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ВЪПРОС С ИСКАНЕ ЗА УСТЕН ОТГОВОР O-0000/08
внесен съгласно член 108 от правилника
от Astrid Lulling от името на комисията по земеделие и развитие на селските райони
до Комисията

Относно: Състоянието на пчеларството

Като цяло пчеларството в световен план и, в частност, европейското пчеларство среща много 
големи трудности по отношение на поддържането живота на пчелите в пчелните кошери. 
Производството на пчелни продукти е сериозно заплашено.

Освен установяването на този печален факт, трябва да се подчертае заплахата от намаляване 
на пчелната популация и, следователно, недостатъчно опрашване. Без домашни пчели и 
съответно без тяхната роля в опрашването не ще можем вече да достигаме нивото на качество 
и количество на производство на растения, плодове и зеленчуци, толкова важни за храненето 
на хората и животните. Освен опасността, надвиснала над зависимите от пчелите култури, е 
заплашено биологичното разнообразие като цяло. 

Една от главните причини за тяхното измиране е силното намаляване на тичинковия прашец 
и нектара, което се дължи също така на използването на модифицирани и третирани семена.
Това намаляване нарушава равновесието в храненето на пчелите и води до отслабване на 
имунните им защити, поради което стават уязвими за паразити, болести и различни вируси. В 
основата на кризата със заболяванията на пчелите стои непрекъснатото наличие в кошерите 
на паразита Varroa, т.нар. „СПИН в кошерите” и разпространението на Nosema ceranae. 
Вирусите и микозите също така представляват заплаха за домашните пчели. Нашите пчелари 
губят до 50, дори 80 от кошерите си през зимата. 

Понастоящем научните изследвания върху болестите и лекуването им са твърде слабо 
развити. 

Какви усилия е готова да положи Комисията за:

- развиването на научните изследвания, насочени срещу паразитите и болестите, 
причина за масовото измиране на пчелите;
- създаването на райони за компенсиране на екологичните последствия (като площите 
под угар, ползвани от пчеларите), които са богати на пчелен прашец и нектар, и 
създаването на буферни зони, например банкета на пътищата;    
- насърчаване на необходимите мерки за борба с опасностите, произтичащи от 
недостатъчно опрашване, т.е. пълното прекратяване на третирането срещу паразити 
през периода на цъфтене и намаляване на използването на модифицирани семена 
- контролиране и наблюдение на качеството на повърхностните води, тъй като пчелите 
са силно чувствителни към всяко влошаване на състоянието на околната среда;
- осигуряване на финансова помощ за стопанствата, срещащи трудности?
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