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Rezumat
Scopul prezentei lucrări constă în elaborarea măsurilor de ajustare a apiculturii 
convenţionale la cea organică, de creștere a productivității familiilor de albine și recoltei 
culturilor agricole entomofile, pentru procesarea obținerii produselor apicole și agricole 
bio în Republica Moldova, conform normelor UE. Cercetările științifice au fost efectuate în 
perioada anilor 2011-2018 în grupul de Apicultură al Institutului de Zoologie al Academiei 
de Științe a Moldovei. În rezultatul cercetărilor au fost elaborate măsuri de fortificare a 
securității ecologice a apiculturii organice, care asigură conformitatea mediului ambiant 
pentru apicultura organică, alimentației organice a albinelor în perioadele deficitare de cules 
în natură, ajustarea infrastructurii logistice a stupinei la exigențele normelor ecologice ale 
UE, asigurarea creșterii direcționate a reginelor de prăsilă sănătoase și viguroase pentru 
completarea familiilor de albine a stupinelor ecologice, polenizarea dirijată cu albine a 
culturilor agricole entomofile pentru creșterea recoltei și obținerea producției apicole și 
agricole bio.
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Introducere
Apicultura, în Republica Moldova, prezintă o ramură a sectorului zootehnic cu o 

importanţă deosebită pentru economia naţională, datorită valorii şi calităţii produselor 
oferite de către aceasta, faptului creării locurilor de muncă printre păturile vulnerabile 
ale populaţiei din zonele rurale, sporirii considerabile a recoltei culturilor agricole 
entomofile, precum şi pentru menţinerea prin polenizare a homeostaziei şi biodiversităţii 
ecosistemelor naturii.

În total pe ţară sunt apoximativ 180 mii familii de albine, de la care anual se obţin 
circa 4,5 – 5,0 mii tone de miere, dintre care circa 4000 tone se exportă în diferite 
ţări, inclusiv în UE. De la albine se obţin şi alte produse apicole, destul de importante, 
cum sunt: ceara, polenul, propolisul, lăptişorul de matcă, veninul, care sunt utilizate în 
difrite domenii ale economiei naţionale (industria alimentară, medicină, farmaceutică, 
cosmetică, arta plastică etc.).

Unul dintre cele mai importante beneficii aduse omului de către albine, este 
produsul suplimentar obţinut din creşterea productivităţii plantelor entomofile din 
flora cultivată şi cea spontană, ca rezultat al polenizării acestora, asigurând, astfel, şi 
perpetuarea biodiversităţii naturii.
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În Republica Moldova, de către albine sunt polenizate circa 600 mii ha de terenuri 
cu culturi agricole, de la care se obţin suplimentar 20 – 30% de recoltă în valoare anuală 
de peste 3,6 – 4,0 miliarde lei. Spre regret, producătorii agricoli (cultivatorii culturilor 
agricole, specialiștii agronomi), în mare parte, ignorează faptul, că albinele prezintă 
principalul polenizator al culturilor agricole entomofile și pot servi ca factor hotărâtor în 
sporirea recoltei acestora, obținerea produselor agricole și apicole ecologice, asigurarea 
eficienţei economice şi dezvoltării durabile a ramurilor respective din ţară.

Analiza situaţiei apiculturii din ultimii ani demonstrează că, tehnologia tradiţională 
de creştere şi exploatare a familiilor de albine nu asigură populația Republicii Moldova 
cu produse apicole organice şi inofensive, de calitate competitivă, care ar putea fi 
comercializate la preţuri avantajoase [55].

Potrivit unui raport al MIEPO (Moldavian Investment and Export Promotion 
Organization) – Organizație de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din 
Moldova, prețul de achiziție al mierii bio (ecologică) este în prezent cu 90% mai mare 
decât cel al mierii obișnuite [46]. Acesta este motivul pentru care apicultorii doresc 
masiv să practice sistemul de apicultură bio, dar, din necunoaștere a condițiilor și 
a legislației agriculturii organice, ei aplică tehnologiile depășite, pe care le cunosc, 
activând în sistemul tradițional de apicultură și, astfel, producția obținută nu este 
recunoscută ca BIO, iar recolta acesteia scade semnificativ. De aceea, tehnologiile 
specifice ale sistemului apicol bio necesită imperativ studiere profundă pentru a fi 
utilizate. Este necesar de estimat impactul antropic provocat de industrializarea și 
intensificarea agriculturii, factorii poluanți mai frecvent întâlniți, zonele de răspândire 
a acestora și gradul de poluare cu reziduuri (concentrația acestora în resursele mediului 
ambiant), care pot afecta atât albinele melifere ca polenizator entomofil principal, cât și 
producția obținută de la acestea.

În producţia apicolă exportată din Republica Moldova uneori sunt depistate, de 
către organismele de certificare şi control ale UE [27, 47], substanţe nocive şi reziduuri 
poluante, ceea ce conduce la embargoul temporar al acesteia şi compromiterea 
competitivităţii ramurii şi imaginii naţionale pe plan internaţional [2, 3, 5]. În UE, 
apicultura organică este reglementată de un şir de regulamente ale Comnisiei Europene 
(CE), dintre care cele mai importante sunt: Regulamentul CE nr. 834/2007 privind 
productia ecologică şi etichetarea produselor ecologice [47], Regulamentul CE nr. 
834/2009 [28], Regulamentul CE nr. 271/2010 [27] şi Regulamentul CE nr. 392/2013 
[48], care prevăd acreditarea şi certificarea, de către organismele internaţionale 
europene, a stupinelor şi produselor apicole din categoria conveţională, în categoria 
bio (organică), conform unor criterii şi standarde unice.

La noi în Țară atât producătorii agricoli, cât și apicultorii, până în prezent, nu au 
conştientizat faptul, că necunoașterea legislației normative ecologice a UE și utilizarea 
necontrolată a pesticidelor la tratarea culturilor agricole și albinelor melifere are un 
impact dezechilibrat asupra homeostaziei ecosistemelor naturale, cu consecințe finale 
de diminuare a securității sănătății umane.

Principalii poluanţi ai mediului ambiant, în care albina meliferă îşi desfăşoară 
activitatea vitală, sunt pesticidele și unele metale grele (MG), care se acumulează în 
inflorescenţa plantelor melifere, sol şi apă. Din mediul ambiant, poluanţii ajung în hrana 
albinelor, provocând un impact atât asupra sănătăţii şi vitalităţii albinelor, cât şi asupra 
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calităţii şi inofesivităţii produselor apicole, afectând echilibrul factorilor ecologici 
necesari pentru apicultura organică. Unele metale grele (Pb, Cd, Hg), aflându-se în 
componentele biosferei peste nivelul concentraţiei maxime admisibile (CMA), sunt 
toxice pentru biocenozele mediului ambiant, inclusiv pentru animale şi om. Impactul 
nociv al hiperconcentraţiei metalelor grele asupra omului şi animalelor se exprimă 
prin dereglarea balanţei activităţii vitale, creşterea incidenţei bolilor neurologice, 
cardiovasculare şi oncologice, scăderea reproducţiei şi productivităţii lor. Metalele 
grele în concentrații poluante din aer, sol și apă se acumulează, ulterior, în flora şi fauna 
ecosistemelor terestre şi acvatice, producând impactul respectiv [70]. Monitorizarea 
şi reglementarea emisiilor şi răspândirii MG în mediul ambiant, este prevăzută de 
Convenţia de la Arhus (1998) şi Programul European de Monitoring şi Evaluare 
a MG [31]. În acest context, cunoașterea situației privind concentrațiile de metale 
grele în componentele mediului ambiant și cele apicole, ar permite perfecționarea 
managementului acesteia pentru dezvoltarea apiculturii organice.

O îngrijorare deosebită atât în Europa, cât și în întreaga lume, provoacă, în 
ultimul timp, în special, pesticidele sistemice, care sunt utilizate în agricultură la 
tratarea semințelor și stropirea unor culturi agricole pentru combaterea insectelor 
dăunătoare și buruienelor. Potrivit informației „Beyond Pesticides” (organizație 
științifică internațională din SUA) [37], pesticidele neonicotinoide au efecte dăunătoare 
neurotoxice, de reproducere și mutagene la insecte, păsări, pești, melcii din apă dulce, 
râme din sol, libelule, țânțari, precum și vertebrate, menționând că „neonicotinoidele 
ar putea reprezenta noul dezastru ecologic contemporan, fiind o amenințare pentru 
natură”. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și Agenția Internațională de Cercetare 
a Carcinogenelor au anunțat, în martie 2015, că unele erbicide (Glifosatul) sunt 
carcinogene cu impact dăunător asupa sistemului endocrin [38]. Reziduuri ale acestor 
erbicide pot fi găsite în urina și sângele animalelor, precum și a omului [39]. Efectele 
nocive ale pesticidelor sistemice sunt confirmate de un șir de cercetători renumiți în 
domeniu [2, 30, 33 - 35, 44, 45, 52, 54, 68, 71].

Potrivit altor surse de informații [34], unele pesticide (cum este insecticidul 
organoclorurat Fipronil) alcătuiesc principalii factori chimici care răspândesc 
tulburările de colaps al coloniilor de albine. Un raport din 2013 al EFSA (Autoritatea 
Europeană pentru Siguranța Alimentară) a identificat Fipronilul folosit pentru 
tratamentul semințelor ca un risc acut pentru albine, de aceea, la propunerea acestei 
autorități, Uniunea Europeană a votat la 16 iulie 2013 interzicerea acestui pesticid la 
tratarea semințelor de porumb și floarea-soarelui. Totodată, în unele țări, acest pesticid 
continuă să fie utilizat cu derogări de la legislația UE [32].

Mai mulți cercetători au demonstrat că există și un sinergism de acțiune aditivă 
atunci când pesticidele sunt aplicate în combinație. Spre exemplu, unele cercetări atestă 
că neonicotinoidul Tiacloprid, devine mai toxic cu aproximativ de două ori pentru 
albinele melifere atunci, când este folosit în combinație cu fungicidul Propiconazol, și de 
trei ori mai toxic - în combinație cu Trifumizol [35]. În alte cercetări a fost demonstrat că, 
există o sinergie semnificativă între fungicide, insecticidele neonicotinoide și piretroide, 
precum și, acaricidele Flumetrin, Cumafos și Fluvalinat [44]. Alături de interacțiunile 
diferitor pesticide, insecticidele manifestă, de asemenea, un sinergism și cu alți factori 
de stres, cum ar fi infestări cu paraziți. Spre exemplu, mortalitatea albinelor melifere 
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a fost mai mare la cele infestate cu parazitul Nozema și s-a descoperit o interacțiune 
sinergetică a factorilor, ce reduc activitatea enzimatică legată de sterilizarea hranei 
coloniei [1, 45].

Ajustarea (conversia) apiculturii Republicii Moldova la categoria organică 
necesită precedarea unui studiu aprofundat de conformitate a principalelor componente 
ale acesteia, cum sunt: familiile de albine, mediul ambiant, infrastuctura de creştere 
şi îngrijire a familiilor de albine, metodele de hrănire şi nutriţie a familiilor de albine 
în perioadele deficitare de cules în natură, logistica apicolă (unelte, echipamente, 
utilaje) de colectare, procesare primară şi depozitare a produselor apicole, calitatea şi 
inofensivitatea produselor apicole.

O problemă oportună prezintă alimentația albinelor, în perioadele deficitare de 
cules în natură. Întru compensarea neajunsului de substanțe nutritive în alimentația 
albinelor în perioadele deficitare de cules în natură, majoritatea apicultorilor hrănesc 
familiile de albine cu sirop de zahăr, în componența căruia, cu excepția glucidelor, 
lipsesc un șir important de substanțe biologic active. În aceste condiții, consolidarea 
puterii și vigorității acestora prin metode de alimentație balansată cu suplimenți nutritivi 
îmbogățiți cu substanțe biologic active, are o importanță majoră. În acest context, 
biomasa unor microalge, a atras atenția mai multor cercetători [10-12, 69]. 

Potrivit cercetărilor noastre [22, 23, 25, 61-63], biomasa unor microalge acvatice 
are un conţinut bogat de substanţe biologic active, în special, de proteine, glucide, 
lipide, aminoacizi esenţiali, micro-, macroelemente, antioxidanţi (beta-caroten), care 
joacă un rol catalizator în metabolismul substanţelor azotate la albinele lucrătoare, 
participă la sinteza unor enzime, ameliorează activitatea vitală a albinelor, cu influențe 
directe asupra intensității de zbor a acestora, activează funcțiile de cules al nectarului 
şi polenului, precum și funcțiile secretorii ale glandelor cerifere, stimulează funcțiile 
sistemului reproductiv al mătcii, activizând ovogeneza şi ponta. 

Toate acestea determină, în mare măsură, randamentul proceselor fiziologice ale 
organismului tuturor membrilor coloniei de albine, începând cu matca – întemeietoare 
a comunității sociale (coloniei) și finalizând cu albinele lucrătoare, de vitalitatea cărora 
depinde puterea familiilor de albine, capacitatea lor de acumulare a premărgătorilor 
produselor apicole (nectar, polen) şi potenţialul lor productiv în ansamblu.

Problema influenței substanțelor biologic active, în special, ale microelementelor 
rare din compușii organici coordinativi, asupra activității albinelor melifere, prezintă 
o problemă științifică insuficient cercetată. Compușii organici coordinativi sunt mai 
accesibili, datorită tehnologiei mai simple și mai puțin costisitoare de obținere a 
acestora. Datorită structurii chimice și bioelementelor constituente (ioni complecși și 
bipolari cu valențe variabile, liganzi organici de diferită origine), precum și a raportului 
molar de combinare a acestora, compușii organici coordinativi posedă un spectru 
larg de proprietăți bioactive [29]. Aceștia sunt utilizați în diferite biotehnologii de 
sinteză și obținere a unui șir de preparate farmaceutice, precum sunt: vitamina B12 și 
hemoglobina [4], preparate cu proprietăți antidote și detoxifiante [72], antibacteriene 
[59] și antifungice [53]. 

Potrivit cercetărilor noastre anterioare [12, 18, 19], substanțele biologic active, 
în special, unele microelementele rare (Cr, Mo, Co, Bi), din  suplimentele nutritive 
îmbogățite cu unii compuși organici coordinativi, fiind catalizatoare ale unor procese 
fiziologice importante în organismul reginelor și albinelor lucrătoare, contribuie la 
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dezvoltarea cantitativă a familiilor de albine, fortificarea imunității albinelor și creșterea 
rezistenței la boli, și, în final, la sporirea semnificativă a capacității de acumulare în 
cuib a producțiilor apicole (miere, păstură, ceară).

Reieșind din abordările sus-menționate, cercetarea reziduurilor de poluanți din 
mediul ambiant şi identificarea impactului acestora asupra albinei melifere şi produselor 
apicole, studierea conformităţii apiculturii naționale la exigențele celei organice în 
condiţiile diferitor ecosisteme antropizate autohtone, revelarea celor mai răspândite 
pesticide și metale grele, care produc reziduuri în flora meliferă și produsele apicole, 
evidențierea siturilor poluante și zonelor relativ curate de reziduuri ale poluanților care 
pot asigura apicultura ecologică, nutriția organică a albinelor în perioadele deficitare 
de cules în natură, fortificarea puterii familiilor de albine pentru utilizarea acestora 
la polenizarea culturilor agricole entomofile, reprezintă probleme deosebit de actuale. 
În acest context, scopul prezentei lucrări a fost elaborarea măsurilor de ajustare a 
apiculturii convenţionale la apicultura organică, de creștere a productivității familiilor 
de albine și recoltei culturilor agricole entomofile, pentru obținerea produselor apicole 
și agricole bio în Republica Moldova, conform normelor UE.

Material și metode
Elaborarea măsurilor de fortificare a securității ecologice a apiculturii, de sporire 

a productivității familiilor de albine și a recoltei culturilor agricole prin polenizarea 
dirijată cu albine, a fost înfăptuită pe baza cercetărilor științifice multianuale, efectuate 
în perioada 2011-2018 în grupul de Apicultură al Institutului de Zoologie al Academiei 
de Științe a Moldovei. 

Evaluarea conformității mediului ambiant pentru apicultura organică a fost 
efectuată prin cercetarea reziduurilor de poluanți (metale grele și pesticide) în probele 
florilor de plante melifere, prelevate din diferite situri cu diferit impact antropic, 
conform normelor în vigoare [42]. Determinarea concentraţiilor celor mai răspândite 
și periculoase metale grele (Pb, Cd) în probele componentelor mediului ambiant 
şi albinei melifere a fost efectuată în laboratorul acreditat „Geolab”, prin metoda 
spectrometriei de absorbţie atomică cu atomizare termică a elemetelor în atomizator de 
grafit (GFAAS), conform  metodelor standarde ISO: SM SR EN 11047-2006 [56], SM 
SR EN 14084-2006 [57] şi SM SR EN 14083-2006 [58]. 

Reziduurile de pesticide în probele de flori ale plantelor melifere, precum și în 
componentele apicole au fost determinate în Laboratorul acreditat al Întreprinderii de 
Stat „Centrul Național de Verificare și Certificare a Producției Vegetale și Solului”, prin 
metodele gaz-cromatografiei - masspectrometrice (GC-MS) și lichid-cromatografiei 
– masspectrometrice (LC-MS), descrise de Lazări I. (2000) în Culegerile de metode 
standarde SM [40].

Datele obținute, privind concentrațiile de metale grele și conținutul reziduurilor 
de pesticide în probele cercetate, au fost comparate cu normele limitelor maxime 
admisibile (LMA), conform Regulamentului sanitar privind limitele maxime admise 
de reziduuri ale produselor de uz fitosanitar din/sau de pe produse alimentare şi hrană 
de origine vegetală şi animală pentru animale, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
Republicii Moldova nr. 1191 din 23.12.2010 [49], ajustat la normele UE. 

Pentru elaborarea procedeelor noi de hrănire a albinelor în perioadele deficitare 
de cules în natură au fost testate în hrană un șir de amestecuri nutritive îmbogățite 
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cu suplimente biologic active, derivate ale Spirulinei platensis cultivate pe 
remedii de compuși organici coordinativi, ale microalgelor acvatice (Scenedesmus 
cuadricauda, Scenedesmus apiculatus, Oocystis borgei Snow) și ale unor compuși 
organici coordinativi de generație nouă (Sulfat de [tris-tiosemicarbazidat de 
cobalt(III)]·[1, 2-diaminociclohexantetraacetat de bismut(III) hexahidrat] - 
[Co(tios)3][Bi(edta)]SO4·6H2O și [Tetraoxoetilendiaminotetraacetatdimolibden(V)] 
de bis-(tetrafenilfosfoniu) di-semihidrat – (PPh4)2[Mo2O4(edta)]·2,5H2O). În toate 
experiențele de testare au fost formate loturi similare cu familii de albine, incluzând 
lotul martor și loturile experimentale. 

Evaluarea gradului de dezvoltare a caracterelor morfo-productive ale familiilor 
de albine a fost efectuată, conform metodelor elaborate de noi [6] pentru Norma 
zootehnică privind bonitarea familiilor de albine, creşterea şi certificarea materialului 
genitor apicol, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 306 din 
28.04.2011 [43].

La creșterea reginelor de prăsilă au fost aplicate metode inovative tot de noi 
elaborate [26, 14], care asigură eficiența sporită de creștere direcționată a reginelor 
sănătoase și bine dezvoltate.  

Pentru creșterea recoltei culturilor agricole entomofile, au fost testate și aplicate 
metode și procedee eficiente de polenizare dirijată cu albine, elaborate pe care le-am 
elaborat în rezultatul cercetărilor speciale [20, 21, 24].

Măsurile de asigurare a infrastructurii logistice a stupinei la exigențele apiculturii 
organice au fost elaborate în baza studierii literaturii de profil în domeniu [2, 5, 55], 
precum și în conformitate cu prevederile actelor normative ale UE [27, 28, 47, 48, 50] 
și ale legislației naționale în domeniu: Legea nr. 115 din 2005 cu privire la producția 
agroalimentară ecologică [41] și Hotărârea Guvernului nr. 1078 din 2008 cu privire 
la aprobarea Reglementării tehnice „Producția agroalimentală ecologică și etichetarea 
produselor agroalimentare ecologice” [36].

Datele obţinute în rezultatul cercetărilor la toate etapele științifice au fost comparate 
între variabilele respective, iar diferențele acestora au fost prelucrate în conformitate 
statistic cu ajutorul softului computerizat „STATISTICA – 12” şi apreciată certitudinea 
lor, conform statistcii biometrice variaţionale, după metodele lui Плохинский Н.A., 
1989 [73].

Rezultate și discuții
Rezultatele cercetărilor au demonstrat că, pentru ajustarea tehnologiei apicole 

autohtone la normele UE privind apicultura organică este necesar transferul tehnologic 
al realizărilor ştiinţifice și implementarea măsurilor de asigurare a conformității 
mediului ambiant, a alimentației organice a albinelor în perioadele deficitare de cules 
în natură și a infrastructurii logistice a stupinei la exigențele apiculturii organice, 
conform normelor UE, de creștere direcționată a reginelor de prăsilă cu împerecherea 
lor în nuclee speciale și de polenizare dirijată cu albine a culturilor agricole entomofile. 
Implementarea acestor măsuri inovative contribuie la fortificarea securității ecologice 
și dezvoltarea ramurilor apicole și agricole în țară. Măsurile elaborate cuprind metode 
și procedee detaliate de punere în aplicare a realizărilor științifice obținute în rezultatele 
cercetării, după cum urmează.
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1. Asigurarea conformității mediului ambiant.
Pentru asigurarea conformității mediului ambiant, în cadrul acestei măsuri, se 

propune apicultorilor, ca, înainte de amplasarea stupinelor atât la staționar, cât și la 
pastoral, să investigheze mediul ambiant la conținutul de metale grele și pesticide prin 
una din următoarele metode (procedee).

1.1. Testarea florilor melifere din aria de zbor a albinelor la conținutul de 
reziduuri ale celor mai răspândite și periculoase metale grele (Pb, Cd) și pesticide, care 
sunt deseori decelate în mediul ambiant autohton, după cum sunt:

- insecticide organoclorurate (Fipronil, Spirodiclofen);
- insecticide organofosforice (Azoxistrobin, Carbendazim, Dimetoat,Clorpirifos);
- insecticide neonicotinoide (Imidacloprid, Tiacloprid, Tiametoxam, Clotianidin);
- insecticide piretroide (Tau-fluvalnat, Deltametrin, Cipermetrin, Piretrin);
- fungicide triazolice (Bitertanol, Fenhexamid, Difenoconazol, Mepanipirim, 

Ciprodinil);
- fungicide dicarbosimidice (Ciprodinil);
- acaricide (Amitraza);
- erbicide (Glifosat, Sulfosulfurol, Amidosulfuron, Amitrol, Petoxamid).
În total se propune monitorizarea conținutului de reziduuri ale 26 de pesticide. 

Pentru comparație specificăm că, în Laboratorio Ambiente din Toscana, Italia, produsele 
apicole sunt testate la conținutul a 261 de pesticide, iar în Laboratoire Famille Michaud 
Apiculteurs Depuis 1920, din Versailles, Franța, mierea este testată la conținutul a 302 
denumiri de pesticide.

Conținutul de reziduuri nocive în florile melifere reflectă, în mare măsură, 
conformitatea mediului ambiant în general. Cercetările științifice efectuate de noi au 
demonstrat că, între conținutul de reziduuri în flori și cel din sol există corelații strânse, 
destul de semnificative.

La începutul perioadei de înflorire a plantelor melifere se prelevează (în pungi 
de plastic) probele de flori în amestec de la principalele plante melifere, aflate în situl 
în care se preconiziează amplasarea stupinei la cules. Din aria de zbor a albinelor se 
prelevează 5-7 probe de flori din diferite locuri, la diferită distanță de la locul preconizat 
pentru amplasarea stupinei. Fiecare probă trebuie să aibă masa de cel puțin 100 g de 
flori. Prelevarea probelor de flori se efectuează disdedimineață, astfel încât până la 
amează, acestea (probele) să fie transportate la laboratorul acreditat pentru efectuarea 
analizelor de decelare a metalelor grele și pesticidelor. Pentru obținerea rezultatelor cât 
mai credibile este de dorit ca analizele de laborator să fie efectuate în aceeași zi.

Rezultatele analizelor de laborator se examenează prin compararea datelor 
obținute cu limitele maxim admisibile, conform normelor naționale și UE aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 1191 din 23.12.2010 [49]. În cazul în care concentrațiile 
de reziduuri în probele de flori nu depășesc limitele maxim admisibile, atunci mediul 
ambiant este considerat nepoluat și conform pentru practicarea apiculturii organice.

1.2. Testarea polenului colectat de albine din aria de zbor. Această metodă 
(procedeu) este mai obiectivă și avantajoasă, deoarece se efectuează apimonitoringul 
mediului ambiant prin intermediul unui produs apicol alimentar bioindicator, care 
reflectă adecvat gradul de poluare a mediului, simplifică substanţial metodele de evaluare 
şi reduce la minimum costul acestora, prevede o scară obiectivă de gradaţie a poluării 
mediului cu metale grele şi pesticide, o comparaţie corectă a conţinutului acestora în 
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produsul apicol bioindicator cu concentaţiile maxim admisibile, conform standardelor 
Uniunii Europene (UE), ajustate la normele Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) 
şi Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) [49]. 

Esenţa procedeului constă în determinarea, într-un laborator acreditat, a conţinutului 
de metale grele (Pb, Cd) și pesticide (26 de pesticide sus-menționate) în polenul colectat 
de albine. Rezultatele analizelor de laborator sunt comparate cu o scară de gradaţie a 
poluării mediului, elaborată prealabil ţinând cont de depăşirea concentraţiilor maxim 
admisibile (LMA) ale standardelor UE, în următoarele categorii: nepoluat (conţinutul de 
poluanți nu atinge LMA), slab poluat (conţinutul de poluanți depăşeşte LMA cu până la 
20%), mijlociu poluat (conţinutul de poluanți depăşeşte LMA de la 20 până la 50%) şi, 
puternic poluat (conţinutul de poluanți depăşeşte LMA cu peste 50%).

În condițiile de teren, acest procedeu se realizează în modul următor. La începutul 
înfloririi plantelor melifere în zona preconizată pentru amplasarea stupinei și evaluarea 
gradului de poluare a mediului ambiant cu metale grele și pesticide se amplasează 3-5 
stupi de control cu familii de albine, în jurul cărora se evaluează calitatea mediului 
ambiant pe o rază de 3 km – raza de zbor productiv al albinelor. A doua zi după amplasare, 
când albinele s-au obişnuit cu mediul ambiant şi au o activitate bună de zbor, la orele 900 – 
1000, la urdinişul fecărui stup se ataşează câte un colector de polen, prin care trec albinele 
culegătoare şi lasă polenul adunat în ghemotoace. La fiecare 2-3 ore, se verifică vizual 
cantitatea de polen acumulată în colector, şi în cazul în care aceasta este suficientă, de la 
fiecare familie de albine se prelevă câte 3 probe a câte 100 g de polen proaspăt. Polenul se 
ambalează într-un săculeţ de polietilenă, şi se transportă, cât mai urgent (pentru ca acesta 
să nu-şi piardă umiditatea naturală), la laboratorul acreditat pentru analiza poluanților 
respectivi. Analizele de laborator se efectuează operativ în aceeaşi zi. Rezultatele 
determinării conţinutului de metale grele și pesticide în polenul proaspăt sunt comparate 
cu scara de gradaţie a nivelului de poluare a mediului ambiant, elaborată prealabil.

Prezentăm scara de gradație a nivelului de poluare a mediului ambiant cu metale 
grele și pesticide după conţinutul acestora în polenul proaspăt colectat de albine.

Tabel. Scara de gradaţie a nivelului de poluare a mediului ambiant cu metale grele și 
pesticide după conţinutul acestora în polenul proaspăt colectat de albine

Denumirea 
poluantului

Limita maxim 
admisibilă în polen 

(LMA)
(Standard UE și 

MD), mg/kg

Nivelul de poluare a mediului, conform concentraţiei 
metalelor grele și pesticidelor  în polen, mg/kg

Nepoluat
(< LMA)

Slab poluat
(până la 
+20%)

Mijlociu poluat 
(de la 20 până 

la 50%)

Puternic 
poluat (peste 

50%)
Metale grele

Plumb (Pb) 3,00 < 3,00 3,00 – 3,60 3,61 – 4,50 > 4,5
Cadmiu (Cd) 1,00 < 1,00 1,00 – 1,20 1,21 – 1,50 > 1,5

Pesticide
Tau-fluvalinat 0,01 < 0,01 0,01 - 0,012 0,013 - 0,015 > 0,015

Clorpirifos 0,01 < 0,01 0,01 - 0,012 0,013 - 0,015 > 0,015
Imidacloprid 0,05 < 0,05 0,05 – 0,06 0,061 – 0,075 > 0,075

Difenoconazol 0,01 < 0,01 0,01 - 0,012 0,013 - 0,015 > 0,015
Ciprodinil 0,05 < 0,05 0,05 – 0,06 0,061 – 0,075 > 0,075
etc. . . . .



15

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(342) 2020 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(342) 2020 Articole de fond

Efectul procedeului de evaluare a gradului de poluare a mediului ambiant este 
cauzat de faptul că polenul proaspăt, prelevat din colectorul instalat la stup, este 
cel mai bun produs apicol bioindicator acumulativ al poluanților de metale grele și 
pesticide, şi foarte eficient. Din momentul culegerii de către albine a polenului de pe 
florile plantelor melifere, până la aducerea acestuia în stup expiră un timp relativ scurt 
(15-20 min). Pentru acumularea în colector a unei cantităţi de polen suficiente pentru 
prelevarea probei necesare analizei de laborator durează nu mai mult de 2-3 ore. În 
această perioadă, polenul îşi păstrează starea proaspătă şi reflectă destul de obiectiv 
concentraţiile de poluanți în natură. Conținutul poluanților în polenul proaspăt este în 
strânsă legătură corelativă cu conținutul acestora în inflorescenţa plantelor melifere şi 
celelalte componente ale mediului (aer, sol, apă).

2. Asigurarea alimentației organice a albinelor în perioadele deficitare de 
cules în natură.

Apicultorii se confruntă anual, la sfârşitul perioadei de iernare (februarie) şi 
începutul primăverii (martie-aprilie), cu problema epuizării rezervelor de hrană naturală 
din cuibul familiei de albine, când în organismul albinelor se constată și o insuficienţă de 
substanţe nutritive bioactive, în special, de glucide, proteine, microelemente, vitamine, 
care au un rol hotărâtor în procesele fiziologice de activitate vitală a organismului 
albinei, determinând capacitatea de reproducţie şi dezvoltare ulterioară a familiei de 
albine în ansamblu. 

Întru compensarea neajunsului de substanţe nutritive în alimentaţia albinelor în 
perioadele deficitare de cules în natură, majoritatea apicultorilor hrănesc familiile de 
albine cu sirop de zahăr, în componenţa căruia, cu exepţia glucidelor, lipsesc un şir 
important de substanţe biologic active.

În aceste condiţii, de către noi au fost elaborate un șir de procedee de hrănire a 
familiilor de albine cu suplimente nutritive glucidice, îmbogățite cu substanţe biologic 
active de diferită origine organică, care le propunem apicultorilor.

2.1. Procedee de hrănire a familiilor de albine cu suplimente nutritive 
îmbogățite cu substanțe biologic active din extractul biomasei cianobacteriei 
Spirulina platensis.

Aceste procedee sunt descrise în brevetele de invenţie: MD 475 Z 2012.09.30 
[64], MD 476 Z 2012.09.30.17 [65], MD 477 Z 2012.09.30 [66].

Esența procedeelor constă în hrănirea familiilor de albine peste o zi, pe parcursul 
a 2 săptămâni, cu câte 100 ml (la fiecare interval de faguri populat cu albină) de 
supliment nutritiv de sirop din zahăr de 50%, îmbogățit cu substanțe biologic active 
din extractul biomasei cianobacteriei Spirulina platensis, cultivate în prezenţa unor 
compuşi organici coordinativi, cum sunt: monocloracetatul de Zn(II) tetrahidrat – 
Zn(CH2ClCOO)2·4H2O; alaunul de Cr şi K – KCr(SO4)2·12H2O și selenitul de Fe(III) 
hexahidrat – FeSeO3·6H2O. Extractul biomasei Spirulina platensis se adaugă în 
amestecul nutritiv în formă de soluţie apoasă cu concentraţia de 1mg% în cantitate de 
2 ml la 1L de sirop. 

Cercetările noastre [10, 11, 12] au demonstrat că, hrănirea familiilor de albine, în 
perioada deficitară de cules în natură, cu amestec nutritiv din sirop de zahăr îmbogăţit cu 
suplimente bioactive obţinute din extractul biomasei cianobacteriei Spirulina platensis, 
cultivate în prezenţa compuşilor organici coordinativi sus-nominalizați, contribuie la 
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creşterea prolificităţii mătcilor și cantităţii de puiet căpăcit cu 32,6-74,4%;  puterii 
familiei cu 18,1-25,3%; intensităţii de zbor a albinelor cu 19,7-23,1%; rezistenţei la 
boli cu 13,4-18,5%; viabilităţii puietului cu 14,2-17,7 %; cantităţii de ceară crescute 
în cuib cu 41,0-48,0%;  cantităţii de păstură cu 52,5-106,7% şi cantităţii de miere 
acumulate în cuib cu 53,1-90,0%.

Rezultatul obţinut este determinat de prezenţa în suplimentele nutritive a 
substanţelor biologic active, cum sunt: aminoacizii, acizii lipidici indispensabili, 
peptidele, vitaminele (în special B12 și B6), pigmenţii antioxidanţi şi microelementele 
(în special, Zn, Cr, Fe, Se) în cantități necesare, fiind catalizatori ai unor funcţii 
importante de regenerare a celulelor ţesuturilor ovariene ale mătcilor, precum şi a 
glandelor lactogene și cerifere ale albinelor lucrătoare, cu proprietăţi stimulatoare, 
imunomodulatoare şi antioxidante, fiind parte componentă a unor hormoni şi enzime 
din hemolimfă, care contribuie la ameliorarea penetrabilităţii celulelor ţesuturilor 
organice, participă la procesul regenerării hemocitelor şi fortificării sistemului imun 
al organismului ce determină, în final, calitatea şi nivelul alimentaţiei permanente a 
mătcilor, precum şi a larvelor de puiet în primele zile, dezvoltarea familiei și creșterea 
productivității ei.

2.2. Procedee de hrănire a familiilor de albine cu suplimente nutritive 
îmbogățite cu substanțe biologic active din biomasa unor microalge acvatice.

Procedeele sunt descrise în brevetele de invenție: MD 1061 Y 2016.08.31[61]; 
MD 1062 Y 2016.08.31[62]; MD 1079 Y 2016.10.31[63].

Esența procedeelor constă în hrănirea familiilor de albine la sfârşit de iarnă, în 
perioada deficitară de cules în natură, când temperaturile atmosferice sunt scăzute, 
cu pastă nutritivă preparată din amestec de pudră de zahăr cu miere în proporţie de 
7:3, îmbogățit cu suplimente biologic active din biomasele microalgelor monocelulare 
acvatice Scenedesmus quadricauda, Scenedesmus apiculatus și Oocystis borgei Snow, 
care sunt amestecate cu pasta în cantitate de 10 ml de suspensie de 2% la 1 kg de amestec 
de pastă. Hrănirea familiilor de albine cu pasta nutritivă îmbogăţită se efectuează prin 
distribuirea acesteia sub forme de turte puse în cuib deasupra spetezelor de rame. La 
fiecare ramă cu albine se pune câte o turtă, fiecare având greutatea de 200 g.

Cercetările noastre [22, 23, 25] au demonstrat că, hrănirea familiilor de albine, în 
perioada deficitară de cules în natură, (sfârșitul iernii – februarie și începutul primăverii 
– martie) cu pastă nutritivă din zahăr-pudră + miere în raport de 7:3, îmbogățită 
cu suplimente biologic active din biomasa microalgelor acvatice Scenedesmus 
quadricauda, Scenedesmus apiculatus și Oocystis borgei, contribuie la creșterea 
prolificității mătcilor - cu 7,8-10,3%, cantității de puiet căpăcit – cu 7,7-9,3%, puterii 
familiei de albine – cu 7,1- 9,3%, rezistenței familiilor la boli – cu 1,8-3,8%, viabilității 
puietului din cuib – cu 1,2-1,7%,  cantității de păstură acumulate în cuib – cu 15,5-
27,6%, cantității de ceară crescute pe faguri – cu 13,3-36,7% și cantității de miere 
acumulate în cuib – cu 28,0-38,9%.

Rezultatul obținut este cauzat de sporirea digestibilităţii şi accesibilităţii 
substanţelor nutritive ale biomasei, dat fiind faptul că microalgele Scenedesmus 
quadricauda, Scenedesmus apiculatus și Oocystis borgei, sunt acoperite cu o peliculă 
protectoare subţire, iar biomasa are un conţinut bogat de substanţe biologic active, 
în special, de proteine, glucide, lipide, aminoacizi esenţiali, micro- macro- elemente, 
antioxidanţi (beta-caroten), care au un rol catalizator în metabolismul substanţelor 
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azotate la albinele lucrătoare, participă la sinteza unor enzime, ameliorează activitatea 
vitală a albinelor, cu influențe directe asupra intensității de zbor a acestora, activizând 
funcțiile de cules al nectarului şi polenului, precum și funcțiile secretorii ale glandelor 
cerifere, stimulând funcțiile sistemului reproductiv al mătcii, activizând ovogeneza şi 
ponta. Toate acestea determină, în mare măsură, activizarea proceselor fiziologice ale 
organismului tuturor membrilor coloniei de albine, începând cu matca – întemeietoare 
a comunității sociale (cuibului) și finalizând cu albinele lucrătoare, de vitalitatea cărora 
depinde puterea familiilor de albine, capacitatea lor de acumulare a premărgătorilor 
produselor apicole (nectar, polen) şi potenţialul lor productiv în ansamblu.

2.3. Procedee de hrănire a familiilor de albine cu suplimente nutritive 
îmbogățite cu substanțe biologic active ale unor compuși organici coordinativi.

Procedeele sunt descrise în brevetele de invenție: MD 850 Z 2015.08.31[67] și 
MD 4438 B1 2016.10.31[60]. 

Esența procedeelor constă în hrănirea familiilor de albine primăvara, în perioada 
deficitară de cules în natură, cu un amestec nutritiv de sirop de zahăr de 50%  îmbăgățit 
cu suplimente biologic active, ale compușilor organici coordinativi heteronucleari 
(Sulfat de [(tris-tiosemicarbazidat de cobalt(III)]• [1, 2-diaminociclohexantetraacetat 
de bismut (III)] hexahidrat, cu formula chimică -  [Co(tios)3][Bi(cdta)]SO4•6H2O și 
Micro [tetraoxoetilendiaminotetraacetatmolibden (V)] de bis-(tetrafenilfosfoniu) di-
semihidrat, cu formula chimică - [P(C6H5)4]2[Mo2O4( C10H12N2O8)]x4H2O),  în formă 
de soluţie apoasă cu concentraţia 1 mg%, amestecată cu siropul de zahăr în raport de 
2:100, fiind administrat în hrana albinelor în cantitate de 200 ml de amestec la fiecare 
interval de rame populat cu albine, la fiecare 2 zile, timp de două săptămâni.

Cercetările noastre [19, 18] au demonstrat că, hrănirea familiilor de albine, în 
perioada deficitară de cules în natură, cu suplimentele nutritive îmbogățite cu substanțe 
biologic active ale compușilor organici coordinativi sus-nominalizați, contribuie la 
creșterea prolificității mătcilor și cantității de puiet căpăcit cu 9,7-10,5%, puterii familiei 
- cu 9,7-11,9 %, rezistenţei la boli a coloniei – cu 4,3-5,0%, viabilităţii puietului – cu 2,2-
2,6%, cantităţii de păstură acumulate în cuib - cu 21,8-23,3%, cantităţii de ceară crescute 
pe faguri - cu 38,5-39,3% și cantității de miere acumulate în cuib - cu 20,0–25,4%.

Influenţa benefică a suplimentelor nutritive îmbogățite cu compuşii organici 
coordinativi asupra funcţiilor vitale ale familiilor de albine se explică, nu numai prin 
acţiunea microelementelor rare, care au un rol catalizator al proceselor fiziologice 
a schimbului de substanțe în organismul albinei, dar şi prin acţiunea complexă a 
tuturor substanţelor biologic active din structura moleculară complicată a acestora 
cu legăturile lor structurale foarte strânse şi stabile, inclusiv, a ionilor complecşi ai 
liganzilor, ai ionilor metalici și radicalilor cu valenţa modificată, şi cu proprietăţi 
sporite de penetrabilitate a membranelor celulelor din ţesuturile vii ale organismelor 
asupra cărora aceştia influenţează. Substanțele biologic active ale compușilor organici 
coordinativi contribuie, în special, la fortificarea imunităţii organismului insectei şi, în 
ansamblu, la creşterea productivităţii familiilor de albine. 

3. Asigurarea infrastructurii logistice a stupinei la exigențele apiculturii 
organice, conform normelor UE.

Amplasarea stupinei, asigurarea proceselor tehnologice de producție și 
infrastructurii logistice a acesteia pentru conversia la apicultura ecologiică se efectuează 
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în conformitate cu directivele și regulamentele CE (834/2007 [47], 889/2008 [51], 
834/2009 [28], 271/2010 [27], 392/2013 [48]), precum și cu legislația națională în 
domeniu (Legea nr. 115 din 2005 cu privire la producția agroalimentară ecologică 
[41], Hotărârea Guvernului nr. 1078 din 2008 cu privire la aprobarea Reglementării 
tehnice „Producția agroalimentală ecologică și etichetarea produselor agroalimentare 
ecologice” [36]).

Principalele principii de cerințe ecologice se referă la amplasarea stupinei, 
asigurarea stupilor ecologici, dotarea acestora cu faguri ecologici, asigurarea utilajelor, 
suporturilor și uneltelor ecologice, hrănirea ecologică a albinelor, procesarea, ambalarea 
și certificarea producției, profilaxia și combaterea bolilor în stupină.

Amplasarea stupinei. Stupina trebuie să fie amplasată în situri în care familiile 
de albine în raza de 3 km vor dispune de suficientă hrană culeasă din plantele melifere 
ecologice (nepoluate). Pentru asigurarea acestei condiții noi am propus evaluarea 
conformității medului ambiant, conform pct.1. Vatra stupinei trebuie să fie la o distanță 
nu mai aproape de 1 km față de sursele poluante industriale (fabrici, uzine, baze auto, 
autostrade și șosele etc.). Vatra stupinei de dorit să fie împrejmuită cu gard ecologic 
(din arbuști, tufiș natural, mlajă de lozie, răchită, salcie, cătină etc.).

Stupii ecologici, trebuie să fie confecționați din lemn natural (preferat de brad), 
conform standardelor în vigoare. Pentru protecția de intemperii, stupii pot fi vopsiți cu ulei 
de in, sau cu vopsele speciale ecologice. Cercetările noastre anterioare [8] au demonstrat 
că stupii verticali au avantaje de confort pentru albine, comparativ cu cei orizontali. 
Întreţinerea familiilor de albine în stupi verticali asigură o creştere a prolificităţii mătcilor 
- cu 3,5%, a puterii familiei – cu 6,0% și a producţiei de miere cu 19,1%. Exploatarea 
familiilor de albine în stupi verticali asigură o eficienţă economică de cel puţin 23,8 euro 
per familie de albine. Ramele din stup, de asemenea, trebuie confecționate din lemn 
natural, iar sârmele pentru fixarea fagurilor să fie obligator din inox. 

Fagurii. În perioada de conversie, timp de 1 an se înlocuiesc toți fagurii vechi cu 
faguri noi din ceară ecologică. Fagurii din ceara ecologică pot fi procurați din unități 
comerciale specializate, care asigură certificat ecologic pentru fagurii comercializați, 
sau pot fi confecționați la propria stupină cu ajutorul utilajului special din ceara 
ecologică acumulată din descăpăcirea celulelor cu miere. Această ceară se consideră 
ecologică, dacă sunt respectate toate regulile de procesare a acesteia și, dacă în stup, nu 
au fost utilizate substanțe interzise la tratamentul antivarroa, antinozema, antimolie etc.

Utilajul și unelte. Toate utilajele (extractorul de miere, topitorul de ceară, vana de 
descăpăcire, colectorul de polen, colectorul de venin, vasele, recipientele de depozitare 
și ambalare a mierii și altor produse apicole), uneltele (dalta, cuțitul de descăpăcire, 
furculița) și instrumentele (perforatorul, sfredelele), care intră în contact cu rama, 
mierea, ceara, polenul, și alte produse apicole trebuie să fie din inox, sticlă sau masă 
plastică specială, cu certificat de utilizare pentru produsele alimentare. 

Hrănirea ecologică a albinelor. Alimentația artificială a albinelor în perioadele 
deficitare de cules, precum și la polenizarea livezilor, se efectuează cu miere, sau zahăr 
ecologic certificat, sau cu amestecul acestora. Se permite adaosul de diferite suplimente 
nutritive de origine naturală sau organică, descrise la pct. 2. Pentru evitarea înmulțirii 
exagerate a protozoarelor Nosema sp., nu se admite administrarea în hrana albinelor a 
suplimentelor nutritive proteice până la zborul de curățire a albinelor. 
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Profilaxia și combaterea maladiilor. La stupina aflată în conversie pentru 
apicultura ecologică se acordă o deosebită atenție, în primul rând, profilaxiei bolilor și 
combaterii maladiilor prin metode nepoluante. 

Profilaxia maladiilor se realiizează prin:
- selecția familiilor de albine rezistente la iernare și cu instinctul igienic (rezistența 

la boli) ridicat, conform metodelor propuse de noi [6, 7, 9, 13 - 17];
- schimbarea anuală a cel puțin 40-50% de regine, în special, a celor cu semne de 

careva afecțiuni, cu prolificitatea scăzută și care au depășit 2 sezoane active de ouat, 
cu regine de prăsilă tinere, robuste, sănătoase, cu proveniența genealogică distinctă, 
crescute în stupinele de prăsilă prin metode dirijate, descrise la pct. 4; 

- evitarea factorilor favorizanți și a căilor de contaminare a coloniilor de albine;
- asigurarea condițiilor de liniște totală a iernării coloniilor de albine;
- neadmiterea folosirii echipamentelor contaminate;
- neadmiterea schimbului de materiale infectate între stupine;
- evitarea hrănirii albinelor cu miere și polen contaminate;
- neadmiterea furtișagului, fenomen prin care albinele transferă o cantitate mare 

de germeni de la familiile bolnave și slăbite la cele sănătoase;
- menținerea familiilor de albine în stare activă și viguroasă;
- supravegherea pasivă (vizuală, fonendoscopică) și activă (clinică, anatomo-

patologică și prin examene de laborator) a puietului;
- îndepărtarea periodică pe parcursul anului (iarna, primăvara, vara, toamna) a 

albinelor moarte și a reziduurilor de pe fundul și oglinda stupilor, de pe întreaga vatră 
a stupinei, și distrugerea acestora prin ardere;

- asigurarea ventilației corespunzătoare în stup pentru reducerea umidității;
- reformarea obligatorie anual a cel puțin 1/3 din fagurii vechi și cu pete de diaree;
- neadmiterea completării rezervelor de hrană pentru perioada de iarnă cu miere 

de mană;
- adaosul în apa potabilă a adăpătorului stupinei a 3-5 g/L de sare de bucătărie 

pentru ca albinele, odată cu primul zbor de curățire, să se obișnuiască cu apa slab sărată 
din adăpător și să nu accepte alte surse de adăpare nepotabilă posibil infectate. Pentru 
aceasta, adăpătorul cu apă potabilă puțin sărată nu trebuie să lipsească pe întreaga 
perioadă de zbor a albinelor, inclusiv la pastoral;

- dezinfectarea mâinilor apicultorului (personalului) care manipulează familiile de 
albine și inventarului apicol după utilizare la sfârșitul zilei, sau dezinfecția acestora și 
a locului respectiv după manipularea fiecărui stup contaminat, cu aplicarea mijloacelor 
ecologice permise: săpun potasic și sodic, apă ferbinte și aburi, lapte de var, var stins 
și nestins, hipoclorit de sodiu, sodă caustică, peroxid de hidrogen, esențe naturale de 
plante, acid citric, peracetic, acid formic, acid lactic, acid oxalic, acid acetic, alcool 
etilic, uleiuri eterice sau combinații ale acestora. 

Combaterea maladiilor la albine sunt determinate de etiologia acestora și se 
realizează prin următoarele măsuri.

La bolile bacteriene, inclusiv ale Locei americane și Locei europene, precum și la 
cele micotice și virale, măsurile de combatere constau în:

- distrugerea prin ardere a familiei de albine și a tuturor fagurilor din stupul afectat;
- corpurile de stupi și ramele goale se flambează cu arzătorul;
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- inventarul apicol (scule, dispozitive), precum și echipamentul apicol se 
dezinfectează cu rigurozitate, utilizând dezinfectantele admise sus-menționate;

- este interzisă orce încercare de tratamente cu antibiotice a oricăror boli la albine.
La Nosemoza și Amibioza, combaterea se realiziază prin tratament cu sirop de 

zahăr îmbibat cu mijloace medicamentoase de origine natutală de tip Protofil (extracte 
hidroalcoolice din plante medicinale, uleiuri eterice, acizi organici), care conțin un șir 
de substanțe biologic active (hidrocarburi ciclice și alifatice, sesquiterpene, triterpene, 
compuși fenolici și flavonici, acid oleanolic, microelemente și vitamine) ce stimulează 
secreția enzimatică digestivă a albinelor și larvelor, fortifică imunitatea albinelor, 
inhibă flora patogenă intestinală, penetrează membranele sporale ale protozoarelor și 
împiedică realizarea ciclului evolutiv al acestora.

La Varroza, Acarapioza, Brauloza, Triungulinoza și alte parazitoze, combaterea 
se efectuează prin tratamente cu acizi organici, în special, acid oxalic, acid formic, 
acid acetic, acid lactic, acid citric, precum și în combinație cu unele uleiuri eterice 
și extracte din plante medicinale. Pentru Varroa este important perioada de tratare, 
cea optimală fiind august-octombrie și primăvara timpuriu (februarie-martie). Pentru 
apicultura ecologică nu se admite tratarea acestor maladii parazitare cu preparate ce 
conțin pesticidele Amitraza și Fluvalinat, deoarece contravine normelor UE. Aceste 
pesticide poluează produsele apicole (mierea, ceara, polenul) și prezintă pericol nociv 
pentru sănătatea umană.

Intoxicațiile la albine se tratează prin administrarea siropului de zahăr călduț 
(37oC) cu adaos de medicamente naturale bazate pe extracte din plante medicinale 
(Protofil) în amestec cu suc natural storcat din lămâie. 

Galerioza (fluturul de găselniță) se combate cu mijloce nepoluante, prin: folosirea 
capcanelor luminoase, cu clei și atractanți pentru atragerea adulților și capturarea lor; 
utilizarea aparatelor electrice antiinsecte, care acționează prin lumină ultravioletă și 
electrocutare; îndepărtarea fagurilor puternic atacați și supunerea acestora topirii la 
temperaturi înalte; la fagurii mai puțin atacați se deschid galeriile de căselniță cu un 
instrument ascuțit, se distrug și se îndepărtează manual (cu penseta) larvele, pănzele și 
gogoșile parazitului pentru a permite albinelor să curățe și să refacă celulele cerifere 
deteriorate. În cazul depozitelor cu faguri atacați: se îndepărtează fagurii atacați, iar 
restul fagurilor se supun dezinfecției cu acid acetic glacial într-un spațiu ermetic închis; 
se efectuează un tratament termic al fagurilor prin congelare timp de 3 ore pentru 
distrugerea larvelor și ouălor; tratarea fagurilor cu bioxid de sulf într-un spațiu ermetic 
închis, cu repetare la 2-3 săptămâni.

Furnicile se combat prin: ridicarea și menținerea stupilor la o înălțime de cel puțin 
40 cm de la sol; cosirea ierbii din jurul stupului pentru a evita cățărarea furnicilor 
pe iarbă și pătrunderea lor în stup; utilizarea frunzelor de pelin sau pătrunjel așezate 
lângă suporții stupului, care au un efect formicido-fug; utilizarea vaselinei de motor 
sau a produselor petroliere întroduse în recipiente de tablă (cutii de conserve sau alte 
recipiente) amplasate sub suporții stupului pe perioada de activitate a furnicilor.

Viespile și Lupul albinelor se combat prin: utilizarea capcanelor specifice; 
depistarea și distrugerea prin ardere a cuiburilor acestora. Este interzisă folosirea 
oricăror substanțe chimice pentru combaterea viespilor.

Păsările insectivore (Prigoria, Ciocănătoarea, Albinețul, Pițigoiul etc.) se 
combat prin: îndepărtare cu ajutorul sunetelor emise de răpitoarele acestora sub formă 
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de înregistrare sonoră; folosirea unor dispozitive de emitere a ultrasunetelor care 
îndepărtează păsările respective din zona de amplasare a acestora; utilizarea capcanelor 
de rozătoare; îmbrăcarea stupului pe timp de iarnă într-o cușcă protectoare din plasă 
metalică cu secțiunea ochiului de 1 cm, distanțată de exteriorul scândurei de stup din 
toate părțile la 10 cm.

Șoarecii (Mus musculus, Mus aparius, Mus silvestricus) și șobolanii (Ratus sp.) 
se combat prin: instalarea grilelor antișoareci la urdiniș în perioada de toamnă, când 
activitatea familiei se diminuează, moment când se recomandă și micșorarea urdinișului; 
instalarea capcanelor de rozătoare; îmbrăcarea stupului într-o cușcă protectoare din 
plasă metalică cu secțiunea ochiului de 1 cm.  

4. Creșterea direcționată a reginelor de prăsilă.
Pentru practicarea apiculturii organice este necesar ca fiecare familie de albine 

să fie completată cu o regină de prăsilă de origine cunoscută, robustă, de prolificitate 
înaltă. La creșterea reginelor de prăsilă este important aplicarea metodelor eficiente 
ce asigură obținerea reginelor sănătoase și dezvoltate. În acest scop, de către noi au 
fost elaborate și propuse metode noi, care asigură eficiența sporită de creștere dirijată 
a reginelor [14, 26].Esența acestor metode constă în modul specific de organizare a 
familiei starter pentru inițierea creșterii larvelor în portbotce și de formare specifică a 
nucleelor de împerechere a reginelor. Pentru organizarea familiilor starter sunt alese 
familii sănătoase, puternice și cu multă albină tânără. Din acestea sunt scoase reginele 
(sunt orfanizate) cu 1-2 faguri cu puiet și albine de acoperire, făcându-se un roi aparte. 
Restul fagurilor, din fiecare familie aparte, sunt scuturate de albină în corpuri separate 
de stup, în care se formează familia starter. Pentru fiecare familie, cantitatea de albină 
pe interval de ramă (incluzând ramele portbotce) este în aceste corpuri de stup cel puțin 
dublă și constituie pentru rama Dadant nu mai puțin de 500 g. Peste cel puțin 3 ore, în 
acești stupi sunt întroduși câte 2 faguri cu hrană (miere și păstură), 2 faguri cu puiet 
căpăcit și o ramă protbotce cu larve transvazate. Pe o ramă portbotce se întroduc 55-65 
de larve transvazate. Durata de creștere a larvelor pe portbotce în familia starter este de 
24 de ore, după care, aceasta (portbotca) este scoasă și permutată în familia crescătoare 
finisoare. 

Cercetările științifice au demonstrat că, aplicarea modalității propuse la formarea 
familiei starter pentru creșterea dirijată a reginelor, contribuie la creșterea evidentă, 
comparativ cu familiile formate prim modul tradițional, a gradului de acceptare a 
larvelor de 2,5 ori (td=25,5; P<0,001) și a randamentului de obținere a reginelor de 2,9 
ori (td=28,6; P<0,001).Nucleele de împerechere a reginelor care au fost crescute dirijat, 
sunt populate cu albine lucrătoare tinere (până la 10 zile). Aceasta permite sporirea ratei 
de acceptare a mătcilor cu 27,3% și a ratei de întoarcere cu succes din zborul nupțial al 
acestora cu 32,6%.

5. Polenizarea cu albine a culturilor agricole entomofile.
Numeroasele cercetări în domeniul polenizării culturilor agricole au demonstrat 

că,  polenizarea liberă (încrucişată) a culturilor pomicole cu participarea insectelor, 
aduce un aport de 20–150 % la producţia totală. La floarea-soarelui acest aport poate 
ajunge și la 300-500%. Pe lângă aceasta, calitatea fructelor şi seminţelor rezultate din 
florile polenizate entomofil este cu, cel puţin, 10-20% mai superioară celor produse din 
flori polenizate fără insecte. Pomii cu florile slab polenizate de către insecte, produc 
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fructe cu forma afectată, mai puţin dulci şi cu puţine seminţe. Potrivit unor informații, 
în SUA 33% dintre alimentele consumate în această ţară provin din plante polenizate 
de către insecte, dintre care 75-90% albine, iar valoarea totală a culturilor şi mărfurilor 
la care albinele contribuie prin polenizare se ridică la suma de aproximativ 19 miliarde 
de dolari. 

În acest context, ca rezultat al cercetărilor, de către noi au fost elaborate și propuse 
pentru apicultori și cultivatorii agricoli căteva tehnici (metode) de polenizare dirijată 
cu albine a culturilor pomicole de prun și măr [20], precum și a florii-soarelui [24, 21]. 

5.1. La polenizarea pomilor de prun și măr.
Pentru polenizarea saturată a livezilor de prun și măr, încărcătura cu albine trebuie 

să constituie cel puțin 3 familii/ha. Fiecare familie trebuie să aibă cel puțin 7 intervale 
de rame cu albină. Stupii cu familiile de albine sunt amplasați în interiorul livezii  între 
rândurile pomilor, în şir, la o distanţă de 100 m unul de altul şi peste fiecare al 7-lea 
rând de pomi. În toate sectoarele livezii,  stupii cu familiile de albine sunt amplasaţi 
la începutul perioadei de înflorire în toi a pomilor şi reţinuţi cel puțin 6 zile, după ziua 
amplasării. Pentru accelerarea procesului de obişnuire a albinelor cu mireazma florilor 
de pomi şi mărirea intensităţii de zbor, toate familiile de albine amplasate la polenizare, 
sunt hrănite zilnic pe întreaga perioadă de polenizare, cu sirop de zahăr de 50 %, în 
amestec cu infuzie de flori, proaspăt colectate de pe pomii respectivi, în cantitate de 50 
g flori la 1 litru de sirop. Amestecul este administrat câte 50 ml la fiecare interval de 
rame cu albină.

A fost constatat că, polenizarea dirijată cu albine a livezilor de prun și măr 
prin tehnica (metoda) propusă asigură creșterea semnificativă, comparativ metoda 
tradițională de polenizare, a frecvenţei vizitei albinelor la flori - de 2,3-2,4 ori, a 
intensităţii de zbor a albinelor cu ghemotoace de polen - cu 23,1 – 24,5 %,  a cantităţii 
de polen colectat – cu 46,2-57,4 %, a gradului de fertilizare a florilor - de 2,1-2,2 ori și, 
ca rezultat, a creșterii semnificative a recoltei fructelor de cel puțin 1,5-2,0 ori. 

5.2. La polenizarea florii-soarelui. 
La polenizarea dirijată a florii-soarelui, încărcătura cu albine trebuie să constituie 

cel puțin 4 familii/ha. Fiecare familie trebuie să aibă cel puțin 7 intervale de rame 
cu albină.  Stupii cu familiile de albine sunt amplasate într-un șir în jurul lanului la 
toate cele patru laturi, la o distanță proporțională unul de altul. Distanța dintre stupi se 
calculează prin împărțirea lungimii totale a perimetrului din jurul lanului la numărul de 
stupi amplasați. Cercetările noastre [21, 24] au demonstrat că, polenizarea dirijată cu 
albine a culturii floarea-soarelui după metoda propusă asigură creșterea masei totale a 
semințelor (recoltei) cu 21,3-36,3% - comparativ cu metoda tradițională și, de 3,6-8,4 
ori – comparativ cu polenizarea izolată.

Concluzii
1. Pentru asigurarea conformității mediului ambiant la exigențele apiculturii 

organice este necesară testarea florilor melifere, sau a polenului colectat de albine, 
la conținutul reziduurilor celor mai des răspândiți și mai periculoși poluanți, cum 
sunt metalele grele (Pb, Cd) și pesticidele (I.Ocl. - Fipronil, Spirodiclofen; I.Of. - 
Azoxistrobin, Carbendazim, Dimetoat, Clorpirifos; I.N. - Imidacloprid, Tiacloprid, 
Tiametoxam, Clotianidin; I.P. - Tau-fluvalnat, Deltametrin, Cipermetrin, Piretrin; F.T. - 
Bitertanol, Fenhexamid, Difenoconazol, Mepanipirim, Ciprodinil; F.Dcb. - Ciprodinil; 
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Ac. - Amitraza; Erbicide - Glifosat, Sulfosulfurol, Amidosulfuron, Amitrol, Petoxamid, 
Pendimetalin).  

2. Fortificarea puterii familiilor de albine și capacității lor productive pentru 
apicultura ecologică se asigură prin metode inovative de alimentație organică în 
perioadele deficitare de cules în natură cu suplimente nutritive de origine organică.

3. Conversia apiculturii tradiționale în cea organică necesită ajustarea 
infrastructurii logistice a stupinei la exigențele normelor UE, conform regulamentelor 
și directivelor CE: nr. 1881/2006, nr. 834/2007, nr. 889/2008, nr. 834/2009, nr. 271/2010 
și nr. 392/2013, precum și Legii Republicii Moldova nr. 115 din 2005 cu privire la 
producția agroalimentară ecologică și Reglementării tehnice „Producția agroalimentală 
ecologică și etichetarea produselor agroalimentare ecologice”, aprobată prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1078 din 2008. 

4. Familiile de albine din stupinele ecologice se completează cu regine sănătoase 
și viguroase, crescute direcționat prin metode de selecție organică, bazate pe fortificarea 
imunității și rezistenței la boli, creșterea prolificității reginelor și capacității coloniei de 
acumulare în cuib a producțiilor apicole.

5. Apicultura organică are impact pozitiv nu doar la obținerea produselor apicole 
bio, ci și la creșterea semnificativă a recoltei culturilor agricole entomofile, precum și 
producerea produselor agricole ecolocice.
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