku 

kahjuritõrje osakaal, kuid tagades kasurputukatele sobivaid elupaiku ja teisi eluks vajalikke 

ressursse, aitavad kasurputukad efektiivselt taimekahjureid kontrolli all hoida. (Cranshaw, 

2009) 

Sünteetiliste pestitsiidide kasutamise vähendamiseks tuleb läheneda taimekaitsele 

kompleksselt, rakendades integreeritud taimekaitse põhimõtteid. Põllumajandus- ja 

toiduamet (2022) defineerib integreeritud taimekaitset kui erinevate bioloogiliste, 

mehaaniliste ja keemiliste taimekaitselahenduste hoolikat kombineerimist, mille eesmärgiks 

on hoida taimekahjustajad majanduslikult ja ökoloogiliselt põhjendatud tasemel ning, et 

teostatud töö oleks minimaalse ohuga inimese tervisele kui ka keskkonnale.  

Taimtoidulised putukad moodustavad ligikaudu veerandi kõigist makroorganismidest. Igal 

rohelisel taimel on putukaliik, kes toitub antud taimest (Luik, 2012), kuid vaid ligikaudu 3% 

nendest peetakse taimekahjuriteks. Oluline on, et põllumajandustootjate poolne tegevus ei 

põhjustaks inimeste tervisele, sihtrühmavälistele organismidele ja keskkonnale kahjuliku 

mõju. 

Agro-ökosüsteemis on kasulikel putukatel (rööv- ja segatoidulised putukad ning 

parasitoidid) oluline roll põllumajanduskahjurite arvukuse kontrolli all hoidmisel (Landis et 

al. 2009). Lisaks on tolmeldajatel oluline roll puu- ja köögiviljade tootmisel, sest ligi 90% 

maailma õistaimede liikidest ja 75% kogu maailma viljatoodangust sõltub nendest. Lisaks 

saagikuse tõusule parandab putuktolmlemine saagi kvaliteeti (Klein et al. 2007). 

Bioloogiliste taimekaitsevahendite puhul tõkestatakse haiguste, kahjurite ja umbrohu levikut 

looduslike kaitsemehhanismidega, näiteks kasutades erinevad elusorganisme 

(röövtoidulised putukad, parasitoidid), taimeekstraktid ning fermoonid. Bioloogiline 

kahjuritõrje põhineb looduslike vaenlaste kasutamisel (Luik, 2018). Selleks, et põllul oleksid 

kasulikud putukad on oluline, et põllumaa ja seda ümbritsev ala oleks mitmekesine, mis 

pakuks neile lisa toitu, elupaika ja talvituspaika (Bianchi et al. 2006; Luik, 2012). 

Bioloogilises tõrjes üheks efektiivseimaks meetodiks on parasitism (Murdoch, 1994). 
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1.3 Parasitoidid 

Parasitoidid on kahjurputukate looduslikud vaenlased, kelle vastsed arenevad peremees-

putukates, kes selle tulemusena alati sureb. Mõõtmetelt võivad parasitoidid olla väga 

erinevad leidub alla ühe mm pikkuseid ja ka koos munetiga kuni 17 cm pikkuseid isendeid. 

Vastsestaadiumis toituvad parasitoidid peremeesorganismi kudedest, kuid valmikuna on nad 

vabalt elavad putukad, kes toituvad nektarist. Parasitoidide hulka kuuluvad kiletiivaliste 

(Hymenoptera) ja kahetiivaliste (Diptera) seltsi esindajad, kes munevad oma munad 

peremeesputuka kehasse (siseparasitoidid) või keha peale (välisparasitoidid) (Carlsson et al. 

2009).  

Siseparasitoidid munevad oma peremeesorganismi sisse ning elavad seal kuni nukkumiseni 

ning üldjuhul oma peremeest ei paralüüsita (vajadusel on paralüüs vaid ajutine, et vähendada 

peremehe vastupanuvõimet munemise hetkel). Parasitoidide areng on kiire ning kestab 

üldjuhul mõni päev. Välisparasitoidid munevad peremeesputuka peale. Enne munemist 

paralüüsivad parasitoidid oma peremehe, kes jääb kuni surmani liikumatuks. Munast väljuv 

parasitoid toitub peremehest ning seeläbi takistab tal edasi arenemast. Parasitoidi vastne 

hävitab oma peremehe seitsme kuni kümne päeva jooksul pärast koorumist. (Teder, 1998)  

Vastavalt sellele, mis arengujärgus parasitoidid oma peremeesorganismi parasiteerivad, saab 

jagada neid kas muna-, vastse-, nuku- või valmikuparasitoidideks. Ühel peremeesorganismil 

võib parasiteerida samal ajal mitu parasitoidi. Kui parasitoid muneb peremeesputukasse ühe 

muna, siis on tegemist solitaar- ehk üksikparasitoididega ning mitme puhul on tegu gregaar- 

ehk karjaparasitoididega. Mitmed endoparasitoidid võivad muneda mõned munad, mis siis 

mittesuguliselt jagunedes panevad aluse rohketele vastsetele, kes on geneetiliselt sarnased. 

Sellisel juhul on tegu polüembrüooniaga ja ühest peremehest arenevad järglaskonnad võivad 

olla väga suured (üle 3000). Parasitismi korral võib peremeesorganismi parasiteerida ka 

sama liigi teine emane. Sellist nähtust nimetatakse superparasitismiks. (Teder, 1988) Enamik 

parasitoidide liike ei suuda superparasitismi tuvastada ning seetõttu on see üsna levinud. 

Samal liigi kahe emase konkurentsis jäävad ellu üldjuhul esimesena munetud vastsed, kes 

on oma arengust juba ees (Ulber et al. 2010).  

Parasitoidid otsivad oma peremeest lennates vastutuult ning lenduvate lõhnaainete kaudu 

otsitakse üles oma peremehe toidutaimed. Peremehe otsimisel kasutatakse lõhnataju, 

nägemis- ja maitsemeeli (Williams ja Cook, 2010). Putukad leiavad endale sobivad taimed 
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tänu taimedest lenduvate lõhnaühenditele. Lõhnaaine kogus õhus sõltub taime kasvufaasist 

ning sellest, kui palju taimi koos kasvab. Lõhnaaine kontsentratsiooni tugevusest sõltub see, 

kui kaugel olevad putukad taimelõhna tajuma hakkavad. Lõhna levik on sõltuv 

ilmastikutingimustest ning seega levivad lõhnad kaugemale, kui temperatuur ja õhuniiskus 

on kõrged. Üheks võimaluseks vähendada lõhnaainete levikut on  kasutades erinevaid meeli 

eksitavaid meetodeid, näiteks segaviljelust, mille korral istutatakse kahjurile sobiva taime 

lähedusse eemale peletatava või meelitatava lõhnaga taim ehk püüniskultuur. Püüniskultuur 

peab olema suurema atraktiivsusega kui kahjurile sobiv taim, selleks et kahjur meelistaimele 

tagasi ei pöörduks. Selleks, et taimel oleks kahjuri jaoks peletatav mõju, peab neid põllul 

olema ligikaudu võrdne arv taimedega, mida soovitakse kaitsta (Luik, 2007). Kasvatades 

põlluäärtesse rohuribasid, kus kasvaksid kahjuritele meelepärased taimed, jääb kahjur 

rohuribadele toituma ning nende poolt tekitatud kahju põllule seeläbi väheneb (Metspalu 

2017). 

Ümbritseva maastiku mitmekesisus mõjutab parasitoide rohkem kui kahjureid. Olenevalt 

liigist võib parasitoidi lennuraadius olla 250 m (Frank et al. 2010) kuni 1–2 km (Thies ja 

Tscharntke, 2010), mis on ka põhjuseks, miks maastiku mitmekesisuse vähenemise tõttu 

võib kahjurite arvukus langeda. Parasitoidide arvukus ja parasiteerituse tase on suuremad 

seal, kus maastik on mitmekesisem ning leidub nii looduslike, poollooduslike, harimata 

alasid ja maastike omavahel ühendavaid rohuribasid, kus kasvavad õitsevad taimed, mis 

pakuvad parasitoidide valmikutele toitu ja alternatiivseid peremehi. 

Parasitoidid suudavad vähendada kahjurite populatsiooni, kui parasiteerituse tase on 

vähemalt 30–40%, sest siis jääb kahjurite arvukus alla majandusliku kahju tekitamise piiri 

(Hokkanen, 2008). Nilsson (2010) leidis, et hiilamardika 100% parasiteerituse jaoks on 

vajalik vähemalt kolm parasitoidi ühe peremehe kohta. Selleks, et saavutada 50% 

parasiteerituse tase on ühe peremehe kohta vajalik 0,7 parasitoidi (Nilsson, 2010).  

Nasonia vitripennis kuulub nukukireslaste (Pteromalidae) sugukonda ning on üheks enim 

kasutatud parasitoidi liigiks mudelorganismina geneetika, ökoloogia, arengubioloogia ja 

käitumisuuringutes juba üle 60 aasta (Saul et al. 1967; Whiting, 1967). Nasonia perekonda 

kuulub 4 liiki: N. vitripennis, N. girualti, N. longcormis ja N. oneida, ning nende pikkus on 

ligikaudu 2 mm (joonis 1). Looduslikult on Põhja- Ameerikas levinud N. girualti, N. 

longcormis ja N. oneida.  Nasonia vitripennis on levinud üle kogu maailma. Nasonia on 
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haplodiploidne. Emased putukad on diploidsed ning arenevad viljastatud munadest ja isased 

on haploidsed, arenedes viljastamata munadest (Darling ja Werren, 1990). 

 

Joonis 1. Parasitoid Nasonia vitripennis (foto: Gernot Kunz).  

Nasonia liigid parasiteerivad peamiselt kärbseid, sealhulgas Protocalliphora perekonda 

kuuluvaid liike, mistõttu on Nasonia kasulik kahjurkärbeste biotõrjes (Darling ja Werren, 

1990). Emased valmikud munevad erinevate kärbseliikide nukkudele, kus ligikaudu 36 tunni 

möödudes kooruvad vastsed. Munemise käigus eritavad nad peremeesorganismi keemilisi 

ühendeid, mis muudavad peremeesorganismi füsioloogiat, vähendavad immuunvastust, 

seiskavad peremehe arengu ning lõpuks tapavad peremeesorganismi. Olenevalt 

temperatuurist kestab arengutsükkel 2–3 nädalat misjärel näritakse end peremeesnukkudest 

välja.  
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2. EETERLIKUD ÕLID PÕLLUMAJANDUSES 

Inimeste teadlikkus sünteetiliste taimekaitsevahendite mõjust keskkonnale ja ohust inimeste 

tervisele on tõusnud. Seetõttu on ka sünteetilistele taimekaitsevahenditele kehtestatud järjest 

enam piiranguid ja keelde, mis on tekitanud nõudlust uute keskkonnasõbralike ja 

jätkusuutlike preparaatide järele. Sünteetiliste taimekaitsevahendite alternatiiviks on 

kasutada bioloogilisi taimekaitsevahendeid, mille populaarsus tõuseb iga aastaga.  

Bioloogilised taimekaitsevahendid sisaldavad madalama riskitasemega toimeaineid, 

mistõttu on nad ohutumad inimeste tervisele ja keskkonnale. Toimeainetena kasutatakse 

looduslikult esinevaid mikroorganisme ja eeterlike õlisid, mille toimet on põhjalikult uuritud 

(Raudsepp, 2020). Bioloogilise taimekaitse üheks suurimaks erinevuseks võrreldes 

sünteetiliste taimekaitsevahenditega on see, et nad lagunevad kiiresti ja on keskkonnas väga 

vähest aega. Samuti on neil võime ära hoida resistentsuse teket patogeenides ja kahjurites. 

(Pavela et al. 2016) Eeterlike õlisid kasutatakse näiteks tööstuslike botaaniliste insektsiidide 

tootmisel (Rattan, 2010).  

Bioloogilises tõrjes kasutatavaid eeterlike õlisid saab valmistada nii troopilistes kui ka 

parasvöötmes kasvatatavatest taimedest (Luik, 2012). Eeterlike õlisid saab valmistada taime 

erinevatest osadest nagu pungadest, lehtedest, vartest, seemnetest, koorest ja juurtest. 

Eeterlikest õlidest valmistatakse näiteks pulbreid, tõmmised, leotisi, keediseid ning õlisid 

(Luik, 2012; Metspalu, 2017). Taimsetel ekstraktidel võib olla hävitav mõju kahjuritele ning 

lisaks võib nendega töötlemine muuta peremeestaime lõhnabuketti ning mistõttu ei leia 

kahjur töödeldud taime üles (Mestpalu, 2017). Varasemalt on leitud, et peletava, söömist 

pärssiva ja toksilise toimega on kahjuritele näiteks aed-liivatee (Thymus vulgaris L.), harilik 

iisop (Hyssopus officinalis L.), harilik soolikarohi (Tanacetum vulgare L.), küüslauk (Allium 

sativum L.), murulauk (Allium schoenoprasum L)., münt (Mentha L.), pune (Origanum 

vulgare L.), rosmariin (Rosmarinus officinalis L.), till (Anethum L.), kaneel (Cinnamonum 

verum J. Presl.) ning mitmete teiste taimede eeterlikud õlid (Mestpalu, 2017; Willow et al. 

2020). 
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Eeterlikel õlidel on lai bioaktiivsuse spekter, kuna need sisaldavad mitmeid erinevatel 

viisidel toimivaid ühendeid, lipofiilsus omakorda võimaldab neil sekkuda putukate 

metaboolsete, biokeemiliste, füsioloogiliste ja käitumuslike põhifunktsioonide toimimisse 

(Jankowska et al. 2017). Lõhnadel on putukate elus suur rolli nii toidu, vastassugupoole kui 

ka munemiskoha leidmisel. Lõhnad võivad toimida ligimeelitavalt või ka eemale peletavalt. 

Samuti tajuvad putukad lõhnu erinevalt- lõhn, mis ühele liigile mõjub ligimeelitavalt, võib 

teisele liigile olla peletava toimega (Luik, 2012).  

2.2 Aed-liivatee ja selle mõju putukatele 

Aed-liivatee ehk tüümian (T. vulgaris) on huulõieliste (Lamiaceae) sugukonda kuuluv 

õistaim (Kazemi, 2015), mida on maailmas ligikaudu 100 liiki. Tüümian kasvab 15–30 cm 

pikkuseks ning 40 cm laiuseks. Tal on piklikud hallrohelised lehed pikkusega 2,5–5 mm ja 

laiusega 0,8–2,5 mm (Dauqan, Abdullah, 2017). Tüümiani keemiliste omaduste tõttu 

kasutatakse teda tihti eeterliku õlina. See, kui palju taimes õli sisaldub sõltub 

ilmastikutingimustest, pinnasest ja päikesevalgusest. Aed-liivatee kuivatatud taimedelt 

eraldatud lehtede ja õite segu sisaldab eeterlikku õli (tümool, karvakrool, p-tsümool), 

flavonoide (luteoliin, apigeniini glükosiid) ning triterpenoide (ursoolhape, olenoolhape, 

kohvhappe derivaate) ning eeterliku õli koostis sõltub taime kemotüübist. Kemotüübid on 

sama liigi ja perekonda kuuluvad taimed, kuid nende eeterlikud õlid erinevad 

kasvutingimuste tõttu (Raal et al. 2018). Kuivatatud tüümiani mass sisaldab endas ligikaudu 

1–2,5% eeterlikku õli (Stahl-Biskup ja Venskutonis, 2012). Tüümiani on kasutatud tema 

raviomaduste tõttu juba sajandeid. Aed-liivatee õli on tuntud antibakteriaalsete, 

põletikuvastaste, viirusevastaste, antioksüdantsete, seenevastaste ja kahjurputukaid tõrjuvate 

toimete poolest (Nollet ja Rathore, 2017). 

Khosravi ja Sendi (2013) uurisid oma katses aed-liivatee ja tähklavendli (Lavandula 

angustifolia Mill) eeterlike õlide mõju lehemardika (Xanthogaleruca luteola Müller) 

vastsetele ja valmikutele. Katse läbiviijad märkasid, et mida kõrgema kontsentratsiooniga 

eeterliku õli kasutati, seda suurem oli suremus. Samuti märgati, et eeterlikud õlid häirivad 

vastsete arengut, sest süües töödeldud lehti vähenes nende ensüümide aktiivsuse tase 

seedetraktis ning häiritud oli ka valmikute tärkamine (Khosravi ja Sendi, 2013). 

Willow et al. (2020) uurisid seitsme taimse eeterliku õli mõju naeri-hiilamardikale 

(Brassicogethes aeneus Fab) sealhulgas ka aed-liivatee eeterlike õlide mõju. Katse näitas, et 
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aed-liivatee suured kontsentratsioonid (7,31; 9,14 ja 18,27nL/mg) mõjutasid naeri-

hiilamardika suremust ja mobiilsust, samas madalad kontsentratsioonid ei olnud väga 

tõhusad. 

Nokaliste (Hemiptera) seltsi kuuluvale kahjurile Pochazia shantungensis Chou & Lu on aed-

liivatee eeterlikul õlil tugevam toksiline mõju kui aedruudi (Ruta graveolens L.), 

pomerantsipuu (Citrus aurantium L.), sidrunipuu (Leptospermum petersonii F.M.Bailey) ja 

hariliku raudrohu (Achillea millefolium L.) oma, lisaks oli toime tugevam arenevatele 

kasvujärkudele (Park et al. 2017). Katses kasutatud õlide seast oli kõige suurema 

toksilisusega aed-liivatee ning selle toksilisus oli 1,3 korda suurem uuritud kahjuri nümfidele 

võrreldes valmikutega.  

2.3 Apteegitill ja selle mõju putukatele 

Apteegitill (Foeniculum vulgare Mill.) on sarikalaadsete seltsi sarikaliste (Apiaceae ehk 

Umbelliferae) sugukonna  apteegitilli perekonna taimeliik, mis välimuselt meenutab aedtilli. 

Apteegitill kasvab 80–250 cm kõrguseks ning on mitmeaastane rohttaim, vars on harunev ja 

lehed asetsevad varrel vaheldumisi (Zolotilova, O.M. et al. 2021). Apteegitillil on 

iseloomulik aniisile sarnanev lõhn, eeterlik õli sisaldab anetooli, pineeni, fellandreeni, 

kamfeeni, fenkolit ja limoneeni ning õli koostis sõltub selle ekstraheerimismeetodist ning 

taime päritoluriigist. Apteegitilli eeterlik õli saadakse seemnetest ning on laialdaselt 

kasutusel meditsiinis ja toiduainetööstuses, kuid on leidnud rakendust ka taimekaitse-

vahendites. Apteegitillil on insektsiidsed, fungitsiidsed ja bakteriaalsed omadused, mida 

saab kasutada botaaniliste tõrjevahendite väljatöötamisel. (Pavela et al. 2016). Ka Willow et 

al. (2020) leidsid, et apteegitill mõjutas naeri-hiilamardika suremust ja mobiilsust sarnaselt 

aed-liivateega.  

Zoubiri et al. (2014) uurisid apteegitilli õli mõju harilikule laulusääse Culex pipiens  L. teise 

ja neljanda järgu vastsetele ja tema nukkudele. Laboratoorse katse tulemused näitasid, 

erinevaid tulemusi vastsete ja nukkude puhul. Tulemustest selgus, et kasutades õli 

kontsentratsiooniga 40 mg/L oli teise järgu vastsete suremus kahe tunni möödudes 50%. 

Kasutades õli kontsentratsiooniga 60 mg/L oli neljanda järgu vastsete suremus nelja tunni 

möödudes koguni 90%. Nukkude puhul oli suremus 100% 24 tunni möödudes, kui kasutati 

õli kontsentratsiooniga 250 mg/L (Zoubiri et al. 2014). 
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2.4 Harilik vürtsköömen ja selle mõju putukatele 

Harilik vürtsköömen (Cuminum cyminum L.) on üheaastane taim, mis kuulub sarikaliste 

sugukonda. Harilik vürtsiköömen kasvab umbes 30–60 cm kõrguseks ning oma välimuselt 

sarnaneb apteegitillile. Harilik vürtsiköömen on musta pipra järel populaarsuselt teine kõige 

enim kasvatatav seemneliik. Vilja seemned sisaldavad ligikaudu 2,5–4% eeterlikke õlisid, 

mis sisaldavad peamiselt süsivesinikke ja aldehüüde (Allaq et al. 2020).  

Benelli et al. (2018) katses  uuriti hariliku vürtsiköömne ja hariliku aniisi (Pimpinella anisum 

L.) eeterlike õlide mõju virsiku lehetäile (Myzus persicae Sulzer), egiptuse puuvillaöölasele 

(Spodoptera littoralis Boisduval), harilikule toakärbsele (Musca domestica L.), laulusääsele 

(Culex quinquefasciatus Say) ja aasia lepatriinule (Harmonia axyridis Pallas) ning nende 

ohutust kasulikule organismile vihmauss (Eisenia fetida Savigny). Katsetulemustest selgus, 

et kasutatud eeterlikel õlidel on mõju kõikidele vaadeldavatele kahjuritele, va aasia 

lepatriinule ning toksiline toime uuritud vihmaussi liigile puudus (Benelli et al. 2018a). 

Aasia lepatriinu on kahjur, kelle levikuga on märgatud kohalike lepatriinulaste 

(Coccinellidae) vähenemist, mis omakorda ohustab kohaliku looduse liigilist mitmekesisust 

(Roy et al., 2016). Willow et al. (2020) tulemused näitasid, et harilikul vürtsköömnel on 

surmav ja mobiilsust häiriv mõju ka naeri-hiilamardikale. 

Igal aastal kahjustatakse troopilises vööndis erinevate kahjurite poolt 20–30% ning 

parasvöötmes 5–10% ladustatud tera- ja kaunviljadest (Conti et al. 2011). Kedia et al. (2015) 

katses uuriti hariliku vürtsiköömne eeterliku õli ja selle komponentide mõju poilaste 

sugukonda kuuluvale laokahjurile Callosobruchus chinensis L. ja riisikärsaka (Sitophilus 

oryzae L.) toksilisusele, repellentsusele, toitumisele ja paljunemisele. Tulemused näitasid, 

et eeterlikul õlil ja selle komponentidel on nii tõrjuv kui ka surmav toime. Eeterliku õli toime 

oli tugevam kahjurite varasemates arengustaadiumites. Samuti leiti, et hariliku vürtsköömne 

eeterlik õli sobib saagi fumigeerimiseks (Kedia et al. 2015). 

2.5 Tseiloni kaneelipuu ja selle mõju putukatele 

Tseiloni kaneelipuu (Cinnamomum verum J.Presl., Cinnamomum zeylanicum Blume) on 

lehtpuu loorberiliste (Lauraceae) sugukonnast. Looduses kasvab puu kuni 20 m kõrguseks 

ning kultuurtaimena kasvatades ligikaudu 6–12 m kõrguseks. Tseiloni kaneelipuu vürts on 

laialdaselt kasutusel nii meditsiinis kui ka toiduainetööstuses. Selle taime eeterlikus õlis 
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leiduvad peamiselt kaneelaldehüüd, karüofülleen ja kaneelihappe ühendid (Singh et al. 

2021). Kaneeliõli toodetakse taime lehtedest ning koorest. Tseiloni kaneelipuu eeterlik õli 

on sääskedele peletava toimega (Tripathi et al. 2009).  

Pugazhvendan et al. (2012) läbi viidud katse näitas, et pomerantsipuu (Citrus aurantium L.), 

teiloni kaneelipuu, lõhnaval talihalja (Gaultheria fragrantissima Wall.), tähklavendli 

(Lavandula officinalis Chaix ex Vill.) ja püha basiiliku (Ocimum sanctum L.) eeterlikul õlil 

on peletav toime jahumardika (Tribolium castaneum Herbst) valmikute suhtes. Tseiloni 

kaneelipuu eeterlik õli sobib ka naeri-hiilamardika tõrjeks, kus lehe ja punga töötluse katse 

tulemused näitasid, et kontsentratsioonis 1,5%, põhjustas eeterlik õli kõrget suremust 

(86,7%) ja mobiilsus häiringuid (82,5%) (Willow et al. 2020). 

2.6 Harilik köömen ja selle mõju putukatele 

Harilik köömen (Carum carvi L.) on sarikaliste sugukonda köömne perekonda kuuluv 

kaheaastane rohttaim. Olenevalt pinnasest kasvab taim 30–70 cm kõrguseks. Köömne 

seemned on poolkuukujulised ja umbes 2 mm pikkused ning sisaldavad kuni 40% eeterlike 

õlisid. Köömne eeterlik õli koosneb peamiselt (95%) terpenidest karvoon ja limoneen. 

Köömneid kasutatakse laialdaselt toiduainetööstuses kui ka meditsiinis (Rasooli ja Allameh, 

2016).  

Hariliku köömne eeterlikul õlil on insektitsiidne ja fumigeeriv mõju maisikärsakale 

(Sitophilus zeamais Motschulsky) ja jahumardikale. Võrreldes kaubandusliku fumigandi 

metüülbromiidiga on hariliku köömne eeterliku õli fumigantne toimeaine maisikärsakale 

sama, kuid ligi neli korda vähem toksiline (Goyal et al. 2018).   

Pavela (2011) uuris üheksa erineva eeterliku õli insektitsiidset ja repellentset mõju naeri-

hiilamardika valmikutele (Brassicogethes aeneus Fab.), kes on Euroopas üks suurim rapsi 

kahjustaja (suvirapsi puhul kui 80 % saagilangust). Katses kasutatud eeterlik õlid põhjustasid 

naeri-hiilamardika kõrget suremust pärast lühiajalist kokkupuudet, kuid hariliku köömne (C. 

carvi) õli osutus vaadeldavatest eeterlikest õlidest kõige tõhusamaks. Samuti oli kõigil katses 

kasutatud eeterlikel õlidel naeri-hiilamardikale tõrjuv toime. Katse tulemustest selgus, et 

tund pärast eeterlike õlide kokkupuudet jäi tõrjeprotsent vahemikku 89–100% (va. F. 

vulgare ja L. angustifolia Mill.), mille korral oli vastav näitaja vastavalt 14,3 ja 60,7%). 

Eeterlike õlide tõrjuv toime vähenes ajaga ning 48 tundi pärast eeterliku õli peale kandmist 

oli hariliku köömne (C. carvi) ja  apteegitilli (F. vulgare) repellentne toime vastavalt 65,6 ja 
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63,8 %. Kõikide teiste kasutatud eeterlike õlide tõrjuvusindeks oli 48 h möödudes langenud 

15%-ni (Pavela, 2011). 

2.7 Harilik kanep ja selle mõju putukatele 

Harilik kanep (Cannabis sativa L.) on kanepi perekonda kanepiliste sugukonda kuuluv taim. 

Harilik kanep kasvab 0,5–2 m kõrguseks, vars ja lehed on lühikarvalised. Kanepitaime 

seemnetest valmistatakse kanepiõli (Raal et al. 2018), mida kasutatakse toiduaine- ja 

kosmeetikatööstuses, meditsiinis ning tööstuses (Government of Canada, 2021). Kanepiõli 

sisaldab kannabinoide ja terpeene, millel on pestitsiidsed omadused, mistõttu on piiratud 

võimalus tekitada resistentsust lülijalgsete taimekahjustajate suhtes (Tabari et al. 2020). 

Benelli et al. (2018a) uurisid tööstusliku kanepi õisikutest pärit eeterliku õli mõju virsiku 

lehetäile, egiptuse puuvillaöölasele, aasia lepatriinule ja vihmaussi liigile E. fetida. Katsete 

tulemuste leiti, et kanepiõli on sobilik kasutamiseks botaanilise tõrjevahendina virsiku 

lehetäiele ja egiptuse puuvillaöölasele, kuid ei omanud mingisugust mõju aasia lepatriinule 

ega vihmaussile (Benelli et al. 2018b). Samas ei põhjustanud kanepi eeterlik õli naeri-

hiilamardikale suremust ega ka mobiilsus häiringuid (Willow et al. 2020). 
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3. MATERJAL JA METOODIKA  

 

3.1 Katse ülesehitus 

Käesolevas katses analüüsiti aed-liivatee (Thymus vulgaris), apteegitilli (Foeniculum 

vulgare), hariliku vürtsiköömeni (Cuminum cymium), tseiloni kaneelipuu (Cinnamomum 

verum), hariliku köömeni (Carum carvi) ja hariliku kanepi (Cannabis sativa) eeterlike õlide 

mõju parasitoidile N. vitripennis. Katse viidi läbi 2022. aasta jaanuaris Eesti Maaülikooli 

Taimetervise õppetooli katselaboris. Katses kasutatud N. vitripennis kasvatati PKTE laboris. 

Putukaid hoiti kasvukambris, mis oli reguleeritud režiimile, kus õhuniiskus 60%, 

valgusrežiim päev 16 tundi ja öö 8 tundi ja temperatuur vastavalt 23° ja 20° C. Nasonia 

vitripennis populatsiooni kasvatamiseks lastakse neil parasiteerida kärbse nukke 

(Calliphora). Uue populatsiooni kasvatamiseks kulub ligikaudu 3 nädalat. Pärast seda, kui 

uus põlvkond parasitoide on nukkudest väljunud, toideti neid 50% suhkrulahusega. Selleks 

kasteti filterpaber suurusega 2x4 cm suhkrulahusesse ning asetati puuri. Suhkrulahus on 

oluline parasitoidile N. vitripennis, sest toetab nende munemisaktiivsust. Puuridena kasutati 

plastikust anumaid, mis olid kaetud riidetüki ja kaanega, mille sees oli õhutusava.  

 

3.2 Eeterlike õlide mõju parasitoididele 

Eeterlike õlide mõju hindamiseks kasutati 6 erineva eeterliku õliga töödeldud filterpaberit 

neljas erinevas kontsentratsioonis (0,1%; 0,3%; 0,5%; 1,5%) ja katset korrati kaks korda. 

Katses kasutati kahte erinevat kontrollivarianti, negatiivseks kontrolliks oli atsetoon ja 

Tween 80 lahus (baaslahus eeterlike õlidega töötlemiseks) ning positiivseks kontrolliks oli 

lambda-tsühalotriini atsetoonilahus (töös kasutati 100% põllulahust) (tabel 1). Igat 

töötlemislahust lisati filterpaberitele pipeti abil 1000 µl. Iga erineva kontsentratsiooniga 

töötlemislahust oli ühes katses viis kordust. Peale seda, kui töötlemislahus oli filterpaberile 

kantud, lasti sellel kuivada toatemperatuuril 1 tund. 
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Tabel 1. Katses kasutatud eeterlike õlide kontsentratsioonide lahused. 

Eeterliku õli kontsentratsioon, 

% 
Eeterliku õli, µl Tween 80, µl Atsetooni, µl 

0,1 5 1 4994 

0,3 15 1 4984 

0,5 25 1 4974 

1,5 75 1 4924 

 

Mõju hindamiseks kasutati väikesed plastikust anumaid, mis olid kaetud kaanega, millel olid 

õhutusava. Iga purgi sisse asetati üks töödeldud filterpaber ja 10 parasitoidi isendit (joonis 

2), purk kaeti õhku läbilaskva tiheda kangaga ning asetati seejärel jäeti 24 tunniks hämarasse 

ruumi toatemperatuurile. Esimene vaatlus teostati kolme tunni möödudes ning teine vaatlus 

24 tunni möödudes. Vaatluse käigus märgiti üles surnud ja liikumishäiringutega parasitoidid. 

 

 

Joonis 2. Katseskeem eeterlike õlide mõju uurimiseks parasitoidile. Autor: Riina Kaasik. 

 

3.3.Taimsete eeterlike õlide mõju parasiteeritusele  

Käesolevas katses analüüsiti aed-liivatee, apteegitilli, hariliku vürtsiköömne, tseiloni 

kaneelipuu, hariliku köömne ja hariliku kanepi eeterlike õlide mõju parasiteeritusele. 

Eeterlike õlide mõju hindamiseks kasutati eeterliku õliga töödeldud kärbse nukke. Lisaks 

kasutati ühte negatiivset kontroll-lahust (atsetoon ja Tween 80), positiivseks kontrolliks oli 

lambda-tsühalotriin (100% põllulahus) ning võrdlusesse võeti ka töötlemata nukud. Kärbse 
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nukud kasteti 2 sekundiks töötlemislahusesse ning seejärel jäeti 30 minutiks toatempera-

tuurile kuivama. Iga katsevariandiga teostati kaks kordust. 

 

Mõju hindamiseks kasutati plastikust anumaid nagu ka eelnevas katse kirjeldatud. Igasse 

topsi asetati 10 töötlemislahusega töödeldud nukku ning lisati iga nukku kohta ka juhuslikult 

valitud parasitoidi valmik (joonis 3). Topsid kaeti tiheda õhku läbilaskva kangaga misjärel 

asetati topsid 30 päevaks hämarasse ventileeritud ruumi, kus temperatuur oli vahemikus 22–

24 °C. Pärast 30 päeva möödumist, olid edukalt arenenud parasitoidid (või kärbsed) 

nukkudest väljunud ning need asetati seejärel sügavkülmikusse kuni katse kontrollini. 

 

 

Joonis 3. Katseskeem eeterlike õlide mõju uurimiseks kärbse nukkude parasiteeritusele. 

Autor: Riina Kaasik. 

 

3.4. Taimsete eeterlike õlide mõju parasiteeritud kärbse nukkudele  

Käesolevas katses analüüsiti aed-liivatee, apteegitilli, hariliku vürtsiköömne, tseiloni 

kaneelipuu, hariliku köömne ja hariliku kanepi eeterlike õlide mõju parasiteeritusele. 

Eeterlike õlide mõju hindamiseks kasutati parasiteeritud kärbse nukke, mida töödeldi 

eeterliku õliga. Lisaks kasutati ühte negatiivset kontroll-lahust (atsetoon ja Tween 80) ja 

positiivseks kontrolliks oli lambda-tsühalotriin (100% põllulahus). Positiivseks kontrolliks 

oli lambda-tsühalotriin (100% põllulahus).  

 

Katse toimus 24.–25. jaanuar 2022, kus kokku 800 kärbse nukku asetati suuremasse 

õhutusavaga kasvatuspuuri ning lisati piisval hulgal parasitoide. Parasitoidid said kärbse 

nukke parasiteerida kokku 1 nädala, peale mida parasitoidid eemaldati. Kärbse nukud kasteti 

2 sekundiks töötlemislahusesse (1,5%) ning seejärel jäeti nukud 30 minutiks 

toatemperatuurile kuivama. Iga katsevariandiga teostati kaks kordust. Mõju hindamiseks 
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kasutati plastik putukapuure. Igasse puuri asetati 10 töötlemislahusega töödeldud 

parasiteeritud nukku (joonis 4). Topsid kaeti tiheda õhku läbilaskva kangaga misjärel asetati 

topsid 30 päevaks hämarasse ventileeritud ruumi, kus temperatuur oli vahemikus 22–24 °C. 

Pärast 30 päeva möödumist, olid edukalt arenenud parasitoidid nukkudest väljunud ning 

need asetati seejärel sügavkülmikusse kuni katse kontrollini.  

 

 

Joonis 4. Katseskeem taimsete eeterlike õlide mõju uurimiseks parasiteeritud nukkudele. 

Autor: Riina Kaasik. 

 

3.5. Andmete statistiline analüüs  

Andmete analüüsimiseks kasutati Rstudio programmi (versioon 3.6.1). Statistiliste 

analüüside tegemiseks kasutati dispersioonanalüüsi (ANOVA), mille abil analüüsiti nii 

eeterlike õlide insektitsiidne mõju, kui ka eeterlike õlide mõju parasiteeritusele ning ka juba 

parasiteeritud nukkude arengule. Töötlusvariantide omavaheliseks võrdluseks  kasutati 

Tukey HSD post-hoc testi. Tulemused loeti statistiliselt oluliseks kui p<0.05.  
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4. TULEMUSED JA ARUTELU  

 

4.1. Eeterlike õlide mõju parasitoididele  

Eeterlike õlide mõju parasitoididele viidi läbi erinevates kontsentratsioonides. Eeterlike 

õlidega töötlemine kontsentratsiooniga 0,1%, mõjutas oluliselt parasitoidide suremust ja 

mobiilsust (joonis 5). Katsetulemustest selgus, et kolme tunni möödudes oli töötlusel 

statistiliselt oluline mõju parasitoidide suremusele (ANOVA F7,92= 2,28; p=0,035) ning ka 

summeerides surnud ja liikumishäiretega putukad leiti statistiliselt oluline mõju (ANOVA 

F7,92= 7,92; p<0,0001). Kõige surmavamalt mõjus parasitoididele aed-liivatee töötlus, kus 

kolme tunni möödudes oli töötlusvariandis hukkunud keskmiselt 44±0,42% parasitoididest, 

mis oli oluliselt kõrgem kõigist teistest töötlustest (p<0,05). Lisaks aed-liivateele põhjustas 

ka apteegitill kolme tunni möödudes 15% parasitoidide suremuse, olles vähemalt kaks korda 

kõrgem teiste töötluste, v.a aed-liivatee suremusest, kuid statistiliselt olulist erinevust ei 

leitud (p>0,05). Vaid hariliku köömnega töödeldud variandis olid kolme tunni möödudes 

elus kõik parasitoidid, kuid statistiliselt oli see sarnane kõigi töötlustega v.a aed-liivatee.  

Eeterlike õlide mõju hindamisel 24 tunni möödudes leiti, et eeterlike õlidega töötlemisel ei 

olnud parasitoidide suremusele statistiliselt olulist mõju (ANOVA F7,92= 2,05; p=0,057), 

samas võttes lisaks suremusele arvesse ka liikumishäired, oli õliga töötlemisel oluline mõju 

parasitoidele (ANOVA F7,92= 2,12; p=0,049), kuid variantide vahelisi statistiliselt olulisi 

erinevusi suure varieeruvuse tõttu ei leitud. Suremuse määr erievate õlidega töötlustes oli 

vahemikus 3–29%. Kõige suuremat suremust põhjustas hariliku aed-liivatee (29±2,23%), 

sellele järgnes hariliku kanepi (19±3,95%), apteegitilli (18±0,48%) ja tseiloni kaneelipuuga 

(17±2,49%) töödeldud variandid.  

 

 



24 

 

 

Joonis 5. Parasitoidi N. vitripennis surnud ja liikumishäiretega isendite keskmised osakaalud 

(%) 3 ja 24 tunni möödudes kokkupuutel erinevate eeterlike õlidega (kontsentratsiooniga 

0,1%). Negatiivne kontroll on kleepaine Tween 80 ja atsetoon ning positiivne kontroll on 

lambda-tsühalotriin (100% põllulahus). Joonisele on kantud standardviga. Erinevad tähed 

tähistavad usaldusväärset erinevust töötlusvariantide vahel 3 tunni vaatlusel, Tukey HSD 

test, p0,05. 

 

Hariliku kanepi eeterlikul õlil on pikaajalisem mõju tugevam, sest 3 tundi möödudes pärast 

töötlemist oli parasitoidide keskmine suremus ja liikuvusprobleemidega isendite osakaal 

ainult 2±3,77%, samas 24 tunni möödudes oli see ligikaudu 20%.Varasemalt on leitud, et 

harilik kanep sobib kahjurite nagu näiteks lehetäide ja egiptuse puuvillaöölase tõrjeks 

(Benelli et al. 2018b). Samas ei ole varasemalt  uuritud hariliku kanepi mõju kahjurite 

looduslikele vaenlastele, mistõttu puuduvad võrreldavad andmed. Käesoleva katse 

tulemused näitavad, et kanepi eeterlik õli mõjutas negatiivselt peaaegu 20% parasitoididest, 

seega ei saa seda pidada täiesti ohutuks töötlusvahendiks kahjurite tõrjes, kuna mõjutab ka 

mitte-sihtrühma liike. 

 

Lisaks kõige suuremale suremusele esines aed-liivatee eeterliku õliga töötlusvariandis 3 

tunni möödudes kõige rohkem liikumishäiretega parasitoide (keskmiselt 24%). 
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Liikumishäiretega parasitoidideks loeti putukad, kes ei olnud veel surnud, kuid nende 

liikumises esines nähtavaid häireid. Liikumishäireid võivad taanduda ning putukas võib olla 

jälle elujõuline, kuid liikumishäirete tagajärjel võivad nad ka surra, kuna looduses olles 

võivad nad sattuda röövtoiduliste saagiks. Summeerides surnud ja liikumishäiretega 

parasitoidid, leiti et aed-liivatee mõjutas enim parasitoidele elutegevust (keskmiselt 43,5%) 

3 tunni möödudes katse algusest. Samas 24 tunni möödudes olid osad parasitoidid 

liikumishäirest taastunud ja aed-liivatee kahjulik mõju parasitoididele vähenenud keskmiselt 

28%-ni. Hariliku köömne eeterliku õli kontsentratsiooniga 0,1% korral ei esinenud 3 tunni 

jooksul parasitoidide suremust, kuid 24 tundi pärast õliga kokkupuudet oli parasitoidi 

ellujäämus vähenenud. Liikuvushäiretest võib küll ka taastuda, aga samas 84% 

parasitoididest, kellel esinesid 3 tunni möödudes liikumishäired olid 24 tunni pärast 

töötlusvariandiga kokkupuudet surnud.  

 

Varasemalt Yazdni et al. (2014) läbi viidud katse näitas, et hariliku aed-liivatee eeterlikul 

õlil kontsentratsiooniga 0,107% oli liblikale Glyphodes pyloalis Walker toksiline ja arengut 

pärssiv mõju ning on seetõttu heaks alternatiiviks sünteetilistele 

taimekaitsevahenditele. Samuti on varasemalt leitud, et aed-liivatee on repellentse toimega 

tubakakarilase valmikute tõrjel (Hussein, 2017). Käesoleva katse tulemused aga näitavad 

aed-liivatee negatiivset mõju mitte-sihtrühma kuuluvatele putukatele, mistõttu tuleks seda 

kasutada ettevaatlikult. 

 

Eeterlikud õlid 0,3% kontsentratsiooniga mõjusid statistiliselt oluliselt nii parasitoidide 

suremusele (ANOVA F7,92= 9,29; p<0,05) kui ka suremuse ja liikumishäiretega isendite 

summale (ANOVA F7,92= 7,67; p<0,05) (joonis 6). Katsetulemustest selgus, et kolme tunni 

möödudes oli suurim mõju parasitoidide keskmisele suremusele harilikul apteegitillil 

(54±4,55%), tseiloni kaneelipuuga (53±4,98%) ja positiivsel kontrolliga (49±5,27%)  

töödeldud variantides (joonis 6).  
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Joonis 6. Parasitoidi N. vitripennis surnud ja liikumishäiretega isendite keskmised osakaalud 

(%) 3 ja 24 tunni möödudes kokkupuutel erinevate eeterlike õlidega (kontsentratsiooniga 

0,3%). Negatiivne kontroll on kleepaine Tween 80 ja atsetoon ning positiivne kontroll on 

lambda-tsühalotriin (100% põllulahus). Joonisele on kantud standardviga. Erinevad tähed 

tulpadel näitavad usaldusväärset erinevust töötluste vahel, Tukey HSD test, p0,05. 

Väikesed tähed tähistavad usaldusväärset erinevust 3 tunni vaatluste ja  suured tähed 24 tunni 

vaatluste vahel. 

 

Pärast 24 tunni möödumist leiti samuti, et parasitoidide suremusele koos liikumishäiretega 

oli töötlusel statistiliselt oluline mõju  (ANOVA F7,92= 10,43; p<0,05), suremus oli kõrgeim 

apteegitillil (71±3,47%) ja tseiloni kaneelipuul (63±4,12%) olles samaväärne  positiivse 

kontrolliga (60±4,78%). Võrreldes seda, kui palju mõjutab ajaline faktor eeterlike õlide mõju 

parasitoidide keskmisele suremusele selgus, et ajaga kasvab kõige rohkem hariliku kanepi 

mõju parasitoidide suremusele (18 korda). 

 

Analüüsides parasitoidide suremust eeterlike õlidega kontsentratsioonil 0,5% oli ka sellel 

statistiliselt oluline mõju (ANOVA F7,92= 77,13; p<0,05; joonis 7). Katsetulemustest selgus, 

a

ac

c

ab

c

bc

a

c

A

AC

C

AB

C

BC A

A

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Harilik kanep
0,3%

Harilik
köömen

0,3%

Tseiloni
kaneelipuu

0,3%

Harilik
vürtsköömen

0,3%

Harilik
apteegitill

0,3%

Harilik aed-
liivatee 0,3%

Negatiivne
kontroll

Positiivne
kontroll

100%

Su
rn

u
d

 ja
 li

ik
u

m
is

h
äi

re
te

ga
 (

%
)

3h 24h



27 

 

et kolme tunni möödudes oli suurim mõju parasitoidide keskmisele suremusele tseiloni 

kaneelipuul (100±4,47%), aed-liivateel (97±2,95%) ja apteegitillil (78±3,31%), kus suremus 

oli oluliselt kõrgem võrreldes hariliku vürtsköömne ning negatiivse ja positiivse kontrolliga 

(p<0,05). Liikumishäiretega putukaid esines kolme tunni möödudes kõige enam apteegitilli 

(19±4,40%), hariliku vürtsiköömne (10±4,57%) ja hariliku köömnega (10±2,85%) 

töödeldud variantides. Pärast 24 tunni möödumist olid apteegitilliga töödeldud variantides 

kõik probleemsed putukad surnud. Hinnates parasitoidide suremust 24 tunni möödumisel 

töötlusest leiti, et töötlus mõjutas statistiliselt oluliselt parasitoidide suremust (ANOVA 

F7,92= 55,55; p<0,05). Parasitoidide keskmine suremus 24 tunni möödudes oli kõige suurem 

hariliku köömne, aed-liivatee ja apteegitilliga töödeldud variantides, kus keskmine suremus 

oli vastavalt (100±0,69%), (99±2,58%) ja (98±3,71%). Keskmiselt oli kõige väiksem 

suremus 24 tunni möödudes negatiivse ja positiivse kontrolliga töötlustes ning kasutatud 

eeterlikest õlidest hariliku köömne õliga töödeldud variandi korral (22±0,69%). Ajas kasvas 

kõige enam hariliku kanepi eeterliku õli mõju parasitoididele (3,6 korda). 

 

 

Joonis 7. Parasitoidi N. vitripennis surnud ja liikumishäiretega isendite keskmised osakaalud 

(%) 3 ja 24 tunni möödudes kokkupuutel erinevate eeterlike õlidega (kontsentratsiooniga 

0,5%). Negatiivne kontroll on kleepaine Tween 80 ja atsetoon ning positiivne kontroll on 

lambda-tsühalotriin (100% põllulahus). Joonisele on kantud standardviga. Erinevad tähed 

tulpadel näitavad usaldusväärset erinevust töötluste vahel, Tukey HSD test, p0,05. 

Väikesed tähed tähistavad usaldusväärset erinevust 3 tunni vaatluste ja  suured tähed 24 tunni 

vaatluste vahel. 
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Katses eeterlike õlidega kontsentratsioonil 1,5% oli mõju parasitoidide suremusele kolme 

tunni möödudes statistiliselt oluline (ANOVA F7,92= 1009; p<0,05). Kolme tunni möödudes 

oli parasitoidide keskmine suremus kõige suurem tseiloni kaneelipuu (100±0%), hariliku 

apteegitill (98±0%) ja aed-liivateega (99±0%) töödeldud variantides. Kolme tunni 

möödudes oli parasitoidide suremus väike positiivse kontrolliga (lambda-tsühalotriin) 

(1±4,73%) ja negatiivse kontrolliga (3,5±0,89%) töötlustes. Katsest selgus, et 24 tunni 

möödudes oli statistiline oluline erinevus eeterlike õli töötlusvariantide ja kontrollvariantide 

vahel (ANOVA F7,92= 368,9; p<0,05). Hariliku kanepi mõju parasitoidide suremusele tõusis 

3 korda pärast 24 tundi. Kui 3 tunni möödudes oli hariliku kanepiga töödeldud variandis 

surnud keskmiselt 22±4,71%) parasitoidest, siis 24 tunni möödudes oli vastav näitaja 

tõusnud keskmiselt 70%-ni (±1,31%). 

 

Katse tulemused näitasid, et taimsetel eeterlikel õlidel on mõju parasitoidi N. vitripennis 

suremusele juba madalates kontsentratsioonides Kõige madalam katsetatud kontsentratsioon 

0,1% vähendas parasitoidide ellujäämust oluliselt juba 3 tundi pärast kokkupuudet. 

Eeterlikud õlid kontsentratsiooniga 0,5% olid parasitoidi jaoks valdavalt  ülimalt toksilised 

ning parasitoidide suremus oli suurem võrreldes insektitsiidiga töödeldud katsevariandi 

keskmisest. Eeterlike õlide kasutamisel bioloogilises tõrjes on oluline, et kasutatava õli 

kontsentratsioon oleks kahjurile toksiline kuid samas ei surmaks parasitoidi. Vähendades 

parasitoidide arvukust võib see soodustada kahjurite arvu tõusu sest neil puuduvad 

looduslikud vaenlased. Lisaks on mitmel kahjuril tekkinud sünteetiliste tõrjevahendite 

suhtes resistentsus (Brandes ja Heimbach, 2018; Slater et al. 2011), mistõttu nende 

ohjamiseks on oluline, et agroökosüsteemides oleksid looduslikud vaenlased. Katses, milles 

kasutati eeterliku õli kontsentratsiooniga 1,5% oli parasitoidide keskmine suremus üle 90%. 

Läbi viidud katses ei esinenud ühegi kasutatud kontsentratsiooni korral töötlust, mille puhul 

ei esinenud parasitoidide suremust. Taimsete eeterlike õlide kasutamisel osana bioloogilisest 

tõrjest mõjutab see parasitoidide ellujäämust, mistõttu tuleb neid enne kahjuritõrjes 

kasutamisele võtmist uurida ka nende mõju mitte-sihtgruppi kuuluvatele organismidele. 

Ühelt poolt võib see tekitada kahju bioloogilises tõrjes, mis tooks kaasa hoopis kahjurite 

populatsiooni kasvu ja seega mõjutab negatiivselt nende arvukust ja võimet pakkuda 

kahjuritõrjeteenust, kuid teiselt poolt võib sellel olla veelgi suurem mõju teistele 

organismidele. 
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Eeterlike õlide mõju kasulikele putukatele on väga vähe uuritud, kuid huvi eeterlike õlide 

kasutamise vastu kahjuritõrjes on järjest enam suurenenud ning seetõttu on kahjuritõrje 

alaseid uurimustöid tehtud märksa rohkem. Varasemalt Yazdni et al. (2014) poolt läbi viidud 

katse näitas, et hariliku aed-liivatee eeterlikul õlil kontsentratsiooniga 0,107% on liblikale 

Glyphodes pyloalis Walker toksiline ja arengut pärssiv mõju. Samuti on leitud, et aed-

liivatee eeterlik õli on tõhus karilaste (Aleyrodoidea) tõrjel ning sellel on repellentne mõju 

tubakakarilase valmikutele (Hussein, 2017; Choi et al. 2003). Mardiklaste seltsi kuuluvate 

kahjurite osas on samuti uuritud aed-liivatee eeterliku õli mõju. Choi et al. (2003) leidsid, et 

aed-liivatee eeterlik õli on efektiivne süsiklaste sugukonda kuuluva mardika  Alphitobius 

diaperimuse Panzer vastsete tõrjel ja laokahjuril aedoa-teramardikas Acanthoscelides 

obtectus Say (Coleoptera: Chrysomelidae) põhjustas 1%-lise aed-liivatee õliga koguni 80%-

lise suremuse (Lazarević et al. 2020).  

 

Antud lõputöö raames testitud aed-liivatee eeterlikul õlil oli tugev negatiivne toime 

parasitoidi ellujäämisele juba 3 tunni möödudes. Seega võib järeldada, et kasutades aed-

liivatee eeterlikke õlisid taimekaitses kahjurite tõrjeks võime reaalselt ohustada ka 

parasitoide, kuna mõjus letaalselt N. vitripennis, kes valiti antud katsesse mudelorganismina 

kasulike putukate esindamiseks. Aed-liivatee eeterliku õli toksilist toimet lülijalgsetele, 

mistõttu tuleks seda tõrjevahendina kasutada ettevaatlikult. 

 

Varasemalt Demeter et al. (2021) vaatles eeterlike õlide mõju terakärsakale Sitophilus 

granarius (L.), kus kasutas eeterlike õlisid erinevades kontsentratsioonides (1, 2, 3, 4, 5%), 

tulemustest selgus, et kaneelipuu (Cinnamomum camphora L.) eeterlike õlide kasutamisel 

kontsentratsiooniga 5% oli teraskärsaka suremus vähem kui 60%, mistõttu autorid leidsid, 

et antud õlid ei sobi terakärsaka tõrjumiseks. Kuigi terakärsakale, ei põhjustanud kaneelipuu 

olulist suremust, on antud töö tulemuste põhjal nähtav selle letaalne mõju N. vitripennis, 

ning seda isegi 10 korda madalama kontsentratsiooni juures. Ka naeri-hiilamardika tõrjel on 

näidanud efektiivseid tulemusi hariliku köömne õli (Pavela, 2011) ja tseiloni kaneelipuu 

(Willow et al. 2020) ning jahumardika tõrjel tseiloni kaneelipuu (Pugazhvendan et al. 2012), 

mis  käesolevas katses olid letaalse toimega parasitoididele. 

 

Käesolevas töös läbiviidud katses selgus, et kõik eeterlikud õlid mõjusid teatud 

kontsentratsioonides letaalselt parasitoidile. Varasemalt on kahjurite peal läbiviidud 

katsetest selgunud, et  kahe või enama eeterliku õli koosmõju võib olla palju efektiivsem 
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kahjuritõrjes, kui üksiku eeterliku õli kasutamine (Nollet ja Rathore 2017), mis tõttu on 

oluline järgnevates katsetes vaadelda lisaks ka erinevate eeterlike õlide koostoimet 

parasitoididele. 

 

Kuna eeterlikud õlid võivad koosneda mitmetest erinevatest komponentidest ja see oleneb 

ka sellest, millisest taimeosast on eeterlike õli valmistatud, mistõttu võib olla tegu küll sama 

taimega, kuid eeterliku õli mõju võib sellest tulenevalt erineda. Seetõttu on oluline, et 

edasised uuringud vaatavad eeterlike õlide mõju parasitoididele ning ka nende pikaajalist 

mõju inimeste tervisele. Kindlasti on oluline taimekaitses vaadelda, mis on võimalikult 

madala kontsentratsioon, millega saaks tõrjuda kahjureid, kuid millel ei oleks negatiivset 

mõju mitte-sihtrühma liikidele. 

 

4.2. Taimsete eeterlike õlide mõju parasiteeritusele 

Käesolevas katses uuriti, kas eeterlikud õlid mõjutavad N. vitripennis parasiteerimise 

edukust. Katse tulemused näitasid, et töötlustel oli oluline negatiivne mõju parasitoidi N. 

vitripennis uue põlvkonna suurusele (ANOVA F8,100= 7,28; p<0,001). Töötlemata nukkude 

katsevariandis väljus 10 kärbse nukust keskmiselt 143,7±0,23 parasitoidi N. vitripennis 

valmikut (joonis 8), ehk keskmiselt 14,37±2,49 parasitoidi ühe nuku kohta. Kui hariliku 

kanepi, hariliku köömne ja positiivse kontroll-lahusega töödeldud variantides oli väljunud 

parasitoidide arvukus sama (p>0,05), siis tseiloni kaneelipuu, hariliku vürtsköömne, hariliku 

apteegitilli ja hariliku aedliivateega töötlemise korral oli võrreldes töötlemata variandiga 

väljunud parasitoidide arvukus statistiliselt oluliselt madalam (p<0,05). Kõige suurem 

negatiivne mõju N. vitripennis parasiteeritusele oli tseiloni-kaneelipuu ja hariliku 

vürtsköömne eeterlikel õlidel, mille puhul ei toimunud parasiteerimist, kuna 24 tunni 

möödudes olid kõik või peaaegu kõik N. vitripennis isendid surnud, tõenäoliselt tulenevalt 

eeterliku õli jääkidest kärbse nukkude kestadel.  
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Joonis 8. Eeterlike õlide (1,5% kontsentratsiooniga) töötluse mõju N. vitripennis uue 

põlvkonna keskmisele arvukusele 10 kärbse nuku kohta. Joonisele on kantud standardviga. 

Erinevad tähed tulpadel tähistavad usaldusväärset erinevust variantide vahel, Tukey HSD 

test, p0,05.  

Varasemalt leidis Sombra et al. (2022), et eeterlikel õlidel oli mõju uitöölaste sugukonda 

kuuluva liblika Spodoptera frugiperda J.E. Smith munaparasitoidile Trichogramma 

pretiosum Riley juba kontsentratsiooniga 0,01%, põhjustades parasitoidide surma ning 

vähendades parasiteerituse taset. Antud töö raames teostatud katses oli parasitoidide 

ellujäämus erinevate kontsentratsioonide korral vahemikus 70–99%. 

Parasiteerimata nukkudest arenesid välja kärbsed, kelle arvukus oli kõige suurem tseiloni 

kaneelipuu eeterliku õliga töödeldud katses, kus surid kiiresti kõik parasiteerima pandud 

parasitoidid. Samas katse läbivaatamise käigus selgus, et mitte kõigist nukkudest ei arenenud 

kärbseid või nad ei olnud võimelised kärbse tünniknukust väljuma, mis võib samuti viidata 

eeterliku õli mõjule. Katsetulemuste statistiline analüüs näitas, et eeterlikel õlidel on 

statistiliselt oluline mõju nukkudest väljunud kärbeste arvukusele töötluse kohta (ANOVA 

F8,100= 2,49; p<0,05). Ühtegi kärbest ei väljunud, kanepi, hariliku köömne ja positiive 

kontrolliga töödeldud nukkudest, mis näitas et parasitoidid olid võimelised neid edukalt ka 

pärast töötlust parasiteerima ning lisaks ei omanud töötlus negatiivset mõju nende arengule 
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nukus. Eeterlikel õlidel oli mõju nukkudest väljunud kärbeste arvukusele. Parasitoidide 

kokkupuutel tseiloni-kaneelipuu ja hariliku vürtsiköömne eeterliku õli kontsentratsiooniga 

1,5% töödeldud nukkude korral ei jäänud parasitoidid 24 tunni jooksul elama, kuid 

parasitoidid suutsid vähese aja jooksul keskmiselt vastavalt 7,5±0,64 ja 8,5±0,56 nukku ära 

parasiteerida. Antud tulemused näitavad, et tseiloni kaneelipuul ja hariliku köömne kui ka 

positiive kontrolli ja tseiloni kaneelipuu omavahelises võrdluses (p<0,005) erines nukkudest 

väljunud kärbeste arvukus oluliselt. Kanepi, hariliku köömne ja positiivse kontrolli 

töötlustes kärbeste mitteesinemist selgitab kõrge parasitoide arv, mis viitab 100%-lisele 

parasiteerituse tasemele, samas kui hariliku aed-liivatee eeterliku õliga töötlemisel oli madal 

nii parasitoide arvukus, mida ei saa selgitada ka kärbeste arenemisega. Zoubiri et al. (2014) 

katses kasutati apteegitilli eeterlikku õli laulusääse teise ja neljanda järgu vastsete ja nukkude 

peal ning leidis, et 0,05% kontsentratsiooni korral suurenes vastsete suremus 2 tunni ja 4 

tunni vaatlustulemuste võrdlemisel kahekordselt ning 24 tunni pärast töötlust oli suremus 

90%. Käesoleva magistritöö raames läbi viidud katses leiti, et apteegitilli eeterlik õli 

kontsentratsioonil 1,5% mõjutas parasitoidide parasiteerimist ning keskmiselt 10 nuku kohta 

väljus 67±0,67 parasitoidi ning 1,1 kärbest. Kuigi hariliku aed-liivatee töötlusest väljus, 

võrreldes teiste kasutatud eeterlike õlidega, vähem parasitoide, olid nad siiski edukad ning 

suutsid edukalt parasiteerida kärbse nukke.   

Eelnevad katsed on näidanud taimsete eeterlike õlide negatiivset mõju arenevatele 

parasitoidele, mis oli tugevam kõrgema kontsentratsiooni ja pikema toimeaja korral 

(Zachrisson et al. 2018). Katses olnud õlide kontsentratsioon oli kõrge, mis selgitab tugevat 

insektitsiidet toimet parasitoididele, kes hukkusid juba enne, kui suutsid kahjurit 

parasiteerida. Parasitoidid hukkusid samade eeterlike õlidega töödeldud nukkudega kokku 

puutudes, mis olid neile surmavad ka teiste töödeldud pindade kaudu. 

4.3. Taimsete eeterlike õlide mõju parasiteeritud nukkudele  

Käesolevas katses vaadeldi, kas taimsetel eeterlikel õlidel oli mõju parasitoidi N. vitripennis 

uue põlvkonna arengule, sellisel juhul kui peremeesorganism oli juba parasiteeritud ning 

seejärel töödelda neid taimsete eeterlike õlidega. Katsetulemuste statistiline analüüs näitas, 

et eeterlikel õlidel on statistiliselt oluline mõju parasitoidide keskmisele arvukusele nuku 

kohta (ANOVA F7,72= 3,99; p<0,05). Parasitoidide keskmine arv 10 nuku kohta jäi erinevate 

töötluste korral vahemikku 86–223 isendit (joonis 9). Kõige rohkem väljus parasitoide 

katsevariandis, kus nukke pärast parasitoidide eemaldamist ei töödeldud, keskmine 
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parasitoidide arvukus 10 nuku kohta oli 223±1,27 isendit, oluliselt vähendas uue põlvkonna 

parasitoide arvukust hariliku kanepi, hariliku köömne, hariliku vürtsköömne ja aed-

liivateega töötlemine. Kõige vähem väljus uue põlvkonna parasitoide 10 nuku kohta 

positiivsel kontrollil, keskmiselt 85,7±1,82 isendit. Võrreldes insektitsiidiga töötlemisega oli 

mõne eeterliku õliga töötlemisel parasitoididele mõnevõrra väiksem negatiivne mõju, 

harilikul köömne, tseiloni kaneelipuu ja apteegitilli eeterliku õliga töödeldud nukkudele, kus 

väljus nukkudest oluliselt rohkem parasitoide (joonis 9). Katse tulemuste põhjal saab väita, 

et eeterlike õlidega töötlemisel juba eelnevalt parasiteeritud nukkudele on mõju erinev ja 

sõltuvalt õli liigist võib selle mõju olla ligilähedane nii insektitsiidile kui töötlemata 

variandile. Antud tulemused näitavad, et enne taimsete eeterlike õlide kasutamist 

taimekaitsevahendina tuleb viia läbi liigispetsiifilised uuringud.  

 

 

Joonis 9. Parasitoidide N. vitripennis keskmine arvukus 10 kärbse (Calliphora) nuku 

töötlemisel peale parasiteerimist eeterliku õli lahusega kontsentratsioonil 1,5%. Joonisele on 

kantud standardviga. Erinevad tähed tulpadel näitavad usaldusväärset erinevust töötluste 

vahel, Tukey HSD test, p0,05.  

Sarnast katset varasemalt meile kättesaadas kirjanduses kirjeldatud ei ole, mistõttu puuduvad 

antud katse jaoks võrreldavad tulemused. Kuigi Zachrisson et al. (2018) uurisid kahe erineva 

piprasordi (Piper jacquemontianum Kunth.) ja (Piper marginatum Jacq.) eeterlike õlide 

mõju kontsentratsioonis 0,25–2,0% kilplutika (Oebalus insularis Stal.) munadele. Antud 

katses kasutasid nad eelnevalt parasiteerimata kilplutika munasid ja kiletiivalise parasitoidi 
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(Telenomus podisi Ashmead) poolt parasiteeritud munasid. Kilplutika munad olid katses 

kokkupuutes eeterlike õlidega 24 või 48 tundi. Katse tulemused näitasid, et eeterlikel õlidel 

on mõju kilplutika embrüole ning mida kauem oli muna kokkupuutes eeterliku õliga, seda 

suurem oli eeterlike õlide mõju embrüo arengule. Katses leiti, et eeterlikud õlid 

kontsentratsioonidega 0,25 ja 0,5% ei mõjutanud märgatavat parasiteeritust, küll aga 

mõjutasid parasiteerituse taset kõrgemad eeterlike õlide kontsentratsioonid.   

Erinevalt eelnevalt töödeldud ja seejärel parasiteeritud nukkude mõjust parasitoidi järgmise 

põlvkonna arvukusele oli parasiteerimise järge töötluse mõju parasitoididele soodsam, sest 

näiteks tseiloni kaneelipuu, millel oli parasitoidi valmikutele väga tugev insektitsiidne mõju, 

ei vähendanud võrreldes töötlemata variandiga järgmise põlvkonna arvukust, mis võib olla 

tingitud kärbse tünniknuku kesta kaitsvast toimest ka parasitoidi vastsetele. Kuigi 

tünniknukk kaitses parasitoide ja võimaldas neil areneda, ei ole meil teada, millised 

kõrvalmõjud võivad antud töötlustel siiski olla. Ei ole välistatud, et eeterlikud õlid võivad 

põhjustada kokkupuute järel erinevaid häiringuid, näiteks mõjutavad nende toitumist või uus 

põlvkond parasitoide ei ole näiteks sigimisvõimeline. Kindlasti annaks selline info palju 

juurde ka põllumeestele, sest sel viisi saaks nad teostada taimekaitse töid, hetkel, mil 

parasitoid on oma peremehe sees kaitstud, mis läbi otsene mõju neile puuduks. Eeterlike 

õlide potentsiaal põllumajanduses on suur, kuid enne seda tuleks kindlaks teha, millised on 

nende töötluste negatiivsed mõjud keskkonnale. 
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KOKKUVÕTE  
 

Käesoleva magistritöö eesmärk oli välja selgitada aed-liivatee, apteegitilli, hariliku 

vürtsiköömne, tseiloni kaneelipuu, hariliku köömne ja hariliku kanepi eeterlike õlide mõju 

parasitoidile N. vitripennis. Selleks viidi läbi kolm erinevat katset, kus uuriti eeterlike õlide 

mõju parasitoidile erinevate kontsentratsioonide korral (0,1; 0,3; 0,5 ja 1,5%), eeterlike õlide 

mõju parasiteeritusele (1,5%) ja eeterlike õlide (1,5%) mõju parasiteeritud kärbse nukkudele.  

 

Töö hüpoteesid olid järgnevad:  

1) Erinevad eeterlikud õlid põhjustavad parasitoidile N. vitripennis erineval määral 

suremust ja mobiilsuse häireid. 

2) Eeterlikud õlid pärsivad parasitoidi N. vitripennis parasiteerimist. 

 

Eeterlike õlide mõju parasitoidide ellujäämusele erinevate kontsentratsioonide korral selgus, 

et eeterlikud õlid madalal kontsentratsioonil mõjutavad parasitoidide ellujäämust. Eeterlikel 

õlidel kontsentratsiooniga 0,1% oli mõju parasitoidi keskmisele ellujäämusele. Kõige vähem 

mõjutasid parasitoidide keskmist ellujäämust hariliku köömne ja hariliku vürtsiköömne 

eeterlikud õlid kontsentratsiooniga 0,1%. Eeterlikest õlidest kontsentratsiooniga 0,3% 

põhjustasid kõige väiksemat parasitoidide suremust hariliku vürtsiköömne ja aed-liivatee 

eeterlikud õlid. Eeterlikud õlid kontsentratsiooniga 0,5% olid parasitoidi jaoks 

valdavalt  toksilised ning põhjustasid suurt suremust. Taimsete eeterlike õlide 

kontsentratsiooniga 0,5% korral ületas parasitoidide suremus insektitsiidiga töödeldud 

katsevariandi keskmist suremust. Kontsentratsioon 1,5% mõjus parasitoididele surmavalt. 

Lisaks kontsentratsioonile mõjutab parasitoidide ellujäämist kokkupuuteaeg eeterliku õliga. 

Näiteks hariliku kanepi eeterliku õli mõju parasitoidile kasvas ajaga. 

 

Taimsete eeterlike õlide mõju kontsentratsiooniga 1,5% parasitoidi N. vitripennis  

parasiteerituse tasemele katsetulemustest selgus, et harilikul kanepi ja hariliku köömne 

eeterlikul õlil oli soodustav mõju parasitoidi arvukuse kasvule. Kõige suuremat mõju omas 

N. vitripennis parasiteeritusele tseiloni-kaneelipuu töötlus, mille puhul  24 tunni möödudes 
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olid kõik tseiloni-kaneelipuu katses olnud N. vitripennis isendid surnud tulenevalt eeterliku 

õli jääkidest, samas ei olnud tseiloni kaneelipuu toime negatiivne juba eelnevalt nukkudes 

arenevatele parasitoidele. Võrreldes töötlemata nukkude parasiteerituse katses kasutatud 

teiste töötluslahustega, siis oli kasutatud töötlustel väike mõju parasiteerituse tasemele 

apteegitill, hariliku kanepi ja hariliku köömne töötlustel.  

 

Seega leidsid töös püstitatud hüpoteesid kinnitamist. Tseiloni kaneelipuu ja harilik aed-

liivatee õlid kontsentratsioonis 0,5% põhjustasid 24 tunni möödudes parasitoidi N. 

vitripennis 100% suremuse. Samas hariliku kanepi, köömne ja vürtsköömne mõju parasitoidi 

ellujäämusele oli vähemalt 70%. Eeterlikel õlidel kontsentratsiooniga 1,5% oli 100% surmav 

mõju parasitoidile. Samuti leidis kinnitust hüpotees, mille kohaselt eeterlikud õlid pärsivad 

N. vitripennis parasiteeritust. Kõige suuremat negatiivset mõju N. vitripennis parsiteeritusele 

omasid tseilon-kaneelipuu ja hariliku vürtsiköömne töötlused, mille puhul ei toimunud 

parasiteerimist ning 24 tunni möödudes olid kõik puuridesse pandud N. vitripennis isendid 

surnud. 

 

Antud töö tulemustest saab järeldada, et eeterlike õlide erinevatel kontsentratsioonidel on 

erinev mõju parasitoidi ellujäämusele ja parasiteerimisele, siis enne nende taimsete eeterlike 

õlide kasutamiseks põllumajanduses tuleks jätkata laborikatsetega ning sooritada lisaks 

põldkatseid ning uurida kuidas eeterlikud õlid mõjutavad parasitoide looduslikus 

keskkonnas. Eeterlike õlide kasutamisel bioloogilises tõrjes on oluline, et kasutatava õli 

kontsentratsioon oleks kahjurile toksiline, kuid samas ei surmaks parasitoide. Parasitoidide 

arvukuse vähenemine võib soodustada kahjurite arvukust, sest neil puuduvad looduslikud 

vaenlased. 
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