ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE ALBINE DIN ROMÂNIA
B-dul Ficusului nr. 42, Sector 1, cod poștal 013975, BUCUREŞTI
CUI: RO2351466
tel./fax: 021/233.40.17; tel: 021/233.40.19
acaromania@rdsmail.ro
www.aca.org.ro

Nr. 188 din 16.06.2021

Către:
GUVERNUL ROMÂNIEI
Domnului Prim-ministru Florin CÎȚU
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Domnului Ministru Adrian Nechita OROS
Anul apicol 2020, prin prisma producțiilor reprezintă unul dintre cei mai capricioși
din ultimele decenii. Prin neasigurarea surselor de nectar și polen, apicultorii au fost obligați
să realizeze rezervele de iernare din suplimente alimentare (sirop, zahar) ceea ce a
determinat uzura familiilor de albine și o depopulare masivă a acestora în iarna care a
urmat.
În primăvara anului 2021 familiile de albine au ieșit slabe din iernare, iar condițiile
meteorologice nu au permis valorificarea culesurilor timpurii și nici a valorificării culesului
de la cultura de rapiță. Ploile frecvente, vântul, frigul, au împiedicat valorificarea acestui
cules, acesta realizându-se în proporție de 30-40%, apicultorii fiind obligați ca în aceste
perioade să facă hrăniri și cheltuieli suplimentare.
Salcâmul, o specie meliferă sensibilă, a fost calamitat în cea mai mare parte, ca
urmare a temperaturilor scăzute (îngheț), într-o proporție de 40-70% în funcție de zona
geografică. Din datele primite din județe, au început să se facă demersuri către Direcțiile
agricole și Prefecturi, prin care aceste instituții sunt informate de starea de fapt a
apiculturii locale.
Ploile frecvente cât și prognoza meteo sunt de asemenea nefavorabile privind
valorificarea următorului cules, cel de tei, care deși nu are o pondere ridicată în producția
totală de miere, prezintă un interes mare pentru albină și apicultori.
În acest context, la propunerea unui număr mare de apicultori Asociația Crescătorilor
de Albine din România vă solicită acordarea unui ajutor de minimis pentru anul 2021 în
valoare de 20 EURO / familia de albine, care să asigure întreținerea familiilor de albine în
perioada următoare, pregătirea acestora pentru iernare în condițiile în care previziunile nu
sunt optimiste nici pentru cultura de floarea soarelui.
Vă informăm că în ultimii trei ani de zile, cheltuielile făcute cu întreținerea și
dezvoltarea familiilor de albine au depășit veniturile realizate, apicultura găsindu-se într-o
situație deosebit de grea, din cauza schimbărilor majore ale climei, dar și a altor provocări.

Cu deosebit respect,
Președinte
Ioan FETEA

