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Kuidas jõuab pestitsiid mesilasteni? 

• Põllud 

• Põlluservad 
• Pritsimise kõrvalekalle 
• Põlluserva taimede nektarist on leitud puhise aineid 

•Puhitud seemnest läheb 80-98% a.i. kaduma (Goulson 2013) 

• Määramatu kaugus 
• Mullas liigub põhja- ja pinnavee abil põllult välja 

• Õhu kaudu/vihma teel 

 

 Balsari et al. 2015 



Krupke et al. (2012) Põldude ääres elavad meemesilased 
puutuvad kokku pestitsiididega mitmel moel 

• Põllukultuurita katsepõld (Indiana, USA), mis ümbritsetud 
neonikotinoididega töödeldud maisi ja soja põldudega 

• 8 mesitaru 

• Proove võeti muldadest, õietolmust ning elusatest ja surnud 
mesilastest 

• Võilille proovid 2 km raadiuses 

• Leiti, et töödeldud põldude läheduses sisaldasid nii mesilased, muld 
kui ka võilille ja maisi/soja õietolm neonikotinoide (tiametoksaam, 
klotianidiin)  

 



Kas pestitsiidid püsivad ainult põllul? 
Hladik et 
al. 2016 



Projekt: Pestitsiidide esinemine Eesti korjealade mees ja suiras: mõju 
meemesilastele  

• Õietolm kui vastsete põhitoit on pea täielikult saastunud 
• kuni 8 ühendit proovi kohta 

          Haue  kärjemesi   suir      õietolm  ammed 
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Saastunud proove:   13%        39%       90%      93%          50% 
Reet Karise slaid 



Meemesilaste arvukus? 

Honeybee conservancy 



• Suured kasvuhooned (180 m2), keerispea, mesilaspered, glüfosaat (2,88 kg 
a.e./ha) 

• Glüfosaadi jäägid nektaris ja õietolmus leitud ka 7 päeva pärast 
töötlust 

 

Thompson et al. 2014 



Glüfosaadi jäägid mesilastes pärast töötlust? 

• Thompson et al. (2014) 

• Erinevates kontsentratsioonides (worst case field realistic) glüfosaati söödeti 
suhkrulahusega mesilasperedele 

•  Jälgiti mõju haudmele pärast 4. ja 7. päeva 

• Olulised mõjud suremusele puudusid, kuid mesilaste vaglad sisaldasid endas 
märkimisväärsel hulgal glüfosaati 

Dose rates 
mg/kg 



Mida teevad väikesed doosid mesilasele? 

• Mittesurmavad doosid mõjuvad pika aja jooksul 

• Nõrgestavad organismi ja teevad selle 
vastuvõtlikumaks teistele stressifaktoritele 
• Haiguste talumatus suureneb 

• Häirivad lihaste funktsioneerimist 

• Muudavad tarusisest käitumist 

• Vähendab pere juurdekasvu 

• Muudab tööjaotust peres 

• Vähendavad orienteerumisvõimet 

• Häirivad õppimisvõimet 

• Pere eluiga langeb 



Glüfosaadi silmale „mittenähtavad“ mõjud 

• Balbuena et al. (2015) 
• Erinevad glüfosaati sisaldavad konts. (2,5 ; 5; 10 mg/L) 

• Mesilastele „gps saatjad“ turjale 

• Glüfosaat 10 mg/L põhjustas mesilastes olulisi häireid tarru tagasi lendamisel 





Dimetoaat 

• Barker et al (1980). Semi-field trial 
• Pritsisid kasvuhoones kasvatatud lutserni dimetoaati sisaldava preparaadiga 

(CYGON 2E, 1,3 ml/L, 304 ppm a.i.) 

• 2 nädalat hiljem nektari proovides 1 ppm dimetoaati 

• 1 ppm puuristatud mesilaste söödasiirupisse 
• Oluline mõju suremusele ning repellentsuse puudumine! 

• Dimetoaadi oral LD50 meemesilasele 0,15 ug/mesilase kohta 



Mürgisuse astmed täiskasvanud 
meemesilastele 

• väga toksilised (LD50 < 2ug/mesilase kohta) 

•  mõõdukalt toksiline (LD50 2-10.99 ug/mesilase 
kohta),  

• kergelt toksiline (LD50 11-100 ug/mesilase kohta) 

• praktiliselt mitte-toksiline (LD50 rohkem kui 100 
ug/mesilase kohta) 



Erinevate pestitsiidide koostoime (Raimets et al. 2017) 

• Inglismaa, Exeteri Ülikool 

• Fungitsiidi ja insektitsiidide kombinatsioonide mõju kimalastele 
• Fiproniil, tiametoksaam, imazalil, imidaklopriid, tsüpermetriin 

 



Pestitsiidide ja haiguste koosmõju 

• Subletaalsed doosid mõjuvad alles pika aja jooksul 

• Organism nõrgeneb ja muutub vastuvõtlikumaks teistele 
stressifaktoritele (haigused) 

• Fiproniili ja nosematoosi koosmõjust Aufauvre et al. (2012) 



Bryden et al., 2013 
Krooniline stress soodustab perede 
hukkumist 

Ecology Letters 
Volume 16, Issue 12, pages 1463-1469, 6 OCT 2013 DOI: 10.1111/ele.12188 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ele.12188/full#ele12188-fig-0004 
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Kahjustatud ja tervete mesilaste suhe 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ele.2013.16.issue-12/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ele.12188/full#ele12188-fig-0004
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ele.12188/full#ele12188-fig-0004
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ele.12188/full#ele12188-fig-0004
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ele.12188/full#ele12188-fig-0004
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ele.12188/full#ele12188-fig-0004
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ele.12188/full#ele12188-fig-0004


Mida siit ettekandest kaasa võtta? 

• Otsida taimekahjustuste vähendamiseks lahendusi integreeritud 
taimekaitsest 

• Ainult vajaduspõhine pestitsiidide kasutamine => Vähendada 
mesilastes erinevaid stressifaktoreid 

• Põllumajandusmaastiku mitmekesistamine => erinevate õistaimede 
toomine keskkonda 



Tänan tähelepanu eest! 


