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ΣΤΑΖΟΝΤΑΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ 
Μια ανάλυση της επίδρασης των νεονικοτινοειδών  

στην εφίδρωση των φυτών! 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) πραγματοποίησε 

έρευνα για τα νεονικοτινοειδή φυτοφάρμακα thiamethoxam, imidacloprid 

και clothianidin, προκειμένου να αξιολογήσει τους πιθανούς κινδύνους που 

εγκυμονούν τα εν λόγω διασυστηματικά εντομοκτόνα για τις μέλισσες. Τα 

πορίσματα συνέβαλαν στη στήριξη της απόφασης της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για την απαγόρευση των τριών δραστικών ουσιών από 

ορισμένες χρήσεις για μια περίοδο δύο ετών. Ειδικότερα, από τις 

αξιολογήσεις διαπιστώθηκαν ελλείψεις και κενά στα διαθέσιμα στοιχεία 

που εμπόδισαν την πραγματοποίηση μιας ολοκληρωμένης και διεξοδικής 

αξιολόγησης των κινδύνων. Μία βασική αβεβαιότητα που εντοπίστηκε από 

την EFSA σε όλες τις περιπτώσεις, σχετίζεται με το ρόλο των υγρών της 

σταγονόρροιας1 που αποβάλλουν τα εμπορικά καλλιεργούμενα φυτά, ως 

μια πιθανή πηγή των χημικών ουσιών που προσλαμβάνουν οι μέλισσες, 

όταν τα υγρά αυτά χρησιμοποιούνται ως πηγή νερού για τις ίδιες ή για την 

αποικία στο σύνολό της. 

 

Είναι γνωστό ότι η χρήση των νεονικοτινοειδών φυτοφαρμάκων στην 

επεξεργασία σπόρων αλλά και ως κόκκων που εφαρμόζονται στο έδαφος 

οδηγεί στην παρουσία αυτών των χημικών ουσιών στα υγρά 
σταγονόρροιας των διαφόρων καλλιεργούμενων φυτών. Αν και η 

βιβλιογραφία για το θέμα αυτό είναι περιορισμένη, οι έρευνες που έχουν 

διεξαχθεί μέχρι σήμερα δείχνουν ότι τα νεονικοτινοειδή μπορεί να 

υπάρχουν σε υψηλές συγκεντρώσεις. Για να διερευνήσει περαιτέρω το 
φαινόμενο αυτό η Greenpeace διενήργησε μια μελέτη για τα υγρά 
σταγονόρροιας που αποβάλλονται από φυτά αραβοσίτου που 

                                                
1 Με τον όρο σταγονόρροια περιγράφουμε την εφίδρωση των φυτών, δηλαδή την έκκριση του νερού των 
φυτών. 
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καλλιεργούνται σε χωράφια στην Ουγγαρία, οι σπόροι των οποίων, 
σύμφωνα με τον γεωργό, είχαν υποβληθεί σε επεξεργασία με δύο 
διαφορετικά εμπορικά προϊόντα. Στο ένα χωράφι είχαν φυτευτεί σπόροι 

που είχαν υποβληθεί σε επεξεργασία με Poncho®, με δραστική ουσία 

clothianidin, ενώ το άλλο είχε φυτευτεί με σπόρους που είχαν υποβληθεί 

σε επεξεργασία με Cruiser®, με δραστική ουσία thiamethoxam. Δείγματα 

από τα υγρά σταγονόρροιας συλλέχθηκαν από κάθε χωράφι επί σειρά 

ημερών και αναλύθηκαν με τις τεχνικές UPLC-MS/MS. 

 

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αποκάλυψαν σημαντικές 
συγκεντρώσεις νεονικοτινοειδών φυτοφαρμάκων στα υγρά 
σταγονόρροιας. Βρέθηκε ποσότητα έως και 11709 μg/l clothianidin 
στα υγρά από τους σπόρους που είχαν υποβληθεί σε επεξεργασία 
με Poncho, και ποσότητα έως και 55260 μg/l thiamethoxam στα υγρά 
από τους σπόρους που είχαν υποβληθεί σε επεξεργασία με Cruiser. 
Επιπλέον, τα φυτά που είχαν υποβληθεί σε επεξεργασία με Cruiser 
επίσης απέβαλαν έως και 9651 μg/l clothianidin, πιθανότατα ως 
προϊόν αποδόμησης της κύριας δραστικής ουσίας που εφαρμόστηκε 
στους σπόρους. 
 

Οι μέγιστες τιμές νεονικοτινοειδών φυτοφαρμάκων σε υγρά σταγονόρροιας 

που αναφέρονται εδώ είναι ίσες ή υπερβαίνουν τις συγκεντρώσεις της 

δραστικής ουσίας που συνιστώνται για χρήση σε εμπορικά σκευάσματα 

φυτοφαρμάκων για ψεκασμό. Πιο συγκεκριμένα, ακόμη και μετά από μια 

περίοδο ανάπτυξης ενός μηνός, παρατηρήθηκε ότι τα φυτά συνέχισαν να 

αποβάλλουν συγκεντρώσεις του φυτοφαρμάκου ικανές να προκαλέσουν 

την οξεία από το στόμα LD502 ποσότητα (ή περισσότερο) του 

φυτοφαρμάκου σε μεμονωμένες μέλισσες ως αποτέλεσμα της συλλογής 

νερού μία μόνο φορά. Ο υπολογισμός αυτός έγινε με βάση την ίδια 

μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε από την EFSA στις εκτιμήσεις της και 

χρησιμοποιώντας τα εξαιρετικά περιορισμένα διαθέσιμα στοιχεία για την 

ποσότητα νερού που συλλέγουν οι μέλισσες. 

                                                
2 Η οξεία από το στόμα LD50 (μέση θανατηφόρος δόση) είναι η στατιστικά προκύπτουσα δόση (στην 
προκειμένη περίπτωση) μίας ενεργής ουσίας φυτοφαρμάκου που μπορεί να προκαλέσει το θάνατο στο 50% 
των μελισσών μέσα σε μία μέγιστη περίοδο 96 ωρών μετά από μία από του στόματος χορήγηση της δόσης. 
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Τα ευρήματα αυτά και η πιθανή τοξικολογική σημασία τους για τις 
μέλισσες τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κυψέλης, 
δείχνει ότι οι περιορισμοί που έχουν τεθεί για τα τρία νεονικοτινοειδή 
φυτοφάρμακα είναι όχι μόνο απολύτως δικαιολογημένοι, αλλά και 
ότι θα πρέπει να διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι να αναγνωριστεί 
πλήρως η ενδεχόμενη σημασία των υγρών σταγονόρροιας ως πηγή 
νερού για τις μέλισσες και μέχρι να προσδιοριστούν οι υπόλοιποι 
τομείς αβεβαιότητας και ελλιπούς πληροφορίας που αναγνωρίζονται 
από την EFSA. Η κλίμακα και το πεδίο της αναγκαστικά μικρής κλίμακας 

μελέτης που πραγματοποιήθηκε εδώ πρέπει να επεκταθεί για να 

συμπεριλάβει το πλήρες φάσμα των καλλιεργειών με σπόρους 

επεξεργασμένους με νεονικοτινοειδή. Επιπλέον, η σημασία της 

σταγονόρροιας ως πηγή τοξικολογικής έκθεσης για τις μέλισσες πρέπει να 

διερευνηθεί όχι μόνο για μια ποικιλία καλλιεργειών, αλλά και υπό του 

συνολικού φάσματος των συνθηκών καλλιέργειας για το σύνολο των 

καλλιεργούμενων φυτών σε όλη την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, προκειμένου 

να επεκταθεί η σημερινή εξαιρετικά περιορισμένη βάση διαθέσιμων 

πληροφοριών. 

 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Τα διασυστηματικά φυτοφάρμακα μπορούν να οριστούν ως φυτοφάρμακα 

που, όταν χρησιμοποιούνται σε ένα φυτό ή ζώο, κινούνται από την 

περιοχή στην οποία είχαν αρχικά εφαρμοστεί και φτάνουν σε ιστούς στους 

οποίους δεν είχε γίνει εφαρμογή του φυτοφαρμάκου. Είναι δυνατόν, για 

παράδειγμα, να χρησιμοποιηθούν διασυστηματικά φυτοφάρμακα για την 

αντιμετώπιση των εσωτερικών και εξωτερικών προσβολών από παράσιτα 

στα ζώα. Στα φυτά, η χρήση φυτοφαρμάκων μπορεί να έχει ζιζανιοκτόνο 

δράση και να έχει σχεδιαστεί για να σκοτώσει το φυτό ή, εναλλακτικά, 

μπορεί να στοχεύει μύκητες ή παρασιτικά έντομα που προσβάλλουν το 

φυτό (Υπουργείο Γεωργίας, British Columbia, Καναδάς 2013). Μία 

ιδιαίτερη κατηγορία διασυστηματικών εντομοκτόνων που 
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χρησιμοποιούνται σε φυτά -τα νεονικοτινοειδή- έχουν προσελκύσει 

τελευταία ιδιαίτερη προσοχή σε σχέση με τις πιθανές επιπτώσεις τους 

στους επικονιαστές, κυρίως στα εγχώρια είδη μελισσών. Μεγάλο μέρος 

της έρευνας σε αυτό το θέμα αφορούσε στη δυτική ή ευρωπαϊκή μέλισσα 

(Apis mellifera), καθώς οι ερευνητές προσπάθησαν να ερμηνεύσουν τη 

σύνθετη αλληλεπίδραση των διαφόρων παραγόντων που μπορεί να είναι 

υπεύθυνοι για τη μείωση του πληθυσμού των επικονιαστών και το 

Σύνδρομο Κατάρρευσης των Μελισσιών (Colony Collapse Disorder -CCD). 

Η Greenpeace συνέταξε πρόσφατα μια επισκόπηση των παραγόντων που 

πιθανώς συμβάλλουν στη μείωση των επικονιαστών, ανάμεσά τους 

ενδεχομένως τα διασυστηματικά και άλλα εντομοκτόνα (Tirado et al. 

2013). 

 

Όπως καθίσταται σαφές από την έκθεση της Greenpeace «Bees in 

Decline», κανένας μεμονωμένος παράγοντας δεν μπορεί να κατηγορηθεί 

για αυτό που ουσιαστικά αποτελεί μια συνολική παγκόσμια μείωση των 

πληθυσμών των μελισσών και επιδείνωση της γενικής υγείας τους. Οι πιο 

σημαντικοί από τους παράγοντες που αναγνωρίστηκαν, σχετίζονται με τις 

ασθένειες και τα παράσιτα, καθώς και με ευρύτερες πρακτικές της 

βιομηχανικής γεωργίας που μπορούν να επηρεάσουν πολλές πτυχές του 

κύκλου ζωής μιας μέλισσας. Πίσω από όλα αυτά, οι κλιματικές αλλαγές 

ασκούν αυξανόμενη πίεση στην υγεία των επικονιαστών. Ως εκ τούτου, 

αυτή η μείωση είναι αναμφίβολα προϊόν πολλαπλών παραγόντων -

γνωστών και αγνώστων- οι οποίοι ενεργούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό. 

 

Σε σχέση με τις ασθένειες, το παρασιτικό άκαρι Varroa destructor είναι 

παγκόσμιας σημασίας, ενώ το παράσιτο Nosema ceranae είναι ένα 

παθογόνο με περιφερειακή σημασία, κυρίως για τη Νότια Ευρώπη. Άλλες 

νέες ασθένειες -συμπεριλαμβανομένων νέων ιών- μπορεί κάλλιστα να 

εντοπιστούν στο μέλλον. Η ικανότητα των μελισσών να αντιστέκονται στις 

ασθένειες και τα παράσιτα φαίνεται να επηρεάζεται από έναν αριθμό 

παραγόντων, ιδιαίτερα τη διατροφική τους κατάσταση και την έκθεσή τους 

σε τοξικές χημικές ουσίες. Μερικά φυτοφάρμακα, για παράδειγμα, φαίνεται 
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να αποδυναμώνουν το ανοσοποιητικό σύστημα των μελισσών, 

καθιστώντας τις πιο ευπαθείς σε μολύνσεις και παράσιτα. 

 

Χημικές ουσίες με βιοκτόνα δράση χρησιμοποιούνται συστηματικά στη 

γεωργία, στο πλαίσιο των σύγχρονων προτύπων της βιομηχανικής 

γεωργικής παραγωγής. Μερικά από αυτά αποτελούν άμεσο κίνδυνο για 

τους επικονιαστές. Επιπλέον, η καταστροφή των βιοτόπων και ο 

κατακερματισμός των φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων, η επέκταση 

των μονοκαλλιεργειών και η μείωση της ποικιλότητας των φυτών παίζουν 

ρόλο στην υγεία των επικονιαστών. Τέλος, η κλιματική αλλαγή -η οποία 

μπορεί να επηρεάσει τα καιρικά φαινόμενα, κάνοντάς τα πιο ασταθή ή 

ακραία- είναι ένας παράγοντας η επίδραση του οποίου στις μέλισσες και 

άλλους επικονιαστές μπορεί να αποδειχθεί τεράστια, αν και είναι 

εξαιρετικά δύσκολο να περιγραφεί και να προβλεφθεί. 

 

Αντικρίζοντας αυτή την ποικιλομορφία παραγόντων, το «Bees in Decline» 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ένα κρίσιμο πρώτο βήμα που θα μπορούσε 

να γίνει θα ήταν να απαγορευθεί η χρήση αρκετών φυτοφαρμάκων με 

γνωστή υψηλή τοξικότητα για τις μέλισσες. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τις 

ουσίες imidacloprid, thiamethoxam, clothianidin, fipronil, clorpyriphos, 

cypermethrin, και deltamethrin. Μετά από αξιολογήσεις των 

νεονικοτινοειδών εντομοκτόνων imidacloprid, thiamethoxam και 

clothianidin που πραγματοποιήθηκαν από την EFSA (ICPBR 2011; EFSA 

2012a; EFSA 2013a) τον Απρίλιο του 2013, η πλειοψηφία των χωρών της 

ΕΕ υποστήριξε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EFSA 2013b) 

για προσωρινό περιορισμό της χρήσης αυτών των τριών φυτοφαρμάκων. 

Η μερική απαγόρευση των νεονικοτινοειδών ήταν ήδη σε ισχύ στην Ιταλία, 

τη Γαλλία, τη Γερμανία και τη Σλοβενία. Σημειώνουμε ότι στην Ιταλία, δεν 

έχουν αναφερθεί σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη γεωργική 

παραγωγή από την εν λόγω απαγόρευση, αλλά αναφέρθηκαν κάποιες 

θετικές συνέπειες στην υγεία των μελισσών (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2012). 
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Ο Εφαρμοστικός Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που τέθηκε σε 

ισχύ αντανακλά τη συμφωνία να ανασταλεί η κυκλοφορία των τριών 

νεονικοτινοειδών φυτοφαρμάκων, επειδή υπάρχουν σημαντικά κενά 

δεδομένων στα κύρια στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα προκειμένου 

να διενεργηθεί μία ολοκληρωμένη αξιολόγηση των κινδύνων που 

εγκυμονούν για τις μέλισσες. Μία από τις βασικές αβεβαιότητες που 

εντοπίστηκαν σε όλες τις περιπτώσεις, ήταν η πιθανότητα έκθεσης των 

μελισσών μέσω των υγρών σταγονόρροιας σε αυτά τα διασυστηματικά 

φυτοφάρμακα, όταν χρησιμοποιούνται για επικάλυψη σπόρων ή σε 

κοκκώδη μορφή. Τα υγρά σταγονόρροιας αποβάλλονται από πολλά φυτά, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αναπτύχθηκαν από σπόρους που 

έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία με νεονικοτινοειδή φυτοφάρμακα. 

Ορισμένες πληροφορίες δείχνουν ότι οι εκκρίσεις αυτές μπορεί να 

περιέχουν νεονικοτινοειδή φυτοφάρμακα, αλλά το σύνολο των δεδομένων 

απέχει πολύ από το να είναι εξαντλητικό. 

 

Η παρούσα μελέτη σχεδιάστηκε για να διερευνήσει και να καταγράψει την 

παρουσία αυτών των φυτοφαρμάκων στα υγρά σταγονόρροιας από 

εμπορικές καλλιέργειες που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με εμπορικά 

σκευάσματα, προκειμένου να βοηθήσει στη συλλογή περισσότερων 

στοιχείων για το θέμα αυτό. 

 

 

ΤΑ ΥΓΡΑ ΣΤΑΓΟΝΟΡΡΟΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ 

 

Η λέξη σταγονόρροια (guttation) προέρχεται από τη λατινική λέξη "gutta", 

που σημαίνει σταγόνα (Girolami et al. 2009). Η σταγονόρροια είναι μια 

διαδικασία που μπορεί να συμβεί σε πολλά αγγειόσπερμα φυτά. 

Ουσιαστικά, πρόκειται για έκκριση υγρού του ξηλώματος των φυτών, το 

οποίο στη συνέχεια σχηματίζει σταγονίδια στις άκρες ή κατά μήκος των 

άκρων των φύλλων. Η διαδικασία αυτή δεν πρέπει να συγχέεται με το 

σχηματισμό της δρόσου, η οποία λαμβάνει επίσης χώρα κάτω από 

παρόμοιες ατμοσφαιρικές συνθήκες. Η σταγονόρροια συμβαίνει συνήθως 

όταν τα εδάφη είναι υγρά, η πίεση της ρίζας του φυτού είναι υψηλή, και 
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κυρίως όταν τα στόματα είναι κλειστά κατά τις ώρες του σκότους, με 

αποτέλεσμα τη χαμηλή ικανότητα διαπνοής (Hoffmann et al. 2012). Υπό 

αυτές τις συνθήκες, υγρό αποβάλλεται από ειδικές δομές που ονομάζονται 

υδατώδη (Stevens 1956) και παίρνει τη μορφή σταγονιδίων. Η συχνότητα 

της σταγονόρροιας ποικίλλει μεταξύ των διαφόρων καλλιεργειών, με μια 

τάση να συμβαίνει με μεγαλύτερη συχνότητα σε καλλιέργειες δημητριακών 

(μονοκοτυλήδονα) σε σύγκριση με τα πλατύφυλλα καλλιεργούμενα φυτά 

(δικοτυλήδονα) (Joachimsmeier et al. 2011). 

Βρέθηκε ότι η σταγονόρροια συμβαίνει υπό μεταβαλλόμενες συνθήκες 

σχετικής υγρασίας στις καλλιέργειες που μελετήθηκαν σε αυτή την έρευνα. 

Οι πρώτες έρευνες διαπίστωσαν ότι τα υγρά σταγονόρροιας περιέχουν 

σάκχαρα, μαζί με ανόργανα χημικά (Goatley & Lewis 1966). Μετέπειτα 

έρευνες έχουν δείξει ότι τα αμινοξέα και οι πρωτεΐνες μπορούν επίσης να 

είναι παρόντα, και παρόλο που η λειτουργία των υδατωδών είναι ελάχιστα 

κατανοητή, είναι ευρέως αποδεκτό ότι διαδραματίζουν κάποιον ρόλο στην 

ανάκτηση διαλύτων από το ρεύμα σταγονόρροιας (Pilot et al. 2004). Οι 

σταγόνες σταγονόρροιας είναι πιο εύκολα ορατές την αυγή, και 

εξατμίζονται γρήγορα από τον ήλιο ή τον αέρα, μερικές φορές αφήνοντας 

ένα υπόλευκο υπόλειμμα. Μπορούν επίσης να υπόκεινται σε εκ νέου 

πρόσληψη από το φυτό. 

Εκτός από τους συνήθεις οργανικούς και ανόργανους διαλύτες που 

μπορεί να υπάρχουν στα υγρά σταγονόρροιας των φυτών, τα 

διασυστηματικά φυτοφάρμακα μπορεί επίσης να μεταφέρονται εντός του 

φυτού και να αποβάλλονται με τα υγρά σταγονόρροιας. Τα υγρά 

σταγονόρροιας από τα φυτά που καλλιεργούνται από επεξεργασμένους με 

νεονικοτινοειδή σπόρους, έχει αποδειχθεί ότι περιέχουν σημαντικές 

συγκεντρώσεις αυτών των φυτοφαρμάκων (Girolami et al. 2009; Tapparo 

et al. 2011). Στη μελέτη Girolami et al. (2009), βρέθηκαν συγκεντρώσεις 

έως 100 mg/l thiamethoxam και clothianidin και μέχρι 200 mg/l 

imidacloprid, σε υγρά σταγονόρροιας φύλλων καλαμποκιού από φυτά που 

καλλιεργήθηκαν από σπόρους με νεονικοτινοειδή λεπτό υμένιο. Στην 

μελέτη Tapparo et al., τα νεονικοτινοειδή εντοπίστηκαν στο υγρό 

σταγονόρροιας των φυτών αραβοσίτου που αναπτύχθηκαν από σπόρους 
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επικαλυμμένους με νεονικοτινοειδή και fipronil. Τα φυτοφάρμακα 

ανιχνεύθηκαν σε ποσότητες έως και 346 mg/l imidacloprid, 102 mg/l 

clothianidin, και 146 mg/l thiamethoxam. Οι συγκεντρώσεις 

νεονικοτινοειδών στα υγρά σταγονόρροιας μειώθηκαν προοδευτικά κατά 

τις πρώτες 10-15 ημέρες μετά την εμφάνιση του φυτού από το έδαφος. Το 

fipronil δεν ανιχνεύθηκε στα υγρά σταγονόρροιας. Φυτά πεπονιού που 

καλλιεργούνται σε εδάφη στα οποία χρησιμοποιήθηκε μία υγρή εφαρμογή 

του imidacloprid βρέθηκαν επίσης να αποβάλλουν το φυτοφάρμακο στα 

υγρά σταγονόρροιας σε παρόμοιες συγκεντρώσεις (Hoffmann & Castle 

2012). Οι ερευνητές κατέγραψαν το imidacloprid σε μέγιστες 

συγκεντρώσεις των 4.1 mg/l στα υγρά σταγονόρροιας που είχαν συλλεχθεί 

τρεις ημέρες μετά την εφαρμογή στο έδαφος, και σε 37 mg/l μία ημέρα 

μετά από μια άλλη εφαρμογή του φυτοφαρμάκου στο έδαφος στην 

υψηλότερη συγκέντρωση που συνιστάται από τον κατασκευαστή στην 

ετικέτα του προϊόντος. 

Η σταγονόρροια είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις μέλισσες, διότι τα 
υγρά μπορεί να συλλεχθούν από αυτές ως πηγή νερού. Το νερό 

συλλέγεται για δύο λόγους, οι οποίοι συνδέονται με τον καιρό. Το νερό 

που συλλέγεται χρησιμοποιείται για την ψύξη του γόνου τις ζεστές ημέρες 

με ψύξη μέσω εξάτμισης, ενώ σε ημέρες όπου η συλλογή του νέκταρ 

περιορίζεται λόγω του ψυχρού ή υγρού καιρού, το νερό μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την αραίωση του αποθηκευμένου μελιού το οποίο στη 

συνέχεια χρησιμοποιείται για τη σίτιση του γόνου (Nicolson 2009). Η 

Ομάδα Εργασίας της Διεθνούς Επιτροπής για τις Σχέσεις Φυτών-

Μελισσών (Ομάδα Προστασίας Μελισσών) έχει αξιολογήσει τους 

κινδύνους που δημιουργούνται από την κατάποση των υγρών 

σταγονόρροιας για τις μέλισσες και επεσήμανε μια σειρά από παράγοντες 

που μπορούν να επηρεαστούν, ώστε να αμβλυνθούν οι κίνδυνοι από τα 

διασυστηματικά φυτοφάρμακα μέσω αυτής της οδού (ICPBR 2011). Παρά 

το γεγονός ότι αυτή η ομάδα εργασίας ήταν σχετικά θετική για τις 

προοπτικές της άμβλυνσης της έκθεσης μέσω αυτής της οδού και 

προσδιόρισε το αραβόσιτο ως την καλλιέργεια με τον υψηλότερο κίνδυνο, 

η προοπτική αυτή έρχεται κάπως σε αντίθεση με τις απόψεις που 
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δημοσιεύθηκαν από την EFSA (EFSA 2012a; EFSA 2012a; EFSA 2012b) 

για τις αξιολογήσεις των κινδύνων για τα τρία διασυστηματικά εντομοκτόνα 

clothianadin, thiamethoxam και imidacloprid. Αυτές οι αξιολογήσεις 

κινδύνων κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία 

για την πλήρη αξιολόγηση των κινδύνων για τις μέλισσες από αυτά τα 

εντομοκτόνα στα υγρά σταγονόρροιας. Ωστόσο, με βάση μόνο τα 

δεδομένα από παρατήρηση, οι ειδικοί που συμμετείχαν στην έρευνα 

θεώρησαν ότι οι κίνδυνοι από κάποιες καλλιέργειες θα μπορούσαν να είναι 

χαμηλοί, αλλά δεν ήταν σε θέση να καταλήξουν σε οριστικά 

συμπεράσματα. Η αβεβαιότητα σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους που 

συνδέονται με τα υγρά σταγονόρροιας, μαζί με άλλες σημαντικές 

αβεβαιότητες στα διαθέσιμα στοιχεία, συνέβαλαν σημαντικά στην λήψη της 

απόφασης να διατυπωθεί και να επιβληθεί ο Εφαρμοστικός Κανονισμός 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 485/2013 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2013) για 

την απαγόρευση αυτών των τριών φυτοφαρμάκων από τη χρήση σε 

επεξεργασία σπόρων για μια περίοδο δύο ετών. 

 

Ως εκ τούτου, η Greenpeace ανέλαβε αυτή την πιλοτική μελέτη των υγρών 

σταγονόρροιας που παράγονται από καλλιέργειες αραβοσίτου, με στόχο 

να συμβάλουν στα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με το θέμα του 

περιεχομένου των νεονικοτινοειδών φυτοφαρμάκων σε αυτά τα υγρά. 

 

 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ GREENPEACE : ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
Δειγματοληψία 
 
Περιοχή και χρόνος δειγματοληψίας 

 
Οι περιοχές που επιλέχθηκαν προς μελέτη της συγκέντρωσης σε νεονικοτινοειδή 

στα υγρά σταγονόρροιας βρίσκονται στην Κεντρική Ουγγαρία, βόρεια της 

Βουδαπέστης και περιλαμβάνουν δύο ενεργά και συμβατικά καλλιεργημένες 

υπαίθριες εκτάσεις με καλαμπόκι, σε κοντινές τοποθεσίες και σε συναφή 

αλλουβιακά αμμώδη-χουμώδη εδάφη. Σύμφωνα με τον αγρότη, και τα δύο 
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χωράφια σπάρθηκαν με σπόρους καλαμποκιού οι οποίοι είχαν υποστεί 

επεξεργασία με νεονικοτινοειδή. Το ένα χωράφι -το χωράφι Α- σπάρθηκε στις 24 

Απριλίου 2013 με σπόρους που είχαν υποβληθεί σε επεξεργασία με Poncho (με 

δραστικό συστατικό το clothianidin). Το άλλο -το Χωράφι Β- σπάρθηκε την 1η 

Μαΐου 2013 και υπεβλήθη σε επεξεργασία με Cruiser (με δραστική ουσία το 

thiamethoxam). H δειγματοληψία ξεκίνησε περίπου τρείς βδομάδες μετά τη σπορά 

και αφού είχαν βγει τα τρία πρώτα φύλλα στα νεαρά φυτά. Στην αρχή της 

δειγματοληψίας, τα φυτά είχαν ύψος 8 με 12 εκατοστά περίπου και στο τέλος της 

δειγματοληψίας περίπου 25 με 35 εκατοστά, ανάλογα με την ημερομηνία φύτευσης 

στα αντίστοιχα χωράφια. 

 

Η δειγματοληψία προγραμματίστηκε να γίνεται κάθε δεύτερη ημέρα, αλλά ο 

προγραμματισμός ήταν ευέλικτος, προκειμένου να μην επηρεάζεται η διεξαγωγή 

από αντίξοες καιρικές συνθήκες (όπως αέρας και βροχή) που θα έκαναν τη σωστή 

δειγματοληψία αδύνατη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η δειγματοληψία γινόταν την 

επόμενη μέρα. Όλα τα δείγματα λήφθηκαν την αυγή. Τα υγρά σταγονόρροιας 

γενικά είχαν εξατμιστεί μεταξύ της πρώτης και δεύτερης ώρας μετά την αυγή. Στο 

χωράφι Α έγινε δειγματοληψία 7 φορές (17 Μαΐου έως 2 Ιουνίου). Δείγματα 

λήφθηκαν 5 φορές από το χωράφι Β (21 Μαΐου έως 2 Ιουνίου). Ο αριθμός των 

δειγμάτων που λήφθηκαν ήταν περιορισμένος λόγω μιας μεγάλης πλημμύρας στο 

Δούναβη που έκανε το χωράφι απροσπέλαστο. 

 

Ο αριθμός των δειγμάτων που λήφθηκαν κάθε φορά φαίνεται παρακάτω : 

 

 Αριθμός Δειγμάτων 

 Χωράφι A Χωράφι B 

17 Μαΐου 2013 3 - 

19  Μαΐου 2013 3 - 

21 Μαΐου 2013 3 3 

23 Μαΐου 2013 1 2 

25 Μαΐου 2013 3 2 

29 Μαΐου 2013 3 3 
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2 Ιουνίου 2013 3 3 

 

 

Μέθοδος Δειγματοληψίας 

 

Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε σε τρεις παράλληλα φυτεμένες σειρές στο 

καθένα από τα δύο χωράφια. Επιλέχθηκε μία σειρά στο κέντρο του χωραφιού και 

επισημάνθηκε μαζί με την 5η και τη 10η παρακείμενη σειρά για όμοια δείγματα. Το 

κέντρο του χωραφιού επιλέχθηκε με σκοπό να ελαχιστοποιηθούν πιθανά 

φαινόμενα που παρατηρούνται στις άκρες του χωραφιού επάνω στα φυτά που 

αναπτύσσονταν και επίσης να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα επιμόλυνσης με άλλες 

ουσίες θεραπείας που είχαν προηγουμένως χρησιμοποιηθεί από τη σπαρτική 

μηχανή. Τα δείγματα λήφθηκαν με μικροπιπέτες Gilson στις οποίες τοποθετήθηκαν 

επιστόμια 50μl ή 10 μl ανάλογα με το μέγεθος των σταγονιδίων. Επιλέχθηκαν 

σταγονίδια από τις άκρες ή τη μύτη των φύλλων για να περιοριστεί η πιθανότητα 

να ληφθούν δείγματα από σταγόνες δρόσου. 

 

Το περιεχόμενο των πιπέτων μεταφέρθηκε σε κρυογονικά φιαλίδια μίας χρήσης 

από πολυπροπυλένιο των 5 ml (Corning Life Science) μέχρι να συλλεχθούν 

περίπου 1,5 με 2,5 ml σταγονιδίων. Τα σωληνάρια σφραγίστηκαν ερμητικά με 

πώματα. Τα σφραγισμένα σωληνάρια τυλίχτηκαν σε αλουμινόχαρτο μετά τη 

δειγματοληψία και κρατήθηκαν δροσερά σε φορητό ψυγείο ή ψυγείο σε 

θερμοκρασία 3-4 βαθμών Κελσίου, μέχρι την ανάλυσή τους. Σε συνθήκες 

ηλιοφάνειας ή ανέμων, ο όγκος των δειγμάτων ήταν μερικές φορές κάτω από τον 

στόχο των 1,5 – 2,5 ml. Επαναληπτικά δείγματα σε όλες τις περιπτώσεις 

συλλέχθηκαν από φυτά στις ίδιες σειρές. Επιπρόσθετα, περίπου 1 κιλό δείγματος 

από τους σπόρους που φυτεύτηκαν στα αντίστοιχα χωράφια λήφθηκαν απευθείας 

από τον αγρότη, με στόχο τη χρήση τους σε οποιαδήποτε επιβεβαιωτική ανάλυση. 

 

 

Προετοιμασία δειγμάτων και ανάλυση 

 

Μετά τη συλλογή τους, τα 32 δείγματα διηθήθηκαν με φίλτρα σύριγγας από τεφλόν 

με διάμετρο 13 mm και μέγεθος πόρων 0,45 micron (Whatman), για να αφαιρεθούν 
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σωματίδια και βακτήρια. Τα δείγματα μεταφέρθηκαν κατόπιν στο εργαστήριο 

αναλύσεων με φορητό ψυγείο σε θερμοκρασία 3 με 4 βαθμών Κελσίου. Τα 

δείγματα αναλύθηκαν όπως περιγράφεται παρακάτω, με απευθείας ένεση μίας 

ποσότητας του φιλτραρισμένου δείγματος σε ένα σύστημα LC-MS/MS. Το σύστημα 

που χρησιμοποιήθηκε ήταν ένα Waters Acquity UPLC σε συνδυασμό με 

φασματόμετρο μάζας Waters Xevo TQS στη λειτουργία ιονισμού με 

ηλεκτροψεκασμό. 

Τα δείγματα διαλύθηκαν σε διάλυμα στο κατάλληλο εύρος εργασίας μεταξύ 0.001 

και 5.0 µg/l, στο οποίο προστέθηκε εσωτερικό πρότυπο δευτεριούχας clothianidin. 

Ποσότητα 20 µl εισήχθη με ένεση στη συσκευή για ανάλυση. Δύο κινούμενες 

φάσεις χρησιμοποιήθηκαν. Η Κινούμενη Φάση Α αποτελείτο από 95% H2O και 5% 

MeOH (μεθανόλη) μέσα σε 0.25mM NH4Ac (οξικό αμμώνιο) και 0.01% HAc (οξικό 

οξύ). Η Κινούμενη Φάση Β αποτελείτο από 100% MeOH σε 0.25mM NH4Ac. Η 

στήλη UPLC που χρησιμοποιήθηκε ήταν μία στήλη Kinetex μήκους 50mm με 

μέγεθος σωματιδίων 2.6 µm, φάσης C8, μέγεθος πόρων 100A x 2.1 mm εσωτερική 

διάμετρο ανάστροφης φάσης (Phenomenex). 

Το πρόγραμμα βαθμίδωση φάσεων τηρήθηκε όπως ακολουθεί : 

 

Λεπτά Ποσοστό (%) 

 Φάση A Φάση B 

0 80 20 

1 80 20 

2 10 90 

3.4 10 90 

3.6 100 0 

 

Ο συνολικός χρόνος ήταν 5 λεπτά με ρυθμό ροής 0.4 ml/min. 

Το φασματόμετρο μάζας βρισκόταν στη λειτουργία ιονισμού με ηλεκτροψεκασμό 

(ESI). 

Για κάθε φυτοφάρμακο παρακολουθήθηκαν δύο συγκεκριμένες μεταπτώσεις 

ιόντων : 
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Clothianidin:     250 -> 169 Thiamethoxam: 292 -> 211 

              250 -> 132              292 -> 181 

Τα όρια ανίχνευσης (LOD) και τα όρια ποσοτικοποίησης (LOQ), τόσο για το 

clothianidin όσο και για το thiamethoxam ήταν 5 µg/l και 10 µg/l αντίστοιχα. 

 

Aποτελέσματα 

Το clothianidin ανιχνεύθηκε σε όλα τα δείγματα των υγρών σταγονόρροιας που 

λήφθηκαν από το καλαμπόκι που αναπτύχθηκε στο Χωράφι Α και όπου οι σπόροι 

είχαν υποβληθεί σε επεξεργασία με μία δηλωθείσα επικάλυψη 1,25 mg clothianidin 

ανά σπόρο (ΑPENET 2011). Η ανάλυση τριών όμοιων δειγμάτων από έξι 

διαφορετικές λήψεις και ενός δείγματος από μία επιπλέον λήψη, έδειξαν 

συγκεντρώσεις που συνολικά κυμαίνονταν μεταξύ 391 και 11709 µg/l. Οι 

συγκεντρώσεις thiamethoxam που παρατηρήθηκαν στα όμοια δείγματα υγρών 

σταγονόρροιας από το Χωράφι Β (σπόροι που είχαν υποβληθεί σε επεξεργασία με 

Cruiser σε μία δηλωθείσα συγκέντρωση 0,6 mg thiamethoxam ανά σπόρο) 

(APENET 2011) ήταν πολύ υψηλότερες, καθώς κυμαίνονταν μεταξύ 678 και 55260 

μg/l. Σε αυτά τα δείγματα βρέθηκαν σημαντικές συγκεντρώσεις clothianidin, οι 

οποίες κυμαίνονταν μεταξύ 167 και 9651 μg/l. Αυτό ίσως μπορεί να εξηγηθεί από 

το γεγονός ότι το clothianidin δεν είναι μόνο δραστική ουσία, αλλά λειτουργεί 

επίσης ως μεταβολίτης του thiamethoxam (EFSA 2012b), της κύριας δραστικής 

ουσίας του Cruiser. 

Οι συγκεντρώσεις των δύο νεονικοτινοειδών φυτοφαρμάκων στα υγρά 

σταγονόρροιας μειώθηκαν σταδιακά καθώς προχωρούσε η περίοδος 

δειγματοληψίας, όπως φαίνεται στα Σχήματα 1 και 2. Η συγκέντρωση clothianidin 

στα φυτά του Χωραφιού Α μειώθηκε γρήγορα, από μια αρχική υψηλή τιμή των 9.6 

mg/l, και μετά φάνηκε να σταθεροποιείται σχετικά σε μια χαμηλότερη συγκέντρωση 

της τάξης περίπου του 0.5-1.0 mg/l σε όλα τα όμοια δείγματα. Ομοίως 

παρατηρήθηκαν μειώσεις στις συγκεντρώσεις του thiamethoxam στο Χωράφι B, 

αλλά φάνηκε να είναι λιγότερο γρήγορες από εκείνες του clothianidin. Τα 

υπολείμματα thiamethoxam που καταγράφηκαν αρχικά υπερέβαιναν τα 50 mg/l 

(50ppm) και έπεσαν περίπου στο 0.8 mg/l κατά την περίοδο της δειγματοληψίας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αρχικές συγκεντρώσεις που βρέθηκαν ήταν ίσες ή ακόμα 

υψηλότερες από τις συγκεντρώσεις του δραστικού συστατικού που συνήθως 
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χρησιμοποιείται στα έτοιμα σκευάσματα ψεκασμού. Για παράδειγμα, για τον 

ψεκασμό σε φυτά πάπρικας, ντομάτας και μαρουλιού, η Syngenta συνιστά διάλυμα 

10–40g του Actara® ανά 100 λίτρα νερού, το οποίο αντιστοιχεί σε 25-100 mg 

περίπου του δραστικού συστατικού thiamethoxam/ανά λίτρο νερού.3 

 

  

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ 

 

Η ΕFSA (2013b) παρείχε ένα μοντέλο υπολογισμού προκειμένου να αξιολογηθεί ο 

πιθανός κίνδυνος για τις μέλισσες από την παρουσία φυτοφαρμάκων στα υγρά 

σταγονόρροιας. Αυτό βασίζεται σε μια σύγκριση των οξέων από το στόμα LD50 

τιμών πρόσληψης φυτοφαρμάκου και στις εκτιμώμενες προσλήψεις μολυσμένων 

υγρών σταγονόρροιας. Η υπόθεση της ΕFSA στην έκθεσή της (2013b) είναι ότι οι 

μέλισσες που αναζητούν νερό κάνουν κατά μέσο όρο 46 διαδρομές την ημέρα. Η 

ποσότητα νερού που μεταφέρεται σε κάθε διαδρομή κυμαίνεται μεταξύ 30 και 58 µl, 

που σημαίνει μια συνολική ποσότητα μεταξύ 1.4 ml και 2.7 ml νερού την ημέρα. Αν 

και το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ποσότητας δεν κατακρατείται από τη μέλισσα, η 

μεταφορά του νερού αποτελεί πιθανή ολοήμερη έκθεση σε κάθε μολυσματικό 

παράγοντα που βρίσκεται σε αυτό. Σε αυτή τη βάση, οι συγκεντρώσεις 

φυτοφαρμάκων που βρίσκονται στα υγρά σταγονόρροιας, σύμφωνα με τα 

ευρήματα της παρούσας μελέτης, μπορεί να θέτουν ένα πολύ σημαντικό κίνδυνο 

για τις μέλισσες, ακόμα κι αν τα υγρά σταγονόρροιας αποτελούν μόνο μια μικρή 

ποσότητα του νερού που συλλέγουν. 

 

Ο υπολογισμός γίνεται στη βάση ότι η οξεία από το στόμα LD50 πρόσληψη 

thiamethoxam από τις μέλισσες είναι 0.005 µg δραστικής ουσίας ανά μέλισσα, και 

η οξεία από το στόμα LD50 πρόσληψη clothianidin είναι 0.00379 µg/μέλισσα, 

ακολουθώντας τις ευρείς μεθόδους υπολογισμού που χρησιμοποιούνται στην 

αναφορά της EFSA (2013b). Η υψηλότερη τιμή thiamethoxam που καταγράφηκε σε 

δείγματα που περιείχαν Cruiser από το Χωράφι Β ήταν 55260 µg/l, μαζί με το 

                                                
3 http://www3.syngenta.com/country/hu/hu/cp/Termekeink/Rovaroloszerek/Pages/Actara-

25-WG.aspx 
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σχετικό περιεχόμενο σε clothianidin, ως προϊόν αποδόμησης. Όσον αφορά στο 

περιεχόμενο αποκλειστικά σε thiamethoxam, μια μέλισσα θα χρειαζόταν να 

καταναλώσει μόλις 0.09 µl υγρών σταγονόρροιας, προκειμένου να καταπιεί την 

οξεία από το στόμα τιμή LD50 του δραστικού συστατικού. Υπολογίζοντας το 

περιεχόμενο αποκλειστικά σε clothianidin στα 6794 µg/l, μια μέλισσα θα αρκούσε 

να καταναλώσει μόλις 0.558 µl νερού για να καταπιεί την οξεία από το στόμα τιμή 

LD50 του δραστικού συστατικού. Υπολογίζοντας το thiamethoxam και το 

clothianidin μαζί και χρησιμοποιώντας ένα απλό αθροιστικό μοντέλο τοξικότητας, 

κατ΄ αναλογία προς τις αντίστοιχες τιμές LD50 (συνεπαγόμενη “αντίστοιχη” 

συγκέντρωση thiamethoxam 64223 µg/l), η ποσότητα νερού που θα χρειαζόταν να 

καταποθεί θα ήταν 0.078 µl. Αν γίνουν ανάλογοι υπολογισμοί για την υψηλότερη 

συγκέντρωση clothianidin (11709 µg/l) στα υγρά σταγονόρροιας των φυτών από το 

Χωράφι Α στα οποία χρησιμοποιήθηκε Poncho, τότε θα αρκούσε μια μέλισσα να 

καταναλώσει 0.324 µl των υγρών για να καταπιεί την οξεία από το στόμα τιμή 

LD50. 

 

Οι μέσες τιμές συγκέντρωσης στα τρία όμοια δείγματα, που καταγράφηκαν 12 

μέρες μετά την έναρξη του πειράματος, ήταν 828 µg/l thiamethoxam στα δείγματα 

με Cruiser (2 Ιουνίου 2013, 32 μέρες μετά τη σπορά) και 1050 µg/l clothianidin στα 

δείγματα με Poncho (29 Μαΐου 2013, 34 μέρες μετά τη σπορά). Αυτά τα στοιχεία 

δείχνουν ότι, σχεδόν ένα μήνα μετά τη σπορά, τα υγρά σταγονόρροιας που 

αποβάλλουν τα φυτά καλαμποκιού μπορούσαν ακόμα να μεταφέρουν στη 

συλλέκτρια μέλισσα μια ποσότητα φυτοφαρμάκου ισοδύναμη με θανατηφόρα δόση 

(οξεία από το στόμα τιμή LD50) σε μόλις 6.04 µl (για το thiamethoxam) και 3.61 µl 

(για το clothianidin) αντίστοιχα. Δεδομένου ότι μια μέλισσα εκτιμάται ότι 

προσλαμβάνει το πολύ 30 έως 58 µl υγρό σε μία και μόνη διαδρομή, τότε γίνεται 

ξεκάθαρο ότι μία και μόνη επίσκεψη σε ένα φυτό καλαμποκιού με υγρά 

σταγονόρροιας που περιείχουν Poncho ή Cruiser, θα μπορούσε να οδηγήσει σε 

έκθεση που υπερβαίνει κατά πολύ την οξεία από το στόμα LD50. 

 

Υπάρχει ένας αριθμός αβεβαιοτήτων που σχετίζονται με αυτούς τους 

υπολογισμούς, και με τις υποθέσεις στις οποίες αυτοί βασίζονται. Παρόλα αυτά, η 

απαιτούμενη ποσότητα υγρών σταγονόρροιας είναι, σε μερικές περιπτώσεις, σε 

πολύ μεγάλο βαθμό κάτω από την ποσότητα που οι μέλισσες εκτιμάται ότι 
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προσλαμβάνουν όταν συλλέγουν νερό. Ακόμα και αν ληφθεί υπόψη η πιθανότητα 

ότι δεν είναι εκτεθειμένες σε τέτοιες συγκεντρώσεις κατά τη συνολική διάρκεια της 

περιόδου συλλογής, καθώς τα υγρά σταγονόρροιας εξαφανίζονται με την εξάτμιση 

κλπ. νωρίς κατά τη διάρκεια της μέρας, αυτοί οι αριθμοί υποδεικνύουν ότι τα υγρά 

σταγονόρροιας μπορούν παρόλα αυτά να αποτελούν σοβαρότατο τοξικό κίνδυνο 

για τις μέλισσες. Δεν είναι δυνατόν να υπολογισουμε τον κίνδυνο που διατρέχουν 

από το νερό που μεταφέρεται στην κυψέλη και εξατμίζεται για λόγους ψύξης. Αυτό 

θα μπορούσε να οδηγήσει στο να μεταφέρεται το φυτοφάρμακο στο υγρό που 

εναποτίθεται στα κελιά των γόνων. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης έδειξαν ότι τα νεονικοτινοειδή φυτοφάρμακα 

που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία σπόρων καλαμποκιού διαθέσιμων στο 

εμπόριο, μπορούν να ανιχνευθούν στα υγρά σταγονόρροιας των φυτών που 

αναπτύσσονται σε ένα συμβατικό σύστημα καλλιέργειας. Οι συγκεντρώσεις που 

καταγράφηκαν υποδεικνύουν ότι τα υγρά σταγονόρροιας μπορεί να θέσουν σε 

σοβαρό τοξικό κίνδυνο τις μέλισσες που συλλέγουν νερό αν τα χρησιμοποιήσουν 

σαν πηγή νερού. Οι συγκεντρώσεις που καταγράφηκαν είναι τόσο υψηλές σε 

μερικά δείγματα, που δεν χρειάζεται να υποθέσουμε ότι η συνολική, ή ακόμα και το 

μεγαλύτερο μέρος μιας πιθανής ποσότητας 1.4 έως 2.7 ml νερού που ενδεχομένως 

μεταφέρεται από μία μέλισσα κατά τη διάρκεια μίας ημερήσιας συλλογής, 

προέρχεται από τα υγρά σταγονόρροιας. Ακόμα και μία μόνο διαδρομή μεταφοράς 

νερού μπορεί να οδηγήσει στην πρόσληψη από μία μέλισσα δόσεων κατά πολύ 

μεγαλύτερων από τη δημοσιοποιημένη οξεία από το στόμα LD50, τόσο για το 

clothianidin όσο και για το thiamethoxam. Ακόμα και σε υγρά σταγονόρροιας που 

αποβάλλονται από τα φυτά μετά από 12 μέρες, οι ποσότητες που χρειάζεται να 

προσλάβει μια μέλισσα για να πάρει τη δόση της οξείας από το στόμα LD50, ήταν 

κατά πολύ κάτω από το θεωρητικά ανώτατο επίπεδο που μπορεί μια μέλισσα να 

καταπιεί κατά τη διάρκεια μιας και μόνο συλλογής. 

Τα αποτελέσματα εγείρουν περαιτέρω ερωτήματα, που απαιτούν επείγουσα 

διερεύνηση, προκειμένου να γίνει ευρύτερα κατανοητή η σημασία αυτής της πηγής 

της έκθεσης των μελισσών σε φυτοφάρμακα, σε σχέση με την επίδρασή τους τόσο 
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πάνω σε μεμονωμένες συλλέκτριες, όσο και σε ολόκληρη την αποικία. Μία βασική 

ερώτηση που απαιτεί διερεύνηση είναι ο βαθμός στον οποίο οι μέλισσες μπορεί να 

εξαρτώνται από τα υγρά σταγονόρροιας και υπό ποιες συνθήκες. Περαιτέρω 

πληροφορίες απαιτούνται σχετικά με το τι ποσοστό φυτοφαρμάκου που καταπίνει 

μία μέλισσα κατακρατείται και τι ποσοστό μπορεί να μεταφέρεται μέσα στην 

αποικία της, καθώς και τις χρήσεις που μπορεί να έχουν αυτά τα υγρά. Σε 

περίπτωση ψύξης της κυψέλης με εξάτμιση νερού, υπάρχει η πιθανότητα κάθε 

φυτοφάρμακο να επιμολύνει όλοκληρη την αποικία. Σε περίπτωση αραίωσης του 

μελιού για τη σίτιση των γόνων, ο ενδεχόμενος κίνδυνος μεταφέρεται στις 

προνύμφες. Και οι δύο αυτές παράμετροι απαιτούν στοχευμένη έρευνα για να 

διευκρινιστούν πλήρως. 

Μέχρι να επιλυθούν τα εκκρεμή ερωτήματα, προληπτικά πρέπει να υιοθετηθεί 

πλήρως μία προσέγγιση που να διέπεται από την Αρχή της Προφύλαξης και να 

χρησιμοποιηθεί σαν βάση που θα διέπει την ανάπτυξη αγροκαλλιεργητικής 

πολιτικής και πρακτικών καλλιέργειας που θα προστατεύουν τις μέλισσες. 

Επιπρόσθετα, οι κανονισμοί της ΕΕ για τη χρήση ουσιών που ενδεχομένως 

βλάπτουν τις μέλισσες θα πρέπει να εφαρμοστούν αυστηρά, ακολουθώντας την 

Αρχή της Προφύλαξης. Αυτοί οι κανονισμοί θα πρέπει όχι μόνο να ενσωματώνουν 

την τρέχουσα επιστημονική τεκμηρίωση σχετικά με τις πιθανές βλάβες και την 

ευπάθεια των μελισσών, αλλά και να επεκτείνουν τους κανονισμούς προφύλαξης 

και σε άλλα είδη άγριων επικονιαστών, ενόψει του σημαντικού ρόλου τους στην 

εξασφάλιση της επικονίασης σήμερα, αλλά και στο εξαιρετικά αβέβαιο μέλλον. Με 

λίγα λόγια, απαιτείται επείγουσα δράση για να προστατευτεί η επικονίαση, που 

είναι μία ζωτική λειτουργία για τα οικοσυστήματα. 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

Οι μέλισσες και οι άγριοι επικονιαστές παίζουν κρίσιμο ρόλο στη γεωργία και στην 

παραγωγή τροφίμων. Το σύγχρονο βιομηχανικό γεωργικό μοντέλο όμως, με την 

εντατική χρήση χημικών απειλούν και τους δύο και θέτουν σε κίνδυνο την 

παραγωγή και επάρκεια τροφίμων στην Ευρώπη. Η παρούσα έκθεση παρέχει 

πρόσθετες αποδείξεις για μια πιθανή οδó μέσα από την οποία τα νεονικοτινοειδή 

μπορούν να θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο τις εκτρεφόμενες μέλισσες και μπορεί να 

συμβάλουν στη συνολική μείωση και εξασθένιση των αποικιών τους. Συνεπώς, οι 
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φορείς διαμόρφωσης πολιτικής θα πρέπει : 

1. Να εφαρμόσουν μόνιμη απαγόρευση στη χρήση των επιβλαβών για τις μέλισσες 

φυτοφαρμάκων imidacloprid, thiamethoxam, clothianidin και fipronil και να 

επεκτείνουν την απαγόρευση σε προϊόντα, εγκεκριμένα αυτή τη στιγμή στην Ε.Ε., 

τα οποία περιέχουν άλλα επιβλαβή για τις μέλισσες φυτοφάρμακα, όπως τα 

chlorpyriphos, cypermethrin και deltamethrin. 

2. Να υιοθετήσουν Σχέδια Δράσης για τις Μέλισσες που να περιλαμβάνουν την 

παρακολούθηση της υγείας των μελισσών και των άλλων επικονιαστών. Να 

βελτιώσουν τη διατήρηση φυσικών και ημι-φυσικών βιότοπων γύρω από τα 

αγροτικά εδάφη, όπως και να ενισχύσουν τη βιοποικιλότητα μέσα σε αυτά. 

3. Να αυξήσουν τη χρηματοδότηση για έρευνα και ανάπτυξη οικολογικών 

αγροτικών πρακτικών που θα απομακρύνουν την εξάρτησή μας από τα χημικά 

φυτοφάρμακα και θα μας στρέψουν σε εργαλεία βασισμένα στη βιοποικιλότητα για 

τον έλεγχο των ασθενειών και την ενίσχυση της υγείας των οικοσυστημάτων. Οι 

φορείς λήψης αποφάσεων στην Ε.Ε. θα πρέπει να κατευθύνουν περισσότερα 

κονδύλια στην έρευνα για οικολογικές λύσεις στη γεωργία υπό την αιγίδα της CAP 

(άμεσες πληρωμές) και Horizon 2020 (πλαίσιο Ερευνών ΕΕ). 

 
 

 


