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ΘΕΜΑ: Στοιχεία για τη χρήση δραστικών ουσιών (νέο-νικοτινοειδών)
fipronil και οι επιπτώσεις τους στις µέλισσες
Σχετ. έγγραφο 1829/ 23-2-2011 ΕΘΙΑΓΕ

και

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού εγγράφου σας, σας γνωρίζουµε τα παρακάτω:
1. Το Ινστιτούτο Μελισσοκοµίας µόλις έχει ολοκληρώσει την πραγµατοποίηση
προγράµµατος για την επίδραση του imidacloprid στις µέλισσες. Τα συνολικά
αποτελέσµατα δεν είναι διαθέσιµα ακόµα, λόγω του µεγάλου όγκου τους και της
στατιστικής ανάλυσης που θα πρέπει να γίνει σε αυτά.
2. Παρ’ όλα αυτά, τα πρώτα µας αποτελέσµατα έχουν δείξει δυσµενείς
δευτερογενείς επιδράσεις του imidacloprid στις µέλισσες. Ειδικότερα αναφέρουµε
ότι οι µέλισσες έχουν µικρότερους αδένες παραγωγής βασιλικού πολτού
(υποφαρυγγικών αδένων), πιθανά και άλλων αδένων.
3. Επιπλέων εργαστηριακές µελέτες του Εργ. Φυσιολογίας Ζώων του ΑΠΘ, έχουν
δείξει ότι απειροελάχιστες ποσότητες του imidacloprid καταστρέφουν το
κυκλοφορικό σύστηµα της µέλισσας και επιπλέον δηµιουργούν αλλοιώσεις στη
λειτουργία της αναπνοής. Μέλισσες µε πολύ µικρότερους αδένες, κατεστραµµένη
καρδιά και προβλήµατα αναπνοής δεν είναι παραγωγικές παρότι µπορεί να είναι
εν ζωή.
4. Σε µελέτη που έγινε σε συνεργασία του Ινστ. Κτηνιατρικών Ερευνών Αθηνών και
εργαστηρίων στην Ιταλία, αποµονώθηκαν υπολείµµατα του imidacloprid σε
µέλισσες, από µελίσσια τα οποία κατέρρευσαν (Sudden deaths and colony
population decline in Greek honey bee colonies. Bacandritsos N., Granato A.,
Budge G., Papanastasiou I., Roinioti E., Caldon M., Falcaro C., Gallina A.,
Mutinelli FJ Invertebr Pathol. 2010 Nov; 105(3):335-40. Epub 2010 Sep 24).
5. Σε ότι αφορά στο δίκτυο παρακολούθησης συµβάντων δηλητηρίασης πιστεύουµε
ότι δεν θα βοηθήσει απλώς θα καθυστερήσει, σχετική απόφαση για την
απαγόρευση κυκλοφορίας των πιο πάνω ουσιών και σ’ αυτό το χρονικό διάστηµα
θα συνεχίζονται οι απώλειες στα µελίσσια.
Εάν θέλετε να πληροφορηθείτε για το µέγεθος των απωλειών στα µελίσσια
µπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες και από τους Μελισσοκοµικούς
Συνεταιρισµούς.

6. Για τις απώλειες-θανάτους µελισσών στην Θεσσαλία και Κωπαϊδα έχουµε
προσωπική
αντίληψη
από
διαµαρτυρίες-συζητήσεις-επισκέψεις
σε
µελισσοκοµεία.
7. Το συνηθέστερο σύµπτωµα των µελισσοσµηνών σε σχετικές καλλιέργειες είναι η
µείωση του πληθυσµού και η µειωµένη παραγωγικότητα, χωρίς να υπάρχουν
πολλές νεκρές µέλισσες.
8. Η µείωση του αµυντικού συστήµατος της µέλισσας που έχει υποστεί επίδραση
από νέο-νικοτινοειδή αυξάνει την ευαισθησία της µέλισσας σε παθογόνους
οργανισµούς, χαρακτηριστικά αναφέρουµε το Nosema spp. και πιθανά το
βακτήριο που προκαλεί την Αµερικάνικη σήψη.
9. Πριν τη χρήση των νέο-νικοτινοειδών στους σπόρους τα µελίσσια που έβοσκαν
στις καλλιέργειες βαµβακιού και συγκοµιδή µελιού πραγµατοποίησαν και τα
µελίσσια παρέµειναν αριθµητικά πολυπληθή. Μετά τη χρήση των επενδεδυµένων
σπόρων µε νέο-νικοτινοειδή τα µελίσσια που βόσκουν στις καλλιέργειες
βαµβακιού καταλήγουν να µένουν αριθµητικά περίπου στο 1/2 του αρχικού τους
πληθυσµού.
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