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Kuidas mõjutavad 
taimekaitsevahendid mesilasi?

Reet Karise

19.08.2019

Meemesilase perede suremus

• <100 päevas - normaalne suremuse tase
• 200-400 päevas – vähene suremus
• 500-900 päevas – mõõdukas suremus
• >1000 päevas – kõrge suremus
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•Riski hinnang=kulunorm/LD50

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 > 100 ug/mesilase kohta)

• Tegelikult aga
• Kahjustus mesilastele on seotud konkreetse ühendi toksilisuse 

astmega ja kasutamise viisiga

• Kaua aega peeti tähelepanu väärilisteks ainult pritsitavaid pestitsiide

• Mulla peale kantavatest pestitsiididest nähti ohtu ainult 
mullal/mullas liikuvatele organismidele, mitte mesilastele

• Süsteemsete insektitsiidide korral on vaja teisi arvutusmeetodeid –
näiteks kogus, mis eritub nektarisse ja õietolmu

• Mesilane tarbib väikeseid doose krooniliselt, paljude päevade jookul 
• Ammed söövad kogu toidu, mis tarru tuuakse
• Mesilaste vaglad arenevad vahal, mis imeb endasse 

rasvalahustuvaid aineid
• Korjetöölised puutuvad otseselt kokku, ning kannavad oma 

meepõies nektarit
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Kus mesilased korjel käivad (Raimets et al., 2019)?

• Mida enam haritavat 
maad, seda enam rapsi 
nektarit

• Mida enam metsamaad, 
seda enam roosõieliste 
nektarit

• Maikuus mida enam 
haritavat maad, seda 
vähem roosõieliste 
õietolmu

Kus mesilased korjel käivad (Raimets et al., 2019)?

• Mida enam haritavat 
maad, seda enam rapsi 
nektarit

• Mida enam metsamaad, 
seda enam roosõieliste 
nektarit

• Maikuus mida enam 
haritavat maad, seda 
vähem roosõieliste 
õietolmu
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Joonis 18. Vasula katsealal meemesilaste kogutud õietolmu liigiline koosseis (%)

• Rapsi õietolmu 
korjatakse palju 
eelkõige juulis

• Mais on ka teisi 
korjetaimi piisavalt

• Rapsi korje ei sõltu 
põllumaa hulgast

• Nektarit korjatakse 
paljudelt taimedelt

• Mida enam 
põllumaad/(rapsi), 
seda enam rapsi 
mett 

õietolm õietolm

nektar nektar

Nõo ja Vasula maasikaistandikes olevate 
meemesilaste kogutud õietolm

VasulaNõo Põldude hulk

Õietolmu 
osakaal

• Raps on 
mesilaste jaoks 
atraktiivne

• Aedmaasika 
atraktiivsus on 
erinev, ulatudes 
1% - 35%.
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Nõo ja Vasula maasikaistandikes olevate 
meemesilaste kogutud õietolm, 2012 ja 2013

• Raps on 
mesilaste jaoks 
atraktiivne

• Aedmaasika 
atraktiivsus on 
erinev, ulatudes 
1% - 35%.

VasulaNõo

Otsene kontakt…
• Mesilased põllul 

• Külastavad peaaegu kõiki õitsvaid 
kultuure

• Korjavad mesinestet teraviljadelt ja 
puudelt

• Looduslikel taimedel
• Õitsvad umbrohud põllus 

• Umbrohud põlluservades

• Pestitsiidi jäägid pakitakse 
õietolmupallidesse ja tassitakse 
tarru/pessa, kus sellega puutuvad 
kokku taru sisetöölised
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• Pritsitud insektitsiidide jäägid 
püsivad õietolmus ja nektaris

• Süsteemsete (ka mõnede mitte-
süsteemsete) insektitsiidide jäägid 
transporditakse taime juhtkudede 
kaudu õietolmu ja nektarisse

• Tarus olevad mesilased tarbivad 
sinna toodud saastunud toitu või 
puutuvad kokku saastunud 
korjetöölistega

Kaudne kontakt…

Milliste pestitsiididega mesilased maastikus 
kokku puutuvad?

• Enamikke herbitsiide 
ja fungitsiide ei 
tuvastanud

•Peaaegu kõik 
insektitsiidid leidusid 
ka tarus
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2013-2014 Raimets et 
al. 2019

• Positiivne korrelatsioon õietolmu põhjal:

• Raps ja dimetoaat

• Sarikõielised ja dimetoaat

• Sarikõielised ja tiaklopriid

• Liblikõielised ja herbitsiidid
• Raps ja alfa-tsüpermetriin/tsüpermetriin

• Positiivne korrelatsioon mee põhjal:

• Risõielised ja herbitsiidid

• Liblikõielised ja tiaklopriid

• Roosõielised ja tiaklopriid
• Sarikõielised ja tau-fluvlainaat

Otsene suremus: (dimetoaadi) väärkasutus

Mesilastele saatuslikku ainet kasutati valel taimel

• Nii 2013. kui 2014. aastal pöördus seoses mesilaste 
hukkumisega Põllumajandusameti poole viis 
mesinikku. Hukkumise põhjusena kahtlustati 
taimekaitsevahendeid. Analüüsid hukkunud 
mesilastest näitasidki kõigil juhtudel, et mesilaste 
hukkumise põhjustas taimekaitsevahendites 
Danadim 40 EC ja Perfekthion 400 kasutatav 
toimeaine dimetoaat.

• Mõlemal aastal tuvastati aga, et dimetoaadi tooteid 
olid kasutanud rapsikasvatajad. Need 
taimekaitsevahendid on küll Eestis turule lubatud, 
kuid kumbagi pole lubatud kasutada rapsil. Mesilaste 
hukkumise põhjustas seega taimekaitsevahendi 
kasutamisnõuete rikkumine.

https://maablogi.wordpress.com/2015/06/02/taimekaitseva
hendi-vale-kasutamine-voib-maksta-mesilaste-elu/

http://rahvuslane.blogspot.com.ee/2013/05/matti-
ilves-mesilaste-kadumisest-ja.html
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Korraga puututakse kokku mitmete ainete 
segudega

• Erinevad ained koos
• Ei mõjuta teineteise toimet

• Suurendavad toimet

• Vähendavad toimet

• Asool-tüüpi fungitsiide
• Tebukonasool

• Penkonasool

• Kokku 12 nimetust Eestis 
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Juhtude arv

Fungitsiidi ja insektitsiidi koosmõju 
kimalastele (Raimets et al., 2017)

• Kolme segu korral 
mõju tõusis 
kordades

• Ühe segu puhul 
mõju puudus
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Tau-fluvalinaadi
mõju 
mitmekordistus, 
kui mesilased 
olid eelnevalt 
kokku puutunud 
teiste 
akaritsiididega, 
fungitsiididega
või ensüümi-
inhibiitoritega

Johnson et al., 2013

Kombinatsioonide mõju 
vastsete ellujäämusele
• A – insektitsiidide mõju

• B – fungitsiidide mõju

• C – kloraantraniliprool 
koos fungitsiididega

• D – metoksüfenosiid koos 
fungitsiididega

• E – diflubensuroon koos 
fungitsiididega 

Signum

Wade et al., 2019
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Mitte-surmavad doosid

• Subletaalsed insektitsiididoosid võivad mesilastele olla 
letaalsetest hoopis kahjulikumad, sest pealtnäha mõju 
puudub

• Tegelikkuses on see aga kaasa aidanud tõsise 
tolmeldamiskriisi tekkimisele, mis on praegusajal 
teravalt esile kerkinud intensiivse põllumajandusega 
aladel

• Tundub olevat hädavajalik korrigeerida olemasolevaid 
pestitsiidide kasutusviise, et tagada jätkusuutlik 
põllumajandus

Kuidas mõjusid 
uuritakse? Boscalidi 
mõju siirupi tarbimisele

• Ühe päeva 
jooksul ei ole 
mingit mõju näha

• Mõju ilmnes alles 
mitmete päevade 
pärast

• Standardtestid 
pikaajalist 
jälgimist ei nõua

Simon-Delso et al., 2018
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Vastsetele

• Fosfororgaanilised ühendid: stimuleerivad vastsete 
kasvu ja küpsemist, kookoni tegemine ebaõnnestub, 
muteerunud täiskasvanud, vastseid sureb rohkem, 
kärgi tehakse vähem

• Karbamaadid: väiksekasvulised täiskasvanud, 
muteerunud

• Fungitsiid Captan: muteerunud valmikud, väike kasv, 
vähene pigmenteerumine

Tiaklopriidi mõju meemesilastele: Metabolomic analysis 
of honey bee, Apis mellifera L. response to thiacloprid, Shi et al., 2018

• Ainevahetussaaduste hulk 
tõuseb, et kiirendada mürgist 
vabanemist

• Glutatioon mõjutab haiguste 
ja toksiliste ainetega 
võitlemist

• Glutamaat on seotud 
valgusünteesiga

• (Närvi)rakukesta koostisosad, 
muutused seotud krooniliste 
põletikega
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Neurotoksilised insektitsiidid
Parasümpaatiline närvisüsteem reguleerib organismi talitlust ja taastumist puhkeperioodil, on teadvusest 
sõltumatu süsteem. Närviimpulsside vahendamiseks kasutab atsetüülkoliini (koliinergiline). Koliinergilised on 
veel närvi-lihas ühendused, närvide preganglionid, …..

Neurotoksilised ained 
mõjutavad  

• atsetüülkoliinesteraasi
tegevust ja tekitavad  närvide 
üle-erutumist 
(neonikotinoidid, 
fosfororgaanilised ja 
karbamaadid)

• Na-ioonide kanalite tööd 
(püretroidid)

• Kesknärvisüsteemi ülekannete 
vahendajat (Fenüülpürasoolid)

Putukamürkide mõju õppimisvõimele

• Fosfororgaaniline: paratioon pikendab õpiaega, kloorpürifoss vähendab 
vähendab õigete reaktsioonide arvu (ei suuda võõrast lõhna eristada tuttavast)

• Püretroidid: (ka ainult jalgupidi töödeldud pinnal kõndides) pikendavad 
õppimisaega, hiljem jääb positiivsete vastuste arv väiksemaks  (deltametriin
mõjutab, lambda-tsühalotriin, tsüpermetriin ja tau-fluvalinaat ei mõjuta); 
lambda-cyhalotriin tekitab korjel käivate tööliste arvu langust (pöörduv)

• Neonikotinoidid: häirivad orienteerumist ja termoregulatsiooni, vähendavad 
korjet, lennuaktiivsust ja liikumisõvimet. Imidaklopriid õppimisvõime langus 
eriti just suvistel mesilastel, korjetööliste arvu langus (pöördumatu) –
olfaktoorsete võimete languse tõttu, nägemismälu ja ruumiline õppimisvõime 
väheneb; atseetamiprid – segab õppimist ja lõhnatunnetust, tiametoksaam
(Actara 25 WG)segab õppimisvõimet ja lõhnatunnetust, kuid ei häiri mälutööd. 
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Navigeerimine
• On kompleksne tegevus, mis hõlmab nii nägemise, lõhnataju, 

orienteerumisvõime kui ka signaalidele reageerimise ning 
kommunikatsiooni

Photo: S. Camazine

• Fosfororgaanilised ja karbamaatsed: kommunikatsioonivõime, 
valed suunad (võib olla pöörduv), kauguse vale hindamine

• Püretroidid: mõjutavad koju tulemist, puhastab ennast kauem, 
rohkem “nõudmis”tantsu (info vastvõtu probleemid), vähenev 
soojatootlikkus ►lennuvõime langus

• neonikotinoidid: vale kauguse edasiandmine, ei leia kodu üles, 
vähem vibavat tantsu, rohkem nõudmistantsu (mõjub 
motoorikanärvide signaali ülekandele) ►korjeaktiivsuse 
langus

Käitumine üldiselt
• Reaktsioonide süsteem, mis toimib nii neuraalsel kui                 

füsioloogilisel tasandil

• Mõjutada saab sisemist kella, kauguste hindamist, kommunikatsiooni

• Korje: kui repellentne või füsioloogilist suutmatust põhjustav tegur mõjub 
liiga kaua, järgneb pere nälgimine. 

• Pestitsiidid võivad põhjustada ka stiimulitest valesti aru saamist, mis viib 
välja korjevõime languseni.

• Fosfororgaanilised, karbamaatsed, püretroidsed, neonikotinoidsed ja 
fenüülpürasoolid kõik mõjutavad käitumist kuidagi moodi.

Dimetoaat põhjustab kuni 4 päeva kestva korjevõime languse ja suurenenud 
suremuse. 
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Mõjud füsioloogiale

• Püretroidid: neurotoksilised, mõjub sensoorsetele ja 
motoorikaneuronitele, vabastab diureetilist hormooni ka

• Kloor- ja fosfororgaanilised putukamürgid: indutseerivad 
neurohormoonide vabanemist täiskasvanud putukatel, üleerutuvus, 
suutmatus adekvaatselt reageerida keskkonna muutustele

• Alkaloidid: toimivad lihastele

• Juveniilhormooni analoogid: arengulised muutused + otseselt 
toksiline (doosist sõltuv)

Mesilasema on kõige enam kaitstud
• Ei käi korjel

• Ei söö otse väljast tulnud toitu

• Puutub kokku väliselt saastunud teiste mesilastega

• Vastsena areneb saastunud vahal

• Püretroidid: kuninganna staatus

• Neonikotinoid, püretroidid:
• munemisvõime

• Emade taastootmist

• Emade viljakusprobleemid (suurimat kahju teeb 
looduslikele populatsioonidele)
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Tööjaotus peres

Muutused vähendavad pere ellujäämist

• Juveniilhormooni analoogid
• Toitjad lähevad varem üle toidu valmistajateks

• Neelualuste näärmete töö lõppeb varem

• Liiga varane korjele minek

• Fosfororgaaniline ühend Diazinon mõjutab eeskätt 
väga noori töölisi (neil on vähem detoksifitseerivaid 
näärmeid)

• Väheneb koristamine

• Varane korjele minek

• Muutused nektari käsitlemises

• Kõik kokku vähendab eluiga kuni 20%

Taimekaitse arengusuunad
Maaeluministeerium kutsus kokku Taimekaitse Nõukogu, mis 

hakkab koos käima minimaalselt kaks korda aastas, kuid ka 
vastavalt vajadusele, kui on vaja teha otsuseid

Sinna kuuluvad:

MEM, KEM, Põllumajandusamet, Veterinaaramet, 
Põllumajandus-Kaubanduskoda, Baltic-Agro, Basf Agro, 

Syngenta, Bayeri jt turustajad, Eesti Taimekasvatusinstituut, 
EMÜ, EML, EKMÜ, Eesti keskkonnaühenduste Koda, 

Seemneliit, Aiandusliit …
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Maablogi Maaeluministeeriumi ajaveeb 14/12/2018

• Eestis vähenes taimekaitsevahendite turustamine

Bioloogilised ja mehaanilised 
taimekaitsevahendid moodustasid 
vaid 0,1% turustatud 
taimekaitsevahenditest.

Herbitsiididest turustati kõige 
enam toimeaineid glüfosaat ja 
MCPA, fungitsiididest 
tebukonasooli ja mankotseebi, 
insektitsiididest dimetoaati, 
kasvuregulaatoritest 
kloormekvaati.

Statistikaamet, 2019

• EU statistika – tagant neljas 
koht 

• Samas, 2013. a olime tagant 
teisel kohal

• Läksime ette nii Lätist kui 
Rootsist
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• Taani, Portugal, Iirimaa, Itaalia, Malta ja Rumeenia on vähendanud 
pestitsiidide müüki

• Eesti?

Eesti

Eurostat 

• Regionaalsed 
erinevused sõltuvalt 
kliimast

• Eestis vajatakse 
enim herbitsiide

• Soojades maades 
fungitsiide

Eurostat
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Taimekaitsevahendite lubamine ja 
keelustamine
• Kolm neonikotinoidset putukatõrjevahendit on juba keelatud

• Vertimec (abamektiin, lestade vastu) keelati 2018 aastal
• Tiametoksaam: Actara 25 WG kehtivuse lõpp 30.04.2019

• Tiaklopriid: Biscaya, Proteus OD, kehtivuse lõpp 2020

• Dimetoaat: Danadim, Perfection, kehtivuse lõpp 31.07.2019
• Lambda-tsühalotriin: Trika Expert, luba pikedati suveks 2019

• Tiraam: lubatud kasutada kuni 30.01.2020

• Glüfosaat: segane seis, preparaate väga palju, osad keelustatud, mõnda 
lubatakse,  arvatavasti pikendadatakse edaspidigi

• Klopüraliid: kasutusel kuni 2021, arvatavasti pikendatakse

• Tebukonasool: kasutusel kindlasti kuni 2022, ei näe muutusi
• Lisandunud on teatud teatud paagisegude keelamine

Kuidas edasi?

• Kasutusel olevate toimeainete hulk pigem väheneb

• Alternatiivseid uusi vahendeid Eestisse hakkabki järjest vähem tulema
• Majandsulikud põhjused, ka Nt Taanis on neid vähem

• Bioloogilisi taimekaitsevahendeid on Eestis registreeritud vähe
• Juurde tulemas ei ole hetkel vist midagi

• Bioloogilistel vahenditel on suurem sõltuvus ilmast

• Palju uusi tehnoloogiaid on teaduslikul tasemel olemas, kuid preparaatideks 
neist palju saanud ei ole

• Agrotehnilised võtted saavad ja peavad olema tulevikus väga oluliselt 
kohal.
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• target financing
(SF0170057s09) and
institutional research funding 
(IUT36-2) of the Estonian 
Ministry of Education

• Estonian Science Foundation
Grants No. 9450, 

• EU-ERANET activity of the 
CORE Organic Programme II 
project BICOPOLL, 

• Estonian Ministry of 
Agriculture Applied Research 
project No. T13055PKTK.


