DENUMIREA STRUCTURII ASOCIATIVE: ASOCIATIA CRESCĂTORILOR DE ALBINE DIN ROMÂNIA

DATĂ: 11.12.2019

TABEL CENTRALIZATOR CU PRINCIPALELE TREI PROBLEME INDENTIFICATE ÎN SECTORUL APICOL

PROBLEMĂ 1: Măsuri de protecție a familiilor de albine împotriva tratamentelor fitosanitare
EXPUNERE DE MOTIVE:
An de an din cauza unui cumul de factori, dintre care unul foarte important îl reprezintă tratamentele fitosanitare, au loc
depopulări și mortalități la familiile de albine deplasate în pastoral la culturile agricole.
Aceste tratamente au efecte imediate asupra albinelor, dar și efecte subletale la generațiile următoare.

SOLUȚII:

Interzicerea tratamentelor dăunătoare și căutarea unor soluții alternative.
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PROBLEMĂ 2: Măsuri de protecție a producției autohtone de miere si produse apicole împotriva importurilor, a rasei si populațiilor
locale de albine.
EXPUNERE DE MOTIVE:
O mare problemă o constituie pentru România, valorificarea produselor apicole ( în mod deosebit a mierii), în contextul în care,
deși producțiile realizate în ultimii ani sunt mici, prețul de achiziție a scăzut foarte mult.
Cauza o reprezintă consumul scăzut pe cap de locuitor dar și lipsa de protecție din partea statului asupra acestui produs, prin
importurile necontrolate de miere extracomunitară, care intra în țară la prețuri mult sub prețul de producție al produsului
autohton.
Introducerea în România în mod fraudulos de hibrizi apicoli trirasiali a determinat și va determina în continuare o hibridare
generală a materialului apicol cu urmări catastrofale pentru viitorul acestei specii.

SOLUȚII:
Control mai strict pentru importurile extracomunitare de miere și produse apicole. Aplicarea unor taxe suplimentare în vederea
stopării fenomenului de dumping prezent la mierea și produsele apicole provenite din spațiul extracomunitar.
Interzicerea importului și a comercializări de material biologic apicol neautorizat. Controale riguroase în stupinele de
multiplicare pentru identificarea materialului biologic apicol comercializat.
Dotarea cu laboratoare pentru analiza materialului biologic apicol în vederea stabilirii rasei / tipului de albina.
Reintroducerea albinei în Legea Zootehniei pentru ca specia să beneficieze de prevederile respectivei legi.
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PROBLEMĂ 3: Sprijin financiar direct pe familia de albine
EXPUNERE DE MOTIVE:
Acest sprijin este necesar ca și o compensare a activității de polenizare pe care albina o realizează nu numai la culturile agricole ci
și asupra florei spontane, cu efecte majore în păstrarea biodiversității, cat si pentru compensarea efectelor negative ale
schimbărilor climatice și tratamentelor fitosanitare.

SOLUȚII:

Acordarea unui sprijin financiar direct, pe familia de albine, așa cum este prezent și în cazul altor specii.
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