Susisiekti su atsakingu ministru yra paprasta:
Lietuvos Žemės ūkio ministro Vigilijaus Juknos el. paštas: vigilijus.jukna@zum.lt
Nuolatinio Lietuvos ambasadoriaus ES Raimundo Karoblio el. paštas: Raimundas.karoblis@eu.mfa.lt
Pridėkite žemiau pateiktą šabloninę žinutę savo laiške
Išsiųskite mums (info@bee‐life.eu, ir algskirk@ktl.mii.lt ) laiško kopiją (CC/BCC), kad galėtume sekti įvykių
eigą.

Laiško tema: Balsuokite už bites, balsuokite už gyvybę!
Gerbiamas Žemės ūkio ministre Vigilijau Jukna, Gerbiamas Ambasadoriau Raimundai Karobli,
Šis laiškas skirtas išsakyti gilų nusivylimą dėl to, kad 2013 m. kovo 15 dieną Jūs neparėmėte insekticidų
(neonikotinoidų), pažeidžiančių nervų sistemos funkcionavimą uždraudimo Europos Sąjungoje. Bitės yra
labai svarbi planetos ekosistemų gyvavimo dalis. Norėčiau Jus paraginti, kad ir Jūs prisidėtumėte prie bičių
išlikimo užtikrinimo palaikant neonikotinoidų uždraudimą. Apibendrinti mano argumentai:
1) EFSA tyrimų rezultatai parodė, kad neonikotinoidai imidaklopridas, tiametoksamas, klotianidinas kelia
didelę riziką bitėms. Kai kurie iš jų patenka į žydinčių augalų nektarą ir žiedadulkes pavojingomis bitėms
dozėmis net praėjus keliems metams po jų panaudojimo. Jie sudaro sąlygas plisti bičių bakterinėms,
virusinėms ir grybinėms ligoms, o taip pat netiesiogiai veikia jų populiaciją sukeldami: dezorientaciją,
nesugebėjimą grįžti į avilius, nektaro rinkimo efektyvumo sumažėjimą, komunikacijos sutrikimus šeimoje,
medžiagų apykaitos sutrikimus ir kita.
2) Nuo 2000 metų įvairių mokslininkių atliktų tyrimų rezultatai sutampa su EFSA pateiktomis išvadomis.
3) Šiuo metu pesticidų pramonė nesugeba įrodyti, kad šie insekticidai yra nepavojingi bitėms ir paneigti
EFSA tyrimų rezultatų ir susirūpinimo.
4) Pagal EK Reglamentą 1107/2009 turi būti užtikrinta, kad pramonės pagamintos ir pateiktos į rinką
medžiagos ar produktai, neturi jokio kenksmingo poveikio žmonių ar gyvūnų sveikatai ir jokio nepriimtino
poveikio aplinkai.
5) Pagal Europos bitininkų koordinacijos sukauptą informaciją yra pakankamai duomenų, įrodančių kad
panašius derlius galima išauginti ir nenaudojant neonikotinoidų.
Aš seksiu balsavimą su dideliu susidomėjimu. Tikiu jog Lietuva palaikys neonikotinoidų uždraudimą, nes tai
ves prie tvaraus žemės ūkio, kur bitės ir kitos naudingos vabzdžių rūšys turi didesnes galimybes išgyventi.
Tikiuosi, kad jau netrukus galėsiu Jus pasveikinti!
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