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Sissejuhatus

• Meemesilane kui oluline tolmeldaja

• Viimasel kümnendil on täheldatud suurenenud mesilasperede 

hukkumist (Aston 2010; Brodschneider et al. 2010; vanEngeldorp et al. 2011)

• Erinevad põhjused

• Mesilased kui puhta looduse indikaatorid



Taustaks

• Viirused, parasiidid, kliimamuutused, antropogeensed mõjud, nende 

kombinatsioon

• Pestitsiidid



Näiteid...

Foto: Brian Shilhavy

• 2009-2010 kaotasid uuringus osalenud U.S mesinikud 

keskmiselt 42,2% mesilasperedest (vanEngelsdorp et 

al. 2010)

• Euroopas hukkus kuni 30% uuritud mesilasperedest 

perioodil 2009-2010 (van der Zee 2011)

• Normaalseteks talvekadudeks peeti varemalt 10% 



Sissejuhatus (I)

• Meemesilaste poolt korjatud õietolmust ja 

nektarist on leitud erinevate pestitsiidide 

jääke (Chauzat et al. 2006; Kasiotis et al. 2014; Malhat et al. 

2015; Naggar et al. 2015)

• Subletaalsed mõjud

• Sünergia fungitsiidiga tõstab püretroidi 

toksilisust (Thompson & Wilkins 2003; Johnson et al. 2013)



Allikas:Claudianos et al. 2006



Sissejuhatus (II)

• Tebukonasool on põllumajanduses laialdaselt kasutatav 

fungitsiid

• Tau-fluvalinaat on põllumajanduses kasutatav 

insektitsiid, ning lisaks Apistani toimeaine

• Antud uurimustöö ülesanne oli välja selgitada 

tebukonasooli ja tau-fluvalinaadi ja nende koosmõju

meemesilaste füsioloogiale ja elueale



Allikas: coloss.org



Materjal ja metoodika

• Moodustati väikesed 30 mesilasega minitarud

• Mesilasi söödeti siirupi ja õietolmu seguga

• Erinevad töötlusvariandid: 0,15 μg tau-fluvalinaati; 4,12 

μg tebukonasooli või nende segu 10 g toidu kohta



Materjal ja metoodika

• Minitarusid hoiti SANYO inkubaatoris

• Mesilased tarbisid keskmiselt 11,2 ± 3,6 μg/kg tau-

fluvalinaati; 5,8 ± 0,5 μg/kg tebukonasooli ja segus10,5 ±

0,5 μg/kg tebukonasooli ja 10,47 ± 3,5 μg/kg tau-

fluvalinaati 



Füsioloogia katse

• Läbivoolu-respiromeetri abil mõõdeti mesilaste 

ainevahetust (MR) ja veekadu (WLR)

• Iga mesilane (n=10 töötluse kohta) viibis respiromeetris 

2 tundi

• Temperatuur 22±1°C 

Allikas:selectscience.net



Füsioloogia katse (I)
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Suremuse katse

• 3 erinevat töötluse gruppi + kontroll

• Mesilastel oli pidev juurdepääs toidule

• Suremus fikseeriti päevade lõikes



Tulemused: ainevahetus (MR)

• Tebukonasool ei mõjutanud

• Tau-fluvalinaat vähendas

• Sünergiat ei tuvastatud
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Tulemused: veekadu (WLR)

• Olulist mõju ei täheldatud
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Tulemused: suremus

• Tau-fluvalinaat ja kahe aine segu vähendas mesilaste eluiga oluliselt
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Kokkuvõtteks

• Tau-fluvalinaat ja kahe aine segu vähendas 

ainevahetuse taset oluliselt

• Tau-fluvalinaat lühendas oluliselt mesilaste eluiga

• Suremuse katse puhul täheldati kahe aine sünergeetilist 

mõju, mille tõttu mesilaste eluiga langes oluliselt



Mõju mesilasemadele



Jäägid vahas

• Erinevate pestitsiidide jääke on leitud mesilasvahast 

(Chauzat & Faucon 2007;Ravoet et al. 2015)

• Tau-fluvalinaat ja tebukonasool on rasvlahustuvad

• Amm-mesilased kui filtrid (Degrandi-Hoffman 2013)

Foto: M.FrazierFoto: Cookeville beekeepers



Katse käik

• Mahevaha töötlemine tau-fluvalinaadi ja 

tebukonasooliga

• Vahast kuppude valmistamine

• Vageldusmaterjali valimine

• Vageldamine



Katse käik (II)

• Kuppude vastuvõtu %

• Koorumine

• Paarumine

• Paarunud emad toodanguperedesse





Tulemused: Kuppude vastuvõtt

• Statistiliselt olulist erinevust kuppude vastuvõtul ei täheldatud



Tulemused: Mesilasemade kaal (g)

• Tebukonasool tõstis mesilasemade kaalu oluliselt võrreldes kontrolliga

• Tau-fluvalinaat üksiku ainena ei mõjutanud mesilasemade kaalu oluliselt

• Kahe aine segu tõstis mesilasemade kaalu, ilmselt tebukonasooli mõjutusel

• Hetkel jääb selgusetuks miks mesilasemade kehakaal kokkupuutel 

tebukonasooliga tõusis



Tulemused

• Nii tebukonasoolil kui tau-fluvalinaadil polnud 

mõju mesilasemade paarumisele ja edasisele 

toimisele

• Mõned kahe aine seguga töödeldud kuppudest 

koorunud ja paarunud mesilasemad hävitati 

mingil põhjusel töölismesilaste poolt, olgugi, et 

munetud munadest arenesid normaalsed 

töölismesilased



Kokkuvõtteks

• Kasutatud pestitsiididel ei olnud olulist mõju

kuppude vastuvõtmisel mesilaste poolt

• Tebukonasooli ja seguga töödeldud kuppudest 

koorusid mingil põhjusel suuremad mesilasemad

• Sünergeetiline mõju mesilasemade kaalule puudus

• Mõned pestitsiidi seguga töödeldud kuppuduest koorunud

ja paarunud mesilasemadest tapeti töölismesilaste poolt

• Järeldus:

Mesilasi ümbritsevas keskkonnas leiduvad

pestitsiidid ja nende segud on ohtlikud nii

meemesilastele kui ka mesilasemadele





Erinevate insektitsiidide ja fungitsiidi 

sünergeetilistest mõjudest kimalastele –

Inglismaa kogemus

Risto Raimets

Eesti Maaülikool



Exeter, Inglismaa
• Exeteri Ülikool

• Dr. James Cresswell



Taustaks

• Antud uurimustöö eesmärgiks oli uurida fungitsiidi ja 

insektitsiidide kombinatsioonide mõju kimalastele:

• Fungitsiid imazalil (300 mg L-1)

• Fiproniil (20 µg L-1) 

• Tiametoksaam (13 µg L-1)



Taustaks

• Imidaklopriid (500 µg L-1)

• Tsüpermetriin (7 mg L-1) 



Materjal ja meetodid

• Kasutatud karukimalaste tarud (n=2) pärit Hollandist (Koppert Biological 

Systems)

• Kimalased koguti tarudest ning paigutati juhuslikkuse alusel väikestesse 

puuridesse

• Söödaks spetsiaalne söödasiirup (Koppert Biological Systems )

• Moodustatud minitarusid hoiti ruumis, kus oli püsiv temperatuur 24±1°C 

ning RH ~47%. 

• Valgustingimused 12/12 h



Materjal ja meetodid

• Pestitsiididega töödeldud toidu tarbimine

• Mõõdetavateks parameetriteks tarbitava toidu kogus ja suremus 

24 ja 48 h jooksul

Photo: small-life.co.ukPhoto: newea.org



Tulemused – tarbitud toidu kogus



Tulemused - Suremus



Vastuoluline imidaklopriid



Imidaklopriidist
• Meie töös imidaklopriid vähendas kimalaste poolt tarbitava sööda 

hulka ning sama tegi ka imidaklopriidi-imazalili segu

• Laycock (2014) näitas oma töös, et imidaklopriid kutsus 

kimalastes esile toitumise vähenemise efekti

• Vähenenud toitumine -> vähem energiat -> jõuetus -> 



Imidaklopriidist
• Laycock (2014) näitas oma töös, et ≥100 µg L-1 imidaklopriidi vähendas 

kimalaste eluiga oluliselt

• Suchail et al.(2000) imidaklopriidi LD50 meemesilastele 50 µg kg -1

• Sama autori töö aasta hiljem LD50 meemesilastele 600 µg kg -1

• Imidaklopriidiga kokku puutunud meemesilastes avaldusid koordinatsiooni 

probleemid, värinad, sihitus, mis tundide jooksul kadusid (Suchail 2001)

• Imidaklopriidiga töödeldud siirupit tarbinud kimalased taastusid kui sõid 

töötlemata toitu (Cresswell 2014)



Imidaklopriidist
• Meie katses imidacloprid+imazalil sünergiat ei tekkinud

• Laycock (2014) näitas, et PBO(P450 inhibitor) ja imidaklopriidi 

vahel sünergiat ei tekkinud

• Ka Thompson (2014) väidab, et imidaklopriid ja fungitsiidide 

vahel sünergia puudus

• Meemesilased ja kimalased ei kasuta millegipärast tsütokroom 

P450 detoksifitseerimaks imidaklopriidi



Imidaklopriidist

• Lisaks on leitud veel, et imidaklopriid võib häirida kimalaste 

ajurakkude arengut

• Mõjutab putuka ajus leiduvaid „seenkehasid“ (mushroom bodies) 

(õppimine ja mälu)



Kokkuvõtteks

• 4-st insektitsiididst kolmega tekkis fungitsiid imazalilil sünergia, mille 

tulemusena kimalaste eluiga lühenes oluliselt

• Toitumise osas pestitsiidide vahel sünergiat ei tuvastatud, kuigi fungitsiid ja 

enamik insektitsiide vähendasid toitumist oluliselt

• Mesilasi ümrbitsevas keskkonnas leiduvaid pestitsiide ja eriti nende segusid 

tuleb pidada mesilastele ohtlikuks

• On ILMSELGE, et imidaklopriidil on kahjulik mõju mesilastele, kuid 

tulemuste varieeruvuse tõttu on oluline tema mõju mesilastele edaspidigi 

uurida



Jää sulab vaikselt..



Jää sulab vaikselt..



Tänan tähelepanu eest!

Mesilasemade katses abistas 

mind magistrant Sigmar Naudi


