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ADRESĂ
Către MADR, d-lui Ministru Petre Daea !
-

în atenția d-nei Dir. General Elena Tatomir, Direcția Generală Politici Agricole

D-le ministru!
Sindicatul Apicultorilor din România (SAR) vă informează cu regret
următoarele:
1. În lumina ultimelor discuții și hotărâri legislative, MADR a demonstrat
că nu a ținut cont în nici un fel de doleanțele apicultorilor și a
Sindicatului (S.A.R.);
2. Premisele pentru anul curent sunt sumbre, indiferent de sursa
diverselor opinii, acestea au fost neglijate, sau nu au fost tratate
corespunzător;
3. Așa-zisele măsuri APIA-ANZ vor demonstra în scurt timp că nu sunt
concrete și la obiect;
4. Este necesar să luați măsuri foarte urgente pentru un adevărat
control al tuturor stupinelor, până la maxim 31 martie a.c.;
5. Introducerea abuzivă în țară a unor rase noi, fără aprobările
necesare, au provocat neajunsuri mari, prin distrugerea
patrimoniului genetic autohton, caracterizat prin blândețe și
rezistență mărită la boli, concomitent cu avizarea perpetuă a folosirii
de substanțe nocive pentru albine și om, în același timp;
6. Bolile albinelor nu pot fi facil depistate, mai ales pe cheltuiala statului,
referindu-ne în special la loca americană și cea europeană,
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nosemoză, gândacul mic de stup (Aethina tumida), varooa și alți
factori distructivi;
7. Se permite în continuare favorizarea, în lipsa unor laboratoare
performante, luarea unor măsuri care au ca efect imediat și de
perspectivă distrugerea apiculturii românești, în timp ce în rafturile
marilor magazine ceea ce se vinde, nu este miere;
8. S-a avizat fără discernământ aprobarea unor norme privind mierea
și alte produse apicole, contrar tradiției pur românești în care mierea
noastră putea rezista ani în șir fără depreciere, dar permițând accesul
unor pesticide, neonicotinoide, ierbicide și unor îndulcitori improprii
uzului apicol și uman, astfel că suntem îndreptățiți să credem că în
scurt timp MADR-ul și ceilalți legiuitori, vor deveni factorul
determinant al umplerii spitalelor cu copii bolnavi, în special datorită
dereglării unor funcții vitale ale organismului, dar și cu adulți cu boli
mai ales ale aparatului digestiv;
9. Având în vedere cele de mai sus, ne punem, și vă punem câteva
întrebări:
- Chiar nu aveți nici o responsabilitate în acest domeniu?
- Unde sunt laboratoarele necesare promise și organele de control?
- Ce măsuri concrete ați luat în acest domeniu?
- Care este motivația d-stră de a nu participa, sau facilita
participarea la manifestările internaționale cu un stand românesc,
corespunzător posibilităților efective și tradiției în domeniu pe care
le are România, referindu-ne strict la firme consacrate, care au
demonstrat după 1989 că sunt prezente pe piață, nu firme de
buzunar sau cu produse care nu pot satisface nici măcar consumul
unui orășel cu 10.000 de locuitori?
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Apicultura românească se apropie de colaps, și nu sunt semne că
factorii de decizie au măcar intenția de a interveni în vre-un fel la
stoparea acestui fenomen, chiar dimpotrivă.
Apicultura a fost și este în continuare cea mai defavorizată ramură a
zootehniei, chiar dacă în trecut ea a adus faimă și medalii din cele
mai strălucitoare acestei țări.
Mierea este considerată, pe bună dreptate, alături de celelalte
produse apicole, atât aliment, cât și medicament!
Respectând albina, respectați OMUL, sănătatea acestuia și viitorul
său și a tot ce ne înconjoară!
Președintele SAR nu poate participa, conform invitației, la convocarea
anunțată, dezamăgirea față de cum au fost tratați apicultorii cu
ocazia tuturor întâlnirilor și a măsurilor legislative adoptate, fiind
maximă.

