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VPRAŠANJE ZA USTNI ODGOVOR O-0000/08
v skladu s členom 108 poslovnika
predložila Astrid Lulling v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja
za Komisijo

Zadeva: Stanje na področju čebelarstva

Svetovno in zlasti evropsko čebelarstvo ima velike težave pri ohranjanju staleža čebel. Pridobivanje 
čebeljih proizvodov je resno ogroženo.

Bolj kot na to žalostno dejstvo pa je treba opozoriti na nevarnost zmanjšanja staleža čebel in 
posledično nezadostnega opraševanja. Brez domačih čebel in njihovega opraševanja ne bomo mogli 
proizvesti zadostne količine kakovostnih rastlin, sadja in zelenjave, ki so tako pomembni za 
prehranjevanje ljudi in živali. Poleg nevarnosti za rastline, ki so odvisne od čebel, je ogrožena 
celotna biološka raznovrstnost. 

Bistveno zmanjšanje virov cvetnega prahu in nektarja, ki je med drugim posledica uporabe 
spremenjenih in obdelanih semen, je eden od najpomembnejših razlogov za upadanje staleža čebel, 
saj ustvarja neravnotežje v njihovi prehrani in zmanjšuje odpornost njihovega imunskega sistema, 
zaradi česar so bolj občutljive za zajedavce, patologije in druge viruse. V jedru izrednih razmer v 
zdravju čebel sta nadaljnja prisotnost pršice Varroa – t.i. „čebelji aids“ – ter širjenje Noseme 
ceranae. Domače čebele ogrožajo tudi virusi in glivice. Naši čebelarji pozimi izgubijo do 50 ali celo 
do 80 panjev. 

Znanstvene raziskave o patologijah in zdravilih zanje danes niso dovolj razvite. 

Kaj je Komisija pripravljena storiti za:

– razvoj raziskav v zvezi z zajedavci in boleznimi, ki uničujejo čebele;
– vzpostavitev ekoloških območij za obnovo staleža (kot je praha za čebele) z velikimi količinami 
cvetnega prahu in nektarja ter varovalnih pasov ob robovih cest;
– spodbujanje potrebnih ukrepov proti nezadostnemu opraševanju (popolna ustavitev zatiranja 
zajedavcev v poljedelstvu v obdobju cvetenja in omejitev uporabe spremenjenih semen);
– nadzor in spremljanje kakovosti površinskih voda, saj so čebele zelo občutljive na vsakršno 
poslabšanje stanja v okolju;
– finančno pomoč kmetijskim gospodarstvom v težavah?
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