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OTÁZKA K ÚSTNÍMU ZODPOVĚZENÍ S ROZPRAVOU O-0000/08,
kterou v souladu s článkem 108 jednacího řádu
pokládá Astrid Lulling za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
Komisi

Předmět: Situace ve včelařství

Světové včelařství obecně a evropské včelařství zejména se potýkají s velkými obtížemi při udržování živé 
včelí populace. Produkce včelích výrobků je vážně ohrožena.

Kromě konstatování této politováníhodné situace je třeba zdůraznit hrozbu snížení stavu populace včel
a nedostatečné opylení, které by mohlo být jejím důsledkem. Bez včel medonosných a bez opylení rostlin 
těmito včelami nebudeme moci produkovat v dostatečném množství kvalitní rostliny, ovoce a zeleninu, které 
jsou pro výživu lidí a zvířat tak významné. Toto nebezpečí se týká nejen kultur závislých na včelách, ale 
ohrožuje biologickou rozmanitost jako celek. 

Významné snížení zdrojů pylu a nektaru, které je rovněž důsledkem používání modifikovaného a ošetřeného 
osiva, je jednou z nejdůležitějších příčin jejich úbytku. Tím vzniká nerovnováha ve výživě včel, která vede
k oslabení jejich imunity, a tak jsou více ohroženy parazity, nemocemi a jinými viry. Soustavná přítomnost 
varroázy, tzv. „včelího AIDS“ v úlech a šíření onemocnění způsobeného Nosema ceranae jsou ústředním 
zdravotním problémem včelařství. Včely medonosné ohrožují rovněž viry a mykózy. Naši včelaři
v současnosti ztrácejí v zimě až 50, případně 80 včelstev. 

Vědecký výzkum onemocnění a jejich léčení je v současnosti nedostatečně rozvinutý. 

Jaké úsilí je ochotna Komise vynaložit na:

– rozvoj výzkumu směřujícího k odstranění parazitů a onemocnění, které hubí včely;
– vytvoření oblastí ekologické kompenzace (vynětí půdy z produkce v rámci včelařství) bohatých na 
pyl a nektar a vytvoření ochranných oblastí jako u okrajů komunikací;
– podporu opatření nezbytných pro boj proti nebezpečí nedostatečného opylení, tj. na úplné 
odstranění ošetření proti parazitům v období květu a omezení používání modifikovaného osiva; 
– kontrolu a dohled nad kvalitou povrchových vod, neboť včely reagují velmi citlivě na jakékoli 
poškozování životního prostředí;
– finanční podporu podniků, které se dostanou do obtíží?
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