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                LR ŽŪ Ministerija paskelbė Ministro įsakymo projektą ,, Dėl Žemės ūkio Ministro 2015 m. 
gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-897 ,, Dėl paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvu- 
lius paraiškos ir 2016-2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtini- 
mo“pakeitimo. Šiame projekte numatyta; ,,p.7.1. nupjauta žolė (šienas, žalioji masė ir kt.) turi būti su- 
tvarkyta ( išvežta iš lauko arba supresuota, arba šienas sudėtas į kūgius), laikantis taisyklių  5.2. pa- 
punktyje nustatytų šienavimo terminų,....“. 
                 Mums bitininkams, turintiems kelis hektarus žemės, nesuprantamos tokios nuostatos? Kur ga- 
lima išvežti nupjautą žolę? Koks tikslas supresuoti žolę arba sudėti ją į kūgius? Kiek laiko tie kūgiai ga- 
li gulėti bitininko žemėje? Kokia tokių veiksmų prasmė? Tokios nuostatos būtų suprantamos jeigu biti- 
ninkas turėtų galvijus. Jis žinotų kaip panaudoti žolę. Tačiau, pagal kasmetinį gyvūnų deklaravimą dau- 
guma bitininkų žoliaėdžių gyvulių neturi. 
                 Visi nurodyti veiksmai pareikalaus iš bitininkų papildomų išlaidų. Bitininkai nėra turtingas 
gyventojų sluoksnis, kad galėtų beprasmiškai švaistyti savo prakaitu uždirbtas lėšas. Nesinori tikėti,  
 kad tokie ŽŪM numatomi reikalavimai nukreipti priš bites ir bitininkus. Bet jei jie bus įgyvendinti 
tai taip ir atsitiks. 
                  Jau  dabar pastebima tendencija: bitininkai mažina bičių šeimų skaičių, pusvelčiui parduo- 
da savo bites, atsisako bitininkystės, nes negali parduoti savo produkcijos. Priežastis- užplūdęs pigus 
medus iš Ukrainos. O šiose nuostatose numatomas papildomas smūgis bitininkams. 
                   Nėra prasmės kalbėti apie bičių reikšmę žemės ūkiui ir žmonių gyvybei. Apie tai daug 
pasakyta ir parašyta. Bites išsaugoti numato ir Europos Sąjungos direktyvos.Kiekviena gyva būtybė 
 sugeba gyventi ir daugintis, jeigu suranda sau maisto. Jei sumažės bičių skaičius, o pasiliks žiedų 
nektaras, padaugės vabzdžių kenkėjų skaičius, kurie naikins žemės ūkio derlių, o tada su jais reikės 
kovoti chemikalais,kurie kenkia žmonių sveikatai. Sugebėkime išsaugoti bites,sugebėkime išsaugos 
bitininkus! 
                   Iki šių metų, bitininkams deklaruotuose plotuose buvo leidžiama iki rugsėjo 1 dienos nu- 
šienauti savo laukus ir susmulkinti nušienautą žolę. Susmulkinta žolė tampa trąša augmenijai ir maistu 
žemės biocenozei. Auga žiedai – tai nektaro ir žiedadulkių šaltinis bitėms. 
              Įtikinamai Jūsų prašome leisti bitininkams nušienautą žolę susmulkinti ir palikti ją laukuose. 
 
                   Pagarbiai: 
             Lietuvos Bitininkų Konfederacijos                             Leopoldas Tarakevičius 
             Prezidentas                                                                      Tel.  868517699 
 
             Sekretoius                                                                    Vytautas Baležantis 
 Tel.  867856949 


