MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ZOOTEHNIE
,, Prof. Dr. G. K. CONSTANTINESCU ,,

INFORMARE

Naționale pentru
În perioada 27 – 29 aprilie 2018,, conducerea Agenției
Agen
Zootehnie, respectiv domnii dr.ing.Lelior Iacob – director general si dr.ing.Constantin
Viziteu – director general adj. au participat la Conferinta științifică
științific Internațională cu
experiență,, conferință
tema ,,Creșterea
șterea animalelor – tradiții, biodiversitate și experienț
organizată în marja Expoziției
Expoziției naționale de creștere a animalelor – Sliven 2018,
Bulgaria.

Expozitia naționalăă de creștere
creștere a animalelor Sliven 2018, este la cea de a XIV a
ediție, fiind cea mai mare expoziție
expoziție de acest gen din Bulgaria, unde au fost prezentate
resursele genetice naționale
ționale în creșterea animalelor.
animalelor
În cadrul expozitiei au fost prezentate peste 550 de animale de fermă, care
organizațiilor de
demonstrează biodiversitatea
rsitatea bogată
bogat a Bulgariei și realizările
realiz
reproducție
ție din domeniul creșterii
cre terii bovinelor, ovinelor, caprinelor și ecvinelor.
Domnul director general Lelior Iacob a prezentant lucrarea cu titlul ,,Protejarea
,,
albinei românești – Rasa Apis Melifera Carpatica,,
Carpatica din care au fost trase următoarele
concluzii:
- Păstrarea diversită
diversității genetice a albinelor din Europa reprezintă un deziderat
major pentru apicultura mondială, ținând cont căă producția
produc de miere este în
țiile locale și de sănătate
a acestora;
strânsă legătură cu adaptabilitatea la condi
condițiile
s
- Protejarea raselor locale de albine este
este un obiectiv de interes European;
- Protejarea rasei românești
românești Apis Mellifera Carpatica este un obiectiv de interes
național.
reprezentanții instituțiilor
În urma acestei deplasări s-au stabilit contacte directe cu rep
participante, în vederea intensificării
intensific
relatiilor de colaborare in domeniul creșterii
bovinelor, ovinelor, caprinelor și ecvinelor si protejării resurselor genetice animale.
animale

A fost un schimb de experienta interesant in sectorul zootehnic intre fermierii
romani si bulgari, in vederea dezvoltarii de noi relaţii comerciale, cu impact pozitiv
asupra creşterii schimburilor comerciale comunitare şi a exporturilor pe pieţele
internaţionale.

