
Fermierii romani contesta o Directiva a UE
La 1 decembrie 2013, printr-o directiva UE, a intrat in vigoare restrictia a trei produse din familia
neonicotinoidelor (tiamethoxam, clotianidin si imidacloprid). Motivatia acestei decizii a Consiliului de
ministri ai UE a fost ca produsele respective sunt nocive pentru albine. ingrijorarea oficialilor privind
amenintarea asupra populatiei de albine a fost contestata vehement de toti fermierii europeni, inclusiv cei
romani. Şi, in special de cultivatorii de porumb, floarea soarelui si de rapita. Acestia spun ca nu pot sa
semene culturile respective fara sa trateze samanta cu neonicotinoidele mentionate mai sus.
  
  Vom avea de suferit cu totii de pe urma aplicarii acestei Directive UE. Nu inteleg cum sunt afectate
albinele cat timp samanta tratata se afla in pamant? Nimeni nu a facut un studiu asupra eficientei folosirii
produselor care inlocuiesc cele trei neonicotinoide. Daca acestea sunt mai periculoase pentru albine? Ori
daca au un impact negativ asupra mediului?
  
  Cum se pot folosi totusi neonicotinoidele?!
  
  Oficialii Ministerului Agriculturii au dat asigurari fermierilor ca vor incerca sa obtina o derogare in
acest sens. Pana atunci nimeni nu-si asuma raspunderea pentru eventualele pagube pe care daunatorii le
pot crea culturilor de porumb, floarea soarelui, rapita, etc.
  
  Este bine de stiut ca aceasta Directiva UE restrictioneaza folosirea respectivelor neonicotinoide pe o
perioada de doi ani si permite in continuare cateva utilizari precise. Este vorba de utilizarea
neonicotinoidelor in sera si in camp la toate culturile pentru care au fost omologate, insa numai
primavara, dupa inflorire, cand ele se pare ca nu mai afecteaza populatiile de albine, iar toamna, doar la
tratamentul semintelor pentru cereale paioase.
  
  Acum, vorba romaneasca "ca la noi, la nimeni" a fost preluata si la Bruxelles "Ca in UE, nicaieri".
Pentru ca in America, in tarile non-UE, aceste produse pot fi utilizate fara restrictii.
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