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COMUNICAT DE PRESA
Fundatia Apimondia, in parteneriat cu Radio Romania si cu sprijinul
Federatiei Apicultorilor ROMAPIS organizeaza cel de-al treilea Targ International
de produse apicole la Bucuresti, sector 1, Bd. Ficusului 40, colt cu Bd. Aerogarii,
in perioada: sambata 12 – duminica 13 martie 2011.
Incurajati de succesul editiilor anterioare ale Targului Apimondia, adresam dulcea
(ca mierea) invitatie tuturor iubitorilor de miere si produse ecologice sa viziteze Targul
de Miere din 12-13 martie 2011. Vizitatorii au ocazia sa gaseasca cele mai diverse
sorturi de miere, in principal romaneasca dar si din alte tari vecine, polen, propolis, etc.
precum si suplimente nutritive, medicamente si produse cosmetice pe baza de produse
ale harnicelor albine. Intrarea, din Bd. Aerogarii si din Bd. Ficusului, este libera, accesul
fiind permis zilnic intre orele 09:00-18:00 incepand cu ziua de sambata 12 si pana
duminica 13 martie. Pe langa produsele apicole vor fi prezentate si echipamente pentru
apicultori si in mod deosebit tratamente pentru sanatatea albinelor.
In cele doua zile de Targ se vor distribui gratuit pliculete cu miere, in principal
copiilor, si “albinuta” se va fotografia cu copii si parinti. Pliante si informatii utile vor fi, de
asemenea, la dispozitia vizitatorilor. La Targ se poate ajunge si cu mijloace de transport
in comun: autobuzele 301 (din Piata Romana), 605 (in apropiere de statia de metrou
Aurel Vlaicu) pana la statia Apicola sau cu 205 si 335 la statia Romaero. Anexam
cateva ilustratii de la Targul precedent.
Targul este important nu numai pentru incurajarea consumului de miere –
Romania fiind una din tarile Uniunii Europene cu cel mai mic consum pe cap de locuitor
– dar si pentru sprijinul acordat producatorilor apicoli si implicit pentru sustinerea
coloniilor de albine.
Putina lume este averizata de faptul ca miliarde de albine mor în tacere si
intregul lant al hranei noastre este în pericol. Albinele nu doar fac miere, sunt o forta de
munca gigantica, polenizand marea majoritate a plantelor pe care le cultivam. Mai multe
studii stiintifice dau vina pe un grup de pesticide toxice pentru decesul lor rapid si
populatiile de albine au scazut dramatic in patru tari europene care au interzis aceste
substante chimice, insa companiile puternice de chimicale fac lobby intens pentru a
continua sa vanda aceasta otrava.
Albinele sunt vitale pentru viata pe pamant – in fiecare an plantele si recoltele
polenizate, care au o valoare de ordinul a mai multe miliarde de dolari SUA si
reprezinta peste o treime din sursa de hrana în multe tari. Fara actiune imediata de
salvare a albinelor am putea sfarsi fara fructe, legume, nuci, ulei şi bumbac.

In ultimii ani am fost martorii unui declin abrupt şi tulburator al populatiilor de
albine – unele specii de albine au disparut, iar altele au scazut pana la un nivel de 4%.
Oamenii de stiinta s-au luptat să gasească raspunsuri. Unele studii pretind că declinul
s-ar putea datora unei combinaţii de factori, inclusiv bolile albinelor, pierderea
habitatului si chimicalele toxice. Dar noi cercetari independente de top au adus dovezi
puternice împotriva pesticidelor. Franta, Italia, Slovenia si chiar Germania au interzis o
parte a acestor insecticide.
Cum putem caracteriza perioada în care traim? Prin aparitia internetului?
Dezvoltarea accelerata a Chinei? Primul presedinte de culoare al SUA? Poate prin
toate acestea. Dar am putea spune, de asemenea, mai puţin evident, dar poate
fundamental, ca aceasta este perioada în care au disparut insectele.
In ultimii cinci ani, polenizatorii, albinele melifere în special, au început sa dispara
in multe locuri, iar guvernele au devenit sensibile la aceasta problema. De fapt,
insectele asa cum sunt fluturii, moliile, bondarii si mustele efemere au inceput sa
dispara de multa vreme, desi putini sunt cei care au observat sau carora le-a pasat, cu
exceptia specialistilor.
Albert Einstein aprecia, nu fara temei, ca fara albine in cel mult patru ani dispare
viata pe Pamant.
Veniti la Targ si cumparati produse apicole atat in beneficiul sanatatii dvs. cat si
pentru incurajarea apicultorilor, acesti pastori divini, ce fac parte din toate
categoriile sociale si contribuie esential la intretinerea vietii pe planeta.
Va multumim pentru eventuala participare si va asteptam.
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