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I. УВОД  

 

 Дератизацията е едно от основните противоепидемични мероприятия, 

насочено към намаляване на икономическите щети от синантропните гризачи 

и съхраняване на здравното благополучие на хората и животните. 

През последните две десетилетия, в нашата страна настъпи сериозна 

промяна в арсенала от средства, използвани за контрол на вредните гризачи. 

Прекратено беше използването на акутните родентициди, главно поради 

тяхната висока токсичност и свързаните екологични рискове. Тяхното място 

беше постепенно заето от антикоагулантните родентициди и към настоящия 

момент те са най- широко разпространените родентицидни средства, както в 

нашата страна, така и в целия свят. Същевременно е важно да се отбележи, 

че спектърът от алтернативни, неантикоагулантни родентицидни средства, 

достъпни в дератизационната практика, е крайно ограничен. Ето защо 

изграждането на резистентност към антикоагулантите е с голямо значение за 

дератизационната практика. Наличието на резистентни гризачи води до ниска 

ефективност на проведените дератизации, увеличаване на икономическите 

разходи и по-висок здравен риск за животните и хората.  

Антикоагулантната резистентност сред синантропните гризачи не е 

ново биологично явление и е известно още от 1958г., но през последните 

години се забелязва ясноизразено задълбочаване на този проблем. 

Наблюдава се разширяване на географския ареал на резистентните 

популации, увеличаване на засегнатите видове гризачи и повишаване 

степента им на резистентност. Тази негативна тенденция породи 

необходимостта от разработване на адекватни мерки за контрол на 

резистентните гризачи в глобален аспект. Създадоха се организации, 

подпомагащи международното научно сътрудничество и обмяната на 

информация, а в развитите страни отдавна действат програми за мониторинг 

на антикоагулантната резистентност. 

С настоящия труд, за първи път се прави опит за проучване на този 

проблем в нашата страна, като наред с извършването на лабораторни 

тестове, доказващи наличието на резистентност сред синантропните гризачи 

от животновъдни обекти са проведени лабораторни и теренни опити за 

контрол на резистентните гризачи.   

Надяваме се, че постигнатите резултати могат да послужат като основа 

за разработване на научно обоснована стратегия за контрол на 

резистентните популации и оптимизиране на дератизационните мероприятия 

в Р България. 
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II.  ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

 

Целта на настоящия труд е да се проучи чувствителността на 

синантропните гризачи, населяващи животновъдни обекти, към някои 

антикоагулантни родентициди от първо и второ поколение; да се установи 

наличието и степента на резистентност, както и да се апробират методи и 

средства за контрол на резистентните популации, с оглед повишаване 

ефективността на дератизационните мероприятия в Р България. 

 

За постигане на тази цел бяха поставени следните задачи: 

1. Да се обследват животновъдни обекти за наличие на синантропни 

гризачи.  

2. Да се проведат летални хранителни тестове за резистентност към 

варфарин със синантропни гризачи от видовете сив плъх (Rattus norvegicus), 

черен плъх (Rattus rattus) и домашна мишка (Mus musculus). 

3. Да се проведат кръвосъсирващи тестове за резистентност (BCR- test) 

с антикоагуланти от първо и второ поколение при различните видове 

синантропни гризачи. 

4. Да се проведат последователни тестове за резистентност за 

установяване наличието на кръстосана резистентност. 

5. Да се проучи ефективността на някои алтернативни средства за 

контрол на синантропните гризачи и практическата им приложимост в 

контрола на резистентните популации: 

 5.1. Да се изпита родентицидната ефективност на целулозно-

базирани родентициди. 

 5.2. Да се изпита родентицидната активност на хранителни примамки 

с гипс и бързовтвърдяващ цимент.  

 5.3. Да се изпита родентицидната активност на антикоагулантни 

примамки, потенцирани с натриев цитрат и индометацин, при антикоагулант-

резистентни синантропни гризачи.  

 5.4. Да се изпита ефективността на електронни репелентни 

устройства. 

 

III. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ   

 

Всички изследвания бяха проведени през периода 2009 - 2014 година и 

извършени в новосъздадената лаборатория по дезинфекция, дезинсекция и 

дератизация към секция „Епидемиология, инфекциозни болести и 

превантивна медицина” при Ветеринарномедицинския факултет на Тракийски 

университет- Стара Загора. 

Екпериментите бяха проведени в съответствие с правилата за  
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хуманно отношение към опитните животни в Република България и с 

разрешение на комисиите по етика на животните при Ветеринарно-

медицинския факултет на Тракийски университет и към Българската агенция 

по безопастност на храните (Анонимен, 2012). 

 

1. Обследване на животновъдните обекти за синантропни 

гризачи. 

За целите на настоящия дисертационен труд бяха обследвани общо 9 

животновъдни обекти, разположени в Старозагорски регион. Те включваха: 

стационари за болни животни, свиневъдна ферма, овцеферма, зайцеферма, 

градски зоопарк, говедовъдна ферма, птицеферма и два обекта от тип „заден 

двор“. 

Обследването беше извършено посредством прилагане на класически 

методи от дератизационната практика: анкетно-визуален метод, напрашени 

площадки, пробен улов с капани, отчитане на активни дупки и консумирана 

неотровна хранителна примамка дупки (Арсов и кол., 1988; Илиев и кол., 

1982; Караджов и кол., 2004; OEPP/EPPO, 1998 a).   

  

2. Летални  хранителни тестове (LFP-tests) за резистентност 

към варфарин   

За резистентност към варфарин чрез летални хранителни тестове бяха 

изследвани общо 142 броя диви синантропни гризачи - 25 сиви плъха, 76 

черни плъха и 41 домашни мишки произхождащи от 7 животновъдни обекта 

(Таблица 2).  

Леталните хранителни тестове бяха проведени по стандартен протокол 

в съответствие с EPPO standard: PP 1/198(1) „Testing rodents for resistance to 

anticoagulant rodenticides” (OEPP/EPPO, 1995). В основата на тези тестове е 

изхранването на изследваните гризачи с дискриминираща доза 

антикоагулантен родентицид, която причинява смъртта на 99% от 

възприемчивите гризачи.  

В съответствие с препоръките на Европейската и  средиземноморска 

организация за растителна защита (EPPO), дискриминиращата доза 

варфарин се постигаше посредством провеждане на хранителни тестове без 

избор, при които на черните плъхове (Rattus rattus) се предлага отровна 

хранителна примамка, съдържаща 0,025% варфарин в продължение на 28 

дни, при сивите плъхове (Rattus norvegicus) - 0,005% варфарин за 6 дни, а 

при домашните мишки (Mus musculus) - 0,025% за 21 дни.   

Приготвянето на 0,025%-овите  варфаринови хранителни примамки 

беше извършено с warfarin (analytical standard, Fluca) в съответствие с 

препоръките на EPPO: 0,25 грама варфарин (технически активна субстанция) 

беше разтварян в 5 mL 1 М разтвор на натриева основа и неутрализиран до 

рН 7 посредством 1 М разтвор на солна киселина.  
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Беше добавян разтвор на натриев хлорид (0.85% w/v) до достигане на 

краен обем от 50 mL. Отровната тестова примамка се приготвяше чрез 

старателно смесване на 50 mL от родентицидния разтвор с 1 килограм 

хранителен носител (зърнена смес от пшеница, овесени ядки и суров белен 

слънчоглед).  

Приготвянето на 0,005%-овите варфаринови хранителни примамки бе 

извършено по аналогичен начин. 

Количеството на консумираната отровна хранителна примамка по 

време на тест периода беше измервано ежедневно. 

След тест периода беше осигуряван 21 дневен мониторингов период, 

по време на който отровната примамка беше замествана от пелетизиран 

концентриран фураж за прасета, задоволяващ хранителните потребности на 

гризачите (OEPP/EPPO, 1995).  

По време на тестовия и мониторинговия период два пъти дневно беше 

извършвано наблюдение на опитните гризачи с определяне на  

здравословното им състояние. Предвид характера и целите на 

експериментите, използването на диви синантропни гризачи с буен 

темперамент, както от хуманни съображения, клиничният преглед беше 

ограничен до отчитане на следните показатели: общо държане на гризачите, 

цвят на кожата и видимите лигавици, наличие и характер на изтеченията от 

телесните отвори, наличие на задух, диария и кашлица. 

Опитните животни, умрели по време на тестовия или мониторинговия 

период бяха подлагани на аутопсия за установяване наличието на 

кръвоизливи.  

За чувствителни към варфарин бяха приемани само умрелите гризачи с 

установено наличие на кръвоизливи по тялото.  

Животните, преживели 21 дневния мониторингов период, в края на 

който липсват прояви на нарушено кръвосъсирване, бяха приемани за 

резистентни.  

 

3. Кръвосъсирващи тестове за резистентност (BCR- tests) 

За определяне степента на чувствителност на гризачите към 

антикоагулантните родентициди бяха проведени  кръвосъсирващи тестове за 

определяне промяната в отговора на кръвосъсирване. Изследванията бяха 

проведени върху 134 броя диви синантропни гризачи - 31 сиви плъха, 77 

черни плъха и 26 домашни мишки, произхождащи от 7 животновъдни обекта - 

Таблица 2.  

Тестовете бяха извършени в съответствие с EPPO standard: PP 1/198(1) 

„Testing rodents for resistance to anticoagulant rodenticides.” (OEPP/EPPO, 

1995). Кръвосъсирващият тест за резистентност се базира на използване на 

дискриминираща доза антикоагулантен родентицид, която причинява 

намаляване на процента кръвосъсирваща активност под  
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определено арбитражно ниво (10% или 17%, в зависимост от вида на 

антикоагуланта) при 99% от възприемчивите гризачи. Бяха използвани  

публикуваните в научната литература дискриминиращи дози за различните 

видове антикоагуланти и гризачи, които са представени в Таблица 1.     

 
Таблица 1. Дискриминиращи дози (ED99) на антикоагулантните родентициди при синантропните 

гризачи (по Hone & Mulligan, 1982; OEPP/EPPO, 1995; World Health Organisation / Food and 

Agriculture Organisation, 1996; Pelz & Endepols, 1999; O,Connor et al.,  2001;  Prescott et al., 2007; 

RRAG, 2012 a).  

 

Антикоагулант 

Сив плъх Черен плъх Домашна мишка 

♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

Варфарин 5 mg/kg - - - - 

Куматетралил 7 mg/kg 33 mg/kg - - 

Бромадиолон 1 mg/kg 2.4 mg/kg 2.25 mg/kg 2.72 mg/kg 1.87 mg/kg 

Бродифакум 0.34 mg/kg 0.92 mg/kg 0.51 mg/kg 0.46 mg/kg 

 

Тестови протокол:  

1) Получаване на кръвна проба (0,2 mL) и определяне на протромбиновото 

време преди приложението на антикоагулантния родентицид. 

2) Орално приложение на дискриминираща доза антикоагулант под 

формата на разтвор в количество 0,5 mL/100 g посредством оро-гастрална 

сонда. 

3) Получаване на кръвни проби (по 0,2 mL) и определяне на 

протромбиновото време на 24 h или 96 h след приложението на 

антикоагуланта. 

4) Преобразуване на протромбиновото време от секунди в процент 

кръвосъсирваща активност, посредством предварително изготвени 

стандартни криви.  

5)   Интерпретация на резултатите:  

За резистентни към съответния антикоагулантен родентицид се 

приемат гризачите, които след приложението на дискриминиращата доза 

антикоагулант,  притежават процент на кръвосъсирваща активност над 

определеното арбитражно ниво - 10% при антикоагулантите от първо 

поколение и 17% при тези от второ поколение (OEPP/EPPO, 1995).  

Получаването на кръвните проби беше извършвано на анестезирани 

чрез инхалационна анестезия с диетилов етер гризачи (Fowler et al., 1980; 

Pelz & Klemann, 2004). Те бяха получавани с помощта на стъклени капилярни 

тръбички от очния венозен синус или чрез инжекционни игли (27 G) и 

спринцовки от опашните вени или сърцето. Получените кръвни проби (0,2 mL 

) бяха смесвани незабавно с разтвор на натриев цитрат (31 mg/mL, Sopharma, 

Bulgaria) в съотношение 1:9 в пластмасови епруветки (0.5 mL),  
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които се поставяха във вана с лед. В лабораторията пробите се 

центрофугираха в хладилна центрофуга (2°С) при 1500 g min
-1

 за 15 min,  

след което кръвната плазма бе отделяна чрез отпипетиране (Garcia-Manzano 

et al., 2001).  

За определянето на протромбиновото време беше използван 

тромбопластинов реактив „Hemostat Thromboplastin-SI” (Human, Germany) и 

полуавтоматичен коагулометър  „Ral Clot Sp 21092” (RAL, Spain).  

Необходимото количество проба (100 μl плазма) беше поставяна в 

кювета за коагулометър с метална бъркалка и темперирана при 37°С за 3-5 

min. Тромбопластиновия тест беше реконституиран съгласно инструкцията на 

фирмата производител чрез разтваряне на лиофилизирания тромбопластин в 

2  mL дестилирана вода и беше темпериран при 37°С за 3-5 минути. В 

измервателното гнездо на коагулометъра бе поставяна предварително 

темперираната проба и апарата бе настройван за измерване. Измерването 

на протромбиновото време стартираше автоматично след накапване на 

реагента (200 μl тромбопластин) в кюветата. След поява на коагулум в 

плазмата измерването автоматично спираше, като получения резултат беше 

отчитан в секунди и десети от секундата.  

За превръщане на протромбиновото време от секунди в процент 

кръвосъсирваща активност бяха използвани предварително изготвени 

стандартни криви, специфични за всеки пол и вид гризачи (Таблица 4, Фигури 

1 - 3). Стандартните криви бяха изготвени в съответствие с EPPO standard: 

PP 1/198(1) „Testing rodents for resistance to anticoagulant rodenticides.”. За 

целта кръвни проби от 5 мъжки и 5 женски животни бяха смесвани поотделно 

за всеки пол. Така смесените проби (съответно за мъжки и за женски гризачи) 

бяха разреждани с цитратен физиологичен разтвор (0.77% w/v натриев 

хлорид, 0.42% w/v натриев цитрат) за получаване на стандарти от 100, 50, 25, 

12.5 , 6.25 и 3.13 процента кръвосъсирваща активност, на които беше 

определено протромбиновото време по описаната методика. Стандартните 

криви бяха построявани в зависимост от продължителността на 

протромбиновото време на разредените проби спрямо съответната степен на 

разреждане. Бяха изготвяни стандартни криви за всеки вид гризачи, както и 

за всеки пол.  

 Тъй като тромбопластиновият реактив се получава от биологични тъкани 

(екстракт от заешки мозък) е невъзможно прецизното стандартизиране на 

неговата активност. Наблюдават се големи вариации в активността, както 

между отделните търговски марки тромбопластинови реактиви предлагани от 

различни фирми производители, така и между отделните партиди на една и 

съща фирма. Поради тези особености се препоръчва изготвяне на нови 

стандартни криви за всяка различна партида тромбопластинов реактив 

(OEPP/EPPO, 1995; Prescott & Buckle, 2000). При нашите изследвания 

използвахме само една партида тромбопластинов тест  
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(Hemostat Thromboplastin-SI, партиден № 010456, Human, Germany), което  

позволява сравняване на получените абсолютни стойности. 

Приложението на дискриминиращи дози антикоагулантни родентициди 

(Таблица 1) беше извършвано перорално, върху анестезирани чрез 

инхалационна анестезия с диетилов етер опитни животни посредством 

метална стомашна сонда (Munir & Farooq, 2010). 

За приготвяне на варфариновите разтвори беше използван warfarin 

(analytical standart, Fluca). Приготвянето на родентицидните разтвори беше 

извършвано по описаната в т. 2 методика с концентрация на варфарина в 

разтвора 1 mg/mL. При сивите плъхове разтворът беше прилаган орално в 

доза 5 mL/kg (OEPP/EPPO, 1995).  

Приготвянето на разтворите от куматетралил беше извършвано по 

аналогичен начин - използван бе coumatetralyl (analytical standart, Fluca). При 

сивите плъхове родентицидните разтвори съдържаха 1.4 mg/mL 

куматетралил,  а при черните плъхове 6.6 mg/mL. И при двата вида гризачи  

разтворът беше прилаган орално в доза 5 mL/kg. 

За приготвяне на разтворите на бромадиолон беше използван течен 

концентриран разтвор “Rodex” с 0.25% бромадиолон (PelGar, UK). 

Концентрираният разтвор беше разреждан с  разтвор на натриев хлорид 

(0.85%, w/v) така, че приложен в доза 5 mL/kg да осигури въвеждането на 

дискриминираща доза антикоагулант, специфична за двата пола и за 

различните синантропни гризачи.  

Разтворите от бродифакум бяха приготвяни по аналогичен начин, като 

беше използван течен концентриран разтвор съдържащ 0.25% бродифакум 

(Agrochem, Spain).  

Установено е, че варфарин-резистентните сиви плъхове имат 

нарастваща необходимост от вит. К в храната и могат да загинат поради 

хранителен недостиг на този витамин. Този проблем може да се преодолее 

чрез допълнително добавяне на вит.К3, без това да окаже влияние на 

тестовете за резистентност. За тази цел и в съответствие с препоръките на 

ЕРРО при сивите плъхове водата за пиене беше предварително обогатена с 

Menadione sodium bisulphate  (MSB) (Fluca) в концентрация  100 mg/L вода. 

Обогатената по този начин вода се приготвяше на всеки 3 дни (OEPP/EPPO, 

1995). 

Кръвните проби, след приложението на антикоагулантния (АК) 

родентицид, бяха получавани на 24
-я

 час при антикоагулантите от първа 

генерация и на 96
-я

 час при тези от второ поколение. 

За резистентни към варфарин и куматетралил се приемаха гризачите, 

които на 24
-я

 час след приложението на антикоагуланта притежаваха 

кръвосъсирваща активност над 17%, а за чувствителни тези с 

кръвосъсирваща активност по-малка или равна на 17% (OEPP/EPPO, 1995).  
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За резистентни към бромадиолон и бродифакум се приемаха 

гризачите, които на 96
-я

 час след приложението на антикоагуланта 

притежаваха кръвосъсирваща активност над 10%, а за чувствителни тези с 

кръвосъсирваща активност по-малка или равна на 10% (OEPP/EPPO, 1995).  

Оценката на степента на резистентност беше извършвана по 

критериите, въведени от Cowan et al.. (1995), посредством изчисляване на 

десетичния логаритъм от процента кръвосъсирваща активност, който 

притежават гризачите след приложението на АК родентицид, съответно на 

24
-я

 или 96
-я

 час взависимост от вида на АК. Тестваните животни попадат в 

три категории: 

1)   Чувствителни екземпляри, чиито log10 %КСА е < 1.  

2) Резистентни екземпляри с ниска степен на резистентност 

(техническа резистентност), чиито log10 %КСА е = 1 – 1,5. 

3) Резистентни екземпляри с висока степен на резистентност 

(практическа резистентност),  чиито log10 %КСА е > 1,5.  

Според Cowan et al.. (1995) гризачите от третата категория биха 

преживели при извършването на теренни дератизации. 

   

4. Последователни тестове за резистентност за установяване 

наличието на кръстосана резистентност 

За установяване наличието на кръстосана резистентност при гризачите 

бяха проведени последователни тестове за резистентност, в съответствие с 

EPPO standard: PP 1/198(1) „Testing rodents for resistance to anticoagulant 

rodenticides”.  

Включването на антикоагулантите в тестовете беше извършено при 

съобразяване с йерархията в тяхната токсичност - от по-слабо към по-високо 

токсичните средства.  

Между отделните тестове за резистентност беше осигурен период на 

почивка (не по-малко от 3 седмици) за да се позволи на животните да 

въстановят кръвосъсирващата си функция (OEPP/EPPO, 1995; Pelz & 

Klemann, 2004).  

За наличие на кръстосана резистентност бяха тествани 10 черни плъха 

(4 мъжки и 6 женски), уловени на територията на градски зоопарк (обект № 5). 

Първоначално гризачите бяха тествани за резистентност към варфарин 

посредством летален хранителен тест в съответствие с EPPO standard: PP 

1/198 (1) „Testing rodents for resistance to anticoagulant rodenticides” 

(OEPP/EPPO, 1995). След периоди на възстановяване същите екземпляри 

бяха последователно тествани за резистентност към куматетралил, 

бромадиолон и бродифакум посредством BCR-тест.  
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5. Проучване ефективността на на някои алтернативни средства за 

контрол на синантропните гризачи и практическата им приложимост в 

контрола на резистентните популации 

 

5.1. Изпитване ефективността на целулозно-базиран родентициден 

продукт 

За установяване на възможностите на целулозно базираните 

родентициди за контрол на антикоагулант-резистентните популации беше 

изпитана ефективността на препарата Ерадират (Републик Милс, САЩ) – 

биоциден продукт, регистриран за употреба в Р България, съдържащ 

целулоза от пелетизиран прах от царевични кочани и овкусители. Бяха 

проведени както поредица от хранителни тестове в лабораторни условия с 

различни видове синантропни гризачи, така и контролни дератизации в 

условията на практиката. 

 

5.1.1. Лабораторни тестове 

За оценяване на родентицидната ефективност на Ерадират бяха 

извършени поредица от хранителни тестове с избор и без избор с различна 

продължителност (Anonymous, 2009). 

  

Хранителен тест без избор  

Тестовете бяха проведени върху групи от 10 гризачи (5 мъжки и 5 

женски), настанени в индивидуални клетки. Беше осигуряван триседмичен 

период на аклиматизация в лабораторни условия, по време на който 

гризачите се изхранваха с пелетизиран концентриран фураж за свине. На 

гризачите беше осигурявана питейна вода на воля по време на всички етапи 

от хранителния тест.  

Предтестови период: Клетките на гризачите бяха почиствани от 

всякакви хранителни остатъци. В клетките беше поставян съд за храна 

разположен централно в предната част на клетката, в който се поставяше 

предварително претеглен пелетизиран концентриран фураж за свине в 

количество, надвишаващо среднодневните нужди на съответния вид гризач - 

80 грама за сивите плъхове, 40 грама за черните плъхове и 10 грама за 

домашните мишки. На всеки 24 часов интервал всички хранителни остатъци 

бяха отстранявани, претегляни и беше изчислявана дневната консумация. 

Ежедневно на гризачите се залагаше ново количество свеж фураж.  В края на 

предтестовия период беше изчислявана среднодневната консумация на 

храна за целия период. 

Тестови период: По време на тестовия период в съда за храна беше 

поставян изследвания продукт - пелети Ерадират в посочените по-горе 

количества.  На всеки 24 часов интервал всички остатъци на биоцидния 

продукт бяха отстранявани, претегляни и беше изчислявана дневната  
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консумация. Ежедневно на гризачите се залагаше ново количество свежи 

пелети Ерадират. В края на тестовия период беше изчислявана 

среднодневната консумация на Ерадират за целия период. 

Мониторингов период: След края на тестовия период клетките на 

гризачите бяха основно почиствани от всякакви хранителни остатъци, 

фекалии и постеля. Гризачите бяха изхранвани с фураж за свине. Беше 

извършвано ежедневно двукратно наблюдение на опитните животни, като се 

следеше за настъпване на признаци на интоксикация и смърт.  

Резултати: Резултатите се представяха в процент смъртност по време 

на тестовия и мониторинговия период.  

 

Хранителен тест с избор  

Тестовете бяха проведени по аналогичен начин, като през 

предтестовия период храната за гризачите се поставяше в два отделни 

съда. По време на тестовия период в единия съд за храна беше поставян 

изследвания продукт, а в другия съд конкурентния хранителен източник 

(пелетизиран концентриран фураж за свине) в посочените по-горе 

количества. За предотвратяване изграждането на хранителни предпочитания, 

свързани с мястото на залагане позицията на двата съда в клетките се 

разменяше ежедневно. В края на тестовия период беше изчислявана 

среднодневната консумация на Ерадират и съответно на конкурентния 

фураж за целия период. Резултатите се представяха в процентен прием на 

биоцидния продукт и конкурентния фураж, както и процент на  смъртност по 

време на тестовия и мониторинговия период.  

 

Ефективност на Ерадират при черни плъхове, домашни мишки и сиви 

плъхове 

Проучванията бяха проведени върху групи от по 10 броя диви черни 

плъхове (Rattus rattus), домашни мишки (Mus musculus) и сиви плъхове 

(Rattus norvegicus), уловени в животновъдни обекти. Черните плъхове и 

домашните мишки бяха предварително определени като резистентни към 

варфарин (LFP- test), а сивите плъхове като чувствителни (BCR-test).  

За оценяване на родентицидната ефективност на Ерадират бяха 

извършени поредица от хранителни тестове с избор (с продължителност 14 

дни) и без избор (с продължителност 1 и 3 дни). Между отделните хранителни 

тестове,  както и след теста за резистентност беше осигурен едномесечен 

период на почивка за възстановяване на опитните гризачи.  

 

5.1.2. Теренни опити 

За оценка на ефективността на Ерадират в условията на практиката 

бяха извършени полеви дератизации в два животновъдни обекта – 

говедовъдна ферма, заселена със сиви плъхове (Rattus norvegicus) и  
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градски зоопарк, заселен с черни плъхове (Rattus rattus). Посочените обекти 

бяха с висока плътност на заселеност (от 50 до 100 бр./100 m
2
), като 

популациите черни плъхове, бяха предварително определени като 

резистентни към варфарин (LFP – тест), а тези на сивите плъхове като 

чувствителни на варфарин (BCR – тест).  

Ефективността на Ерадират беше оценена въз основа на постигнатата 

смъртност и редукция на числеността на гризачите, определени по метода на 

неотровната хранителна примамка.  

Предтестови период. В продължение на 5 последователни дни в 

дератизационни кутии се разпределяше определено, предварително 

измерено  количество привлекателна за гризачите неотровна хранителна 

примамка. За целта в зоопарка беше използвано небелено сурово 

слънчогледово семе, а в говедовъдната ферма – пелетизиран фураж за 

прасета. Количеството на  неконсумираната примамка беше събирано и 

претегляно ежедневно, а в дератизационните кутии беше поставяна нова 

примамка. В края на предтестовия период беше изчислено средното 

количество консумирана неотровна примамка за денонощие.  

Тестови период. В продължение на 14 дни  в дератизационни кутии се 

разпределяше определено количество (предварително измерено) пелети 

Ерадират. Ежедневно беше извършвано събиране и претегляне на 

неконсумираната примамка, а в дератизационните кутии беше поставяна 

нова примамка. В края на тестовия период беше изчислено средното 

количество консумирана неотровна примамка за денонощие. 

Следтестови период. Една седмица след края на тестовия период 

бяха повторени процедурите, описани в т. „Предтестови период”.  

Ефективността на дератизацията с Ерадират беше определена по 

формулата: 

  Е (%) =  (А - Б) х 100 , 

                        А   

 където А е количеството консумирана неотровна хранителна примамка (g/24 

h) преди дератизацията; а Б е показателят след приложението на Ерадират. 

 

5.2 Изпитване родентицидната активност на хранителни примамки с гипс 

и бързовтвърдяващ цимент  

За установяване родентицидната активност на хранителни примамки с 

гипс и бързовтвърдяващ цимент, както и пригодността им за контрол на 

антикоагулант резистентните популации бяха проведени серия от хранителни 

тестове в лабораторни условия с варфарин-резистентни черни плъхове и 

домашни мишки. 

Проучванията бяха проведени върху 10 броя диви черни плъха (Rattus 

rattus) и 10 броя диви домашни мишки (Mus musculus), уловени в 

животновъдни обекти. Гризачите бяха предварително определени като  
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резистентни към варфарин посредством летален хранителен тест с 0,025% 

варфарин с продължителност 28 дни при плъховете и 21 дни при мишките 

(OEPP/EPPO, 1995).  

Хранителните тестове бяха проведени по описаните в т. 5.1.1. 

процедури. Беше изпитана дератизационната активност на смес от 70% гипс 

(Ceresit CT126, Хенкел България ЕООД), 27% пшенично брашно и 3% пудра 

захар. И при двата вида синантропни гризачи бяха проведени 5 дневни 

хранителни тестове без избор и 14 дневни хранителни тестове с избор, въз 

основа на които беше извършена оценка на токсичността и атрактивността на 

сместта за гризачите. Между отделните хранителни тестове,  както и след 

теста за резистентност беше осигурен едномесечен период на почивка за 

възстановяване на опитните гризачи. 

За да се направи по-пълна оценка на родентицидния потенциал на  

гипсовите смеси при черните плъхове беше извършен допълнителен 

хранителен тест при който беше използвана смес от 70% бързовтвърдяващ 

(монтажен) цимент „Ceresit CХ5” (Хенкел България ЕООД), 27% пшенично 

брашно и 3% пудра захар. 

 

5.3. Изпитване родентицидната активност на антикоагулантни примамки, 

потенцирани с натриев цитрат и индометацин, при антикоагулант-

резистентни синантропни гризачи.  

За оценка възможностите на потенцираните антикоагуланти за контрол 

на резистентните гризачи беше изпитана ефективността на два вида 

варфаринови примамки, потенцирани съответно с  натриев цитрат (1%, 10 

g/kg) и индометацин (0.025%, 250 mg/kg).  Първоначално бяха приготвяни 

0,025% варфаринови примамки по описаната в т.2 методика. Примамките 

потенцирани с натриев цитрат бяха приготвяни като 10.0 g натриев цитрат на 

кристали (технически чиста субстанция, Тотем АД – България) бяха 

разтваряни в 50 mL дестилирана вода. Получения разтвор беше добавян и 

хомогенизиран в 1 kg варфаринова примамка. Приготвянето на примамките 

потенцирани с индометацин беше извършено по подобен начин, като за 1 kg 

варфаринова примамка използвахме 10 таблетки индометацин от по 25 mg 

(Индометацин, стомашно-устойчиви таблетки, 25 mg, Софарма, България), 

които бяха предварително механично хомогенизирани и разтваряни в 50 mL 

дестилирана вода. 

Родентицидната ефективност на потенцираните примамки беше 

определена посредством серия от лабораторни хранителни тестове без 

избор с продължителност 21 дни при домашните мишки и 28 дни при черните 

плъхове, последвани от 14 дневен мониторингов период. Бяха отчитани 

промените в здравословното състояние на животните, смъртността и 

патологоанатомичните промени.  

Опитите бяха проведени върху върху 26 броя диви черни плъха 
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(Rattus rattus) и 60 броя диви домашни мишки (Mus musculus) уловени в 

животновъдни обекти. Гризачите бяха предварително определени като 

резистентни към варфарин посредством летален хранителен тест или 

кръвосъсирващ тест за резистентност (OEPP/EPPO, 1995).   

 

5.4. Изпитване ефективността на електронно устройство за отблъскване 

на синантропните гризачи 

Беше проучена репелентната ефективност в полеви условия на 

електронен уред за борба с гризачи Pest X Repel, модел PR-500.3 (Микросис 

КО ООД, България).  

Уредът използва комбинираното въздействие на ултразвуковите 

сигнали, промяната в електромагнитното поле около електрическите 

проводници, както и излъчването на внезапни и силни светлинни сигнали, 

посредством флаш лампа (Анонимен, 2015).  

Апаратът е програмиран да променя постоянно формата и честотата на 

излъчваните импулси с цел да се избегне привикването на гризачите към тях 

(Анонимен, 2015).  

Уредът има два режима на работа: режим (1) подходящ за помещения 

обитавани от хора, стопански и домашни животни при който се излъчват 

електромагнитни импулси и ултразвукови вълни с висока честота (20 - 36 

kHz), нечуваеми за хора и едри животни и режим (2) подходящ за 

необитавани помещения при който се излъчват електромагнитни импулси и 

ултразвукови вълни с ниска и висока честота (15 - 36 kHz), като някои от 

честотите са чуваеми за хора и едри животни (Анонимен, 2015).  

И при двата режима посредством допълнителен бутон за включване на 

флаш лампа е възможно да се добави и въздействието на неприятни 

светлинни сигнали. Произвежданите светлинни импулси са с честота 75 броя 

за минута (Анонимен, 2015).   

В извършените от нас теренни опити, апаратът беше включен на  

режим (2) с активирана флаш лампа, които се приема за максимално 

ефективен.  

Уредът е с мощност 7 W и се захранва с електрически ток (220V/50Hz) 

посредством включване в електрическата мрежа. В техническата 

спецификация на уреда не е посочена силата на ултразвуковите сигнали. 

Според фирмата производител един уред е достатъчен да отблъсква 

гризачите на площ от 200 m
2
. Според нея първоначалният ефект от работата 

на уреда се проявява след 10-12 дни, а максимален ефект се постига след 

още около седмица. През този период е възможно да се установи 

първоначално повишена активност на гризачите, които напускат укритията си,  

а впоследствие и охранявания обект (Анонимен, 2015).  

Проучванията бяха проведени в два обекта, заселени с гризачи: 
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Обект 1: Говедовъдна ферма, разположена в село в общ. Стара 

Загора,  заселена със сив плъх (Rattus norvegicus) с висока численост и 

плътност. Апаратът беше включен в близост до електроразпределително 

табло в помещение за дойни крави с площ около 180 m
2
. Сградата беше с 

гредоредна конструкция от камъни и тухли. 

Обект 2: Временен склад за фуражи, разположен в  гр. Стара Загора, 

заселен с черен плъх (Rattus rattus) със средна численост и плътност. 

Апаратът беше включен в близост до електроразпределително табло в 

помешение с площ от 50 m
2
 в сграда с железобетонна конструкция. 

Репелентната ефективност на електронното устройство беше 

определена чрез сравняване на показатели, оценяващи активността и 

числеността на гризачите по време на предтестовия период преди 

включването на апарата и по време на тестовия период след неговото 

активиране. Беше определяно: среднодневна консумация на неотровен 

хранителен фураж в обекта, брой посетени хранителни източници, брой на 

посетените напрашени площадки и интензивност на оставените следи, както 

и брой на активните дупки (само в говедовъдната ферма). Посочените 

показатели бяха определяни двукратно по време на предтестовия период и 

на всеки 5 дни по време на тестовия период, като получените стойности бяха 

осреднявани. И в двата обекта беше осигурен 7 дневен предтестови период. 

В говедовъдната ферма тестовия период беше с продължителност 35 дни, а 

в обект склада за фуражи – 60 дни. 

 

6. Статистически методи 

Статистическата обработка на данните беше извършена с помощта на 

GraphPad software.  

Стойностите на показателите бяха представяни като средни 

аритметични величини ( ), като бяха определяни стандартните отклонения 

(Standard Deviation, SD) и стандартните грешки (Standard Error of the Mean, 

SEM). 

Сравняването на резултатите между две групи беше извършено чрез 

unpaired t-test. Разликите бяха определяни като статистически достоверни 

при стойности на р<0.05 (Steel et al., 1986). 
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IV. РЕЗУЛТАТИ  

 

Задача 1. Обследване на животновъдни обекти за синантропни  

гризачи 

Резултатите от проведените обследвания на животновъдни обекти за 

синантропни гризачи са отразени в Таблица 2.  

За наличие на резистентност бяха проучени 11 популации синантропни 

гризачи от 9 животновъдни обекта. В тях бяха уловени общо 276 гризача (56 

сиви плъха, 153 черни плъха и 67 домашни мишки), които бяха изследвани за 

резистентност към антикоагулантни родентициди.  

 

Таблица 2. Животновъдни обекти и популации гризачи обследвани за наличие на 

антикоагулантна резистентност. 
 

Животновъден обект 

 

Популация 
Изследване за 

резистентност 

№ Вид Вид на 

гризача 

Численост 

и плътност 

Вид  

на теста 

Гризачи 

брой / пол 

1 Стационари за болни 

животни 

Rattus rattus 

 

Ниска 

 

LFP 6 ♂, 8♀ 

BCR 6 ♂, 13♀ 

Mus musculus Ниска LFP 9 ♂, 6♀ 

BCR 7 ♂, 5♀ 

2 Свиневъдна ферма Rattus rattus Ниска LFP 9 ♂, 7♀ 

Mus musculus Ниска LFP 6 ♂, 5♀ 

BCR 4 ♂, 10♀ 

3 Овцевъдна ферма Mus musculus Ниска LFP 6 ♂, 9♀ 

4 Зайцевъдна ферма Rattus rattus Висока LFP 10 ♂, 10♀ 

5 Градски зоопарк Rattus rattus Висока 

 

LFP 14 ♂, 12♀ 

BCR 6 ♂, 12♀ 

6 Говедовъдна ферма Rattus 

norvegicus 

Висока 

 

LFP 6 ♂, 7♀ 

BCR 8 ♂, 7♀ 

7 Птицевъдна ферма Rattus 

norvegicus 

Висока 

 

LFP 6 ♂, 6♀ 

BCR 7 ♂, 9♀ 

8 Ферма тип заден двор (А) Rattus rattus Ниска BCR 7 ♂, 12♀ 

9 Ферма тип заден двор (В) Rattus rattus Ниска BCR 11 ♂, 10♀ 

 

Легенда: LFP – летален хранителен тест за резистентност; BCR – кръвосъсирващ тест 

за резистентност. 
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Задача 2. Провеждане на летални хранителни тестове за резистентност 

към варфарин със синантропни гризачи от видовете сив плъх (Rattus 

norvegicus), черен плъх (Rattus rattus) и домашна мишка (Mus musculus).  

Резултатите от проведените тестове са отразени в Таблица 3.   

Резистентни към варфарин синантропни гризачи бяха установени в 7 

популации (77.78%) и в 5 животновъдни обекта (71.43%). В животновъдните 

обекти, заселени само с популации сиви плъхове не бяха открити 

резистентни към варфарин екземпляри. За разлика от тях, във всички 

обследвани популации черни плъхове и домашни мишки бяха открити 

резистентни екземпляри. Тези данни са индикация за широко 

разпространение на резистентността към варфарин в животновъдните обекти 

в Старозагорски регион, заселени с черни плъхове и домашни мишки. 

Това заключение се подкрепя и от анализа на индивидуалната 

резистентност. Най-висок процент резистентност към варфарин беше 

наблюдаван при домашните мишки – 100% от изследваните екземпляри бяха 

определени като резистентни. При черните плъхове също беше установен 

висок процент резистентност – 100% при гризачите уловени в стационарите 

за болни животни, 95% в зайцевъдната ферма, 93.75% при плъховете в 

свиневъдната ферма и 84.62% в градския зоопарк. За разлика от тях при 

сивите плъхове не бяха установени резистентни към варфарин екземпляри. 

При проведените летални хранителни тестове от всички 142 изследвани 

гризачи, 111 броя (78,17%) бяха определени като резистентни към варфарин, 

а 31 броя (21,83%) за чувствителни. При варфарин-чувствителните гризачи 

средният кумулативен прием на варфарин за целия тест период беше 26.94 

mg/kg при сивите и 452.19 mg/kg при черните плъхове. При варфарин-

резистентните гризачи стойностите на този показател бяха 342.25 mg/kg при 

домашните мишки и 693.32 mg/kg при черните плъхове.  
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Задача 3. Провеждане на кръвосъсирващи тестове за резистентност с 

антикоагуланти от първо и второ поколение при различните видове 

синантропни гризачи 

  

3.1. Калибрационни криви за преобразуване на протромбиновото 

време (s) в процент кръвосъсирваща активност 

Зависимостта между протромбиновото време и кръвосъсирващата 

активност при трите вида синантропни гризачи от мъжки и женски пол са 

отразени в Таблица 4. 

 

Таблица 4. Процент кръвосъсирваща активност и продължителност на 

протромбиновото време в секунди при различните видове синантропни 

гризачи 

 

Кръвосъсирващ

а  

активност (%) 

Протромбиново време (s) 

Сиви 

плъхове 

Черни плъхове Домашни мишки 

♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

100  21,3 20,1 16,6 17,3 15,3 16,1 

50  27,3 26,2 24,9 24,9 22,9 23,2 

25  36,9 35,5 39,8 31,1 36,7 35,9 

12,5  60,9 53,3 71,7 55,1 66,1 63,6 

6,25  111,3 81,6 150,6 110,4 138,8 130,4 

3,13  176,8 154,9 210,8 165,4 194,3 173,4 

 

Въз основа на получените резултати бяха построени калибрационни 

криви (Фигури 1 – 3) за преобразуване на протромбиновото време, 

определено с тромбопластинов реактив „Hemostat Thromboplastin-SI“, 

партиден № 010456 (Human, Germany) в процент кръвосъсирваща активност 

за двата пола синантропни гризачи. 
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3.2. Кръвосъсирващи тестове за резистентност към варфарин при 

сиви плъхове 

 Резултатите от проведените кръвосъсирващи тестове за 

резистентност към варфарин на 15 сиви плъха от два животновъдни обекта 

(говедовъдна и птицевъдна ферма) са отразени в Таблици 5 и 6.  

И в двата обекта не бяха установени резистентни екземпляри. След 

приложение на антикоагуланта процента кръвосъсирваща активност при 

86.67% от екземплярите беше под 3.13%, което е индикация за висока 

чувствителност към варфарин. 

 
Таблица 5. Кръвосъсирващи тестове за резистентност към варфарин (5 mg/kg) при сиви плъхове 

от говедовъдна ферма (обект № 6) 

 

№ 

 

Пол 
Тегло Протромбиново време (s)  

%  КСА 
Резистентен 

статус Преди АК (0 h) След АК (24 h ) 

1 ♂ 385 21.3 195,6 под 3.13 S 

2 ♂ 348 19.3 210,0 под 3.13 S 

3 ♂ 250 20.8 258,0 под 3.13 S 

 4 ♂ 290 17.4 75,6 12.0 S 

5 ♀ 390 18.0 158,0 под 3.13 S 

6 ♀ 345 20.6 72,3 8.5 S 

7 ♀ 290 18.3 314,2 под 3.13 S 

8 ♀ 310 17.9 162,9 под 3.13 S 

9 ♀ 360 20.8 203,8 под 3.13 S 

Легенда: S – чувствителен. 

 

Таблица 6. Кръвосъсирващи тестове за резистентност към варфарин (5 mg/kg) при сиви плъхове 

от птицевъдна ферма (обект № 7) 

 

№ 

 

Пол 

 

Тегло 
Протромбиново време (s)  

%  КСА 
Резистентен 

статус Преди АК (0 h) След АК (24 h) 

1 ♂ 280 31,1 180,2 под 3.13 S 

2 ♂ 310 22,5 205,3 под 3.13 S 

3 ♂ 275 25,3 350,0 под 3.13 S 

4 ♀ 230 27,3 263,2 под 3.13 S 

5 ♀ 235 26,0 450,2 под 3.13 S 

6 ♀ 240 30,1 182,7 под 3.13 S 

Легенда: S – чувствителен. 
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3.3. Кръвосъсирващи тестове за резистентност към куматетралил 

 

3.3.1. При сиви плъхове 

 За резистентност към куматетралил бяха изследвани сиви плъхове, 

произхождащи от един животновъден обект (говедовъдна ферма). 

Резултатите от проведените тестове са отразени в Таблица 7. След   

 

приложение на антикоагуланта процента кръвосъсирваща активност при 

всички екземпляри беше под 3.13%, което е индикация за висока 

чувствителност към куматетралил. 

 
Таблица 7. Кръвосъсирващи тестове за резистентност към куматетралил (7 mg/kg) при сиви 

плъхове от говедовъдна ферма (обект № 6) 

 

№ 

 

Пол 

 

Тегло 
Протромбиново време (s)  

%  КСА 
Резистентен 

статус Преди АК (0 h) След АК (24 h) 

1 ♂ 250 20.4 253,4 под 3.13 S 

2 ♂ 180 19.7 189,1 под 3.13 S 

3 ♂ 214 22.4 312.1 под 3.13 S 

4 ♂ 306 16.8 412,3 под 3.13 S 

5 ♀ 240 26.5 170,4 под 3.13 S 

6 ♀ 270 24.3 157,5 под 3.13 S 

Легенда: S – чувствителен. 

 

3.3.2. При черни плъхове 

 За резистентност към куматетралил бяха изследвани черни плъхове, 

произхождащи от четири животновъдни обекта – две ферми тип „заден двор“ 

(А и В), стационари за болни животни и зоопарк. Получените резултати са 

отразени в Таблица 8. Във всички обследвани обекти беше установено 

наличие на резистентни екземпляри, като резистентните гризачи 

съставляваха 62.5% от изследваните индивиди, което е индикация за широко 

разпространение на резистентността към куматетралил сред черните 

плъхове в тези обекти. В обекти № 1 и № 9 беше установена ниска степен, а 

в обекти № 8 и № 5 висока степен на резистентност към куматетралил. 
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Таблица 8. Кръвосъсирващи тестове за резистентност към куматетралил (33.0 mg/kg) при черни 

плъхове 

№ Обект Пол Тегло
(g) 

Протромбиново време (s)  
%  КСА 

Резистентен 
статус Преди АК (0 h) След АК (24 h) 

1 Ферма тип 
заден двор  -  А 

(обект № 8) 

♂ 92 15,2 52 20 R (+) 

2 ♂ 127 14,9 33.7 37.5 R (++) 

3 ♂ 70 17,3 23,5 60 R (++) 

4 ♀ 95 18,6 157.2 3.5 S 

5 ♀ 85 15,2 25,1 50 R (++) 

6 ♀ 98 17,4 21,0 75 R (++) 

1 Ферма тип 
заден двор – В 

(обект № 9) 

♂ 80 17,2 15.4 над 100 R (++) 

2 ♂ 111 18,6 75.1 12.5 S 

3 ♂ 97 19,6 69,0 18 R (+) 

4 ♂ 85 17,3 85,3 14 S 

5 ♀ 67 17,5 70,1 16 S 

6 ♀ 85 17,5 64.1 18 R (+) 

1 Стационари за 
болни животни  

(обект № 1) 

♂ 120 13,8 48.1 22 R (+) 

2 ♂ 110 19,9 39.4 27 R (+) 

3 ♀ 118 18,5 37.8 31 R (+) 

4 ♀ 105 14,7 70.2 13 S 

5 ♀ 95 18,3 135,0 5 S 

6 ♀ 107 14,9 172.3 под 3.13 S 

1 Зоопарк   
(обект № 5) 

♂ 75 20,3 27.6 47 R (++) 

2 ♂ 80 17,5 36,0 32 R (++) 

3 ♀ 63 17,3 18.7 87 R (++) 

4 ♀ 91 18,0 22.2 70 R (++) 

5 ♀ 90 17,5 78.2 14 S 

6 ♀ 85 16,8 99.3 9 S 

Легенда: S – чувствителен, R (+) – нискостепенна резистентност (log10 %КСА = 1-1,5); R (++) – 

високостепенна резистентност (log10 %КСА>1,5). 

3.4. Кръвосъсирващи тестове за резистентност към бромадиолон 

3.4.1. При сиви плъхове 

 За резистентност към бромадиолон бяха изследвани сиви плъхове от 

един животновъден обект (птицеферма), като получените резултати са 

отразени в Таблица 9. Всички екземпляри показаха много висока 

чувствителност към бромадиолон, като протромбиновото време след 

приложението на АК беше силно удължено – над 600 s.  
 

Таблица 9. Кръвосъсирващи тестове за резистентност към бромадиолон при сиви плъхове от 

птицевъдна ферма (обект № 7) 

№ Пол Доза 
mg/kg 

Тегло 
(g) 

Протромбиново време (s)  
%  КСА 

Резистентен 
статус Преди АК (0 h) След АК (96 h) 

1 ♂  

1.0 
235 29,1 над 600 под 3.13 S 

2 ♂ 246 19,5 над 600 под 3.13 S 

3 ♀  
 

2.4 

210 31,3 над 600 под 3.13 S 

4 ♀ 190 22,0 над 600 под 3.13 S 

5 ♀ 225 25.6 над 600 под 3.13 S 

6 ♀ 195 28.4 над 600 под 3.13 S 

Легенда: S – чувствителен.  
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3.4.2. При черни плъхове 

 За резистентност към бромадиолон бяха изследвани черни плъхове 

от четири животновъдни обекта – две ферми тип „заден двор“ (А и В), 

стационари за болни животни и зоопарк. Таблица 10 отразява резултатите от 

проведените тестове. Във всички обекти беше установено наличие на 

бромадиолон-резистентни черни плъхове, като резистентността по правило 

беше нискостепенна, с едно изключение в обект № 8 (гризач № 6). Най-

широко разпространение на резистентността към бромадиолон беше 

установено при плъховете от обект № 8, където броя на резистентните 

екземпляри съставляваше 83.33% от тестваните животни, докато в 

останалите обекти резистентността беше между 14.29 и 33.33% .  
 

Таблица 10. Кръвосъсирващи тестове за резистентност към бромадиолон (2.25 mg/kg) при черни 

плъхове. 
 

№ 
 

Обект 
 

Пол 
Тегло 

(g) 

Протромбиново време (s)  

%  КСА 
Резистентен 

статус Преди АК (0h)   След АК (96 h) 

1  

 

Ферма тип 

заден двор – А 

(обект  № 8) 

♂ 125 14.5 56.3 19.0 R (+) 

2 ♂ 124 20.3 66.5 14.5 R (+) 

3 ♀ 89 16.8 72.1 15.5 R (+) 

4 ♀ 69 17.9 188.1 под 3.13 S 

5 ♀ 95 18,3 30,1 28.0 R (+) 

6 ♀ 70 18,3 27,3 45.0 R (++) 

1  

 

Ферма тип 

заден двор – В 

(обект № 9) 

♂ 71 13.6 234.5 под 3.13 S 

2 ♂ 83 17.5 160.1 6.0 S 

3 ♂ 97 14,5 81,3 14.5 R (+) 

4 ♂ 110 14,8 110,0 9.5 S 

5 ♂ 85 13,6 140,2 7.5 S 

6 ♀ 85 18.6 190.2 под 3.13 S 

7 ♀ 90 19.3 131.5 5.5 S 

1  

 

Стационари за 

болни животни  

(обект № 1) 

♂ 86 19.4 111.3 9.5 S 

2 ♂ 78 14.8 128.3 8.0 S 

3 ♀ 95 16.3 49.5 21.0 R (+) 

4 ♀ 109 17.5 99.0 9.0 S 

5 ♀ 68 16.3 119.1 6.0 S 

6 ♀ 79 18.5 172.3 под 3.13 S 

7 ♀ 100 17,2 74,1 15.0 R (+) 

1  

 

Зоопарк   

(обект № 5) 

♂ 112 17.5 126.0 8.5 S 

2 ♂ 88 16.6 101.1 10.55 R (+) 

3 ♀ 75 17.9 184.3 под 3.13 S 

4 ♀ 100 20.1 173.6 под 3.13 S 

5 ♀ 86 18.3 145.2 4.5 S 

6 ♀ 75 17,4 50,2 20.5 R (+) 

Легенда: S – чувствителен, R (+) – нискостепенна резистентност (log10 %КСА = 1-1,5); R (++) – 

високостепенна резистентност (log10 %КСА>1,5). 

 

3.4.3. При домашни мишки 

За резистентност към бромадиолон бяха изследвани домашни мишки, 
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произхождащи от два животновъдни обекта (свинеферма и стационари за 

болни животни). Резултатите от проведените изследвания са отразени в 

Таблици 11 и 12. В двата обекта беше установено наличие на резистентни 

екземпляри с ниска степен на резистентност. В свиневъдната ферма 

резистентност към бромадиолон беше установена в 28.57%, а в стационарите 

за болни животни 16.67% от изследваните индивиди. 

 
Таблица 11. Кръвосъсирващи тестове за резистентност към бромадиолон при домашни мишки от 

свиневъдна ферма (обект № 2) 

 

№ 

 

Пол 
Доза 

mg/kg 

Тегло 

(g) 

Протромбиново време (s)  

%  КСА 
Резистентен 

статус  Преди АК (0 h)  След АК (96 h) 

1 ♂ 2,72 16 15,9 над 600 под 3.13 S 

2 ♀  

 

1,87 

15 18,3 60,0 14.0 R (+) 

3 ♀ 15 19,6 49,3 19.0 R (+) 

4 ♀ 15 13,5 144,9 6.0 S 

5 ♀ 12 12.3 150.2 5.0 S 

6 ♀ 17 18.5 111.0 8.0 S 

7 ♀ 12.5 17.4 170.1 3.5 S 

Легенда: S – чувствителен, R (+) – нискостепенна резистентност (log10 %КСА = 1-1,5). 

 

Таблица 12. Кръвосъсирващи тестове за резистентност към бромадиолон при домашни мишки- 

стационари за болни животни (обект № 1) 

 

№ 

 

Пол 
Доза 

mg/kg 

Тегло 

(g) 

Протромбиново време (s)  

%  КСА 
Резистентен 

статус     Преди АК (0 h)  След АК (96 h) 

1 ♂  

2,72 

12 13,0 46,8 19.5 R (+) 

2 ♂ 22 18,1 125,9 9.0 S 

3 ♂ 20 19.3 110.1 8.5 S 

4 ♀  

1,87 

14 16,5 171,3 под 3.13 S 

5 ♀ 15 16,8 202,9 под 3.13 S 

6 ♀ 15 16,4 90,1 10.0 S 

Легенда: S – чувствителен, R (+) – нискостепенна резистентност (log10 %КСА = 1-1,5). 

 

3.5. Кръвосъсирващи тестове за резистентност към бродифакум 

 

3.5.1. При сиви плъхове 

 За резистентност към бродифакум бяха изследвани сиви плъхове от 

един животновъден обект - птицеферма (Таблица 13).  

При проведените тестове беше установено наличие на много висока 

чувствителност на гризачите към АК средство. 
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Таблица 13. Кръвосъсирващи тестове за резистентност към бродифакум (0,34 mg/kg)  при сиви 

плъхове - птицевъдна ферма (обект № 7) 

№ Пол Тегло 

(g) 

Протромбиново време (s)  

%  КСА 

Резистентен 

статус  Преди  АК (0 h)  След АК (96 h) 

1 ♂ 190 23.6 над 600 под 3.13 S 

2 ♂ 210 24.1 над 600 под 3.13 S 

3 ♀ 212 29.3 над 600 под 3.13 S 

4 ♀ 235 26.1 над 600 под 3.13 S 

Легенда: S – чувствителен. 

 

3.5.2. При черни плъхове 

 За резистентност към бродифакум бяха изследвани черни плъхове от 

четири животновъдни обекта, видни от Таблица 14. Във всички обекти беше 

установено наличие на много висока чувствителност към бродифакум при 

100% от гризачите. 

 
 Таблица. 14 Кръвосъсирващи тестове за резистентност към бродифакум (0.92 mg/kg) при черни 

плъхове. 
 

№ 
 

Обект 
 

Пол 
 Тегло 

(g) 

Протромбиново време (s)  

%  КСА 
Резистентен 

статус Преди АК (0 h) След АК (96 h) 

1  

 

Ферма тип 

заден двор - А   

(обект № 8) 

♂ 95 14,3 над 600 под 3.13  S 

2 ♂ 114 17,6 над 600 под 3.13  S 

3 ♀ 70 20,2 над 600 под 3.13  S 

4 ♀ 80 17,5 над 600 под 3.13  S 

5 ♀ 75 16,3 над 600 под 3.13  S 

6 ♀ 92 18,4 над 600 под 3.13  S 

7 ♀ 85 19,2 над 600 под 3.13  S 

1  

 

Ферма тип 

заден  

двор - В   

(обект № 9) 

♂ 95 18,2 над 600 под 3.13  S 

2 ♂ 90 19,4 над 600 под 3.13  S 

3 ♀ 90 14,4 над 600 под 3.13  S 

4 ♀ 100 16,3 над 600 под 3.13  S 

5 ♀ 67 19,3 над 600 под 3.13  S 

6 ♀ 80 16,7 над 600 под 3.13  S 

7 ♀ 85 18,2 над 600 под 3.13  S 

8 ♀ 80 18,0 над 600 под 3.13  S 

1  

Стационари  

за болни ЖВ  

(обект №1) 

♂ 105 17,2 над 600 под 3.13  S 

2 ♂ 96 20,0 над 600 под 3.13  S 

3 ♀ 89 16,6 над 600 под 3.13  S 

4 ♀ 103 18,3 над 600 под 3.13  S 

5 ♀ 112 14,5 над 600 под 3.13  S 

6 ♀ 90 16,3 над 600 под 3.13  S 

1  

 

Зоопарк    

(обект № 5) 

♂ 78 19,3 над 600 под 3.13  S 

2 ♂ 80 19,5 над 600 под 3.13  S 

3 ♀ 92 19,0 над 600 под 3.13  S 

4 ♀ 85 18,5 над 600 под 3.13  S 

5 ♀ 90 16,3 над 600 под 3.13  S 

6 ♀ 95 18,2 над 600 под 3.13  S 

Легенда: S – чувствителен. 
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3.5.3. При домашни мишки 

 За резистентност към бродифакум бяха изследвани домашни мишки, 

произхождащи от два животновъдни обекта, отразени на Таблици 15 и 16.  

При 100% от тестваните гризачи и в двата обекта беше установено наличие 

на много висока чувствителност към бродифакум. 
 

Таблица 15. Кръвосъсирващи тестове за резистентност към бродифакум при домашни мишки - 

свиневъдна ферма (обект № 2) 
 

№ 
 

Пол 
Доза 

mg/kg 

Тегло

(g) 

Протромбиново време (s)  

%  КСА 
Резистентен 

статус  Преди АК (0 h) След АК (96 h) 

1 ♂  

0.51 

12 18,6 над 600 под 3,13 S 

2 ♂ 12 15,1 над 600 под 3,13 S 

3 ♂ 14 17,4 над 600 под 3,13 S 

4 ♀  

0.46 

16 16.5 над 600 под 3,13 S 

5 ♀ 18 16.0 над 600 под 3,13 S 

6 ♀ 15 16.0 над 600 под 3,13 S 

7 ♀ 15 16.7 над 600 под 3,13 S 

Легенда: S – чувствителен. 

 

Таблица 16. Кръвосъсирващи тестове за резистентност към бродифакум при домашни мишки - 

стационари за болни животни (обект № 1) 
 

№ 
 

Пол 
Доза 

mg/kg 

Тегло

(g) 

Протромбиново време (s)  

%  КСА 
Резистентен 

статус Преди АК (0 h) След АК (96 h) 

1 ♂  
 

0.51 

15 12,1 над 600 под 3,13 S 

2 ♂ 15 14,0 над 600 под 3,13 S 

3 ♂ 12 12,0 над 600 под 3,13 S 

4 ♂ 18 18,3 над 600 под 3,13 S 

5 ♀  

0.46 
16 17,2 над 600 под 3,13 S 

6 ♀ 23 15,6 над 600 под 3,13 S 

Легенда: S – чувствителен. 
  

При кръвосъсирващите тестове за резистентност към бродифакум 

беше установено най-силно увреждане на процесите на кръвосъсирване -  

продължителността на протромбиновото време след приложението му при 

100% от тестваните гризачи бе над 600 секунди. Също така всички 

екземпляри, включени в тестовете, загинаха до 10
-я

 ден след 

антикоагулантния прием. При клиничното изследване и патолого-

анатомичния преглед бяха установени признаци на тежка хеморагична 

диатеза – побеляване на кожата и видимите лигавици, кръвоизливи от носа, 

вулвата и ануса, подкожни кръвоизливи и по-рядко кровоизливи в гръдната и 

коремна празнини (Фигура 4). Наблюдаваните признаци са индикация за 

много висока чувствителност на изследваните синантропни гризачи към този 

антикоагулантен родентицид.  

За разлика от бродифакума, при кръвосъсирващите тестове с 

останалите АК родентициди не бяха наблюдавани подобни явления – 

чувствителните екземпляри не проявяваха клинични признаци на 

хеморагична диатеза и смъртност не беше наблюдавана.        
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Фигура 4. Кръвоизливи при черни плъхове след кръвосъсирващи тестове за 

резистентност към бродифакум: a,b- кръвоизливи от носа; c,d- подкожни 

кръвоизливи 

 

Задача 4. Провеждане на последователни тестове за резистентност 

за установяване наличието на кръстосана резистентност  

 Резултатите от проведените изследвания за установяване наличието 

на кръстосана резистентност са отразени в Таблица 17. 

 В тестовете бяха включени черни плъхове, предварително 

определени като резистентни към варфарин чрез летален хранителен тест.  

Гризачите бяха тествани за резистентност към родентицидите поетапно, при 

което бе извършено съобразяване с йерархичността в токсичността на АК, 

като посоката беше от по-слабо към по-високо токсичните средства.  Поради 

това най-напред беше изследвано наличието на резистентност към АК от 

първо поколение куматетралил. Резистентност към този родентицид беше 

установена в 80% от варфарин-резистентните гризачи. Впоследствие осемте 

резистентни към варфарин и куматетралил гризачи бяха тествани за 

резистентност към антикоагуланта от втора генерация бромадиолон. По 

време на тестовия период един екземпляр умря по време на получаване на 

кръвна проба, поради което не беше включен в обсъждането на резултатите. 

Резистентност към бромадиолон беше установена в 57,1% (4/7) от гризачите. 

След преминаване на необходимия възстановителен период резистентните 

към бромадиолон гризачи бяха изследвани за резистентност към най-силно 

токсичния представител на антикоагулантите от втора генерация - 

бродифакум, към който всички изследвани гризачи  се оказаха чувствителни 

(100%).   
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Получените резултати показват, че между токсичността на 

антикоагулантните средства и проявите на резистентност съществува 

обратно пропорционална зависимост – с повишаване токсичността на 

антикоагулантните родентициди, честотата на срещане на резистентността 

намалява (Фигура 5). 

 

 
Фигура 5. Зависимост между токсичността на антикоагулантните родентициди 

и разпространението на резистентността при черни плъхове с кръстосана 

резистентност към антикоагуланти. 

 

Задача 5. Проучване ефективността на някои алтернативни 
средства за контрол на синантропните гризачи и практическата им 
приложимост в контрола на резистентните популации 
 

5.1. Изпитване ефективността на целулозно-базиран родентициден 
продукт  
 

5.1.1. Лабораторни тестове 
 

5.1.1.1. При варфарин резистентни черни плъхове 
 Резултатите от 14-дневния хранителен тест с избор, проведен за 
оценка на атрактивността и ефективността на Ерадират при  варфарин-
резистентни черни плъхове, са отразени в Таблица 18. 

 

– 34 – 



Таблица 18. Четиринадесетдневен  хранителен тест с избор с Ерадират при 
варфарин резистентни черни плъхове (Rattus rattus). 

Г
р
и
за

ч
и
 Предтестови 

период (3 дни) 

 

Тестови период (14 дни) 
Смъртност 

Нетоксични пелети Нетоксични пелети Ерадират Бр. % 

А1 В1 А2 В2 С1 А3 В3 С2 

5 ♂ 11,18 10,2-19,14  10,28/ 

 99,1% 

9,25-18,14 142,18 0,093/ 

0,9% 

0-0,8 1,52 0/5 0 

5 ♀ 12,85 9,35-16,6  13,25/ 

 99,5% 

10,15-18,95 182,36 0,071/ 

0,5% 

0-0,5 0,98 0/5 0 

Вс. 10 12,35 9,35-19,14  12,26/ 

 99,3% 

8,13-20,54 170,55 0,082/ 

0,7% 

0-0,8 1,13 0/10 0 

Легенда: А1,2,3- средна дневна консумация на примамката (g/100 g bw и % от дневния прием), 

В1,2,3- мин/макс дневна консумация на примамка (g/100 g bw), С1, 2- средна кумулативна 

консумация на примамка за целия период (g/100 g bw)  
 

 Получените резултати показаха липса на ефективност на препарата 

Ерадират, дължаща се основно на изключително слабата му атрактивност за 

черните плъхове и последвалата незначителна консумация (Фигура  6).  
g / 100 g b.w.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 6. Среднодневна консумация на примамка при 14-дневен хранителен 

тест с избор с Ерадират. 
  

 Недостатъчната атрактивност на примамките Ерадират
 
и слабата им 

конкурентноспособност спрямо алтернативния хранителен източник при 

лабораторния тест подсказаха за очаквана ниска ефективност на този 

препарат  в условията на практиката. Тази хипотеза беше потвърдена от 

извършените теренни дератизации в два животновъдни обекта с висока 

плътност на заселеност с гризачи (т. 5.1.2., стр. 37-38). 

 С цел повишаване привлекателността на пелетите Ерадират
 
бяха 

добавени специфични за гризачите атрактанти, посредством импрегниране 

със смес от  3% разтопена свинска мас, 3% пудра захар и ванилия на прах. С 

така овкусените пелети беше проведен  нов 14-дневен хранителен тест с 

избор.       
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Като конкурентна, нетоксична хранителна примамка отново беше– използван 

стандартен концентриран фураж за прасета във вид на пелети (Таблица 19). 

    

Таблица 19. Четиринадесетдневен хранителен тест с избор с допълнително 

овкусен Ерадират при варфарин-резистентни черни плъхове (Rattus rattus). 

Г
р
и
за

ч
и
 Предтестови 

период (3 дни) 

 

Тестови период (14 дни) 
Смъртност 

Нетоксични пелети Нетоксични пелети Ерадират Бр. % 

А1 В1 А2 В2 С1 А3 В3 С2 

5 ♂ 14,07 10,05-22,24  12,14/ 

 93,7% 

 8,13-20,54  175,18 0,81/ 

6,3% 

0,1-2 11,4 0/5 0 

5 ♀ 15,18 8,94-20,0  13,25/ 

 94,4% 

 10,15-18,95  183,95 0,78/ 

5,6% 

0,2-1,8 10,9 0/5 0 

Вс. 10 14,58 9,45-22,24  12,56/ 

 94% 

 8,13-20,54  178,25 0,8/ 

6% 

0,1-2 11,15 0/10 0 

Легенда: А1,2,3- средна дневна консумация на примамката (g/100 g bw и %), В1,2,3- мин/макс 

дневна консумация на примамка (g/100 g bw), С1, 2- средна кумулативна консумация на 

примамка за целия период (g/100 g bw)  

 

g/100 g b.w. 

 

 

 

 

Фигура 7. Среднодневна консумация на примамка при 14-дневен хранителен 

тест с избор с допълнително овкусен Ерадират. 
 

 Получените резултати показаха повишена атрактивност на овкусения 

с посочените средства родентицид. Беше отчетена десетократно по-висока 

консумация на овкусения Ерадират
 
в сравнение със стандартния препарат – 

среднодневният прием беше повишен от 0,082 на 0,8 g за 100 g b.w. (Фигура 

21). Въпреки това, консумацията на родентицидните примамки остана 16 пъти 

по-ниска от тази на конкурентния нетоксичен фураж. Постигнатите количества 

Ерадират, поети от гризачите, не бяха достатъчни за проява на летален 

ефект и отчетената смъртност беше 0%. 

  За да се провери и оцени ефективността на Ерадират
 
при липса на 

алтернативни хранителни източници бяха проведени серия от хранителни  
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тестове без избор с различна продължителност. Резултатите от проведените  

 1-дневен и 3-дневен хранителни тестове без избор с Ерадират
 

са 

представени в Таблици 20 и 21. 
 

Таблица 20. Еднодневендневен хранителен тест без избор с Ерадират при 

варфарин резистентни черни плъхове (Rattus rattus).  

 

Гризачи 

Предтестови период (3 дни) Тестови период (1 дeн)  

Смъртност 
Нетоксични пелети Ерадират 

А1 В1 А2 В2 Бр. % 

5 ♂ 13.4 12.3-17.4 0.05 0-0.2 0/5 0 

5 ♀ 11.5 7.9-16.8 0 0 0/5 0 

Вс. 10 12.52 7.9-17.4 0.025 0-0.2 0/10 0 

Легенда: А1,2- средна дневна консумация на примамка (g/100 g bw), В1,2- мин/макс дневна 

консумация на примамка (g/100 g bw) 

 

Таблица 21. Тридневен хранителен тест без избор с Ерадират при варфарин 

резистентни черни плъхове (Rattus rattus).  

 

Гризачи 

Предтестови период (3 дни) Тестови период (3 дни)  

Смъртност 
Нетоксични пелети Ерадират 

А1 В1 А2 В2 С Бр. % 

5 ♂ 14.7 13.5-19.0 0.12 0-0.4 0,28 0/5 0 

5 ♀ 15.5 11.6-19.8 0.08 0-0.6 0,18 0/5 0 

Вс. 10 15.1 13.5-19.8 0.10 0-0.6 0,24 0/10 0 

Легенда: А1,2- средна дневна консумация на примамката (g/100 g bw), В1,2- мин/макс дневна 

консумация на примамка (g/100 g bw), С - средна кумулативна консумация на примамка за целия 

период (g/100 g bw)  

  

Получените резултати потвърдиха изключително слабата атрактивност на 

целулозо-базирания родентицид Ерадират за варфарин резистентни черни 

плъхове (Фигура 8). 
 

g/100 g b.w. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 8. Среднодневна консумация на примамка при 1- и 3-дневен 

хранителен тест без избор с Ерадират. 
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С цел повишаване привлекателността на пелетите Ерадират бяха 

добавени специфични за гризачите атрактанти, посредством импрегниране 

със смес от  3% разтопена свинска мас, 3% пудра захар и ванилия на прах. С 

така овкусените пелети беше проведен  нов 14-дневен хранителен тест без 

избор, резултатите от който са отразени в Таблица 22.  

  

Таблица 22. Четиринадесетдневен  хранителен тест без избор  с Ерадират с 

овкусители при варфарин резистентни черни плъхове (Rattus rattus).  

Г
р
и
за

ч
и

 Предтестови 

период (3 дни) 

 

Тестови период (14 дни) 
 

Смъртност 

Нетоксични пелети Ерадират 

А1 В1 А2 В2 С1 С2 Бр. % Ден 

5 ♂ 13,5 10,5-18,6 5,6 0,5-17,5 32,8 

/25,36-58,16/ 

18,5 4/5 80 6,4 

/5-9/ 

5 ♀ 14,7 11,0-17,5 5,95  1,2-16,8 36,5 

/29,4-61,38/ 

- 5/5 100 7,6 

/6-9/ 

Вс. 10 14,2 10,5-18,6 5,77 0,5-17,5 34,02 

/25,36-61,38/ 

18,5 9/10 90 7 

/5-9/ 

Легенда: А1,2- средна дневна консумация на примамката (g/100 g bw), В1,2 мин/макс дневна 

консумация на примамка (g/100 g bw), С1- средна кумулативна консумация на примамка за целия 

период при умрелите гризачи (g/100 g bw), С2 – средна кумулативна консумация на примамка за 

целия период при преживелите гризачи (g/100 g bw) 

  

При 14-дневния хранителен тест без избор с родентицида Ерадират с 

добавени атрактанти беше установена висока дератизационна ефективност - 

общата смъртност беше 90%. Смъртта на гризачите настъпваше в интервала 

между 5-я и 9-я  ден от началото на регулярния прием на Ерадират (средно 

на 7 –я  ден).  

 Видим маркер за настъпващите увреждания в стомашночревния тракт 

на гризачите беше промяната във фекалиите. Тези промени бяха 

наблюдавани най-рано на втория ден от началото на тестовия период и 

включваха: промяна в цвета - от черен към черносив до светлокафяв; 

промяна във формата - от издължена, дъговидно извита към скъсена и 

топчеста; промяна в структурата - от плътна и хомогенна към ронлива и 

зърниста; както и промяна в големината, изразяваща се в неколкократно 

увеличаване на обема на фекалните маси (Фигура  9). 

При патологоанатомичното изследване на умрелите гризачи бяха 

установени признаци на обща дехидратация на трупа и високостепенна 

обстипация на цекума (Фигура 10 - а), както и наличие на силно уголемени и 

твърди фекални маси в лумена на дебелите черва (Фигура 10 - в). 
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Фигура  9. Промяна във формата на фекалийте: а- предтестови период, в- 

тестови период. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 10. Високостепенна обстипация на цекума (а) и уголемени фекални 

маси в лумена на дебелите черва (в) при черен плъх. 

  

5.1.1.2. При варфарин резистентни домашни мишки 

 Резултатите от 14-дневния хранителен тест с избор, проведен за 

оценка на атрактивността и ефективността на Ерадират при варфарин-

резистентни домашни мишки са отразени в Таблица 23. 
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Таблица 23. Четиринадесетдневен  хранителен тест с избор  с Ерадират при 

варфарин-резистентни домашни мишки 

Г
р
и
за

ч
и
 Предтестови 

период (3 дни) 

 

Тестови период (14 дни) 
Смъртност 

Нетоксични пелети Нетоксични пелети Ерадират Бр. % 

А1 В1 А2 В2 С1 А3 В3 С2 

5 ♂ 16,3 14,1-18,5 11,6/ 

 81,7% 

9,5-14,0 152,5 2,6/ 

18,3% 

0,5-3,9 38,0 0/5 0 

5 ♀ 16,8 13,8-19,6 13,5/ 

 91,2% 

10,5-16,3 162,5 1,3/ 

8,8% 

0,8-2,2 20,5 0/5 0 

Вс. 10 16,5 13,8-19,6 12,2/ 

 84,1% 

9,5-16,3 158,5 2,3/ 

15,9% 

0,5-3,9 34,8 0/10 0 

Легенда: А1,2,3- средна дневна консумация на примамката (g/100 g bw и % от дневния прием), 

В1,2,3- мин/макс дневна консумация на примамка (g/100 g bw), С1, 2- средна кумулативна 

консумация на примамка за целия период (g/100 g bw)  

  

Получените резултати показаха липса на ефективност на препарата 

Ерадират, дължаща се на изключително слабата му атрактивност за 

домашните мишки и последвалата незначителна консумация (Фигура 11).   
 

g/100 g b.w. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 11.  Среднодневна консумация на примамка при 14-дневен 

хранителен тест с избор с Ерадират при варфарин-резистентни домашни 

мишки. 

  

5.1.1.3. При сиви плъхове 

 Резултатите от 14-дневния хранителен тест с избор, проведен за 

оценка на атрактивността и ефективността на Ерадират при сиви плъхове са 

отразени в Таблица 24. 
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Таблица 24. Четиринадесетдневен  хранителен тест с избор  с Ерадират при 

сиви плъхове. 

Г
р
и
за

ч
и
 Предтестови 

период (3 дни) 

 

Тестови период (14 дни) 
Смъртност 

Нетоксични пелети Нетоксични пелети Ерадират Бр. % 

А1 В1 А2 В2 С1 А3 В3 С2 

5 ♂ 11,6 9,4-16,5 11,9/ 

100% 

7,5-17,4 190,4 0/ 

0% 

0 0 0/5 0 

5 ♀ 12,8 8,3-21,5 13,2/ 

  91% 

12,5-19,8 212,5 1,3/ 

9% 

0-2,8 19,5 0/5 0 

Вс. 10 12,2 8,3-21,5 12,6/ 

 94,4% 

12,5-19,8 205,6 0,75/ 

5,6% 

0-2,8 11,8 0/10 0 

Легенда: А1,2,3- средна дневна консумация на примамката (g/100 g bw и % от дневния прием), 

В1,2,3- мин/макс дневна консумация на примамка (g/100 g bw), С1, 2- средна кумулативна 

консумация на примамка за целия период (g/100 g bw)  

  

Получените резултати са сходни с тези при домашните мишки и 

черните плъхове - слаба атрактивност на  Ерадират (Фигура 12)  и  липса на 

ефективност при сивите плъхове. 
 

g/100 g b.w. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 12.  Среднодневна консумация на примамка при 14-дневен 

хранителен тест с избор с Ерадират при сиви плъхове. 

  

5.1.2. Теренни опити 

 Резултатите от проведените дератизации с Ерадират в два 

животновъдни обекта - градски зоопарк, заселен с черни плъхове и 

говедовъдна ферма, заселена със сиви плъхове са отразени в Таблица 25. 
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Таблица 25. Дератизация с Ерадират в градски зоопарк и говедовъдна 

ферма. 

 
 

 Изчислената ефективност на дератизацията с Ерадират в градския 

зоопарк беше крайно незадоволителна - 1,78%, а в говедовъдната ферма 

беше отчетено дори повишаване на числеността на гризачите с 5,9% след 

извършената дератизация. И в двата животновъдни обекта установените 

незначителни  разлики в числеността на гризачите след приложението на 

Ерадират бяха статистически недостоверни (р>0.05). Основна причина за 

тези лоши резултати беше недостатъчния прием Ерадират поради слабата 

му атрактивност за гризачите. 

 

5.2. Изпитване родентицидната активност на хранителни примамки с 

гипс и бързовтвърдяващ цимент 

 Резултатите от 14-дневните хранителни тестове с избор и 5-дневните 

хранителни тестове без избор, проведени за оценка на атрактивността и 

ефективността на гипсовите примамки са отразени в Таблици 26 и 27. 
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Таблица 26. Четиринадесетдневен  хранителен тест с избор с  гипсови 

примамки при варфарин резистентни черни плъхове и домашни мишки. 
 

Вид 

 

Брой/пол 

 Предтестови 

период 

(3 дни) 

Тестови период (14 дни)  

Смъртност Нетоксични 

пелети 

 

Гипсова смес 

А1 А2 А3 В С Бр. % 

Rattus 

rattus 

5 ♂ 10.2 8.6/ 71% 3.5/ 29% 2.2-4.8 51.2 0/5 0 

5 ♀ 14.5 9.72/ 62.3% 5.9/ 37.7% 3.8-7.2 84.3 0/5 0 

Вс. 10 13.2 9.25/ 65.8% 4.8/ 34.2% 2.2-7.2 68.5 0/10 0 

Mus 

musculus 
5 ♂ 15.5 10.0/ 56.7% 7.6/ 43.3% 4.2-10.5 107.5 0/5 0 

5 ♀ 14.8 9.8/ 60.5% 6.4/ 39.5% 4.9-8.7 91.2 0/5 0 

Вс. 10 15.1 9.9/ 58.6% 7.0/ 41.4% 4.2-10.5 98.0 0/10 0 

Легенда: А1,2,3- средна дневна консумация на примамка (g/100 g bw и % от дневния прием), В- 

мин/макс дневна консумация на примамка (g/100 g bw), С- средна кумулативна консумация на 

примамка за целия период (g/100 g bw)  

 

Таблица 27. Петдневен хранителен тест без избор с с  гипсови примамки при 

варфарин резистентни черни плъхове и домашни мишки. 

 

Вид 

 

Брой/пол 

  

 Предтестови период (3 дни) 
 

Тестови период (5 дни) 
 

 

Смъртност 

Нетоксични пелети Гипсова смес 

А1 В1 А2 В2 С Бр. % 

Rattus 

rattus 

5 ♂ 11,8 9,2 - 17,3 9,7 3,2 - 13,5 49,2 0/5 0 

5 ♀ 12,6 8,6 - 14,5 7,6 5,8 - 10,6 38,4 0/5 0 

Вс. 10 12,2 8,6 - 17,3 8,5 3,2 - 13,5 42,8 0/10 0 

Mus 

musculus 
5 ♂ 17,1 12,2 - 19,5 12,3 8,5 - 14,3 62,2 0/5 0 

5 ♀ 14,3 9,4 - 16,3 9,4 7,2 - 11,5 47,3 0/5 0 

Вс. 10 16,3 9,4 - 19,5 11,6 7,2 - 14,3 58,2 0/10 0 

Легенда: А1,2- средна дневна консумация на примамката (g/100 g bw), В1,2- мин/макс дневна 

консумация на примамка (g/100 g bw), С - средна кумулативна консумация на примамка за целия 

период (g/100 g bw)  

  

 При проведените хранителни тестове с избор беше установена добра 

атрактивност на гипсовите примамки за двата вида синантропни гризачи - 

среднодневната консумация на гипсова смес съставляваше съответно 34.2 и 

41.4 % от дневния рацион. За целия тестови период беше постигнат висок 

прием на гипсовата смес – съответно по 68,5 и 98 g/100 g bw за черните 

плъхове и домашните мишки. През целия тестови период, както и по време 

на последвалия 14 дневен мониторинг не бяха констатирани забележими 

промени във фекалиите, които биха могли да са признак за настъпващи 

увреждания в стомашночревния тракт на гризачите. Не бяха установени и 

никакви клинични отклонения в здравния статус на гризачите, а смъртността 

беше 0%. 

 При петдневните хранителни тестове без избор беше постигнат 

значително по-висок среднодневен прием на изпитваната смес – 8,5 g/100 g  
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bw при черните плъхове и 11,6 g/100 g bw при домашните мишки, докато при 

тестовете с избор тези стойности бяха съответно 4,8 и 7,0 g/100 g bw . 

Въпреки това отново не бяха установени клинични промени в здравния статус 

на опитните животни и не беше наблюдавана смъртност.  

 Резултатите от проведения хранителен тест с бързовтвърдяващ 

цимент при черни плъхове са отразени в Таблица 28. 

 

Таблица 28. Петдневен хранителен тест без избор със смес от 

бързовтвърдяващ цимент при варфарин резистентни черни плъхове. 

 

Брой/пол 

  

 Предтестови период (3 дни) 
 

Тестови период (5 дни) 
 

 

Смъртност 

Нетоксични пелети Гипсова смес 

А1 В1 А2 В2 С Бр. % 

5 ♂ 11,2 7,5 – 14,5 8,5 1,5 – 12,4 41,8 0/5 0 

5 ♀ 13,1 8,2 – 16,6 9,6 5,4 – 11,6 48,2 0/5 0 

Вс. 10 12,1 7,5 – 16,6 9,2 1,5 – 12,4 46,3 0/10 0 

Легенда: А1,2- средна дневна консумация на примамка (g/100 g bw), В1,2- мин/макс дневна 

консумация на примамка (g/100 g bw), С - средна кумулативна консумация на примамка за целия 

период (g/100 g bw)  

 

Резултатите от хранителния тест с бързовтвърдяващ цимент не се 

отличават от гореописаните – беше наблюдаван много добър прием на 

изпитваната смес от черните плъхове, но признаци на интоксикация и 

смъртност не бяха установени.  

 

5.3. Изпитване родентицидната активност на антикоагулантни примамки, 

потенцирани с натриев цитрат и индометацин, при антикоагулант-

резистентни синантропни гризачи.  

 Резултатите от проведените тестове са представени в Таблица 29. 

При проведените опити беше установено, че потенцираните примамки 

са атрактивни за гризачите и приемът им е добър.  

Двете групи гризачи (черни плъхове и домашни мишки), изхранвани с 

0,025% варфарин бяха използвани като контрола при тестовете и база за 

интерпретиране на резултатите. В тези групи по време на тестовия и 

мониторинговия период не бяха установени признаци на отклонения в 

здравния статус на гризачите и смъртност. Средния кумулативен прием на 

варфарин при преживелите черни плъхове беше 850,3 mg/kg, а при  

домашните мишки 1119,5 mg/kg. Тези високи стойности на приетия 

родентицид са индикация за наличие на високостепенна форма на 

резистентност. 
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В групите черни плъхове и домашни мишки на които беше предлагана 

примамка само с 0,025% индометацин беше установена консумация на  

примамката единствено през първите 24 h от опитите. При всички екземпляри 

след 12
я
 h от началото на опитите беше установена промяна в 

здравословното състояние, изразяваща се в липса на апетит, потиснатост и 

намалена двигателна активност. При докосване с предмет гризачите с 

неохота се придвижваха, като движенията  им бяха бавни и схванати. 

Наблюдаваха се и признаци на анемия, изразяващи се в побеляване на носа 

и лапичките. При някои гризачи беше установен тремор на предните 

крайници и главата. С течение на времето симптомите се задълбочаваха, 

като няколко часа преди смъртта се наблюдаваха признаци на тежък задух  – 

дишането беше с намалена честота, но с увеличена амплитуда на 

дихателните движения, а цветът на ностното огледало и лапичките беше 

цианотичен. Кръвоизливи от телесните отвори и диария не бяха установени.   

При патологоанатомичното изследване беше установена кървава 

течност в перитонеалната празнина и кръвоизливи по мукозите на стомаха 

(Фигура 13) и чревния тракт. 
 

  
Фигура 13. Ерозии, язви и кръвоизливи (червени стрелки) по стомашната 

лигавица при черен плъх след изхранване с 0.025% индометацинова 

примамка 

 

Както при домашните мишки, така и при черните плъхове, беше 

констатирана 100% смъртност, като смъртта на всички гризачи настъпваше в 

периода между 24
я
 и 48

я
 h от началото на експеримента. При черните 

плъхове средния кумулативен прием на индометацин  беше 20,05 mg/kg, а 

при  домашните мишки  57,95 mg/kg.  
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В групите черни плъхове и домашни мишки на които беше предлагана 

0,025% варфаринова примамка, потенцирана с 0,025% индометацин бяха 

наблюдавани абсолютно сходни на гореописаните клинични и 

патологоанатомични признаци, както и 100% смъртност, която отново 

настъпваше между 24
я
 и 48

я
 h от началото на експеримента. При черните 

плъхове средния кумулативен прием на варфарин и индометацин беше по 

12,85 mg/kg, а при  домашните мишки  44,55  mg/kg.  

Между групите изхранвани само с 0,025% индометацинова примамка 

и групите, изхранвани с 0,025% варфаринова примамка, потенцирана с 

0,025% индометацин не бяха установени никакви статистически значими 

разлики в наблюдаваните показатели (p>0.05).  

При черните плъхове и домашните мишки изхранвани с   0,025% 

варфаринова примамка потенцирана с 1% натриев цитрат, въпреки 

приетите високи дози потенцирана примамка, не бяха установени промени в 

здравословното им състояние и признаци на интоксикация. Средния 

кумулативен прием на варфарин за целия тест период беше 703,55mg/kg bw 

при черните плъхове и 1405,55 mg/kg bw при домашните мишки, а на 

натриевия цитрат - соътветно по 30442,5 и 56562,4 mg/kg bw. В края на 

мониторинговия период не беше наблюдавана смъртност в опитните групи. В 

края на опитите гризачите бяха евтаназирани, като при последвалото 

патологоанатомичното изследване не беше установено наличие на 

кръвоизливи, указание за нарушено кръвосъсирване или други патологични 

изменения.  

 

5.4. Изпитване ефективността на електронно устройство за отблъскване 

на синантропните гризачи 

Резултатите от проведените теренни опити в двата животновъдни 

обекта са отразени в Таблица 30. 

И в двата обекта не бяха отчетени статистически значими разлики  в 

количеството консумиран фураж по време на предтестовия и тестовия 

период, както в динамика през 5 дневните интервали, така и в края на тест 

периода (p=0,82 в говедовъдна ферма,  p=0,11 в склад за фуражи). В склада 

за фуражи беше установено дори  повишаване с 19,44% на среднодневната 

консумация на фураж в края на тест периода в сравнение с предтестовия 

период, което е индикация за повишаване на числеността на гризачите в 

обекта. При останалите мониторирани показатели – брой посетени 

хранителни източници и следови площадки, интензивност на оставените 

следи, както и броя на активните дупки също не бяха отчетени достоверни 

разлики.  

Получените резултати са индикация за липса на репелентна 

ефективност на изследваното електронно устройство в обектите, заселени 

със сив и черен плъх. 
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V. ИЗВОДИ 

 

1. Резистентност към варфарин се установява при 100% от 

изследваните домашни мишки и 92.1% от черните плъхове, но липсва при 

сивите плъхове.  

2. Резистентност към куматетралил е регистрирана при 62.5% от 

 изследваните черни плъхове, докато всички сиви плъхове са чувствителни 

към този родентицид.  

3. Резистентност към бромадиолон се установява при 38.5% от 

изследваните черни плъхове и 23.1% от домашните мишки, но такава липсва 

при сивите плъхове. 

4. Чувствителността и на трите синантропни вида гризачи към 

бродифакум  е запазена и е много висока, като прояви на резистентност не се 

срещат.  

5. Варфарин-резистентните черни плъхове проявяват кръстосана  

резистентност и към куматетралил и бромадиолон, но не и към бродифакум. 

6. Целулозно-базираният родентицид Ерадират (Републик Милс, 

САЩ) 
 
притежава ниска дератизационна ефективност.  

7. Сместа от 70% гипс и 30% хранителен субстрат, както и 

аналогичната смес с бързовтвърдяващ цимент не притежават родентицидна 

активност.  

8. Електронното устройство Pest X Repel, модел PR-500.3. (Микросис 

КО ООД, България) е с ниска репелентна ефективност в условията на 

практиката. 

9. Потенцирането на варфариновите примамки посредством добавяне 

на натриев цитрат (10 g/kg) не повишава токсичността им при варфарин-

резистентни черни плъхове и домашни мишки.  

10. Хранителните примамки, съдържащи индометацин (250 mg/kg),  

притежават висока родентицидна активност при варфарин-резистентни 

домашни мишки и черни плъхове. 

 

VI. ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРАКТИКАТА 

 

1. Препоръчваме въвеждане на мониторингова програма върху 

антикоагулантната резистентност сред синантропните гризачи в нашата 

страна, позволяваща правилен избор на родентицидни средства, съобразен с 

резистентния статус на гризачите. 

2. На национално ниво е необходимо разработване и изпълнение на 

научнообоснована стратегия и мерки за контрол на резистентните популации 

гризачи. 

3. В животновъдните обекти, заселени с популации домашни мишки  

– 49 – 



и/или черни плъхове да не се употребяват родентицидни примамки, базирани 

на антикоагуланти от първа генерация, поради често срещаните прояви на 

резистентност. 

4. При установяване на популации синантропни гризачи, резистентни 

към антикоагуланти от втора генерация да не се използват антикоагуланти от 

първо поколение, поради наличието на кръстосана резистентност. 

5. Препоръчваме изследванията за антикоагулантна резистентност на 

синантропните гризачи да се извършват посредством кръвосъсирващи 

тестове, позволяващи определяне на степента на резистентност.  

6. Дератизацията в животновъдни обекти, заселени с антикоагулант-

резистентни популации синантропни гризачи да се да се извършва с  

бродифакум-базирани родентицидни примамки или с примамки, съдържащи 

250 mg/kg индометацин.  

7. Не препоръчваме използването на целулозно-базирани 

родентициди, електронни репелентни устройства, смеси от гипс или 

бързовтвърдяващ цимент, както и потенцирането на антикоагулантни 

родентицидни примамки с 1% натриев цитрат, поради ниската им 

ефективност. 

 

VII. ПРИНОСИ 

 

1. За първи път в България са проведени изследвания за 

резистентност  към антикоагулантни родентициди от първо и второ поколение 

и е доказано наличието на резистентни синантропни гризачи, обитаващи 

животновъдни обекти – оригинален принос. 

2. За първи път в нашата страна е доказано наличието на кръстосана 

резистентност към антикоагулантните родентициди - оригинален принос. 

3. Потвърдени са предимствата и приложимостта на 

кръвосъсирващите тестове за резистентност като бърз метод за изясняване 

на резистентния статус на синантропните  видове гризачи у нас - 

потвърдителен принос. 

4. Установено е, че популациите домашни мишки (Mus musculus) и 

черни плъхове (Rattus rattus), населяващи животновъдни обекти в региона на 

Стара Загора са резистентни към варфарин - оригинален  принос. 

5. Доказано е, че и в България варфарин-резистентните гризачи 

проявяват кръстосана резистентност към куматетралил и бромадиолон – 

потвърдителен принос. 

6. Установено е, че и в нашата страна на настоящия етап 

бродифакума се явявя стратегическо средство в дератизационната практика 

за контрол на антикоагулант-резистентните популации синантропни гризачи - 

потвърдителен принос. 
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7. Проучени са възможностите за контрол на антикоагулант-

резистентните синантропни гризачи чрез целулозно-базиран родентициден 

продукт, гипсово-циментени хранителни смеси, потенцирани антикоагулантни 

примамки и електронно репелентно устройство – оригинален принос. 

8. Доказана е високата родентицидна ефективност на 0.025%  

индометацинови примамки срещу варфарин-резистентни черни плъхове и 

домашни мишки – потвърдителен   принос. 
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Investigations on the anticoagulant resistance of synanthropic rodents and 

attempts to control resistant populations 

 

SUMMARY 

The objective of the present thesis is to investigate the sensitivity of 
synantropic rodents inhabiting livestock holdings to some anticoagulant 
rodenticides of first and second generation; to establish the presence and the 
degree of resistance, and to approbate methods and agents for controlling the 
resistant populations, in order to increase the effectiveness of the deratisation 
activities in Bulgaria. 

Nine livestock holdings situated in Stara Zagora region (Southern Bulgaria) 
have been observed in the period 2009 – 2015 for presence of sinantropic rodents. 
Eleven populations of rodents have been found – 6 populations of roof rats (Ratus 
ratus), 3 populations of house mice (Mus musculus) and 2 populations of brown 
rats (Ratus norvegicus). 276 rodents of these populations   (153 roof rats, 67 house 
mice and 56 brown rats), have been caught and tested for resistance to first 
(warfarin and coumatetralyl) and second generation (bromadiolon and 
brodifacoum) anticoagulants.  

Resistance tests were carried out by lethal feeding period tests and blood 
clotting response tests, in accordance with EPPO (1995) standard: Efficacy 
evaluation of rodenticides: PP 1/198 (1) "Testing rodents for resistance to 
anticoagulant rodenticides". Resistance to warfarin is registered in 100% of the 
tested house mice  and 92.1% of the roof rats, but not in the brown rats. 
Resistance to coumatetralyl is registered in 62.5% of the tested roof rats until all 
brown rats are susceptible to this rodenticide. Bromadiolon resistance was found in 
38.5% of the surveyed roof rats and 23.1% of house mice, but there was no 
resistance registered in brown rats. It has been proved that all the three kinds of 
sinantropic rodents are very sensitive to brodifacoum. There has not been 
registered resistance to this agent. 

A series of consecutive resistance testing have been performed, and it was 
established that the warfarin-resistant roof rats show cross resistance to 
coumatetralyl and bromadiolon, but not to brodifacoum. 

The effectiveness of some alternative means of control of synantropic 
rodents and their practical applicability in the control of resistant populations has 
been studied. It was found that cellulose-based rodenticide Eradirat (Republic Mills, 
USA) as well as the gypsum and cement based baits have low efficiency and 
therefore are not suitable for control of resistant rodents. Low efficiency in practice 
has shown the electronic repellent device Pest X Repel, model PR-500.3. (Mikrosis 
KO Bulgaria). In the studies performed, it was found out that potentiation of 
warfarin baits by adding of sodium citrate (10 g / kg) did not increase their toxicity 
to warfarin-resistant roof rats, and house mice. It has been proved that food baits 
containing indomethacin (250 mg / kg), have a high rodenticidal activity in 
anticoagulant-resistant synantropic rodents. 
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