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Eftersom Kuba är fritt från bekämpningsmedel skulle 
landets organiska biodling kunna tjäna som ett skydd 
mot de problem som slår mot andra honungsexportörer, 
sa FAOs Theodor Friedrich, och den skulle kunna bli en 
växande inkomstkälla för landets jordbrukare. ”Kuba är 
immun mot den bidöd som drabbat andra områden.”
Källa Chris Arsenault/Reuters on Feb 9, 2016 at 8:20 a.m.

Till listan över viktiga jordbruksexportprodukter har 
Kuba nu lagt organisk honung. Det har blivit en snackis 
bland odlare som ser hur minskande bipopulationer på 
andra håll i världen har kopplats till användningen av 
bekämpningsmedel. Organisk honung har blivit Kubas 
fjärde mest värdefulla jordbruksexport efter fiskprodukter, 
tobak och drycker, men före öns mer kända socker och 
kaffe, förklarade Theodor Friedrich, FAOs representant i 
Kuba. ”All Kubas honung kan certifieras som organisk. 
Den har en väldigt tydlig, typisk smak och i pengar räknat 
är den mycket värdefull.”

Efter Sovjetunionens kollaps 1991 hade Kuba inte 
råd att importera bekämpningsmedel på grund av USAs 
blockad och den valutabrist den orsakade. Regeringen 
satsade på organiskt jordbruk, och den politiken har på det 
stora hela legat kvar.

År 2014 producerade Kuba över 7 200 ton organisk 
honung, till ett värde av ca 23,3 miljoner dollar, enligt 
officiell statistik som citeras av FAO, FNs livsmedels- 
och jordbruksorganisation. Kubas honungsproduktion 
är fortfarande väldigt liten jämfört med tungviktare som 
Kina, Turkiet och Argentina. Men med en vara värd mer 
per liter än olja tror kubanska biodlare att de kan stå på 
tröskeln till en lönsam era

Stora drömmar, lite pengar
Med 80 fulla bikupor som var och en ger 45 kg honung 

om året tror biodlare Javier Alfonso att Kubas export skulle 
kunna växa markant under de kommande åren. Han har sin 
biodling i San Antonio de los Baños, ett jordbrukssamhälle 
en timmes bilfärd från Havanna.

”Produktionen är inte stor just nu, men den kan öka,” sa 
han och tittade på raderna av färgglada trälådor.

Som andra kubanska biodlare säljer han sin honung till  
statliga grossisten, som betalar enligt världsmarknadspriset 
och sedan tar hand om marknadsföringen utomlands. Det 
mesta av Kubas honung exporteras till Europa.

”Miljön är väldigt naturlig här”, sa Raúl Vásquez, en av 
jordbruksarbetarna. ”Här handlar vi inte med kemikalier - 
det är därför bina inte dör här,” som de gjort på andra håll.

Fördelar med organisk odling
Biodlare i USA, Kanada och andra områden har sedan 

länge anklagat användningen av bekämpningsmedel för 
bidöden som skadar hela honungsindustrin.

Klimatförändringar, färre platser där vilda bin kan 
bygga bo, ändrad markanvändning, sjukdomar och 
bekämpningsmedel får skulden för nedgången, sa 
Norman Carreck, vetenskaplig chef för internationella 
biforskningsorganisationen IBRA (International Bee 
Research Association) med säte i Storbritannien.
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