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Опрашването –
екосистемна услуга

o Опрашването е незаменима и безплатна
услуга, предоставяна от природата.

o Приблизително 4 от всеки 5 диви и
селскостопански растения зависят от
опрашването на насекомите.

o Това засяга не само количеството, но и
качеството на продукцията. Опрашваните
цветове се развиват по-добре и изглеждат по-
добре, те са по-устойчиви и по-богати на
хранителни вещества.

o Една трета от храната ни зависи от
опрашването и определени витамини могат да
бъдат получени единствено от растения,
свързани с опрашителите.

o Без опрашители ще има по-малко храна, тя
ще бъде по-еднообразна и по-скъпа.

Дяволска пеперуда - Vanessa cardui
(Фотография ориг.)

Бръмбар майка - Mylabris variabilis
(Фотография ориг.)

Пъстрянки - Zygaena sp.
(Фотография ориг.)

Сечко - Strangalia sp. 
(Фотография ориг.)



Многообразието на опрашителите - съкровище, за
което твърде малко знаем

o Медоносните пчели не са единствените опрашители

o В света са описани около 20 000 вида пчели

o Повечето от тях са т.нар. „самотни“ пчели

o 250 вида са „земните“ пчели

o 9 вида са медоносните пчели
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Земните пчели

 Земните пчели са активни при ниски температури, при
дъжд и силен вятър - често срещани метереологични
условия, през периода на масовия цъфтеж на овощните
дървета. Често те са единствените активни опрашители
при лошо време.

 Те са изключително ефективни и много бързи
работници. Могат да опрашват до четири пъти повече
цветове от медоносните пчели и да събират два пъти
повече полен от цвят.

 При опрашване на цветовете на ягода, медоносните
пчели трябва да направят 15 обиколки, докато земните
пчели се нуждаят само от 5 .

Когато опрашват цветовете, те ги разклащат енергично,
което увеличава ефективността на опрашването.
Незаменими за определени растения (като домати и
боровинки).
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Самотни пчели
 Самотните пчели живеят в колонии, нямат царица, не

произвеждат восък и мед, и не правят пити.

Гнездата при различните видове са изградени от
различни материали.

Ефективни опрашители: една пчела от вида Osmia
bicornis извършва работа колкото 120 работнички на
медоносната пчела!

Много видове самотни пчели транспортират цветния
прашец по коремчето си. Затова контактът им с цвета е
много по-добър от този на пчелите, които пренасят
цветния прашец на задните си крака. Тъй като не
полепва, повечето прашец пада върху цвета, което
допълнително повишава ефективността на
опрашването.

 Самотните пчели не са агресивни и не жилят!
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Медоносни пчели

 В сравнение с другите две групи, те са по-
многобройни през пролетта тъй като оцеляват по-
лесно през зимата

Сравнително по-лесни за отглеждане и за
получаване на мед, и пчелни продукти

Основният им недостатък като опрашители е
чувствителността им към неблагоприятни условия

Не опрашват някои растения и имат ясно изразени
предпочитания към медоносни растения и към
формата на цвета

 През 2019 г. в България има над 783 000 кошера,
принадлежащи на близо 18о000 регистрирани
пчелари

 ЕС независимо, че е на второ място по
производство на мед в света, задоволява само 60%
от нуждите си
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Основни фактори за 
упадъка на пчелите

Съществуват редица фактори, подпомагащи 
упадъка на пчелите като:

 Гладуване и неправилно хранене

 Болести, причинени от патогени- вируси, 
бактерии, протозои, гъби  

Поява на неприятели по пчелите (вкл.
инвазивни)

Загуба на местообитания в следствие на 

интензификация на земеделието – големи блокове монокултурно отглеждани растения,   
генномодифицирани растения, промени в околната среда, климатични промени

 Интензификация на използването на пестициди

 Поява на инвазивни вредители по растенията – връзка с Растителното здраве sensu stricto



Оценка на факторите от еволюционна гледна точка
Факторите са свързани до голяма степен. Заболяванията 
винаги са съпровождали популациите на пчелните 
колонии, но другите фактори са нови в еволюционен 
аспект.

• Apis mellifera, в кехлибарени материали, събрани в 
Източна Африка, които са на възраст около 1,6 
милиона години

• Homo sapiens e на възраст около 200 000 години. 
Първите хора са събиратели и ловци, които са 
плячкосвали мед от дивите пчели

• Ловът на пчелите започва да се замененя от 
пчеларството преди около 10 000 години, когато хора 
в няколко култури започнали да отглеждат и 
одомашават растенията и животните

• Дивите и отглежданите пчели живеят при различни 
условия, защото пчеларите, подобно на всички 
земеделски производители, променят средата, 

Древноегипетски изображения на пчелари са открити в Долината на
царете в гробницата Пабаса (3000 пр.н.е.). Кошери от този период не са
намирани в Близкия Изток до 2005 г., когато д-р Мазар от Университета
в Йерусалим, разкрива 30 глинени цилидъра, идентични с кошерите от
това изображение, в древният град Тел Рехов.

в която живеят животните, за да увеличат производителността им. 

• За съжаление тези промени в условията на живот на селскостопанските животни често ги правят по-
податливи на паразити и патогени.



Оценка на факторите
Днес съществуват значителни разлики между
средата на еволюционната адаптация, която
оформя биологията на дивите пчелни колонии и
настоящите обстоятелства на отглежданите пчелни
семейства.

• В Северна Америка огромни загуби на пчелни
семейства се наблюдават след 2005 г. – за 15
години, броят на изчезналите пчелни семейства е
по-голям, отколкото за изминалите 50 години.

• През последните 10 до 15 години, пчеларите
докладват за необичайно отслабване на пчелните
семейства и загуби в страни от ЕС (Франция,
Белгия, Швейцария, Германия, Великобритания,
Холандия, Италия и Испания).

• Какво се е променило през последните 15
години?

Процент на промяната в броя на отглежданите колонии медоносни пчели за 
периода 1961-2006 г. в някои страни Европа и Северна Америка (FAO, 2009).



Влияние на пестицидите

Пътища на излагане на пчелите на пестициди (EFSA, 2014):

• контактен – при отлагане на препарат при приложение (напр. предозиране
или разпръскване извън зоната на приложение) или чрез прахови частици,
когато пчелите се хранят върху третирани плевелните растения в
третирано поле, в краищата на полето или в съседни площи

• консумация на полен и нектар – от третирана култура или плевели в
третирано поле, в краищата на полето, съседна площ, следваща култура
или в трайна култура на следващата година

• консумация на вода – гутационна течност (капки) върху листата,
повърхностни води и локви

• риск от метаболити, присъстващи в полена и нектара
• При гутация в отделената капки се
съдържат остатъчни количества от
използаните ПРЗ
• При обработване на семената с
ПРЗ минимални количества
попадат и в младите растения
По C. Veronic 2011 “EU Risk Assessment
Honey bees”, ANSES



Пряко:

•Остро (акутно) - (орално и
контактно) спрямо възрастните
пчели

•Хронично (орално) спрямо
възрастните пчели

Косвено:

•Токсичност спрямо ларвите

•Сублетален ефект – загуба и/или нарушаване на:

1) пространствена ориентация

2) “памет” и способност за “учене ”

3) грижа за пилото

4) развитието на хипофарингеалните жлези

5) възпроизводство

6) продължителност на живот

7) функционалността на имунната система

8) социални взаимоотношения и

9) способност за презимуване

Влияние на пестицидите

Действие на пестицидите  върху пчелите (EFSA, 2014; Cloyd, 2019)



Влияние на пестицидите
Модел за оценка на колониите Khoury et al., (2011) за да се пренесе ефекта от смъртността на пчелите работнички 
върху размера на колониите при употребата на ПРЗ

Мултипликационен

коефициент на 

смъртност при пчели 

работнички 

Пренебрежим ефект

Намаляване на 

колонията с ≤7%

Слаб ефект

Намаляване на 

колонията с ≤15%

Умерен ефект

Намаляване на 

колонията с ≤35%

Жизнеспособни след 50 

дни?

×1.5 (m=0.231) 6 дни 13 дни 40 дни Да

×2 (m=0.308) 3 дни 7 дни 18 дни Да

×3 (m=0.462) 2 дни 4 дни 10 дни Не

10 млн пчели, измрели след използване на 
фипронил в Ю. Африка през 2019 (Photo J. Carter)

500 млн пчели, измрели за 3 месеца през лятото 
на 2019 в Бразилия (Photo L. Boy)



Влияние на пестицидите - Коефициент на опасност -Hazard quotient (HQ )

HQ = A/LD50; където A -норма на приложение (g/ha); LD50-количество активна субстанция /пчела при 50% 
смъртност (μg). Стойности на HQ =50 > 50 или < 50; приемлив/неприемлив риск? Оценка на риска  (EFSA, 
2014); Сублетален ефект при IGR; примери с ПРЗ с различни HQ (Mineau et al., 2008):

Активна субстанция      Тест      Път       LD50 (µg a.с./пчела)
Имидаклоприд            акутен  орално      0.0037 
Имидаклоприд            акутен  контактно  0.0081
Мезусулфон- метил   акутен  орално             5.6
Мезусулфон- метил акутен  контактно > 13
Флуфеноксурон акутен орално > 100
Флуфеноксурон акутен контактно > 100 

Активна субстанция            Доза (g a.с./ha) Път             LD50 (µg a.с./пч.) HQ Праг 
Имидаклоприд 100 орално      0.0037 27000 50
Имидаклоприд  100 контактно 0.0081 12300 50
Мезусулфон- метил 6                           орално          5.6 1.07 50
Мезусулфон- метил 6                           контактно     > 13 < 0.4 50
Флуфеноксурон 100 орално         > 100 < 1 50
Флуфеноксурон 100 контактно     > 100 < 1 50



Влияние на пестицидите- инциденти и отравяния на пчели 

Инциденти и отравяния на пчели с ПРЗ и/или остатъчни количества в проби във Великобритания,
Германия и Холандия (1981 - 2006 ) (Thompson &Thorbahn , 2009)

Група пестициди Брой ПРЗ Брой отравяния пчели 

/проби

% отравяния пчели 

/проби

Инсектициди 43 4250 49.1

Фунгициди 23 3418 39.5

Ветринарни продукти-вароациди

Хербициди

4

3

964

14

11.1

0.2

Като цяло инцидентите с пчели, свързани с ПРЗ намаляват, но при 70% във Великобритания и 41% в
Германия, причините за проблемите остават неизвестни. Най–голям брой инциденти са
регистрирани със сяра (1488), която се използва като фунгицид и като ветринарен продукт, а
кумафос като вароацид. При всички 73 докладвани ПРЗ са изчислени стойностите на HQ. При два
пестицида, са открити по над 100 инцидента за изследвания период, въпреки че стойностите на
HQ < 50.Това са каптан (HQ = 32), който смесен с инсектициди предизвика смъртност при пчелите и
флувалинат (HQ = 10), който се използва в повечето случаи като вароацид. При всички останали ПРЗ
с HQ < 50 не са регистрирани голям брой инциденти с пчели.



Влияние на пестицидите- решения в рамките на ЕС

С цел да се намали риска от излагане на пестициди-включване на общ хармонизиран
елемент показващ риска на пестицидите за медоносните пчели (респ. останалите социални
пчели) - SPe8 (1107/2009/EC):

“Опасно за пчелите./За да предпазите пчелите и другите насекоми опрашители не прилагайте
при цъфтеж на културата /Не използвайте на места, където пчелите имат активна паша /
Преместете или затворете кошерите по време на приложение и за ... (дава се опр. период) след
приложението / Не прилагай, когато в дадена култура има цъфтящи плевели / Премахни
плевелите преди цъфтежа им / Не прилагай преди ... (дава се опр. период)”

В България фразата SPe8 присъства при отделните групи регистрирани ПРЗ както следва:

инсектициди: 73 бр. (от общо 165);

фунгициди: 4 бр (от общо 358 ) ; 

хербициди: 1 бр. (от общо 466)



Устойчива употреба на пестицидите- решения в 
рамките на ЕС

• Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент създава рамка за постигане
на устойчива употреба на продуктите за растителна защита (ПРЗ) чрез
намаляване на рисковете и въздействията от употребата им върху здравето на
човека и върху околната среда и насърчаване на интегрираното управление на
вредителите (ИУВ). То включва наблюдение на вредителите и определяне на
обосновани прагове на икономическа вредност (ПИВ)

• ИУВ е средство за намаляване на зависимостта от ПРЗ: при прилагането на ИУВ
се използват химически ПРЗ, само когато е необходимо, след изчерпване на
превантивните, физичните, биологичните или другите нехимически методи за
контрол на вредителите

• Правилата на ЕС определят ИУВ като набор от осем общи принципа и през 2014
г. интегрираното управление на вредителите стана задължително (чл. 14, § 4).
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ИУВ-използване на комбинация от различни методи – най-
ефективен и устойчив начин за управление на вредителите



Устойчива употреба на пестицидите – пестициди
с нисък риск в рамките на ЕС

• Регламент (ЕО) № 1107/2009 въвежда понятието „продукти за растителна защита с
нисък риск“. До септември 2019 г. са одобрени 487 активни вещества за употреба в
ЕС, но едва 16 от тях (3 %) са одобрени като вещества с нисък риск.

• Въпреки, че повечето ПРЗ с нисък риск съдържат микроорганизми, много
„биологични“ ПРЗ не са категоризирани като продукти с нисък риск. Например във
Франция до юни 2019 г. са разрешени 481 ПРЗ като продукти за биоконтрол, но
само 23 като продукти с нисък риск. Голям брой биопрерарати съдържат активни
вещества, които са одобрени преди въвеждането на понятието „с нисък риск“ в
законодателството на ЕС, но процесът показва, че не всички нехимични активни
вещества отговарят на критериите за нисък риск.

• Комисията е определила 57 като вещества с потенциално нисък риск и дава 
приоритет на тяхното подновяване. Комисията и много от държавите членки 
насърчават употребата на ПРЗ с нисък риск. 



Употреба на пестициди в България, Австрия и 
Португалия 2012-2019 – сравнителен анализ
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Австрия
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Страна Обща площ Култивирани площи

km2 ха дял

Австрия 83 879 1 425 943 17%

България 110 994 4 994 730 45%

Португалия 88 603 2 746 693 31%

По данни на ЕВРОСТАТ 2019 г



Устойчива употреба на пестицидите-
решения на  национално ниво 
 Подготвя се изменение на Наредба №13 от 2016 г. за мерките за
опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за
провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни
дейности.
 Предлага се въвеждане по-рестриктивни часови ограничения при
извършване на третиранията с ПРЗ, идентифицирани като SPe8 и се
насърчава използването на ПРЗ с нисък риск, за които няма часово
ограничение при третиране.
Създаването на електронна платформа за оповестяване на
растителнозащитните дейности е от голямо значение за подобряване
комуникацията между пчеларите и земеделските производители, и има
за цел опазване на опрашителите, и биоразнообразието в
агроекоистемите, и запазване правата на всички участици в този процес.



ПРЗ с нисък риск в България 

Разрешени в България фунгициди с нисък риск - 3 броя:

• Фитосев (а.в. COS-OGA), фунгицид.

• Контанс ВГ (а.в. Coniothyrium minitans CON/M91-08), фунгицид.

• Таегро (а.в. Bacillus amyloliquefaciens - щам-FZB24), фунгицид.

БАБХ предлага облекчаване и ускоряване на регистрацията на ПРЗ 
с нисък риск в България. 



Биоинсектициди, регистрирани в България 
(не всички са с нисък риск)

ДИПЕЛ 2 Х

Bacillus thuringensis, subsp. кurstaki, щам ABTS – 351

а.в. от ЧАСТ А от Регламент 540/2011

МАДЕКС ТВИН

Cydia pomonella Грануловирус – CpGV-V22 (DSMZ - № GV-

0014) а.в. от ЧАСТ А от Регламент 540/2011

РАПАКС

Bacillus thuringensis, subsp. кurstaki, щам ЕG 2348 – 188 

г/кг, а.в. от ЧАСТ А от Регламент 540/2011)

МАДЕКС ТОП

Cydia pomonella Грануловирус – CpGV-V15 (DSMZ - № GV-

0013) , а.в. от ЧАСТ А от Регламент 540/2011

ФОРЕЙ 48 Б

Bacillus thuringensis, subsp. кurstaki, щам ABTS – 351

а.в. от ЧАСТ А от Регламент 540/2011

ХЕЛИКОВЕКС

Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus (Hear NVP, 

DSMZ-BV0003), а.в. от ЧАСТ Б от Регламент 540/2011

КАРПОВИРУСИН

Cydia pomonella Granulosis Virus, Mexican strain (CpGV-M) 

а.в. от ЧАСТ А от Регламент 540/2011

НАТУРАЛИС

Beauveria bassiana, щам ATCC 74040 – 0,185 г/кг

а.в. от ЧАСТ А от Регламент 540/2011



През 21 век - изместване на фокуса към управлението
на естествените ресурси и защитата на околната среда
и необходимост от изследвания свързанти с:

• Разработване на съвременни системи за
интегрирано управление на вредителите и
актуализиране на обосновани прагове на
икономическа вредност на вредителите.

• Подобряване на средата на живот и екосистемни
услуги

• Изпитване и насърчаване на използването на ПРЗ с
нисък риск

• Необходимост от разумен баланс при
използването на природните ресурси

Предизвикателства за бъдещето



Благодаря за вниманието!


