Презентація на тему
«Вплив пестицидів на бджолярство»

Пасічникування - важка клопітка робота, за для досягнення певного ре
зультату потрібно пройти Шлях далеко не один рік, і на цьому шляху
трапляє ться безліч різноманітних перешкод. Одним із найбільших
каменів спотикання на шляху пасічників є отруєння бджіл пестицидами,
або хімі чний токсикоз. Хімічний токсикоз - незаразна хвороба доро слих
особин бджолиної сім'ї їх личинок, що викликається отруєнням бджіл
пестицидами, які застосовуються для контролю розвитку і
розповсюдження шкідливих для сiльського та лi сового господарства
комах, рослин, грибків тощо. Пестициди потрапляють в бджолині сім'ї з
нектаром, пилком, в результаті чого забруднюються кормові запаси i
товарна продукція. То ксикози виражаються в ослабленнi сiмей, зниженні
їх проду ктивності і масовій загибелі бджіл. Хімічний токсикоз проявляє
ться непередбачено, комахи гинуть без явних клінічних ознак. В 95%
випадків хімічний токсикоз викликають інсектициди, в 4% - гербіциди 1%
припадає на iншi препарати. Пестициди проникають в органiзм бджіл з
кормом, водою, при безпосере дньому контакті (що найбільш небезпечно)
та фумігації.

Вiдповiдно до екотоксикологічної оцінки всі пестициди діляться на
чотири класи небезпеки: 1-й клас небезпеки - високо небезпечні для
бджіл пестициди (викликають загибель понад 20% бджіл). Екологічні
регламенти: прикордонно-захисна зона для бджіл не менше 4 км;
обмеження льоту - 4-5 діб; 2-й клас небезпеки - середньонебезпечнi для
бджіл пестициди (викли кають загибель вiд 5 до 20% бджіл).
Прикордонно-захисна зона для бджіл не менше 3-4 км, обмеження
льоту - 2-3 доби;
3-й клас небезпеки - малонебезпечні для бджіл пестициди (за гибель
вiд 1 до 5% бджіл). Прикордонно-захисна зона для бджіл - 2-3 км,
обмеження льоту - 1-2 доби; 4-й клас небезпеки - практично безпечнi
для бджіл пестициди. Прикордонно-захисна зона для бджіл не менше
1-2 км, обмеження льоту - 6-12 годин.

Бджоли знаходяться у серйозній небезпеці. Вже багато років стикаються
з проблемами екології, появами нових хвороб і застосуванням
пестицидів, які приводять до їх зникнення.
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Патогенез. Отруєння бджіл залежить від хімічної природи речовин,
способу їх проникнення в організм. Фосфорорганічні сполуки блокують
фермент холінестеразу, що бере участь в передачі порушень у гангліях
нервової системи. Хлорорганічні пестициди порушують калий-натрієве
співвідношення в мем бранах нервових волокон. Фтор у вигляді
фтористого водню i фториду кремнію діє як дихальна отрута,
руйнуючи стінки трахей бджоли, при надходженні з кормом порушує
процеси гліко лізу мінеральний обмiн. Миш'як блокує ферментні
процеси, хлористий барiй порушує водний баланс. Діагноз на хімічний
токсикоз ставиться на основі проведеного хіміко-токсикологi чного
дослідження в лабораторії.

При отруєнні пестицидами і промисловими викидами беруть До уваги
раптовість і одночасність загибелі бджіл у більшості або у всіх сім'ях
пасіки. Пасіки обстежують комісійно. Склада ють акт про нанесений
збиток, наводять дані про застосовані пестициди (промислові викиди),
способи і час їх внесення, розташування квітучих медоносів
(пилконосів) стосовно обро блених ділянок, про наявність на зазначеній
території водних джерел, ознаки загибелі бджіл. Беруть проби для
дослідження в лабораторії: не менш 500 бджіл у скляному чистому
посуді, 100 г меду, шматок стільника 15х15 см з пергою, а також будь
який інший матеріал з бджолиних сімей при підозрі на забру днення
хімічними сполуками. Проби опломбовують і висила

Характерні ознаки отруєння бджіл пестицидами. Клінічні озна ки
отруєння бджіл рiзними видами хімічних засобів захисту ро слин
проявляються майже однаково. Бджоли стають озлобле ними,
малорухомими, зриваються з сотiв, повзають по дну ву лика, на
прилітній дошцi i по землi навколо вуликів. Хвороба у бджіл протікає
залежно від характеру дії отрути, її концентрації і від виду зібраного
бджолами корму (пилок або нектар). Якщо швидкодіючі інсектициди
надходять в органiзм бджоли з некта ром, то загибель бджіл настає
швидко. У таких випадках отру Єні бджоли навіть не встигають
повернутися у вулик гинуть в мiсцях збору нектару або на шляху до
пасіки. Хвороба проті кає короткочасно і не завдає великої шкоди
бджолам пасіки. Якщо ж бджоли збирали нектар, в якому міститься
повільно діючий інсектицид, або коли бджоли, які збирають пилок,
всти гають його принести в вулик і сигналізувати іншим бджолам про
місце його збору, то у вулику настає масове вимирання дорослих
бджіл різного віку внаслідок масового вильоту бджіл пасіки в отруєну
зону і принесення в вулики великої кількості отруєного корму.

Масове вимирання бджіл найсильніше вира жене в сильних сім'ях,
оскiльки бджоли з таких сімей активні ше працюють на квітах рослин і
більше контактують з пестици дами. Розплід в таких сім'ях вимирає в
результаті недостатньо го обслуговування (голодування і охолодження)
і годування дорослих личинок отруеним нектаром і пилком. Якщо
бджоли принесли в вулик невелику кількість отруєного пилку, то про
цес вимирання бджіл розтягується іноді на все літо.

Доказом того, що господарство використовувало для обробки
сiльсько-господарських угідь той чи інший препарат слугує
журнал хiмобробки посівів, який має обов'язково
заповнюватись агрономом або відповідальною особою у
господарстві. Доказом до ведення завданої шкоди може
слугувати довiдка вiдповiдної обласної зареєстрованої
пасічницької організації або відділу статистики про вартість
бджіл та продуктів бджільництва.
Звертаюсь як до сільськогосподарських товаровиробників, так
до власників бджолосімей- пасічників. Розумійте один одного.
Звичайно, бджола- це Господня муха. Але і виробництво рiпа
ку, реалізація його насіння, зокрема за кордон,- дають нашим
громадянам роботу, зміцнюють економiчно нашу державу, ро
блять її рiвправним бізнес-партнером у світовому
співтоваристві.
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Знищити все. Тобто бур’яни. Така мета і здатність речовин, які
називають гербіцидами суцільної дії. Застосування цих «універсальних
солдатів» — гарний спосіб очистити поля від зайвої рослинності.
Однак у таких ситуаціях завжди є якесь «але». Розбираємось, у чому ж
переваги та можливі мінуси застосування гербіцидів, які мають ще одну
назву — «неселективні».
Гербіциди суцільної дії — це препарати, що знищують усю зелену масу
рослин. Основою гербіцидів суцільної дії є солі гліфосату —
ізопропіламінна, калійна, амонійна. Сам же гліфосат є Nфосфонометильним похідним амінокислоти гліцину. Його токсична
дія зумовлена тим, що він інгібує один із важливих ферментів рослин.
При потраплянні гліфосату на рослину він проникає у клітини і блокує
синтез цих сполук, рослина гине. Зрозуміло, що діє він так не лише на
бур’яни, а й на культурні рослини, тому з поширенням препаратів на
основі гліфосату почали з’являтися ГМ сорти та гібриди культур, стійкі
до цієї речовини. Експерти зазначають, що гліфосат є найбільш
інтенсивно використовуваним гербіцидом в історії хімізації сільського
господарства.

Наприклад, у 2015 році у США для боротьби з бур'янами було
використано понад 100 тис. т гліфосату.
При цьому ставлення до нього наразі досить неоднозначне. В останні
5-7 років у різних виданнях світу почали з’являтися публікації, в яких
ішлося про негативний вплив цієї речовини на організм людини.
Акцентувалося на начебто канцерогенних властивостях. Відповідно,
активізувалися дослідження щодо токсичності гліфосату, причому
результати могли кардинально відрізнятися — одні підтверджували
шкоду, інші спростовували її. Наразі ситуація на 100% так і не
з’ясована. Хіба що у 2016 р. в результаті спільної зустрічі ФАО і ВООЗ
дійшли висновку, що гліфосат навряд чи є канцерогенним для людини
при його споживанні разом з їжею.

Але «навряд чи» — це все-таки не стовідсотково «ні». Через таку
невизначеність різні держави встановлюють законодавчі норми щодо
використання гліфосату більше послуговуючись політичною
кон’юнктурою, аніж науково обґрунтованими підставами.
Так, обмеження у цій сфері запровадили Південна Корея, Колумбія,
Бразилія, Мексика, Австрія, Франція, Німеччина та деякі інші країни.
Дискусії та дослідження щодо гліфосату тривають і на рівні
Єврокомісії. Певним компромісним рішенням у 2017 р. стало
продовження терміну ліцензії на нього на 5 років (вирішували чи зовсім
заборонити, чи дати ліцензію ще на 15 років). При цьому чимало
європейських фермерів протестують проти обмежень, адже
повноцінної заміни препаратам на основі цієї д.р. — поки що немає.
Окрім гліфосату, неселективним гербіцидом вважається ще й така діюча
речовина, як дикват. Її застосовують переважно для десикації культур,
хоч подекуди і для знищення однорічних бур'янів у садах,
виноградниках, на посівах декоративних і овочевих культур. Ця
речовина також зараз у немилості в деяких європейських країнах.

Загалом, як гербіцид широкого спектру дії, гліфосат є гостро
токсичним для більшості видів рослин. Серед ризиків його
застосування називають погіршення якості насіння, зниження здатності
фіксувати азот, збільшення схильності рослин до хвороб і зменшення
активності мікоризних грибів. Тому застосування препаратів, що
містять цю діючу речовину, потрібно максимально дотримуючись
рекомендацій.
Отже. Якщо відкинути момент щодо можливого впливу на людину, які
ж вигоди надає аграріям застосування гербіцидів суцільної дії, які
ризики саме для посівів можуть бути, як їх краще застосовувати і як
уникнути помилок — усе по порядку.

Дія препаратів на основі різних солей гліфосату дещо різниться.
Відмінність полягає передусім у розчинності й відповідно — у термінах
впливу на бур’яни. Препарати на основі калійної солі зазвичай діють
швидше, краще засвоюються рослиною. Загибель бур’янів настає за 7-10
днів після обприскування. Після обробки поля препаратами на основі
ізопропіламінної солі ефект настає на 20-й день. Ще довший строк дії у
препаратів на основі амонійної солі. Незважаючи на те, що гліфосати
«вбивають все», чутливість до них різних видів бур’янів неоднакова.
Зокрема, середньочутливими є лобода біла, полин, канатник Теофраста,
льонок несправжній, кропива, вероніка польова, амброзія, нетреба
колюча, ромашка, м’ята польова тощо.
Для їх ефективного знищення слід використовувати максимальні норми,
вибираючи для обробки найбільш уразливі стадії розвитку.
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, молочай, жовтушник, гірчаки, кульбаба лікарська, талабан
польовий, горошки, конюшина повзуча та ін. Високі норми гербіциду
можуть їх пригнітити, але за сприятливих умов треба бути готовим і до
інших способів боротьби з ними.

