Sărbătoarea Mierii – timp de 3 zile
Blajul a devenit capitală europeană a mierii
În perioada 22-24 martie 2019, municipiul Blaj din județul Alba, a devenit
capitală europeană a mierii, găzduind cea de-a XII-a ediţie a celui mai important
târg apicol din România “ Sărbătoarea Mierii”, la care au fost prezenți mii de
apicultori precum și peste 150 de expozanți din țară și din străinătate. Vizitatorii au
putut găsi la târg miere și produse apicole, dulciuri și băuturi de casă realizate cu
miere, produse cosmetice cu miere dar și utilaje și echipamente moderne folosite în
apicultură. Nu a lipsit nici secțiunea dedicată meșterilor populari care au expus
obiecte tradiționale şi evenimentele culturale de la concerte în aer liber de muzică
uşoară şi populară până la dansuri şi teatru pentru copii.
Târgul a găzduit în premieră pentru România conferința internațională
“ Bee Come”, cel mai important
eveniment apicol din Europa, care s-a
desfășurat la Palatul Cultural din Blaj unde
s-au reunit specialiști de marcă din opt
țări. Printre participanți s-au aflat și 50
de reprezentanți ai celor mai importante
companii ambalatoare de miere din
Europa ( Polonia, Franța, România,
Germania, Spania, Ucraina, Republica
Moldova, Serbia, Italia, Grecia), Israel,
pentru
a
discuta
problemele
și
oportunitățile pieței internaționale a mierii.
Sărbatoarea Mierii a fost deschisă oficial, vineri, în cadrul unui briefing de
presă la care au participat specialișți și reprezentanți ai unor institutii importante
printre care : domnul Ioan Dîrzu, deputat si
vicepresedinte al Comisiei de Agricultură din
Camera Deputaților , doamna Daciana Sârbu,
europarlamentar si vicepresedinte a Comisiei
de Mediu, Sănătate Publică si Siguranță
Alimentară
din
Parlamentul
European,
domnul Alexandru Valentin Țachianu, secretar
de stat în cadrul MADR. De asemenea la
briefing au participat și invitați speciali din
străinătate printre care îl amintim pe
domnul Etienne
Bruneau –
președintele
Comisiei de Știință si Tehnologia Produselor
Apicole din cadrul APIMONDIA . Organizatorii au fost reprezentați de domnul Ion
Dumitrel – presedintele Consiliului Judetean Alba, domnul Gheorghe Valentin Rotar –

primarul municipiului Blaj, doamna Alina Varadi – coordonatorul Conferintei BeeCome
(Casa BIO) si domnul Victor Mateș – fondator Apidava.
În continuare s-au desfășurat lucrările conferinței. Pentru început
reprezentanții instituțiilor
participante au rostit scurte alocuțiuni legate de
importanța și problematica apiculturii , după care lectorii înscriși în program au
prezentat o serie de teme de interes : Agricultura digitală, cu respect pentru
albine; Pesticidele si albinele ; Provocări si tehnologie in apicultura modernă.
Prezentare comercială; Situatia actuala a Apiculturii in Europa si noii pradatori
(Vespa Velutina) prezenti deja in mare parte din EU; și altele, bucurându-se de
aprecieri din partea auditoriului .

