
 

Čebelarstvo v EU: kako zagotoviti dober med?
 
Parlament je 1. marca podprl ukrepe za zaščito čebel in večjo kakovost medu. Katera
država EU ga pridela največ? Več v infografiki.
 

EU je za Kitajsko druga največja proizvajalka medu na svetu. 600.000 čebelarjev in 17 milijonov
čebeljih družin ga pridela 250.000 ton letno.
 
 
 
EU je leta 2016 uvozila 200.000 ton medu, predvsem iz Kitajske (40 odstotkov).
 
 
 
V primerjavi s svojimi konkurenti se evropski čebelarji soočajo z visokimi stroški. Kilogram
uvoženega medu tako v EU stane povprečno 2,23 evra, evropskega pa 5,69 evra.
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Zdravje čebel
 
Čebele so zelo pomembne za kmetijstvo, varno oskrbo s hrano in biotsko raznovrstnost, saj
oprašujejo veliko vrst rastlin.

Trg medu v EU
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V zadnjih nekaj letih čebelarji vse bolj glasno opozarjajo, da se število čebel in čebeljih družin v
Evropi zmanjšuje. Med vzroke prištevajo obsežno uporabo za čebele smrtonosnih pesticidov,
viruse in zajedavce ter invazivne tuje vrste kot Varroa destructor in azijski sršen.  
 
 
 
Odbor za kmetijstvo se je 23. januarja odzval s sprejetjem poročila madžarskega poslanca
Norbert Erdösa (ELS) o zaščiti čebel. Ta v njem predlaga povečanje sredstev za državne
programe čebelarstva, boljši nadzor nad pesticidi, ki škodijo čebelam, in ukrepe za varovanje
različnih čebeljih vrst.
 
 
 
O tem poročilu bodo poslanci glasovali 1. marca na plenarnem zasedanju.
 
 
 
Ukrepi proti ponaredkom
 
Na trgovinskih policah po EU je mnogo medu, ki ne ustreza standardom. Kar 20 odstotkov
vzorcev uvoženega medu, ki so jih preverile oblasti držav članic, ni ustrezalo evropskim
standardom.
 
 
 
Trgovci tako prodajajo med, kateremu je bil dodan sladkorni sirup, ali pa evropski med visoke
kakovosti mešajo s slabšim uvoženim medom.
 
 
 
Ker je slabši med cenejši, mu evropski čebelarji s svojim ne morejo konkurirati. Zato poslanci
zahtevajo izboljšave v postopkih preverjanja kakovosti medu in strožje kazni za ponarejevalce.
Zavzeli so se tudi za boljše označevanje izdelkov iz medu, tako da bi lahko potrošniki vedeli, od
kod prihaja med.
 
 
 
Čebele in med v Sloveniji
 
Čebelarska zveza Slovenije vodi več projektov, katerih namen je izpostaviti vlogo čebel v
ekosistemu in opozoriti na blagodejne učinke uživanja medu za zdravje. Sem spadajo evropski
medeni zajtrk, čebelarski krožki in sajenje medovitih rastlin.
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http://www.europarl.europa.eu/committees/sl/agri/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&mode=XML&language=SL&reference=PE607.976
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124711/NORBERT_ERDOS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/sl/press-room/20180123IPR92314/urgent-action-needed-to-protect-eu-bee-population-urge-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/sl/press-room/20180123IPR92314/urgent-action-needed-to-protect-eu-bee-population-urge-meps
http://www.czs.si/content/SDC
http://www.mkgp.gov.si/mednarodni_dnevi/evropski_medeni_zajtrk/
http://www.mkgp.gov.si/mednarodni_dnevi/evropski_medeni_zajtrk/


Leta 2014 je zveza dala pobudo za razglasitev svetovnega dneva čebel in bila lani tudi
uspešna. 20. maj je tako svetovni dan čebel.
 
 Več o zakonodaji EU glede dobrobiti živali
 
Več
Čebele in čebelarji: poslanci za evropsko dolgoročno strategijo preživetja (01/03/2018)
Brifing EP Think Tank
Trg medu v EU (Evropska komisija)
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https://www.worldbeeday.org/si/
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/priorities/dobrobit-in-zascita-zivali/20200624STO81911/dobrobit-in-zascita-zivali-razlaga-zakonodaje-eu-video
http://www.europarl.europa.eu/news/sl/press-room/20180226IPR98612/cebele-in-cebelarji-poslanci-za-evropsko-dolgorocno-strategijo-prezivetja
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/608786/EPRS_ATA%282017%29608786_EN.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/honey/market-presentation-honey_en.pdf

