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Noua PAC va trebui s? abordeze 
provoc?rile legate de declinul 
polenizatorilor în Europa

Fondurile publice trebuie s? sprijine 
serviciile ecosistemice de baz? ?i s? 
îmbun?t??easc? condi?iile de 
agro-mediu

Pactul Verde European ?i strategiile 
sale necesit? politici eficiente pentru a 
realiza o tranzi?ie verde real? ?i just? Polenizator

ECO-SCHEMA

M?suri obligatorii

- În fiecare an, fermierul include una sau mai multe 
cultur i de interes pentru polenizator i pe cel pu?in 
10% din suprafa?a sa agr icol?, c?utând, pe cât 
posibil, o înflor ire prelungit? de-a lungul anului.

- Alegerea cultur ilor cu caracter nectar ifer ?i polenifer 
dovedit. Sau care s? ofere habitat pentru 
polenizator ii s?lbatici. Posibilitatea dezvolt?rii unei noi 
certific?ri referitoare la poten?ialul melifer: PLANT?  
PIETENOAS?  CU ALBINELE.

- Diversificarea cultur ilor plantate în câmp (cel pu?in 
3 cultur i difer ite).

- Prezen?a elementelor de peisaj  în ferme de minimum 
7%.

- F?r? folosirea preventiv? a pesticidelor  (inclusiv 
tratarea semin?elor ?i a solului) iar în caz de necesitate, 
folosirea numai a a pesticidelor ne-persistente (timp 
de înjum?t??ire DT50 mai mic de 15 zile).

- Dac? trebuie aplicate tratamente cu pesticide (odat? 
dovedit? respectarea principiilor Gestion?rii Integrate a 
D?un?torilor), toate pesticidele (inclusiv erbicide ?i 
fungicide) se vor aplica numai dup? apusul soarelui 
(când activitatea de zbor a polenizatorilor este redus?).

- Cel pu?in 10 ore/an de educa?ie a fermier ilor cu 
pr ivire la polenizator i.

- Angajamente unu-la-unu între apicultor ?i 
fermier /naturalist ?i fermier.

M?suri Op?ionale

- Rota?ia cultur ilor (GAEC 8) la 4-7 ani.

PROPUNERI CHEIE

PAC & Pol eni zat or

Eco-schema Polenizator este o propunere pentru viitoarea Politic? Agr icol? Comun? (PAC) care 
permite tuturor statelor membre s? introduc? un ?pachet? de bune practici agr icole pentru 
protec?ia polenizator ilor . Pentru ca un fermier s? beneficieze de prevederile eco-schemei Polenizator el 
va trebui s? respecte practici agricole prietenoase cu albinele. Este vorba de o serie de practici obligatorii 
care trebuie aplicate de fermieri, dar ?i de alte practici pe care statele membre pot decide s? le adauge la 
pachetul obligatoriu de m?suri benefice pentru polenizatori. Eco-schema Polenizator ofer? în cadrul 
PAC un instrument pentru toat? UE, u?or de adaptat la nivel na?ional sau local.

REZULTATE A?TEPTATE

Acces la resurse pentru albinele melifere ?i 
polenizatorii s?lbatici (hran?) pe tot parcursul anului. 
Cre?terea produc?iei de miere.

Contribu?ie la îmbun?t??irea st?rii de s?n?tate a 
albinelor ?i a altor polenizatori.

Rezilien?a agro-sistemelor. Prezen?a insectelor benefice 
(pr?d?torii naturali) care limiteaz? înmul?irea 
d?un?torilor.

Asigurarea actualiz?rii cuno?tin?elor bazate pe ?tiin?? 
ale fermierilor. 

Stimularea coeziunii sociale ?i a empatiei în zonele 
rurale ?i promovarea bunelor practici pentru produc?ie 
?i randament durabil.

Îmbun?t??irea serviciilor de polenizare ale 
ecosistemelor. Men?inerea biodiversit??ii.

Reducerea polu?rii cu pesticide a mediului: ap?, sol, 
aer. Evitarea intoxic?rii cronice ?i respectarea logicii 
?One health?: Concept bazat pe leg?tura indisolubil? 
dintre s?n?tatea oamenilor, a animalelor ?i a mediului.

Evitarea folosirii ne-necesare a pesticidelor ?i 
favorizarea implement?rii solu?iilor alternative; 
reducerea intoxic?rii albinelor ?i a contamin?rii 
produselor apicole.
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BeeLife propune ca fermier ii  ?i apicultor ii/naturali?tii s? pr imeasc? stimulente financiare dac? 
îndeplinesc cr iter iile descr ise mai sus.

Statele membre vor avea dreptul s? stabileasc? în planur ile lor strategice eco-schema Polenizator ca un 
contract multi-anual.
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Eco-schema Polenizator

- Una sau mai multe culturi de interes 
pentru polenizatori pe cel pu?in 10% 
din suprafa?a agricol?

- Culturi care ofer? resurse 
polenizatorilor

- Diversificare 
- Educa?ie 
- Angajamente între p?r?ile interesate
- Elemente de peisaj
- Utilizarea sustenabil? pentru 

polenizatori a pesticidelor

Spr ij in pr in pilonul 2

- M?suri agro-mediu ?i clim?
- Sisteme de cuno?tin?e ?i inovare în 

agricultur?
- Inova?ie ?i investi?ii
- Servicii de consiliere agricol?

Îmbun?t??irea indicatorilor din PAC 
(Polenizatorii ca indicatori de impact - 
Indexul Polenizator)

Condi?ionalitate îmbun?t??it?
Obiective

1.Crearea unei re?ele de resurse ?i habitat la nivel de peisaj.
2. Înmul?irea resurselor ?i habitatului astfel încât s? existe o disponibilitate pe tot parcursul anului.

3.  Reducerea prezen?ei factorilor de stres: prevalen?a pesticidelor ?i poluarea cu îngr???minte.

M?sur i
GAEC 1 ?P??une permanent?? + controlul presiunii p??unatului + aten?ie la biocide ?i produse veterinare. 
GAEC 4 Fâ?ii de înf lorire = plante atractive pentru polenizatori, aten?ie la pesticide ?i la cosit.
GAEC 8 ?Rota?ia culturilor? (min. 4 ani, ideal 7 ani) + culturi de interes pentru polenizatori.
GAEC 9 ?Zone neproductive? = plante de interes pentru albine + f?r? pesticide + elemente de peisaj.
GAEC 10 Paji?ti în Natura 2000 = controlul presiunii p??unatului + aten?ie la biocide ?i produse veterinare.

SMR 11, 12, 13 ? Managementul Integrat al D?un?torilor (IPM) aplicat s?n?t??ii animalelor ?i plantelor.

Nivelul de cer in?? în ceea ce pr ive?te protec?ia mediului

Voluntar  
pentru 
fermier i

Obligator iu 
pentru 
fermier i

Viziunea noastr? global? despre viitoarea protec?ie a polenizator ilor în 
cadrul PAC, asocierea Eco-schemei Polenizator cu o ser ie de m?sur i:

BeeLife European Beekeeping Coordination este un ONG care activeaz? pentru protec?ia 
polenizator ilor  din Europa, corelând observa?iile de teren, ?tiin?a ?i politica. Are mai mult de 20 de 
membr i, asocia?ii apicole ?i agr icole provenind din difer ite state membre ale UE.
www.bee-life.eu
info@bee-life.eu

- Readucerea natur ii în peisajul agr icol pentru o rezilien?? spor it?.
- Contr ibu?ia la realizarea obiectivelor  strategiilor  Farm To Fork ?i Biodiversity din cadrul 

PAC (adic? reducerea utiliz?rilor pesticidelor ?i a riscurilor reprezentate de acestea).
- Integrarea dimensiunii umane pr in consolidarea leg?tur ii dintre difer itele sectoare agr icole 

pentru o rela?ie productiv?.
- Spr ij inirea ?i încurajarea fermier ilor  în tranzi?ia c?tre agroecologie. 
- Cre?terea produc?iei de miere în Europa. 
- Contr ibu?ia la îmbun?t??irea s?n?t??ii oamenilor  ?i a polenizator ilor  ?i, pe ansamblu, a 

mediului.
- Contribu?ia la responsabilitatea asumat? pr in PAC.
- Transformarea eco-schemelor în m?suri atractive, astfel încât s? devin? din ce în ce mai populare 

în rândul fermierilor.

OBIECTIVE

G?si?i mai multe informa?ii în raportul nostru complet despre viitorul PAC ?i al polenizatorilor la 
https://link.bee-life.eu/CAP2020 sau contactându-l pe Andrés SALAZAR comms@bee-life.eu
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