Прашања и одговори

Среда, 07 Јануари 2009 21:34

До каде е иницијативата за донесувањето на законот за пчеларство? Ова прашање е
поставено и во парламентот
го превземаме во огинал прашањето и одговорот

Пратеничко прашање

од пратеникот Славица Станковска, поставено меѓу две
седници на Собранието на Република Македонија
на 16 февруари 2004 година Пратеничкото прашање гласи:
Министерството за земјоделство,шумарство и водостопанство ја има прифатено
иницијативата од пчеларските здруженија за донесување на законска регулатива за
пчеларство. До каде е дојдено со оваа законска регулатива и дали предлог законот ќе
коресподира со законска регулатива на ЕУ?
Образложение: Одгледувањето на пчели и користење на пчелните производи е
долговековна традиција на граѓаните на овие простори поради добрите географски и
климатски услови на ова поднебје. Пчелите имаат и голема улога во опрашувањето на
дивите и питоми култури при што приносите во овоштарството, градинарството,
индустриските култури, добивање на висококвалитетни семиња, како и
оплеменувањето други земјоделски и неземјоделски површини, се зголемуваат за
повеќе од 20%-30%. Пчелните производи: медот, поленот, млечот, прополисот,
пчелиниот отров, восокот, се користат како еколошки високо квалитетни производи
како и помошно медикаментозни средства во превенција и лекување на одредени
заболувања.

Во Република Македонија има околу 12000 пчелари со околу 75.000 пчелни семејства, со
просечен принос од по 12 килограми на мед по улиште или 900.000 кгр. мед
медопродукција. Мал број од нив работат како професионални пчелари, додека
останатите се хобисти.
Во овој момент на транзиција, се поголем број на пчелари се ориентираат како
пчелари, на кои ова им е дополнителна дејност (пчеларење до 50 пчелни семејства), со
тенденција на зголемување на бројот на пчеларите и улиштата со цел да се премине кон
професионално пчеларење.
Ваков недефиниран статус на дејноста и организираноста на стопанската гранка,
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под која во овој момент припаѓа пчеларството, резултира со неможност на зголемување
на пчелните семејства, приноси од истите по улиште, загуба на истите поради непланска
употреба на пестициди и хербициди, загуби од палења на страништа како и поради
неорганизиран здравствен преглед и заштита од пчелни штеточини и болести.
За жал, сето ова погоре изнесено е од причина што не постои или делумно постои
законска регулатива како за пчеларството, така и за други дејности кои го тангираат
пчеларството како што се регулативите за употреба на пестицидите со каренца за храна
и каренца за пчели,дозволени носители на хемискиот состав на пестицидот, мириси на
истите и др. На сето ова му погодува и состијба што во овој момент одделот пчеларство
е ставен во ингеренции на одделот сточарство,што доведува до минимизирање на сите
потреби кои се битни за пчеларската дејност да го добие вистинскиот третман према
биолошкото значење на пчелата во земјоделието (како опрашувач, производител на
храна и лек).
Врз основа на сето ова се наметнува барањето од пчеларските организации за:
Предлог барање за подобрување на состојбите во пчеларството и утврдување на
истите со донесување на законска регулатива по ова прашање, кое во основа треба да
ги содржи следниве елементи:
1.Признавање на пчеларството како стопанска гранка во овоштарството и истото
како битен фактор за добивање на квалитетни и квантитетни производи.
2.Донесување на Закон за пчеларство чија иницијатива е прифатена од
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
3.Вака донесената регулатива, да биде компатибилна со законска регулатива за овој
домен на ЕУ а кое треба да ги опфати: пчеларството, производи од пчеларството, АПИ
технологија за чување на пчели со заштита и ветеринарно лекување, методи на
зоотехничко пчеларење, контрола на квалитетот на пчелните производи, Правилник за
квалитет и контрола на медот и останатите пчелни производи.
4.Оформување на Центар за пчеларство кој ќе работи на селекција и хибридизација
на македонската медоносна пчела.

Дали при пошумавењето се пошумуваше со медоносни растенија и дали тоа беше
плански направено ?

ОДГОВОР
на пратеничко прашање од пратеникот Славица Станковска, поставено меѓу две
седници на Собранието на Република Македонија
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на 16 февруари 2004 година
Знаејќи го значајот на пчеларството, Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство во својата Годишна програма за работа во 2003 година предвиде
изработка на текст на Предлог закон за пчеларство. Анализирајќи ги елементите кои во
основа требаше да ги содржи овој текст, консултирајши се со надворешни експерти и
проучувајќи ја законската регулатива земјите кои аплицираат за членство во
Европската Унија се дојде до нови сознанија.
Имено, со изработка, измена донесување на закони кои се значајни за реформите во
земјоделско-прехрамбениот сектор како што се законот за земјоделство, законот за
земјоделска дејност (ревизија) и евентуално закон за развој на руралните подрачја би се
отворило можност за решавање на сите битни прашања во пчеларството, односно би се
дефинирал статусот на дејноста и организираноста на гранката. Значи законот за
земјоделство, би претставувал правна рамка за реформите во земјоделскиот сектор и
со него би се дефинирале целите на земјоделската политика, развојот на дејностите,
поттикнувачките марки во земјоделството, квалитетот, декларациите и обележување
на производите, регистрација на земјоделци, научно истражувачка дејност и т.н. Од
ова произлегува дека овој закон ќе даде можност за регулирање на сите наведени
елементи од ваша страна, односно признавање на пчеларството како стопанска гранка
во овоштарството, донесување регулатива компатибилна со законската регулатива на
ЕУ контрола на квалитет, правилници, можност за формирање центар за пчеларство и
тн.
Инаку и до сега Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во
предвидуваше мерки за унапредување на пчеларството пак во соработка со
здруженујата и тоа преку Програмата за поттикнување на развојот на земјоделството
која секоја година ја носи Владата на Република Македонија. Тие се состоеја во
финансиска поддршка за набавка на пчелни семејства - нуклеуси и матици и набавка на
одреден број медоносни садници. Со овие мерки се планираше поттикнување на
масовноста, т.е. зголемување на базата на физичкиот обем во оваа стопанска гранка,
како за стартување на оваа област со нови пчелари, така и за проширување на
постоечките пчеларници. За планираните мерки во пчеларството, односно за негов
развој Министерството во прпсек издвојува по ооколу 2.000.000,00 денари секоја година.
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