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Mida mesinik ootab taimekasvatajalt 

1. Taimekaitsetöödest teavitamine 

 

Mesiniku kohustus: 

Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad 
nõuded (Põllumajandusministri määrus 05.12.2011) 

§4 (7) Kui isik on teavitanud taimekaitsevahendi kasutajat oma mesila 
olemasolust, teavitab taimekaitsevahendi kasutaja kavandatavast 
taimekaitsetööst vähemalt 48 tundi enne taimekaitsevahendiga pritsimise 
alustamist seda isikut, kelle mesipuud asuvad kuni kahe kilomeetri kaugusel 
põllust, kus taimekaitsevahendit kavatsetakse kasutada. 



• PRIA põllumassiivide veebikaart 

 



Eraisikute ja FIE-de andmed puuduvad! 



Mida mesinik ootab taimekasvatajalt 

2. Taimekaitsevahendeid kasutataks õigeaegselt. 

  

Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad 
nõuded (Põllumajandusministri määrus 05.12.2011) 

   (5) Taimekaitsevahendit on keelatud pritsida, kui tuule kiirus 

on üle 4 m/s, /…/Pritsimisel arvestatakse tuule suunda lähedal 
asuvate ehitiste ning aia-, põllu- ja metsakultuuride suhtes, et 

hoida ära nende võimalik saastumine taimekaitsevahendiga. 

 



• (6) Töölahuse tugeva õhku hajumise vältimiseks on keelatud 
taimekaitsevahendit pritsida, kui õhutemperatuur on üle 
25 °C. Pritsimisest ülejäänud töölahust ei jäeta 
taimekaitseseadme paaki, vaid see lahjendatakse 

mitmekordselt veega ja pritsitakse hajutatult põllule. 

 
• (8) Taimekaitsevahendit on keelatud pritsida alal, millel on 

õitsvaid taimi, välja arvatud juhul, kui taimekaitsevahendi 
pakendi märgistusel on märge, et seda võib kasutada taimede 
õitsemise ja mesilaste lendluse ajal. 



Õige ja ohutu aeg rapsi pritsimisel 



Kui mürgine on taimekaitsevahend? 

• Herbitsiidi (glüfosaadi) mõju mesilastele 
• Akuutne oraalne : LD50: 100 µg /mesilane 

• Kontaktne: LD50: > 100 µg /mesilane 
Ohtu mesilasele näitab ohukoefitsient HQ 

HQ= kulunorm (g/ha)/suukaudne LD50 (toimeainet μg-des mesilase 
kohta) 

Juhul kui HQ <50, loetakse risk mesilastele madalaks ja täiendavaid 
katseid ei tehta 

Eestis glüfosaadi kulu max 2891 g/ha 

HQ =2891/100 = 28,91 

Glüfosaadi kasutamisel tekkivat ohtu mesilasele loetakse madalaks 
Allikas: põllumajandusamet, R.Reiman etekanne: Glüfosaadi mõju keskkonnale, 2010.a. 

 



 

Alfa-tsüpermetriin (Fastac) 

 
• Akuutne oraalne :LD50: 0,059 µg /mesilane 

• Kontaktne:LD50: > 0,033 µg /mesilane 

 

Eestis alfa-tsüpermetriini kulu max 15 g/ha 

HQ =15/0,059 = 254 

 

 



Kuidas TKV mõjub mesilasele? 

 Tiametoksaam (Actara 25 WG, Eforia 65 ZC ) on teise 
põlvkonna neonikotinoid, toimeaine levib lehtedesse 
ja võrsetesse taimemahlaga. Kahjurid hävivad kui 
toode jõuab nende seedetrakti, blokeerides 
närviimpulsside ülekanded kesknärvisüsteemis. 

 Tiaklopriid (Proteus) imendub translaminaarselt 
taime kudedesse  ning levib taimes koos 
taimemahladega. Tiaklopriid mõjub 
kahjurputukatele nii kontaktselt kui söötmürgina. 
Tiaklopriidi häirib putukate organismis retseptorite 
talitlust.  

 



Neonikotinoidid 

• Neonikotinoide peeti märgatavalt ohutumaks, kuna piisas 
vaid taimede seemnete töötlemisest. 

• Putukate närvisüsteemile mõjuv mürk levib iseseisvalt üle 
kogu taime ning on ülimalt surmav.  

• Mesilaste puhul on doos (LD50), mis vähemalt pooled 
sellega kokkupuutuvatest putukatest tapab, ligikaudu neli 
miljardik grammi. 

• Ühest grammist piisaks seega 250 miljonile mesilasele 
LD50 andmiseks.  

• Lisaks Cruiser OSR-ile on Eestis turule lubatud 
neonikotinoidseid toimeaineid sisaldavad tooted veel 
Modesto, Actara 25 WG, Eforia 65 ZC, Proteus OD, 
Confidor, Mido 20 SL, Nuprid ja Monceren G.  

 



Mesilaste hukkumise põhjused 

• Kemikaalide koosmõju – immuunsüsteemi  nõrgenemine. 
• Putukatõrjevahendid, eriti neonikotinoidid.  
• Kahjurid, haigused – Varroatoos, parasiit Nosema ceranae, 

ameerika ja euroopa haudmemädanik, kaasnevad viirushaigused 
jne 

• Olmekemikaalid 
• GM-taimede laialdast kultiveerimist ning selle tõttu mesilaste 

toiduvaliku ahenemist 
• Kliimamuutused, ilmastik 
• Vähenev taimede bioloogiline mitmekesisus 
• Mesilaste pidamistingimused, toitmine 
• Geneetika 
• Mobiilimastide  võrk... 

 



Mida mesinik pakub taimekasvatajale? 

Tolmeldamisteenust – kirjanduse põhjal 
suurenevat rapsi seemnesaak 10-25%. 

 

Hea läbisaamise korral ka purgi mett 



 

 

 

Tänud kuulamast! 


