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ABSTRACT
Neonicotinoidsare systemic insecticides that enter the plant tissues, attacking and
inhibiting nerve impulses in insects that come into contact with the plant. This causes their
death or leads to the expression of a number of sublethal effects. Neonikotinoids are synthetic
analogues of nicotine, designed in the late 20thcentury and are the most widely used class of
pesticides in the world. There are seven known types of neonikotinoid insecticides: acetamiprid,
clothianidin, dinotefuran, imidacloprid, nitenpyram, thiacloprid, thiamethoxam.
Because of the use ofneonicotinoid pesticides, much of them remaind and accumulate in
the environment, causing damage to the ecosystems useful inhabitants. They are hazard and
because of their persistence.
Neonikotinoid systemic insecticides used for seed treatment of agricultural crops are
suspected as possible causes of the phenomenon of the Сolony Сollapse Disorder (CCD),
causing the death of honeybees, Apismellifera L. and, as a consequence - large losses in
pollination of plants and agriculture worldwide. Extensive use of neonikotinoids contributes not
only to the destruction of pollinating insects, mainly bees, but also insects and other organisms
that are beneficial to ecosystems, which would cause their destruction.
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Неоникотиновите инсектициди са аналози на никотина, създадени по синтетичен път
през последното десетилетие на ХХ век. Тогава започва и тяхната широка употреба за
обработване на семена и почва, а също и за пръскане на културите.През последните години
неоникотиноидите са били най-бързо нарастващият клас инсектициди в модерната
земеделска практика за защита на културите от вредители, със силно разпространена
употреба срещу широк спектър насекоми. Като ефикасно средство, те действат селективно
върху никотин-ацетилхолиновите рецептори на насекомите. Познати са седем типа
неоникотинови инсектициди: acetamiprid, clothianidin, dinotefuran, imidacloprid, nitenpyram,
thiacloprid, thiamethoxam.
Най-характерни особености на неоникотиноидите
Теса системни инсектициди, лесно проникват в растенията поради високата им
разтворимост във вода;персистентни (устойчиви) са в околната среда, в зависимост от
условията могат да останат в почвата за дълъг период (около 1 година);притежават
невротоксичен ефект, действат на централната нервна система на насекомите.
Неоникотиноидите се абсорбират от корените и листата на растенията и активните им
субстанции навлизат в тъканите на третираните растения през васкуларната им система. Те
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остават в растенията за дълъг период от време и отравят насекомите, които се хранят или
влизат в контакт с тях, което довежда до тяхната смърт, а при по-ниски концентрации, се
проявяват редица сублетални ефекти, изразяващи се в нарушена сигнализация и/или
гладуване.
През 1991 год. е синтезиран първиятнеоникотиноид, imidacloprid. За тези нови
пестициди става известно, че са токсични в много по-малки количества от останалите и
персистиратв околната среда в продължение на месеци, което е много по-дълъг период, в
сравнение с останалите пестициди (Jacobsen,2008). Те са предпочитани от растениевъдите,
защото тяхната употреба намалява честотата на третиранията. Imidacloprid e един от найпродаваните пестициди в света, използван за контрол на хапещи и смучещи вредители.
Системните неоникотиноиди са приети като безопасни от пчеларите, до момента на поява на
синдрома на празния кошер – Colony Collapse Disorder през 2006 год.
Активните субстанции на пестицидите, в това число и неоникотиновите инсектициди,
се разпространяват в надземните части по време на растежа, осигурявайки по този начин
дълготрайна защита срещу въздушни и почвени вредителипо културите. В редица от
случаите на третиране, разрешените дози от системни инсектициди могат да засегнат също и
полезните насекоми, като медоносните и земните пчели, насекоми-биологични агенти
(Desneux et al., 2007; Katsarou et al., 2009; Mommaerts et al., 2009), птици (Berny et al., 1999) и
земни червеи (Kreutzweiser et al., 2008; Capowiez et al., 2009). Тяхната широка употреба
представлява риск за всички насекоми – опрашители (EPA, 2003; Greatti et al., 2006; Desneux
et al., 2007). Поради докладваната висока токсичност на неоникотиновите пестициди към
медоносните пчели е необходимо да се насочи вниманието на екотоксиколозите към
потенциалната опасност, която те представляват за организмите и екосистемите.Дори
слабата експозиция на пчели към неоникотиноиди нарушава правилното функциониране на
централната нервна система, което дава резултат в загуба на ориентация и невъзможност да
се завърнат в кошера. Имайки предвид този факт е необходимо да се оцени до каква степен
тези пестициди са опасни за екосистемите и всички техни обитатели.
Основни роли на пчелите в стопанството и в природата
Опрашването на плодовете и зеленчуцитее от огромно значение за получаването на
продукция и семена за следващата година. Унищожаването на пчелните семейства би било
опустошително за екосистемите и стопанствата. Медът и прополисът също ще изчезнат от
храната на хората. Пчелите опрашват също и дърветата и полските растения. Това е
изключително важно за биоразнообразието на екосистемите, което би намаляло драстично,
без участието на пчелите. Друга функция на пчелите е, че те са индикаторен вид (index
species) – съобщават за промените в екосистемата.Индикаторните видове, към които спадат и
пчелите, реагират, когато околната среда се влошава. Загубата на медоносни пчели, която се
наблюдава в днешно време е предупреждение за необичайни промени в екосистемите, които
те обитават.
Пчелите могат да събират нектар, замърсен с неоникотиноиди до един месец след
прилагането им при цъфтящи култури (царевица, слънчоглед). Ефектът от честата
консумация на замърсени полен и нектар върху тях, може да се прояви почти веднага или
няколко дни,до седмици след това, защото полена и нектара са съхранявани в кошера.
Токсичността на системните неоникотинови инсектициди thiametoxam, clothianidin и
imidaclopridкъм насекомитее много по-висока, в сравнение с класическите инсектициди,
което може да бъде илюстрирана с използването на пчелите като индикаторен вид.
Стойността на LD50 за пчели е 3.7 ngimidacloprid за пчела, за clothianidineLD50 е 4.0ng за
пчела, за thiamethoxamLD50 е 5.0ng за пчела (за сравнение,LD50на DDT e 27000ng/за пчела),
(Bonmatin, 2009).
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През последните две десетилетия световното производство и употребата на пестициди
сериозно са се увеличили. Тревожен е фактът, че съвсем малка част от пестицидите се
използват по предназначение и голямо количество от тях остават и се акумулират в околната
среда, като нанасят поражения на полезните обитатели на екосистемите (Tisler et al., 2009),
най-вече поради тяхната персистентност. Дълго време се е считало, че употребата на
неоникотиноидите не крие риск за околната среда, което е довело до широката им употреба
не само в земеделието, но и в домовете, причинявайки по този начин високото им
присъствие (Overmyer et al., 2005). Почвата е контейнер за по-голямата част от приложените
в земеделието пестициди и отмиването им от там води до замърсяване и на подпочвените и
повърхностни води. Това е глобален проблем, тъй като водата служи за пиене и поливане на
земеделската продукция, особено когато пестицидите са високо разтворими във вода (Gupta
et al., 2002).
Употребата на проблемните неоникотиноиди се счита, че допринася не само за
унищожаването на опрашващите насекоми, включващи предимно пчелите, но също и за
други насекоми, и други организми, коита са полезни за екосистемите, което би причинило
тяхното разрушаване.Земните пчели BombusterrestrisL. са важни опрашители за дивите
видове растения, използвани и в модерното земеделие за да осигурят опрашването на
плодовете и зеленчуците.
Проблеми вследствиетретирането с неоникотинови пестициди
1. Прилагане на няколко пестицида.Смесването на неоникотиноиди с пестициди от
друг клас при едно пръскане се прилага често, с оглед да се увеличи ефикасността и да се
намалят разходите, но крие сериозен риск за обитателите на екосистемите. Все повече се
разраства мнението, че пестицидите и техните метаболити понякога са в синергичен ефект
помежду си, при едновременното им прилагане, което ги прави многократно по-токсични за
пчелите, отколкото самостоятелното им действие.
2. Комбиниран ефект между пестицидите и патогените.Медоносните пчели, Apis
mellifera, регистрират намаляване в световен мащаб, чийто причинител все още не е изяснен.
Направените в продължение на 20 години изследвания предполагат, че това намаляване се
дължи на две основни причини: инфекциозни болести и експозиция на пестициди. Редица
изследвания (Cox-Foster et al., 2007, Vidau еt al., 2011) са установили увеличена
възприемчивост към пестициди, която може да се предизвика от присъствието на паразити и
патогени, които са основно два вида по медоносните пчели: Nosema(Nosema apis и Nosema
ceranae) и Varroa.
3. Гутациятае природен процес, при който растенията отделят вода през листата си, в
условията на висока въздушна влажност и медоносните пчели пият от този сок. Проблемът
при това приемане на вода от пчелите е, че това се случва често пъти в земеделски райони,
където културите са третиране със системни инсектициди. Пчелите, събиращи капки от
гутацията на такива растения, могат да бъдат отровени от системните пестициди, намиращи
се в проводящата тъкан на растенията и да загинат в продължение на няколко минути
(Girolami et al., 2009).
Разпространение на неоникотиноидите по света и и мерки за забраната им
Забелязаната през 1995 год., от пчеларите във Франция увеличена смъртност на пчели,
събиращи мед от полета с царевица, рапица и слънчоглед (ComiteScientifqueetTechnique,
2003) е феноменът, който подтиква задълбочени изследвания на ефекта от неоникотиноидите
върху медоносните пчели. От тогава е нарастнал броят на държавите, наложили рестрикция
върху използването му или изцяло са го забранили за употреба при определени култури
(Suchail et al., 2003). Няколко са Европейските държави, прекратили употребата на
неоникотинови пестициди, в отговор на инциденти, включващи остро отравяне на медоносни
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пчели, въпреки, че няма безспорни доказателстава завръзката им със Синдрома на празния
кошер.Забелязаното през периода 1994 – 1996 във Франция силно увеличаване на
смъртността сред медоносните пчели, които опрашват слънчогледа се обяснява с това че
през 1994год. е използван нов пестицид за третиране на слънчогледовото семе, чиято активна
субстанция imidacloprid, е доказано токсична за медоносните пчели (Bonmatin et al., 2005;
Maxim & Van der Sluijs, 2007, 2010). Понастоящем, imidacloprid е забранен във Франция, но
все още се използва за третиране на захарно цвекло, пшеница и ечемик (Ministère de
l’Agriculture, 2011). Италианското Министерство на труда,здравеопазването и социалната
политикае издало забрана за третирането на семена с пестицидите clothianidin, thiamethoxam
и imidacloprid, прилагани при маслодайна рапица, слънчоглед и сладка царевица (Ministero
della Salute, 2009).Ограничаване или забрана за прилагане на неоникотиновите инсектициди
е последвала и в други страни, като Германия и Словения.
В изследване (Miranda et al., 2011) върху разпространението в околната среда на
неоникотинови пестициди, регистрирани за употреба в Бразилия е проучен ефекта от
употребата на acetamiprid, clothianidin, imidacloprid, thiacloprid иthiamethoxam и
потенциалния риск от тяхното наличие чрез прилагане на максималните нива, разрешени в
Бразилия.Поради разрешените високи максимални нива на приложение в Бразилия, в
сравнение с други страни по света, рискът за околната среда и потенциалът за поява на
резистентност е особено висок в Бразилия.
Япония е най-големият потребител в света на пестициди в земеделието, отнесено към
единица площ, според OECD Pesticide Reviews, 2002 (Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие). Употребата на неоникотинови пестициди се е увеличила
многократно през последните години. В Япония е широко разпространено мнението, че
солидното прилагане на неоникотиноиди е причината за намаляването броя на насекомите и
птиците, но няма сигурни данни, които могат да докажат това. Тревожен факт, свързан с
употребата на пестициди в Япония е, че настоящите допустими нива на остатъците (MRLs)
за страната са много по-високи, от аналогичните в USA и Европа. При така определените
високи нива на остатъци, неоникотиноидите застрашават също и здравето на хората.
В България–изключително богат e спектърът на разрешените за употреба
неоникотинови пестициди. Списъкът им включва субстанциите:acetamiprid, clothianidin,
imidacloprid, thiacloprid, thiamethoxam. Богат е и списъкът на вредителите и културите, за
които е предназначена употребата на тези активни вещества.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изясняването на връзката между употребата на неоникотиноидите и повишената
смъртност сред насекомите е проблем в глобален аспект и изисква предприемането на
спешни мерки. Широката употреба на пестициди е довела до намаляване изобилието и
разнообразието на глобалните опрашители – пчелите, което може да има бедствен ефект
върху природните екосистеми, както и върху земеделието. Вследствие засиления контрол са
били забранени редица активни вещества, още повече, че някои вредители са развили
резистентност към по-рано използваните пестициди. На Европейските производители на
пестициди се налага да вложат повече средства за провеждането на задълбочени проучвания
и разработки на нови активни субстанции.Необходимо е да се оценява риска за околната
среда, когато неоникотиноидите са прилагани в относително високи нива.
Проучването на проблема относно неоникотиновите пестициди поставя въпросите
какъв е ефектът от тези пестициди върху обитателите на екосистемите и по-специално върху
опрашващите насекоми, кои видове са най-уязвими от прилагането на неоникотиноидите,
дали се е изменил броят и разпространението на различни видове организми след като е
започнало прилагането на неоникотиновите пестициди.
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