
Як вберегти бджіл від отруєння пестицидами?

     Щороку, навесні, в період масових обробок полів реєструються випадки отруєння бджіл отрутохімікатами.

У більшості випадків отруєння бджіл – це наслідок несвоєчасного попередження пасічників про час, місце, діючу речовину, характер хімічних обробок сільгоспкультур, 
термін дії препарату, відсутність іншої інформації щодо обробки полів, тобто порушення законодавства про використання отрутохімікатів.

      З метою попередження виникнення скарг, щодо неправомірних дій при застосуванні засобів захисту рослин на сільськогосподарських угіддях, охорони бджіл, 
виробництва, заготівлі та переробки безпечних продуктів бджільництва, Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області звертає увагу
 сільгоспвиробників на те, що відповідно до статті 37 Закону України «Про бджільництво» фізичні та юридичні особи, які застосовують хімічні засоби захисту рослин для 
обробки медоносних рослин, зобов’язані не пізніше, ніж за 3 доби до початку обробки попередити про це пасічників, пасіки яких розташовані на відстані до 10 км від 
оброблюваних площ, через засоби масової інформації. При цьому повідомляється дата обробки, назва препарату, ступінь і строк дії токсичності препарату.

      В боротьбі проти шкідників зростає асортимент застосування засобів захисту рослин. Щоб запобігти  отруєнню бджіл, необхідно використовувати малотоксичні для 
них препарати та правильно вибирати час і період обробки поля. Правильно вибраний  період обробки - це найважливіша умова, оскільки бджоли збирають нектар 
сезонно. При тому  літають вони тільки вдень при теплій сонячній погоді коли температура повітря не нижче +10оС. Тому для обробки посівів краще вибирати вечірній час,
що дозволить запобігти контакту бджіл зі шкідливими препаратами.

     Керуючись вимогами чинного законодавства, сільгоспвиробники при обробці полів мають дотримуватися запобіжних заходів та враховувати такі фактори, як:

 швидкість руху повітря ;
 заборона обробки пестицидами садів, ягідників, полів в період цвітіння;
 обробки слід проводити у період відсутності активного льоту бджіл, краще у ранкові або вечірні години;
 використання препаратів, які мають резистентні (відлякуючі) властивості.

 

Нижче можна ознайомитися з пам’ятками:

«Алгоритм дій при отруєнні бджіл засобами захисту рослин»

«Пам’ятка для фізичних осіб та суб’єктів господарювання, які застосовують засоби захисту рослин»

«Пам’ятка для органів місцевого самоврядування»
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