
 
 

 

 

EESTI MAAÜLIKOOL 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut 

 

 

 

 

Aile Rummel 

 

EBI FUNGITSIIDI MÕJU NÄRVIMÜRGIST PÕHJUSTATUD 

SUBLETAALSETELE HÄIRETELE KIMALASTES  

THE EFFECT OF AN EBI FUNGICIDE ON DISORDERS CAUSED 

BY A NERVE POISON IN BUMBLEBEES 

 

Bakalaureusetöö 

Põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise õppekava 

 

 

Juhendajad: Risto Raimets, MSc 

Teadur Reet Karise, PhD 

 

 

Tartu 2018 



 
 

 

Eesti Maaülikool 

Kreutzwaldi 1, Tartu 51014 

Bakalaureusetöö lühikokkuvõte 

Autor: Aile Rummel Õppekava: Põllumajandussaaduste 

tootmine ja turustamine 

Pealkiri: EBI FUNGITSIIDI MÕJU NÄRVIMÜRGIST PÕHJUSTATUD 

SUBLETAALSETELE HÄIRETELE KIMALASTES 

Lehekülgi: 31 Jooniseid: 4 Tabeleid: 0 Lisasid: 2 

Osakond: Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Taimetervise õppetool 

Uurimisvaldkond: B390 

Juhendajad: Risto Raimets MSc, teadur Reet Karise PhD 

Kaitsmiskoht ja -aasta: Tartu, 2018 

Kimalased on kiletiivaliste seltsi kuuluvad putukad, kes toituvad õietolmust ja nektarist. 

Mesilaslaadsete arvukus on hakanud langema ning sellele on arvatud mitmeid põhjuseid: 

monokultuurid, elupaikade killustumine, pestitsiidide laialdane kasutamine. Eestis ja mujal 

maailmas on leitud õietolmust võetud proovidest erinevate pestitsiidide jääke. Mitme kemikaali 

kokkusattumisel võib tekkida sünergia, mis mõjutab organismi toitumist, käitumist ja teisi 

parameetreid.  

Töö eesmärgiks on välja selgitada fungitsiid tebukonasooli ja insektitsiidi tau-fluvalinaadi ja 

nende kahe aine segu mõju kimalaste elueale, toitumisele ja immuunsüsteemile. Katses kasutati 

karukimalasi, keda hoiti üheksa päeva inkubaatoris ning jälgiti nende toitumist ja suremust. 

Lisaks mõõdeti karukimalaste melanisatsioonitaset, peale kindla aja möödumist pestitsiidiga 

kokkupuutel. Uurimistöö tulemusena ei mõjutanud subletaalsed doosid kimalaste eluiga ja 

melanisatsiooni taset. Erinevus avaldus tarbitud toidu hulgas, kui kontrollgrupp tarbis oluliselt 

suurema koguse söödasiirupit, võrreldes teiste töötlusgruppidega. Lisaks puudus katses kasutatud 

kahe pestitsiidi vahel sünergeetiline mõju.  

Töö tulemusest järeldab autor, et Eesti põllumajandusmaastikest leitud pestitsiidi jääkide kogused 

ei ole kimalastele surmavad, kuid omavad siiski subletaalseid mõjusid, mis põhjustavad putukas 

stressi.  

Märksõnad: karukimalane (Bombus terrestris L.), püretroid, EBI fungitsiid, sünergism 
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Bumblebees are pollinating insects belonging to the order Hymenoptera. They feed on pollen 

and nectar. The abundance of bees has begun to decline and it's supposed because of several 

causes: monocultures, fragmentation of habitats, and the widespread use of pesticides. Variety 

of pesticide residues have been found in samples of pollens collected in Estonia and elsewhere 

in the World. Different pesticide cocktails may cause a synergy which may lead to changes in 

bee nutrition, behavior and other parameters. 

The aim of this work is to determine the effects of the fungicide tebuconazole and insecticide 

tau-fluvalinate and the mixture of these two substances on the lifespan of the bumblebees, their 

nutrition and immune system. The experiment is carried out using buff-tailed bumblebees 

(Bombus terrestris), which were held in an incubator throughout the experiment. During nine 

days their food consumption and mortality was daily monitored. In addition, bumblebee 

melanization level was measured after a certain time following their contact with the pesticide.  

As a result of the study, sublethal doses did not affect the lifespan of the bumblebees nor their 

melanization level. Differences appeared in the amounts of consumed food as the control group 

consumed significantly more syrup compared to other treatment groups. Furthermore, there was 

no synergistic effect between the two pesticides used in the feeding test. 

From the results of the work, the author concludes that the quantities of pesticide residues found 

in Estonian agricultural landscapes are not fatal to bumblebees but may induce sublethal effects 

and stress, which may lead to colony collapse in perspective. 

Keywords: bumblebee (Bombus terrestris L.), pyrethroid, EBI fungicide, synergism 
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SISSEJUHATUS 

 

Mesilaselaadsed putukad on ühed kõige olulisemad putuktolmeldajad. Putukate 

tolmeldamisteenust kasutab ligi 90% õitsvatest taimedest (Saunders 2018). 

Tolmeldajate arvukus on viimastel aastakümnetel olnud languses. Selle põhjusteks on pakutud 

näiteks elupaikade killustumist, monokultuure ning laialdast pestitsiidide kasutamist (Rice 

2017). Põllumehed kasutavad suurema saagi saamiseks pestitsiide, mis võivad ka mõjutada 

mesilasi. Eestis kui ka mujal maailmas võetud erinevatest mesindussaaduste proovidest on 

leitud pestitsiidijääke, mis on ületanud piirnorme (Karise aastaaruanne 2014; Mullin et al. 

2010). Kokkupuude pestitsiididega ei pruugi koheselt tähendada mesilasele surma, vaid võib 

tingida muutusi tema korjekäitumises, toitumises ja muudes näitajates, mis on olulised ühe 

organismi normaalseks funktsioneerimiseks. Lisaks on tõestatud, et erinevate pestitsiidide 

segud on oluliselt ohtlikumad kui üksikud ained (Johnson et al. 2013; Raimets et al. 2017).   

Pestitsiidide mõjud võivad mesilastes avalduda väga paljudel erinevatel viisidel. Muutused 

käitumises (Thompson 2003) toovad kaasa korje ja perede juurdekasvu vähenemise. Muutused 

immunsüsteemi (Brandt et al. 2016) tasemel viivad selleni, et hukkuvad mesilased, kes tavalises 

situatsioonis suudavad ühe või teise haigustekitajaga toime tulla. Uuritud on küll mitmeid 

erinevaid pestitsiide ja nende segusid, kui samas on olemas näiteid sellest, et ka samasse 

toimeainegruppi kuuluvad pestitsiidid võivad putukatele mõjuda täiesti erinevalt (Raimets et al. 

2017). Seetõttu, et aru saada ja selgitada pestitsiidide segude mõju mesilaselaadsetele 

putukatele, tuleb neid alati uurida regioonispetsiifiliselt (igas piirkonnas enam levinud) ja ka 

vastavates doosides nagu need reaalselt mesilastega kokku puutuda võivad. Lisaks on oluline 

selgitada ainete mõju mitmel erineval tasandil. 
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Käesolevas töös uuriti kahe Eestis laialdaselt kasutatava pestitsiidi mõjusid karukimalaste 

(Bombus terrestris L.) elueale, toitumisele ja immuunvastusele. Kasutatud pestitsiidid olid 

fungitsiid tebukonasool ja insektitsiid tau-fluvalinaat. Tebukonasool on põllumajanduses 

kasutatav EBI-tüüpi agrokemikaal, millega tõrjutakse taimede seenhaigusi. Ergosterooli 

biosünteesi inhibiitor (EBI) fungitsiid takistab mesilase kehas olevate toksiine lagundavate 

ensüümide tööd ning selle tulemusena muutub mesilane teiste pestitsiidide suhtes, nagu näiteks 

tau-fluvalinaat, haavatavamaks (Meled et al. 1998). Tau-fluvalinaat on kahjurite hävitamiseks 

mõeldud kemikaal põllumajanduses, ning lisaks kasutatakse seda ka mesinduses varroalesta 

tõrjel. 

Töö hüpoteesid:  

 insektitsiid mõjutab kimalaste toitumiskäitumist, eluiga ja immuunsüsteemi 

 fungitsiid ei mõjuta kimalaste toitumiskäitumist, eluiga ega immuunsüsteemi 

 fungitsiidi tebukonasool tõstab tau-fluvalinaadi toksilisuse taset kimalastes 

Töö eesmärgiks on välja selgitada tebukonasooli, tau-fluvalinaadi ja nende kahe aine segu 

subletaalsete dooside mõju kimalaste elueale, toitumisele ja immuunsüsteemile.  

Tänuavaldus isikutele, kes on kaasa aidanud mu bakalaureusetöö valmimisele: 

Risto Raimets, kes aitas mind katsete läbiviibimisel ning ühtlasi oli minu lõputöö juhendaja 

Reet Karise, kes aitas andmeanalüüsiga ning ühtlasi oli minu lõputöö kaasjuhendaja 

Anne Must, kes aitas katsete läbiviimisel 

Enno Merivee, kes aitas katsete läbiviimisel 

Johanna Rummel, kes aitas mind tõlkimisel 

Käesolevat uurimustööd on rahaliselt toetanud HTM IUT36-2 ja MEM rakendusuuring 

T13055PKTK. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1. Kimalased 
 

Kimalased (Bombus sp.) on kiletiivaliste seltsi kuuluvad putukad, kelle kehaehitus koosneb 

peast, rindmikust ja tagakehast. Kimalastel on kuus jalga, mis kinnituvad rindmiku külge ja 

nende lennuvõime tagavad seljal asetsevad kaks tiivapaari (Chinery 2005). Emakimalased, kes 

on talve üle elanud ja viljastatud, rajavad kevadel üheaastaseid peresid (Chinery 2005). 

Kimalaste keha katavad karvad, mis moodustavad erinevaid värvikombinatsioone. Kimalasi 

saab liigitada vastavalt seljalt leiduvate värvide järgi. Nende seljalt võib leida erinevaid 

värvikombinatsioone mustast, valgest, punasest, oranžist, hallist, kollasest või pruunist. (Viik, 

Mänd 2012)  

Kimalased toituvad nektarist ja õietolmust, millega toidavad ka vastseid. Nad on olulised  

looduslike taimede kui ka põllukultuuride tolmeldajad (Sherry, Strang 2014). Kimalased 

külastavad ühe korjelennu käigus mitut erinevat taimeliiki. Nad vajavad toiduressursse 

kevadest- sügiseni. Kimalaste eeliseks meemesilaste ees on tihedam karvkate, mis võimaldab 

toitu koguda ka vihmaste ja jahedamate ilmadega, mil nad suudavad läbi viia ka tolmeldamist 

(Viik, Mänd 2012). Kimalaste korjekäitumises on täheldatud, et nad eelistavad toitu koguda 

taime suurematelt õitelt (Stout 2000). 

 

1.2.  Tolmeldajate arvukuse langus 
 

Tolmeldajate arvukus on Euroopas, Kanadas ja Ameerika Ühendriikides märgatavalt langenud 

(Neumann, Carreck 2010; Currie et al. 2010).  Euroopa statistika andmetel on 68 kimalase liigist 

24% väljasuremisohus (Euroopa komisjon 2014). Euroopas on Suurbritannia näitel väga hästi 
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dokumenteeritud kimalaste arvukuse muutused alates 1960ndatest aastatest (Williams 1996). 

Sama tendentsi näitab ka pikema perioodi võrdlus (Marshall et al. 2018).  

Arvukus on muutunud kõige enam just kitsa toiduvalikuga kimalastel (Williams 1996). 

Arvukuse muutused on sageli kaasas käinud just põllumajanduslike kultuuride kasvatamise 

muutustega. Näiteks Inglismaal vähendati drastiliselt punase ristiku kasvatamist, mille tagajärjel 

hakkasid kiiresti kaduma eelkõige pikasuiselised kimalaseliigid (Williams 1996). Ohustatud 

liikide seas on ka Eestis elav kõige pikemate suistega kimalane ristikukimalane (Bombus 

distinguendus) (Hatfield 2016). Ameerika Ühendriikides leiduva kimalase B. affinis arvukus on 

20 aastaga vähenenud koguni 90%. Põhja- Ameerikas on mitme kimalase liigi nagu näiteks B. 

affinis, B. terricola, B. pensylvanicus arvukus drastiliselt langenud (Rice 2017).  

Uuringud on näidanud, et eelmainitud kimalaste arvukuse vähenemist on enim mõjutanud liigne 

pestitsiidide kasutamine ja elu- ja toitumispaikade kadumine. Pestitsiidid mõjutavad nii 

üksikuid kimalasi kui ka terveid peresid (Szabo et al. 2012). Eelnimetatutele lisaks räägitakse 

viimasel ajal ka monokultuuride liigset kasvatamist ning erinevate parasiitide ja haiguste leviku 

muutusi (Rice 2017). 

 

 

1.3. Kokkupuute võimalus pestitsiididega 
 

Kimalased koguvad endale toiduvarusid korjemaalt, mille tähtsateks tunnusteks on mitmekesine 

taimeliikide olemasolu ja korjeala kaugus tarust. Mida lähemal on looduses õitsvad taimed 

tarudele, seda suurema koguse nektarit ja õietolmu viivad kimalased tarusse. Põllumajanduses 

kasutatavad pestitsiidid on ohuks kimalastele ja teistele tolmeldajatele, kes õisi korjelendude 

käigus külastavad (Brown 2017).  

Eestis on läbi viidud uuring, mille tulemused näitasid, et mitmeid pestitsiidide jääke on leitud 

nii mesilastes, vahas, õietolmus ja suiras. (Karise aastaaruanne 2014). Tolmeldajad puutuvad 

pestitsiididega kokku erinevatel viisidel. Üheks kokkupuute viisiks on kimalase poolt õiest 
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kogutud juba pestitsiidi jääke sisaldav nektar ja õietolm, mille kimalane viib tarusse (Rortais et 

al. 2017). Põhja-Ameerikas mesilaste peredest kogutud 350 õietolmu proovist leiti keskmiselt 

7,1 erineva pestitsiidi jääki ühe proovi kohta ning enim leitud pestitsiid oli fluvalinaat, mida 

esines 309 õietolmust võetud proovist (Mullin et al. 2010).  

Mesilaslaadsed putukad, nii meemesilased kui ka kimalased, kasutavad järglaste kasvatamiseks 

õietolmu ja nektari segust moodustatud suira (Riis, Karise 2015). Taimekaitsevahendite 

kasutamine põldudel on reguleeritud erinevate seadustega, millest peab taimekasvataja kinni 

pidama. Eestis üks enim kasvatatav õitsev ning tolmeldajatele atraktiivne põllukultuur on raps, 

mida pritsitakse erinevate pestitsiididega, tõrjumaks erinevaid haiguseid ja kahjureid (Brown 

2017). Pestitsiidide väärkasutus võib viia tervete mesilasperede hukkumiseni (Simson 2012).  

Kuigi pestitsiide kasutatakse peamiselt vaid kultuurtaimedel, kasvab põldude sees ka palju 

umbrohtusid, mis paratamatult saavad ka pestitsiididega kokku, ning millel mesilased palju 

korjel käivad. Lisaks on näidatud, et pestitsiidijäägid levivad põldudelt kaugele eemale nii põllu 

mulla lendumise, põhjavette leostumise kui ka pinnasevee liikumise kaudu maad mööda või 

aurumise läbi õhus (Krupke et al. 2012; Hladik et al. 2016). Samuti puutuvad mesilased kokku 

pestitsiidide jääkidega läbi puhitud seemnete külvil tekkinud tolmu kandumise ümbritsevatele 

aladele (Pohorecka et al. 2013; Kasiotis et al. 2014). 

Lisaks pestitsiididele on nii looduslike tolmeldajate kui ka meemesilaste arvukuse üheks languse 

põhjusteks pakutud ka erinevaid haiguseid. Haiguste ja parasiitide tõrjumine mesiniku poolt 

aitab omakorda kaasa kokkupuutele pestitsiididega, kuna mesinduses kasutatavatel ravimitel on 

toimeaineks sageli samad ained, mida kasutatakse põldude pritsimisel (Johnson et al. 2013). 

Varroatoosi arvatakse üheks peamiseks arvukuse languse teguriks ning  mida põhjustab Varroa 

lest, kes liigub täiskasvanud mesilasega haudmesse enne selle kaanetamist. Pärast haudme 

kaanetamist muneb varroa lest kärjekannus olevale vaglale 4-6 muna, kellest esimene on isaslest 

ning ülejäänud emaslestad. Emaslest ja tema vastsed toituvad mesilasvaglast ja hiljem arenenud 

nukust. Nende väljumine kärjekannust toimub koos mesilasega. Haudmes nakatunud mesilane 

võib kannatada arengukahjustuste all – deformeerunud tiivad,mille tõttu ei saa mesilane lennata. 

Võrreldes lestavaba mesilasega on tema eluiga oluliselt lühem. Kui lestade arvukus tõuseb tarus 
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kõrgeks, võib see põhjustada koloonia hävimist. Parasiitide ravis kasutatud toimeained 

kuhjuvad tarudes ning jätavad lisaks mesilastele ka mesindussaadustesse jääke. Nende kaudu 

puutuvad mesilased toksiliste ainetega kokku pikema perioodi jooksul (Capri et al. 2013; Oherd, 

Vari 2015). 

 

 

1.4. Subletaalsed doosid 
 

Pestitsiidide subletaalsed doosid ei pruugi mesilast koheselt tappa, kuid mõjutab tema käitumist, 

füsioloogiat ja arengut (Doublet et al. 2014). Jones et al. (2005) leidis oma töös, et ka erinevatel 

temperatuuridel on oluline mõju mesilaste füsioloogiale. On leitud, et erinevate 

agrokemikaalide subletaalsete dooside kasutamine madalatel temperatuuridel on väga kahjulik 

mesilaste bioloogilisele toimele. (Vandame, Belzunces 1998) 2015.aastal tehti katse, kus uuriti 

kahe patogeeni ja pestitsiidi subletaalse doosi koostoimet mesilastele. Katse tulemusena 

põhjustas kahe patogeeni koosmõju täiskasvanute mesilaste kiiret suremust. Samuti suurendas 

mesilaste suremust patogeenide ja pestitsiidi koosmõju (Doublet et al. 2014). Mesilaspere on 

võimeline tuvastama pestitsiididega saastunud korjemesilast, mistõttu ei pruugita teda tarru 

(López et al. 2017). Blacquiére et al. (2013) viis läbi laboratoorse katse, kus uuris pestitsiidide 

subletaalsete dooside mõju kimalaste toitumisele ja elueale. Katse tulemustest ta järeldas, et 

kasutatud neonikotinoidide konsentratsioonid  vähendavad oluliselt kimalaste toitumist 

(Blacquiére et al. 2013). 

 

1.5. Pestitsiidide koostoime 
 

Erinevate pestitsiidide koostoime võib mesilastele olla oluliselt ohtlikum nende üksikute ainete 

mõjudest. Näiteks fungitsiidi liitmisel insektitsiidiga võib see suurendada viimase toksilisuse 

taset mesilases oluliselt (Thompson, Wilkins 2003). Raimets et al. (2017) viisid Inglismaal, 
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Exeteri Ülikoolis läbi katse, kus uuriti EBI fungitsiidi imazalili ja nelja erineva insektitsiidi 

segude mõjusid karukimalaste (B.terrestris L.) suremusele ja toitumisele. Katse tulemustest 

selgus, et fungitsiid tõstis kolme kasutatud insektitsiidi toksilisust kimalastes oluliselt, mistõttu 

nende suremus suurenes oluliselt. Sama töö tulemustest selgus, et kasutatud pestitsiidid ja nende 

segud küll vähendasid kimalaste poolt tarbitava toidu kogust, kuid sünergeetilisi mõjusid ei 

tuvastatud. Kreekas tehti katse, kus katsetati fungitsiidi ja insektitsiidi mõjusid eraldi ja koos nii 

suve kui ka talvituvate meemesilaste peal. Katse tulemustes selgus, et fungitsiidi ja insektitsiidi 

koosmõju mesilaste suremusele on oluliselt suurem üksikute ainete mõjudest. Lisaks selgus, et 

suvised mesilased on pestitsiidide mõjudele vastuvõtlikumad kui talvituvad mesilased (Meled 

et al. 2009). 

Nebraska Ülikoolis uuriti erinevatesse klassidesse kuuluvate pestitsiidide koosmõjusid 

meemesilastele.  Tulemustest selgus, et kõige tugevamat mõju meemesilaste suremusele avaldas 

prokloraasi ja  tau-fluvalinaadi segu. Lisaks prokloraasile, sünergeerus tau-fluvalinaat teiste 

fungitsiididega, mille tulemusel meemesilaste suremus suurenes oluliselt (Johnson et al. 2013).  

Tsütokroom P-450 on mesilase kehas asuv oluline ensüümide süsteem, mis aitab lagundada ja 

ohutuks muuta toksilisi ühendeid, nagu näiteks insektitsiidid (Johnson et al. 2013). EBI 

fungitsiidid takistavad mesilase kehas tsütokroom P-450 tööd, mistõttu on insektitsiidide 

detoksifikatsioon häiritud. Johnson et al. (2006) viisid läbi katse, mille tulemustest selgus, et 

piperonüülbutoksiid(PBI) kasutamisel suurenes kõigi kolme püretroidi toksilisus.  Kõige 

suurem sünergia oli piperonüülbutoksiidil ja tau-fluvalinaadil.  

Lisaks suremusele, võivad pestitsiidide subletaalsed doosid mõjutada mesilastes ka teisi 

parameetreid nagu näiteks immuunvastuse intensiivsust. Brandt et al. (2016) uurisid oma töös 

kolme populaarse neonikotinoidi (tiaklopriidi, imidaklopriidi ja klotianidiini) mõju mesilaste 

immuunsüsteemile. Selgus, et kõik kolm eelmainitud subletaalsetes doosides neonikotinoidi 

mõjutasid olulisel määral mesilaste immuunsüsteemi, mistõttu vähenes nende kehas 

hemotsüütide arv, nõrgenes kapseldumise võime ning vähenes olulisel määral antimokroobne 

aktiivsus mesilaste hemolümfis.  
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Pestitsiidide subletaalsete doosidega kokkupuutel võib mesilastes tekkida käitumishäireid ning 

nad võivad ka muutuda haigustele vastuvõtlikemaks. Meemesilased kes olid varasemalt 

töödeldud insektitsiidiga fiproniil muutusid oluliselt vastuvõtlikumaks nosematoosile mis 

põhjustab mesilastel kõhulahtisust (Aufauvre et al. 2012). 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 
 

2.1. Kimalased 
 

Antud katses kasutatud karukimalaste tarud (N=2) osteti Belgia ettevõttest Biobest (Ilse Velden 

18, 2260 Westerlo, Belgium). Kimalased olid paigutatud transportimiseks pappkasti sisse, mis 

oli varustatud söödaga. Tarusid hoiti pimedas ruumis, kus oli temperatuur 24±1 °C.  

 

2.2. Pestitsiidid 
 

Töös lisati pestitsiididena söödasegudele tau-fluvalinaati konsentratsioonis 95 µg/kg ja 

tebukonasooli konsentratsioonis 412 µg/kg. Tebukonasooli kasutatakse põllumajanduses 

fungitsiidina, mille jääke on leitud õietolmust. Tau-fluvalinaati kasutatakse põllumajanduses 

insektitsiidina, aga ka mesinduses varroalesta tõrjel. Antud katses kasutatud pestitsiidi lahuste 

konsentratsioonid on leitud Eesti erinevatest mesilastest võetud õietolmu proovidest (Karise 

aastaaruanne 2014). Töös kasutati ka tau-fluvalinaadi ja tebukonasooli segu ja kontroll-sööta. 

 

2.3. Töötlused 
 

Antud katse jaoks moodustati 100 minitaru (igas töötluses 25 minitaru), mis varustati kahe 2 ml 

eppendorffidega, mis sisaldasid söödasegu ja destilleeritud vett. Söödasegu koosnes suhkrust ja 

veest.  Moodustatud minitarud jagati nelja töötluse rühma: tau-fluvalinaat, tebukonasool,  kahe 

aine segu ja kontroll. Lisaks sisaldasid töös kasutatud söödasegud  1% atsetooni.  Seejärel asetati 

väikesed minitarud inkubaatorisse, kus oli püsiv temperatuur 32° C ning õhuniiskus 60%.  
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2.4.  Pestitsiidide mõju kimalaste toitumisele  
 

Pestitsiidide mõju määramine kimalaste toitumisele toimus igapäevaste kaalumiste, tulemuste 

fikseerimise ning hiljem analüüsimise teel. Kaalumine toimus iga päev samal ajal, mille 

jälgimisel tuli eemaldada minitarult eppendorf ning see ära kaaluda ning kaal fikseerida. 

Vajadusel täideti eppendorfe uuesti siirupiga. Jälgiti ka vee olemasolu. 

 

2.5.  Pestitsiidide mõju kimalaste suremusele 

 

Suremuse määramine toimus igapäevaste kontrollide käigus, mil tuli lugeda kui palju on ühe 

ööpäeva jooksul kimalasi ära surnud. Surnud kimalased eemaldati katsest.  

 

2.6.  Pestitsiidide mõju kimalaste immuunsüsteemile 

 

Katse alguses valmistati ette söödapuurid, mis varustati juba eelnevalt mainitud söödasegude ja 

vett sisaldavate eppendorffidega. Kimalased jaotati töötlusgruppidesse ning paigutati üksikult 

24 tunniks söödaga varustatud puuridesse. Järgmisel päeval uimastati kimalased külmikus, 

misjärel paigutati tagakeha 3. ja 4. lüli vahele implantaat (tamiil 2 mm), et mõõta kimalaste 

immuunreaktsiooni tugevust. Nelja tunni möödudes eemaldati kimalastest implantaadid ning 

neid pildistati mikroskoobi all 3 erineva nurga alt, ning tamiili melaniseerumise taset analüüsiti 

programmiga NIS-Elements Analysis (D.4.40.00). Mõõdetakse värvuse tumedust skaalal 0-255, 

kus 0 tähistab täiesti musta ja 255 täiesti valget. 
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2.7 . Andmete statistiline analüüs 
 

Andmete statistilisel analüüsil kasutati programmi Statistica 13 (TIBCO Software) ning 

pestitsiidide mõju immuunvastusele uurimisel kasutati ühefaktorilist dispersioonanalüüsi. 

Gruppide omavahelisel võrdlusel kasutati post hoc Fischer’i testi. Toitumise ja suremuse 

muutuste uurimisel kasutati Kruskal-Wallise mitte-parameetrilist analüüsi koos gruppide 

omavahelise võrdlemisega. Kõik statistilised testid loeti oluliselt erinevaks, kui p-väärtus oli 

väiksem kui 0,05. joonistel on esitatud keskmised koos standardveaga. 
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3. TULEMUSED 
 

3.1. Pestitsiidide mõju ja koosmõju suremusele 
 

Katseperioodi 9 päeva jooksul ei ilmnenud tau-fluvalinaadi, tebukonasooli ega ka nende segul 

statistiliselt olulist mõju kimalaste suremusele (KW-H(3;100) = 2,52; p = 0,47) (Joonis 1). 

Katseperioodi jooksul varieeruvad erinevate töötluste puhul keskmine suremus 7 ± 0,7 ja 8,48 

± 0,3 päeva. 
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Joonis 1. Pestitsiidide ühekaupa või segu mõju kimalaste elueale 9 päeva jooksul (p= 0,47). 
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3.2. Pestitsiidide mõju toitumisele 
 

Ööpäevane sööda tarbimine sõltus töötlusest(KW-H(3;796) = 128,94; p < 0,001). Kontrollgrupi 

kimalaste tarbitud toidu hulk erines oluliselt kõikide teiste gruppide kimalaste tarbitud toidu 

hulgast, kusjuures kumbki aine ega nende segu omavahel oluliselt ei erinenud (Joonis 2).  
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Joonis 2. Erinevate pestitsiidide mõju kimalaste keskmiselt tarbitud toidu hulgale (p<0,001). 
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Joonis 3. Kimalaste poolt tarbitud toidu hulk ööpäevas katseperioodi iga päeva lõikes (p < 0,01). 

kt- kontroll; te- tebukonasool; ta- tau-fluvalinaat; mx- segu. 

Iga päeva lõikes erinesid töötlusgrupid üksteisest oluliselt (iga päeva kohta p < 0,01). Kõige 

suurem oli erinevus (keskmised: 0,38 kontrollil ja 0,2 tau ja tebu ning 0,217 segu puhul) 

esimesel päeval. Teisel päeval vähenes töötlusgruppide erinevus kontrolliga võrreldes, kuid 

statistiliselt oluline erinevus jäi alles (Lisa1).  

Iga töötlusgrupi puhul jäi toidu tarbimine aja jooksul väiksemaks. Kontrollgrupi puhul ilmnes 

statistiliselt oluline toidu tarbimise vähenemine kolmandaks päevaks, nagu ka kahe aine segu 

tarbinud kimalaste puhul. Tebukonasooli tarbinud kimalaste toitumisaktiivsuse vähenemine 

ilmnes alles kuuendal päeval ning tau-fluvalinaadi puhul neljandal päeval. Samas oli just 

tebukonasooli tarbivate kimalaste toimumisaktiivsus läbi kogu vaatlusperioodi väikseim (Joonis 

3). 
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3.3. Immuunvastuse tase 
 

Antud pestitsiidide doosid ei mõjutanud kimalaste immuunvastuse taset (ANOVA:  F(3, 

61)=0,04, p=0,2). Erinevate töötlusgruppide vahel puudus statistiliselt oluline erinevus. 

 

Joonis 4. Erinevate pestitsiidide mõju kimalaste immuunvastuse tasemele(must-valgel skaalal 

0-255) (p = 0,2). 
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4. ARUTELU 
 

Antud bakalaureuse tööst selgub, et käesolevas töös kasutatud pestitsiidide kontsentratsioonid 

kimalaste suremust oluliselt ei mõjutanud. Samuti ei leitud mõju kimalast immunsüsteemile, 

kuid muutused ilmnesid toitumisaktiivsuses. Kõikide töötlusvariantide puhul oli kimalaste 

sööda tarbimine ligi kaks korda kõrgem läbi kogu vaatlusperioodi ning kõige vähem sööta 

tarbisti, kui see sisaldas kahe aine segu. Samas uuritud insektitsiidi ja fungitsiidi sünergeetilist 

mõju ei tuvastatud. 

Tebukonasoolil üksiku ainena puudus oluline mõju kimalaste elueale võrreldes kontrolliga. 

Tau-fluvalinaat üksiku ainena ei näidanud samuti olulist erinevust võrreldes kontrolliga. Tuues 

välja terve katseperioodi keskmise tulemuse, siis ainult tau-fluvalinaadiga töödeldud toitu 

tarbinud kimalased elasid võrreldes teiste töötlustega küll vähem, kuid statistiliselt oluline 

erinevus puudus. Samuti puudus statistiliselt oluline mõju kimalaste elueale kahe aine segu 

tarbimisel. Johnson et al. (2013) katse tulemusena oli insektitsiidil ja fungitsiidil sünergeetiline 

mõju, mille tulemusena langes meemesilaste eluiga oluliselt. Suurim sünergia ilmnes, kui tau-

fluvalinaati kasutati segus prokloraasiga, mis kuulub samasse EBI fungitsiidide gruppi. Samuti 

Raimets et al. (2017) tehtud katse tulemustes esines sünergeetiline mõju EBI fungitsiidi ja 

erinevate insektitsiidide subletaalsete dooside vahel. Fungitsiid avaldas sünergeetilist mõju 

kolme kasutatud insektitsiidiga, mille tulemusel kimalaste eluiga langes oluliselt. Antud katsete 

tulemused võisid erineda nii Johnson et al. (2013) seetõttu, et Johnsoni katses oli kasutatud 

kimalaste asemel meemesilasi. Meemesilased on küll samasse sugukonda kuuluvad 

mesilaslaadsed putukad, kuid nad on väiksemad ning nende kehades on vähem varuaineid 

talletatud, kui kimalastel (Thompson 2003). Võrreldes antud bakalaureusetöö katsetulemusi 

Raimets et al. (2017) tulemustega, võis kimalaste eluea pikkuse erinevuse tingida erinevus 

kasutatud pestitsiidide ja kontsentratsioonide vahel. 
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Uurides antud töös pestitsiidide mõju kimalaste keskmiselt tarbitud toidu hulgale ööpäevas, 

leidus erinevate töötlusgruppide vahel olulisi erinevusi. Tebukonasooliga töödeldud toitu 

tarbisid kimalased oluliselt vähem kui kontrollsööta tarbinud kimalased. Tau-fluvalinaadiga 

töödeldud toitu tarbisid kimalased võrreldes kontrollgrupiga samuti oluliselt vähem. 

Kontrollgrupi keskmine tarbitud toidu koguse hulk ööpäevas oli eelmainitud pestitsiididest 

peaaegu kaks korda kõrgem. Kahe aine segu tarbinud kimalastel sünergeetilist mõju toidu 

tarbimisele ei täheldatud, kuigi võrreldes kontrollgrupiga tarbisid nad toitu oluliselt vähem. 

Sarnase tulemuse leidis ka Raimets et al. (2017) oma töös, kus erinevate insektitsiidide ja 

fungitsiidiga töödeldud toitu tarbisid kimalased küll vähem, kuid sünergeetilist mõju ei 

täheldatud. 

Toitumise katse puhul ilmnesid olulised erinevused töötlusgruppide vahel juba pärast esimest 

päeva. Suurim erinevus tarbitud toidu koguses töötlusgruppide vahel ilmneski pärast esimest 

päeva, hiljem tarbitava toidu kogused küll ühtlustusid, kuid statistiliselt oluline erinevus jäi 

siiski püsima. Antud tulemuse kohta ei oska töö autor kindlat põhjust pakkuda, kuid oletab, et 

ühe võimalusena mängis olulist rolli nälg. Päeva möödudes olid kimalased juba sunnitud 

saastunud toitu tarbima, et elus püsida. Cresswell et al. 2012 viis läbi katse, kus jälgis kimalaste 

toitumise taset päevade lõikes. Katse tulemusena langes kimalaste toitumine oluliselt, kui 

imidaklopriidi kontsentratsiooni siirupis tõsteti. 

Melanisatsiooni taseme tulemustes puudus kontrollgrupil erinevus tebukonasooliga. Samuti 

puudus statistiline erinevus tau-fluvalinaadiga. Kontroll ei erinenud ka kahe pestitsiidi 

koosmõju tulemustest. Võrreldes töötlusgrupppide üksikute ainete mõjusid omavahel, siis 

puudus oluline erinevus. Kahe aine seguna kasutatud konsentratsioonil ei olnud samuti erinevusi  

üksikute ainete mõjudest. Brandt et al. (2016) uurisid oma töös neonikotinoidide mõju 

meemesilaste immuunvastusele ja leidsid, et kõik kolm kasutatud pestitsiidi (imidaklopriid, 

thiaklopriid ja klotianidiin) nõrgestasid oluliselt mesilaste immuunvastust. Erinevused kahe töö 

vahel võib tingida asjaolu, et ühel juhul kasutati meemesilast ja teise katse puhul kimalast. 

Lisaks võivad neonikotinoidid võrreldes püretroidi ja fungitsiidiga oluliselt erinevalt mõjutada 

mesilaste immuunvastust. Ära tasub märkida ka asjaolu, et Brandt et al. (2016) kasutas oma 

töös võrdlemisi kõrgeid pestitsiidide kontsentratsioone, mis võiski tingida olulised muutused. 
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Kokkuvõttes võib öelda, et Eestis tavapärasest põllumajandusmaastikust kogutud õietolmust 

leitud pestitsiidijääkide doosid võivad kimalastele lisastressi põhjustada. Samas otseselt 

suremuse tõusu ega ka immunsüsteemi tugevuse muutusi antud töös ei täheldatud. Siiski võib 

käesoleva uurimustöö tulemuste põhjal järeldada, et praegu keskkonda viidavate pestitsiidide 

koguhulk mõjutab tolmeldajaid ning tuleks taimekaitse jaoks oleks vaja leida keskkonnale 

ohutumaid lahendusi. 
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KOKKUVÕTE 
 

Tolmeldajate arvukus on endiselt languse trendis erinevais maailma paigus. Intensiivse 

põllumajandusega seoses kasutatakse põldudel laialdaselt pestitsiide, mis on üheks peamiseks 

tolmeldajate arvukuse languse põhjuseks. Pestitsiidide kasutamise tagajärjel mõjutavad 

subletaalsed doosid mesilaste käitumist ja arengut. Antud bakalaureuse töös uuriti tau-

fluvalinaadi ja tebukonasooli mõjusid karukimalasele (B. terrestris). Katses kasutatud 

konsentratsioonide kogused olid samad, mida on leitud Eesti põllumajandusmaastikest asuvatest 

mesilatest kogutud proovidest. Töös uuriti kahe pestitsiidi  ja nende segude mõju kimalaste 

elueale, toitumisele ja immuunvastusele.  

Antud bakalaureuse tööst selgus, et käesolevas töös kasutatud pestitsiidide kontsentratsioonid 

kimalaste eluiga oluliselt ei mõjutanud. Katse tulemusena ei mõjutanud tebukonasooli ega tau-

fluvalinaat üksiku ainena kimalaste eluiga oluliselt. Samuti puudub oluline mõju ka kimalaste 

elueale kahe pestitsiidi segu kasutamisel. Tarbitud toidu hulk kontrollgrupil erines oluliselt 

teistest gruppidest. Katse tulemusi vaadeldes puudus tebukonasooli ja tau-fluvalinaadi 

töötlusgruppide vahel oluline erinevus. Kahe pestitsiidi segu küll vähendas kimalaste poolt 

tarbitava toidu kogust oluliselt, kuid sünergeetilist mõju ei täheldatud. Tarbitud toidu kogused 

ööpäeva lõikes erinesid üksteisest oluliselt. Esimesel päeval oli erinevus kõige suurem ning 

järgnevatel päevadel erinevus vähenes kontrollgrupi ja töötlusgruppide vahel, kuid oluline mõju 

püsis. Immuunvastuse taseme mõõtmisel ei olnud kasutatud pestitsiidide kontsentratsioonidel  

kimalastele olulist mõju. Gruppide vahel puudus oluline erinevus.  

Eestis tavapärasest põllumajandusmaastikust kogutud õietolmust leitud pestitsiidijääkide doosid 

võivad kimalastele lisastressi põhjustada. Samas otseselt suremuse tõusu ega ka 

immuunsüsteemi tugevuse muutusi antud töös ei täheldatud. Siiski võib käesoleva uurimustöö 

tulemuste põhjal järeldada, et praegu keskkonda viidavate pestitsiidide koguhulk mõjutab 

tolmeldajaid ning tuleks taimekaitse jaoks oleks vaja leida keskkonnale ohutumaid lahendusi.  
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SUMMARY 
 

The abundance of pollinators is still in decline in different parts of the World. Pesticides are 

widely used in intensively managed agricultural fields and are considered as one of the main 

causes of it. The sublethal pesticide doses affect the behaviour and development of bees. In this 

bachelor's thesis, the effects of tau-fluvalinate and tebuconazole on the buff-tailed bumblebees, 

also known as the large earth bumblebee (B. terrestris), were studied. The concentrations of 

pesticides used in the experiment were the same as those found from samples collected from 

apiaries from different Estonian agricultural landscapes. The study examined the effects of two 

pesticides and their mixtures on the bumblebee lifespan, feeding rate and immune response. 

This bachelor thesis shows that the concentrations of pesticides used did not have any significant 

effect on the lifespan of bumblebees. Test results indicate that used concentration of 

tebuconazole and tau-fluvalinate did not affect bumblebees' longevity. There was also no 

significant effect on bumblebees´ longevity when using the two pesticides mixture in food. 

However, the amount of food consumed by the control group was significantly different from 

the other treatment groups. When observing test results, there was no significant difference 

between the fungicide tebuconazole and the insecticide tau-fluvalinate. The two pesticide 

mixture decreased bumblebees´ feeding rate, although no synergistic effects were observed. The 

amount of food consumed per day differed substantially from each other. On the first day, the 

difference between the control and treatment groups was the greatest and in the following days 

the difference begun to reduce. In measuring the level of Immune response, used pesticide 

concentrations had no significant effect on bumblebees. 

The pesticide residues in pollen from common agricultural landscape may affect bumble bees 

at the sublethal level. However, no direct impact was revealed nor on survival neither the 

immune response of the bumblebees. As a conclusion it might be stated that the cumulative 

amount of pesticides taken every year to the nature, may affect bumblebees and thus more 

environmentally friendly plant protection measures would be needed.  
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Lisa 1. Kimalaste poolt tarbitud keskmine toidu kogus päevade lõikes. 

Vaatlus-
päev 

Töötlus Test 

Kontroll Tebukonasool 
Tau-

fluvalinaat 
Segu N H P = 

1. 0,37±0,035 a 0,17±0,013b 0,19±0,027b 0,20±0,034b 95 29,2 <0,001 

2. 0,32±0,030 a 0,144±0,012b 0,22±0,053b 0,18±0,023b 93 22,3 <0,001 

3. 0,18±0,013a 0,12±0,026b 0,11±0,023b 0,08±0,013b 92 27,4 <0,001 

4. 0,18±0,027a 0,15±0,037ab 0,09±0,018b 0,14±0,032ab 90 13,6 0,0035 

5. 0,24±0,042a 0,14±0,043ab 0,19±0,056ab 0,09±0,015b 89 14,4 0,0024 

6. 0,22±0,041a 0,09±0,012b 0,11±0,040b 0,07±0,014b 87 16,4 0,001 

7. 0,21±0,029a 0,07±0,011b 0,17±0,062b 0,07±0,011b 84 20,5 <0,001 

8. 0,25±0,043 ac 0,11±0,034 b 0,16±0,045bc 0,11±0,019 b 83 13,6 0,0036 

9. 0,16±0,020a 0,07±0,013b 0,09±0,021b 0,08±0,016b 83 16,3 0,001 
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