
<b>Mierea romaneasca, exclusa de pe piata internationala</b>
Romania ar putea fi exclusa din randul exportatorilor de miere de albine in cazul in care produsele
autohtone nu vor respecta concentratiile de antibiotice admise de Uniunea Europeana, a declarat, ieri,
Eugen Zorici, presedintele Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania (ACAR). ?Este foarte posibil
ca incepand de anul viitor procesatorii autohtoni de miere sa nu-si mai poata comercializa produsele pe
piata externa, daca mierea pe care intentioneaza sa o exporte nu va contine cantitatile de antibiotice
admise in Comunitatea Europeana?, a afirmat Zorici. Pana la ora actuala exista si un precedent in acest
sens, anul trecut peste 600 de tone de miere din Romania fiind returnate din tara care solicitase importul
acestei cantitati. Motivul invocat de specialistii europeni pentru reducerea pana la eliminare a anumitor
antibiotice din miere este acela ca aceste medicamente consumate in cantitati mari produc leziuni ale
nervilor acustici. Potrivit estimarilor reprezentantilor ACAR, tara noastra este unul dintre exportatorii
traditionali de miere din lume, cele mai multe exporturi din Romania avand ca destinatie Germania. De
asemenea, calitatea deosebita a acestui produs face ca statele importatoare sa o utilizeze in vederea
realizarii unor mixturi cu mierea de mai slaba calitate provenita din alte state. In momentul de fata,
conform reprezentantilor crescatorilor de albine este aproape imposibil ca mierea provenita din Romania
sa respecte limitele de antibiotice impuse de UE intrucat, in primul rand, la noi in tara nu exista
laboratoare de analiza a calitatii produselor dotate cu aparatura necesara detectarii unor cantitati foarte
mici de antibiotoce. Mai mult, nu exista un sistem de supraveghere si control a apicultorilor romani, prin
care cei care produc fara a respecta normele europene sa fie eliminati de pe piata. Cea mai mare cantitate
de miere produsa intr-un an, reprezentand 90% din ceea ce se realizata este destinata exportului. Anul
trecut, Romania a exportat 5700 de tone de miere catre 14 tari din intreaga lume, in timp ce anul in curs
s-au comercializat, deja, in afara granitelor 300 de tone de miere, iar 200 de tone sunt pregatite pentru
export. Potrivit unui studiu realizat de ACAR, in tara noastra se consuma anual aproximativ 50-60 de
grame pe cap de locuitor, in timp ce un german consuma pana la 1,7 kg de miere anual.
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