Профілактика отруєння бджіл при використанні пестицидів
На посівах сільськогосподарських медоносних культур розпочався
сезон
активного використання пестицидів. На жаль, їхнє необдумане застосування може
призвести до отруєння та масової загибелі бджіл та інших корисних комах, які є
запилювачами цих культур. З попереджувальною метою фахівці Ясинуватського
районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області
розробила листівку для власників пасік та користувачів сільськогосподарських угідь,
щодо безпечного застосування пестицидів та проведення дій при підозрі щодо отруєння
бджіл пестицидами.. Ці листівки розіслані на електроні адреси
сільських рад
Ясинуватського району та сільськогосподарським господарствам.
Що повинен знати фермер, застосовуючи засоби захисту рослин?
- за три доби до початку обробки через засоби масової інформації попередити про це
власників пасіки, яких знаходяться на відстані до 10 км від оброблювальних площ;
- повідомляти дату обробки, територію і культури, що будуть оброблятися, назва
препарату, ступінь і строк дії токсичності препарату, і вказівку щодо часу ізоляції бджіл;
- обробки проводити у період відсутності льоту бджіл у ранкові або вечірні години;
- обробки проводити в фазу бутонізації до цвітіння медоносних культур;
- застосовувати у сільському та лісовому господарстві, на присадибних ділянках тільки ті
пестициди і агрохімікати, що пройшли державну реєстрацію і включені в «Перелік
препаратів, дозволених до використання в Україні» та Доповнення до нього;
- додержуватися регламентів зберігання, транспортування та застосування пестицидів.
- всі проведені хімічні обробки фіксувати в журналі обліку застосування.
Що повинен знати пасічник ?
Пасіки розміщують у благополучній щодо заразних хвороб бджіл місцевості, у
сухих, освітлених сонцем, захищених від вітрів місцях, на відстані не ближче 500 м. від
шосейних доріг і залізниць, пилорам, високовольтних ліній електропередач, не менше 1
км від тваринницьких і птахівницьких будівель.
При розміщенні пасіки на присадибній ділянці (подвір’ї) огорожа повинна бути
заввишки не менше 2,5 м для підвищення рівня льоту бджіл.
Власник пасіки зобов’язаний поставити пасіку на облік у сільській раді за місцем
постійного розташування пасіки а у випадку кочівлі – у сільській раді, на території якої
прибули на кочівлю.
Для перевезення бджолосімей на медозбір та запилення сільськогосподарських
культур по території адміністративного району або за межі області, власнику пасіки
необхідно отримати в районному (міському) управлінні Держпродспоживслужби,
ветеринарне свідоцтво за формою №1. До перевезення на медозбір бджолосім’ї
підлягають на місці клінічному дослідженню, профілактично-лікувальним обробкам з
одночасним лабораторним дослідженням матеріалу з пасік, а вулики - дезінфекції і
дезакаризації. Ці роботи мають бути завершені за 5 днів до відправлення.
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сільськогосподарських угідь або присадибних ділянок на території сільської ради, де
розміщена пасіка або в суміжних господарствах, власник пасіки зобов’язаний ізолювати
бджіл у вуликах або вивезти пасіку в безпечне місце на термін, передбачений
обмеженнями при застосуванні конкретних пестицидів. А у випадку авіаційного
застосування пестицидів і агрохімікатів вивезти пасіку до іншого місця медозбору на
відстань понад 5 км від місць проведення авіаційних обробок на період до 5 діб.

