Nová vyhláška o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších
necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin
č. 327/2012 Sb.
Co se změnilo:
1. V rámci úpravy vyhlášky došlo sice k přesunům textů mezi jednotlivými
paragrafy, přeformulaci textů, ale pro včelaře to neznamená nijak zásadní
zásahy do procesů, na které jsou zvyklí.
2. Důležitou změnou je to, že v případě použití směsi přípravků, které nejsou pro
včely nebezpečné nebo zvlášť nebezpečné, uplatňují se při aplikaci opatření
jako při použití přípravku nebezpečného pro včely s tím, že oznamovací
povinnost ošetřovatele porostů (48 hodin před aplikací chovatelům se
stanovišti včelstev v okruhu 5 km kolem ošetřovaného porostu) zde není.
3. Použití přípravků, jejichž smíchání s jiným přípravkem nebo hnojivem, je-li
připuštěno na obalu přípravku, nepodléhá žádným opatřením.
4. Mění se náležitosti oznámení trvalých nebo přechodných stanovišť včelstev na
obecní úřady. Zejména se jedná o identifikaci pozemku, kde je umístěno
stanoviště včelstev – uvádí se parcelní číslo nebo číslo půdního bloku
v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů. Jedná-li se o
lesní pozemek, uvádí se jednotka prostorového rozdělení lesa. Stejné údaje
obsahuje též oznámení aplikace přípravku dotčeným chovatelům včel ohledně
identifikace místa aplikace přípravku. Navíc musí být uveden údaj o výměře
v hektarech a druh plodiny.
5. Z vyhlášky byl zcela vypuštěn paragraf, který se týkal letecké aplikace
přípravku a vyhlášení termínu aplikace. Podmínky letecké aplikace přípravků
nyní obsahuje nové ustanovení v zákoně č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské
péči a to § 52. Toto ustanovení leteckou aplikaci přípravků zakazuje, avšak
současně uvádí podmínky, za jakých leteckou aplikaci lze provést. Musí být
aplikace povolena rostlinolékařskou správou a to na základě schváleného
plánu letecké aplikace a následné žádosti o povolení jednotlivé letecké akce,
nebo žádosti o povolení mimořádné letecké akce.
V současné době se chystají další podstatné změny ohledně hlášení stanovišť
včelstev, které se nedotknou jen rostlinolékařských předpisů. Už současné platné
znění vyhlášky v části identifikace pozemku stanovišť včelstev jakož i identifikace
místa aplikace přípravku (parcelní číslo, číslo půdního bloku..) napovídá, kam způsob
hlášení směřuje. Říká se, že život je změna. Doufejme, že nás čekají jen změny k
lepšímu.
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