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NECESARUL ÎN AMIOACIZI PENTRU CREȘTEREA ȘI 
DEZVOLTAREA FAMILIILOR DE ALBINE
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Rezumat
Pentru o creştere şi dezvoltare normală familiile de albine au nevoie de o nutriţie echilibrată 
în aminoacizi esenţiali şi funcţionali. Necesarul în aminoacizi variază în dependenţă de 
vârsta albinelor, fiind mai mare pentru albinele tinere. Preferinţele în anumiţi aminoacizi 
sunt cauzate de menţinerea diverselor funcţii ale organismului albinelor şi de activitatea 
lor socială. De asemenea, aminoacizii au un rol esenţial în formarea motivaţiei nutriţionale 
şi în colectarea selectivă a polenului de la diverse surse florale, care reprezintă principala 
sursă de aminoacizi. Conţinutul şi coraportul aminoacizilor esenţiali şi funcţionali în 
hrana proteică determină preferinţele şi accesibilitatea acesteia pentru albine şi stau la 
baza prospecţiunii furajelor proteice, care tot mai des se aplică în practica apicolă pentru 
a suplini deficitul de aminoacizi, în cazul lipsei sau insuficienţei polenului în natură.  
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Necesităţile familiei de albine în anumite substanţe nutritive, variază în funcție de 
nivelurile de organizare socială a albinelor, și depinde de anotimpurile anului. Se ştie 
că pentru familiile de albine sunt primordiale hrănirile de toamnă cu sirop dulce din 
zahar, pentru a supravieţui condiţiilor de iarnă şi hrănirile de primăvară devreme, care 
sunt necesare pentru restabilirea şi fortificarea familiei de albine după iarnă şi creşterea 
productivităţii acesteia în perioada culesului activ. Anume hrănirile de primăvară 
devreme trebuie să fie bogate în proteine, care sunt absolut necesare pentru creşterea şi 
dezvoltarea puietului, duratei şi calităţii de viaţă a albinelor lucrătoare [2, 3, 7, 14]. De 
asemenea, hrana bogată în proteine în această perioadă este benefică sănătăţii albinelor 
şi capacităţii de a rezista infecţiilor şi paraziţilor [1]. 

Proteinele sunt necesare ca sursă de aminoacizi ce se reutilizează în procesele 
biosintetice ale organismului albinei. În multiple cercetări s-a stabilit că cerinţele 
albinelor în proteine depinde de vârstă: pentru larve sunt necesare 40 de mg pe zi 
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[13], iar pentru albinele lucrătoare – 0,68 mg pe zi [3, 16]. De asemenea, albinele 
tinere consumă mai mulţi aminoacizi esenţiali, comparativ cu albinele mature, care au 
nevoie de aminoacizi preponderent pentru menţinerea funcţiilor somatice (producerea 
enzimelor, regenerarea ţesuturilor, formarea imunităţii) sau pentru reproducere [15].

Pentru creşterea şi dezvoltarea normală, albinele au nevoie de 10 aminoacizi 
esenţiali, şi anume – valina, leucina, izoleucina, treonina, metionina, lizina, arginina, 
fenilalanina, triptofanul şi histidina  (fig.1) [4]. 

Principala sursă de aminoacizi şi proteine pentru albine este polenul şi păstura. 
Păstura este pregătită de către albine prin depozitarea polenului în celulele fagului şi 
amestecarea cu nectar, fermenţi şi miere. Însă, polenul cules din diferite surse florale 
are diferite valori nutriţionale pentru albine. 

Figura 1. Necesarul (%) în cei 10 aminoacizi esenţiali pentru albine [4].

S-a demonstrat că conţinutul proteinelor și aminoacizilor în polen depinde de specia 
plantei şi poate varia între 3,8 şi 40,8 %, media fiind de 25 % [20]. Nutriţia numai cu 
un singur tip de polen, care are o cantitate nesemnificativă de proteină, nu acoperă 
cerinţele organismului albinei în aminoacizi esenţiali. În cercetările sale Schimdt şi al. 
[17, 18] au demonstrat că numai un amestec din diferite tipuri de polen are un efect 
benefic asupra dezvoltării şi performanţei familiei de albine. De exemplu, conform 
rezultatelor obţinute de către De Groot [4], albinele necesită 4 % de izoleucină din 
totalul de aminoacizi disponibili (fig. 1). Într-un singur tip de polen se conţine doar 
2 % de izoleucină, ceea ce determină consumul unei cantităţi duble de polen pentru a 
suplini necesarul acestuia, sau de a mixa diverse tipuri de polen ce conţin o cantitate 
mai mare de aminoacizi esenţiali [19]. De asemenea, aceste amestecuri poliflorale de 
polen măresc unele funcţii imune şi conferă protecţie antiseptică la albine [1]. 

Astfel aminoacizii au un rol important în formarea motivaţiei nutriţionale şi în 
colectarea selectivă a polenului de la diverse surse florale. 

Componenţa calitativă şi cantitativă a aminoacizilor din cules depinde de specia 
plantei.  S-a remarcat faptul că concentraţia maximă a unui sau altui aminoacid nu este 
identică la una şi aceiaşi plantă (tab.1).  Se consideră că speciile de plante ce conţin în 
proteinele polenului o cantitate mai mare de aminoacizi esenţiali sunt mai valoroase 
din punct de vedere nutriţional pentru albine şi, respectiv, sunt mai des vizitate de către 
acestea. 

A fost stabilit că aminoacizii din sursele nutriţionale (polen) influențează sensibilitatea 
receptorilor gustativi ai glucidelor, ai aminoacizilor propriu zis, contribuind astfel la 
formarea reflexelor condiţionate dintre calitatea hranei şi aroma acesteia [22]. 
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S-a dovedit că cei mai solicitaţi aminoacizi pentru albine sunt leucina, izoleucină 
şi valina, iar insuficienţa în unul din aceşti aminoacizi limitează dezvoltarea familiei 
de albine. Čeksterite [din 20] a stabilit că raportul lizină-arginină, precum şi conţinutul 
mare de lizină este factorul ce determină calitatea proteinei polenului cules şi preferinţele 
în anumite tipuri de polen ale albinelor. În polenul de la diverse surse florale acest 
raport variază de la 1,24 până la 1,87. De exemplu pentru florile de salcâm acest indice 
constituie – 1,38, iar pentru florile de rapiță – 1,84. 

Tabelul 1. Conţinutul comparativ al unor aminoacizi (mg/g s.u.) în polenul de flori 
(după Szezesna, 2006).

Aminoacizi Polenul din sursele florale:
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Esenţiali 
Valina 11,93 9,81 10,70 11,79 11,60 13,2
Leucina 16,09 18,80 21,49 22,26 23,10 12,0
Izoleucina 10,23 8,82 8,92 9,88 9,72 9,2
Treonina 9,62 9,53 12,50 11,65 11,44 14,4
Metionina 2,65 3,33 4,30 4,16 4,52 0,1
Lizina 14,22 14,19 20,23 21,14 16,19 5,0
Arginina 9,45 8,80 11,00 11,26 10,72 3,6
Fenilalanina 10,24 9,71 10,75 11,46 11,08 7,9
Histidină 4,63 6,16 5,35 5,57 5,72 3,3
Triptofanul* 2,0

Neesenţiali
Alanina 11,47 10,41 12,61 12,94 12,54 16,0
Cisteina 3,4
Tirozină 5,20 4,77 5,87 5,62 5,85 5,8
Glicina 9,76 9,58 11,47 12,76 10,79 10,5
Prolina 24,97 28,79 28,02 26,98 19,18 17,3
Serina 10,43 11,43 13,27 14,20 11,94 31,9
Acid aspartic 24,85 21,52 25,45 30,22 27,01 16,2
Acid glutamic 26,43 22,47 26,89 29,25 27,90 20,5

Notă: Cu câmp întunecat este marcat conţinutul maxim de aminoacid.
Din datele obţinute de către unii autori s-a determinat, că în polen cel mai mare 

procent din conţinutul total de aminoacizi revine acidului aspartic, acidului glutamic şi 
prolinei, iar dintre aminoacizii esenţiali – leucinei şi lizinei [20].

Unii cercetători consideră că acidul glutamic este important pentru formarea 
memoriei olfactive la albine [12], iar amina acidului glutamic – glutamina serveşte drept 
„combustibil” pentru celulele care se divid şi este considerat „condiţionat esenţial” în 
cazurile de stres metabolic [11].
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S-a dovedit că leucina, izoleucina şi valina intensifică procesul de sinteză a 
proteinelor [10]. Pe de altă parte s-a demonstrat că pentru albine leucina şi izoleucina 
sunt aminoacizii-cheie în formarea proteinelor hemolimfei şi reglează echilibrul 
funcţional al glandelor cu secreţie internă. De rând cu valina, leucina şi izoleucina 
au un rol important în trecerea de la stadiu de larvă la cel de pupă. De asemenea, 
valina este esenţială în funcţionalitatea sistemului nervos [13]. În unele surse de polen 
și suplimente proteice cum ar fi zerul se conţine o cantitate mai mare de metionină şi de 
histidină. Se cunoaşte că metionina participă activ în reglarea metabolismului proteic 
şi lipidic, şi la neutralizarea substanţelor toxice, iar histidina este deosebit de necesară 
puietului în creştere [13]. Totodată, în rezultatul decarboxilării histidina se transformă 
în histamină, care este o parte componentă a veninului de albine [4]. Triptofanul, deși 
se găseşte în polen sub formă de urme, de rând cu participarea în metabolismul proteic 
este important în menţinerea funcţiilor reproductive, producerea acidului nicotinic, 
sinteza proteinelor destinate hrănirii larvelor şi contribuie la pigmentarea corpului 
albinei. Unii aminoacizi neesenţiali  cum ar fi glicina şi prolina exercită un efect de 
stimulare a creşterii în condiţii nefavorabile [13], iar cantitatea acestui aminoacid în 
polenul plantei reprezintă un factor de atracție a albinelor. 

Conţinutul de proteine și aminoacizi în hrană este absolut esenţial pentru dezvoltarea 
glandei hipofarengiale şi respectiv pentru secreţia enzimelor, de care la rândul său 
depinde cantitatea de nectar recoltat. S-a dovedit o corelaţie directă între activitatea 
glandelor secretoare (activitatea enzimelor), capacitatea de a prelucra nectarul în 
interiorul cuibului (stupului) şi producţia de miere [23].

În condiţiile lipsei de polen din natură, sunt mai mult decât necesare hrănirile 
proteice primăvara timpuriu, pentru a suplini deficitul de proteine în hrană şi respectiv de 
aminoacizi, care sunt necesari la rândul său pentru creşterea şi acumularea lucrătoarelor 
în familiile de albine la culesul de salcâm. Astfel de hrăniri reprezintă o practică apicolă 
din ce în ce mai des întâlnită, ele fac ca regina să ponteze mai devreme, familia de 
albine să îşi refacă efectivul şi să pornească mult mai rapid dezvoltarea [5, 6].

De menţionat că la substituirea polenului cu alte furaje bogate în proteină, se 
recomandă de luat în calcul valoarea nutritivă a acestora ce derivă din spectrul de 
aminoacizi prezenţi, precum şi din cantitatea acestora, în special a aminoacizilor 
esenţiali. Pe de altă parte Herbert şi al. [8] au demonstrat că optimul de proteină în 
hrana pentru albine trebuie să fie de 20-30 %. În acelaşi timp nivelul de 50 % trebuie 
să fie evitat.

În lucrări de explorare a fost studiate particularităţile biochimice ale zerului în 
calitate de supliment proteic şi respectiv o sursă bogată în aminoacizi esenţiali şi 
funcţionali pentru hrănirile familiilor de albine primăvara timpuriu, şi dovedit avantajul 
acestui produs comparativ cu polenul sau alte furaje proteice [21]. 

Așadar, aminoacizii esențiali și cei funcționali sunt necesari pentru creșterea 
și dezvoltarea normală a familiilor de albine, în special având o importanță vitală 
pentru organismele tinere. Conținutul și componența echilibrată în acești aminoacizi 
contribuie la menținerea funcțiilor somatice de bază și a funcțiilor reproductive la 
albinele mature. 

Aminoacizii au un rol esenţial în formarea motivaţiei nutriţionale şi în colectarea 
selectivă a polenului de la diverse surse florale, care reprezintă principala sursă de 
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aminoacizi, iar conţinutul şi coraportul aminoacizilor esenţiali şi funcţionali  în hrana 
proteică determină preferinţele şi accesibilitatea acesteia pentru albine şi stau la baza 
prospecţiunii furajelor proteice, care tot mai des se aplică în practica apicolă pentru a 
suplini deficitul de aminoacizi, în cazul lipsei sau insuficienţei polenului în natură.  

Articolul a fost realizat cu suportul proiectului 11.817.09.02A „Elaborarea metodelor 
fiziologice de fortificare şi menţinere a sănătăţii somatice şi psihice”. 
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