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SISSEJUHATUS 

 

Paljudes maailma riikides läbiviidud teadusuuringutele toetudes saab väita, et aasta-aastalt 

intensiivistunud põllumajandustootmine on oluliselt suurendanud insektitsiidide ja 

agrokeemia kasutamist, mis on tuntavalt vähendanud looduslikku mitmekesisust, sealhulgas 

ka kasurputukate arvukust ja liigirikkust (Kromp, 1999; Geiger et al., 2010). Kahjustuste 

tegelikku ulatust ja liigirikkuste hävinemise mahtu on süvitsi uurima hakatud alles viimasel 

aastakümnel (Geiger et al., 2010). 

Kui algselt usuti sünteetiliste insektitsiidide ohutusse, siis nüüdseks on leidnud tõestust 

paljude pestitsiidide suur toksiline mõju looduskeskkonnale, mis väljendub eelkõige 

vähelagunevate sünteetiliste putukamürkide akumuleerumisel pinnases (Chao and Casida, 

1997). Lisaks keemiliste pestitsiidide kuhjumisele ning nende püsivusele looduses, kujuneb 

putukatel kasutatud toimeainete suhtes kiiresti välja mürgiresistentsus, ning sarnaselt mõjuvad 

pestitsiidid kahjulikult ka putukate looduslikele vaenlastele (Khater, 2012). Taoliste teadmiste 

valguses propageeritakse järjest enam keskkonnasõbralike biopestitsiide kasutamist, mis 

lagunevad kiiresti ümbritsevale keskkonnale ohutuiks algühikuiks ning ei saasta mulda ja 

kogu keskkonda mürgiste jääkainetega (Hedin and Hollingworth, 1997). 

Rootsis läbi viidud uuringu alusel on tõestatud, et pestitsiidide ja agrokeemia kasutamise 

vähendamisega taastub looduslik putukate kooslus, sealhulgas suureneb ka kasurputukate 

osakaal (Rush et al., 2013). Olulisemad biotsönoosi indikaatorliikideks on polüfaagsed 

röövtoidulised jooksiklased (Carabidae), kes hävitades suurel hulgal kultuurtaimedele 

kahjulikke limuseid ja putukaid, tõkestavad kahjurite massilist esinemist ja aitavad sellega 

kaasa kahjustuste vältimisele põllu- ja metsakooslustes. Kuivõrd jooksiklaste paljud liigid on 

väga hästi piiritletud biotoobiseostega ja võimelised keskkonnategurite muutustele kiiresti 

reageerima, on nad osutunud sobivaks objektiks mitmesuguste eksperimentaal-ökoloogiliste 

uuringute, nagu näiteks biotoobi inimtekkeliste muutuste väljaselgitamisel või hoopis 

putukate üldiste käitumise ja füsioloogiliste talitluste uurimisel. 

Käesoleva magistritöö ülesandeks oli uurida ning välja selgitada, millist mõju avaldab 

põllumajanduses laialdaselt kasutatav neonikotinoidne insektitsiid Actara 25 WG (toimeaine 
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tiametoksaam) ümarselg-süsijooksiku (Pterostichus aethips Panz.) valmikutele. Katsetes 

kasutatud neonikotinoidpreparaadi madalate ja kõrgete kontsentratsioonide mõju katseputuka 

lokomotoorsele käitumisele ja suremusele labortingimustes testiti võrrelduna biopestitsiidiga 

NeemAzal-T/S (toimeaine azadirahtiin). 

 

Töö hüpoteesid: 

 süsteemne neonikotinoid Actara 25 WG mõjutab ümarselg-süsijooksiku valmikute 

suremust ja liikumisaktiivsust 

 botaaniline insektitsiid NeemAzal-T/S avaldab mõju ümarselg-süsijooksiku valmikute 

suremusele ja liikumisaktiivsusele 

 

Antud magistritöö on mõningaseks lähtekohaks neonikotinoidide mõju 

väljaselgitamiseks põllu- ja metsamaadel esinevatel röövtoidulistel putukatel ning nende 

peamiste käitumistaksiste uurimiseks tulevikus. 

Autor on siiralt tänulik oma juhendajatele teadur Angela Ploomi’le, spetsialist Irja 

Kivimägi’le ja dotsent Ivar Sibul’ale heade nõuannete ning igakülgse abi eest töö 

planeerimisel, katsetööde läbiviimisel ja tulemuste interpreteerimisel. Töö teostati 

uurimisprojektide: SF0170057s09, ETF9449, 8-2/T12115MIMK toetusel. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1. Kasulike putukate tähtsus ökosüsteemides 

 

Põllumajanduse intensiivistumise tagajärjel on oluliselt kasvanud insektitsiidide ja 

agrokeemia kasutamine, mille avaldab laastavat mõju kogu looduskeskkonnale. 

Monokultuuride järjest suureneva kasvupinna ja põllumassiivide laiendamise ning 

sünteetiliste väetiste ja taimekaitsevahendite ohtra kasutamisega on vähenenud 

põllumajandusmaastike bioloogiline mitmekesisus ehk erinevate loomade, sh maapinnal 

pesitsevate lindude ja putukate elukohtade vähenemine. Kahjustuste tegelikku ulatust ja 

liigirikkuse hävinemise mahtu on tõsisemalt uurima hakatud alles viimastel aastatel (Geiger et 

al., 2010). Ühelt poolt on oluline kasvatada kõrge saagikusega kultuure, mille saamiseks on 

vajalik kasutada intensiivset tootmistehnoloogiat (Donald et al., 2001, kuid teisalt vähendab 

intensiivmeetodite kasutamine looduslike liikide populatsioone (Geiger et al., 2010). 

Pikaajaliste katsete tulemusena on tõestatud, et pestitsiidide ja agrokeemia vähendamisega 

suureneb looduslike putukate kooslus ning sellega seoses ka loodusliku kahjuritõrje osakaal 

(Rush et al., 2013). Suurem osa aedades ja teistes looduslikes või poollooduslikes biotoopides 

elutsevatest putukatest ei ole taimedele kahjulikud. Kasurputukad jaotatakse üldiselt kaheks – 

kiskjad ehk röövtoidulised ja parasitoidid. Röövtoidulised putukad toituvad erinevatel 

arenguetappidel teiste putukate munadest, vastsetest või täiskasvanud isenditest, parasitoidid 

arenevad teiste putukate organismis, põhjustades oma elutegevusega peremeesorganismi 

surma (Haberman, 1968; Luik et al., 2008). Peremeesliigi või -perekonna valikul kitsalt 

kohastunud parasitoidid toituvad oma varajastes elustaadiumides peremeesorganismi 

kudedest, valmikuna on nad aga vabalt elavad organismid, kelle toiduks on peamiselt 

õistaimede õietolm või nektar. Kõige olulisemad taimekahjurite parasitoidid on kiletiivalised 

(nt kiresvaablased, juuluklased, käguvamplased) ja kahetiivalised (nt kiinlased, 

kägukärblased) putukad, kes munevad, kas peremeesputuka kehasse (siseparasitoidid) või 

kehakatetele (välisparasitoidid). Parasitoidi vastsed hävitavad peremeesputuka eluliselt 

tähtsad organid alles oma arenguperioodi lõpul, põhjustades sellega peremehe huku. Arvukalt 

esinedes võivad nad hävitada kuni 95% peremeesputuka populatsioonist (Luik et al., 2008). 
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Tagades looduslikele kasurputukatele nende liigile sobivaid elupaiku on võimalik 

taimekahjureid kontrolli all hoida (Cranshaw, 2009). Olulisemad polüfaagsed röövtoidulised 

lülijalgsed kõigis ökosüsteemides, sh põllumajanduskõlvikutel on jooksiklased (Carabidae). 

Keskkonnasõbraliku viljelusviisi kasutamine soodustab jooksiklaste arvu tõusu (Kromp, 

1999; Bengtsson et al., 2005). Jooksiklased eelistavad orgaanilise aine rikka mullaga 

elupaiku, sest seal elavad hooghännalised moodustavad olulise osa jooksiklaste toidust (Luik 

et al., 2008). Ka rohumaaribade ja mitmekesise taimestikuga elupaikades on jooksiklaste 

arvukus kõrgem (Kromp, 1999; Rusch et al., 2013). 

 

 

1.2. Insektitsiidide toime kasulikele putukatele 

 

Sagedaseim insektitsiidide kasutamisega kaasnev soovimatu tagajärg on kahjurite arvukuse 

tõus ja ökosüsteemi tasakaalu muutused (van Driesche, 1996; Armenta et al., 2003) ning 

kasulike putukate kõrge suremus (Waage, 1996; Elzen, 1989; Shaw et al., 2006). Kahjurite 

populatsioonides on olulisel kohal ka mürgiresistentsuse teke. Viimaste aastatel on 

suurenenud pestitsiidide mõju uurimine kasulikel putukatel, põhiliselt röövtoidulistel ja 

tolmeldajatel, sest mõlemad lülijalgsete rühmad on olulised integreeritud kahjuritõrje 

rakendamisel põllumajanduses (van Driesche and Bellows, 1996). Viimasel ajal on arvukates 

teadusartiklites rohket kajastamist leidnud pestitsiidide mõju tolmeldajatele (Mänd et al., 

2002; Ghazoul, 2005; Goulson et al., 2005; Goulson, 2013; Carvell et al., 2006; Potts et al., 

2010). Lisaks insektitsiidide letaalsete konsentratsioonide mõjule on üha enam hakatud 

tähelepanu pöörama ka subletaalsele toimele. Subletaalne efekt on nii letaalse kui subletaalse 

konsentratsiooniga insektitsiidi põhjustatud häiring, mis ei põhjusta putuka surma vaid 

avaldab organismile füsioloogilist või käitumuslikku mõju (Desneux et al., 2007). 

Toimemehhanismi alusel jagatakse subletaalne mõju füsioloogiliseks ja käitumuslikuks. 

Füsioloogilistest mõjudest on olulised üldised biokeemilised ja neurofüsioloogilised mõjud. 

Näiteks fosfororgaanililine fenitrioon ja püretroid tsüpermetriin põhjustavad meemesilasel 

(Apis mellifera L.) metabolismi protsesside energiaallika naatrium-kaalium-

adenosiintrifosfataasi (Na+/K+-ATPaas) ja atsetüülkoliinesteraasi aktiivsuse languse 

(Bendahou et al., 1999). Püretroid deltametriin on kardiotoksiline, põhjustades südamelihase 

väärtalitlust, mis väljendus südame kokkutõmmete sageduse ja jõu muutustes (Papaefthimiou 
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and Theophilidis, 2001). Insektitsiidide sekundaarne toime avaldub toiduahelas kui nt konnad 

ja linnud, kes mürgituse saanud putukaid süües hukkuvad või saavad püsivaid kahjustusi.  

 

 

1.2.1. Neonikotinoidide mõju 

 

Neonikotinoidid (Yamamoto et al., 1999) on sünteetilised nikotiinile sarnanevad ühendid, mis 

võeti kasutusele süsteemselt toimivate insektitsiididena ehk putukate suremust põhjustavate 

putukatõrjevahenditena 1980ndatel aastatel (Kollmeyer et al., 1999). Neonikotinoide 

kasutatakse laialdaselt taimekaitsevahenditena taimekahjurite tõrjel ja seemnete puhtimisel. 

Toimeaine imidaklopriid on enimtoodetud ja maailmas kasutamiselt esikohal olev 

neonikotinoid (Yamamoto, 1999; Elbert et al., 2008).  

Algselt käsitleti neonikotinoide kui efektiivseid ja keskkonnale võrdlemisi ohutuid 

ühendeid, kuid hilisemad uuringud on näidanud nende otsest kahjulikku mõju tolmeldajate, 

parasitoidide ja röövtoiduliste putukate vastsetele ja valmikutele. Kõigi neonikotinoidide 

toimemehhanism on võrdlemisi sarnane: söötmürk imendub putukate seedetraktist nende 

närvisüsteemi, kus pidurdab närviimpulsside liikumist, misjärel tekib putuka halvatus. 

Käesoleval ajal kasutatakse peamiselt kolmel toimeainel (imidaklopriid, tiametoksaam, 

klotianidiin) põhinevaid neonikotinoidseid insektitsiide ja puhtimisvahendeid. Eestis on 

laialdast kasutust leidnud ka tiaklopriidil põhinevad insektitsiidid (nt Proteus 110 OD, 

Calypso 480 SC). Kõik nimetatud toimeained mõjuvad närvimürkidena ja on efektiivsed 

taimemahlast toituvate pistmis-imemisuistega (lehetäid, ripslased, karilased, tirdid) ja 

mõningatele taimedest toituvatele mardikatele (kartulimardikas, maakirbud jt) ning taimedes 

kaevandavatele putukatele. Neonikotinoidid sattuvad putukate organismi otsese kontakti 

kaudu toidutaimega (õietolm, nektar, taimekoed, rakumahl), töödeldud mullaga või 

sekundaarsel teel, nt röövtoiduliste putukate toit sisaldab aktiivset toimeainet või selle 

laguprodukte. Nimetatud insektitsiidide rühma iseäralikult hea vees lahustuvuse tõttu 

mõjuvad need ained ka hästi ovitsiidina (Hoffmann et al., 2008), st kahjustavad ka putukate 

mune, põhjustades nendes arenevate isendite hukkumist. Kaudse mõjuna võib nimetada ka 

parasitoidide populatsioonide vähenemist, mis väljendub peremeesorganismide 

populatsioonide ja arvukuse olulises vähenemises. Otsese mõju korral ei mune parasitoidide 

emasisendid enam eluvõimelisi mune või valivad munemiseks peremeesorganismi, kes on 
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juba saanud neonikotinoidi mürgistuse (Hoffmann et al., 2008). Näiteks meemesilane on väga 

tundlik nektarist saadavatele neonikotinoidile (Ellis, 2010; Laurino et al., 2011). Arvestades, 

et neonikotinoidid on süsteemsed ja püsivad taimes võrdlemisi pikka aega (Desneux et al., 

2007), siis ei ole sugugi oluline, millal toimub põllumajanduskultuuri pestitsiidiga töötlemine, 

sest pritsitud taimede õitelt nektarit kogudes on võimalik ka mitmeid päevi peale töötlust 

taimekaitsevahendiga kokku puutuda. Mesilasel ei pruugi akuutseid mürgitusele 

iseloomulikke tunnuseid välja kujuneda ja ta kannab kogutud nektari ja õietolmu tarusse, kus 

saab kahjustatud nii emamesilane, kui kogu tarus olev toksilisest nektarist toituv pere. 

Subletaalse efektina võib areneda munemisvõimetu emamesilane (Kremen et al., 2007; 

Cameron et al., 2011). 

Neonikotinoide toime loomadele on sarnane nikotiini toimega, nad peatavad 

kesknärvisüsteemis atsetüülkoliini retseptoritel närviimpulsi ülekande (Tomizawa and Casida, 

2000; 2005). Selliseid nikotiini atsetüülkoliini retseptorid on imetajatel kesk- ja perifeerses 

närvisüsteemis, kuid putukatel vaid kesknärvisüsteemis (Yamamoto and Izuru, 1999). Suurem 

osa neonikotinoide on imetajale ohutumad kui putukatele, samas on nende laguproduktid 

mürgisemad kui neonikotinoidid ise (Chao and Casida, 1997). Väidetavalt on neonikotinoidid 

tugevamalt seotud putukate retseptoritega, kui imetajate retseptoritega, mistõttu nad on 

putukatele ohtlikumad (Maienfisch et al., 1999; Yamamoto and Casida, 1999). Taimekaitses 

on laialt kasutusel neonikotinoide sisaldavad tõrjevahendid, mis pöördumatu paralüüsi 

protsessi tagajärjel põhjustavad kahjurputukate suremust. Kahjuks ei mõjuta neonikotinoidid 

üksnes kahjulikke vaid ka kasulikke putukaid, sh liblikaid ja mesilasi (Timmer, 2013). 

Toimeained imidaklopriid ja tiametoksaam on neonikotinoidide rühmast meemesilasele 

kontaktselt kõige toksilisemad (LD50 1ng/isendi kohta) (Iwasa et al., 2004), kuid  

atsetamipriidil ja tiaklopriidil on madalam toksilisus (LD50 1µg/isendi kohta) (Iwasa et al., 

2004). Ka väga väiksed ehk subletaalsed neonikotinoidide kogused kutsuvad esile olulisi 

muutusi mesilaste käitumises ja füsioloogilistes protsessides (Lu et al., 2014). Ka on tänaseks 

selgunud, et neonikotinoidide toksilisus suureneb koostoimes teiste pestitsiididega (Carreck 

and Ratnieks, 2013).  

Neonikotinoidid põhjustavad pöördumatut ja kumulatiivset kahjustust putukate 

kesknärvisüsteemile (Maienfisch et al., 2001a; Tennekes, 2010). Samas on teada, et 

neonikotinoidide toimeained põhjustavad putukatel nii ägedat kui kroonilist kulgu, millest 

viimane on võrdlemisi tagasihoidlikult kirjeldatud, sest neonikotinoidsete ühendite 
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kasutamine taimekaitses on toimunud küllaltki lühikese perioodi jooksul ning seega puudub 

selgus toimeainete kroonilise mõju kohta lülijalgsetele ja inimestele. Neonikotinoidide 

paralüseerimisel ja väljutamisel imetajate organismist lasub enamvähem võrdne koormus nii 

maksal kui neerudel. Rottidel kirjeldatakse neonikotinoidide kroonilise toimena kehamassi 

suurenemist, maksakahjustusi, vere hüübimatuse tekkimist, vereliistakute ehk trombotsüütide 

arvu vähenemist, emaka ja kilpnäärmevähi teket. Tiinetel rottidel põhjustavad neonikotinoidid 

loote arengu peetust ja loode toksikoosi (Bal et al., 2013). Tiinetel küülikutel on täheldatud 

lisaks loodete toese luustumise probleeme, kusjuures mõnedel isenditel esines loodete surma. 

Kõik neonikotinoidid on väga toksilised veeorganismidele, põhjustades pikaajalist 

vesikeskkonna saastumist, kuivõrd vees on neonikotinoidid väga hästi lahustuvad ja 

anaeroobsetes tingimustes kaua stabiilsed (nt imidaklopriidi poolestusaeg pinnavees on üle 

33–40 päeva) (Sarkar et al., 1999). 

Vees hästi lahustuvate ühenditena on neonikotinoidid sarnased nikotiinile, liikudes 

taimes kergesti, püsides nii juurtes, lehtedes, õites, kui ka viljades mitmeid nädalaid, sageli 

isegi üle aasta (Hopwood et al., 2012). Nikotiin on alkaloid, mida leidub maavitsaliste 

(Solanaceae) sugukonna taimedes, eriti tubakas (Nicotiana sp.). Tiametoksaami keemiline 

struktuur on pisut erinev teistest neonikotinoididest, mis teeb ta vees veelgi paremini 

lahustuvaks. See võimaldab taimi pritsida vesilahustega, millest toimeaine liigub kiiresti 

taime kudedesse (Fishel, 2005). Taimed eritavad neonikotinoidide jääke mitmeti, nt õites 

asuvatest nektaariumitest nektariga ja lehtedes olevatest eritusrakkudest taime pinnale 

eritatavate vedelikutilkadena. Neonikotinoididega puhitud maisi seemnest kasvanud taime 

leheservadesse tekkinud veetilgakesest on leitud sarnase kontsentratsiooniga neonikotinoide 

kui taime kasvu ajal neonikotinoididega pritsimisel (Girolami et al., 2009). Kuna 

neonikotinoidid on vees ülikergesti lahustuvad ühendid, on nad mullaveega seotult mullas 

kergesti liikuvad ja leostuvad (van Dijk, 2010). Neonikotinoidid püsivad mullas (sõltuvalt 

mulla tüübist) pikka aega, seetõttu on ka pritsimata taimedest võimalus leida insektitsiidide 

jääke (Hopwood et al., 2012). Imidaklopriidi poolestusaeg (ajavahemik mille jooksul muutub 

toimeaine kogus poole väiksemaks) mullas on 40–997 päeva, Bayer’i kasutusjuhendi järgi on 

imidaklopriidi poolestusaeg pH 9 juures aga 355 päeva. Tiametoksaami poolestusajaks mullas 

on tootja poolt märgitud 25–100 päeva (Syngenta Group 2005), kuid selle toimeaine 

lagunemisel tekkiva klotianidiini (mõne pestitsiidi nt Modesto koostises) poolestusaeg on juba 

148–1155 päeva (EPA, 2003). Ka imidaklopriidi lagunedes tekivad veelgi toksilisemad 

ühendid, mis on kümneid kordi toksilisemad kui imidaklopriid (ESA Annual Meetings…., 
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2012). Imidaklopriid omab akuutset toksilisust ka mullaelustikule, näiteks vihmaussidele 

(Eisenia fetida Savigny) on selle toimeaine toksiline kontsentratsioon mullas 2–4 ppm. 

Imiodaklopriidi toimel on patogeensed mullaseened 10000 korda ohtlikumad termiitidele 

(Bayer Corporation, 1991). Imidaklopriid põhjustab mürgistust kaladel, mitmetel lindudel ja 

on väga kõrge toksilisusega veeselgrootutele. Nimetatud toimeaine on stabiilne happelises ja 

neutraalses keskkonnas. Imidaklopriidi laguproduktid tekivad mulda alles 15 päeva pärast 

pestitsiidi kasutamist (Nauen et al., 1998). 

Ükskõik millise taimekaitsevahendi kasutamisel mõjutatakse lisaks tõrjutavale 

kahjurliigile samas biotoobis elunevaid teisi organisme. Nendeks võivad olla väiksed 

putuktoidulised loomad (linnud, karihiired, kahepaiksed, roomajad, nahkhiired jt), kes võivad 

saada sekundaarse mürgituse, kui nad on toitunud mürgitatud lülijalgsetest. Taolist, kogu 

toiduahela saastumist, on kirjeldatud imidaklopriidi ja tiametoksaami puhul (EFSA, 2013). 

Eelpool esitatud põhjustel on neonikotinoide võrreldud DDT-ga, mis põhjustas 20. 

sajandi keskpaiku ulatusliku ökokatastroofi – putukate ja lindude huku ning tekitas inimestel 

erinevaid vähkkasvajaid. Seetõttu on DDT praeguseks putukamürgina nn arenenud maailmas 

keelatud. Kas sama saatus ootab ees ka neonikotinoide? Eelmise (2013) aasta 25. mail 

avaldati Euroopa Liidu Teatajas Euroopa Liidu komisjoni rakendusmäärus (nr 485/2013), 

millega keelustati neonikotinoide – klotianidiini, tiametoksaami ja imidaklopriidi sisaldavate 

taimekaitsevahenditega töödeldud seemnete kasutamine ja müük (Komisjoni rakendusmäärus, 

2013). 

 

 

1.2.2. Botaaniliste insektitsiidide toime 

 

Botaanilised insektitsiidid on taimedest ekstraheeritud keemilised ühendid, mida kasutatakse 

kahjurite arvukuse kontrollimisel põllu- ja aiasaaduste tootmisel. Need ühendid on erineva 

keemilise koostisega ning olemuselt, kas alkaloidid, aldehüüdid, estrid, fenoolid, või mono- ja 

seksviterpeenid. Taimedes sisalduvad bioaktiivsete ühendite kompleksid on alternatiiviks 

sünteetilistele taimekaitsevahenditele.  

Botaanilised insektitsiidid jaotatakse: värsketest taimedest valmistatud preparaadid, 

taimsed ekstraktid või vaigud ning taimedest eraldatud keemiliselt puhtad ühendid. Ideaalsete 

insektitsiidide eelduseks on putukate arvukust vähendav mõju, selektiivsus, kiire lagunemine 
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looduskeskkonnas ja madal toksilisus imetajatele. Võrreldes botaanilisi insektitsiide 

sünteetiliste pestitsiididega on esimesed vähem kahjulikud imetajatele ja keskkonnale, kuna 

need on efektiivsed juba väikestes kogustes ning toimivad ainult sihtmärgiks olevatele 

kahjuritele. Samuti ei ole botaanilised putukamürgid looduses püsivad, nende jäägid ei säili 

taimsetes ega loomsetes kudedes ning nende toksilisus on imetajatele madalam, kui 

sünteetilistel pestitsiididel (Gupta and Dikshit, 2010). Kuid botaanilistel preparaatidel on ka 

negatiivseid omadusi, näiteks võivad suurtes kogustes loodusesse sattunud botaanilised 

putukamürgid saastada pinna- ja põhjavett ning ohustada sellega kalu ja teised veeorganisme 

(Hao and Yang, 2013). Olulise puudusena võib nesile tuua ka nende liiga kiiret lagunemist, 

suhteliselt kõrget hinda ja saadavust ning ebastabiilset mõju, toorme koostise suure 

varieeruvuse tõttu.  

Mitmed taimed toodavad enesekaitseks ühendeid, mis mõjuvad herbivoosretele 

lülijalgsetele repellentidena või antifidantidena (Luik, 1997). See teadmine on põhjustanud 

suurt huvi teadlaste hulgas, püüdmaks leida putukate kahjustuste vältimiseks erinevaid 

botaanilisi pestitsiide. Kui möödunud sajandi 30ndate aastateni käsitleti üksikute 

tugevatoimeliste toimeainetena püretriinil ja nikotiinil põhinevaid botaanilisi insektitsiide, siis 

nüüd on peamiseks eesmärgiks võimalikult mitmekesine toimeainete rakendamine, vältimaks 

kahjurite mürgiresistentsuse teket. Botaaniliste insektitsiidide üldist mõju on hinnatud 

erinevate putukaliikide puhul (Schmutterer, 1997; Nawrocks, 2008) ning jälgitud ka nende 

mõju piirkonna bioloogilise mitmekesisuse muutustele (Pekar, 1999). 

Botaanilistel putukatõrjevahenditel on lai toimespekter (Kuusik et al., 1995). Nad võivad 

põhjustada neuroloogilist efekti hüperaktiivsuse näol, tremorit ehk lihaste tõmblust, millega 

kaasneb putukate liikumatus, neuromuskulaarset väsimust, mille tõttu võib putukas surra 

kudede hapnikudefitsiidi tagajärjel (Scharf et al., 2003). Seega on väga oluline enne 

botaanilise putukamürgi rakendamist välja selgitada putukate käitumismustrid ja reaktsioonid 

nimetatud pestitsiididele, minimeerides sellega pestitsiideide toksilist mõju 

looduskeskkonnale (von Keyserlingk et al., 1985). Taimedest toituvad herbivoorsed putukad 

puutuvad kokku mitmete taimedes leiduvate toksiliste ühenditega, millel on spetsiifiline mõju 

molekulaarsel tasandil valkudele (ensüümidele, retseptoritele, struktuurvalkudele või mõjuvad 

ioonkanalite kaudu), nukleiinhapetele, biomembraanidele ja teistele rakuosadele (Harborne, 

1993). Analoogsed sekundaarsed metaboliidid sekkuvad raku toimemehhanismi, mõjutades 

närvisüsteemi toimimist (närviimpulsi ülekande toimimist, salvestamist, vabastamist, 
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retseptorite õigeaegset aktiveerumist ja funktsiooni, ensümaatilise protsessi korrapärast 

toimimist) ja blokeerivad ainevahetust (Wink and Scimmer, 1999). Antifidantsete ja 

kasvuregulaatorite efekti uurimisel putukatel on leitud, et ka botaanilistel insektitsiididel on 

mitmetine mõju putukate füsioloogiale, st nad toimivad paljudel eri viisidel retseptoritele. 

Näiteks terpeenid blokeerivad glükoosi ja inositooli mõju liblikate röövikute suuaparaadis 

olevatel neuroretseptoril (Gershenzon and Dudareva, 2007). Mitmed eeterlikud õlid 

mõjutavad putukate biokeemiliste protsesside tasakaalu endokriinorganites. Samuti võivad 

nad olla neurotoksilised või toimida kui putukate kasvuregulaatorid, muutes morfogeneesi 

normaalset kulgu (Reynolds, 1987; Balandrin and Klocke, 1988). Neurotoksilisust on 

täheldatud ka eeterlikes õlides esinevate mitmete monoterpenoidide (D-limoneen, mürtseen, 

terpineool, linalool ja pulegoon) kasutamisel toakärbsel (Musca domestica L.) ja prussakal 

(Blattella germanica L.). Eeterlike õlide toksilisus putukate lokomotoorsele aktiivsusele 

avaldub eelkõige üksteisele järgnevate sümptomite jadana: hüperaktiivsusele järgneb 

ülierutuvus, seejärel kiire knock-down efekt mis lõpeb liikumatusega (Enan, 1998). 

Hüperaktiivsus avaldub putukate kiirenenud liikumisena, mis võib sundida neid ümber 

paigutuma pestitsiididega töötlemata aladele. Püretriinid tekitavad samuti knock-down efekti 

(Casida, 1973; Casida and Quistad, 1995), põhjustades naatriumi kanalis naatriumi 

aeglustunud ülekande neuronitesse, mis on paljudel juhtudel paralüüsiga lõppev pöördumatu 

protsess (Sonderlund, 1995). Alkaloid sabadill (Schoenocanlon officinale Schlecht.) toimib 

sarnaselt püretriinile (Ohta, 1973; Levi et al., 1980). Nikotiin on alkaloid, mis on leitav 

maavitsaliste (Solanaceae) sugukonna taimedest nt tubakast, vähemal määral tomatist ja 

kartulist. Nikotiini mürgistuse tagajärjel tekib lülijalgsetel rida üksteisele järgnevaid 

ärritussümptomeid: krambid, paralüüs, mis tavaliselt lõpeb surmaga. Veratridiin, mida 

saadakse valge upsujuure (Veratrum album L.) juurtest põhjustab putukatel kohese surma või 

väga tugeva närvisüsteemi paralüüsi (Bloomquist, 1996), mis mõne päeva möödudes lõppeb 

surmaga. Nimetatud toimeaine on ka imetajatele väga toksiline (Schep et al. 2014). 

Alternatiivsete botaaniliste pestitsiididena oleksid putukatõrje seisukohast efektiivsemad 

enamik sekundaarseid metaboliite, näiteks terpenoide ja alkaloide sisaldavad taimed.  
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1.3. Insektitsiidide toime putukate käitumisele 

 

Mürgitussümptomid avalduvad mitmete elundkondade talitluses, kuid enamasti on need 

seotud häiringutega närvisüsteemis. Putukapopulatsioonide insektitsiiditundlikkus on erinev, 

mõnedele putukatele on tarvis tugevaid annuseid, teised hukkuvad juba subletaalsete dooside 

mõjul. Putukate tundlikkust insektitsiididele mõjutab suuresti populatsiooni tervislik seisund 

(Maavara, 1970). Insektitsiidide klassifitseeritakse vastavalt nende organismi sisenemisteele, 

kas seede-, kontakt või fumigantmürgid. Teine viis klassifitseerimiseks on nende 

toimemehhanism, mis jagab nad vastavalt organsüsteemile: närvisüsteemi, endokriinsüsteemi, 

veetasakaalu, ja koehingamise mürkideks. Siia kuuluvad ka biokeemilised lahutusfaktorid 

ning kitiini sünteesi inhibiitorid (Kuusik et al., 1995). Samuti võib putukamürke 

klassifitseerida ka lähtuvalt nende mõju ulatusest: otsene letaalne ja subletaalne ning kaudne 

letaalne ja subletaalne mõju (Mulligan et al., 2006). Kõik nimetatud klassifikatsioonid 

näitavad mingil määral insektitsiidide mõju paljusust putukatele. Käesolevas ülevaates 

keskendutakse ühenditele, mis põhjustavad putukal mürgituse, neuroloogilise või 

lokomotoorse aktiivsuse muutusi ning arenguhälbed ja nendest seisunditest põhjustatud 

häireid. 

 

Närvisüsteemi mõjutavad ühendid  

Peamised sünteetilised taimekaitsevahendite rühmad, mis mõjutavad närvisüsteemi on: 

fosfororgaanilised ühendid, karbamaadid, püretroidid, neonikotinoidid. Taimse päritoluga 

närvimürgid on näiteks püretriinid, nikotiin, rotenoon, veratriin. Fosfororgaaniliste ühendite ja 

karbamaatide toime seisneb ensüümi atsetüülkoliinesteraasi inhibeerimises ehk pidurdamises. 

Lühidalt: selleks, et närvierutus e närviimpulss siirduks sünapsis ühest neuronist teise või 

neuronist lõppelundisse, näiteks lihase- või näärmerakku on vajalik atsetüülkoliini vabanemist 

sünaptilisest põiekesest. Juhul kui putukas on kokku puutunud atsetüülkoliini inhibiitoriga 

(mürgiga), siis mürk, olles ensüümi konkurent, reageerib ensüümiga kiiremini kui 

atsetüülkoliin, ning tagajärjeks on närviimpulsi peatumine. Kerge mürgituse korral on 

atsetüülkoliinesteraasi pidurdumine pöörduv protsess (Kuusik et al., 1995). 

Püretroidid on taimse päritoluga püretriinide sünteetilised analoogid. Neil mõlemal on 

omadus põhjustada putukatel kiiret knock-down efekti, sulgedes esmalt närviimpulsi ülekande 
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ja lõpetades sellega närvisüsteemi toimimise. See selgitab mürgituse saanud putukatel 

tremorit e lihastõmbust, sest need on kaotanud kontrolli närvisüsteemi toimimise üle ja ei ole 

võimelised tegema koordineeritud liigutusi. Katsed Fastac 50EC-ga (toimeaine 

alfatsüpermetriin) töödeldud süsi-ketasjooksiku (Platynus assimilis Payk.) valmikud näitasid 

söömapärssivat mõju, lisaks registreeriti aktograafiga püretroidi mõjust põhjustatud putuka 

ebaregulaarsed hingamisliigutused (Kivimägi et al., 2009). Ka alfatsüpermetriini subletaalsete 

dooside kasutamisel samal jooksiklase liigil kutsusid esile lühiajalist hüperaktiivsust, millele 

järgnes hüpoaktiivsuseperiood (Tooming et al., 2014). Kimalastel (Bombus terrestris L.) 

arenesid püretroid lambda-tsüaloklotriini kroonilise manustamise korral väiksema 

kehamassiga töölised, mis põhjustas pere järk-järgulist vähenemist, kuna väiksemad isendid ei 

suutnud pere piisava toidukogusega varustada (Baron et al., 2014). Püretriinidele ja 

püretroididele sarnaselt toimib ka DDT (diklorodifenüültrikloroetaan), mille kasutamine on 

keelatud, kuigi leidub riike, kus seda kasutatakse endiselt malaaria tõrjeks (Hiina, India, ja 

mõnes teises Aasia ja Aafrika riigis) (Curtis, 1994).  

 

Lihaste mürgid ja metaboolsed toimeained 

Putukate lihastele toimivad otseselt mitmed taimsed alkaloidid, mis põhjustavad putukates 

lihaste täieliku lõtvumise (relaksatsiooni), mistõttu mõjutatud lihas pole võimeline kokku 

tõmbuma (kontraktiilsus), kuigi meeleelunditest on saadetud lihasesse vastavasisuline signaal. 

Selline lihasemürgi toime tõstab putukate hapnikutarbimise taset kuni kümme korda. Üks 

selline alkaloid on rotenoon (esineb taimedes Derris eliptica Lour., Lonchocarpus sp. ja 

Tephrosia sp.) (Kuusik et al., 1995), mis pärsib ainevahetust mitokondrites, sealjuures häirub 

ka hapniku ainevahetus, mis omakorda põhjustab putukate suuaparaadi paralüüsi ja suremuse 

nälgimise tagajärjel. Siia gruppi kuuluvad insektitsiidid mõjutavad putukas toimuvaid 

ainevahetusprotsesse, kuid mõjutavad ka insektitsiidi metabolismi. Sarnane toime on ka 

fosfororgaanilistel ühenditel, mis samuti mõjutavad ainevahetusprotsesside kulgu. Sageli on 

insektitsiidide põhjustatud glükolüütilistele protsesside tagajärjeks mitmete toksikoosi 

esilekutsuvate vaheproduktide, näiteks ammoniaagi, mis on mürkgaas, tekkimine (Kuusik et 

al., 1995). 
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Lokomotoorne aktiivsus 

Kasulikud putukad liiguvad võrdlemisi palju, otsides oma toiduobjekti või 

peremeesorganismi. Insektitsiididest mõjutavad putukate lokomotoorset aktiivsust eelkõige 

neurotoksilised ühendid. Lokomotoorse aktiivsusena kajastatakse paljudes uurimustes 

peamiselt insektitsiidide toksilist mõju, näidates seda knock-down efektina, lihasvärinatena 

(Suchail et al., 2001) ja koordineerimata liigutustena (Singh et al., 2004). Näiteks püretroidi 

toimeaine deltametriin ärritab röövtoidulist lepatriinut (Coccinella septempunctata L.) 

põhjustades kiirenenud liikumise (Wiles and Jepson, 1994) ja kutsudes esile putukate 

võimaliku migreerumise pestitsiidiga töödeldud alalt. Neonikotinoid imidaklopriidi madal 

konsentratsioon (1,25 ng/isendile) kiirendab ja kõrgemad konsentratsioonid (1,25–20 

ng/isendile) pärsivad meemesilase liikumist (Suchail et al., 2001). Välja on selgitatud ka, et 

putukad veedavad vähem aega töödeldud taimedel, kuid see pole muutnud nende 

orienteerumisvõimet.  

Kokkupuude insektitsiidiga võib väheneda ka putukate munemist ning munadest 

arenevate järglaste vitaalsust, kuna eelnev putukatõrjevahendi mõju on pärssinud 

spermatogeneesi, spermatosoidide liikuvust ehk elujõudu ja/või munaraku viljastamist 

(Haynes, 1988). Insektitsiidid mõjutavad keemilistest signaalidest lähtuvate parasitoidide 

peremeesorganismi leidmist, kuna putukatõrjevahendid valdavalt muudavad organismis 

sünteesitavate lõhnade koostist (Desneux et al., 2007).  
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1. Ümarselg-süsijooksik 

 

Labortööde läbiviimisel kasutati ümarselg-süsijooksiku (Pterostichus aethiops Panzer, 1797) 

valmikuid (joonis 1). Ümarselg-süsijooksik on pruunikasmustade kehakatetega umbes 12–14 

mm pikkune mardikas, kelle elupaigaks on okas-, leht- ja segametsad. Katseputukad koguti 

sügisel (oktoobris) nende talvituskohtadest – metsaservades osaliselt pehkinud kändudest 

Tartumaalt Võnnu vallast (58°26′ N, 27°7′ E). Jooksiklaste määramiseks kasutati Habermani 

(1968) ning Merivee ja Remm’i (1973) määrajaid. Katseputukatel määrati sugu ning erinevast 

soost putukaid hoiti katse eelselt niiske turbasamblaga vooderdatud 0,5-L-plastkarpides, kus 

neil oli vaba juurdepääs toidule. Karbid katseputukatega olid paigutatud pimedasse ja 

jahedasse (+4 ± 0,2 ºC) ruumi. Enne katse algust hoiti putukaid 24 h ilma toiduta niiske 

filterpaberiga varustatud klaasanumas. Jahedas keskkonnas oli jooksiklaste üldine aktiivsus 

madal ning seetõttu ei esinenud putukate vahel kannibalismi. Katsetes kasutatud isendite arv 

oli kokku 258 eri soost mardikat, kelle keskmine kehamass oli 87 ± 8 mg. 

 

 

Joonis 1. Ümarselg-süsijooksik (foto: A. S. Vlasenko). 

Joonise asukoht: http://www.zin.ru/animalia/coleoptera/images/foto/ptaet2_0.jpg 

 

 

2.2. Katsetes kasutatud insektitsiidid 

2.2.1. Actara 25 WG 

 

Actara 25 WG (tootja Syngenta Crop Protection AG) on neonikotinoidide rühma kuuluv 

süsteemne insektitsiid. Granuleeritud preparaadis on 25 mahuprotsenti toimeainet 
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tiametoksaam, mis lahustub kergesti vees ja toimib seetõttu efektiivselt juure-, lehe- ja 

mullasüsteemselt. Tiametoksaam on teise põlvkonna neonikotinoidne ühend, mis kuulub 

tianikotinüüli (thianicotinyl) alamklassi ning häirib putukate närvisüsteemis nikotiin 

atsetüülkoliini retseptorite närviimpulsside ülekandeid (Maienfisch et al., 2001b). 

Actara 25 WG on laia toimespektriga. Preparaat toimib kahjurputukatele kiiresti 

kontaktselt ja seedetrakti kaudu ning mõjutab ka nende närvisüsteemi. Preparaat tõrjub 

efektiivselt kahetiivalisi kahjureid (kapsa- ja kaalikakärbseid), mitmeid mardikalisi 

(kartulimardikas, ristõieliste maakirbud, porgandi-lehekirp), lehetäisid, ripslasi ja karilasi. 

Tootja kinnitab, et Actara 25 WG on mesilastele mürgine. Vastavalt Euroopa Parlamendi ja 

Nõukogu määrusele (nr 1107/2009), mille artikli 51 alusel võib preparaati Actara 25 WG 

kasutada ka metsanduses hariliku kuuse ja hariliku männi taimede töötlemisel putukkahjurite 

tõrjeks. Toote tõhususe ja fütoksilisuse eest vastutab preparaadi kasutaja (Syngenta Agro 

Services AG, 2014; Põllumajandusamet, 2014a). 

 

 

2.2.2. NeemAzal-T/S 

 

NeemAzal-T/S (Trifolio-M GmbH, Germany) on valmistatud troopilise meelialiste 

(Meliaceae) sugukonda kuuluva neemipuu (Azadirachta indica A. Juss) seemnete tuumadest 

saadud taimsest õlist, mille toimeaineks on azadirahtin A (10 g/l). Seda 

emulsioonikontsentraati kasutatakse tema insektitsiidsete omaduste tõttu lehetäide, ripslaste, 

kaevandikärbeste, karilaste, kedriklesta, õunapuu-võrgendikoi, maipõrnika, kartulimardika, 

külmaliblika, viljakoi jt imevate ja närivate kahjurite tõrjeks. Toimeaine azadirahtin imendub 

lehtedesse ja jaotub taimes lokaal-süsteemselt. Õigel kasutamisel on NeemAzal-T/S 

mesilastele ohutu (Põllumajandusamet, 2014b). 

Neemiõli peamiseks toimeaineks on limonoidne triterpentinoid azadirahtiin (ka nimbiin, 

pikrini ja sialiin), kuid neemiõli sisaldab ka mitmeid teisi komponente, näiteks triglütseriidide, 

steroide (kampesterool, stigmasterool jne), hulgaliselt leidub ka rasvhappeid nt linool- ja 

oleiiinhapet (Kaushik and Vir, 2000). Ainuüksi Indias on azadirahtiinil põhinevate pestitsiide 

tootjatena registreeritud üle saja ettevõtte, mille toodangust suurem osa turustatakse 

väljaspool Indiat (Gupta and Dikshit, 2010). Neemiõli värvus võib olla kollane, pruun, 

rohekas ja samuti punane. Neemi toimeaine mõju kaob 8 tunni möödudes, kuna toimeaine 

laguneb päikesevalguse mõjul. Azadirahtiin põhjustab mitmetel kahjurputukatel paljunemis- 
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ja seedehäireid, lindudele ja imetajatele on neem aga vähetoksiline, kuid võib põhjustada 

silmade sügelust ärritusnähte nahal ja maos. Esinenud on ka juhuseid, kus vanemad inimesed 

on saanud neemi kasutades toksikoosi, mis väljendus metaboolses atsidoosis (Iyyadurai et al., 

2010; Mishra and Dave, 2013).  

Uuringutega on tõestatud, et neemi mõju erinevatele putukaliikidele ei ole ühesugune, 

mõjutades nende arengustaadiumides ellujäämist, sigimisvõimet ja käitumist. Samuti on 

neemiekstraktil peletav ehk repellentne toime (Schmutterer 1990; Mordue (Luntz) and 

Blackwell, 1993; Mordue (Luntz), 2004). On leitud, et kokkupuude neemiga ei ole ohtlik 

röövtoidulise lepatriinu (Harmonia conformis Boisduval) täiskasvanud isenditele ega ka 

kiilassilma (Mallada signatus Schneider) vastsetele, samas mõjus kasutatud preparaat 

negatiivselt kiilassilma metamorfoosile ja nukkude ellujäämisele (Qi et al., 2001). 

 

 

2.3. Katsekorraldus 

 

Katsed viidi läbi Eesti Maaülikooli Metsandus- ja Maaehitusinstituudi metsakasvatuse 

osakonna metsaentomoloogia laboris 2013. aasta oktoobris ja novembris. Labori temperatuur 

katsete toimumise ajal oli 22 ± 1 ºC ja suhteline õhuniiskus 35%. Katsetega selgitati 

neonikotinoid Actara 25 WG ja botaanilise insektitsiidi NeemAzal-T/S kolme erineva 

kontsentratsiooni kontaktset toimet ümarselg-süsijooksiku valmikute suremusele ja 

liikumisaktiivsusele. 

 

Kasutatud katsevariandid olid: 

1. Actara 25 WG 0,2% (soovituslik tootja poolt lubatud kontsentratsioon) 

2. Actara 25 WG 0,1% 

3. Actara 25 WG 0,05% 

4. NeemAzal-TS 0,5% (soovituslik tootja poolt lubatud kontsentratsioon) 

5. NeemAzal-TS 0,25% 

6. NeemAzal-TS 0,125% 

7. Kontroll – destilleeritud vesi 
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Putukate kontaktne töötlemine: 5 mikroliitrit insektitsiidi vesilahust või destilleeritud vett 

kanti mikropipeti (Agilent Technologies, Austraalia) abil putuka välistele kehakatetele 

rindmiku ja tagakehaliidese vahele (joonis 2). 

 

 

 

Joonis 2. Ümarselg-süsijooksiku valmikute töötluslahusega töötlemine. Roheline nool näitab 

kohta, kuhu mikropipeti abil asetati töötluslahuse 5 µl tilk. 

 

 

2.3.1. Putukate suremuse määramine 

 

Ümarselg-süsijooksiku valmikute suremust insektitsiidide kontaktse töötluse tagajärjel 

määrati töötluspäeval ja igal järgneval päeval 50 päeva jooksul. Laborkatsetes selgitati 

insektitsiidide Actara 25 WG ja NeemAzal-T/S kolme erineva kontsentratsiooni toimet, 

kontrollvariandiks oli destilleeritud vesi. Igas katsevariandis oli 30 jooksiklast (15 emas- ja 15 

isas-putukat). Katseloomi hoiti 24 tundi enne katse algust laboritingimustes. Töödeldud 

putukad paigutati ühekaupa niiske filterpaberiga varustatud Petri tassidesse (diameeter 95 x 

15 mm). Jooksiklasi toideti kassitoidu graanulitega (Friskies, Purina). Petri tasse puhastati igal 

teisel päeva, kogu katseperioodi jooksul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 3. Ümarselg-süsijooksikute valmikute suremuse määramine uuritavate insektitsiidide 

toimel (fotod: Irja Kivimägi). 
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2.3.2. Putukate liikumisaktiivsuse registreerimine 

 

Jooksiklaste liikumisaktiivsuse määramine toimus automaatse videojälgimissüsteemiga, mis 

võimaldas registreerida, salvestada ja analüüsida putukate liikumisaktiivsust ja käitumist 

soovitud ajaperioodi jooksul (joonis 4). Süsteem koosnes EthoVision XT 9 tarkvarast (Noldus 

Information Technology, Holland) (joonised 4 ja 5), videokaamerast (Panasonic System 

Networks Co Ltd., Hiina) ja Petri tassidega jälgimisareenist. Areenile paigutatud Petri tasside 

põhjad täideti niiske pestud liivaga. Jooksiklased asetati ühekaupa Petri tassidesse. 

Eesmärgiks oli uurida insektitsiidide Actara 25 WG ja NeemAzal-T/S soovitusliku 

lubatud kontsentratsioonide toimet katseputukate liikumisaktiivsusele (mõõdeti keskmine 1 

sekundi jooksul läbitud teepikkus millimeetrites). Kontrollvariandis kasutati destilleeritud 

vett. Ühes katseseerias jälgiti korraga 16 (8 emas- ja 8 isasmardikat) putukat. Katseputukaid 

hoiti enne katse algust 24 tundi laboritingimustes ilma toiduta. Valgustus oli katse ajal 

ööpäevaringne. Kasutati päevavalguslampe, mille mõjul oli katseputukate kohal valgustihedus 

2000 luksi. Tarkvara EthoVision XT 9 registreeris 24 tunni jooksul putukate liikumise 

kõikides Petri tassides (joonis 6), salvestades nii videofaili kui ka liikumise andmed 

andmetöötluseks sobivasse formaati. 

 

 

 

Joonis 4. Videojälgimissüsteemi EthoVision XT 9 tööpõhimõtte skeem. 
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EthoVision XT 9 tarkvara koosneb mitmest moodulist, millest üks võimaldab üheaegselt 

jälgida ja analüüsida maksimaalselt 96 katseareeni putukate käitumist, teise abil on võimalik 

jälgida erinevaid kehapunkte, ka on olemas sotsiaalse suhtlemise moodul (analüüsitakse kahte 

või enamat looma) ning katse- ja riistvara kontrolli mooduliga on võimalik automatiseerida 

valguse- ja pimedusperioodi ja andmete salvestamise algust ja lõppu. Tarkvara tunneb 

katseareenil ära liikuva(d) objekti(d) ja registreerib nende liikumise kahesüsteemselt – 

videona ja arvandmete loeteluna. Igal areenil on võimalik lisaks ära märkida katses huvi 

pakkuvad tsoonid, nt toiduala, varjeala vms. Programmis on mahukas andmete alamoodul, 

mis võimaldab kogutud informatsiooni selekteerida, analüüsida ja visualiseerida (Noldus, 

2011). EthoVision XTga katseandmete analüüsimisel x-, y-koordinaatide ja subjekti pindala 

alusel on võimalik leida mitmed statistilised näitajad, näiteks keskmised, miinimum, 

maksimum, standardhälve, standardviga jt. Saadud tulemusi saab eksportida teistesse 

programmidesse, nt MS Excel (Noldus, 2014). 

 

 

 

Joonis 5. Tarkvara EthoVision XT 9 ekraanitõmmis katsedisainist. 
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Joonis 6. Markeeritud üksikputuka liikumise trajektoor Petri tassis (foto: Noldus Information 

Technology kodulehelt http://www.noldus.com). 

 

 

2.3.3. Andmetöötlus 

 

Programmi EthoVision XT 9 statistikapaketti kasutades leiti iga katsetunni kohta putukate 

keskmine läbitud teepikkus mm-tes, mida statistiliste erinevuste leidmiseks võrreldi t-testi (p 

≤ 0,05) kasutades andmetöötlus- ja statistikaprogrammi STATISTICA 12. Preparaatide mõju 

putukate suremusele võrreldi ANOVA, Tukey HSD testiga (p ≤ 0,05). 
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3. TULEMUSED 

 

3.1. Insektitsiidide toime ümarselg-süsijooksiku suremusele 

 

Insektitsiidide Actara 25 WG ja NeemAzal-T/S kolme erineva kontsentratsiooni kontaktset 

toimet uuriti ümarselg-süsijooksikute valmikute suremusele labortingimustes 50 päeva 

jooksul. Katseputukate suremust ja selle dünaamikat mõjutas enam kasutatud neonikotinoid 

Actara 25 WG kontsentratsioon, kõrgema kontsentratsiooniga (0,2%) töödeldud isendite 

suremus algas varem ning suremuse tase tõusis järgnevatel päevadel kiiresti (joonis 7). Actara 

25 WG kõrgem soovituslik kontsentratsioon (0,2%) põhjustas esimese putuka hukkumise juba 

viiendal päeval, subletaalsete kontsentratsioonide 0,1% ja 0,05% tõttu algas suremus vastavalt 

10ndal ja 15ndal päeval pärast töötlust. Actara 25 WG madalamate kontsentratsioonidega 

töölahuste korral oli suremus algselt madalam, kuid tõusis katseperioodi lõpuks kõrgema 

soovitusliku töölahusega samale tasemele. Katse lõpus (50ndal päeval) oli kõigist 

neonikotinoidiga töödeldud putukatest surnud umbes kolmandik. 

Botaanilise insektitsiidi NeemAzal-T/S kontaktne mõju ümarselg-süsijooksiku valmikute 

suremusele labortingimustes oli, võrreldes neonikotinoidiga töödeldud mardikatega, madal. 

NeemAzal-T/Sga mõjutatud katseloomadest surid esimesed (kuni 3%) 11–15ndal 

töötlusjärgsel päeval. Järgneval viiel päeval toimeaine azadirahtin mõjul katseloomade 

suremus oluliselt ei suurenenud. Putukate suremus sõltus kasutatud neemi preparaadi 

kontsentratsioonist, olles kõrgem tugevama kontsentratsiooni korral. Katses kasutatud 

madalaim kontsentratsioon (0,125%) katseputukate suremusele olulist mõju ei avaldanud ja 

katseperioodi lõpus 50ndal päeval peale töötlust oli suremuse protsent kontrollvariandiga 

ühesugune (3%). Katse lõpul NeemAzal-T/S kontsentratsioonide ja kontrollvariandi 

(destilleeritud vesi) suremusnäitajate vahel statistiline erinevus puudus (ANOVA; p ˃ 0,05). 

Actara 25 WG erinevate kontsentratsioonide põhjustatud suremuste vahel erinevused 

puudusid (ANOVA; p ≤ 0,05), kuid samas oli oluline erinevus neonikotinoidi ja 

neemipreparaadi töölahuste ning kontrollvariandi vahel (ANOVA; p ≤ 0,05). 

Katsetatud insektitsiidid avaldasid ümarselg-süsijooksiku valmikutele ka paralüseerivat 

(halvavat) mõju. Toimeaine tiametosaami mõju avaldus teisel päeval peale töötlust, kui 
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pooltel kõrgema kontsentratsiooni töötluslahusega mõjutatud isenditest oli liikumine häiritud, 

osad mardikatel liikusid kangestunud sirgete tagajaladega, osad isendid olid selili ning ainult 

käpad ja tundlad tõmblesid energiliselt. 

 

 

Joonis 7. Ümarselg-süsijooksiku suremuse dünaamika insektitsiidide Actara 25 WG ja 

NeemAzal-T/S erinevate kontsentratsioonide toimel. Statistiliselt usaldusväärsed erinevused 

on märgitud erinevate tähtedega ((p ≤ 0,05) (ANOVA, Tukey HSD test). 

 

 

Subletaalsete kontsentratsioonide korral esines paralüüsi vähem. Paralüüsis esines isendiline 

erinevus, osadel mardikatel algas see varem kui teistel, osa putukaid taastus normaalne 

liikumine paari päeva möödudes ja teine osa putukates aga hukkus. Ka azadirahtin põhjustas 

üksikutel mardikatel lühiajalist paralüüsi. Neemipreparaadi toimel oli lokomotoorne 

käitumine häiritud ühel katses olnud mardikal 7 päeva jooksul ja hiljem esines sarnast häiret 

veel paaril isendil. Erinevused emaste ja isaste mardikate suremuse näitajate vahel puudusid 

(ANOVA; p ˃ 0,05). 
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3.2. Insektitsiidide toime ümarselg-süsijooksiku liikumisaktiivsusele 

 

Neurotoksilised insektitsiidid pärsivad oluliselt putukate liikumisvõimet (knock-down effect), 

mistõttu on nende liikumisaktiivsuse määramine peaaegu võimatu (Desneux et al., 2007). 

Katses olnud insektitsiidid putukatel 24 h jooksul peale töötlust suremust, paralüüsi ja 

visuaalselt märgatavat erinevust liikumisaktiivsuses ei põhjustanud. Automaatse 

videojälgimissüsteemi abil selgitati, kas ja mil viisil preparaatide Actara 25 WG ja 

NeemAzal-T/S soovituslikud kontsentratsioonid avaldavad mõju mardikate ööpäevasele 

lokomotoorsele aktiivsusele.  

 

 

 

Joonis 8. Insektitsiididega Actara 25 WG (0,2%) ja NeemAzal-T/S (0,5%) töödeldud 

ümarselg-süsijooksiku valmikute liikumisaktiivsuse ööpäevane dünaamika. Statistiliselt 

usaldusväärsed erinevused on märgitud erinevate tähtedega (p ≤ 0,05) (ANOVA, Tukey HSD 

test). 
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Katsetulemused näitasid, et toimeaine tiametoksaam tõstis öisel ajal ümarselg-süsijooksikute 

liikumisaktiivsust (joonis 8). 11 h pärast töötlust olid neonikotinoidiga töödeldud mardikad 

oluliselt passiivsemad, kui neemiga töödeldud putukad (t-test; p = 0,016). 13 h möödudes 

pärast töötlust olid neonikotinoidiga mõjutatud isendid aktiivsemad nii neemi (t-test; p = 

0,002) kui ka destilleeritud veega (kontroll) töödeldud isenditest (t-test; p = 0,038). Tund aega 

hiljem (14 h pärast töötlust) oli Actara 25 WG-ga töödeldud putukate liikumisaktiivsus 

kõrgem kontrollvariandist (t-test; p = 0,025). 15 h peale töötlust esines putukate 

liikumisaktiivsuses statistiliselt usaldatav erinevus neemi ja neonikotinoidi variantide vahel (t-

test, p = 0,001). Ka 16 h möödumisel esines usutav erinevus kontrollputukate ja Actaraga 

töödeldud putukate käitumise vahel (t-test; p = 0,098). NeemAzal-T/S mardikate 

liikumisaktiivsust ei mõjutanud (t-test; p ˃ 0,05). Erinevused puudusid ka emaste ja isaste 

putukate liikumisaktiivsuste vahel (t-test; p ˃ 0,05). 
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4. ARUTELU 

 

Neonikotinoide kasutatakse maailmas väga laialdaselt kahjurputukate tõrjel. Enamik 

neonikotinoidide mõju uuringuid keskendub mesilastele (Goulson, 2013). Kuna 

neonikotinoide kasutatakse ka lahustena, siis satub põldudel ja aedades osa lahusest kasulike 

putukate, sealhulgas jooksiklaste kehapinnale. Laboris läbiviidud eksperimendis töödeldi 

katseputukaid kontaktselt neonikotinoid Actara 25 WG ja biopestitsiid NeemAzal-T/S 

letaalsete ja subletaalsete vesilahustega, kandes insektitsiidi putuka välistele kehakatetele 

rindmiku ja tagakehaliidese vahele. 

Kasutatud toimeaine tiametoksaam tõstis öisel ajal ümarselg-süsijooksikute 

liikumisaktiivsust. Esimese ööpäeva jooksul paralüüsi ei täheldatud, mis võis olla põhjustatud 

ka mardikate tugevast kitiinkestast. Teisel päeval peale töötlust hakkas imendunud närvimürk 

juba mõningast mõju avaldama, mistõttu katseisenditel täheldati paralüüsi, mida esines 

kõrgema kontsentratsiooniga töödeldud putukatel enam kui madalama kontsentratsiooniga 

mõjutatud mardikatel. Suremus algas katses olnud putukatel viiendast päevast ja kuigi 

madalamate kontsentratsioonide tõttu hukkus algul vähem isendeid oli katseperioodi lõpus 

50ndal päeval suremusprotsent kasutatud letaalsete ja subletaalsete dooside puhul sarnane. 

Katse tõestas, et isegi 0,25% toimeaine tiametoksaami soovituslikust kontsentratsioonist 

(0,5%) on ümarselg-süsijooksikutele toksiline. Tiametoksaam põhjustas umbes 35% 

ümarselg-süsijooksikute hukkumise. Sarnast tiametoksaami ohtlikkust tõestas ka Mullin et al. 

(2005) katse, mille andmetel laboritingimustes eelnevalt tiametoksaamiga töödeldud maisi 

idanenud seemnetest toitunud 18 jooksiklaste liigi isendid hukkusid 4 päevase katseperioodi 

jooksul peaaegu 100%-liselt. Nimetatud katses kasutatud putukatel esines samuti paralüüsi. 

Neonikotinoididele sarnast paralüseerivat toimet omab ka näiteks Eestis laialdaselt kasutatav 

püretroidpreparaat Fastac 50 EC (toimeaine alfa-tsüpermetriin), mis põhjustas ümarselg-

süsijooksikute valmikutel neurotoksilist toimet (Jakuš, 2012). Tooming et al. (2014) 

videojälgimise eksperiment kinnitas alfa-tsüpermetriini subletaalsete dooside sarnast toimet 

süsi-ketasjooksiku valmikute liikumisaktiivsusele, kus umbes 2 h jooksul peale putukate 

mõjutamist pestitsiidiga oli lokomotoorne aktiivsus kõrge, millele järgnes üle 24 h kestev 

periood, kus jooksiklased peaaegu üldse ei liikunud. Taoliselt paralüseeritud jooksiklased 
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võivad looduslikes tingimustes hukkuda ülekuumenemise ja läbikuivamise tõttu või muutudes 

seetõttu lindude ja lülijalgsete röövtoiduliste kergeks saagiks (Kunkel et al., 2001; Desneux et 

al., 2007). 

Neemipreparaadid sisaldavad peamiselt toimeainet azadirahtin, millel on leitud putukaid 

mõjutavaid erinevaid toimeid (Govindachari et al., 2000; Koul, 2004). Sünteetiliste 

pestitsiidide suure kasutamise tõttu püütakse taimehaigusi ja -kahjureid tõrjuda botaaniliste 

pestitsiididega (Regnault-Roger, 1997; Isman, 2006; Bakkali et al., 2008), sest enamik 

bioloogiliselt aktiivsetest ühenditest lagunevad kiiresti peale taimede töötlust ja 

pestitsiidijääke säilib seetõttu minimaalselt (Isman, 2006). Vaatamata sellele, et botaaniline 

insektitsiid NeemAzal-T/S ümarselg-süsijooksiku valmikutele läbiviidud laborkatsetes olulist 

mõju ei avaldanud, mõjutas see insektitsiid siiski antud liigi füsioloogiat, tekitades üksikutel 

isenditel paralüüsinähtusid. Läbiviidud laborkatsed kinnitasid, et neemipreparaadid on 

keskkonnahoiu seisukohalt neonikotinoididega võrreldes ohutumad ning neid võib 

loodussäästikus põllumajanduses rakendada. 
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KOKKUVÕTE 

 

Maailmas laialt levinud taimekaitsevahendid sisaldavad toksilisi ühendeid, mis on kahjulikud 

ümbritsevale keskkonnale, ohustades ka inimeste tervist. Tänapäeval põllumajanduses 

laialdaselt kasutatavad insektitsiidid on neonikotinoidid. Kahjuks on viimaste aastate 

uuringute põhjal selgunud mitmete neonikotinoidide (tiametoksaam, klotianidiin, 

imidaklopriid) kõrvalmõjud põllumajandus- ja loodusmaastikel elavatele organismidele. 

Alternatiivina sünteetilistele pestitsiididele kasutatakse maailmas üha rohkem taimedest 

toodetud biopestitsiide. Botaanilistest putukamürkidest laialdasema kasutusega on neemiõli 

baasil toodetud eri tootenimetuste all turustatavad biopestitsiidid, millest üks tuntumaid on 

NeemAzal-T/S (toimeaine azadirahtin). 

Olulisemad biotsönoosi indikaatorliigid on röövtoidulised jooksiklased, kes on osutunud 

sobivaks objektiks pestitsiidide toime uuringutes putukatele. Eestis tavaline ja rohkearvuline 

jooksiklase liik on ümarselg-süsijooksik. Käesolevas töös uuriti põllumajanduses ja aianduses 

laialt levinud neonikotinoidi Actara 25 WG (toimeaine tiametoksaam) mõju ümarselg-

süsijooksikute valmikute suremusele ja liikumisaktiivsusele labortingimustes. Võrdlusena 

vaadeldi NeemAzal-T/S mõju katseputukate käitumisele.  

Katsetulemustest selgus: 

• Neonikotinoid Actara 25 WG mõjutas ümarselg-süsijooksiku valmikute suremust 

ühetaoliselt nii emas- kui isasputukatel  

• Kõige kiiremat mõju avaldas putukate suremusele Actara 25 WG põllumajanduses 

lubatud soovituslik kontsentratsioon 

• Botaanilise insektitsiidi NeemAzal-T/S mõju ümarselg-süsijooksiku valmikute 

suremusele puudus, kontrolliga võrreldes statistilist erinevust ei leitud 

• Mõlemad kasutatud preparaadid kutsusid putukatel esile paralüüsi, mis esines enam 

neonikotinoidiga mõjutatud mardikatel 

• Actara 25 WG mõjutas ümarselg-süsijooksikute mõlemast soost valmikute 

liikumisaktiivsust, aktiveerides putukate liikumist just pimeduse perioodil 

• NeemAzal-T/S ei avaldanud katseputukate liikumisaktiivsusele mõju 
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Töö hüpoteesis väideti, et süsteemne neonikotinoid Actara 25 WG ja botaaniline insektitsiid 

NeemAzal-T/S mõjutavad ümarselg-süsijooksiku valmikute liikumisaktiivsust ja põhjustavad 

suremust. 

Katsetulemused kinnitasid, et neonikotinoid mõjutab labortingimustes ümarselg-süsijooksiku 

valmikute ööpäevast liikumiskäitumist ja põhjustab suremust. Botaaniline insektitsiid ei 

mõjuta katseputuka liikumiskäitumist ega suremust. 
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LÜHIKOKKUVÕTE 

 

Tiina Rehema. Mõne insektitsiidi toime ümarselg-süsijooksikule (Pterostichus aethiops 

Panz.). 

Magistritöö aianduse erialal. 42 lehekülge, 8 joonist, 110 kirjandusallikat. 

Tartu, Eesti Maaülikool, 23.05.2014. Töö keel: eesti keel. 

 

Taimekahjurite peamiseks tõrjevõtteks kaasajal on sünteetiliste insektitsiidide kasutamine, millega 

kaasneb rida ohtusid looduskeskkonnale ning inimesele. Käesoleva magistritöö ülesandeks oli uurida 

ning välja selgitada, millist mõju avaldab põllumajanduses laialdaselt kasutatav neonikotinoidne 

insektitsiid Actara 25 WG (toimeaine tiametoksaam) ümarselg-süsijooksiku (Pterostichus aethips 

Panz.) valmikutele. Katsetes kasutatud neonikotinoidpreparaadi letaalse (0,2%) ja subletaalsete (0,1%, 

0,05%) kontsentratsioonide mõju uuriti katseputuka lokomotoorsele käitumisele ja suremusele 

labortingimustes. Neonikotinoidpreparaati testiti võrrelduna biopestitsiidi NeemAzal-T/S (toimeaine 

azadirahtiin) letaalse (0,5%) ja subletaalsete (0,25%, 0,125%) kontsentratsioonidega. 

Katsetulemused: 

• Neonikotinoid Actara 25 WG mõjutas ümarselg-süsijooksiku valmikute suremust ühetaoliselt 

nii emas- kui isasputukatel  

• Kõige kiiremat mõju avaldas putukate suremusele Actara 25 WG põllumajanduses lubatud 

soovituslik kontsentratsioon 

• Botaanilise insektitsiidi NeemAzal-T/S mõju ümarselg-süsijooksiku valmikute suremusele 

puudus, kontrolliga võrreldes statistilist erinevust ei leitud 

• Mõlemad kasutatud preparaadid kutsusid putukatel esile paralüüsi, mis esines enam 

neonikotinoidiga mõjutatud mardikatel 

• Actara 25 WG mõjutas ümarselg-süsijooksikute mõlemast soost valmikute liikumisaktiivsust, 

aktiveerides putukate liikumist just pimeduse perioodil 

• NeemAzal-T/S ei avaldanud katseputukate liikumisaktiivsusele mõju 

 

Antud magistritöö on mõningaseks lähtekohaks neonikotinoidide mõju väljaselgitamiseks põllu- ja 

metsamaadel esinevatel röövtoidulistel putukatel ning nende peamiste käitumistaksiste uurimiseks 

tulevikus. 

 

Märksõnad: Actara 25 WG, NeemAzal-T/S, neonikotinoid, Pterostichus aethiops, liikumisaktiivsus, 

suremus.
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SUMMARY 

 

Tiina Rehema. Influence of some insecticides on the carabid beetles Pterostichus aethiops 

Panz. 

Masterʼs thesis in horticulture. 42 pages, 8 figures, 110 references. 

Tartu, Estonian University of Life Sciences, 23.05.2014. In Estonian. 

 

Extensive use of synthetic insecticides is very common in agriculture, which causes environmental 

damages and has also impact to humans. The aim of present Masterʼs thesis was to test the effects of 

widely used neonicotinoid Actara 25 WG (a.i. thiametoxam) on the adult carabid beetle Pterostichus 

aethiops Panz. (Coleoptera: Carabidae). In the experiment the effects of neonicotinoid lethal (0.2%) 

and sub-lethal concentrations (0.1%, 0.05%) were tested on P. aethiops locomotor activity and 

mortality in laboratory conditions. The results were compared with the botanical insecticide 

NeemAzal-T/S (a.i. azadirachtin) lethal (0.5%) and sub-lethal (0.25%, 0.125%) concentrations. 

The results: 

• The differences between toxicities of neonicotinoid Actara 25 WG on male and female P. 

aethiops beetles were not found 

• The faster impact on insect mortality caused the Actara 25 WG recommended concentration 

• Botanical insecticide NeemAzal-T/S did not have the influence on P. aethiops mortality 

• Both tested insecticides caused paralysis in beetles, neonicotinoid had stronger impact 

• Actara 25 WG had the influence on both sexes of P. aethiops locomotor activity, beetles were 

active especially at night 

• NeemAzal-T/S did not have the influence on locomotor activity of P. aethiops 

 

Current thesis is the starting point for future research on the effects neonicotinoids on predator insects 

in agriculture and forests. 

 

Key words: Actara 25 WG, NeemAzal-T/S, neonicotinoid, Pterostichus aethiops, mortality, locomotor 

activity. 
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