Honey Fraud Industry On-line Conference
Vážení členovia
Pomaly sa končí tohtoročná včelárska sezóna. Pre mnohé krajiny v Európe to bola z hľadiska
množstva vyprodukovaného medu jedna z najhorších sezón za posledné roky. Niektorí hovoria
o tridsaťročnom minime.
Tento fakt ešte zosilní trend posledného obdobia a to rozpor medzi zvýšeným dopytom trhu a nižšou
produkčnou kapacitou lokálnych európskych producentov medu.
Prirodzený trhový mechanizmus reagujúci na ponuku a dopyt pri mede nefunguje. Ceny dovážaného
medu klesajú alebo stagnujú. Hlavnou príčinou je nekalá hospodárska súťaž, ktorej čelia európski
včelári zo strany zvyšujúceho sa dovozu tovaru deklarovaného ako „med“ za hranične nízke ceny z
tretích krajín, prevažne z Číny. Zmesi výrazne zriedené cukrovým sirupom, začínajúce na cenových
hladinách okolo 1 €/kg, nie je možné odhaliť pomocou aktuálne akreditovaných laboratórnych
metód. Bežné sú aj iné typy zavádzania zákazníkov, ako je poškodzovanie medu teplom, masívne
odvodňovanie, či cielené zamlčovanie pôvodu medu.
Federácia včelárskych zväzov Apimondia citlivo vníma tento problém a aj v tomto roku zaktualizovala
svoje Stanovisko ku falšovaniu medu (Statement on Honey Fraud), vrátane návrhu dostupných
riešení a odporúčaní.
Členovia Výkonného výboru Apimondie (Executive Council), vrátane prezidenta Dr. Jeff Pettis and
predsedov odborných komisií presidents of Scientific Commissions Mr. Norberto Luis Garcia and Mr.
Etienne Bruneau prijali účasť na on-line konferencii Honey Fraud Industry, ktorá sa uskutoční 8.
Novembra 2020.
On-line vzdelávanie sa stalo realitou týchto pohnutých dní. V čase pandémie je to možnosť, ako
dostať užitočné informácie priamo k Vašim členom, včelárom. Radi by sme Vás preto požiadali, aby
ste pozvánku na konferenciu preposlali čo najširšiemu okruhu svojich členov a fanúšikom včelárenia
vo svojom okolí.
Podrobné informácie o konferencii, organizátoroch, témach konferencie ako aj prednášajúcich
nájdete na webovej stránke spoločnosti BeeConf, ktorá konferenciu realizuje. Konferencia bude
priamo titulkovaná do anglického, nemeckého, francúzskeho a slovenského. Na týchto stránkach
nájdete aj oznam aj o ďalšej pripravovanej včelárskej konferencii pod záštitou Apimondie plánovanej
na február 2021.
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