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Federațiile și asociațiile cu reprezentativitate din industria agro-alimentară semnatare își 

exprimă îngrijorarea față de o recentă luare de poziție a formațiunii politice USR, prin vocea domnului 

deputat Daniel POPESCU, conform căreia este “absurdă decizia noului ministru al agriculturii, 

domnul Adrian Oros, de a autoriza utilizarea de către agricultori a pesticidelor care afectează grav 

albinele, în speță cele care conțin trei tipuri de neonicotinoide (imidacloprid, clotianidin și 

tiametoxam).”  

Această afirmație este în egală măsură surprinzătoare și dezamăgitoare pentru membrii noștri, 

care au solicitat insistent în fiecare din ultimii șapte ani autorităților de la București și de la Bruxelles 

autorizarea temporară în regim de urgență a tratamentului cu insecticide din grupa neonicotineoidelor, 

deoarece, în absența acestuia,  producția de porumb și floarea-soarelui a țării ar fi grav afectată, iar în 

regiunea de sud, endemică pentru dăunători extrem de destructivi, chiar compromisă. Gradul de 

infestare cu Tanymecus sp. în România este între 6,7-10,6 adulți/m2, cu cca. 220% - 320% superioară 

pragului economic de dăunare. Deși dăunătorul este prezent și în Serbia, Croația, Bulgaria, Grecia, 

Ungaria, Cehia, Ucraina, Rusia, gradul de infestare este mult mai redus. În același context, 

menționăm că în țara noastră cantitatea medie de produse fitosanitare pe ha este aproximativ 0,6 kg, 

în timp ce media europeană este 2,2-2,4 kg/ha.  

 În cadrul preocupărilor noastre s-a aflat constant identificarea altor soluții pentru combaterea 

dăunătorilor culturilor specifici arealelor agricole ale României, în special a Tanymecus spp., scop în 

care am testat în condiții de câmp, cu sprijinul institutelor de cercetare publică din România, posibile 

alternative la tratamentul cu neonicotinoide. Din păcate, nu am reușit să găsim o alternativă eficace și 

eficientă, iar companiile din industria de protecția plantelor nu au pus încă pe piață un substitut.  

Fermierii si apicultorii (prin Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură) au conlucrat 

în toată această perioadă pentru dezvoltarea unui pachet de bune practici care să permită utilizarea 

sigură a produselor neonicotinoide. Derogările de urgență însele au atașate condiții specifice de 

utilizare, care să reducă efectele acestora asupra polenizatorilor.  

De asemenea, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor coordonat de 

Academia de Științe Agricole și Silvice conduce de doi ani un studiu despre “Realizarea unui sistem 

de monitorizare și cuantificare a efectelor tratamentului semințelor cu insecticide neonicotinoide 

(imidacloprid, clotianidin și tiametoxam) la culturile de porumb, floarea soarelui și rapiță, asupra 

producției agricole și a populațiilor de Apis mellifera, în condițiile agro-pedoclimatice specifice  ţării 

noastre”, ale cărui concluzii preliminare nu indică prezența reziduurilor de insecticide neonicotinoide 

peste limitele considerate sigure pentru populațiile de polenizatori. Conform Eurostat Apicultura 

românească este pe locul 2 în U.E. la familii de stupi și pe locul 1 la producția de miere.    
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În aceste condiții, considerăm că aplicarea mecaniscistă a principiului precauției de către 

managerii de risc europeni va pune în scurt timp sub semnul întrebării viabilitatea agriculturii blocului 

comunitar.  Nu există tehnologie cu risc zero, de aceea este de dorit o abordare holistică a 

problematicii complexe a protecției culturilor împotriva bolilor și dăunătorilor.  Soluția simplistă a 

eliminarii de pe piață a unor soluții tehnologice esențiale pentru agricultori ar trebui înlocuită de 

efortul comun al părților implicate în elaborarea și impunerea unor seturi de bune practici care să 

minimizeze riscurile asociate acestor tehnologii. După cum am mai afirmat, o politică bazată exclusiv 

pe evitarea riscurilor este incompatibilă cu inovația tehnologică pe care UE o proclamă drept prioritate 

absolută.  

Cu atât mai dezamăgitoare este ralierea unor politicieni din țara noastră la abordări populiste, 

criticând dur conducerea Ministerului Agriculturii pentru că a înțeles caracterul de urgență al acestui 

demers și, în urma unui amplu proces de consultări publice cu toate părțile implicate, a furnizat 

argumente valide pentru fundamentarea autorizării temporare ce va permite fermierilor din România 

să-și asigure premisele unor recolte stabile și în acest an agricol. 
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