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CONŢINUTUL METALELOR GRELE ÎN MIERE ŞI PROPOLIS
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Rezumat
Scopul acestei lucrări a fost determinarea reziduurilor de metale grele precum sunt Pb, 
Cd şi Cu în miere şi propolis, în diferite zone ale republicii Moldova, cu diferit impact 
antropic. Pentru aceasta, au fost selectate 4 zone de cercetare (zona forestieră, zona 
agricolă, zona transport auto şi zona industrială) unde au fost amplasate câte 12 familii de 
albine. În perioada 2012-2013 în luna mai şi iunie, de la fiecare familie au fost colectate 
câte 10g de produs apicol cercetat. Analiza cantitativă a metalelor grele studiate în 
produsele apicole a fost efectuată folosind metoda Spectrometriei de Absorbţie Atomică 
cu atomizare termică (GFASS). A fost constatat, că conţinutul MG în miere şi propolis 
depinde de specificul zonei amplasării stupinei. Rezultatele cercetărilor au depistat, 
prezenţa MG cercetate în toate probele de miere analizate, cu excepţia de Cd, care nu 
a avut valori detectabile. Cel mai mare conţinut de Pb şi Cu în miere a fost înregistrat 
în zona industrială (0,162 ± 0,021 şi 0,481 ± 0,055 mg/kg), iar cel mai mic conţinut - 
în zona forestieră (0,017 ± 0,002 şi 0,031 ± 0,003 mg/kg). A fost constatată prezenţa 
MG şi în probele de propolis cercetate. Cel mai mare conţinut de Pb şi Cd în propolis 
a fost înregistrat în zona industrială (9,23 ± 1,08 şi 0,402 ± 0,055 mg/kg), iar cel mai 
mic conţinut în zona forestieră (2,28 ± 0,44 şi 0,038 ± 0,002 mg/kg). Cel mai mare 
conţinut de Cu în propolis a fost înregistrat în zona transport auto (6,74 ± 0,33 mg/kg), 
iar cel mai mic în zona forestieră (3,24 ± 0,26mg/kg). Concentraţiile de MG în mierea 
şi propolisul din Republica Moldova nu depăşesc LMA stabilite de normele europene şi 
internaţionale. Prin urmare, putem concluziona că produsele apicole cercetate precum şi 
zonele din care au fost culese nectarul şi propolisul nu sunt poluate cu metale grele. 
Cuvinte cheie: miere, propolis, metale grele, plumb, cadmiu, cupru.
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Introducere
Creşterea excesivă a emisiilor în atmosferă de la transport, întreprinderile industriale, 

agricultură etc., influenţează negativ mediul ambiant. Principalele surse de poluare a 
componentelor de mediu în Republica Moldova sunt emisiile provenite de la mijloacele 
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de transport, industrie şi poluarea transfrontalieră [12, 19]. Un prim rezultat al acestor 
activităţi antropice este creşterea conţinutului acestor poluanţi în sol, apă, plante şi alte 
componente ale mediului ambiant. Totodată, fiind evacuaţi în mediu, poluanţii nu rămân 
doar în zona de evacuare a lor ci, odată cu masele de aer pot fi transportaţi la distanţe 
mari. Metalele grele (MG) precum sunt: Cd, Pb, Hg, Co, Cr, Cu, Ni şi Zn cu impact 
negativ asupra mediului, sunt emise în atmosferă sub formă de praf, iar la temperaturi 
ridicate sub formă de gaze ca rezultat al arderii combustibililor şi de la diferite procese 
industriale [10]. Poluarea cu metale grele a sistemelor ecologice reprezintă o problemă 
de importanţă majoră, deoarece, odată pătrunse în lanţul trofic acestea se concentrează 
la baza fiecărui nivel trofic datorită mobilităţii slabe. Poluanţii de tip metale grele sunt 
deosebit de periculoşi prin persistenţa de lungă durată în sol, precum şi datorită preluării 
lor de către plante şi animale. Prezenţa concentraţiilor ridicate a metalelor toxice în 
sistemele ecologice, în special în cele agricole, poate cauza implicaţii serioase asupra 
sănătăţii animale şi umane. De asemenea, poate fi afectată şi situaţia economică, prin 
scăderea productivităţii biologice şi prin modificarea relaţiilor comerciale, atât pe plan 
intern cât şi extern.

În acest sens, o legătură cu cele menţionate mai sus îl are şi Apis mellifera (albina 
meliferă) cu o importanţă enormă, atât pentru menţinerea echilibrului ecosistemelor 
naturale şi antropizate, cât şi pentru rolul său economic şi social exprimat prin beneficiile 
rezultate din polenizarea dirijată a culturilor agricole şi valorificarea produselor apicole 
(polen, miere, propolis, ceara) oferite.

Aproape, toate componentele de mediu (solul, apa, aerul, vegetaţia) sunt vizitate 
de albina meliferă, ca rezultat o gamă vastă de produse (polen, nectar, propolis, apă) 
sunt aduse în stup şi, odată cu ele, şi poluanţii. Aceşti poluanţi se acumulează în corpul 
albinei (datorită activităţii vitale) şi în produsele ei (miere, polen, propolis) [14].

Materiale şi metode
Cercetările au fost efectuate în 4 zone din centrul ţării cu diferit impact antropogen: 

zona forestieră, zona agricolă , zona transport auto şi zona industrială. În calitate de 
zonă martor a fost luată zona forestieră, unde este situată stupina experimentală a 
Institutului de Zoologie, (Sectorul de Pădure nr. 21, Cantonul nr 9 al Întreprinderii 
Silvice Ghidighici, mun. Chişinău). În raza de 3 km (zborul productiv al albinei) de 
la stupină nu există surse majore de poluare, terenurile forestiere din această zonă 
constituie - 32,2%, unde predomină plantele melifere: teiul, salcâmul şi alte plante 
erbacee de pădure. Zona agricolă a fost situată la marginea localităţii Brăviceni (rnul 
Orhei). Potenţiale surse de poluare în această zonă fiind fostul depozit de pesticide 
care a fost evacuat cu 2,5 decenii în urmă, precum şi tehnica agricolă care prelucrează 
terenurile agricole, transportul de pe traseul auto Chişinău - Bălţi,. În această zonă 
prevalează terenurile arabile cu - 62,8%, după care urmează păşuni şi fâneţe cu – 
22,2%. Zona transport auto este amplasată la periferia oraşului Chişinău (şoseaua 
Balcani). Potenţialele surse de poluare în această zonă sunt: traficul intens cu peste 
1200 autovehicule într-o oră, 12 staţii de alimentare cu carburanţi, piaţa auto, Fabrica 
de asfalt „Edilitate”, Combinatul Auto, poluarea ce vine dinspre oraş etc. În zona 
menţionată prevalează terenurile intravilane 45,3%, urmată de terenurile forestiere cu 
24,9% (parcuri). Zona industrială, la fel, situată la periferia oraşului Chişinău (strada 
Industrială 14/2), întrunind cele mai multe surse poluatoare. Potenţialii poluatori în 
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această zonă fiind: transportul auto, peste 20 de staţii de alimentare cu carburanţi, 
gazele fumigene ce vin dinspre oraş, Uzina de sticlă, Fabrica de produse chimice de 
uz casnic „Agurdino”, Centralele electro-termice (CET-I, CET-II) etc. Această zonă 
este dominată de terenurile intravilane cu 63,1%, iar terenurile forestiere (parcuri mici) 
constituie numai - 13,9 %.

În fiecare din aceste zone au fost amplasate câte 12 familii de albine experimentale, 
de la care, pe parcursul a 2 ani de cercetare 2012 - 2013 în lunile mai - iunie, au 
fost colectate probe de miere şi propolis. De la fiecare familie experimentală, au fost 
prelevate prin decupare fragmente de fagure cu miere căpăcit (10g) şi depozitate în 
recipiente sterile. Probele de propolis (10g) au fost prelevate de pe ramele stupilor 
experimentali cu ajutorul daltei apicole sterile, la fel, depozitate în recipiente. Probele 
prelevate au fost transportate în laborator pentru analiză. Prepararea probelor, a constat 
în calcinarea uscată şi a transferului substanţei cenuşii în soluţie prin extracţie cu 
acid, conform standardelor în vigoare [25, 26, 27]. După carbonizare probele au fost 
mineralizate. Esenţa metodei de mineralizare a constat în descompunerea completă 
a materiilor organice prin arderea probelor, la temperaturi controlate, într-un cuptor 
electric, mărind treptat temperatura până la 450ºC, cu obţinerea de cenuşă gri. Apoi a 
avut loc extracţia. Esenţa metodei de extracţie cu acizi a constat în extragerea metalelor 
grele din cenuşă prin fierbere cu acid azotic şi acid clorhidric. Conţinutul metalelor 
grele din produsele apicole a fost determinat în laboratorul acreditat al Institutului 
de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe al Moldovei, utilizând metoda 
Spectrometriei de Absorbţie Atomică cu atomizare termică a elementelor în atomizator 
cu grafit (AAnalist 800, f. Perkin Elmer 2001) [20, 21]. Metoda se bazează pe măsurarea 
lungimii de undă a absorbţiei de rezonanţă a vaporilor atomici ai elementului, generat 
ca rezultat al atomizării electrotermice a probei în cuptorul cu grafit. 

Datele obţinute în experienţe au fost prelucrate statistic utilizând programul 
computerizat „Statistica 7”. Au fost calculate media aritmetică (M), eroarea mediei 
(m) şi deviaţia standard (Ϭ). Rezultatele cercetărilor obţinute au fost supuse analizei 
statistico - biometrice variaţionale după metodele lui Плохинский Н.A., 1969 [30]. 
A fost calculat coeficientul de certitudine (td) a diferenţelor obţinute între zonele de 
cercetare după formula:

 
în care: d= M1- M2; (diferenţa dintre mediile aritmetice); m1 - eroarea mediei  

M1; m2 - eroarea mediei M2. Ca rezultat a fost stabilit pragul de certitudine a diferenţelor 
după Student.

Rezultate şi discuţii
Conţinutul de MG în miere. „Mierea – substanţă naturală dulce produsă de albinele 

Apis mellifera din nectarul plantelor sau din secreţiile secţiunilor vii ale plantelor ori 
din excreţiile pe secţiunile vii ale plantelor, ale insectelor care se hrănesc prin sucţiune 
din plante şi pe care albinele le colectează, le transformă, combinîndu-le cu substanţe 
proprii specifice, le depozitează, le deshidratează, le adună şi le lasă în faguri pentru a 
se macera şi a se maturiza” [7].
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Pentru producerea a 0,5 kg de miere, albina meliferă trebuie să viziteze 3 - 4 
milioane de flori să colecteze şi să transporte 75 000 încărcături de nectar la colonia lor. 
Prin invertirea nectarului în miere sunt încorporate glucide, proteine, acizi, substanţe 
minerale, inclusiv metale, substanţe biologic active de origine organică, vitamine, 
antibiotice naturale, hormoni şi polen. Însă, odată cu acestea pot pătrunde şi o serie de 
substanţe contaminante cum ar fi metalele grele, pesticidele etc.

În general, potrivit informaţiilor unor cercetări [9, 2], prezenţa metalelor în mierea 
de albine depinde de originile botanice ale mierii, de tipul solului şi de activităţile 
antropice care au loc în zona respectivă a mediului dat.

Conţinutul de Pb în miere. În urma analizelor efectuate, am constatat faptul, că 
conţinutul de Pb în probele de miere analizate variază în funcţie de an şi este în legătură 
foarte strânsă cu specificul zonei în care a fost amplasată stupina (tab. 1). Prezenţa 
Pb, a fost constatată în toate probele de miere analizate, în ambii ani de cercetare, 
variind de la minim - 0,008 mg/kg (zona forestieră), până la maxim 0,311 mg/kg (zona 
industrială).

Tabelul 1. Conţinutul de Pb în miere, mg/kg.

Denumirea 
zonei experimentale

Concentraţia 
medie, M ± m Min - max

Diferenţa faţă de 
zona forestieră td P

d  %

anul 2012
Zona forestieră 0, 017 ± 0,002 0,008 - 0,029 - - - -
Zona agricolă 0,023 ± 0,002 0,013 - 0,038 0,006 35,9 2,68 < 0,05
Zona transport auto 0,138 ± 0,010 0,076 - 0,190 0,121 711,7 7,50 < 0,001
Zona industrială 0,162 ± 0,021 0,084 - 0,311 0,145 852,9 6,90 < 0,001

anul 2013
Zona forestieră 0,015 ± 0,001 0,009 - 0,022 - - - -
Zona agricolă 0,019 ± 0,002 0,009 - 0,033 0,004 26,6 1,78 < 0,1
Zona transport auto 0,133 ± 0,013 0,083 - 0,214 0,118 786,6 9,07 < 0,001
LMA, UE* max. 0,20 - - - - -
LMA, FAO/OMS** max. 0,20 - - - - -
LMA, MD*** max. 0,20 - - - -

Remarcă: *UE Standard (European Honey Directive of the European Honey 
Commission) : ** International Standard (Codex Alimentarius Standard of F.A.O./
O.M.S Commission): ***Directiva 2001/110/CE A Cosiliului din 20 decembrie  
2001 privind mierea.

În anul 2012 de cercetare, concentraţiile medii de Pb din probele de miere din 
zona industrială (0,162 ± 0,021 mg/kg) şi zona transport auto (0,138 ± 0,010 mg/kg), 
au fost semnificativ mai mari, în comparaţie cu zona forestieră (0,017 ± 0,002 mg/kg), 
respectiv, cu 0,145 şi 0,121 mg/kg sau 852,9 %  şi 711,7 % (td = 6,90 - 7,50; P < 0,001). 
O diferenţă cu mult mai mică comparativ cu zonele industrială şi transport auto, a fost 
constată la conţinutul de Pb în mierea extrasă din zona agricolă, fiind mai mare faţă de 
zona forestieră cu 0,006 mg/kg sau 35,9 % (td = 2,68; P < 0,05).
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O situaţie similară a fost constatată şi în anul 2013, în care concentraţia de Pb 
în mierea din zona transport auto (0,133 ± 0,013 mg/kg), a fost semnificativ mai 
mare, comparativ cu cea din zona forestieră (0,015 ± 0,001 mg/kg) cu 0,118 mg/kg 
sau 786,6 % (td = 9,07; P < 0,001). Concentraţia de Pb în miere din zona agricolă, 
a avut doar o tendinţă de a fi mai mare comparativ cu zona de fond cu 0,004 mg/kg  
sau 26,6 % (td = 1,78; P < 0,1).

Prin urmare, din rezultatele cercetărilor putem concluziona că probele de miere, 
extrase din zonele mai afectate ecologic, precum sunt zona industrială şi zona transport 
auto, care sunt permanent expuse traficului auto şi emisiilor industriei au un nivel al 
concentraţiei de Pb mai mare decât în zonele izolate cum sunt zona forestieră.

Ţinem să menţionăm faptul, că nici în una din zonele cercetate de noi, concentraţiile 
medii de Pb în miere nu prezintă valori mai mari decât LMA stabilită de standardele 
UE, şi F.A.O. de 0,20 mg/kg, fiind departe şi de limitele stabilite de standardele ruseşti 
Сан ПиH de 1,0 mg/kg .

Cercetări asemănătoare, au fost efectuate de cercetătorii din mai multe ţări. Spre 
exemplu, cercetătorii români [24], în urma analizei Pb în probele de miere din diferite 
regiuni ale României, au înregistrat concentraţii medii de 0.1209± 0.0445 mg/kg în 
zonele nepoluate şi concentraţii de 0.1907 ± 0.0437 mg/kg în zone poluate. Ţinem 
să menţionăm, că prin "zone poluate" autorul subînţelege amplasarea stupinei în 
apropierea traficului auto intens şi întreprinderilor industriale. Rezultatele cercetărilor 
noastre sunt în concordanţă cu rezultatele multor alţi cercetători [2, 5], care au depistat 
concentraţii mai sporite de metale grele în mierea colectată din zonele industrial poluate 
şi concentraţii mai scăzute în zonele nepoluate.

Conţinutul de Cd în miere. Cercetările din anii 2012 - 2013, privind reziduurile 
de Cd în probele de miere din zonele forestieră, agricolă, transport auto şi industrială, 
nu au demonstrat concentraţii de nivelul detectabil (< 0,001 mg/kg). Normele stabilite 
de standardele UE şi cele internaţionale F.A.O. privind conţinutul de Cd în miere fiind 
de 0,02 mg/kg.

Asemenea cercetări, au fost efectuate de cercetătorii din România [24], care au 
constatat concentraţii medii de Cd în miere de 0.0103 ± 0.0027 mg/kg în zonele 
nepoluate şi concentraţii de 0.0167± 0.0012 mg/kg în zonele poluate din apropierea  
traseului auto şi instalaţiilor industriale. Datele acestor autori, privind concentraţia de 
Cd în miere au fost cu mult mai mari în comparaţie cu rezultatele înregistrate în zonele 
cercetate de noi, dar de asemenea, nu depăşeau limita maxim admisibilă stabilită de 
normele UE.

Conţinutul de Cu în miere. Rezultatele cercetărilor, în ambii ani de studiu, au 
demonstrat prezenţa Cu în toate probele de miere analizate, variind de la minim 0,017 
mg/kg (zona forestieră), până la maxim 0,818 mg/kg (zona industrială), (tab 2).

 Astfel, în anul 2012, concentraţia medie de Cu în probele de miere din zonele 
industrială (0,481 ± 0,055 mg/kg) şi transport auto (0,292 ± 0,041mg/kg) , depăşea 
nivelul în mierea extrasă din zona forestieră (0,031 ± 0,003 mg/kg), respectiv, cu 0,450 
şi 0,261 mg/kg sau de 12,3 şi 9,4 ori (td = 8,33 şi 6,37; P < 0,001). Diferenţe mai mici 
au fost înregistrate între mierea din zona agricolă (0,164 ± 0,030 mg/kg) şi cea din zona 
martor (forestieră) care constituiau 0,133 mg/kg sau de 320,5 % (td = 4,43; P < 0,001).
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Tabelul 2. Conţinutul de Cu în miere, mg/kg.

Denumirea               
zonei experimentale

Concentraţia 
medie,
M ± m

Min - max
Diferenţa faţă de     
zona forestieră td P

d %
anul 2012

Zona forestieră 0,031 ± 0,003 0,017 - 0,052 - - - -
Zona agricolă 0,164 ± 0,030 0,080 - 0,411 0,133 320,5 4,43 < 0,001
Zona transport auto 0,292 ± 0,041 0,091 - 0,494 0,261 841,9 6,37 < 0,001
Zona industrială 0,481 ± 0,055 0,207 - 0,818 0,450 1450,6 8.33 < 0,001

    anul 2013
Zona forestieră 0,039 ± 0,004 0,019 - 0,068 - - -
Zona agricolă 0,242 ± 0,043 0,092 - 0,562 0,203 520,5 4,71 < 0,001
Zona transport auto 0,359 ± 0,047 0,144 - 0,553 0,320 820,5 6,78 < 0,001
LMA, EU max. 0,50 - - - - -
LMA, FAO/OMS max. 0,50 - - - - -
LMA, MD max. 0,50 - - - - -

O situaţie similară, a fost constatată şi în anul 2013 de cercetare, în care concentraţia 
de Cu în probele de miere din zonele transport auto (0,359 ± 0,047 mg/kg) şi cea 
agricolă (0,164 ± 0,030 mg/kg), a fost semnificativ mai mare, comparativ cu cea din 
zona forestieră (0,039 ± 0,004 mg/kg), respectiv cu 0,320 şi 0,203 mg/kg sau de 9,2 şi 
6,2 ori (td = 6,78 şi 4,71; P < 0,001).

Concentraţiile mai sporite de Cu din zonele industrială şi transport auto pot fi 
explicate prin degajările surselor industriale şi a unor terenuri agricole din raza zborului 
productiv al albinelor

În ambii ani cercetaţi, nici una din concentraţiile medii de Cu în miere, nu depăşea 
limitele impuse de Comisia Europeană (European Honey Directive of the European 
Honey Commission) [8] şi cea Internaţională (Codex Alimentarius Standard of F.A.O. 
/ O.M.S Commission) [7], care sunt de maxim 0,50 mg/kg.

Cercetări asemănătoare, au fost efectuate şi de cercetătorul rus, Ефимеко, în anul 
2012 care a înregistrat concentraţii de Cu în miere de la 0,058, până la 0,096 mg/kg 
[28]. Alte cercetări din Rusia [31] au înregistrat concentraţii mult mai mari, de la 1,10, 
până la 1,90 mg/kg în probele de miere, depăşind standardele UE şi F.A.O. de 2 - 4 
ori, după care s-ar putea face concluzii că autorii au cercetat mierea obţinută din zonele 
puternic poluate. 

Schema nivelului de acumulare a metalelor studiate în probele de miere din diferite 
zone de cercetare este reprezentată în succesiunea: Cu > Pb > Cd. Diagrama construită 
în baza concentraţiilor obţinute poate fi vizualizată în figura 1.

Mai mulţi cercetători [31, 15], nu consideră mierea un bun marker în poluarea 
locală cu metale grele. Aceasta se explică, în primul rând, prin aceia că albina meliferă 
posedă capacităţi excepţionale de filtrare şi acumulare a contaminaţilor în corpul ei. Pe 
lângă aceasta, mierea pe parcursul depozitării şi maturizării în alveolele fagurelui, este 
supusă unor procese biologice de fermentare, transformare, conservare, iar concentraţia 
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metalelor grele este mult modificată (denaturată) comparativ cu produsele-predecesoare 
culese din natură. 

Fig. 1. Conţinutul mediu de Pb, Cd şi Cu în miere din diferite zone de cercetare.

Generalizând rezultatele, putem constata faptul, că în ambii ani de cercetare, cea 
mai mică concentraţie de metale grele a fost înregistrată în mierea extrasă din zona 
forestieră, şi cea mai mare concentraţie a acestor metale a fost constatată în cea 
extrasă din zonele industrială şi transport auto. Nici una din concentraţiile medii de 
MG în probele de miere analizate, nu au depăşit limitele impuse de standardele UE 
şi F.A.O., prin urmare, utilizând mierea în calitate de bioindicator al mediului după 
conţinutul de metale grele, putem concluziona, că nici una din zonele cercetate  
de noi nu este poluată.

Conţinutul de MG în propolis. Propolisul este un produs balsamic răşinos, colectat 
de albinele melifere de pe mugurii, frunzele şi scoarţa coniferelor, plopilor, prunilor 
şi altor plante care secretă substanţă răşinoasă. Propolisul este modificat în stup prin 
adăugarea secreţiilor salivare şi ceară [22]. Acesta este utilizat de către albine pentru 
ermetizarea stupului şi lustruirea celulelor fagurelui. [13]. Compoziţia lui chimică este 
influenţată de factorii botanici, geografici şi ecologici. În general propolisul constă din 
50% răşini şi balsamuri vegetale, 30% ceară, 10% uleiuri esenţiale şi aromatice, 5% 
polen şi 5% alte substanţe inclusiv resturi organice [6]. În general, datorită compoziţiei 
şi proprietăţilor sale, propolisul este utilizat în industria farmaceutică.

Metalele grele pătrund în propolis din sol, prin secreţia plantelor şi a substanţelor 
răşinoase, acesta fiind un proces de durată. Concomitent, plantele pot acumula 
sau prelua substanţele poluante din aer. De asemenea, albinele pot amesteca în 
propolis cantităţi de Pb şi Cd preluate din particulele gudronului de asfalt şi alte  
surse netradiţionale [31]. 

Conţinutul de Pb în propolis. În ambii ani de cercetare, a fost constatată prezenţa 
Pb în propolis în toate probele analizate, variind de la minim - 0,97 (zona forestieră), 
până la 16,73 mg/kg (zona transport auto), (tab. 3.).
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Tabelul 3. Conţinutul de Pb în propolis, mg/kg.

Denumirea zonei 
experimentale

Concentraţia 
medie, M ± m Min - max

Diferenţa faţă de 
zona martor td P

d %
anul 2012

Zona forestieră 2,28 ± 0,44 0,97 - 6,12 - - -
Zona agricolă 6,41 ± 0,75 2,44 - 10,62 4,13 181,1 4,75 < 0,001
Zona transport auto 8,11 ± 1,03 4,16 - 16,73 5,83 255,7 5,21 < 0,001
Zona industrială 9,23 ± 1,08 4,07 - 15, 24 6,95 304,8 5.99 < 0,001

anul 2013
Zona forestieră 2,85 ± 0,56 0,82 - 7,19 - - - -
Zona agricolă 5,81 ± 0,55 2,89 - 9,17 2,96 103,85 3,77 < 0,001
Zona transport auto 8,67 ± 0,95  3,47 - 13,17 5,82 204,2 5,29 < 0,001
LMA, Japan Conf. 20,0

În anul 2012 de cercetare, concentraţia medie de Pb în propolis din zona industrială 
(9,23 ± 1,08 mg/kg) şi cea transport auto (8,11 ± 1,03 mg/kg), a fost semnificativ mai 
mare, în comparaţie cu zona forestieră (2,28 ± 0,44 ), respectiv cu 6,95 şi 5,83 mg/kg 
sau cu 304,8 şi 255,7% (td = 5,99 şi 5,29; P < 0,001). La fel şi cea din zona agricolă 
(6,41 ± 0,75 mg/kg) a înregistrat o diferenţă semnificativă de 4,13 mg/kg sau 181,1 % 
(td = 4,75; P < 0,001), faţă de zona martor.

 O situaţie similară, a fost constatată şi în anul 2013, în care concentraţia de Pb 
în propolisul colectat din zona transport auto (2,85 ± 0,56 mg/kg) şi zona agricolă 
(5,81 ± 0,55 mg/kg), au fost mai ridicate în comparaţie cu cea din zona forestieră 
(2,85 ± 0,56 mg/kg), respectiv cu 5,82 şi 2,96 mg/kg sau cu 204,2 sau 103,8 %  
(td = 5,29 şi 3,77; P < 0,001).

Limita maximă de Pb în propolis nu este reglementată de normele UE. Pe când, 
Japan Propolis Conference a stabilit limita maximă pentru acest metal în propolis de 
20 mg/kg [23]. 

Comparând rezultatele obţinute de noi privind concentraţia de Pb în propolis cu 
limita stabilită de Japan Propolis Conference, observăm, că în ambii ani de cercetare 
(2012-2013), nu au fost înregistrate concentraţii poluante în probele de propolis 
colectate din zonele industrială, transport auto, agricolă şi cea forestieră, fiind în medie 
de 2,2; 2,5; 3,1; 8,8 şi respectiv de 2,3; 3,4 şi 7,0 ori mai mici decât limita stabilită  
(td = 3,77 - 5,99; P< 0,001).

Asemenea cercetări, au fost efectuate în mai multe ţări, unde concentraţia 
de Pb în propolis variază în proporţii destul de mari, de la o regiune la alta. Spre 
exemplu, propolisul din Marea Britanie conţine valori ale Pb până la - 461 mg/kg 
în apropierea zonelor industriale (UK Food Standards Agency 1995) [3], în Uruguay 
şi China, în 32% din probele de propolis analizate, a fost înregistrat nivelul de Pb în 
concentraţii mai mari de 10 mg/kg, în unele regiuni din Rusia [29] conţinutul mediu 
al Pb în propolis este de - 10,90 mg/kg, în Brazilia [1] au fost înregistrate concentraţii  
de la 19 până la 48 mg/kg.

Prezenţa concentraţiilor sporite de Pb în propolisul colectat de albine în zonele 
industrială şi transport auto este cauzat de mai mulţi factori: transportul auto a cărui 
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pondere la poluarea mediului poate constitui până la două treimi, fiind şi principalul 
poluator. O altă sursă este poluarea urbană (deşeurile, gazele fumigene emanate de 
centralele electrice, termice). În afară de factorii locali, destul de semnificativă poate fi 
şi poluarea transfrontalieră cu Pb, influenţată de ţările vecine Ucraina şi România. 

Conţinutul sporit de Pb în propolisul colectat din zona agricolă se datorează, 
în mare parte, preparatelor agrochimice prezente cândva la depozitele de chimicale 
şi reziduurile încă existente în componentele solului, gazelor de eşapament de la 
transportul auto de pe autostrada principală situată la o distanţă de 1,5 km în raza 
zborului productiv al albinelor. După Bogdanov, 2006 [2], Pb reprezintă riscul major 
de contaminare a propolisului în comparaţie cu alte metale grele. Concentraţiile sporite 
de Pb, comparativ cu alte MG, în probele cercetate, demonstrează că propolisul 
este un bun acumulator de metale. Mai mulţi cercetători au confirmat faptul că 
concentraţia metalelor grele în propolis poate fi mai mare decât în mediul ambiant. 
Aceasta se explică prin faptul că albina meliferă poate amesteca în propolis cantităţi 
de Pb din diverse surse netradiţionale (gudronul asfaltului), din aceste considerente 
propolisul nu poate servi în calitate de bioindicator al mediului ambiant. Concentraţiile 
sporite de Pb în propolisul din zonele industrială şi transport auto ne indică doar la 
faptul că acest produs apicol recoltat din zonele respective, nu poate fi utilizat în  
scopuri utile pentru om.

Conţinutul de Cd în propolis. Prezenţa Cd a fost depistată în toate probele de 
propolis cercetate, însă concentraţia acestui metal greu a fost sub limita maximă 
admisibilă de 1,0 mg/kg stabilită de normele UE (tab 4.). 

În anul 2012 de studiu, probele de propolis analizate au înregistrat concentraţii de 
la minim 0,011 până la maxim 0,735 mg/kg. Cele mai mari concentraţii medii de Cd 
în propolis, au fost înregistrate în zonele industrială (0,402± 0,055 mg/kg) şi transport 
auto (0,275 ± 0,026 mg/kg), care depăşeau nivelul în propolisul din zona forestieră 
cu 0,361 şi 0,234 mg/kg sau 880,5 sau 570,7 % (td = 6,51 şi 8,73; P < 0,001). În zona 
agricolă nivelul concentraţiei de Cd în propolis (0,054 ± 0,003 mg/kg) avea o tendinţă 
de a fi mai mare, comparativ cu zona forestieră.

Rezultate similare, au fost constatate şi în anul 2013 de cercetare. Astfel, 
concentraţia de Cd din propolisul din zona transport auto (0,150 ± 0,016 mg/kg) şi 
cea agricolă (0,046 ± 0,003 mg/kg), depăşea nivelul în propolisul colectat din zona 
forestieră (0,038 ± 0,002 mg/kg), respectiv cu 0,112 şi 0,008 mg/kg sau 294,7 şi 21,0 %  
(td = 6,95 şi 2,42; P < 0,001 şi 0,05).

Asemenea cercetări, au fost efectuate de mai mulţi cercetători, care au depistat 
diferite concentraţii de Cd în propolis. Spre exemplu, unii cercetători [4], au constatat 
concentraţii de Cd < 3mg/kg, în regiunea Opole (Franţa) [18], nivelul de acumulare al 
Cd în propolis înregistrează concentraţii de 0,218 mg/kg, iar cercetătorii ruşi [29] au 
constatat o concentraţie medie de Cd în propolis de 0,08 mg/kg.

 Principalele surse care au influenţat concentraţia de Cd în probele de propolis 
în zonele industrială şi transport auto au fost: vulcanizările anvelopelor, fabricile de 
încălţăminte, deşeurile menajere, fabrica de asfalt, praful ce se ridică de pe drumurile 
oraşului şi suburbiilor etc.

Ca rezultat al cercetărilor putem concluziona, că după concentraţiile de Cd în 
propolis, zonele cercetate de noi nu sunt poluate. Propolisul este un slab acumulator 
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de Cd, deoarece concentraţiile medii ale acestui metal sunt cu mult sub nivelul LMA, 
conform normelor în vigoare. 

Tabelul 4. Conţinutul de Cd în propolis, mg/kg.

Denumirea zonei 
experimentale

Concentraţia 
medie, M ± m Min - max

Diferenţa faţă de 
zona martor td P
d %

anul 2012
Zona forestieră 0,041 ± 0,007 0,011 - 0,092 - - - -
Zona agricolă 0,054 ± 0,003 0,036 - 0,080 0,013 31,7 1,71 < 0,1
Zona transport auto 0,275 ± 0,026 0,158 - 0,453 0,234 570,7 8,73 < 0,001
Zona industrială 0,402± 0,055 0,135 - 0,735 0,361 880,5 6,51 < 0,001

anul 2013
Zona forestieră 0,038 ± 0,002 0,011 - 0,088 - - - -
Zona agricolă 0,046 ± 0,003 0,029 - 0,061 0,008 21,0 2,42 < 0,05
Zona transport auto 0,150 ± 0,016 0,083 - 0,258 0,112 294,7 6,95 < 0,001
LMA, EU 1,0 - - - - -
LMA, MD 1,0 - - - - -

Conţinul de Cu în propolis. Prezenţa Cu, a fost depistată în toate probele de 
propolis analizate, variind de la minim 1,48 mg/kg în zona forestieră, până la maxim 
9,02 mg/kg în zona transport auto, însă nici una din concentraţiile medii din zonele 
cercetate nu depăşesc limitele maxime admisibile (tabelul 5.).

Tabelul 5. Conţinutul de Cu în propolis, mg/kg.

Denumirea zonei 
experimentale 

Concentraţia 
medie,
M ± m

Min - max
Diferenţa faţă de 

zona martor    td  P
   d %

anul 2012
Zona forestieră 3,24 ± 0,26 1,48 - 5,31 - - - -
Zona agricolă 4,37 ± 0,31 2,89 - 6,20 1,13 34,8 2,79 < 0,01
Zona transport auto 6,74 ± 0,33 5,05 - 9,02 3,53 208,0 8,40 < 0,001
Zona industrială 5,12 ± 0,36 2,99 - 7,34 1,88 58,0 4,23 < 0,001

anul 2013
Zona forestieră 4,46 ± 0,56  2,46 - 8,32 - - - -
Zona agricolă 5,38 ± 0,34 4,01 -7,83 0,92 20,62 1,40 < 0,1
Zona transport auto 6,08 ± 0,36  3,71 - 8,22 1,62 36,3 2,43 < 0,05
LMA, Сан ПиH * 15 - - - - -

 Remarcă. *Normele UE şi MD nu reglementează conţinutul de Cu în propolis 

Analizând rezultatele, observăm, că concentraţiile de Cu în propolis variază 
în funcţie de an şi depinde de specificul zonei în care a fost amplasată stupina. În 
anul 2012 de cercetare, cele mai mari concentraţii medii de Cu au fost depistate în 
zona transport auto - 6,74 ± 0,33 mg/kg cu o depăşire de 3,53 mg/kg faţă de zona 
forestieră (td = 8,40; P < 0,001). Valori ceva mai mici de concentraţie a Cu au fost 
înregistrate în propolisul colectat din zona industrială (5,12 ± 0,36 mg/kg), fiind mai 
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mari comparativ cu cele ale propolisului din zona forestieră cu 1,88 mg/kg sau 58,0 %  
(td = 4,23; P < 0,001). Propolisul colectat din zona agricolă avea o concentraţie de Cu 
(4,37 ± 0,31mg/kg) mai mare faţă de cel din zona forestieră cu 1,13 mg/kg sau 34,8 % 
(td = 2,79; P < 0,01). Principală sursă de Cu în această zonă fiind preparatele ce conţin 
Cu utilizate de agricultori la tratamentul culturilor de viţă de vie, livezi şi legume.

O situaţie similară a fost constatată şi în anul 2013, unde concentraţia de Cu 
în probele de propolis din zona transport auto şi cea agricolă a fost mai mare în 
comparaţie cu zona forestieră, respectiv cu 1,62 şi 0,92 mg/kg sau 36,6 şi 20,62 %  
(td = 2,43 şi 1,40; P < 0,05 şi 0,1).

Cercetări asemănătoare au fost efectuate şi de cercetătorii francezi [18], care au 
constatat concentraţii de Cu în propolis de 7,12 mg/kg, iar cei spanioli [3], au depistat 
concentraţii medii de 3,45 ± 0,68 mg/kg.

Prin urmare, nivelul conţinutului de Cu în propolisul cercetat de noi este în 
concordanţă cu nivelurile concentraţiilor depistate de mulţi alţi cercetători în domeniu.     
Generalizând concentraţiile de Cu în propolis putem concluziona că nici una din zonele 
evaluate de noi nu este poluată cu metalul greu Cu, deoarece concentraţiile acestuia nu 
depăşesc normele standardelor oficiale. Schema nivelului de acumulare a metalelor 
grele studiate în probele de propolis este reprezentată în felul următor: Pb > Cu > Cd. 
Mai evident conţinutul de MG în propolis poate fi vizualizat în figura 2.

Fig. 2. Conţinutul mediu de Pb, Cd şi Cu în propolis din diferite zone de cercetare.

Generalizând rezultatele, putem afirma faptul, că gradul de concentraţie a MG în 
propolis variază de la o zonă la alta, în dependenţă de mai mulţi factori, aceasta fiind 
constatată de mai mulţi cercetători. În ambii ani de cercetare, cele mai mari concentraţii 
de MG în propolis au fost depistate în probele din zonele industrială, aceste fiind 
influenţate de poluarea urbană şi existenţa fabricii de asfalt.

 În ambii ani de cercetare, în nici una din zonele cercetate nu au fost înregistrate 
concentraţii poluante de metale grele (Pb, Cd şi Cu) în probele de propolis colectate. 
Generalizând rezultatele cercetărilor putem conclude că, după conţinutul de MG în 
miere şi propolis, zonele cercetate de noi nu sunt poluate, deoarece conţinutul acestora 
nu depăşeşte LMA conform normelor în vigoare.
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Concluzii
1. A fost stabilit, că concentraţia MG în miere şi propolis este în dependenţă

de impactul antropic din zonele de amplasare a familiilor de albine. Cele mai mici 
concentraţii de MG au fost înregistrate în probele de miere, iar cele mai mari concentraţii 
în probele de propolis.

2. Cel mai mare conţinut de MG atât în miere, cât şi în propolis a fost înregistrat
în zonele industrială şi transport auto, iar cel mai mic conţinut - în zonele forestieră şi 
agricolă.

3. În toate zonele de cercetare, conţinutul de MG în miere nu au depăşit limitele
maxime admisibile (LMA) stabilite de normele europene şi mondiale.
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