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Olulisemad põllumajandusmaastike indikaatorliikideks on röövtoidulised jooksiklased 

(Coleoptera: Carabidae). Insektitsiidide kontaktset mõju jooksiklastele on uuritud mitmetes 

teadustöödes, kuid seejuures on vähe tähelepanu pööratud nende mõjule seedemürkidena.  

 

Uurimistöö eesmärk oli hinnata botaaniliste (NeemAzal-T/S, neemi- ja karanjaõli) 

(toimeained: azadirahtin, karanjiin) ja sünteetiliste insektitsiidide (Actara 25 WG) 

(toimeaine: tiametoksaam) võimalikke mõjusid suur-süsijooksiku (Pterostichus niger 

Schall.) valmikute suremusele, liikumis- ja allajahtumisvõimele. 

 

Töö tulemusena selgus, et neonikotinoid Actara 25 WG madalad kontsentratsioonid 

(0,14% ja 0,02%) olid suur-süsijooksiku valmikutele toksilised, tekitades mardikatel 

liikumishäireid ja põhjustasid allajahtumisvõime langust. Botaanilised insektitsiidid olid 

samas katseputukatele vähem toksilised ning ei kutsunud neis esile käitumuslikke häireid. 

 

Jätkuuuringud peaksid selgitama tiametoksaami ja neemipreparaatide mõju röövtoiduliste 

jooksiklaste ning teiste kasulike lülijalgsete käitumisele ja suremusele. Seni veel vähe 

tuntud insektitsiidse toimega karanjaõli efektiivsus vajab Eesti tingimustes põhjalikumaid 

uuringuid. 
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Carabid beetles (Coleoptera: Carabidae) are biological indicators in agricultural 

landscapes. There are some studies about insecticides influence to carabid species as 

contact poison, but only a few about their effect as stomach poison. 

 

The aim of current study was to assess the possible effects of botanical (NeemAzal-T/S, 

neem- and karanja oil) (active ingredients: azadirahtin, karanjin) and synthetic insecticides 

(Actara 25 WG) (active ingredient: thiamethoxam) to Pterostichus niger Schall. adultsʼ 

mortality, mobility and supercooling ability. 

 

Findings of the study: neonicotinoid Actara 25 WG reduced concentrations (0,14% and 

0,02%) were toxic to P. niger adults, causing behavioural disorder in beetles and reducing 

supercooling ability. Botanical insecticides were less toxic and didn’t cause changes in 

insects mobility. 

 

Future studies should explain the influences of thiamethoxam and neem preparations to 

predatory carabid beetles and other beneficial arthropods behaviour and mortality. So far 

less studied karanja oil known to have insecticidal activity needs more comprehensive 

studies in Estonian conditions. 

 

 

Keywords: Pterostichus niger, Actara 25 WG, NeemAzal-T/S, neem oil, karanja oil 
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SISSEJUHATUS 

 

Jooksiklased (Coleoptera: Carabidae) kuuluvad kultuurmaastike olulisemate röövtoidu 

eelistusega putukate hulka, kes toituvad ka taimekahjuritest ning umbrohuseemnetest 

(Kromp 1999; Honek et al. 2003; Labruyere et al. 2016), reguleerides nii kahjurite kui 

umbrohtude levikut. Jooksiklased on väga tundlikud ökosüsteemi muutustele, eriti just 

pestitsiididega saastunud mulla ja taimestiku suhtes. Sellest tulenevalt vaadeldakse 

jooksiklasi kui bioindikaatoreid ning ökoloogilise jätkusuutlikkuse peegeldajaid (Rainio et 

al. 2003; Koivula 2011; Rusch et al. 2013; Trager et al. 2013). 

Põllumajandusalaste uuringute kohaselt väheneb Euroopas bioloogiline mitmekesisus 

kultuurmaastikel ning sellega seoses ka jooksiklaste arvukus, mistõttu on eriti oluliseks 

muutunud keskkonnasõbraliku viljelussüsteemi juurutamine ja maastiku liigendatus, mis 

soodustavad bioloogilist mitmekesisust (Winqvist et al. 2011). Sünteetiliste pestitsiidide 

kasutamine on kaasa toonud palju küsimusi nende mõjust inimestele ja loomadele 

(Nicoletti et al. 2012). Tõrje mistahes preparaadiga on aga kulukas ning seetõttu püütakse 

praktikas rakendada võimalikult ökonoomseid kontsentratsioone ja kulunorme. 

Põllumajanduses kasutatava preparaadi kogus, mis tabab nii kahjur- kui kasurputukaid ei 

pruugi põhjustada nende otsest suremust, kuid võib hiljem siiski põhjustada populatsiooni 

osalise või täieliku hävimise. Katsed surmavate doosidega ei anna täielikku ülevaadet 

pestitsiidide mitmekülgsest mõjust erinevatele organismidele ja seetõttu on preparaatide 

vähendatud dooside toime hindamine väga oluline. Ka pestitsiidide vähendatud dooside 

kasutamine võib mõjutada putukate füsioloogilisi talitlusi ning tuua kaasa häireid talveks 

ettevalmistumisel ja talvitumisel (Desneux et al. 2007). 

Taoliste teadmiste valguses muutuvad keskkonnasõbralike biopestitsiidide 

kasutamisega seotud uurimused maailmas üha aktuaalsemaks ning järjest enam 

propageeritakse keskkonnasõbralike biopestitsiide kasutamist, mis lagunevad kiiresti 

ümbritsevale keskkonnale ohutuiks algühikuiks ning ei saasta mulda ja kogu keskkonda 

mürgiste lagu- ja jääkainetega (Hedin, Hollingworth 1997). Kasulikud lülijalgsed ja 

kahjurid reageerivad sageli insektitsiididele erinevalt. Negatiivne mõju looduslikele 

vaenlastele võib olla pikemaaegsem kui kahjuritele (Tang et al. 2010), mõjutades hiljem 

nende populatsioone. Enamik kasulikke putukaid puudutavaid uurimusi keskenduvad 
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insektitsiidide otsesele toksilisele mõjule (surmavad doosid või kontsentratsioonid) ja 

jätavad tähelepanuta subletaalsed toimed putukate füsioloogiale ja käitumisele (Desneux et 

al. 2007). 

Neonikotinoidid on maailmas väga laialdaselt kasutatav insektitsiidide klass (Jeschke 

et al. 2011), mida algselt peeti keskkonnasõbralikuks, kuid kui selgus nende negatiivne 

toime tolmeldajatele, on see muutunud suureks murettekitavaks küsimuseks nende toime 

suhtes keskkonnale (Goulson 2013). 1998. aastast alates turul olevat suhteliselt uut 

neonikotinoidset toimeainet tiametoksaami on vähe uuritud, eriti mis puudutab tema toimet 

röövtoidulistele lülijalgsetele (Poletti et al. 2007; Rahmani, Bandani 2013). 

Neonikotinoidide letaalsete ja subletaalsete toimete hindamine kahjurite looduslikele 

vaenlastele, on oluline samm ühendamaks bioloogilist kontrolli ja keemilist tõrjet 

(Desneux et al. 2007). 

 

Käesoleva töö eesmärkideks on selgitada neonikotinoidse insektitsiidi Actara 25 WG ja 

tööstuslikult toodetud botaaniliste insektitsiidide NeemAzal-T/S, neemiõli ja karanjaõli 

mõju suur-süsijooksiku (Pterostichus niger Schall.) valmikute suremusele, liikumis- ja 

allajahtumisvõimele. 

 

Hüpotees: 

Neonikotinoidi Actara 25 WG vähendatud kontsentratsioonid mõjutavad suur-süsijooksiku 

valmikute suremust, liikumis- ja allajahtumisvõimet oluliselt enam kui botaaniliste 

insektitsiidide NeemAzal-T/S, neemiõli ja karanjaõli soovituslikud kontsentratsioonid. 

 

 

Autor on siiralt tänulik oma juhendajatele teadur Angela Ploomiʼle, dotsent Ivar Sibulʼale 

ja Irja Kivimägiʼle heade nõuannete eest labortööde planeerimisel ja läbiviimisel ning töö 

koostamisel. Töö teostati projektide 8-2/T12115MIMK, ETF9449 ja IUT36-2 toetusel.  
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1. Jooksiklased põllumajandusmaastikes 

 

Jooksiklased kuuluvad mardikaliste (Coleoptera) seltsi, röövmardikaliste (Adephaga) 

alamseltsi ja jooksiklaste (Carabidae) sugukonda (Haberman 1968; Giljarov et al. 1984). 

Maailmas on kirjeldatud üle 40 000 jooksiklase liigi; veidi alla 2700 liigi on neid teada 

Euroopas (Kromp 1999). Eestis on leitud 276 jooksiklaste liiki, kellest enamik asustab 

avamaastikku ning alla 10% elab metsades ja puistutes (Roosileht 1996). Põldudel on 

Eestis kindlaks tehtud enam kui 40 jooksiklase liiki (Luik 2012). 

Eestis elavatest jooksiklaste liikidest umbes 75% paaritub ja muneb kevadel. 

Ülejäänud liigid paarituvad sügisel, sellisel juhul talvitub tavaliselt vastne, mitmel liigil ka 

valmik. Paaritumine ja munemine toimub sel juhul sügissuvel (Haberman 1968). Valged 

piklikud munad munetakse enamike liikide puhul üksikult mulda, langenud lehtedesse või 

kõdunevasse puitu. Üks emane võib kokku muneda keskmiselt 30 kuni 600 muna (Kromp 

1999). Arenemistsükli üldine kestus ületab enamikul liikidel aasta. Valmikud elavad paar 

aastat, mõne suurema jooksiklase eluiga ulatub kuni kolme aastani (Haberman 1968). 

Jooksiklaste suised on haukamistüüpi ja nende seedimine on osaliselt kehaväline. 

Putukas eritab toidule seedeensüüme sisaldavat sülge, mille toimel algab toidu 

lagundamine juba enne selle söömist. Lõplikult viiakse seedimine läbi soolestikus 

(Chapman 1998). Peamiselt röövtoidulised jooksiklased on loodusliku kahjuritõrje 

seisukohalt väga olulised, sest süües suurel hulgal kultuurtaimedele kahjulikke limuseid ja 

putukaid, tõkestavad nad kahjurite massilist esinemist ja aitavad sellega kaasa kahjustuste 

vähendamisele (Kromp 1999; Michalkova, Pekar 2009). Parasvöötmes on jooksiklased ka 

ühed olulisemad taimede seemnetest toitujad ning on seetõttu integreeritud taimekaitses 

umbrohutõrje seisukohalt väga olulised (Honek et al. 2003; Bohan et al. 2011). 

Jooksiklaste liigirikkus kultuurmaastikel sõltub mitmetest teguritest, oluliseks on 

kasvatatav kultuur, taimestiku tihedus ja viljelusviis. Jooksiklaste suurem esinemissagedus 

on taliviljades ning mitmeaastastes kultuurides (Luik 2012). Taimestiku tihedus määrab 

oluliselt jooksiklaste arvukuse, eelistades hõredama taimikuga alasid (Haberman 1968; 

Thomas et al. 2006). Samale tulemusele jõuti ka Eesti Maaülikoolis tehtud katsetes (Jõgar 
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et al. 2004), kus leiti kõrgem jooksiklaste arvukus rapsi (Brassica napus L.) ja nisu 

(Triticum aestivum L.) variandis võrrelduna ristiku (Trifolium pratense L.) ja söödi 

variandiga. 

Põllumajandustootmise järjest suurenev intensiivistumine mõjub halvasti 

bioloogilisele mitmekesisusele, sealhulgas ka jooksiklaste arvukusele (Shah et al. 2003). 

Keskkonnasõbralik viljelusviis soodustab jooksiklaste arvukuse tõusu (Kromp 1999; 

Bengtsson et al. 2005; Clark et al. 2006). Kruus et al. (2012) andmetel esineb jooksiklaste 

liike arvukamalt maheviljeluses, kus kasutatakse talviseid kattekultuure, mis pakuvad 

jooksiklastele täiendavaid talvitusvõimalusi ning on seetõttu jooksiklaste arvukuse 

seisukohalt olulised. Orgaanilise aine rikka mullaga elupaikades on jooksiklaste arvukus 

kõrgem seal leiduvate hooghännaliste suurema hulga tõttu, kes moodustavad jooksiklaste 

toidu olulise osa (Luik 2012). Jooksiklaste arvukust suurendavad põllumajandusmaastikke 

liigendavad rohuribad ja erinevat tüüpi elupaigad (Kromp 1999; Rusch et al. 2013). 

Jooksiklasi kasutatakse uurimustes peamiselt seetõttu, et neil on suhteliselt stabiilne 

taksonoomia ja suur liigirikkus. Nad on laialt levinud, kergesti püütavad ning nad on 

tundlikud ümbritseva ökosüsteemi, nagu mulla tüübi, mulla niiskusesisalduse, 

elupaigatüübi ja ka pestitsiididega saastunud mulla suhtes (Koivula 2011; Kotze et al. 

2011; Rusch et al. 2013; Trager et al. 2013). 

Suur-süsijooksik (Pterostichus niger Schall. 1783) on Eestis elavatest jooksiklaste 

liikidest üks arvukamaid (joonis 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 1. Suur-süsijooksik (Pterostichus niger Schall.) 

Allikas: http://carabidae.org/taxa/niger-schaller-1783 
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Kuni 20 mm pikkuse öise eluviisiga suur-süsijooksiku leviala ulatub Euroopast Siberini, 

kuid teda on leitud ka Põhja-Ameerikast (Northeast France Insects and Forests). Suur-

süsijooksik on eurütoopne ehk muutliku keskkonnaga kohanev liik, kes on tavaline 

mitmesugustel avatud maastikel, kuid samuti leidub teda peaaegu igas metsatüübis (Witzke 

1976; Šustek 1994). Suur-süsijooksik toitub peamiselt lehetäidest, hooghännalistest ja 

teistest väiksematest putukatest (Haberman 1968; Merivee, Remm 1973; Kromp 1999). 

Arus et al. (2012) andmetel aitab suur-süsijooksik mitmete vaarikakahjurite, näiteks 

vaarikamardika (Byturus tomentosus De Geer) arvukust vähendada. Peamiselt 

röövtoidulise suur-süsijooksiku toidusedelisse kuuluvad ka umbrohuseemned (Bohan et al. 

2011). 

 

 

1.2. Põllumajanduses kasutatavad insektitsiidid 

 

1.2.1. Neonikotinoidid 

 

Esmakordselt tutvustati neonikotinoide 1980-ndatel aastatel ning peale toimeaine 

imidaklopriidi turule jõudmist 1990-ndate alguses on neonikotinoidide rühm kõige 

kiiremini kasvanud sünteetiliste insektitsiidide klass maailmas (Nauen et al. 2003; Elbert et 

al. 2008; Goulson 2013). Neonikotinoidide toimeained on tiametoksaam, imidaklopriid, 

klotianidiin, atsetamipriid, dinotefuraan, nitenpyram ja tiaklopriid (Elbert et al. 2008). 

Kõik need toimeained sarnanevad nikotiinile, looduslikule taimeühendile, mida putukate 

tõrjes on juba pikka aega kasutatud (Liu et al. 2006). Neonikotinoidid on süsteemsed, mis 

tähendab, et toimeaine transporditakse kõikide taime osade kudedesse, pakkudes sel viisil 

kaitset imevate ja haukavate kahjurputukate vastu (Nauen et al. 2003; Hopwood et al. 

2012). 

Neonikotinoidid blokeerivad närviimpulsside jõudmise putuka kesknärvisüsteemi, mis 

võib tekitada pöördumatut ja kumulatiivset kahju ning põhjustada halvatust ja surma 

(Tennekes 2010; Hopwood et al. 2012; Goulson 2013). Kunkel et al. (2001) andmetel 

avaldas imidaklopriid jooksiklase liigile Harpalus pennsylvanicus Dej. neurotoksilist mõju, 

tekitades halvatust ning liikumiskahjustust. Seetõttu tuleks täielikuks neonikotinoidide 

mõju hindamiseks arvesse võtta nii pestitsiidi letaalseid kui ka subletaalseid omadusi. 

Letaalsete koguste kõrval on vaja arvestada mõjuga, mis tekib pikema aja vältel 
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subletaalsete kogustega kokku puutudes ning millega kaasnevad muutused füsioloogias ja 

käitumises, ilma et putukas sureks (Grimm et al. 2012). Kõik neonikotinoidid on sama 

toimemehhanismiga, mistõttu tuleks vältida nende üksteisele järgnevust, vähendamaks 

resistentsuse väljakujunemise riski (Garcia et al. 2004; Alyokhin et al. 2007). 

Tiametoksaam ja imidaklopriid on kõige sagedamini kasutatavad neonikotinoidid 

kartulimardika (Leptinotarsa decemlineata Say) tõrjel (Alyokhin et al. 2007). Katsetes 

kartulimardikatega leidis Alyokhin et al. (2007) imidaklopriidid ja tiametoksaami 

omavahelise seose resistentsuse välja kujunemises. Imidaklopriidi resistentsus on leitud ka 

ühel peamisel riisi kahjuril Nilaparvata lugens Stål (Liu et al. 2006). 

Maailmas täheldatakse viimastel aastatel üha enam looduslike tolmeldajate arvu 

järsku vähenemist (Mänd et al. 2002; Carvell et al. 2006; Potts et al. 2010). Euroopas, 

Põhja-Ameerikas ja Aasias on mesilaste arvukus oluliselt vähenenud (Williams et al. 

2009). Mitmetes uurimustes, mis on läbi viidud mesilasi mõjutavate faktorite kohta 

leitakse, et üheks negatiivseks mõjutajaks on põllumajanduses kasutatavate 

neonikotinoidide toimeained imidaklopriid ja tiametoksaam (Oldroyd 2007; Tirado et al. 

2013). Erinevalt kõikidest teistest tolmeldajatest (liblikad, kärbsed jt) on mesilased 

suuremas ohus, kuna nad sõltuvad peamiselt õietolmust ja nektarist kogu elutsükli jooksul, 

mis tähendab tihedat kokkupuudet pestitsiidide ja nende jääkidega (Blacquiere et al. 2012; 

Henry et al. 2012). Neonikotinoidid on püsivad ühendid ja akumuleeruvad mullas, ning 

jäägid võivad lekkida põhjavette (Garcia et al. 2004; Goulson 2013). Näiteks 

neonikotinoidne toimeaine tiametoksaam on väga hea vees lahustuvuse tõttu mullavees 

väga liikuv, kuid samas võib ta ka aastateks mulda akumuleeruda. Tiametoksaami 

püsimine mullas sõltub mulla niiskusest, püsides mullas 45 kuni 300 päeva (Gupta, Dikshit 

2010). Neonikotinoidid ja nende jäägid liiguvad surnud taimedest mulda, kus toimeaine 

kahjustab sealset faunat. Uued taimed viivad neonikotinoidsed toimeained uuesti 

aineringlusesse (Syngenta koduleht). 

Alates 1. detsembrist 2013 on kolme neonikotinoidiga: klotianidiin, tiametoksaamiga 

ja imidaklopriidiga töödeldud seemnete turuleviimine Euroopa Liidu liikmesriikides 

keelatud ning samuti keelustati nimetatud neonikotinoidide käsimüük (Komisjoni 

rakendusmäärus nr 485/2013)  Põllumajandusamet andis 2016. aastal erandkorras välja 

piiratud kasutusloa neonikotinoidide Modesto FS 480, Elado Blue ja Cruiser OSR 

kasutamiseks suvirapsi ja -rüpsi seemnete külvieelseks puhtimiseks (Taimekaitsevahendite 

eriload 2016). 
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1.2.1.1. Actara 25 WG 

 

Neonikotinoidpreparaat Actara 25 WG tootja on Syngenta Crop Protection AG. Toimeaine 

tiametoksaam (250 g/kg) sünteesiti 1991. aastal ning turule lubati esmakordselt 1998. 

aastal. Tiametoksaam on laia toimespektriga, mille olulisemateks omadusteks on väikeste 

dooside vajadus, erinevad töötlemise võimalused, efektiivsus ja püsivus (Maienfisch et al. 

2001). Turustamine toimub kahe kaubamärgi all: Actara töötlemiseks lehtede ja mulla 

kaudu ja Cruiser seemnete puhtimiseks. Actara 25 WG toimib juure-, lehe- ja 

mullasüsteemselt, kahjurputukatele mõjub kiiresti nii kontaktselt kui seedetrakti kaudu 

(Anikwe et al. 2009). Actara 25 WG on laia toimespektriga insektitsiid, mida kasutatakse 

imevate ja lehti närivate kahjurite – näiteks lehetäide, ripslaste, kapsa- ja kaalikakärbse, 

maakirpude, kartulimardika tõrjeks (Buczacki, Harris 2010). Mitmeaastastes katsetes 

põhjustas Actara 25 WG kakao rohulutika Sahlbergella singularis Hagl. kõrget suremust 

(Anikwe et al. 2009). 

 

 

1.2.2. Botaanilised insektitsiidid 

 

Kahjuritõrjes püütakse üha enam sünteetiliste insektitsiidide kasutamist vähendada. 

Pidevalt kasvav mahetootmine tekitab samuti nõudluse tõrjevahendite suhtes, mis lisaks 

väiksemale resistentsuse tekkimisele oleksid selektiivse toimega, laguneksid kiiresti ning 

mille kasutamisel oleks võimalikult väike risk keskkonnale ja inimesele (Metspalu et al. 

2007). Botaanilised insektitsiidid on keskkonnasõbralikumad kui sünteetilised 

putukatõrjevahendid, sest püsides keskkonnas lühemat aega on nende negatiivne mõju 

kasuritele ja teistele elusorganismidele, ka inimesele, väiksem. Kiire lagunemise tõttu ei 

jõua nende toksilised jäägid saaki (Isman 2005; Gupta, Dikshit 2010). Taimsed 

tõrjevahendid on paljude ühendite segu ning nende koostis varieerub, mistõttu ei teki 

putukatel nende suhtes resistentsust nii kiiresti kui sünteetiliste insektitsiidide puhul 

(Gupta, Dikshit 2010). 

Sarnaselt sünteetiliste insektitsiididega toimivad ka botaanilised insektitsiidid 

putukatele erineval viisil: nad kas mõjuvad surmavalt, eemalepeletavalt (lõhnaga – 

repellendid, maitsega – deterrendid), häirivad mitmesuguseid füsioloogilisi talitlusi 

(närvitalitlust, hingamist, südametegevust) või kutsuvad esile arenguhäireid (Schmutterer 

1995; Metspalu et al. 2001; Desneux et al. 2007). Looduslike tõrjevahendite rakendamise 
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eelduseks on nii vahendite, toimemehhanismide kui ka putukate füsioloogiliste talitluste 

hea tundmine (Luik 2012). 

Kahjurputukate tõrjel on oluliseks alternatiiviks sünteetilistele insektitsiididele 

tõusnud neemipuu (Azadirachta indica A. Juss) (joonis 2) õlidel baseeruvad 

kahjuritõrjevahendid (Metspalu et al. 2010). Neemipreparaatidel on juba üsnagi pikk 

ajalugu. Esimest korda registreeriti neemipõhine kommertspreparaat Margosan-O 1985. 

aastal USA-s kasutamiseks tehnilistel kultuuridel (National Research Council 1992). 

Neemipuu pärineb Birmast ning on praegu laialt levinud Indias, kus taime erinevaid osasid 

on rahvameditsiinis kasutatud sajandeid (Mitchell et al. 1996; Boeke et al. 2004). Peamine 

süsteemne toimeaine on azadirahtiin, millel on leitud putukatõrje omadusi (Mitchell et al. 

1996; Jarvis et al. 1999). Neemipuu seemned sisaldavad ligikaudu 45% tumekollast õli, 

mille koostis ja kvaliteet varieerub sõltuvalt töötlemisest ja geograafilisest asukohast. 

Erinevusi on leitud isegi seemnete korjamisel sama piirkonna taimedelt erinevatel 

aastaaegadel (Nicoletti et al. 2012). Seetõttu ei ole õli alati kindla koostisega ning 

koostisosade sisaldus võib varieeruda, mis vähendab ka resistentsuse tekkimise võimalust 

kahjurputukatel (Hummel et al. 2012). 

 

 

    
 

Joonis 2. Neemipuu (Azadirachta indica A. Juss) 

Allikad: http://hpb.narod.ru/adyar/flora.htm 

http://www.agraria.org/coltivazioniforestali/neem.htm 

 

Katsetes on leitud neemipuu õlide suur bioaktiivsete ainete sisaldus, mis mõjuvad 

söömapärssivalt (antifidantselt), vähendavad liikumisaktiivsust ja arengut (Schmutterer 

http://www.google.ee/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.agraria.org/coltivazioniforestali/neem.htm&ei=-W9YVcj3A4_e7Ab6tYCQDw&psig=AFQjCNHlBuIRw9V-q9BQJHb3LS1J-MfGYQ&ust=14319454217247
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1995; Jarvis et al. 1999; Koul 2004) enam kui 300 putukaliigil, seahulgas seltsidesse 

liblikalised (Lepidoptera), sarnastiivalised (Homoptera), mardikalised (Coleoptera), 

sihktiivalised (Orthoptera), nokalised (Hemiptera) ja kahetiivalised (Diptera) kuuluvatel 

isenditel (Mitchell et al. 1996). Neemiõli positiivset mõju on sääskede tõrjel leidnud 

Okumu et al. (2007) ja Dua et al. (2009). Eesti Maaülikoolis on läbi viidud mitmeid 

uuringuid, mis näitasid neemipreparaatide positiivset mõju kahjurputukate tõrjel (Metspalu 

et al. 2007; Sibul et al. 2009). 

Samaaegselt kahjurite tõrjega tuleb arvestada ka looduslike taimekaitsevahendite 

negatiivse mõjuga kasulikele putukatele. Kuigi enamik biopestitsiide avaldavad mitte 

sihtrühma liikidele vähem kahju, ei tähenda, et need oleksid täiesti ohutud (Copping, Menn 

2000). Eesti Maaülikoolis läbi viidud uuring näitas, et azadirahtiin põhjustab kimalaste 

käitumuslikke muutusi ja subletaalsete doosidega kokkupuutumine võib viia perede 

hukkumiseni (Karise 2007). Kuigi neemipõhiste toodete mõju inimesele on vähe on 

uuritud kasutatakse neemiõli hügieeni- ja parfümeeriatoodetes (nt seebid, hambapastad) 

(Boeke et al. 2004). 

 

 

1.2.2.1. NeemAzal-T/S 

 

Saksa firma Trifolio-M GmbH preparaat NeemAzal-T/S on toodetud neemipuu 

seemneekstrakti baasil ning sisaldab toimeainet limonoidset triterpenoidi azadirahtiini 1% 

ja paljusid teisi bioloogiliselt aktiivseid komponente – fenoole, kartinoide, steroide ja 

ketoone (Hummel et al. 2012). Saksamaal registreeriti nimetatud preparaat esimest korda 

taimekaitsevahendina 1998. aastal ning peale seda paljudes riikides üle maailma (Kleeberg 

et al. 2010). NeemAzal-T/S on Eestis lubatud kasutamiseks alates aastast 2002 ning seda 

saab kasutada ja osta taimekaitsetunnistust omamata (Taimekaitsevahendid… 2014). 

NeemAzal-T/S kasutatakse näiteks hariliku külmavaksiku, kaevandikärbeste, karilaste, 

kedriklestade, lehetäide, hernekärsakate, kapsa-tuhktäide, kapsakoide, kapsaliblikate, 

öölaste, kartulimardikate, ripslaste, kapsaliblikate ja õunapuu-võrgendikoide tõrjeks 

(Buczacki, Harris 2010). NeemAzal-T/S 0,3%-lise vesilahusega pritsimine vähendas 

oluliselt kartulilehtede külastatavust kartulimardikate poolt, st tõestas preparaadi peletavat 

toimet (Hiiesaar et al. 2009). Põldkatsetes pritsimine 0,3% ja ka nõrgema NeemAzal-T/S 

doosiga vähendas kapsakoi (Plutella xylostella L.) arvukust (Metspalu et al. 2007). Jõgar 

et al. (2013) andmetel mõjutas neemipreparaat suur-kapsaliblika (Pieris brassicae L.) 
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nukkude diapausi, sest NeemAzal-T/S-ga toidetud vastsetest arenenud nukkudel oli 

võrreldes kontrolliga kõrgem ainevahetuse tase ning kehamassi kadu ühes päevas. 

 

 

1.2.2.2. Neemiõli 

 

Neemiõli (Ozone Biotech, Faridabad, India) saadakse neemipuu seemnetest. Peamine 

toimeaine on azadirahtiin, millel on leitud mitmete kahjurite vastane toime (Dayan et al. 

2009; Hummel et al. 2012). Neemiõli on avaldanud harilikule männikärsakale (Hylobius 

abietis L.) söömapärssivat ja peletavat mõju (Thacker et al. 2002; Sibul et al. 2009). 

 

 

1.2.2.3. Karanjaõli 

 

Karanjaõli (Ozone Biotech, Faridabad, India) saadakse külmpressimise teel vengepuu 

(Millettia Wight et Arn.) perekonda kuuluva karanjapuu (M. pinnata L.; sün. Pongamia 

pinnata; Pongamia glabra; Pongamia mitis; Derris indica; Robinia mitis jne.) (joonis 3) 

seemnetest (Kent 2010, Csurhes, Hankamer 2010). Liblikõieliste (Fabaceae) sugukonda 

(Arote, Yeole 2010) kuuluv liik on ingliskeelses kirjanduses tuntud ka kui – pongam tree 

(eesti keeles pongami puu) nime all. M. pinnata kasvab niiskes ja lähistroopilises Indias ja 

Kagu-Aasias (Vismaya et al. 2010; Sangwan et al. 2010; Yadav et al. 2011). Taime 

kaunad on pruunid 3–6 cm pikkused ja 2–3 cm laiad, kaunas on 1–2 seemet (Sangwan et 

al. 2010). 

Karanjaõli peamine toimeaine on karanjiin, millel on leitud insektitsiidne toime (Yin 

et al. 2013). Karanjapuu insektitsiidseid omadusi on leitud lehtedest ja seemnete õlist 

(Muqarrabun et al. 2013). Seemnete õli sisaldus varieerub vahemikus 27,5–36% (Sangwan 

et al. 2010). Karanjiini sisaldus õlis on keskmiselt 5,4% (Sapna et al. 2010). 

Karanjapuu ekstrakti saab kasutada öölase Spodoptera litura Fab., mardika Tribolium 

castaneum Herbst ja peatäi Pediculus humanus capitis De Geer tõrjeks (Kumar et al. 2006; 

Samuel et al. 2009). Kolli, Sundararajan (2013) andmetel mõjub karanjapuu ekstrakt 

sääskede vastsetele surmavalt. Taime kõiki osasid on Indias ja naaberpiirkondades 

ajalooliselt pikka aega kasutatud nii rahvameditsiinis, loomasöödana, haljasväetisena kui 

ka kütusena. Taime ekstraktid omavad nii seene-, põletiku- kui valuvastast toimet 

(Vismaya et al. 2010; Sangwan et al. 2010). 
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Joonis 3. Karanjapuu (Milletia pinnata L. Pierre) 

Allikad: http://treeworldwholesale.com/product/pongamia-pinnata-4/ 

http://www.greenerpro.com/Pongamia.html 

 

 

1.3. Putukate allajahtumisvõime 

 

Putukate külmakindlust iseloomustab allajahtumisvõime, mille all mõeldakse putuka 

kudede jahtumist 0 ºC madalamas temperatuuris, ilma et sellega kaasneks kudede 

külmumine (jääkristallide moodustumine). Putuka allajahtumisvõime mõõduks on tema 

allajahtumispunkt (AJP), s.o. temperatuur, milles ta tegelikult külmub ning vabaneb 

kristallisatsioonisoojus, mis on termoelektriliselt registreeritav (Merivee et al. 1968; 

Kuusik et al. 1995; Danks 2007) (joonis 4). Paras- ja polaarvöötme putukate liigid taluvad 

pikemat külmumistemperatuuril viibimist, samas kui troopilise kliimaga kohanenud liigid 

võivad surra juba madalatel plusstemperatuuridel (Sømme 1999; Turnock, Fields 2005). 

Putukate külmakindlust mõjutavad mitmed tegurid nagu arengustaadium, toitumine, 

aastaaeg ja aklimatsioon (Thiele 1977; Danks 2006), mistõttu ei ole allajahtumispunkt 
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stabiilne näitaja ning võib oluliselt kõikuda isegi samas arengujärgus olevate isendite vahel 

(Hiiesaar et al. 2011). 

Külmakindluse järgi jaotatakse putukad peamiselt kahte gruppi: külmumist taluvateks ja 

külmatundlikeks (Merivee 1978; Chapman 1998; Sømme 1999). Külmumist taluvad 

putukad on võimelised taluma kehasisest jäätumist (Bemani et al. 2012). Selline võime on 

tekkinud mitmete kohastumiste tõttu, mis kaitsevad rakumembraani mehaaniliste 

kahjustuste eest rakusisese vee jäätumisel ning lubavad osmootset liikumist rakkudes 

(Lombardero et al. 2000). Külmumist vältivad ehk külmatundlikud putuka liigid väldivad 

jää teket organismis kõrge polüoolide ja/või suhkrute kontsentratsiooniga, mis 

krüoprotektantidena kaitsevad rakke miinuskraadide juures jäätumast ja kuivamast 

(Merivee 1978; Lee et al. 1996; Chapman 1998; Sømme 1999; Sformo et al. 2011). 

Külmatundlike liikide jaoks on AJP kõige madalam letaalne tempertuur (Lombardero et al. 

2000). Külmatundlikud putukaliigid hukkuvad, kui kristallisatsioonisoojuse eraldumise 

järel temperatuur uuesti AJP temperatuurini langeb (Sømme 1999). 

Vähendamaks jääkristallide teket organismis on oluline, et putukad viiksid enne 

talvitumist jääkristallide moodustamise tegurid miinimumini. Paljude liikide puhul on 

toidust loobumine ja mao tühjendamine oluliseks ettevalmistuseks enne talvitumist. 

Täpselt samuti nagu vabanemine vabast veest organismis. Teatud bioloogilised molekulid, 

mis osalevad jääkristallide moodustamises on olulise funktsiooniga külmumist taluvate 

putukate elutsüklis kuid külmatundlikel liikidel tuleb need eemaldada või biokeemiliselt 

alla suruda. Putukatel on suureks ohuks jäätunud keskkonnaga otseselt kokku puutumisel 

liigne vee kadu ning seeläbi suremus. Seetõttu vajavad putukad füsioloogilisi ja/või 

biokeemilisi mehhanisme vähendamaks veekaost tingitud kahjustusi. Sellist kaitset pakub 

krüoprotektantide nagu suhkrute ja polüoolide kõrge sisaldus. Kõige levinum 

krüoprotektant on glütserool (Sømme 1999; Holmstrup 2002). Kehasiseste lahuste kõrge 

kontsentratsioon vähendab hemolümfi rõhku ning seeläbi väheneb veekadu. See on 

põhjuseks, miks glütserool ja teised madala molekulaarmassiga ained ei kaitse mitte ainult 

külmumise vaid ka kuivamise eest (Sømme 1999). 

Putukate suremus talve tingimustes sõltub kõige enam madalatest temperatuuridest 

ning nende kestusest (Chapman 1998; Sømme 1999). Allajahtumisvõime on putukatel 

oluline kohastumus talviste madalate temperatuuride juures ellu jäämisel. Eestis levinud 

jooksiklaste liigid – sõmerjooksik (Carabus granulatus L.), metsa-süsijooksik 

(Pterostichus oblongopunctatus L.) ja süsi-ketasjooksik (Platynus assimilis Payk.) on 

külmatundlikud (Ploomi et al. 2012). Septembrikuus määratud AJP oli sõmerjooksikul –
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6.3 ºC, metsa-süsijooksikul –7.2 ºC ja süsi-ketasjooksikul –9.3 ºC (Ploomi et al. 2012). 

Samuti mõjutab jooksiklaste külmakindlust nende kokkupuutumine 

taimekaitsevahenditega. Virnhoff (2013) katsetes selgus, et botaaniliste insektitsiide 

(humala- ja kõrvenõgeseekstrakt) mõju tagajärjel süsi-ketasjooksiku külmakindlus 

vähenes. 

 

Joonisel 4 kujutatud diagramm näitlikustab putukas toimuvaid temperatuurist põhjustatud 

muutusi. 

 

 

 

Joonis 4. Putukas toimuvate temperatuurist põhjustatud muutuste näitlik diagramm (Lee 

1989; Ellsbury et al. 1998) 

Joonisel 4 olev tugev must joon näitab putuka kehatemperatuuri muutusi temperatuuri langedes: 

hall ala vastab jää tekkele ja olemasolule putuka organismis. Kehavedeliku sulamispunkt on 

temperatuur, mille juures sulab viimane kehas olev jääkristall. Enne allajahtumispunkti ehk 

tegelikku külmumistemperatuuri on kehavedelikud 0 °C madalamas temperatuuris jahtunud olekus. 

AJP (allajahtumispunkti) tekkimise momendil eraldub kudede spontaansel külmumisel soojus. 

Putukate seisundid temperatuuri langemisel on: normaalne aktiivsus, külmašokk, külmumise 

vältimine ehk külmatundlikkus (allajahtumine) ja külmumise talumine. Külmašokk on jahtumine 

ilma külmumata, mõne külmatundliku putuka jaoks on pikaajaline madal temperatuur letaalne. 

Toimuvad muutused on tihedalt seotud aja- ja temperatuurifaktoriga.  
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1. Katsematerjalid 

 

2.1.1. Katseputukad 

 

Suur-süsijooksiku valmikud koguti 2013. aasta augustis Tartumaalt Võnnu vallast (58º15´ 

27º4´) pinnasepüüniste abil. Laboris määrati jooksiklaste liik ja sugu kasutades Habermani 

(1968) ja Merivee, Remm (1973) määrajaid. Jooksiklasi hoiti enne katse algust 

toatemperatuuril (22 ± 1 °C) niiske filterpaberiga Petri tassides 48 h ilma toiduta. Katses 

kasutatud isendite arv oli 252 (n = 29–62). Igas katsevariandis oli võrdselt emaseid ja 

isaseid isendeid. Antud uurimistöös preparaatide toimet erinevatele sugudele välja ei 

toodud. 

 

 

2.1.2. Uuritud insektitsiidid 

 

Katses kasutati kuut töötluslahust: 

1. Actara 25 WG (0,14%) (vähendatud kontsentratsioon, 1/5 lubatud doosist) 

2. Actara 25 WG (0,02%) (vähendatud kontsentratsioon, 1/10 lubatud doosist) 

3. NeemAzal-T/S (0,5%)  (soovituslik tootja poolt lubatud kontsentratsioon) 

4. Neemiõli (10%)  (soovituslik tootja poolt lubatud kontsentratsioon) 

5. Karanjaõli (10%)  (soovituslik tootja poolt lubatud kontsentratsioon) 

6. Destilleeritud vesi (kontroll) 

 

 

2.2. Katsekorraldus 

 

Katsed viidi läbi 2013. aasta augustis Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi 

metsakasvatuse osakonna metsaentomoloogia ning põllumajandus- ja keskkonnainstituudi 

taimekaitse osakonna külmakindluse laboratooriumites. 
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Katsekorraldus: 

1. Jooksiklasi koguti pinnasepüüniste abil, laboris määrati liik ja sugu; 

2. Putukad paigutati ühekaupa Petri tassidesse niiskele filterpaberile; 

3. Putukaid hoiti 48 h enne katse algust ilma toiduta;  

4. Jooksiklastele anti toiduks 0,025 g jahumardika vastsete (Tenebrio molitor L.) 

purustatud vedelat kehamassi, millele lisati mikropipeti (Agilent Technologies, 

Austraalia) abil 5 µl insektitsiidi vesilahust või destilleeritud vett; 

5. Ilma toiduta hoitud näljased jooksiklased sõid toidu kohe ära. Üksikud isendid, kes 

toitu ei puutunud need eemaldati katsest; 

6. Peale töödeldud toidu söötmist toideti jooksiklasi edaspidi kuni katse lõpuni elusate 

jahumardika vastsetega, Petri tasse puhastati ülepäeviti; 

7. Suremus määrati iga päev 10 katsepäeva jooksul; 

8. Liikumisvõimet hinnati visuaalselt 24 h ja 10 päeva peale töödeldud toiduga 

söötmist; 

9. Allajahtumispunktid (ºC) määrati 10 päeval peale katse algust, enne 

allajahtumispunktide määramist hoiti mardikaid 24 h ilma toiduta. 

 

Töödeldud toiduks kasutatud jahumardika vastsetest valmistatud vedela kehamassi 

saamiseks kasutati külmutatud vastseid, mis peenestati uhmris. Vedelama konsistentsi 

saamiseks lisati peenestatud massile väike kogus destilleeritud vett ning eemaldati 

kitiinkestad. Jahumardikaid kasvatati laboris. 

 

 

2.3. Putukate allajahtumispunkti määramine 

 

Allajahtumispunkti määramiseks kasutati vedeliktermostaati (Ministat 230-2, Huber, -33ºC 

kuni +200ºC). Andmed salvestati arvutiprogrammiga andmekaardile (Almemo 2890-9, 

AHLBORN, Saksamaa). Temperatuuri langemise kiiruseks valiti 0,5 ºC minutis, mida 

mitmed uurijad soovitavad putukate jahutamiseks, kuna antud temperatuur kindlustab 

putuka ja termopaari ühtlase jahtumise ning tagab võimalikult väikese mõõtmisvea 

(Merivee 1978; Lee et al. 1987). Määramised viidi läbi kui erinevate katsevariantidega 

töötlemisest oli möödas 10 päeva. Enne allajahtumispunkti määramist hoiti mardikaid 24 
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tundi ilma toiduta. Putukad asetati poroloonist pesasse ning fikseeriti teibiga selliselt, et 

termopaar puutuks kokku isendi kõhtmise poolega. Selliselt on vaja toimida saamaks 

võimalikult täpne kehatemperatuuri näit ning soojuse eraldumise hetk. Putukas asetati 

kindlalt suletava katseklaasiga vedeliktermostaati etüülalkoholi sisse. Korraga paigutati 

termostaati 4 putukat. Putukaid hoiti termostaadis nii kaua kuni toimus 

kristallisatsioonisoojuse eraldumine, seejärel mardikad vabastati ning paigutati Petri 

tassidesse järelvaatluseks. 

 

 

2.4. Katseandmete statistiline analüüs 

 

Statistiliste erinevuste leidmiseks rakendati t-testi (p < 0,05) kasutades andmetöötlus- ja 

statistikaprogrammi STATISTICA 12 (StatSoft, Inc.). Preparaatide kasutamisest 

põhjustatud suremuse analüüsimiseks kasutati ANOVA, Tukey HSD testi (p < 0,05). 

Putukate liikumisvõime andmeid võrreldi χ
2
 (Hii-ruut) testiga (p < 0,05). 

Allajahtumispunkti (AJP) määramisel saadud katseandmeid võrreldi Duncani testiga ehk 

mitteparameetrilise keskmiste mitmese võrdlemise testiga. 
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 

 

3.1. Insektitsiidide toime suur-süsijooksiku suremusele 

 

Neonikotinoidi Actara 25 WG vähendatud kontsentratsioonide ja botaaniliste 

insektitsiidide NeemAzal-T/S, neemiõli ja karanjaõli toidukaudset toimet uuriti suur-

süsijooksikute valmikute suremusele labortingimustes 10 päeva jooksul. 

Neonikotinoid Actara 25 WG 0,14% kontsentratsiooni tõttu hukkus kõige enam (43%) 

suur-süsijooksiku valmikuid (Tukey HSD test; df = 60; p < 0,001), kuid sama preparaadi 

0,02%-line lahus põhjustas katseputukatel oluliselt väiksema suremuse (19%) (joonis 5). 

Preparaadi Actara 25 WG 0,02%-lise lahuse toime oli sarnane botaaniliste insektitsiidide 

NeemAzal-T/S (0,5%) ja neemiõli 10% lahuste mõjuga (Tukey HSD test; df = 60; p = 

0,99), kuid oli siiski toksilisem kui karanjaõli (p < 0,001). Karanjaõli variandi putukate 

suremus ei erinenud neemiprepraatidest (p ˃ 0,05) ega kontrollist (Tukey HSD test; df = 

60; p = 0,27). Kontrollvariandis jooksiklasi ei hukkunud. 

Kui võrrelda saadud katsetulemusi Rehema (2014) magistritöö andmetega, siis selgub 

et Actara 25 WG ja NeemAzal-T/S toidukaudne toime on jooksiklastele kiirem kui 

kontaktse töötluse puhul. Kui insektitsiididega töödeldud toidu sissesöömisel hakkavad 

jooksiklased juba esimesel töötluspäeval surema, siis kontaktse töötlemise korral võtab 

insektitsiidse toimeaine imendumine läbi kehakatete aega. Rehema (2014) poolt läbiviidud 

katses hukkus Actara 25 WG soovitusliku doosi (0,2%) kontaktse toime tõttu esimene 

jooksiklane alles viiendal päeval. Actara 25 WG madalamate kontsentratsioonide (0,1% ja 

0,05%) korral surid esimesed putukad alles vastavalt 10ndal ja 15ndal päeval. NeemAzal-

T/S kontaktse töötluse tõttu ei olnud 10ndal katsepäeval hukkunud veel ühtegi jooksiklast 

(Rehema 2014). 

Neonikotinoidne toimeaine tiametoksaam mõjub tugeva seedemürgina ka lepatriinule 

Serangium japonicum Chapin, kes on Lõuna-Hiinas kasvuhoonekarilase Bemisia tabaci 

Gennadius looduslik vaenlane. Tiametoksaamiga töödeldud kasvuhoonekarilase munadega 

toideti lepatriinu valmikuid, mille tagajärjel paljud mardikad hukkusid (Yao et al. 2015). 
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Joonis 5. Suur-süsijooksikute suremus 10 päeva jooksul peale töödeldud toiduga söötmist. 

Statistiliselt usaldusväärsed erinevused on märgitud erinevate tähtedega (Tukey HSD; df = 

60, p < 0,05) 

 

Isman et al. (1990) andmetel toimivad neemipreparaadid peamiselt seedemürkidena, mida 

antud katse ka tõestas. Toiduga sissesöödud azadirachtiini mõjul hukkus 12% isenditest 10 

päeva jooksul, kusjuures kontaktne töötlemine NeemAzal-T/S-ga põhjustas samasuguse 

hulga jooksiklaste hukkumise alles 50 katsepäevaks (Rehema 2014). Botaaniliste 

insektitsiidide toime kasulike putukate suremusele sõltub tõenäoliselt 

pritsimiskontsentratsioonist, sest Qi et al. (2001) andmetel azadirahtiini 0,005 ja 0,02% 

kontsentratsioonidega töödeldud toidu söömisel lepatriinu Harmonia conformis Boisduval 

valmikuid ei hukkunud. 

Käesolevas uurimistöös karanjaõli seedemürgina põhjustas 9% jooksiklaste 

hukkumise ning tema toime suremusele ja suremuse dünaamikale oli neemipreparaatidega 

sarnane. 

A 
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3.2. Insektitsiidide toime suur-süsijooksiku liikumisvõimele 

 

Neonikotinoid Actara 25 WG vähendatud kontsentratsioonid ja botaaniliste insektitsiidide 

NeemAzal-T/S, neemiõli ja karanjaõli toidukaudset toimet suur-süsijooksikute valmikute 

liikumisvõimele labortingimustes hinnati visuaalselt 24 tundi ja 10 päeva pärast katse 

algust. 

Actara 25 WG avaldas lisaks suremusele olulist mõju ka suur-süsijooksiku 

liikumisvõimele (χ
2
 = 80,03; df = 8; p < 0,001) (joonis 6A). Actara 25 WG mõlema 

töötluslahuse puhul esines osade isendite häiritud liikumist ja liikumisvõimetust (paralüüsi) 

24 h tunni möödumisel peale toitumist. Häiritud liikumiseks loeti putuka seisundit, mille 

käigus mardikas vedas tagumisi jalgu järgi või/ja esines tal koordinatsiooni häireid. 

Liikumisvõimetud mardikad olid enamasti selili, ainult käpad tõmblesid. Enamik 

liikumisvõimetuid või liikumishäiretega isenditest olid 10 päeva hiljem taastunud, kuid 

teatud osa neist ka suri (χ
2
 = 23,64; df = 6; p < 0,001) (joonis 6B). Botaanilised 

insektitsiidid ei tekitanud jooksiklastel häiritud liikumist / liikumisvõimetust ei tekitanud, 

küll aga põhjustasid need mõnede isendite hukkumise 10 päeva jooksul. Kuigi katses 

enamik mardikaid laboritingimustes toksikoosist paari päeva jooksul taastus, kuid 

looduses, olles mitu päeva abitus seisundis, on nad teistele röövtoidulistele kergeks saagiks 

ning samuti võivad nad palavate ilmadega kaotada vett ja läbi kuivada. Seetõttu võib 

arvata, et looduslikes tingimustes selliste neonikotinoidide kontsentratsioonide juures võib 

putukate hukkumine olla kõrgem. 

Neonikotinoidid mitte ainult ei põhjusta neurotoksilisi sümptomeid nagu jäsemete 

tõmblemine, liikumisvõimetus ehk paralüüs ja koordinatsiooni kadumine (Moser, Obrycki 

2009), vaid muudavad ka käitumist nagu orientatsioon ja röövtoiduliste lülijalgsete 

toiduotsingud (Desneux et al. 2007; Martinou et al. 2014). Kunkel et al. (2001) andmetel 

avaldas neonikotinoidne toimeaine imidaklopriid jooksiklase liigile Harpalus 

pennsylvanicus Dej. neurotoksilist mõju, tekitades halvatust ning liikumiskahjustust. 

Neonikotinoid klotianidiini soovitusliku kontsentratsiooniga töötlemise tulemusena 

enamus jooksiklasi H. pennsylvanicus suri või esines neil liikumisvõimetust (Larson et al. 

2014). 

Eelnevalt nimetatud neonikotinoidide subletaalsed toimed vähendavad tõenäoliselt 

kasulike jooksiklaste võimet põllumajanduskahjureid kontrolli all hoida (Poletti et al. 
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2007; He et al. 2012). Martinou et al. (2014) andmetel neonikotinoidse toimeaine 

tiaklopriidi subletaalse doosi mõjul sõi röövlutikas Macrolophus pygmaeus Rambur vähem 

taimekahjureid. Sarnane tulemus saadi ka Yao et al. (2015) katses, kus lepatriinu S. 

japonicum toitumisvõime vähenes. 

 

 

Joonis 6. Suur-süsijooksikute seisundid 24 h (A) (χ
2
 = 80,03; df = 8; p < 0,001) ja 10 

päeva (B) (χ
2
 = 23,64; df = 6; p < 0,001) peale töödeldud toiduga söötmist 

 

Antud katses ei tekitanud botaanilised insektitsiidid jooksiklastel häiritud liikumist / 

liikumisvõimetust ei tekitanud, kuid karanjaõliga läbiviidud katsed näitasid, et karanjaõli  

mõjutas oluliselt hariliku männikärsaka (Hyobius abietis L.) emas- ja isasmardikate 

ööpäevast lokomotoorset aktiivsust, pärssides putukate üldist liikumisaktiivsust 

labortingimustes (Kriisa 2014). 

A 

B 
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3.3. Insektitsiidide toime suur-süsijooksiku allajahtumisvõimele 

 

Katse viimases osas määrati mardikate allajahtumispunktid (AJP), et uurida insektitsiidsete 

preparaatide toimet suur-süsijooksiku allajahtumisvõimele. 

Tulemustest selgus, et Actara 25 WG mõlemad töötluskontsentratsioonid ja 

NeemAzal-T/S vähendasid jooksiklaste allajahtumisvõimet (AJP oli kõrgem) (Duncani 

test; df = 194; p < 0,05) (joonis 7). Neemi- ja karanjaõli ei mõjutanud (p > 0,05) suur-

süsijooksiku allajahtumisvõimet. Kõrgem allajahtumispunkt tähendab suur-süsijooksiku 

vähenenud allajahtumisvõimet ning väiksemat külmataluvust miinuskraadide juures. 

Kontrollvariandi putukate madalam keskmine allajahtumispunkt, võrreldes Actara 25 WG 

ja NeemAzal-T/S variandi isenditega lubab oletada, et nendel mardikatel on suurem 

tõenäosus paremini taluda negatiivseid temperatuure (suurem külmataluvus). Sømme 

(1999) külmataluvuse uuringu järgi on suur-süsijooksik külmatundlik putukaliik, sest 

mardikad hukkusid kui kristallisatsioonisoojuse eraldumise järel temperatuur uuesti AJP 

temperatuurini langes. 

Suur-süsijooksikute allajahtumispunktide määramisel esines suur isendiline 

varieeruvus, mille üheks põhjuseks võis olla nende erinev valmisolek talvitumiseks, sest 

katse viidi läbi augustis. Sügisel, ilmade jahenedes, algavad putukate organismis 

füsioloogilised muutused, vähendades söödud koguseid ja tühjendades soole, eemaldatakse 

liigne vesi ja toit, mis on kristallisatsiooni allikaks (Lee et al. 1996). Eesti tingimustes 

algab jooksiklaste aktiivse elutegevuse periood tavaliselt aprilli lõpul, kui õhutemperatuur 

ületab 8–10 ºC ja kestab kuni oktoobrini, mil enamik liikidest on siirdunud 

talvitumispaikadesse (Haberman 1968). Paljud putukaliigid migreeruvad toitumis- ja 

paljunemiskohtadest kaugemale talvituma otsides külmumise eest varjulisi paiku (Miller 

2003; Danks 2007). Suur-süsijooksikud talvituvad puukoore all ja kändudes. Lumi hoiab 

hästi sooja ja väga madalad miinuskraadid talvituvate putukateni enamasti ei jõua (Danks 

2004) ning seetõttu suur-süsijooksikutele ohtu ei kujuta. Vähenenud külmataluvus võib 

putukatele saatuslikuks saada vaid juhul kui esineb pakaseline lumeta talv (Sinclair et al. 

2003). Putukate suremus talve tingimustes sõltub kõige enam madalatest temperatuuridest 

ning nende kestusest (Chapman 1998; Sømme 1999), kuid oluline roll on ka erinevatel 

haigustel, liigniiskusel või läbikuivamisel. Talvituvaid putukaid ohustab ka lindudele ja 

hiirtele söögiks langemine (Merivee 1978). 
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Joonis 7. Suur-süsijooksikute allajahtumispunktid 10 päeva päeva peale töödeldud toiduga 

söötmist. Variantide vahelised statistilised erinevused (p < 0,05) on märgitud erinevate 

tähtedega, sarnasused samade tähtedega (Duncani test) 

 

Suur-süsijooksiku allajahtumisvõime vähenemine Actara 25 WG ja NeemAzal-T/S toimel 

on arvatavasti põhjustatud neis sisalduvatest põhilisest toimeainest ja teistest antud 

preparaatides olevatest ühenditest. Sarnaselt tööstuslikult toodetud biopestitsiidile võib ka 

kodusel teel valmistatud taimne ekstrakt mõjutada putukate allajahtumisvõimet. 

Humalaekstrakti (Humulus lupulus L.) mõjul vähenes süsi-ketasjooksiku (Platynus 

assimilis Payk.) allajahtumisvõime nii emastel kui isastel isenditel, kõrvenõgeseekstrakt 

(Urtica dioica L.) vähendas aga isaste isendite allajahtumisvõimet (Virnhoff 2013). 
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva töö eesmärgiks oli selgitada neonikotinoidse insektitsiidi Actara 25 WG ja 

tööstuslikult toodetud botaaniliste insektitsiidide NeemAzal-T/S, neemiõli ja karanjaõli 

toidukaudne mõju suur-süsijooksiku (Pterostichus niger Schall.) valmikute suremusele, 

liikumis- ja allajahtumisvõimele. 

 

Saadud tulemused võib kokku võtta alljärgnevalt: 

 Actara 25 WG vähendatud kontsentratsioon (0,14%) oli suur-süsijooksiku 

valmikutele kõrge toksilisusega, põhjustades 10 päeva jooksul 43% isendite 

hukkumise 

 

 Actara 25 WG soovituslikust doosist 10 korda väiksema kontsentratsiooni (0,02%) 

toimel hukkus 10 päeva jooksul sama palju (19%) suur-süsijooksikuid kui 

NeemAzal-T/S (12%) ja neemiõli (12%) mõjutuste tagajärjel 

 

 Karanjaõli toimel hukkus oluliselt vähem (9%) suur-süsijooksikuid, kui Actara 25 

WG vähendatud kontsentratsioonide mõjul. Karanjaõlil ja neemipreparaatidel 

(NeemAzal-T/S, neemiõli) oli suur-süsijooksiku valmikutele sarnane mõju 

 

 Actara 25 WG vähendatud kontsentratsioonid (0,14% ja 0,02%) mõjutasid suur-

süsijooksikute liikumisvõimet – 24 h peale toitumist oli osade isendite liikumine 

häiritud või olid mardikad liikumisvõimetud. Osa häiritud liikumisvõimega ja 

liikumisvõimetutel suur-süsijooksikute valmikutel taastus normaalne 

käitumismuster 10 päeva jooksul 

 

 Actara 25 WG vähendatud kontsentratsioonid (0,14% ja 0,02%) ja NeemAzal-T/S 

(0,5%) vähendasid suur-süsijooksikute allajahtumisvõimet 

 

Hüpoteesid leidsid osaliselt kinnitust: 

 Neonikotinoid Actara 25 WG 0,14% mõjutas suur-süsijooksiku valmikute suremust 

enam kui botaanilised insektitsiidid NeemAzal-T/S, neemiõli ja karanjaõli 
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 Actara 25 WG 0,02% oli toksilisem ainult karanjaõlist 

 Ainult Actara 25 WG vähendatud kontsentratsioonid (0,14%, 0,02%) põhjustasid 

suur-süsijooksiku valmikute liikumisvõimetust ja liikumishäireid 

 Actara 25 WG vähendatud kontsentratsioonide (0,14%, 0,02%) ja kasutatud 

biopestitsiid NeemAzal-T/S mõjutasid suur-süsijooksiku valmikute külmataluvust, 

putukate allajahtumisvõime langes 

 

 

Uurimistööst tulenevad järeldused ja soovitused: 

 

Saadud katsetulemuste põhjal saab väita, et neonikotinoidi Actara 25 WG madalad 

kontsentratsioonid on suur-süsijooksiku valmikutele toksilised ja vähendavad seetõttu 

nende võimet põllumajanduskahjureid kontrolli all hoida. Soovitav on kahjuritõrjel 

kasutada neemipreparaate, sest need on suur-süsijooksikule vähem toksilised ning 

bioinsektitsiidide toime kohta kahjurputukatele on piisavalt andmeid. Lisaks on 

botaanilised insektitsiidid oma kiire lagunemise tõttu keskkonnasõbralikumad kui 

sünteetilised neonikotinoidid. Insektitsiidse toimega karanjaõli on veel seni vähe uuritud ja 

selle preparaadi efektiivsus vajab veel Eesti tingimustes põhjalikumat selgitamist. 

Vajalikud on edasised uurimused neonikotinoidse toimeaine tiametoksaami ja 

neemipreparaatide mõjust jooksiklaste ja teiste ka kasulike lülijalgsete käitumisele ja 

suremusele. 
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THE EFFECTS OF INSECTICIDES ON THE CARABID 

BEETLE (PTEROSTICHUS NIGER SCHALL.) 

 

SUMMARY 

 

The use of synthetic pesticides has raised a lot of questions regarding their impact on the 

nature. Carabid beetles (Coleoptera: Carabidae) are among the most important predatory-

inclined insects of cultural landscapes, also eating pests and weed seeds, thus regulating 

the spread of both pests and weeds. According to agricultural studies, the biological 

diversity of European cultural landscapes is decreasing and the number of carabid beetles 

is decreasing in relation to that, which is why implementing environmentally friendly 

cultivation and partitioning the landscape have become particularly important, promoting 

biological diversity. Carabid beetles are very sensitive to the changes on the ecosystem. 

Therefore, carabid beetles are seen as biological indicators and reflections of ecological 

sustainability. The aim of this research was to determine the food-related effect of 

neonicotinoid insecticide Actara 25 WG and industrially manufactured botanical 

insecticides NeemAzal-T/S, neem oil and karanja oil on the mortality, mobility and the 

supercooling ability of the adult carabid beetles (Pterostichus niger Schall.). The 

hypothesis of this research was that reduced concentrations of neonicotinoid Actara 25 WG 

affect the mortality, mobility and supercooling ability of adult carabid beetles considerably 

more than the recommended concentrations of botanical insecticides NeemAzal-T/S, neem 

oil and karanja oil. 

 

The results can be summarised as follows: 

 Reduced concentration (0.14%) of Actara 25 WG was the most toxic, causing the 

death of 43% of Pterostichus niger adults within 10 days 
 

 As a result of a dosage 10 times smaller than the recommended concentration of 

Actara 25 WG (0.02%), as many (19%) of P. niger died due to this within 10 days, 

as due to NeemAzal-T/S (12%) and neem oil (12%) 
 

 Considerably less (9%) of Pterostichus niger died as a result of karanja oil 

compared to the reduced concentrations of Actara 25 WG. The preparations of 

neem (NeemAzal-T/S, neem oil) and karanja oil had similar effect on P. niger 



39 

 

 

 Reduced concentrations of Actara 25 WG (0.14% and 0.02%) influenced the 

mobility of Pterostichus niger – 24 h after eating, the mobility of some insects was 

disturbed or they became immobile. Part of the immobile and insects with disturbed 

mobility recovered within 10 days 
 

 Reduced concentrations (0.14% and 0.02%) of Actara 25 WG and NeemAzal-T/S 

(0.5%) affected the supercooling ability of P. niger 

 

 

The hypotheses were partially proven:  

 Neonicotinoid Actara 25 WG 0,14% affected the P. niger adults mortality more 

than botanical insecticides NeemAzal-T/S, neem oil ja karanja oil 

 Actara 25 WG 0,02% was more toxic than karanja oil 

 Only Actara 25 WG reduced concentrations (0,14%, 0,02%) affected the mobility 

of adult P. niger 

 Actara 25 WG reduced concentrations (0,14%, 0,02%) and NeemAzal-T/S had 

effect on adult P. niger supercooling points ability (reduced supercooling ability) 

 

Future studies should explain the influences of thiamethoxam and neem preparations to 

predatory carabid beetles and other beneficial arthropods behaviour and mortality. So far 

less studied karanja oil known to have insecticidal activity needs more comprehensive 

studies in Estonian conditions. 
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