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Põldudel kasutatavate pestitsiididega puutuvad kokku nii putukkahjurid kui ka kasulikud 

mitte-sihtputukad. Taimekaitsevahendite mõju neile võib-olla, kas letaalne või subletaalne 

ning aja jooksul võib neil tekkida resistentsus laialdaselt kasutust leidvate pestitsiidide 

suhtes. Insektitsiidi resistentsust kasurputukate seas pole varem uuritud. Käesoleva töö 

eesmärk oli mõõta püretroidse insektitsiidi Fastac 50 EC subletaalsete kontsentratsioonide 

mõju kirju-ketasjooksiku (Anchomenus dorsalis) lokomotoorsele aktiivsusele pärast 

esimest ja teist töötlust. Lokomotoorse aktiivsuse põhjal hinnati indutseeritud pestitsiidi 

resistentsuse tekkimist jooksiklastel. Katsemardikaid töödeldi kaks korda nädalaste 

vahedega. Esimesel nädalal töödeldi kõiki katseloomi insektitsiidi 0,01 mg/L; 0,1 mg/L ja 

1 mg/L toimeaine lahuste kontsentratsioonidega, nädal hiljem 10 mg/L või 1 mg/L 

kontsentratsioonidega. Töödeldud mardikate käitumist videofilmiti vahetult pärast töötlust 

ja 24 h hiljem. Katsetulemustest selgus, et vahetult pärast esimest töötlust Fastac 50 EC 

erinevate subletaalsete toimeaine kontsentratsioonidega (0,01; 0,1 ja 1 mg/L) esines 

jooksiklastel lokomotoorne hüperaktiivsus. Nädal aega hilisem töötlus püretroidi tugeva 

kontsentratsiooniga (10 mg/L), põhjustas katsemardikatel hüpoaktiivsust ja indutseeritud 

resistentsust jooksiklastel ei täheldatud. Teisel töötlusel püretroidi nõrgema 

kontsentratsiooniga (1 mg/L) ilmnes indutseeritud resistentsus vaid nendel jooksiklastel, 

keda oli algtöödeldud püretroidi tugevama kontsentratsiooniga (0,1 ja 1 mg/L), ent teiseks 

päevaks olid resistentsuse ilmingud kadunud. Antud uurimustöö katsetulemused viitavad 

esimest korda indutseeritud resistentsuse tekkele, seega esimene hüpotees leidis kinnitust. 

Katsetulemustest selgus, et kokkupuude püretroidse insektitsiidi subletaalsete 

kontsentratsioonidega põhjustasid muutusi kirju-ketasjooksikute lokomotoorses 

aktiivsuses, mis on usaldusväärne ja laialt kasutatav kvantitatiivne toksikoloogiline 

biomarker ja selle abil saab hinnata putukate insektitsiidi indutseeritud resistentsust, seega 

teine hüpotees leidis samuti kinnitust.  

Märksõnad: röövlülijalgsed, insektitsiidi subletaalsed mõjud, lokomotoorne aktiivsus 
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Insect pests and beneficial, non-target insects alike come in contact with pesticides used on 

crops. The effects of plant protection products on these insects may be either lethal or 

sublethal, and over time, insects may develop resistance to widely used pesticides. This 

thesis is the first to research the development of induced resistance in beneficial insects. 

The object of this master’s thesis was to assess the impact of sublethal concentrations of 

the pyrethroid insecticide Fastac 50EC on the locomotor activity of Anchomenus dorsalis 

after the first and second treatments. Development of induced insecticide resistance was 

observed on the basis of locomotor activity of the ground beetle. The test beetles were 

treated twice at one-week intervals. During the first week, all of the test animals were 

treated with 0.01 mg/L, 0.1mg/L and 1mg/L concentrations of a solution of the active 

ingredient; a week later, they were treated with 10 mg/L or 1 mg/L concentrations. The 

behavior of the ground beetles treated with the insecticide was filmed immediately after 

each round of treatment and again 24 hours following their treatment. The results of this 

testing revealed that following treatment with various concentrations of the sublethal 

ingredient (0.01 mg/L, 0.1 mg/L and 1 mg/L), locomotor hyperactivity was recorded in the 

treated ground beetles. A week later, treatment with the stronger, 10 mg/L concentration 

led to locomotor hypoactivity in test beetles and induced resistance was not observed. 

Second treatment with the weaker 1 mg/L concentration indicated induced resistance 

among those test beetles initially treated with stronger concentrations (0.1 mg/L and 1 

mg/L), but on the second day, the indications of resistance had disappeared. The test 

results of this master’s thesis indicate occurrence of induced resistance first time ever, thus 

the first hypothesis was confirmed. The test results did, however, demonstrate that contact 

with sublethal concentrations of the insecticide caused changes in the locomotor activity of 

Anchomenus dorsalis beetles, and thus the second hypothesis was also confirmed.  

Keywords: predator insects, the sublethal effects of insecticides, locomotor activity  
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SISSEJUHATUS 

 

Arusaamine pestitsiidide mõjust looduslikule keskkonnale muutub üha olulisemaks. 

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/128/EÜ on 

põllumajandussektoril vajadus võtta kasutusele keskkonnasäästlikumad meetmed, mis 

kahjustavad võimalikult vähe agroökosüsteeme ja soodustavad taimekahjurite looduslike 

vaenlaste kohalolu ja nende biotõrje efektiivsust. Eelnevat arvesse võttes on oluline teada 

taimekaitsevahendite võimalikest kõrvalmõjudest kasulikele organismidele. Vaja on 

mõista, kuidas pestitsiidid mõjutavad kasurite looduslikke populatsioone nii lühi- kui ka 

pikaajalises perspektiivis (Hmielowski 2017). Kokkupuutel pestitsiidiga võib toime 

organismile olla kas letaalne (surmav) või subletaalne (Desneux et al. 2007). Viimase 

puhul jääb isend ellu, aga tema füsioloogias ja käitumises võivad esineda mitmeid muutusi 

ja häireid (Müller 2018). Enamikes pestitsiidide uuringutes keskendutakse insektitsiidide 

letaalsetele mõjudele, mis ei anna nende mitmekülgsest mõjust täielikku ülevaadet, sest 

subletaalsed kontsentratsioonid mõjutavad populatsioone pikemas perspektiivis (Holland 

2000).  

Varasemates töödes on näidatud, et mitte-sihtorganismide kokkupuutel insektitsiidide 

subletaalsete kontsentratsioonidega, tekivad häired nende lokomotoorses aktiivsuses, 

paljunemises ja toitumises (Tooming et al. 2017). Samuti leidub üha rohkem tõendeid selle 

kohta, et mitte-sihtorganismide populatsioonidel võib kujuneda kõrgenenud 

pestitsiiditaluvus laialdaselt kasutust leidvate pestitsiidide suhtes (Hmielowski 2017). 

Pestitsiiditaluvuse väljakujunemiseks on peamiselt kaks mehhanismi: konstitutiivne 

resistentsus, mis kujuneb mitmete põlvkondade jooksul ja indutseeritud resistentsus, mis 

kujuneb ühe põlvkonna vältel fenotüübilise plastilisuse tõttu (Hmielowski 2017). Viimase 

kohaselt võib esmane kokkupuude pestitsiidi subletaalsete kontsentratsioonidega kutsuda 

esile organismi kõrgenenud vastupanuvõime sama kemikaali kõrgete kontsentratsioonide 

suhtes (Hua et al. 2013). Andmeid indutseeritud pestitsiidi resistentsuse kohta on 

suhteliselt vähe, peamiselt on seda uuritud kahepaiksetel ja kahetiivalistel (Poupardini et 

al. 2008; Hua et al. 2014). Kasurputukate nagu parasitoidide, tolmeldajate ja 

röövlülijalgsete pestitsiidiresistentsust pole veel uuritud ja andmed nende indutseeritud 

pestitsiidiresistentsuse kohta puuduvad aga täielikult.  
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Röövlülijalgsete tuntuimad esindajad on jooksiklased, kellel on oluline roll erinevates 

agroökosüsteemides. Esiteks, oma suure arvukuse ja liigilise mitmekesisuse tõttu, on nad 

ühed tähtsaimad kahjurite looduslikud vaenlased (Russell et al. 2017), teiseks aitavad 

seemnetoidulised ja segatoidulised jooksiklased vähendada „seemnepanka“ sattuvate 

umbrohuseemnete arvu ja seega piiratakse umbrohtude levikut (Pannwitt et al. 2017) ja 

kolmandaks, nad on headeks näitajateks negatiivsete efektide mõjust ökosüsteemi 

toimimisele, mistõttu on neid aastakümneid kasutatud bioindikaatoritena (Pearce, Venier 

2006). Nende biotõrje-efektiivsuse säilitamiseks põllumajandusmaastikel, tuleb tähelepanu 

pöörata kasutatavate insektitsiidide subletaalsetele kõrvalmõjudele, mis võivad mõjutada 

röövlülijalgsete käitumist pikas perspektiivis.  

Antud uurimistöö hüpoteesid on: 

1. insektitsiidi subletaalsed kontsentratsioonid põhjustavad maapinnal elavatel 

röövlülijalgsetel indutseeritud pestitsiidi resistentsust; 

2. insektitsiidi subletaalsed kontsentratsioonid põhjustavad muutusi putukate 

lokomotoorses aktiivsuses, mis on usaldusväärne ja laialt kasutatav kvantitatiivne 

toksikoloogiline biomarker ja selle abil saab hinnata putukate insektitsiidi indutseeritud 

resistentsust.  

Püstitatud hüpoteeside kontrollimiseks mõõdeti püretroidse insektitsiidi Fastac 50 EC 

subletaalsete kontsentratsioonide mõju kirju-ketasjooksiku (Anchomenus dorsalis, Pont., 

1763) lokomotoorsele aktiivsusele pärast esimest ja teist töötlust. 

Siinkohal tänan oma magistritöö juhendajaid Karin Nurmet, Anne Musta ja Enno 

Meriveed, kes olid abiks ja toeks katse planeerimisel ja läbiviimisel ning töö koostamisel.  
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1. 1. Jooksiklaste roll ökosüsteemis 

 

Jooksiklased on liigirikas sugukond mardikaliste (Coleoptera) seltsist. Maailmas on teada 

üle 40 000 erineva liigi (Matta et al. 2017), Eestis on kirjeldatud 270 liiki jooksiklasi 

(Haberman 1968). Jooksiklasi leidub paljudes maismaa ökosüsteemides: niidud, metsamaa 

ja põllud (Kotze et al. 2011; Mili et al. 2018). Agroökosüsteemides on jooksiklastel oluline 

roll biotõrjes (Russell et al. 2017). Nende suure arvukuse ja liigilise mitmekesisusega, on 

nad ühed tähtsamad taimekahjurite looduslikud vaenlased, kellel on ka märkimisväärne 

roll umbrohutõrjes (Deroulers, Bretagnolle 2019). Jooksiklaste tundlikkus 

keskkonnamuutuste suhtes, võimaldab neid kasutada ka bioloogiliste indikaatoritena 

(Lövei, Sunderland 1996; Mili et al. 2018).  

 

 

1. 1. 1. Jooksiklaste roll biotõrjes 

 

Biotõrje all mõistetakse agronoomilist võtet, kus kahjurputuka leviku piiramiseks või tema 

hävitamiseks, kasutatakse mõnda looduslikku vaenlast, kelleks võivad olla röövlülijalgsed 

või parasitoidid (Sarwar 2016). Röövloomade tuntuimad esindajad on jooksiklased, kelle 

puhul on tegemist maapinnal elavate selgrootute kiskjatega (Toft, Bilde 2002). Valdavas 

enamuses on tegemist röövtoiduliste putukatega, kes toituvad nii elusatest kui ka surnud 

organismidest, kuid esineb ka liike, kes on segatoidulised (Matta et al. 2017). Lisaks 

loomsele toidule tarbitakse ka erinevaid taimeosasid – seemneid, lehti, vilju ja õietolmu 

(Toft, Bilde 2002).  

Röövtoidulised jooksiklased jahivad aktiivselt eri suuruses lülijalgseid, kes võivad olla 

nendest väiksemad, sama suured või isegi mõnevõrra suuremad kui kiskja ise (Knapp 

2016). Saagi püüdmiseks ja manustamiseks on neil tugevad ettesuunatud lõuad (Mili et al. 

2018). Toidu tarbimiseks kasutatakse soolevälist seedimist: saagile nõristatakse 

seedeensüüme, mille toimel saaklooma sisu muutub vedelaks massiks, mis seejärel 

manustatakse putuka poolt (Haberman 1968). Sellise toitumisega kaasneb märkimisväärne 
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toitainete kadu, mistõttu hävitatakse saakloomi hulgaliselt (Haberman 1968). Jooksiklased 

tõkestavad taimekahjurite massilist esinemist: hävitades kultuurtaimedele kahjulikke 

limuseid, putukaid (Thiele 1979) ja lestasid (Sarwar 2016), aitavad nad kaasa 

taimekahjustuste vähenemisele. Limustest kuuluvad jooksiklaste toidulauda nii teod 

(Snegin et al. 2016) kui ka nälkjad, viimaste puhul eelistatakse munade söömist 

valmikutele (El-Danasoury et al. 2016). Putukate puhul toitutakse kõikidest 

arengujärkudest – eelistatud on kahetiivaliste ning liblikaliste munad ja vastsed (Larochelle 

1990).  

Jooksiklased on aplad sööjad, kes iga päev tarbivad vähemalt oma kehakaalu jagu toitu 

(Thiele 1979). Kirjanduse andmetel sõi põllu-süsijooksik (Pterostichus vulgaris) 15 

päevaga ära 54 naeri-lehevaablase (Athalia rosae) vastset, 19 kartulimardika (Leptinotarsa 

decemlineata) vastset ja nukku, ühe maipõrnika (Melolontha melolontha) vastse ja pool 

tigu, seega tarvitas ta päevas keskmiselt 0,5 g toitu, mis ületab ta enese kaalu 3,4 korda 

(Scherney 1955). Seemnejooksiklane (Harpalus pubescens) sõi sama aja jooksul ära 51 

naeri-lehevaablase ebaröövikut, seitse kartulimardika vastset, ühe maipõrnika vastse ja 

kaks röövikut (Scherney 1955). Liblikaröövikuid võib kirjanduse andmetel üks jooksiklane 

(Calosoma sycophanta) hävitada suve jooksul kuni 235 tükki (Haberman 1968).  

Penney (1966) uuris jooksiklase (Nebria brevicollis) sisikonda ja leidis, et see sisaldas 

38% ulatuses kahetiivalisi, 32% hooghännalisi, 23% lestasid, 4% ämblikulisi ja väikseid 

vihmausse. Sunderland (1975) katses moodustasid suurema osa kirju-ketasjooksiklaste 

toidust lehetäid (46%), järgmisena kahetiivalised (25%) ja seejärel vihmaussid (7%). Vask-

süsijooksiklase (Poecilus cupreus) toidueelistuse katsest saadi teada, et etteantud kolmest 

surnud röövtoidu valikust oli kõige atraktiivsem toakilk (Acheta domestica), seejärel 

harilik äädikakärbes (Drosophila melanogaster) ja kõige vähem eelistati toominga-lehetäid 

(Rhopalosiphum padi) (Langi ja Gsödli 2008). Elus röövtoiduga saadi aga vastupidised 

tulemused – kõige enam eelistati toominga-lehetäid (Langi ja Gsödli 2008).  

Jooksiklastel on tähtis roll rapsikahjurite tõrjel, sest nende toidulauda kuulub suur hulk 

rapsi peamisi kahjureid: suur-maakirp (Psylliodes chrysocephala), naeri-hiilamardikas 

(Brassicogethes aeneus), kõdra-peitkärsakas (Ceutorhynchus obstrictus), varre-

peitkärsakas (Ceutorhynchus pallidactylus) ja kõdra-pahksääsk (Dasineura brassicae) 

(Williams 2010). Laborkatsed on näidanud, et naeri-hiilamardikate arvukus vähenes 

jooksiklaste abil 39% (Basedow 1973) kuni 65% (Bonnemaison 1957). Dainese et al. 

http://images.google.com/images?q=Leptinotarsa%20decemlineata
http://images.google.com/images?q=Leptinotarsa%20decemlineata
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(2017) välikatses vähendasid maapinnal elavad kasurid (jooksiklased, ämblikud, 

lühitiiblased) naeri-hiilmardikate valmikute osakaalu 44%, Büchi (2002) Šveitsi rapsi 

põldkatsetes oli naeri-hiilamardikate suremus 16–27%. Bioloogiliselt tõhusaks tõrjeks 

loetakse kahjurputuka populatsiooni vähenemist 30% võrra (Hokkanen 2008).  

 

 

1. 1. 2. Jooksiklaste roll umbrohutõrjes 

 

Kõrge toitainetesisalduse, pikaealisuse ning laialdase leviku tõttu kuuluvad seemned 

paljude putukate toidulauda (Wallinger et al. 2015). Seemned sisaldavad suurtes kogustes 

toitaineid, mis on olulised putukate arenguks ja paljunemiseks (Hurka, Jarošik 2003). 

Seemned koosnevad peamiselt süsivesikutest, aga sisaldavad olulisel määral ka proteiine ja 

lipiide, samuti on neis mitmeid mineraalaineid (Lundgren 2009).  

Umbrohuseemnetel on kindel osa põllukooslustes elavate segatoiduliste putukate 

toiduratsioonis (Deroulers, Bretagnolle 2019). Maapinnal olevad väikesed seemned 

süüakse peamiselt ära selgrootute poolt, kelleks võivad olla mardikalised, kiletiivalised, 

sihktiivalised (Lundgren 2009). Agroökosüsteemides peetakse olulisemateks 

seemnesööjateks just jooksiklasi (Deroulers, Bretagnolle 2019), kelle poolt söödavate 

seemnete kogus on märkimisväärne (Kotze et al. 2011). Erinevad katsed on näidanud, et 

jooksiklaste päevas söödavate seemnete arv varieerub 200 seemnest ruutmeetril (Gaines, 

Gratton 2010) kuni 1000 seemneni ruutmeetril (Honek et al. 2003). Samas võivad Honek 

et al (2003) hinnangul jooksiklased hävitada põldudelt ka rohkem seemneid − kuni 4000 

seemet ruutmeetrilt ühes päevas. Seega aitavad segatoidulised jooksiklased oluliselt kaasa 

umbrohuseemnete vähendamisele.  

On leitud, et iga-aastane seemnekadu peaks olema vähemalt 25–50% selleks, et aeglustada 

ja hoida stabiilsena umbrohtude levikut (Firbank, Watkinson 1985). Honek et al. (2005) 

tõdes oma läbiviidud välikatsest, et jooksiklaste abiga väheneb põldudel umbrohuliikide 

arvukus 65%–90%. Blaubaugh ja Kaplan (2016) täheldasid, et seemnetoidulised mardikad 

vähendasid valge hanemaltsa (Chenopodium album) seemikute idanemist 38% võrra ja 

üldist biomassi 81% võrra. Jonason et al. (2013) põldkatsest selgus, et jooksiklased suutsid 

vähendada nelja päeva jooksul kolme liigi (põldkannikese Viola avensis; vesiheina 

Stellaria media, hariliku hiirekõrva Capsella-bursa pastoris) umbrohuseemnete hulka 
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keskmiselt 66 protsenti. Seemnetest toituvad jooksiklased aitavad seega vähendada 

„seemnepanka“ sattuvate umbrohuseemnete arvu ja seega piiratakse umbrohtude levikut 

(Pannwitt et al. 2017).  

Jooksiklased eelistavad teatud umbrohuseemneid, see sõltub seemnetarbija suurusest, 

liigist ning seemnete omadustest (Honek et al. 2007; Jonason et al. 2013). Leitud on, et nii 

Harpalus kui ka Zabrini perekonna kasvult suuremad liigid eelistavad oluliselt suuremaid 

seemneid kui kasvult väiksed liigid (Honek et al. 2003). Seemnete omadustest, mis 

mõjutavad tarbimismäära, olulisemad on seemne suurus, selle kõvadus, mass, katte 

tugevus ja samuti ka nende kättesaadavus (Lundgren 2009). Samas viitasid Blubaugh et al. 

(2016) oma uuringus asjaolule, et segatoidulised jooksiklased (Anisodactylus 

sanctaecrucis, Harpalus pensylvanicus) võivad eelistada saakloomade asemel hoopiski 

toitumist seemnetest. Nende poolt teostatud välikatsed omnivoorsete jooksiklastega 

näitasid, et röövtoidu tarbimise osakaal toitumises oli väga väike võrreldes seemnete 

tarbimise osakaaluga (Blubaugh et al. 2016). Saadud tulemused võivad olla tingitud 

saakloomade ja seemnete ebaühtlasest arvust põllul, sest agroökosüsteemides on 

taimepõhised ressursid tavaliselt enam kättesaadavamad ja püsivamad kui loomsed 

ressursid (Coll, Guershon 2002). Kuna seemned on toitainetelt mitmekülgsemad kui muu 

taimne või loomne toit, siis on tõenäoline, et toitainete koostis mõjutab jooksiklaste otsust 

toiduvalikul (Lundgren 2009).  

Enamik uuringuid on täheldanud umbrohu seemnete tarbimist ainult valmikute seas, kuid 

tegelikkuses aitavad ka vastsed oluliselt kaasa umbrohuseemnete hävitamisele (Saska 

2005). Seemnetoidulistel jooksiklastel on välja kujunenud mitmeid morfoloogilisi, 

käitumuslikke ja füsioloogilisi kohastumisi, näiteks vastsetel ja täiskasvanud mardikatel on 

morfoloogiliselt välja kujunenud lai alalõug koos jõuliste lähendajalihastega selleks, et 

purustada seemneid. (Acorn, Ball 1991). Ditomus spp. valmikute ning Harpalus ja 

Ophanus vastsete seas on täheldatud iseärasusi käitumusliku poole pealt, kus mardikad 

peidavad oma umbrohuseemneid mulda selleks, et neid hiljem kasutada (Schremmer 1960; 

Honek et. al. 2003). Seemnete ladustamiseks moodustatakse käigud, mille suurus ja 

sügavus sõltub vastsete kasvujärkudest − esimese ja teise kasvujärgu vastsetel võib see 

ulatuda 10−13 cm ning kolmanda kasvujärgu puhul kuni 17 cm (Luff 1980). 

Kaevumiskäitumise abil on võimalik kogutud seemneid pikaaegselt säilitada (Tooley, 

Brust 2002). Valdavalt otsivad jooksiklased seemneid maapinnalt (Kulkarni et al. 2015), 
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ent osad liigid perekonnast Harpalus ja Amara ronivad seemnete leidmiseks taimedele 

(Sasakawa 2010). Sasakawa et al. (2010) näitas, et selline käitumine on omane pigem 

emaste mardikate seas, isased ronivad taimedele peamiselt paaritumise, mitte toiduotsingu 

või seemnete söömise eesmärgil.  

 

 

1. 1. 3. Tähtsus bioindikaatoritena 

 

Jooksiklased on tundlikud erinevate abiootiliste ja biootiliste tegurite suhtes (Lövei, 

Sunderland 1996). Seepärast on neid hea kasutada bioloogiliste indikaatoritena keskkonna 

seisundi hindamiseks (Mili et al. 2018). Nende kasutamise eeliseks on lihtsus ja odavus 

(Ghannem et al. 2018). Keskkonnas toimuvat, näiteks elupaikade kvaliteeti ja häireid, 

annab hinnata jooksiklaste populatsiooni muutusi jälgides, tavaliselt hinnatakse 

jooksiklaste liigilist koosseisu, domineerimist, arvukust ja soolist jaotumist (Butocsky 

2001). Peamiselt keskendutakse inimtegevusest tingitud keskkonna muutustele, neist 

olulisemateks jooksiklaste elukeskkonna mõjutajateks peetakse linnastumist, 

põllukultuuride ja metsade majandamist, loomade karjatamist, turismi loodusmaastikel ja 

mullareostust (Avgin, Luff 2010).  

Keskkonnas esinevaid häireid annab hinnata ka morfoloogiliste tunnuste muutumist 

jälgides. Eeldatakse, et keha suurus väheneb keskkonnateguritest tingitud stressi tõttu, 

seejuures on keskkonnahäirete suhtes tundlikumad suuremad organismid (Odum 1985). 

Organismi keha suurust mõjutavad erinevad abiootilised tegurid, millest olulisim on 

temperatuur (Frank, Bramböck 2016; Tseng et al. 2018). Temperatuurist tingitud 

mardikate keha suuruse vähenemist on tõestatud mitmete laboratoorsete katsetega. Tseng 

et al. (2018) tulemustest selgus, et 95% mardikatel vähenes keha suurus keskmiselt 0,77% 

võrra temperatuuri tõustes 1 °C kohta, kusjuures suurematel liikidel toimus kahanemine 

suuremal määral kui väiksematel liikidel. Samuti tõdesid Forster et al. (2012) ja Horne et 

al. (2015) oma katsetes lülijalgsete kehasuuruste vähenemist, vastavalt 1,45% ja 0,35% 1 

°C kohta. Tõestamaks, kas laboratoorsete katsete tulemused peavad paika ka looduses, 

uurisid Tseng et al. (2018) vanu, 30 kuni 100 aasta taguseid mardikakogusid ja tõdesid, et 

kasvult suuremate mardikaliikide keha parameetrid on selle ajavahemikul vähenenud.  
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1. 2. Insektitsiidide subletaalsed mõjud kasulikele putukatele 

 

1. 2. 1. Taimekaitsevahendite kasutamine Eestis 

 

Taimekaitsevahendite kasutamine on jätkuvalt tõusvas trendis. 2012–2017 aastal on Eestis 

turustatud taimekaitsevahendite kogused suurenenud veerandi võrra. Kui perioodi algul 

turustati 554 tonni pestitsiide, siis 2017. aastaks oli see kasvanud 706 tonnini 

(KK2085….2018). Samal perioodil on pestitsiidide kasutamine Eestis suurenenud 1,7 

korda ning teistes Euroopa Liidu liikmesriikides 1,2−1,3 korda (Penu 2018). 

Taimekaitsevahendite kasutamise suurenemine antud perioodil on osaliselt selgitatav 

põllumajandusmaa pindala kasvuga: aastal 2012 oli põllumajandusmaa kokku 955 916 

hektarit (KK15…2019) ning 2017. aasta lõpu seisuga oli maakatastri statistika põhjal 

Eestis 1 042 595 hektarit haritava maa kõlvikut, seega on toimunud 1,1-kordne kasv 

pindalas (Maa-amet 2019). Teisalt, alates 2014. aastast peavad professionaalsed 

põllumehed rakendama integreeritud taimekaitse põhimõtteid, kus keemilist tõrjet 

teostatakse ainult juhul, kui selle kasutamine on vajalik ning tuleks eelistada bioloogilisi, 

mehaanilisi ja muid kemikaalivabu taimekaitse alternatiivseid abinõusid, juhul kui need 

võimaldavad vähemalt rahuldavat tõrjeefekti (Integreeritud…2014, § 78 lg 4).  

Insektitsiidide osakaal kogu turustatud taimekaitsevahenditest on perioodil 2012−2017 

vähenenud 3,9-lt protsendilt 3,6-ni, vaatamata sellele, on koguseid vaadates toimunud 

ikkagist 4 tonnine tarne kasv: 22 tonnilt 2012 ja 26 tonnini 2017 (KK2085….2018). 

Käesolevas töös keskendutakse alfa-tsüpermetriini sisaldavale insektitsiidile (Fastac 50 

EC) ja selle toimeainega putukatõrjevahendite osakaal on vähenenud sama ajavahemiku 

jooksul, kui perioodi algul oli ca 0,7 tonni, siis 2017. aastaks on langenud ca 0,3 tonnile 

(KK2085….2018).  

 

 

1. 2. 2. Püretroidide toime ja kasutamine 

 

Püretroidid on laialdaselt kasutatavad kontaktse toimega neurotoksilised insektitsiidid, 

millel on täheldatud ka repellentset mõju (Manda et al. 2013). Püretroidid on looduslike 

orgaaniliste insektitsiidide püretriinide sünteetilised analoogid, mida saadakse 

Chrysanthemum cinerariaefolium'i lilledest (Ensley 2018). Püretroidid häirivad 
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närviimpulsside normaalset ülekannet (Davies et al. 2007). Pinge suhtes tundlike 

Na+/K+-kanalite sulgumist aeglustatakse: elektriliselt erutuvate rakkude membraanid 

muutuvad püsivalt depolariseerituks ja tagajärgedeks võib-olla putuka surm, halvatus või 

sageli esinev knock-down efekt (Sonderlund, Bloomquist 1989; Ensley 2018).  

Püretroidid rühmitatakse nende toksikoloogiliste ja füüsikaliste omaduste põhjal kahte 

klassi (tabel 1) (Thatheyus et al. 2013). I tüübi püretroidid mõjutavad kesknärvi- ja 

perifeerset närvisüsteemi ning tekitavad neuroloogilise sündroomi, mis võib põhjustada 

värinaid, koordineerimatust, ülitundlikkust, nõrkust, krampe ja surma. II tüübi 

püretroidid mõjutavad kesknärvisüsteemi, mis kutsuvad esile koreoetoosi /süljeerituse 

sündroomi, mida iseloomustab hüperaktiivsus, värinad, süljevool ja 

koordinatsioonihäireid (Gupta, Crissman 2013). II tüübi püretroidid takistavad kloriidi 

suhtes tundlikke kanalite sulgumist ja see efekt võimendab püretroidide poolt tekitatud 

Na+-kanali vahendatud mürgistusnähte, milleks on halvatus ja knock-down efekt 

(Forshaw et al. 2000). Püretroidid on putukatele 2250 korda mürgisemad kui imetajatele, 

sest putukad on kehamõõtmetelt väiksemad ja madalama kehatemperatuuriga ning nende 

Na+-kanalid on tundlikumad (Bradberry et al. 2005).  

 

Tabel 1. Sünteetiliste püretroidide tüübid (Thatheyus et al. 2013) 

 

Tüüp I 

 

 

Tüüp II 

 

alletriin 

bifenthrin 

permetriin 

phenothrin 

resmetriin 

teflutriin 

tetrametriin 

tsühalotriin 

tsüpermetriin 

deltametriin 

fenvalerate 

fenpropatriin 

flutsütrinaat 

flumetriin 

fluvalinaat 

tralometriin 

 

I tüüpi püretroide kasutatakse peamiselt majapidamistes ja veterinaarravimites, II tüüpi 

püretroide kasutatakse lao-, kasvuhoone ja põllukahjurite tõrjeks (Thatheyus et al. 2013; 

Patel, Patil 2016). Püretroide kasutatakse putukkahjurite puhul, kes kuuluvad 

mardikaliste, nokaliste, kahetiivaliste, kiletiivaliste, liblikaliste, sihktiivaliste ja 

ripstiivaliste seltsidesse (Gajendiran, Abraham 2018).  
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Püretroidid on looduskeskkonnas stabiilsemad ja püsivamad kui nende looduslikud 

analoogid püretriinid, mis lagunevad päiksevalguse ja niiskuse mõjul kiiresti (Selamoglu 

2018). Püretroidide lagunemiskiirus sõltub mulla liigist, pH-st, orgaanilise aine 

sisaldusest, niiskusest, temperatuurist ja mullamikroobide aktiivsusest (Ismail et al. 

2012; Cycon et al. 2014; Cycon, Piatrowska-Seget 2016; Zhang et al. 2016). Cycon ja 

Piatrowska-Seget (2016) on kindlaks teinud, et sõltuvalt mulla liigist, püretroidi 

toimeainest ja algkontsentratsioonist jäävad poolestusajad steriliseerimata muldades 

vahemikku 5–105,3 päeva. Püretroidide poolestusaeg mullas väheneb mulla pH tõusuga 

(Zhang et al. 2016). Samuti vähendab insektitsiidi lagunemiskiirust temperatuuri ja 

niiskuse kasv. Ismail et al. (2012) tulemustest selgus, et tsüpermetriini poolestusaeg 

väheneb nii temperatuuri tõustes 25 oC–35 oC (5,9-lt nädalalt 3,2-le) kui ka 

niiskussisalduse suurenedes 40%-lt 60%-ni (6,6-lt nädalalt 2,5-le). Cycon et al. (2014) 

näitas korrelatsiooni mulla tekstuuri, orgaanilise aine sisalduse ja deltametriini 

lagunemise kiiruse vahel – mida madalam savi ja orgaanilise aine sisaldus mullas, seda 

kiirem on deltametriini lagunemine.  

 

 

1. 2. 3. Kokkupuude insektitsiidiga ja subletaalsed mõjud kasurputukatele 

 

Insektitsiidide kasutamisega põllul puutuvad kokku lisaks tõrjutavatele putukkahjuritele ka 

kasulikud mitte-sihtputukad, keda saab jagada nelja kategooriasse (Peter, Jacques 2018): 1) 

tolmeldajad (mesilased, liblikalised, kahetiivalised jt.); 2) röövlülijalgsed ja parasitoidid 

(jooksiklased, lepatriinulased, pehmekoorlased, lühitiiblased jt. mardikalised, 

võrktiivalised, ämblikulaadsed ja parasitoidsed kiletiivalised); 3) umbrohtu söövad putukad 

(poilased, kärsaklased jt.); 4) raipesööjad ja lagundajad, kes toituvad surnud loomadest või 

taimedest (raisamardiklased, sitiklased, hooghännalised, sipelgad jt.).  

Maapinnal tegutsedes võivad kasurputukad pestitsiidiga kokku puutuda, kas läbi otsese või 

kaudse kontakti. Otsene kontakt toimub vahetult töötlemise ajal kokkupuutel 

pritsimisvedeliku piiskadega, kaudne kontakt läbi saastunud pinnase, toidu või 

peremeesorganismi kaudu (Fernandes et al. 2010; Tooming et al. 2016). Kokkupuutel 

pestitsiidiga võib toime olla mitte-sihtorganismile kas letaalne või subletaalne (Desneux et 

al. 2007). Subletaalsete mõjudega on tegemist siis, kui pestitsiidiga kokkupuutel jääb isend 

ellu, kuid tema edasises arengus, bioloogias, füsioloogias ja käitumises võib esineda 
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mitmeid muutusi või häireid (Müller 2018). Kaasneda võivad häired putukate liikuvuses, 

navigeerimis- ja orienteerumisvõimes, toitumises, munemiskäitumises ja õppimisvõimes 

(Desneux et al. 2007). Enamikes pestitsiidide uuringutes on tähelepanu pööratud 

insektitsiidide letaalsetele mõjudele, kuigi subletaalsed mõjud võivad kasurputukate 

populatsioone kahjustada pikemas perspektiivis. Pestitsiidide kõrvalmõjude uurimisel 

kasurputukatele on suuremat tähelepanu pööratud kolmele putukate rühmale: 

tolmeldajatele, röövlülijalgsetele ja parasitoididele (Holland 2000).  

 

 

1. .2. 3. 1. Subletaalsed mõjud putukate lokomotsioonile 

 

Pestitsiidide subletaalsed kontsentratsioonid põhjustavad muutusi putukate lokomotoorses 

aktiivsuses (França et al. 2017). Kontsentratsioonist sõltuvalt tekib putukatel 

hüperaktiivsus, hüpoaktiivsus või knock-down efekt. Hüperaktiivsuse ehk üliaktiivsuse 

korral putukad liiguvad tavapärasest rohkem ja hüpoaktiivsuse ehk alaaktiivsuse korral on 

putukate liikumine pärsitud. Knock-down efekti võib määratleda kui mürgistust ja osalist 

halvatust, mis tavaliselt eelneb surmale (Wickham et al. 1974), ent sellest olekust võib 

taastuda (Donahue et al. 2015).  

Pestitsiidi ärritava mõju toimel on täheldatud, et näiteks püretroidse insektitsiidiga 

kokkupuutel kasvab osadel kasurputukatel liikumisaktiivsus (Wiles, Jepson 1994; Prasifka 

et al. 2008; Tooming et al. 2014). Prasifka et al. (2008) katsest selgus, et lühiajalisel 

kokkupuutel püretroidsete insektitsiidide subletaalsete kontsentratsioonidega suurenes 

jooksiklaste (Scarites quadriceps) kogu läbitud teepikkus, kui lambda-tsühalotriiniga 

töödeldud mardikatel oli läbitud vahemaa 75,5 m ja kontrollgrupil ainult 7,9 m, siis 

teflutriiniga töödeldud mardikad liikusid 30,9 m ning kontrollgrupp 21,2 m. Sarnaseid 

tulemusi sai Tooming et al. (2014), kes näitas, et süsi-ketasjooksiklaste (Platynus 

assimilis) lühiajalisel töötlemisel püretroidse insektitsiidi (toimeaine alfa-tsüpemetriin) 

subletaalsete kontsentratsioonidega, põhjustab 60−90 minutilist lokomotoorset 

hüperaktiivsust, millele järgneb pikajaline (> 24 h) lokomotoorne hüpoaktiivsus. 

Kõrgemate subletaalsete kontsentratsioonid põhjustasid jooksiklastel knock-down efekti 

(Tooming et al. 2014).  
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Vastupidiselt mardikatele, kellel täheldati lühiajalist hüperaktiivsust, on insektitsiidide 

mõjust mesilastele leitud, et püretroidsed ja neonikotinoidsed insektitsiidid vähendavad 

lokomotoorset aktiivsust (Teeters et al. 2012; Charreton et al. 2015; Ingram et al. 2015). 

Charreton et al. (2015) uuringus pandi esmakordselt tähele, et pärast ühekordset lühiajalist 

kokkupuudet püretroidsete insektitsiidide subletaalsete annustega, vähenes noorte 

mesilaste lokomotoorne aktiivsus. Kokkupuutes toimeaine tsüpermetriiniga vähenes 

keskmine läbitud teepikkus 71 ± 9% võrreldes kontrollgrupiga. Tau-fluvalinaadiga 

kokkupuutes oli mõju veelgi suurem, sest keskmine läbitud teepikkus vähenes 58 ± 10%. 

ning tetrametriini puhul vähenes läbitud vahemaa 48 ± 7%. Teeters et al. (2012) katses 

uuriti püretroidse (toimeaine tau-fluvalinaat) ja neonikotinoidse (toimeaine imidaklopriid) 

insektitsiidi erinevate subletaalsete kontsentratsioonide mõju töölismesilaste 

liikumisaktiivsusele ja mõlemal juhul olid töödeldud mesilaste keskmised läbitud 

teepikkused, vastavalt pestitsiidi toimeainele, ca 30% ja 50% lühemad võrreldes 

kontrolliga. Ingram et al. (2015) katsest selgus, et püretroidsete insektitsiididega 

(toimeained lambda-tsühalotriin ja esfenvaleraat) töödeldud mesilaste liikumisaktiivsus 

vähenes isegi 30−70% võrreldes kontrollgrupiga.  

Püretroidse insektitsiidiga kokkupuutel kasvab putukatel lisaks liikumisaktiivsusele ka 

ülemäärane puhastuskäitumine (James, Xu 2012). Katsest seitsetäpp-lepatriinuga 

(Coccinella septempunctata) selgus, et peale deltametriini toimeainega insektitsiidi 

pihustamist, suurenes katselooma lokomotoorne aktiivsus ja enda eest hoolitsemise 

sagedus (puhastuskäitumine) (Wiles, Jepson 1994). Suurenenud puhastuskäitumist tõdeti 

ka parasitoidide (Dendrocerus carpenteri ja Aphidius rhopalosiphi) puhul, kes puutusid 

kokku deltametriini jääkidega (Longley, Jepson 1996). Eeldatavasti on selline käitumine 

tingitud antud toimeainega insektitsiidi ärritavast toimest mardikale. Suurenenud 

liikuvusega seotud hoolduskäitumine arvatakse olevat refleksne toime, mis on algatatud 

putuka keha pinnal paiknevate kemoretseptorite ärritusega (Reingold, Camhi 1978). 

Selline ärritav toime võib põhjustada putukate liikumist töödeldud piirkondadest ära ja 

sellega seoses väheneb ka kasurputukate tõhusus kahjurite biotõrje seisukohast.  
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1. 2. 3. 2. Insektitsiidide subletaalsed mõjud putukate paljunemisele 

 

Insektitsiidide madalatel kontsentratsioonidel on kahjulik mõju kasulike putukate 

reproduktiivsusele (Teder, Knapp 2019). On leitud, et püretroidse insektitsiidiga 

(toimeaine lambda-tsühalotriin) töötlemisel subletaalsete kontsentratsioonidega, vähenes 

karukimalaste paljunemine 32–49% võrra (Ceuppens et al. 2015). Baron et al. (2017) 

täheldasid, et ka neonikotinoidsed pestitsiidid võivad oluliselt mõjutada kimalasperesid, 

kuna toimeaine tiametoksaamiga kokkupuutes vähenes emamesilaste arv 26% võrra. 

Whitehorn et al. (2012) söötmiskatsetest selgus, et neonikotinoidse insektitsiidiga 

(toimeaine imidaklopriid) töödeldud peredes vähenes emamesilaste tootmine 85% võrra. 

Sandrock et al. (2014) tõdesid, et kokkupuude neonikotinoidse insektitsiidiga põhjustas 

mesilaste järglaste vähenemist 50% ulatuses.  

Insektitsiididel on mõju ka parasitoidide paljunemisele. Empiirilisest uuringust selgus, et 

insektitsiidiga kokkupuutel vähenes parasitoididel järglaste saamine keskmiselt 28% 

(Teder, Knapp 2019). Põhjuseks toodi muutused järglaste sugulises jaotumises, sest 

insektitsiidiga kokkupuutunud emasisendid tootsid märkimisväärselt rohkem meessoost 

järglasi. Desneux et al. (2004) järgi püretroidi (lambda-tsühalotriin) madalad 

kontsentratsioonid vähendavad parasitoidide (Aphidius ervi) ovulatsiooni aktiivsust, mille 

tulemuseks on väiksem järglaste arvukus.  

Püretroidsetel insektitsiididel võib-olla ka positiivne mõju putukate paljunemisele ja 

arenemisele. Xiao et al. (2016) tulemustest selgus, et pärast kokkupuudet beeta-

tsüpermetriiniga pikenes aasia lepatriinu (Harmonia axyridis) munemisperiood ja suurenes 

viljakus, nii C1 kui ka C2 põlvkonnal. Kontrollgrupiga võrreldes pikenes C1 põlvkonna 

mardikatel ovulatsiooniperiood ca 2 päeva võrra (43 päeva asemel ca 46) ja munade arv 

emamardika kohta suurenes ca 50%. C2 põlvkonna ovulatsiooniperiood pikenes 

märkimisväärselt rohkem, ca 7 päeva (31 päeva asemel 38) ja viljakus suurenes võrreldes 

kontrolliga 62%.  
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1. 2. 3. 3. Insektitsiidide subletaalsed mõjud putukate toitumisele 

 

Insektitsiididel on putukate toitumiskäitumisele repellentne või deterrentne toime, mille 

tõttu on pärsitud putukate toitumine (Polonsky et al. 1989). Pestitsiidide repellentse toime 

tõttu on putukad toidust eemale tõrjutud, deterrentse toime tõttu väheneb tarbitava toidu 

kogus aga ka haistmisteravus, mis põhjustab häiringuid toiduotsingul (Polonsky et al. 

1989; Decourtye, Pham- Delegue 2002).  

Paljud läbiviidud uuringud püretroididega on näidanud nende pärssivat mõju mesilaste 

toitumisele (Thompson, Wilkins 2003; Ceuppens et al. 2015). Ceuppens et al. (2015) 

katses lambda-tsühalotriiniga vähenes karukimalaste (Bombus terrestris) suhkruvee 

tarbimine 36%. Suhkruvee väiksem tarbimine võib-olla põhjustatud püretroidi repellentsest 

toimest, mida Thompson ja Wilkins (2003) näitasid oma meemesilaste (Apis mellifera) 

söötmiskatses nii alfa-tsüpermetriini kui ka lambda-tsühalotriiniga, kus lambda-tsühalotriin 

põhjustas repellentsust 40% ja alpha-tsüpermetriin 80% katses osalenud mesilastel. 

Püretroidi tõrjuvat toimet on näidatud ka parasitoididel, nimelt Longley ja Jepsoni (1995) 

laboratoorses katses näidati negatiivset korrelatsiooni deltametriini kontsentratsiooni ja 

toidualas viibimise aja vahel parasitoidil Aphidius. rhopalosiphi.  

Püretroidi pärssivat mõju söömisele on näidanud Thornham et al. (2007), kus selgus, et 

lambda-tsühalotriin ja tsüpermetriin vähendavad lehetäide (Myzus persicae) tarbimist 

seitsetäpp-lepatriinudel (Coccinella septempunctata), vastavalt kuni 4,9 ja 3,4 korda. 

Samuti on leitud, et deltametriini subletaalsete kontsentratsioonide kasutamine pärssis 

oluliselt kiili (Coenagrion puella) vastsete röövtoidulist käitumist, mis ilmnes röövtoidu 

püüdmisel, saagile lähenemisel ja ründamisel (Kunce et al. 2017). Varasemad uuringud 

näitavad, et insektitsiidide subletaalsed mõjud võivad häirida ka lepatriinulaste 

toiduotsingut, vähendades nende tõhusust saagi leidmisel ja püüdmisel (Singh et al. 2004).  

Kuigi püretroididel peaks olema deterrentne või repellentne mõju putukate toitumisele, 

võib kirjandusest leida andmeid, et püretroidid ei mõjuta või suurendavad olulisel määral 

kasurite toitumist. Püretroidi alfa-tsüpermetriini repellentse toime puudumist 

meemesilastel on täheldanud Karise et al. (2007) oma tulemustes. Deterrentse toime 

puudumist näidati Teeters et al. (2012) uurimusest, kus vaadeldi püretroidi tau-fluvalinaadi 

mõju mesilaste toitumisele. Toft ja Jensen (1998) uurimustööst ilmnes, et püretroidi 
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tsüpermetriini ülimadalad doosid suurendasid emaste ämblikke Pardosa amentata 

toitumist.  

 

 

1. 3. Putukate insektitsiidi resistentsus 

 

Kuna taimekaitsevahendite kasutamise on jätkuvalt kasvamas, muutub arusaamine nende 

mõjust looduslikule keskkonnale üha olulisemaks (Laurance 2001). Vaja on mõista, kuidas 

pestitsiidid mõjutavad looduslikke populatsioone nii lühi- kui ka pikaajalises perspektiivis 

(Hmielowski 2017). On teada, et kahjuritel võib tekkida aja jooksul resistentsus laialdaselt 

kasutust leidvate taimekaitsevahendite suhtes (Hmielowski 2017). Resistentsuse 

kujunemise korral elab putukas üle pestitsiidi letaalse kontsentratsiooni, mis tavapäraselt 

peaks ta tapma (Hemingway et al. 2002).  

Insektitsiidi üldresistentsust on täheldatud mitmete putukate seas nagu näiteks harilik 

toakärbes (Musca domestica) (Gao et al. 2012), äädikakärbes (Drosophila melanogaster) 

(Daborn et al. 2007), jahumardikas (Tribolium castaneum) (Zhu et al. 2010), 

tubakakarilane (Bemisia tabaci) (Zhuang et al. 2010) ja kasvuhoonekarilane (Trialeurodes 

vaporariorum) (Kapantaidaki et al. 2018). Insektitsiidi resistentsust on uuritud 

kahjurputukatel, aga kasurputukatel pole seda varasemalt uuritud.  

 

 

1. 3. 1. Resistentsuse kujunemise mehhanismid 

 

Putukatel on teada neli peamist insektitsiidiresistentsuse kujunemise mehhanismi: 

käitumuslik resistentsus, kutiikula läbilaskvuse vähenemine, toimekoha tundetuks 

muutumine ja ainevahetuslik resistentsus (Saha 2016). Käitumuslikku resistentsust võib 

selgitada kui pärilikult omandatud käitumislaadi, mille abil putukas väldib kokkupuudet 

mürgiste ühenditega ja see võimaldab tal ellu jääda muidu mürgises ja surmavas 

keskkonnas (Sparks et al. 1989). Näiteks ripslane (Scirtothrips dorsalis) elab oma arengu 

ajal lehe pungade sees ning täiskasvanu staadiumisse jõudes lehe alumisel küljel, vältides 

seeläbi otsest kokkupuudet insektitsiididega (Saha, Mukhopadhyay 2013). Insektitsiidi 

vähenenud läbitungimine putukate kutiikula kaudu toimib samuti 

resistentsusmehhanismina, mis otseselt ei takista insektitsiidi sattumist putukasse, vaid 
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pikendab aega, mille jooksul insektitsiid jõuab sihtmärgini, see mehhanism vähendab 

detoksifitseerimissüsteemide ülekoormuse ohtu (Price 1991). Kutiikula läbilaskevõime 

vähenemine toimib paljude erinevate insektitsiide (organofosfaadid, karbamaadid ja 

püretroidid) resistentsusmehhanismina (Saha 2016). Toimekoha tundetuks muutumine, 

mida tuntakse ka knock-down resistance nimetuse all, on põhjustatud närvisüsteemi 

tundlikkuse vähenemisest, mis on seotud ühe või mitme knock-down resistentse 

mutatsiooniga Na+-kanalis. Mutatsioonid põhjustavad muutusi insektitsiidi toimekoha 

retseptorvalgus ja annavad püretroidide vastu nn toimekoha tundetuse (Sonderlund, 

Knipple 2003; Field et al. 2017). Seega on antud resistentsuse puhul tegemist geneetilise 

muutusega.  

 

 

1. 3. 2. Metaboolne ehk ainevahetuslik resistentsus 

 

Üks tähtsaim püretroidi resistentsuse eest vastutavatest mehhanismidest on metaboolne 

resistentsus ehk ainevahetuslik resistentsus, mis tekib detoksifitseerivate ensüümide 

suurenenud taseme tõttu (Ranson et al. 2011; Hargreaves et al. 2003). See on kõige enam 

levinud resistentsusetüüp (Kuusik et al. 1995), kus erinevate ensüümide abil 

detoksifitseeritakse hüdrofoobsed (näiteks organofosfaadid, kloororgaanilised ühendid, 

karbamaadid ja püretroidid) insektitsiidid hüdrofiilsemateks ja bioloogiliselt 

passiivsemateks ühenditeks, mis muudab nende eritumise putuka kehast kergemaks (Yu 

2014). Insektitsiidide detoksifikatsioon ehk mürkide eemaldamine organismist on seotud 

tsütokroom P450, karboksüülesteraasi ja glutatioon S-transferaasiga (Yu 2014).  

Detoksifikatsioon toimub kahe faasina: esmane ja sekundaarne (Saha 2016) I faas koosneb 

oksüdatsioonist, hüdrolüüsist ja redutseerimisest (Saha 2016). Kui I faasi metaboliidid on 

piisavalt polaarsed, siis väljutatakse nad kohe organismist, kuid enamjaolt tuleb 

metaboliitide polaarsust suurendada II faasis, kus nad konjugeeritakse mitmesuguste 

endogeensete ühenditega nagu suhkrud, sulfaadid, fosfaadid ja aminohapped (Saha 2016). 

I faasi reaktsioonide puhul peetakse oksüdatsiooni kõige olulisemaks ja sellega on seotud 

tsütokroom P450 (Saha 2016).  

Tsütokroom P450 puhul on tegemist ühe tähtsaima geenide kogumiga, mis on seotud nii 

eksogeensete kui ka endogeensete ühendite metabolismiga ning seda geeni superperekonda 



21 
 

esineb kõigis elusorganismides: imetajad, kalad, lülijalgsed, seened, taimed ja bakterid 

(Wiśniewska, Mazerska 2009; Liu 2012). Eksogeenseteks ühenditeks on näiteks ravimid, 

pestitsiidid, keemilised kantserogeenid, mutageenid ning endogeenseteks ühenditeks on 

hormoonid, rasvhapped, steroidid (Furge, Guengerich 2006; Liu et al. 2011). Tsütokroom 

P450 geenid kodeerivad P450 ensüüme, mida nimetatakse monooksügenaasiks (Yu et al. 

2000). Tsütokroom P450 monooksügenaasid on membraaniga kaetud hemoproteiinid, 

mille ülesandeks on kaitsta organismi võõrkemikaalide eest (Xianchun et al. 2000). On 

teada, et P450 monooksügenaasi aktiivsus on seotud peaaegu kõigi insektitsiidide 

metabolismiga, mis aktiviseerib mürkide detoksifikatsiooni (Wilkinson, Brattsten 1972; 

Agosin 1985). Insektitsiidi resistentsust on seostatud monooksügenaasi aktiivsuse 

suurenemisega, mis tuleneb P450 geenide konstitutiivselt suurenenud ekspressioonist, 

mida tuntakse ka üliekspressioonina (Berge et al. 1998). Ühe või mitme P450 geeni 

indutseerimine põhjustab putukates resistentsust insektitsiidi suhtes (Gong et al. 2013). 

Insektitsiidide suhtes resistentsetel indiviididel on mürkide detoksifikatsioon nii aktiivne, 

et insektitsiidi molekul metaboliseeritakse ja väljutatakse organismist enne molekulaarse 

sihtmärgini jõudmist (Taylor, Feyereisen 1996).  

Karboksüülesteraasid on ensüümid, mis hüdrolüüsivad fosforhappe ja karbamiidide estreid, 

lagundades nad alkoholiks ja happeks (Kuusik et al. 1995). Nad lagundavad mitmeid 

fosfororgaanilisi ühendeid, karbamaade ja mõnda püretroidi (Saha 2016). Resistentsus 

mitmetele fosfoorgaanilistele ja karbamaadi ühenditele tulenebki karboksüülesteraaside 

aktiivsuse tõusust (Kuusik et al. 1995).  

Glutatioon S-transferaasid on ensüümid, mis kuuluvad multifunktsionaalsete rakusiseste 

ensüümide perekonda, mis on seotud insektitsiidide metabolismiga transportides 

lipofiilseid ühendeid (Saha 2016). On leitud, et glutatioon S-transferaasi ensüümi 

üliekspressioon põhjustab insektitsiidiresistentsuse teket (Che-Mendoza et al. 2009).  

 

 

1. 3. 3. Konstitutiivne ja indutseeritud resistentsus 

 

Evolutsioonilisest vaatenurgast on olemas kahte tüüpi pestitsiidi resistentsuse tekkimise 

vormi: konstitutiivne ja indutseeritud. Konstitutiivne resistentsus, mis on putukatel väga 

levinud, areneb mitme põlvkonna jooksul (Hmielowski 2017) ja tekib läbi fenotüübilise 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wi%C5%9Bniewska%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19928582
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mazerska%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19928582
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plastilisuse, kus organism on võimeline kiirelt muutma oma fenotüüpi vastavalt 

keskkonnatingimuste muutustele (Schlichting, Pigliucci 1998; Whitman, Agrawal 2009). 

Vastuseks uudsele keskkonnale muudetakse vormi, olekut, liikuvust või aktiivsust (West- 

Eberhard 2003¸Whitman, Agrawal 2009). Kiiresti muutuvates keskkonnatingimustes on 

plastilisus organismi kohanemisprotsessis kriitilise tähtsusega, nii indiviidide tunnuste 

väljendumisel kui ka populatsioonide arengul (Hua et al. 2013).  

Indutseeritud ehk adaptiivne resistentsus tekib fenotüübilise plastilisuse kaudu ühe 

põlvkonna jooksul (Hmielowski 2017). Hua et al. (2013) täheldasid esimestena, et levinud 

insektitsiidide subletaalsed kontsentratsioonid võivad sama põlvkonna jooksul põhjustada 

kahepaiksetel (Lithobates sylvaticus) indutseeritud resistentsust. Nimelt avastasid nad, et 

kahepaiksete embrüote ja vastsündinud kulleste kokkupuude insektitsiidi (toimeaine 

karbarüül) subletaalsete kontsentratsioonidega varajases arengujärgus, suurendas hilisemas 

elus nende vastupanuvõimet sama insektitsiidi letaalsete kontsentratsioonide suhtes. Antud 

Hua et al. (2013) katses arenes indutseeritud resistentsus välja ainult neil populatsioonidel, 

kes asusid põllumajanduslikest aladest ca 800 meetrit eemal, samas kui populatsioonidel, 

kes asusid vahetus läheduses põllumajanduslike aladega, indutseeritud resistentsuse teket 

ei täheldatud. Seega võiks eeldada, et indutseeritud resistentsuse teke on tõenäolisem 

nendes populatsioonides, kes ei puutu pidevalt kokku insektitsiididega, samas kui 

konstitutiivne resistentsus on tõenäolisem populatsioonides, kes on järjepidevalt kokku 

puutunud insektitsiididega (Hua et al. 2013).  

Indutseeritud insektitsiidi resistentsuse teket võivad mõjutada kolm tegurit: insektitsiidi 

kontsentratsioon, kokkupuute aeg ja populatsiooni varasemad kokkupuuted 

taimekaitsevahendiga (Hua et al. 2013). Esialgsed subletaalsed kokkupuuted on olulised, 

sest need võivad mõjutada organismi võimet insektitsiidi detoksifitseerida (Hua et al. 

2013). Katsetega on näidatud, et madalamad insektitsiidi kontsentratsioonid kutsuvad esile 

detoksifikatsiooni protsessis osalevate ensüümide üliekspressionismi, mille kaudu 

saavutatakse suurem vastupanuvõime pestitsiididele (Hua et al. 2013). Hua et al. (2013) 

näitas, et väga madalad insektitsiidi kontsentratsioonid indutseeritud resistentsust 

kahepaiksetel esile ei kutsu, samas kõrged subletaalsed kontsentratsioonid ületavad 

organismide võime ensüüme ülereguleerida (Georghiou 1990).  

  

https://pubs.acs.org/author/Georghiou%2C+George+P.
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

2. 1. Katseloomad 

 

Katsed viidi läbi kirju-ketasjooksikutega, keda esineb arvukalt põllumaadel (Bukejs et. al. 

2009) ja niitudel (Baranova et. al. 2018). Katsemardikad koguti 2017. aasta sügisel Lõuna-

Eesti põlluservadest nende looduslikest talvituspaikadest. Mardikaid hoiustati mullaga 

täidetud plastkarpides külmkapis +5 °C juures. Kolm päeva enne katsete algust hoiti 

mardikaid toatemperatuuril (20 oC). Neid toideti kahetiivaliste vastsete püreestatud 

massiga (0,15g) ja joogiks anti puhast vett.  

 

 

2. 2. Katse kirjeldus 

 

Katsed viidi läbi 2018. aastal Eesti Maaülikooli sensoorse füsioloogia laboris. Mardikate 

töötlemiseks kasutati püretroidi Fastac 50 EC (toimeaine alfa-tsüpermetriin) erinevaid 

subletaalseid kontsentratsioone. Jooksiklasi töödeldi kaks korda nädalaste vahedega. 

Esimesel nädalal töödeldi katsemardikaid 0,01 mg/L; 0,1 mg/L ja 1 mg/L toimeaine 

lahuste kontsentratsioonidega. Teisel nädalal töödeldi jooksiklasi 10 mg/L või 1 mg/L 

toimeaine lahuste kontsentratsioonidega. Töötlemiseks kasutati sissekastmismeetodit: 

katsealused mardikad uputati 5 sekundiks töötluslahusesse. Kontrollgrupi mardikaid 

mõjutati samal viisil destilleeritud veega. Katsed viidi läbi 100 isendiga, igas töötlusgrupis 

oli katseloomade arv 20.  

Töötluse järgselt asetati katseloomad ühekaupa niiske filterpaberiga vooderdatud Petri 

tassidesse, mille läbimõõt oli 55 mm. Seejärel asetati Petri tassid kontrollitud tingimustega 

ruumi, kus temperatuur oli 22 oC ja valgustihedus 0,9 klux. Mardikate liikumist filmiti 

USB-veebikaameratega kasutades selleks programmi Debut Video Capture (NCH 

Software, USA). Katsete vahepeal hoiustati mardikaid niiske filterpaberiga vooderdatud 

Petri tassides.  
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2. 4. Andmetöötlus ja statistiline analüüs 

 

Salvestatud videofaile analüüsiti kasutades arvutitarkvara EthoVision XT 11 (Noldus 

Information Technology, Wageningen, Holland), mõõtes mardikate poolt läbitud tee 

pikkusi. Fastac 50 EC subletaalsete mõjude hindamiseks kirju-ketasjooksikute 

lokomotoorsele aktiivsusele kasutati korduvmõõtmiste dispersioonanalüüsi ANOVA, post-

hoc testi LSD ja paarilist t-testi. Katseandmete analüüsil kasutati Microsoft Excel 2016 

(Microsoft Corp., USA 2013) ja STATISTICA 13.3 (Starsoft, Inc., USA 2013).  
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3. TULEMUSED 

 

3. 1. Taastumine püretroidi Fastac 50 EC mürgistusest 

 

Vahetult pärast töötlust püretroidse insektitsiidi Fastac 50 EC subletaalsete 

kontsentratsioonidega olid kõigi töödeldud mardikate lokomotoorsed aktiivsused erinevad 

kontrollist (joonis 1). Erinevused kontrollist olid täheldatavad kuuel päeval pärast 

püretroidiga töötlemist. Katse seitsmendaks päevaks oli kirju-ketasjooksiklaste 

lokomotoorne aktiivsus taastunud ja kontrolliga võrreldes statistiliselt oluline erinevus 

puudus.  

 

 

Joonis 1. Püretroidi Fastac 50 EC mõju kirju-ketasjooksiku poolt läbitud teepikkusele. Tärnidega on 

tähistatud erinevus kontrollist (paariline t-test; p<0,05).  

 

 

3. 2. Püretroidi töötluse (10 mg/L) mõju lokomotoorsele aktiivsusele 

 

Fastac 50 EC-ga töödeldud ja kontrollrühma lokomotoorset aktiivsust filmiti esimesel 

päeval vahetult pärast töötlust ja töötlemisele järgneval päeval. Vahetult pärast töötlust 

filmiti 4 tunni ja teisel päeval 2 tunni vältel. Seitse päeva pärast algset töötlust toimus 

* 

* 

* 
* 

* 

* 

* 

* 

* 
* 

* 

* * * 

* 
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järeltöötlus, millele järgnes filmimine sama graafiku alusel. Lokomotoorse aktiivsuse 

näitajana kasutati mardikate poolt kogu läbitud keskmisi teepikkusi.  

Vahetult pärast esimest töötlust Fastac 50 EC (toimeaine kontsentratsioonidega 0,01 mg/L; 

0,1 mg/L; 1 mg/L) muutusid kirju-ketasjooksiklased hüperaktiivseteks (joonis 2). Nende 

poolt läbitud teepikkused oli pikemad ja erinesid statistiliselt olulisel määral kontrollrühma 

mardikatest. Veega töödeldud jooksiklaste kogu läbitud keskmiseks teepikkuseks nelja 

tunni jooksul oli 1,87 m. Toimeaine kontsentratsiooniga 0,01 mg/L töödeldud mardikad 

läbisid võrreldes kontrolliga ca 5,9 korda pikema vahemaa (11,05 m), kontsentratsiooniga 

0,1 mg/L oli läbitud teepikkus ca 6,5 korda pikem (12,24 m) ja kõige kangema 

kontsentratsiooniga läbisid katsemardikad ca 8,7 korda pikema maa (16,72 m) kui 

kontrollmardikad.  

 

Joonis 2. Püretroidiga Fastac 50 EC töödeldud mardikate lokomotoorne aktiivsus vahetult pärast esimest ja 

teist töötlust (teine töötlus insektitsiidi kõrge kontsentratsiooniga). Tähed tulpade kohal tähistavad 

statistiliselt usaldusväärset erinevust erinevate kontsentratsioonide vahel (ANOVA, LSD Fisher test; p<0,05; 

N=20). Vertikaaljooned näitavad keskmist standardviga. Tärnidega on tähistatud usaldusväärsed erinevused 

esimese ja teise töötluse vahel (paariline t-test).  
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Katse teisel päeval, 24 h peale töötlust, olid Fastac 50 EC töödeldud katsemardikatel kogu 

läbitud keskmised teepikkused kahe tunni jooksul mõnevõrra väiksemad, ent ei erinenud 

statistiliselt olulisel määral kontrollrühmast (joonis 3). Kui kontrollgrupi mardikad läbisid 

keskmiselt 3,32 m, siis sõltuvalt alfa-tsüpermetriini kontsentratsioonist olid insektitsiidiga 

töödeldud gruppides vahemaad 0,6–0,9 korda lühemad. Nõrgima toimeaine 

kontsentratsiooniga töötlusrühmas läbisid kirju-ketasjooksiklased 2,43 m; keskmise 

kontsentratsiooni korral oli läbitud vahemaaks 3,23 m ja kangeima kontsentratsiooniga 

liikusid katseloomad kokku 2,06 m.  

 

 

Joonis 3. Püretroidiga Fastac 50 EC töödeldud mardikate lokomotoorne aktiivsus 24 h pärast esimest ja teist 

töötlust. Tähed tulpade kohal tähistavad statistiliselt usaldusväärset erinevust erinevate kontsentratsioonide 

vahel (ANOVA, LSD Fisher test; p<0,05; N=20). Vertikaaljooned näitavad keskmist standardviga. Tärnidega 

on tähistatud usaldusväärsed erinevused esimese ja teise töötluse vahel (paariline t-test).  

 

Teise nädala töötlus insektitsiidiga (toimeaine kontsentratsiooniga 10 mg/L) põhjustas 

kirju-ketasjooksiklastel lokomotoorset hüpoaktiivsust (joonis 2). Võrreldes 

kontrollrühmaga, kelle kogu läbitud keskmiseks teepikkuseks nelja tunni jooksul oli 3,52 
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m, jäid töödeldud mardikate läbitud teepikkused vahemikku 0,44–0,96 m. 24 h pärast 

töötlust, esines neil jooksiklastel, keda oli eeltöödeldud püretroidi lahustega 0,01 ja 0,1 

mg/L, endiselt hüpoaktiivsus (joonis 3). Kui kontrollgrupi mardikad läbisid töötlusele 

järgneval päeval 2,73 m, siis töödeldud mardikate kogu läbitud keskmine teepikkus kahe 

tunni vältel jäi vahemikku 0,95–2,06 m.  

 

 

3. 3. Püretroidi töötluse (1 mg/L) mõju lokomotoorsele aktiivsusele 

 

Pärast esmast töötlust Fastac 50 EC (toimeaine kontsentratsioonidega 0,01 mg/L; 0,1 

mg/L; 1 mg/L) muutusid kirju-ketasjooksiklased hüperaktiivseteks (joonis 4). Nende poolt 

läbitud teepikkused olid pikemad ja erinesid statistiliselt olulisel määral kontrollrühmast. 

Nelja tunni jooksul läbisid kontrollgrupi mardikad keskmiselt 5,79 m. Toimeaine 

kontsentratsiooniga 0,01 mg/L töödeldud mardikad läbisid võrreldes kontrolliga ca 2,8 

korda pikema vahemaa (16,45 m), kontsentratsiooniga 0,1 mg/L oli läbitud teepikkus ca 

3,1 korda pikem (18,26 m) ja kõige tugevama toimeaine kontsentratsiooniga 1 mg/L 

läbisid katsemardikad ca 3,5 korda pikema maa (20,38 m) kui kontrollmardikad.  
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Joonis 4. Püretroidiga Fastac 50 EC töödeldud mardikate lokomotoorne aktiivsus vahetult pärast esimest ja 

teist töötlust (teine töötlus insektitsiidi madalama kontsentratsiooniga). Tähed tulpade kohal tähistavad 

statistiliselt usaldusväärset erinevust erinevate kontsentratsioonide vahel (ANOVA, LSD Fisher test; p<0,05; 

N=20). Vertikaaljooned näitavad keskmist standardviga. Tärnidega on tähistatud usaldusväärsed erinevused 

esimese ja teise töötluse vahel (paariline t-test).  

 

24 h pärast esimest töötlust olid kõik katsemardikad hüpoaktiivsed (joonis 5). Nõrgeima 

kontsentratsiooniga mardikatel vähenes kogu läbitud keskmine teepikkus kahe tunni 

jooksul mõnevõrra, ent ei erinenud statistiliselt olulisel määral kontrollrühmast. Kui 

kontrollgrupi mardikad läbisid keskmiselt 3,8 m, siis sõltuvalt alfa-tsüpermetriini 

kontsentratsioonist olid insektitsiidiga töödeldud gruppides vahemaad 0,4–0,5 korda 

lühemad. Nõrgima toimeaine kontsentratsiooniga töötlusrühmas läbisid kirju-

ketasjooksiklased 1,95 m, keskmise kontsentratsiooni korral oli läbitud vahemaaks 1,64 ja 

kangeima kontsentratsiooniga liikusid katseloomad kokku 1,88 m.  
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Joonis 5. Püretroidiga Fastac 50 EC töödeldud mardikate lokomotoorne aktiivsus 24 h pärast esimest ja teist 

töötlust. Tähed tulpade kohal tähistavad statistiliselt usaldusväärset erinevust erinevate kontsentratsioonide 

vahel (ANOVA, LSD Fisher test; p<0,05; N=20). Vertikaaljooned näitavad keskmist standardviga. Tärnidega 

on tähistatud usaldusväärsed erinevused esimese ja teise töötluse vahel (paariline t-test).  

 

Nädal pärast esimest töötlust töödeldi katseloomi Fastac 50 EC kontsentratsiooniga 1 

mg/L, mis põhjustas neil kirju-ketasjooksiklastel hüperaktiivsust, keda oli eelnevalt 

töödeldud veega ja nõrgima lahuse kontsentratsiooniga (0,01 mg/L) (joonis 4). Võrreldes 

kontrollgrupiga, kelle kogu läbitud keskmine teepikkus oli 8,04 m, suurenes neis kahes 

töötlusgrupis kogu läbitud vahemaa vastavalt 2,5 ja 2,3 korda (vastavalt 20,76 m ja 19,07 

m). Kahel tugevama insektitsiidi kontsentratsiooniga eeltöödeldud grupil (0,1 ja 1 mg/L) ei 

täheldatud statistiliselt olulist erinevust lokomotoorses aktiivsuses kontrollrühma 

mardikatest, kuigi nende poolt läbitud vahemaad olid suuremad. Võrreldes kontrollgrupiga 

läbisid 0,1 mg/L toimeaine kontsentratsiooniga töödeldud mardikad 18,26 m (1,6 korda 

pikem vahemaa) ja 1 mg/L kontsentratsiooniga töödeldud loomad läbisid 10,23 m (1,2 

korda pikem vahemaa).  
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24 h peale järeltöötlust oli kõik püretroidiga töödeldud katsemardikad hüpoaktiivsed 

(joonis 5). Kui kontrollgrupi mardikad läbisid töötlusele järgneval päeval 3,6 m, siis 

töödeldud mardikate kogu läbitud keskmine teepikkus jäi vahemikku 1,40–1,75m.  
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4. ARUTELU 

 

Käesolevas töös uuriti esmakordselt insektitsiidi Fastac 50 EC subletaalsete 

kontsentratsioonide mõju röövlülijalgse kirju-ketasjooksiku indutseeritud insektitsiidi 

resistentsuse tekkele. Varasemalt pole indutseeritud resistentsust kasurputukate seas 

uuritud.  

Vahetult pärast algtöötlust Fastac 50 EC toimeaine kontsentratsioonidega (0,01 mg/L; 0,1 

mg/L; 1 mg/L), muutusid kirju-ketasjooksiklased hüperaktiivseteks, insektitsiidiga kokku 

puutunud mardikate läbitud kogu keskmised teepikkused olid kontrollrühmaga võrreldes 

tunduvalt pikemad ja erinesid statistiliselt olulisel määral. Samalaadset üliaktiivsuse 

esinemist jooksiklaste seas, vahetult pärast püretroidiga töötlust, on täheldanud ka Prasifka 

et al. (2008), Tooming et al. (2014) ja Merivee et al. (2015) oma katsetes. Hüperaktiivsus 

võib-olla põhjustatud atsetüülkoliinesteraas (AChE) ensüümi inhibeerimisest, mis on 

vajalik närvirakkude normaalseks toimimiseks, sest lagundab neurotransmitter 

atsetüülkoliini (Pekar 2013). Atsetüülkoliinesteraasi pärssimine pestitsiidi poolt, võib esile 

kutsuda hüperaktiivsuse ja üldist häiret kogu närvisüsteemis ning põhjustada surma (Pekar 

2013). Teise teooria kohaselt takistavad püretroidid kloriidi suhtes tundlikke kanalite 

sulgumist ja see efekt võimendab püretroidide poolt tekitatud Na+kanali vahendatud 

mürgistusnähte (Forshaw et al. 2000). Mardikate hüperaktiivsus võib-olla põhjustatud ka 

püretroidide detoksifikatsioonist (Agosin 1985; Wood et al. 1993).  

Kirju-ketasjooksikute taastumine insektitsiidi poolt põhjustatud mürgistusnähtudest sõltus 

nii Fastac 50 EC toimeaine kontsentratsioonist kui ka töötlusele järgnenud ajast. Tavaliselt 

taastuvadki mürgistuse saanud mardikad mõne päeva jooksul subletaalsetest 

kontsentratsioonidest põhjustatud nähtustest, milleks võivad olla lokomotoorne hüper- ja 

hüpoaktiivsus, paralüüs, knock-down (Kunkel et. al. 2001; Donahue et al. 2015; Merivee et 

al. 2015). Antud magistritöö tulemused on kooskõlas kirjanduse andmetega. Sõltumata 

püretroidi kontsentratsioonist oli kirju-ketasjooksiklaste lokomotoorne aktiivsus taastunud 

vähemalt katse seitsmendaks päevaks.  

Teine töötlus Fastac 50 EC kangeima kontsentratsiooniga (10 mg/L), mis toimus nädal 

aega pärast algtöötlust, põhjustas mardikatel vahetult pärast insektitsiidiga kokkupuudet 

https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Atset%C3%BC%C3%BClkoliinesteraas&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/wiki/Atset%C3%BC%C3%BClkoliin
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Atset%C3%BC%C3%BClkoliinesteraas&action=edit&redlink=1
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hüpoaktiivsust, mida täheldati ka järgneval päeval. Esimesel päeval olid mardikad osaliselt 

halvatud või lebasid enamuse ajast selili maas. Sellist seisundit teatakse knock-down 

efektina, mis tuleneb püretroidide liigsest stimuleerivast mõjust sensoorsetele närvidele, 

takistades normaalset info vahetust kesknärvisüsteemi suunas (Wickham et al. 1974; Sfara 

et al. 2006). Knock-down mõju võib-olla lühiajaline (< 2 h) või pikemaajaline (> 24 h) 

sõltuvalt insektitsiidi toimeainest ja kontsentratsioonist (Tooming et al. 2014; Tooming et 

al. 2017 ).  

Pestitsiidi poolt põhjustatud hüper- ja hüpoaktiivsusega kaasneb jooksiklastel rida 

negatiivseid efekte nii termoregulatsioonivõimele, toitumisele kui ka 

põgenemiskäitumisele, mis kokkuvõttes vähendab nende biotõrje efektiivsust. Merivee et 

al. 2015 näitas, et püretroidiga kokkupuutel hüperaktiivseks muutunud jooksiklaste 

käitumuslik termoregulatsioonivõime vähenes drastiliselt, nad ei osanud eristada letaalselt 

kõrgeid temperatuure ohututest temperatuuridest. Sellest võib järeldada, et looduses 

hukkuksid arvatavasti sarnases hüperaktiivses seisundis olevad jooksiklased 

ülekuumenemise tõttu (Heinrich 1993). Toidu tarbimise vähenemist on näidatud, nii hüper- 

kui ka hüpoaktiivsetel mardikatel. (Tooming et al. 2017; Rannakivi 2018). Tarbitud toidu 

kogusest sõltub omakorda jooksiklaste viljakus (Knapp, Uhnava 2014) ning vastsete ja 

valmikute eluiga (Young 2008), piiratud toidu tarbimisel mõlemad näitajad vähenevad. 

Putukate kaitsestrateegiad, nagu näiteks põgenemine, põhinevad liikumisvõimel ja seega 

vähenenud liikumisaktiivsus või knock-down seisund, suurendavad võimalust jooksiklasel 

ise sattuda teiste röövtoiduliste loomade ohvriks (Kunkel et. al. 2001; Pekar 2013). 

Hüperaktiivsuse korral võib suureneda putukate liikumine insektitsiidiga töödeldud 

pindadel, mis kiirendab insektitsiidi surmavate kontsentratsioonide omandamist (Kennedy 

1947). Samuti võib üliaktiivsus põhjustada mardikate liikumist pestitsiidiga töödeldud 

piirkondadest ära (Reingold, Camhi 1978).  

Käesolev töö viitab esimest korda kasurputuka insektitsiidi resistentsuse tekkele. Teine 

töötlus Fastac 50 EC nõrgema kontsentratsiooniga (1 mg/L), näitas tugevama algtöötluse 

(0,1 ja 1 mg/L) suhtes indutseeritud resistentsust, kuna insektitsiidil puudus mõju 

mardikate liikumisaktiivsusele. Kindlalt ei saa väita, mis ensüümid täpselt põhjustavad 

jooksiklaste indutseeritud resistentsust, sest seda pole veel antud putukarühmal uuritud, aga 

võib oletada, et jooksiklaste insektitsiidi resistentsus võib-olla põhjustatud kolme ensüümi 

poolt: tsütokroom P450, karboksüülesteraas ja glutatioon S-transferaas (Yu 2014).  
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Varasemalt Fastac 50 EC toimeaine nõrgemate kontsentratsioonidega eeltöödeldud 

mardikad olid vahetult pärst teist töötlust (1 mg/L) hüperaktiivsed ja neil ei avaldunud 

indutseeritud insektitsiidi resistentsust. Toetudes Hua et al. (2013) uurimustööle 

kahepaiksetega, olid antud kontsentratsioonid liiga nõrgad insektitsiidiresistentsuse 

indutseerimiseks. Indutseeritud pestitsiidiresistentsuse ilmingud olid kadunud 24 h pärast 

töötlust, kus sõltumata algtöötlusest olid kõik jooksiklased hüpoaktiivsed. Kirjanduse 

andmetel on meie kahe töötluse vahe piisav, et mardikatel tekiks indutseeritud resistentsus. 

Poupardini et al. (2008) katsetes sääsega (Aedes aegypti) saavutati vastupanuvõime 

insektitsiidi suhtes 24 h jooksul, kuid enamasti kujuneb see siiski välja ühe põlvkonna 

jooksul (Hua et al. 2013; Hmielowski 2017). Siiani läbiviidud uuringud on keskendunud 

ainult vastsejärkudele. Näidatud on, et kokkupuude insektitsiidi subletaalsete 

kontsentratsioonidega varajases arengujärgus, suurendab nende vastupanu võimet sama 

insektitsiidi letaalsete kontsentratsioonide suhtes hilisemas elus. Valmikute indutseeritud 

resistentsust ei ole seni uuritud.  
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva magistritöö teoreetilises osas antakse ülevaade jooksiklaste poolt pakutavatest 

ökosüsteemi teenustest, tuuakse välja insektitsiidide subletaalsed mõjud kasurputukatele ja 

kirjeldatakse insektitsiidi resistentsuse tekkimist putukatel. Käesoleva töö eesmärk oli 

mõõta püretroidse insektitsiidi Fastac 50 EC subletaalsete kontsentratsioonide mõju kirju-

ketasjooksiku (Anchomenus dorsalis) lokomotoorsele aktiivsusele pärast esimest ja teist 

töötlust. Lokomotoorse aktiivsuse põhjal hinnati indutseeritud pestitsiidi resistentsuse 

tekkimist jooksiklastel. Käesolev töö on esimene, kus uuritakse indutseeritud resistentsuse 

tekkimist kasurputukate seas.  

Katsed viidi läbi kirju-ketasjooksikutega. Katsemardikate töötlemiseks kasutati 

püretroidset insektitsiidi Fastac 50 EC (toimeaine alfa-tsüpermetriin) ning neid töödeldi 

kaks korda nädalaste vahedega. Esimesel nädalal töödeldi kõiki katseloomi 0,01 mg/L; 0,1 

mg/L ja 1 mg/L toimeaine lahuste kontsentratsioonidega, nädal hiljem 10 mg/L või 1 mg/L. 

Töötlemisel kasutati sissekastmismeetodit, kus katsealused mardikad uputati 5 sekundiks 

lahusesse. Insektitsiidiga töödeldud jooksiklaste käitumist videofilmiti vahetult pärast igat 

pestitsiidi töötlust ja 24 h pärast töötlust.  

Katsetulemustest selgus, et vahetult pärast esimest töötlust erinevate subletaalsete 

toimeaine kontsentratsioonidega (0,01; 0,1 ja 1 mg/L ) esines jooksiklastel lokomotoorne 

hüperaktiivsus. Nädal aega hilisem töötlus toimeaine tugeva kontsentratsiooniga (10 

mg/L), põhjustas katsemardikatel hüpoaktiivsust ning töötlus toimeaine nõrgema 

kontsentratsiooniga (1 mg/L), näitas tugevama algtöötluse (0,1 ja 1 mg/L) suhtes 

indutseeritud resistentsust, kuna insektitsiidil puudus mõju kirju-ketasjooksiklaste 

liikumisaktiivsusele. Nõrgemate algkontsentratsioonidega töötlus põhjustas kirju-

ketasjooksiklastel hüperaktiivsust, seega on antud kontsentratsioonid liiga nõrgad 

insektitsiidiresistentsuse indutseerimiseks. Sõltumata algtöötlusest olid kõik katses 

osalenud jooksiklased 24 h pärast teist töötlust hüpoaktiivsed.  

Antud uurimustöö katsetulemused viitavad esimest korda kasurputuka insektitsiidi 

resistentsuse tekkele, seega leidis esimene hüpotees kinnitust. Katsetulemused näitasid, et 
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kokkupuude insektitsiidi subletaalsete kontsentratsioonidega põhjustas muutusi kirju-

ketasjooksiklaste lokomotoorses aktiivsuses, seega teine hüpotees leidis samuti kinnitust.  

Edaspidise uurimustöö käigus tuleks selgitada, kas indutseeritud pestitsiidi resistentsust 

jooksiklastel võivad esile kutsuda teised insektitsiidiklassid (neonikotinoidid, 

fosfororgaanilised ühendid). Selgitamist vajab ka pestitsiidi ristresistentsuse tekke 

võimalikkus jooksiklastel.   
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