صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور

انتشار با ذکر منبع
بالمانع است!

سیستم هشدار سمپاشی محصوالت با نام پیوسته با زنبورعسل
وب سایت جدیدی که دارای سیستم هشدار سم پاشی محصوالت است با نام پیوسته با زنبورعسل ،ارتباط
میان کشاورزان و زنبورداران را برقرار کرده و به عنوان گام بزرگ رو به جلویی برای حمایت از زنبورهای
عسل توسط انجمن زنبورداران بریتانیا مورد ستایش قرار گرفته شده است.
عضو انجمن زنبورداران بریتانیا ،تیم الوِت میگوید :ما نیاز داشتیم تا در قرن  12با سم پاشی ها در ارتباط
قرار بگیریم .این سیستم جدید قدم رو به جلو بزرگی در حمایت از زنبورهای عسل است .همچنین امیدواریم
که رابطه میان کشاورزان و زنبورداران را نیز بهتر کند.
پیوسته با زنبورعسل ،سرمایه گذاری مشترکی تحت طرحی داوطلبانه میان انجمن زنبورداران بریتانیا،
اتحادیه ملی کشاورزان و انجمن حفاظت از محصوالت کشاورزی است .هشدارهای اعالم شده توسط
کشاورزان به زنبورداران میگوید که سم پاشی در چه زمانی در حداکثر  5کیلومتری کندوهای آنها اتفاق
خواهد افتاد و چه نوع سمی استفاده شده میشود .زنبورداران ایمیلی را دریافت میکند که به آنها این امکان
را میدهد تا اقداماتی را جهت کاهش ضرر وزیان همانند منتقل کردن کندوهای خود و یا حبس کردن کوتاه
مدت زنبورها انجام دهند.
این سیستم یک سیستم ناشناس است اما کشاورزان در صورت نیاز به عنوان مثال برای اطمینان از گرده
افشانی محصوالت خود میتوانند این قابلیت را داشته باشند که این وضعیت را تغییر دهند.
تیم الوِت میگوید" :مهلت قانونی کمیسیون اروپا در استفاده از سه نوع درمان با نئونیکوتینوید بر روی
محصوالت جاذب زنبورعسل ،کشاورزان را مجبور کرده است تا به ترکیبات تائید شده قدیمیتری که نیاز
است روی گیاهان برای مقابله با آفات استفاده شوند ،روی بیاورند.
سایت پیوسته با زنبورعسل همچنین به زنبورداران این امکان را میدهد تا اطالعات تائید شده تولیدکنندگان
بر روی ترکیبات را بخوانند و متوجه شوند که آیا هشداری برای زنبورعسل و آسیب به آن شناخته شده است
یا خیر.
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بهترین روش کشاورزی در حال حاظر همانطور که به عنوان طرح تضمین مزارع و کد انگلیسی رَوش استفاده
از آفت کش ها از آن حمایت شده است این است که زنبوردار باید  84ساعت پیش از سم پاشی اطالعات را
به منظور کاهش خطر برای زنبورعسل دریافت کند.
پیمانکاران همچنین میتوانند در این طرح ثبت نام کنند و برنده سم پاشی مزارع در سال  1122در حال
حاظر ثبت نام کرده است.
کشاورزان و زنبورداران میتوانند هم اکنون در سایت  www.beeconnected.org.ukثبت نام کنید و
سیستم در ماه سپتامبر همزمان با شروع فصل سم پاشی به روز خواهد شد.
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