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Νέο-νικοτινοειδή = νευροτοξικές ουσίες
 Παρεμποδίζουν την ικανότητα του νευρικού 

συστήματος να μεταφέρει εντολές και 
διακόπτεουν την κανονική του λειτουργία. 
Είναι επίσης αποδεδειγμένα περισσότερο 
τοξικά στα έντομα από ότι στα υπόλοιπα ζώα

 Δεν διασπώνται πάντα όταν αποθηκεύονται 
στο χώμα.  Έχουν βρεθεί σε σημαντικές 
ποσότητες μέχρι και δύο έτη μετά και σε φυτά 
που δεν είχαν επενδυθεί οι σπόροι τους. Η 
διατήρησή τους στο χώμα, εγκυμονεί 
επιπλέον κινδύνους στις επόμενες γενεές.



Νέο-νικοτινοειδή
 Περισσότερο γνωστή είναι η ουσία 

imidacloprid, ένα νέο-νικοτινοειδές 
εντομοκτόνο, το οποίο εμφανίζεται με 
διάφορα εμπορικά ονόματα όπως:

 Admire,    Gaucho, 
 Confidor ,    Premise,
 Warrant,      Cruiser,
 Actara,       Poncho,





Imidacloprid

Τρόποι 
πρόσληψης



Προβλήματα…

Σύνδρομο 
Κατάρρευσης  ?



Πορτοκαλιές και επικονίαση



Α.   Εκτροφή μελισσών στο εργαστήριο-

Μέτρηση υποφαρυγγικών αδένων

Μέτρηση αναπνευστικού ρυθμού

Ικανότητα γεύσης -όσφρησης

Μεθοδολογία:    



Αποτελέσματα: 
Υποφαρυγγικοί αδένες



413443371297N =

Πειραματ. 14 ημερ
Μάρτυρες 14 ημερ

Πειραματ. 9 ημερ
Μάρτυρες 9 ημερ
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Μείωση της διαμέτρου των αδένων 
του βασιλικού πολτού



Μείωση του αναπνευστικού ρυθμού

 Β= μάρτυρας
C= imidacloprid



Το ένστικτο της προβοσκίδας



Μείωση της ικανότητας γεύσης-
όσφρησης



Άλλες μέλισσες? 

Επίδραση στην 
αναπαραγωγή- χάσιμο 
βασιλισσών

Επίδραση στην 
ανάπτυξη των 
προνυμφών



Μεθοδολογία:    
 Β.     Καλλιέργεια βαμβακιού 

Μετρήσεις πληθυσμού

Μετρήσεις υπολειμμάτων

Εξυγιαντική συμπεριφορά



Επιδράσεις

Μείωση του αριθμού των 
συλλεκτριών 
Εμφάνιση υπολειμμάτων στα 
προϊόντα (μέλι και γύρη)
Εμφάνιση υπολειμμάτων στους 
ιστούς της μέλισσας
Μείωση της εξυγιαντικής 
συμπεριφοράς



Μεθοδολογία:    

 Γ. Πειραματισμός σε κλωβούς πτήσης

Μετρήσεις πληθυσμού

Μετρήσεις νεκρών μελισσών

Προσβολή από Νοσεμίαση



Κλωβοί πτήσης- bee counters



Επιδράσεις

Μείωση του αριθμού των 
συλλεκτριών 
Μείωση της θερμοκρασίας εκτροφής 
του γόνου
 Αύξηση της προσβολής από 
Νοσεμίαση



Αύξηση σπορίων του Ν. ceranae μέσα σε 
ένα μήνα
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Συνεργιστική δράση? 

Jul. Aufauvre 2011



Διαμαρτυρίες φορέων 

ΟΜΣΕ προς ΥΠΑΑΤ_1332/ 17-5-10
 ΙΝΣΤ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ προς 

ΥΠΑΑΤ_589/ 31-12-10
 ΙΝΣΤ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ προς 

ΕΘΙΑΓΕ_115/ 10-3-11
 ΕΕΕΜ-Σ προς ΥΠΑΑΤ_29-8-2011
 ΙΝΣΤ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ προς ΕΛΓΟ 

ΔΗΜΗΤΡΑ / ΥΠΑΑΤ 23-8-12



ΑΛΛΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ που 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

AWG 9 - Bees and 
pesticides

WG3 - Environment 
& Beekeeping

Publications: 
Colony Losses

The COLOSS    
BEEBOOK



IBRA
 Ιδρύθηκε το 1949 από την 
Dr. Eva Crane



Διαθέτει: δανειστική βιβλιοθήκη, CD, 
φωτογραφίες, βίντεο, πόστερ

Εκδίδει: βραβευμένα περιοδικά, 
βιβλία, ενημερωτικά φυλάδια

Οργανώνει: συνέδρια και εκδηλώσεις



Ευχαριστώ 
για την 
προσοχή 
σας
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