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Introducere 
 

Mierea este importantă pentru apicultori, însă creșterea albinelor nu este 
limitată exclusiv la producția de miere. În zilele noastre, produsele apicole 
includ propolis, lăptișor de matcă, și polenul sunt produse alimentare 
populare, tradiționale și sănătoase; utilizarea produselor apicole în domeniul 
sănătății poartă numele de apiterapie. 

Apiterapia este un sector în plină creștere și totodată unul fascinant. Acest 
manual, implementat în cadrul proiectului ERASMUS+ APIHEALTH, este 
destinat să ajute la înțelegerea și transmiterea de cunoștințe despre apiterapie 
prin oferirea unui conținut dezvoltat și ușor de înțeles; Scopul acestuia este să 
ofere inginerilor din sectorul agricol și alimentar, personalului din domeniul 
medical, apicultorilor, și grupurilor profesionale conexe informații relevante 
despre utilizarea produselor stupului pentru sănătate și pentru a promova și 
demonstra efectele acestor produse. 

În capitolele următoare veți găsi conținutul formării, împărțit în module 
individuale, exemple de bune practici privind produse apicole specifice și 
glosarul de termeni utilizați în cuprinsul manualului.  

Acest manual este disponibil în 7 limbi: engleză, slovacă, bulgară, poloneză, 
română, spaniolă și turcă, atât în format electronic (e-book) cât și în format 
tipărit. 

Pentru a profita de toate avantajele oportunităților educaționale oferite de 
proiectul ApiHealth, puteți vizita platforma de e-learning și vă puteți înregistra 
la https://learn.apihealth.eu/, sau vizitați site-ul internet al proiectului 
www.apihealth.eu. 

https://learn.apihealth.eu/
http://www.apihealth.eu/


 

 

11 

 

1. Definiția și descrierea apiterapiei 

Ce este apiterapia? 

Apiterapia (din termenul latin 
„apis” care înseamnă 
„albină”) reprezintă utilizarea 
medicinală a produselor 
realizate de albine. Produsele 
apicole includ mierea, 
polenul, ceara de albine, 
propolis, lăptișorul de matcă 
și veninul de albine. Printre 
afecțiunile tratate se numără: 
scleroza multiplă, artrita, 
leziunile, durerea, guta, zona zoster, arsurile, tendinita și infecțiile. Marii 
filosofi și medici precum Aristotel și Hipocrate erau fascinați de harnicele 
albine. Ei și-au construit stupi pentru a putea explora comunitatea complexă a 
albinelor și pentru a colecta miere pentru propriile lor nevoi de consum. Una 
dintre cele mai vechi utilizări ale mierii (primele urme datează din 2500 î.e.n) 
utilizată până în zilele noastre este tratarea leziunilor și a arsurilor cutanate. 
Egiptenii antici utilizau mierea în multe medicamente diferite. Există un 
document care conține instrucțiuni pentru pregătirea bandajelor care constau 
în aplicarea mierii direct pe partea corpului care a suferit leziunea și acoperirea 
zonei cu o pânză. Mierea era utilizată pe leziuni deschise, pe leziuni cauzate de 
tăiere, pe arsuri, sau ulcerații pentru uscarea leziunii și vindecarea eficientă a 
acesteia prin crearea unei bariere care împiedică infecții ulterioare. În urma 
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leziunilor vindecate rămâneau doar mici cicatrici. Multe dintre proprietățile 
mierii pot contribui la capacitatea acesteia de a combate infecțiile și de a 
promova vindecarea. Conținutul ridicat de zahăr „împinge” inflamația și 
acumulează fluidul din leziuni prin osmoză. Mierea împiedică creșterea 
bacteriilor din cauza reacției acide și a enzimelor care produc mici cantități de 
peroxid de hidrogen (peroxid de hidrogen). Capacitatea sa de a reține 
umezeala în jurul leziunii accelerează vindecare și împiedică formarea 
cicatricilor. Mierea mai conține și ingrediente din plantele utilizate de albine 
pentru producerea sa, și se speculează că unele dintre aceste ingrediente pot 
sprijini mai mult vindecarea leziunilor și efectul antibacterian al mierii. 
Procesul de pasteurizare, care este utilizat pentru sterilizarea mierii în vederea 
comercializării, distruge enzima implicată în producerea peroxidului de 
hidrogen, slăbind astfel efectul antibacterian al mierii și lipsind-o de toate 
proprietățile sale medicinale.1 

De ce avem nevoie de apiterapie? 

Există multe motive pentru care avem nevoie de apiterapie: fiecare dintre nou 
a fost, este sau poate fi bolnav la un moment dat. membrii familiilor noastre 
sau prietenii noștri se pot afla și ei într-o astfel de situație și pot avea nevoie 
de ajutorul nostru: 

▪ Este mult mai ușor să prevenim bolile decât să le tratăm; 
▪ Tratamentul clasic bazat exclusiv pe administrarea de substanțe 

chimice prezintă de obicei prea multe efecte adverse; 
▪ Produsele apicole sunt extrem de bogate în nutrienți și în ingrediente 

active delicate care ne pot proteja eficient sănătatea împotriva a peste 
5.000 de afecțiuni; dintre toate profesiile, apicultorii sunt pe locul al 
doilea între grupurile profesionale cu cea mai mare speranță de viață; 
ei sunt de obicei puternici și au mulți prieteni pe parcursul vieții. De 
ce? 

Pentru că ei sunt „tratați” cu regularitate de albinele lor cu produse bune, 
naturale și cu stimuli naturali. Probabil aspectul cel mai important asociat 
apiterapiei este faptul că această metodă de tratament cunoscută de mii de 

 
1 https://ekoprzygoda.pl/newsy/141-apiterapia-co-robia-pszczoly-dla-nas 
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ani vă poate spori nivelul general de cunoștințe și vă poate ajuta să ajutați la 
rândul vostru alți oameni aflați în nevoie.  

Importanța generală a albinelor și a produselor apicole 
pentru animale și oameni 

Albinele și apicultura 
îmbunătățesc existența 
oamenilor în aproape fiecare 
țară de pe pământ. Mierea și 
celelalte produse obținute de la 
albine sunt cunoscute de multă 
vreme în fiecare societate. 
Speciile de albine, utilizarea 
acestora și practicile apicole 
variază semnificativ de la o 
regiune la alta. În multe părți ale lumii, încă se obțin cantități însemnate de 
miere prin prădarea familiilor de albine sălbatice, în timp ce în alte părți ale 
lumii, apicultura este practicată de persoane înalt calificate. Apicultura este o 
tradiție veche, iar albinele sunt crescute în Europa de câteva milenii. Albinele 
sunt extrem de importante pentru mediul înconjurător: ele mențin 
biodiversitatea prin polenizarea unei game variate de recolte și de plante 
sălbatice. Ele contribuie direct la bunăstarea umană prin producerea mierii și 
a altor produse alimentare precum și a aditivilor alimentari cum ar fi polenul, 
ceara pentru procesarea produselor alimentare, propolisul pentru tehnologia 
alimentară, și lăptișorul de matcă folosit atât ca supliment alimentar și ca 
ingredient alimentar. 

 

Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO) 
estimează că din 100 de specii de plante care asigură 90% din hrană la nivel 
mondial, 71 sunt polenizate de albine. Existența majorității plantelor care cresc 
în Uniunea Europeană depinde de polenizarea realizată de insecte. Polenizarea 
este esențială pentru păstrarea biodiversității. Valoarea monetară anuală a 
polenizării este estimată la sute de miliarde de euro. Aristotel spunea despre 
miere că este nectarul zeilor. De-a lungul secolelor, mierea, polenul și 
lăptișorul de matcă au fost apreciate atât ca produse alimentare cât și ca 
medicamente. Această înțelepciune străveche este confirmată în zilele noastre 
de știință. 
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2. Avantajele apiterapiei pentru oameni şi animale 
 

Definiția revizuită a apiterapiei. Tipuri de produse ale 
stupului 

 

Apiterapia modernă se referă 
la utilizarea și consumul 
produselor apicole, inclusiv a 
veninului albinelor. Definiția 
actuală cea mai acceptată a 
apiterapiei este „Utilizarea ca 
medicament a produselor 
derivate de la albine, inclusiv 
a veninului albinelor, a mierii, 

polenului și a lăptișorului de matcă.” Produsele derivate din stup sunt: 

 

Mierea 
Substanță dulce produsă de albine din nectarul pe care îl adună de pe florile 

din mediul lor înconjurător Este hrana lor de bază, iar prin intermediul 

acesteia ele își dobândesc energia pentru efectuarea activităților în colonia 

de albine. 

La ce folosește? 
Este o sursă de calorii pentru oameni și are întrebuințări alimentare, 
medicinale și cosmetice diverse. 

 

Ceara 
Albinele o utilizează la construirea fagurilor pe care va depozita matca ouăle, 
unde vor depozita albinele mierea și polenul, precum și pentru a acoperi 
celulele cu large până când acestea ies din nou. Materia primă pentru 
producerea cerii este mierea, iar albinele trebuie să consume 6-7 kg de miere 
pentru a produce un kg de ceară. 
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La ce folosește? 
Noi oamenii utilizăm ceara la fabricarea lumânărilor, a uleiurilor, creioanelor, 
obiectelor de artizanat, în general, precum și în produsele de înfrumusețare și 
în tratamentele terapeutice. (Acest produs este explicat pe larg în modulul al 
3-lea din manualul de față). 

 

Lăptișorul de matcă 
Este o substanță pe care o secretă albinele tinere pentru a hrăni larvele în 
primele trei zile de viață, și matca pe toată durata vieții ei. Materiile prime 
pentru producerea acestuia sunt polenul, mierea și apa. 

La ce folosește? 
Ca produs alimentar, este bogat în vitamina B și este utilizat și pentru măști, 
șampon, pastile pentru sistemul circulator și creme reci. 

 

Propolis 
Este o rășină pe care o adună albinele de pe trunchiurile unor copaci. Este 
foarte important pentru stup deoarece prin intermediul său albine asigură 
căldura și igiena în interiorul stupului. 

La ce folosește? 
Acest element este utilizat ca cicatrizant, bactericid și fungicid pentru tratarea 
infecțiilor respiratorii, sub formă de sirop, acadele și de spray. 

 

Veninul albinelor 
Apitoxina este substanța secretată de albinele lucrătoare care îl utilizează ca 
mijloc de apărare împotriva animalelor de pradă, insectelor și a oamenilor, 
precum și pentru luptele între albine. 

La ce folosește? 
Este utilizat în scopuri terapeutice pentru tratarea reumatismului și a artritei, 
și se efectuează cercetări privind rezultatele sale în cazul maladiilor 
neurodegenerative precum maladiile Parkinson și Alzheimer. 
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Beneficiile apiterapiei pentru oameni și animale 

 

Produsele apicole utilizate în apiterapie (miere, polen, lăptișor de matcă, 
propolis, și venin) au beneficii multiple pentru organism datorită proprietăților 
lor nutritive, terapeutice și cosmetice. 

Din cele mai vechi timpuri, mierea a fost considerată o comoară pentru 
alimentație, vindecare și frumusețe. 
În Egipt, era considerată „nectarul 
zeilor”. Grecii au descoperit la rândul 
lor că acest produs delicios prezenta 
nenumărate proprietăți, iar atleții din 
Grecia Antică utilizau mierea pentru 
a asigura energia necesară 
organismului. Mierea se află la 
originea uneia dintre primele băuturi 
alcoolice băute de oameni, miedul, 
consumat de greci, de romani, de 

celți, de normanzi, de saxoni și de vikingi; era băutura preferată a lui Iulius 
Cezar. În America, mayașii produceau un mied denumit balché, care era o 
băutură sacră utilizată în cadrul ceremoniilor religioase. De asemenea, era 
utilizată pentru proprietățile sale medicinale în medicina tradițională chineză, 
coreeană, rusă, egipteană și romană. Apiterapia modernă se referă la utilizarea 
și consumul produselor apicole, inclusiv a veninului albinelor. 

Vom vedea în continuare beneficiile apiterapiei la oameni și animale. 

  

Beneficiile terapeutice și preventive ale apiterapiei 

 

Mierea 
Este benefică pentru vindecarea rănilor datorită efectelor sale antiinflamatorii, 
antimicrobiene, dezinfectante, exudative, antioxidante și analgezice, deoarece 
accelerează vindecarea și epitelizarea și îmbunătățește circulația sangvină. 

Proprietatea antibacteriană a mierii este atribuită unora dintre caracteristicile 
fizice ale acesteia: osmolaritatea ridicată, aciditatea și conținutul de peroxid 
de hidrogen. Conținutul ridicat de zahăr al acesteia produce o acțiune osmotică 
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care extrage apa din microorganisme și le deshidratează. În plus, mierea 
asigură un mediu umed în plagă, accelerând vindecarea acesteia în 50% din 
timp. pH-ul acid inhibă creșterea bacteriilor. 

 

 

 

 

 

 

În plus, mierea: 

▪ Ajută la combaterea răcelilor și a durerilor de gât; 
▪ Ajută la vindecarea unor dintre afecțiunile legate de stomac; 
▪ Are o putere laxativă ușoară; 
▪ Acționează ca substanță relaxantă; 
▪ Ajută la combaterea simptomelor de epuizare. 

  

Propolisul 
▪ Are multe proprietăți 

medicinale: antibiotic 
(fungicid și bacterian), 
vindecare, antiinflamator, 
analgezic, anti-alergic, 
epitelial, și anestezic; 

▪ Promovează vindecarea, 
regenerează țesutul epitelial, 
iar datorită prezenței argininei, este eficient în cazul arsurilor sau 
al acneei; este protector hepatic; 

▪ Ajută la inhibarea virusurilor de tipul variolei sau gripei; 
▪ Este bogat în flavonoide, reducând astfel microbii de pe tractul 

respirator superior și este util în tratarea rinofaringitei. 
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Veninul de albine (Apitoxina) 
Principalul avantaj al utilizării veninului de albine este acela că constituie o 
alternativă la medicina tradițională, mai puțin invazivă și mai naturală, 
deoarece nu sunt utilizate substanțe chimice obținute în laborator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acesta conține o multitudine de substanțe cum ar fi melitina, fosfolipaza or 
apamina care oferă următoarele beneficii: 

▪ Ameliorează afecțiunile musculare, circulatorii sau ale pielii; 
▪ S-a demonstrat că este un antidot eficient împotriva îmbătrânirii; 
▪ Este un antiinflamator, promotor al vindecării și vasodilatator; 
▪ Este utilizat în prevenirea crampelor musculare; 
▪ Este utilizat la persoanele cu probleme de hipertensiune; 
▪ Îmbunătățește metabolismul și eliminarea toxinelor și a 

edemelor; 
▪ Favorizează sistemul cardiovascular, deoarece apitoxina este un 

anticoagulant și reduce ritmul cardiac; 
▪ Favorizează tratarea stresului sau a anxietății; 
▪ Poate fi combinat cu fizioterapia și cu alte tratamente pentru 

multiplicarea efectelor sale pozitive; 
▪ Combate durerea și este anestezic local. 

 

Unul dintre cele mai importante avantaje ale apiterapiei este reducerea 
durerilor cronice sau punctuale, deoarece apitoxina este un analgezic foarte 
puternic. Este o terapie administrată pacienților cu dureri musculoscheletale 
și de articulații cum ar fi artrita, reumatismul, sciatica, etc. 
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Deja s-a reușit extragerea veninului în laboratoare, ceea ce reprezintă un 
progres pentru tehnica apiterapiei deoarece permite inocularea veninului cu 
ajutorul unei seringi și nu cauzează moartea albinelor. 

Alte studii demonstrează potențialul Apitoxinei în legătură cu: 

▪ unele celule canceroase: cercetarea derulată la Facultatea de 
Medicină de la Universitatea Națională din Columbia arată că acesta 
servește drept tratament complementar împotriva cancerului, dar nu 
este definitiv; 

▪ scleroza multiplă, demențele și bolile degenerative ale sistemului 
nervos: deși nu există studii concludente, mierea poate fi un 
potențator de memorie. 

  

Apiterapia și sportul 

 

Mierea este unul dintre cei mai buni regeneratori musculari: 
Pentru alergătorii de cursă lungă (maraton, triatlon, și distanțe lungi), este un 
aliment indispensabil în alimentație. Așa cum am spus deja, mierea conține 
multe zaharuri de calitate ridicată și nu conține grăsimi. Corpul asimilează 
rapid aceste zaharuri naturale pentru energie, de aceea este ideală 
consumarea mierii înainte, în timpul și după terminarea antrenamentelor. 

▪ Înaintea unei curse, este important să aveți depozite pline de 
glicogen; 

▪ În timpul cursei, corpul consumă rezervele de glucoză, nivelul 
zahărului scade și, dacă nu avem energie disponibilă rapid, nu 
vom putea face față unei activități sportive de intensitate ridicată. 
Este esențială păstrarea nivelurilor adecvate de glucoză pentru 
îmbunătățirea potenței. În cursul antrenamentelor, puteți avea la 
voi o soluție formată din apă și miere pe care să o beți; 

▪ După încheierea cursei, mierea ajută la recuperarea musculară 
prin refacerea depozitelor de glicogen și minerale. Consumul unei 
linguri de miere după efectuarea exercițiilor fizice este util pentru 
refacerea vitalității musculare și pentru a face mai bine față 
antrenamentelor următoare. 
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În zilele noastre este la modă consumul de geluri 
energizante în timpul antrenamentelor pentru a 
menține nivelul de energie pe termen lung. 
Acestea sunt ușor de transportat și accesibile, 
însă compoziția lor nu este la fel de naturală ca 
cea a mierii și a derivatelor acesteia. 

Numeroase studii arată că adaosurile 
suplimentare de glucoză îmbunătățesc performanța. Potrivit cercetătorului 
Richard Kreider de la Laboratorul de Nutriție pentru Sport din cadrul 
Universității din Memphis, mierea este un „cocktail” cu multiple zaharuri care 
a dat rezultate bune în timpul antrenamentelor. Într-un studiu, 9 cicliști 
profesioniști au efectuat în fiecare săptămână timp de trei săptămâni un ciclu 
de antrenament de 64 km consumând miere, gel de dextroză sau un placebo 
cu aromă și fără calorii. Participanții au primit 15 g din suplimentul respectiv 
alături de 250 ml de apă înainte de a alerga și apoi la fiecare 16 km parcurși pe 
bicicletă. Atât mierea cât și gelul de dextroză au condus la obținerea unor timpi 
mai buni de pedalat precum și la o putere mai mare de a pedala în rândul 
sportivilor, ceea ce i-a determinat pe cercetători să tragă concluzia că mierea 
poate fi o sursă naturală și eficientă de carbohidrați pentru sportivii de 
anduranță. 

 

Veninul de albine sau apitoxina la sportivi: 

Veninul de albine ajută la recuperarea în urma leziunilor 
cauzate de practicarea sporturilor: 
S-a demonstrat că stimularea produsă de apitoxină asupra glandei pituitare ar 
putea fi cheia capacității organismului nostru de a regenera cartilagiile care 
trebuie avută în vedere în cazul 
alergătorilor de cursă lungă. În 
cazul acestor sportivi, leziunile 
cele mai frecvente sunt cele la 
nivelul genunchilor și al 
picioarelor. Mai precis, în cazul 
sportivilor, acesta are efecte 
pozitive în tratarea tendinitei și a 
bursitei. 
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 Alte beneficii ale produselor apicole 

 

Beneficiile cosmetice ale mierii și apitoxinei 

Mierea pentru față, corp și scalp.  
 

Din cele mai vechi timpuri, mierea a fost utilizată ca produs de înfrumusețare. 
Printre beneficiile sale se numără: 

▪ Este un produs cosmetic natural; 
▪ Există o gamă variată de creme reci și geluri pentru față cu 

proprietăți hidratante și reparatorii care asigură vitamine și ajută 
la menținerea unui ten mai îngrijit și mai tânăr; 

▪ Comercializarea acestor produse este în creștere prin intermediul 
internetului, însă ele sunt disponibile și în farmacii; 

▪ Măștile cu miere, alături de șampoane și de balsamurile de păr, 
refac stratul de protecție original al părului și îi conferă un aspect 
mai strălucitor, mai sănătos; Săpunurile cu miere asigură 
hidratarea pielii pentru a o menține suplă și catifelată; ele conțin 
uleiuri esențiale din plante cum ar fi lavanda pentru a conferi un 
miros plăcut; 

▪ Aceste produse pot fi fabricate artizanal sau în industria 
cosmetică. 

Apitoxina este acum la modă ca ingredient principal în măști, seruri, uleiuri 
faciale cu efect restaurator și creme de contur pentru ochi. Printre beneficiile 
sale se numără: 

▪ Combate apariția radicalilor liberi 
responsabili pentru îmbătrânirea pielii; 

▪ Ajută la camuflarea ridurilor și a liniilor 
fine și tonifică conturul facial. 

 

 

 

Beneficii nutriționale 
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Mierea: 
▪ Fiind un carbohidrat, asigură o cantitate mare de energie disponibil 

rapid; 
▪ Este bogată în fosfor, potasiu, vitaminele A, B și C, minerale, 

aminoacizi, antioxidanți și acid folic; Nu conține grăsimi; 
▪ Nu are dată de expirare; din cauza pH-ul său negativ, bacteriile și 

microorganismele nu pot trăi în miere 

 

Polenul: 
▪ Este revitalizant, este indicat persoanelor care se simt slăbite, obosite 

sau care au suferit de vreo boală; 
▪ Conține toți aminoacizii esențiali, ceea ce îl face să fie o sursă bună de 

proteine pentru vegetarieni; 
▪ Conține cantități mari de betacaroten, vitamina C, potasiu și calciu; 
▪ Oferă energie, dar nu la fel de repede ca mierea. 

 

Lăptișorul de matcă: 
▪ Foarte bogat în vitaminele din grupa B, este de mare ajutor pentru 

sistemul nervos în cazul persoanelor care suferă de depresie, 
anxietate și în timpul studiilor;  

▪ Este indicat în perioada de creștere a copiilor deoarece conține 
multivitamine naturale. 

 

Propolisul: 
▪ Este eficient împotriva mai multor specii de microorganisme patogene 

și are efecte inhibitorii asupra unor virusuri: este antimicrobian, 
antifungic și antiviral. 

 

  

Beneficiile culinare ale mierii 
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Mierea are beneficii 
extraordinare în bucătărie unde 
are multiple întrebuințări fiind 
un ingredient de bază în multe 
feluri de mâncare. Proprietățile 
sale fizice, cum ar fi 
vâscozitatea, tonul și luciul o fac 
să fie un ingredient atractiv. Este 
un produs bogat și dulce care 
place papilelor gustative. 
Puterea sa de îndulcire este mai mare și mai sănătoasă decât cea a zahărului; 
se recomandă înlocuirea cu miere a zahărului pe care îl utilizând pentru 
ceaiurile din plante, spre exemplu. 

Alte avantaje ale utilizării mierii în bucătărie sunt: 

▪ Reduce aciditatea 
sosului de tomate 
natural; 

▪ Îmbunătățește 
textura cărnii prăjite; 

▪ Limpezește vinurile și 
sucurile; 

▪ Congelează fructele; 
▪ Datorită capacității 

sale higroscopice păstrează umiditatea pandișpanurilor și a 
produselor de patiserie; 

▪ Reacționează cu drojdia (bicarbonatul de sodiu) ajutând la coacerea 
aluaturilor cu ajutorul antioxidanților pe care îi conține; Ajută la 
întârzierea apariției aromelor râncede; 

▪ Zaharurile ajută la accelerarea reacțiilor de rumenire, îmbunătățind 
gustul și aspectul  crustei unora dintre felurile de mâncare; Poate fi 
caramelizată;  

▪ O puteți utiliza la vinegrete pentru salate pentru potențarea aromelor 
și o puteți combina cu muștarul. 

Mierea a jucat și continuă să joace un rol important în patiseria tradițională din 
multe țări. Spre exemplu, baclavalele sunt produse în Turcia și Grecia. 
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În Spania, se produc Pestiños, o prăjitură tipică de Crăciun, și Torrijas, o 
prăjitură tipică de Paște. 

  

Riscuri și recomandări privind utilizarea apiterapiei 

 

Riscuri privind utilizarea apiterapiei. 
Terapia cu apitoxină nu este potrivită pentru toată lumea. Haideți să vedem 
câteva situații: 

▪ Femeile însărcinate ar trebui să aștepte până după naștere înainte de 
a urma un astfel de tratament pentru a evita complicațiile asupra 
fătului; Nu s-a dovedit a fi eficientă în eradicarea cancerului; 

▪ Persoanele care suferă de boli contagioase sau cu transmitere 
sexuală, de boli cardiace, sau de alte boli cronice, nu pot fi supuse 
tratamentului cu venin de albine; 

▪ Tratamentul cu venin de albine poate cauza reacții adverse: 

 

 expunerea frecventă la venin poate cauza artropatie; 
 în cazul persoanelor sensibile, veninul poate acționa ca un 

alergen, cauzând reacții alergice variind de la ușoare 
inflamații locale până la reacții sistemice grave, șoc anafilactic 
sau chiar deces. Episoadele anafilactice ar trebui să fie tratate 
de profesioniști din domeniul apiterapiei cu adrenalină și 
pacientul trebuie examinat de medic; 
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 Unele persoane pot manifesta frică, indecizie sau anxietate 
legată de înțepăturile de ace sau de albine. 
 

În ceea ce privește mierea, trebuie luate în considerare 
recomandările următoare: 

▪ Este benefică introducerea mierii în alimentația zilnică, însă trebuie 
consumată cu precauție din cauza conținutului caloric foarte ridicat; 

▪ Evitarea consumului de „miere industrială” deoarece aceasta este 
supusă unor procese care distrug multe dintre enzime și aminoacizi, și 
nu conține nutrienți originali; 

▪ Persoanele cu un sistem digestiv sensibil ar trebui să își supravegheze 
consumul de miere deoarece aceasta poate cauza iritație. 

 

În ceea ce privește propolisul, efecte adverse ale acestuia pot 
fi: 

▪ Consumul excesiv poate cauza tulburări gastrointestinale; 
▪ Trebuie utilizate pe perioade scurte, niciodată în mod continuu; 
▪ În cazul femeilor însărcinate și al celor care alăptează, acesta trebuie 

să fie recomandat în prealabil de medic; 
▪ Unele persoane pot fi alergice. Începeți prin a lua o cantitate inițială 

minimă și observați reacțiile. Acesta poate agrava simptomele 
astmului alergic. 

 

Sfaturi și recomandări privind utilizarea apiterapiei. 
 

▪ Este necesară 
consultarea medicului 
sau a specialistului în 
apiterapie înainte de a 
începe tratamentul, 
pentru stabili dacă un 
astfel de tratament 
este recomandabil sau 
nu; Apiterapia bazată pe administrarea apitoxinei ar trebui să fie 
aplicată de un profesionist, deoarece este vorba despre otrava 
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produsă de albine, iar dacă aceasta nu este utilizată corect poate fi 
foarte periculoasă pentru sănătate; 

▪ Este esențial să vă asigurați că pacientul nu este alergic la veninul de 
albine, de aceea ar trebui să efectuați un text de alergii pentru a 
confirma dacă pacientul este apt pentru acest tratament; 

▪ Poate fi recomandă o vizită prealabilă la alergolog. În multe centre de 
apiterapie, există acorduri cu clinici care efectuează teste de alergie 
specifice pentru veninul albinelor cu ajutorul unor teste de sânge; 

▪ Profesioniștii ar trebui să indice pacienților administrarea altor 
produse provenite de la albine (propolis, miere, lăptișor de matcă, 
etc.) pentru sprijinirea tratamentului ulterior cu apitoxina; 

▪ Sunt încă necesare mai multe studii asupra utilizării acesteia. 
Apiterapia ca adjuvant la fizioterapie pentru tratarea artritei produce 
efecte benefice și o ameliorare funcțională, însă sunt necesare mai 
multe cercetări și controale pentru a stabili efectele sale pe termen 
lung (Vélez, Cabrera & Bohórquez, 2010). 

▪ Acesta este un produs scump deoarece este necesară extragerea în 
laborator a veninului de albine pur pentru a evita moartea albinelor 
atunci când își injectează veninul. 

  

Beneficiile apiterapiei pentru animale 

La fel cum este benefică pentru oameni, mierea este foarte benefică și pentru 
animale. Utilizarea alimentară și terapiile aplicate animalelor cresc rapid în 
popularitate în rândul proprietarilor de animale de companie datorită 
beneficiilor și efectelor vindecătoare ale acesteia. De asemenea, a crescut 
utilizarea apiterapiei în medicina veterinară datorită beneficiilor sale legate 
specific de tratarea leziunilor, arsurilor, sau a cataractelor 

  

Păsări 
Miere pentru probleme de afonie și răceli la vremea căderii penajului. Va fi 
administrată în pasta cu care se hrănesc păsările, sub formă de batoane de 
miere sau diluată în apă călduță în recipientele pentru apă. 
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Câini 
Adăugarea mierii în alimentația unui câine poate ajuta la creșterea nivelurilor 
de energie și la activarea câinilor mai în vârstă. Aceasta va fi administrată 
lăsând câinele să lingă o linguriță, sau amestecată cu apa din recipientul pentru 
apă sau cu hrana câinelui; de asemenea, o puteți întinde pe o bucată de pâine. 

De asemenea:  

▪ Ajută la ținerea sub control a alergiilor cauzate de mediul 
înconjurător: Mierea conține mici cantități de polen. Ea poate atenua 
simptomele câinilor alergici. Aceasta funcționează prin expunerea 
animalului la o cantitate foarte redusă de substanță alergenică. În 
timp, vă poate ajuta să dezvoltați imunitate la aceste substanțe. Este 
important ca mierea să fie pură și de proveniență locală pentru a vă 
asigura că câinele este expus la aceleași tipuri de polen care cauzează 
reacția alergică; 

▪ Ajută în cazul problemelor gastrointestinale: datorită proprietăților 
sale antibacteriene, la câinii care suferă de gastrită, boală inflamatorie 
cronică a intestinului (IBD), colită și alte probleme gastrointestinale ca 
urmare a dezvoltării excesive a bacteriilor; 

▪ Ajută la digestie: conține amilază, o enzimă care facilitează digestia 
carbohidraților; 

▪ Ajută la combaterea infecțiilor: atenuează tusea, este expectorant 
împotriva flegmei, etc. 

 

Există șampoane cu miere pentru 
câini concepute pentru o curățare 
blândă și pentru calmarea pielii 
uscate și cu mâncărimi.  
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Pisicile 
La fel ca în cazul câinilor: dacă pisica suferă de răceală sau are o leziune 
externă, putem aplica mierea în zona respectivă pentru vindecare. 

 

Pe piață există mai multe produse destinate în mod specific animalelor cum ar 
fi Vetramil, un produs vindecător pentru câini și pisici fabricat pe bază de miere 
și disponibil sub formă de unguent și de spray. 

 

Contraindicații ale consumului de miere la animalele de 
companie 

▪ Consumul de zahăr  poate cauza probleme la câini; 
▪ Mierea este lipicioasă și dulce, deci poate cauza carii dacă nu este 

curățată; igiena orală a animalului trebuie să fie păstrată conform 

condițiilor de igienă orală; 
▪ Se poate lipi de penele păsărilor, de aceea este important modul 

în care o consumă acestea; 
▪ S-a demonstrat faptul că alimentele cu conținut de zahăr nu sunt 

potrivite pentru feline; papilele lor gustative nu disting acest gust, 
prin urmare acesta nici nu le oferă o plăcere specială. Cantitatea 
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de miere care poate fi administrată unei pisici este foarte redusă, 
și întotdeauna la momente foarte punctuale. 

  

Avantajele economice și sociale ale apiterapiei 

În ultimii ani, consumul de  
miere a cunoscut o creștere 
puternică la nivel mondial, cu 
precădere în Europa. În prezent, 
există regiuni producătoare ca 
abia reușesc să satisfacă cererea 
de pe piețe. Producția de miere 
și de produse derivate din 
aceasta este foarte competitivă 
pe piața internațională, având o 

piață sigură. Există țări precum Germania și Japonia care le folosesc ca materii 
prime pentru producția de medicamente foarte cerute de industria 
farmaceutică. Beneficiile economice și sociale ale apiterapiei sunt multiple, iar 
interesul față de această terapie naturală crește de la o zi la alta. 

 Apicultura a devenit unul dintre sectoarele zootehnice cel mai puțin 
afectate de criza economică în țări precum Spania, care suscită interes 
în rândul tinerilor care văd această activitate drept o afacere 
profitabilă și o oportunitate pe ocupare a forței de muncă pe viitor; 

 Nevoia de instruire determină asociațiile profesionale să organizeze 
multiple cursuri de formare în domeniul apiterapiei;  

 Produsele obținute prin apicultură au fost folosite în multe societăți. 
 Consumul de  miere și de produse derivate din aceasta și 

întrebuințarea acesteia în gastronomie creează locuri de muncă și 
beneficii în economia locală și regională prin vânzarea produselor în 
cadrul companiilor mici și mijlocii, la târguri și în piețe. 

 Obținerea produselor derivate din miere (lumânări, unguente, vinuri, 
produse alimentare, etc.) și comercializarea acestora pot genera 
venituri mai bune pentru producător decât vânzarea materiei prime; 

 Mierea, ceara de albine și produsele derivate ale acesteia au o mare 
valoare culturală în multe societăți și pot fi utilizate în ritualuri și 
celebrări, nașteri, căsătorii, ceremonii religioase și festivități; 
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 Apicultorii sunt respectați pentru munca pe care o fac; albinele și 
apiculturii se bucură de o bună reputație deoarece generează produse 
în comunitățile în care activează; 

 Apicultura asigură un serviciu important pentru agricultură – de ex. 
polenizarea culturilor. 

  

Concluzii privind avantajele apiterapiei 

Produsele stupului (miere, polen, propolis, lăptișor de matcă, și venin) sunt un 
dar al naturii care, din cele mai vechi timpuri, au fost utilizate de oameni 
datorită beneficiilor lor pentru sănătate. În prezent, studiile științifice susțin 
utilizarea apiterapiei pentru a îmbunătăți bunăstarea oamenilor și a 
animalelor. Este o terapie naturală utilizată la scară largă în multe țări din lume, 
fiind chiar integrată în sistemele de sănătate ale țărilor respectivă. În zilele 
noastre este prezentată drept o ramură a medicinii alternative care are aliați 
puternici în rândul comunității științifice, deși necesită mai multe studii clinice. 
Cu toate acestea, potențialul apitoxinei pare de netăgăduit, iar perspectivele 
acesteia sunt foarte pozitive. Apiterapia, la fel care orice altă terapie, trebuie 
să fie aplicată de profesioniști care știu cum să obțină cele beneficii optime 
pentru pacienți. Din punct de vedere al stilului de viață, este sănătoasă 
introducerea mierii și a produselor derivate din aceasta ca parte a unei 
alimentații echilibrate și cu un consum responsabil și moderat, evitând 
utilizarea produselor industriale, înlocuindu-le cu miere organică și cu origine 
certificată. Creștere consumului de miere și noile întrebuințări ale acesteia în 
cosmeticele naturale fac din aceasta un produs mai prețuit din punct de vedere 
social care aduce societății beneficii economice, sociale și de sănătate. 

Legislația comunitară 

Timp de aproape douăzeci de ani, sectorul apicol a beneficiat de un program 
operațional de susținere comunitară, dezvoltat în toate statele membre UE 
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prin intermediul Programelor Naționale. În Spania, spre exemplu, este 
cunoscut sub numele de Planul Național pentru Apicultură (PNA). Aceste 
planuri adaptează obiectivele și bazele Politicii Agricole Comune la 
specificitățile producției apicole din fiecare stat membru, astfel încât 
constituite un instrument de piață fundamental pentru asistența tehnică și 
modernizarea activității apicole. În plus, statele membre ale Comunității 
Europene (CE) trebuie să respecte legislația comunitară, în virtutea Tratatului 
Comunității Europene care prevede la articolul 249 „Pentru îndeplinirea 
misiunii lor şi în condiţiile prevăzute de prezentul tratat, Parlamentul European 
împreună cu Consiliul şi Comisia adoptă regulamente şi directive, iau decizii şi 
formulează recomandări sau avize.” Aceste reglementări au o aplicare 
generală, fiind obligatorii în întregime și direct aplicabile în toate statele 
membre: 

▪ Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 (24 iunie 1991) al Consiliului privind 
metoda de producție agricolă ecologică și indicarea acesteia pe 
produsele agricole și alimentare; 

▪ Regulamentul (CE) nr 797/2004 (26 aprilie 2004) al Comisiei privind 
măsurile de îmbunătățire a condițiilor de producție și comercializare 
a produselor apicole; 

▪ Regulamentul (CE) nr 917/2007 al Consiliului privind măsurile de 
îmbunătățire a condițiilor de producție și comercializare a produselor 
apicole; Regulamentul (CE) nr 889/2008  al Consiliului privind on 
producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, în ceea ce 
privește producția ecologică, etichetarea și controlul. 

▪ Fiecare stat membru își elaborează propria legislație națională pe baza 
reglementărilor anterioare; în unele cazuri, există legi regionale, cum 
este cazul Andaluziei, una din cele 17 comunități autonome din Spania 
care are o dezvoltare la scară largă a legislației. Toate aceste 
reglementări ajută apicultorii să se profesionalizeze. UE este de 
asemenea angajată ferm în ceea ce privește mediul înconjurător și 
alimentația sănătoasă. Sprijinul pentru apicultura a fost sporit prin 
intermediul subvențiilor: 

▪ Proiecte de cercetare și de îmbunătățire a calității mierii; 
▪ Sprijin pentru formare; 
▪ Stimulente pentru crearea de noi ferme și afaceri; 
▪ Controlul dăunătorilor. 
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Ajutorul acordat de UE sectorului 
apicol este destinat îmbunătățirii 
situației apicultorilor și ajutării 
acestora să își comercializeze 
produsele, din dorința de a promova 
un sector care a devenit un pilon al 
agriculturii și care contribuie la 
îmbunătățirea mediului înconjurător. 
În prezent, se estimează că circa 
600.000 de apicultori trăiesc în 
Europa din producția de miere, numărul stupilor este de peste 17 milioane, 
producând 250.000 tone de miere pe an. UE este al doilea cel mai mare 
producător de miere din lume după China. Turcia se clasează pe locul al treilea. 
În Europa, cel mai mare producător de miere este Spania, cu o producție de 
peste 20 de tone pe an. Ea este urmată de Ungaria, Germania, și România. Cel 
mai recent ajutor a condus la o creștere cu 10% a contribuției economice 
comparativ cu planurile anterioare. Interesul față de miere și de produsele 
derivate ale acesteia este în creștere în rândul populației. Producția s-a 
diversificat și au fost incluse sortimente care atrag atenția consumatorilor. 

Asociația apicultorilor este de asemenea un factori important pentru 
activitatea apicolă: asociațiile sunt din ce în ce mai numeroase în țările 
producătoare de miere și urmăresc să apere și să promoveze dezvoltarea 
apiculturii. Faptul de a fi asociați aduce apicultorilor următoarele beneficii: 

▪ Consiliere, împrumuturi de cărți și reviste, și cursuri de formare; 
▪ Acces la dotările sociale pentru a lua parte la discuții, pentru a-și 

prezenta propria producției, și pentru a face schimb de experiență cu 
alți apicultori; Informații despre subvenții, fonduri nerambursabile, 
legislație, participarea în persoană și în mediul online. 

▪ Asociația Apicultorilor Spanioli (A.E.A.) a fost înființată în Spania în 
2012, cu scopul de a promova apicultura în Spania. 

Legislația în Spania: 

▪ Decretul regal 209/2002 care prevede regulile de management al 
exploatărilor apicole; Legea 8/2003 privind sănătatea animalelor 

▪ Decretul regal 428/2003 privind reglementările de bază pentru 
subvențiile destinate promovării grupurilor pentru apărarea sănătății 
animalelor Decretul regal 1049/2003 de a probare a Standardului de 
calitate pentru miere 
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▪ Decretul regal 479/2004 pentru stabilirea și reglementarea Registrului 
general al fermelor de creștere a animalelor 

▪ Decretul regal 448/2005 care reglementează sistemul de ajutoare 
pentru apicultură în cadrul programelor naționale anuale 

▪ Decretul regal 608/2006 pentru stabilirea și reglementarea control și 
controlul bolilor albinelor producătoare de miere Decretul regal 
751/2006 privind autorizarea și înregistrarea  transportatorilor și a 
mijloacelor de transport al animalelor prin intermediul căruia este 
înființat Comitetul Spaniol pentru bunăstarea ți protecția animalelor 
de producție 

▪ Ordinul APA / 735/2008 de amendare a Anexei II la Decretul regal 
608/2006, pentru stabilirea și reglementarea unui Program Național 
pentru control și controlul bolilor albinelor producătoare de miere  

▪ Ordinul ARM / 2605/2011 de definire a exploatărilor agricole, și a 
producțiilor asigurabile, a condițiilor tehnice minime de exploatare și 
management 
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3. Produsele din stup: Introducere 
 

În general, sectorul apicol asigură 
multe bunuri pornind de la o activitate 
foarte importantă – polenizarea. Acest 
serviciu asigură și susține 
biodiversitatea și stabilitatea 
ecosistemelor inclusiv a sectorului 
agricol prin intermediul serviciilor de 
polenizare a culturilor. Mai mult, 
apicultorii pot recolta mai multe 
produse din stup precum miere, polen, 
păstură, propolis, lăptișor de matcă, 
venin de albine și ceară de albine. 
Aceste produse pot fi recoltate cu 
ușurință la o calitate ridicată, pot fi 
vândute pe piață sau utilizate în 
apiterapie (Bradbear, 2009). 

Produsele apicole pot fi împărțite în 
două categorii. Prima categorie 
acoperă așa-numitele produse apicole primare sau directe. Aceste produse 
sunt realizate (sintetizate) direct de albine. În această categorie intră lăptișorul 
de matcă, ceara de albine și veninul de albine. Lăptișorul de matcă este un 
produs alimentar bogat în nutrienți pentru puietul de 
albine (larve) și pentru matcă pentru ca aceasta să 
poată trăi mai mult și să poată depune zilnic mii de ouă. 
Ceara de albine este utilizată ca material pentru 
construirea stupului de către albinele care construiesc 
faguri hexagonali. Ultimul produs primar – veninul de 
albine – are un scop de protecție și servește ca armă 
împotriva dușmanilor (alte albine, alte 
insecte, mamifere, etc.). 

Cea de-a doua categorie include mierea, 
polenul, păstura, și propolisul. Aceste 
produse sunt adunate din mediul înconjurător și transformate de albine în 
stup, prin urmare poartă denumirea de produse secundare (indirecte) de la 
albine. Mierea asigură o sursă importantă de energie pentru albine 

Fig.: Lăptișorul de matcă 
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permițându-le să supraviețuiască în cursul iernilor utilizând-o ca și combustibil 
pentru încălzirea stupului. Polenul de albine și păstura asigură nutrienți 
esențiali în alimentația albinelor inclusiv proteine, vitamine, și alte elemente 
importante pentru sistemul imunitar global al albinelor. 

 

Mierea de Manuka 
Acest tip de miere este închis la culoare și este produs din Leptospermum 
scoparium, cunoscut sub denumirea de arborele de manuka. Ea are proprietăți 
antibacteriene speciale datorită metilglioxalului (MGO), care este de până la 
100 de ori mai ridicat decât în alte tipuri de miere. Are și efecte antivirale, 
antiinflamatorii și antioxidante. Este utilizată pentru vindecarea leziunilor, 
pentru calmarea durerilor de gât, pentru prevenirea degradării dinților și a 
ulcerelor gastrice. 

Propolisul este cunoscut drept lipiciul de albine, iar principala sa utilizare este 
ca material de etanșare a spațiului cuibului și ca instrument de protecție 
împotriva diferiților patogeni externi și interni datorită activității sale 
antimicrobiene puternice (Schmidt, 1997). 

 

Produse ale stupului mai puțin cunoscute (Demeter, 2017): 
▪ Inhalarea de aer din stup; 
▪ Biocâmp pentru stupi de albine în modulul apicol. 

 

Capitolele următoare prezintă în detaliu produse apicole specifice: 

▪ 4. Veninul de albine și caracteristicile/proprietățile sale 
▪ 5. Ceara de albine și caracteristicile/proprietățile sale 
▪ 6. Polenul și caracteristicile/proprietățile sale 
▪ 7. Propolisul și caracteristicile/proprietățile sale 
▪ 8. Lăptișorul de matcă și caracteristicile/proprietățile sale 
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4. Veninul albinelor 
Caracteristicile şi proprietățile sale 

Caracteristicile veninului de albine 

Dintre multele specii de insecte 
doar câteva au capacitatea de a se 
apăra cu ajutorul împunsăturilor 
și al veninului în același timp cu 
împunsătura. Toate insectele 
înțepătoare aparțin ordinului 
Hymenoptera, care include 
furnicile, viespile și albinele. Dat 
fiind faptul că numai femelele pot 
înțepa, se crede că acul folosit la 
împuns a evoluat dintr-un 
ovipozitor, adică un organ utilizat 
odinioară de către insectele 
femele din ordinul Hymenoptera 
pentru depunerea ouălor. Acul se află întotdeauna la capătul abdomenului, nu 
pe cap, așadar durerea cauzată de albina care își apără familia nu este cauzată 
de mușcătură, cum se spune adesea, ci de împunsătură. Există multe alte 
insecte veninoase care eliberează un venin otrăvitor. De obicei, ele își acoperă 
corpul cu venin, în pulverizează, cauzează leziuni și eliberează veninul în 
leziuni, sau îl injectează prin trompă sau prin ac. În unele cazuri, veninul este 
utilizat pentru protejarea unui singur individ sau, în cazul insectelor sociale, 
pentru apărarea familiilor acestora. Veninul este utilizat și pentru omorârea 
victimei (în cazul viespilor sau al păianjenilor) sau pentru imobilizarea și oprirea 
acesteia (pentru consumul propriu al albinelor sau pentru creșterea puilor). 
Veninul albinelor lucrătoare este produs de două glande conectate la un an. 
Producția acestuia crește în primele două săptămâni de viață adultă a unei 
albine lucrătoare și poate atinge nivelul maxim atunci când albina lucrătoare 
își apără stupul împotriva furturilor. Nivelul scade odată cu vârsta albinei. 
Producția de venin a mamei este cea mai ridicată imediat după mușcătură, 
probabil pentru că trebuie să fie pregătită imediat pentru o luptă cu alte 
mame. Atunci când albina împunge, de obicei nu elimină tot veninul, adică, 
0,15 până la 0,3 mg, stocat într-o pungă de venin. Numai atunci când împunge 
un animal cu o piele la fel de tare ca a noastră, albina își pierde acul – și odată 
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cu acesta întregul aparat de înțepat, adică punga de venin, mușchii și nervii. 
Nervii și mușchii sunt cei care pompează veninul o vreme după înțepătură sau 
până când se golește punga de venin. Pierderea unei părți atât de importante 
a corpului este aproape întotdeauna fatală pentru albine. Doza letală medie 
(LD50) pentru un adult este de 2,8 mg de venin per kg de greutate corporală, 
adică o persoană cu o greutate de 60 kg are o șansă de 50% de supraviețuire a 
urmare a unei împunsături cu o cantitate totală de 168 mg de venin de albine 
(Schumacher et al., 1989). Presupunând că fie albină își injectează întreaga 
cantitate de venin, adică 0,3 mg, cu un ac și nu își pierde acul rapid, 600 de 
înțepături ar fi fatale pentru o astfel de persoană. Pentru un copil cu o greutate 
de 10 kg, 90 de înțepături ar fi fatale. De aceea este atât de importantă 
îndepărtarea rapidă a acului. Însă majoritatea deceselor la oameni au fost 
cauzate de una sau mai multe înțepături care au condus la o reacție alergică 
acută, așa-numitul șoc anafilactic, de insuficiența cardiacă sau de sufocarea 
cauzată de inflamarea din jurul gâtului sau a limbii. Totuși, în doze mici, veninul 
de albine poate fi util în tratarea multor afecțiuni. Acest efect vindecător era 
deja cunoscut de multe civilizații antice. În zilele noastre, veninul de albie este 
utilizat în medicina umană și veterinară și ar trebui aplicat numai sub 
supraveghere medicală. 

  

Proprietățile fizice ale veninului albinelor 

Veninul de albine este un lichid clar, inodor, apos. În 
urma contactului cu membranele mucoase sau cu 
ochii cauzează arsuri și iritări intense. Veninul uscat 
capătă o culoare galben deschis. Unele preparate 
destinate vânzării sunt de culoare maro. Se crede că 
ele se colorează maro din cauza oxidării anumitor 
proteine conținute în venin. Veninul conține numeroși 
compuși volatili care se pierd în timpul recoltării. 

  

Compoziția veninului 

Au fost realizate multe studii privind compoziția veninului de albine. O mare 
parte a identificării compușilor de bază, a izolării acestora și studierea efectelor 
farmacologice ale acestora a fost realizată în anii 1950 și 1960. Există câteva 
studii cuprinzătoare cum ar fi studiul Piek (1986), care se referă la morfologia 
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aparatului de înțepat, la colectarea veninului, la efectele farmacologice ale 
veninului de albine și la alergia la veninul insectelor din ordinul Hymenoptera, 
adică albine, viespi și furnici. Optzeci și opt la sută din venin este format din 
apă. Conținutul de glucoză, fructoză și fosfolipide este similar conținutului  din 
sângele albinelor (Crane, 1990). Au fost descrise cel puțin 18 substanțe active 
din punct de vedere farmacologic, inclusiv diferite enzime, peptide și amine. 
Tabelul 4 enumeră principalele componente ale veninului potrivit lui Dotimas 
& Hider (1987) și Shipolini (1984). Compoziția chimică  și diferitele acțiuni ale 
componentelor individuale nu sunt discutate aici. Schmidt (1992) furnizează 
date complete privind alergiile la veninul albinelor și al altor insecte din ordinul 
Hymenoptera. Crane (1990), Dotimas & 
Hider (1987), și Banks & Shipolini (1986) 
prezintă în mod detaliat compoziția, 
acțiunea, colectarea și utilizarea veninului de 
albine. Veninul diferitelor specii de  Apis este 
similar, însă diferă ușor în funcție de specie. 
Veninul albinelor Apis cerana este de două 
ori mai toxic decât veninul albinelor A. 
mellifera (Benton & Morse, 1968). 

Figura: Melitina, principala componentă a 
veninului de albine2 

 

 

  

 
2 http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-images-melittin-principal-
component-bee-venom-image29150679 
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Tabelul. Compoziția veninului albinelor lucrătoare 

Clasa de 
molecule Componentă 

% de venin 
uscat 

% de venin 
uscatb 

Enzime 
  
  

Fosfolipaza 10-12 10-12 

Hialuronidaza 1-3 1,5-2,0 

Fosfomonoesterază acidă  1,0 

Lizoofosfolipază  1,0 

a -gluzidază  0,6 

Alte proteine și 
peptide 

Melitina 50 40-50 

Pamină 1-3 3 

Degranulare mastocitară 1-2 2 

Peptide (MCD) 0,5-2,0 0,5 

   

Secapină 1-2 1,4 

   

Procamină  1,0 

   

Adolapină 0.1 0,8 

   

Inhibitor de protează 13-15 0.1 

   

Tertiapină   

Peptide mici (sub   

5 aminoacizi)   

Amine active din 
punct de vedere 
fiziologic 

Histamină 0,5-2,0 0,5-1,6 

Dopamină 0,2-1,0 0,13-1,0 

Noradrenaline 0,1-0,5 0,1-0,7 

Aminoacizi t –acid aminobutiric 0,5 0,4 

a -aminoacizi 1  

Zaharuri Glucoză și fructoză 2  

Fosfolipide  5  

Compuși volatili  4-8  
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Efectele fiziologice ale veninului de albine 

 

Tradiția veninului de albine 
Veninul de albine a fost utilizat din cele mai vechi timpuri în medicina 
tradițională pentru tratarea diferitelor tipuri de reumatism. Deși veninurile 
diferitelor specii de albine diferă ușor unul față de celălalt, au fost raportate 
tratări eficiente ale reumatismului utilizând veninul speciei Apis dorsata în 
Sharma & Singh (1983) și a veninului speciei A. cerana la Krell (1992, 
nepublicat). Lista beneficiilor aduse oamenilor și animalelor este foarte lungă. 
Majoritatea rapoartelor privind afecțiunile vindecate se referă la cazuri 
individuale, deși mai mulți pacienți fără legătură unul cu celălalt au manifestat 
îmbunătățiri sau au fost vindecați de afecțiuni similare.  Tratamentul cu venin 
de albine este însoțit adesea de o schimbare a stilului de viață, a alimentației 
sau de alte schimbări care pot fi datorate îmbunătățirii parțiale, dacă nu 
majore a stării de sănătate. Studiile clinice raportate au fost derulate adesea 
în țări cu metode de testare mai puțin stricte comparativ cu studiile în dublu 
orb standard în occident. În ciuda acestor preocupări, mulți pacienți au 
raportat rezultate pozitive și au fost vindecați cu succes în urma procedurilor 
medicale sau chirurgicale consacrate. Cu toate acestea, cercurile medicale 
occidentale nu acceptă aceste rezultate sau se opun cercetărilor privind 
veninul de albine conform standardelor medicale occidentale. Bolile și 
problemele raportate de medici sau de pacienții a căror stare de sănătate s-a 
îmbunătățit sau care s-au vindecat utilizând veninul de albine sunt enumerate 
în tabelul de mai jos (Tabelul 5). Totuși, acesta nu reprezintă o aprobare sau o 
recomandare pentru acest tip de terapie. Veninul de albine nu ar trebui utilizat 
niciodată decât dacă aveți acces la opțiuni de tratament de urgență pentru 
reacții alergice. 

  

Efecte terapeutice 
Peste 34 de milioane de oameni din întreaga lume trăiesc cu virusul 
imunodeficienței umane (HIV). Cercetările recente derulate la Școala de 
Medicină a Universității Washington din St. Louis au arătat că veninul de albine 
și principala sa substanță activă, melitina, transmisă prin nanoparticule, poate 
distruge celulele bolnave și cancerele cauzate de virusuri precum HIV. Melitina 
este o toxină puternică conținută în veninul albinelor care poate pătrunde prin 
teaca protectoare care înconjoară HIV, precum și multe alte virusuri. Este 
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surprinzător faptul că această toxină nu afectează din fericire celulele 
sănătoase, ci doar cele infectate de virus. 

Un studiu recent derulat de oameni de știință din Vestul Australiei, publicat în 
2020 în revista medicală internațională Nature Precision Oncology, arată că 
veninul albinelor poate omorî celulele cancerului mamar agresiv care este 
dificil de tratat având efecte minime asupra celulelor sănătoase, necanceroase 
din corp. Cercetătorii de la Institutul de Cercetări Medicale Harry Perkins din 
Perth, Australia, au testat efectele anticancer ale veninului de albine de la 312 
de albine și bondari. În ciuda concentrației sale ridicate, veninul de la bondari 
nu a reușit să ucidă celulele canceroase, însă veninul de albine a demonstrat 
un efect remarcabil. O componentă importantă a otrăvii – toxina denumită 
melitină – a ucis numeroase celule canceroase în special în cazul formei de 
cancer mamar triplu negativ, fără a afecta celulele sănătoase. Acesta poate fi 
toxic și pentru tumorile care cauzează cancerul pulmonar, ovarian sau 
pancreatic. 

Vor fi necesare cercetări mai aprofundate pentru a evalua dacă veninul unora 
dintre genotipurile de albine prezintă activități mai potente sau mai specifice 
de combatere a cancerului, care ar putea fi mai apoi exploatate. 
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Tabel: Lista afecțiunilor și a problemelor de sănătate ameliorate sau 

vindecate potrivit rapoartelor empirice 

Oameni 

Artrită, multe tipuri 

Epilepsie 

Mastită 

Durere cronică 

Scade vâscozitatea și 

capacitatea de 

coagulare a sângelui 

Nevroze 

Teroscleroză 

Spondilită infecțioasă 

Poliartrită infecțioasă 

Miozită 

Trombofilie 

Irită 

 

Scleroză multiplă 

Bursită 

Unele tipuri de cancer 

Migrenă 

Dilată capilarele și 

arterele 

Rinosinuzită 

Polinevrită 

Nevralgie 

Malarie 

Ulcere tropicale 

Cancer, temporar 

Iridocită 

Sindrom premenstrual 

Leziuni ale ligamentelor 

Durere în gât 

Imunostimulent general 

Reduce nivelul de 

colesterol din sânge 

Endoarterioză 

Radiculită 

Endoartrită 

Mialgie intercostală 

Leziuni cu vindecare lentă 

Keratoconjunctivită 

Astm 
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Efectele secundare ale veninului de albine 
Aplicarea veninului de albine poate cauza: șoc anafilactic, sindromul Guillain-
Barre, o leziune ireversibilă a nervului ulnar, trombocitopenie cu echimoze, o 
„leziune pulmonară acută”, aritmie, accident vascular, sindrom nefrotic, edem 
pulmonar, insuficiență hepatică, hepatită, contracții uterine sau complicații 
dermatologice. Veninul de albine este sigur pentru tratamente aplicate 
oamenilor; doza letală mediană (LD50) pentru un adult este de 2,8 mg/kg de 
greutate corporală. Spre exemplu, o persoană cântărind 60 kg are 50% șanse 
de a supraviețui după injectarea a 168 mg de venin de albine. Cinci sute șaizeci 
de înțepături ar putea fi letale pentru o astfel de persoană – presupunând că 
se injectează 0,3 mg de venin pe înțepătură. Pentru un copil cu o greutate de 
10 kg, doar 90 de înțepături ar putea fi letale. Înaintea utilizării veninului de 
albine în scop terapeutic, este necesar să se ia toate măsurile, incluzând testele 
de alergie în vederea protejării pacienților și a utilizării dozajului corect. 

Doza letală mediană (LD50) de venin de albină pentru un om adult este de 2,8 
mg/kg de greutate corporală. 
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Utilizarea contemporană a veninului pur al albinelor 

 

Formele legale ale veninului 
 

Singura utilizare medicală 
acceptată în mod legal a veninului 
de albine în Europa occidentală și 
în America de Nord este 
desensibilizarea persoanelor 
hipersensibile (alergice) la veninul 
de albine. Încă de la începutul 
anilor 1980, a fost utilizat pentru 
desensibilizare veninul de albine 
pur. Utilizarea extractelor de 

venin de albină a fost sistată la scară largă în urma unor studii în dublu orb care 
au confirmat eficiența mai ridicată a veninului pur (Hunt et al., 1978În unele 
țări din Europa de est și în multe țări asiatice, veninul de albine a fost utilizat 
de multă vreme în medicina oficială pentru diferite afecțiuni. 

 

Aplicarea veninului 
Injecțiile cu venin pur și înțepăturile de albine bine localizate devin tot mai 
populare în țările occidentale ca alternativă la medicamentele puternice (și 
uneori ineficiente) a căror utilizare este asociată multor efecte secundare. 
Acest lucru este valabil în special în cazul artritei reumatoide și al altor 
inflamații. Metodele de aplicare a veninului de albine includ înțepăturile 
naturale, injecțiile subcutanate, electroforeza, unguentele, inhalatorii și 
tabletele (Sharma & Singh, 1983). Dat fiind faptul că veninul de albine are atât 
efecte sistemice cât și locale, locul corect pentru administrarea injecțiilor sau 
a înțepăturilor și dozajul sunt foarte importante. Prin urmare, terapia cu venin 
de albine ar trebui să fie învățată corect. Totuși, atenuarea unora dintre 
afecțiuni poate fi obținută prin simpla administrare a una sau două înțepături 
la locul potrivit, cum ar fi spre exemplu, o articulație dureroasă, imobilă atacată 
de artrită. 
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Acupunctura 
În anul 1980, a fost înființată în Japonia Asociația de Acupunctură cu Albine. În 
anii care au urmat, au existat multe rapoarte privind experiențele și reușitele 
obținute de api-acupunctură (în Japonia) în Știința mierii de albine (de ex. 
Ohta, 1983; Sagawa, 1983). În Republica Populară Chineză, mulți medici și 
multe spitale combină terapia cu apitoxină cu cunoștințele despre 
acupunctură. În occident, Asociația Americană a Apiterapiei (AAS) colectează 
informații și rapoarte de caz privind terapia cu venin de albine și utilizarea 
medicală a altor produse apicole. Mai pot exista și alte organizații naționale, în 
special în Europa de est și în Asia. IBRA și Apimondia dețin și ele o colecție 
bogată de materiale de referință. 

  

Produse din venin de albine 

 

Veninul de albine poate fi comercializat 
sub formă de extract, de venin pur în 
stare lichidă, sau de soluție injectabilă, 
însă piața este foarte limitată pentru 
toate formele. Cea mai mare parte a 
veninului este comercializat sub formă 
de cristale uscate. Dat fiind faptul că 
veninul nu necesită procesare, acesta 
poate fi preparat ori de câte ori este 
nevoie pentru terapia cu venin de 
albine. Producerea unor cantități mici 
este simplă atât timp cât sunt asigurate 
condiții de lucru în mediu aseptic și 
controale sanitare stricte. Apicultorul trebuie să lucreze în condiții foarte 
curate, deoarece majoritatea preparatelor care conțin venin vor fi ulterior 
injectate oamenilor și animalelor. 

Chiar înainte de injectare, puteți amesteca veninul cu un lichid cum ar fi apa 
distilată (sterilă), cu soluții saline și cu unele uleiuri, sau îl puteți utiliza direct 
din fiole gata preparate. Fiolele cu dozaj fix gata pregătite pentru injectare ar 
trebui să fie preparate numai de laboratoare farmaceutice certificate deoarece 
trebuie respectate condiții aseptice stricte, iar măsurarea dozajului trebuie să 
fie foarte precisă. 
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Sunt disponibile creme cu conținut de venin de albine (de ex. Forapin și 
Apicosan în Germania, Apivene în Franța, și Immenin în Austria) care sunt cu 

utilizare externă în cazul afecțiunilor artritice (BeeWell, 1993; Sharma & Singh 
1983), însă autorul nu cunoaște nici ingredientele, nici proporțiile acestora. 

Tabletele pot fi saturate cu venin de albine, însă Sharma & Singh (1983) au 
recomandat eliminarea proteinelor toxice proteine precum melitina și 
utilizarea culorilor pentru a indica diferitele doze. Tabletele ar trebui să fie 
administrate sublingual, însă acțiunea și utilitatea unui astfel de preparat este 
sunt necunoscute. 
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5. Ceara de albine 
Caracteristicile şi proprietățile sale 

 

Ce este ceara de albine 

Ceara de albine este o substanță 
de culoare crem utilizată de albine 
la construirea fagurilor care 
formează structura cuibului lor. 
Ceara de albine este produsă de 
albinele lucrătoare tinere din 
toate speciile de albine. 
Producerea cerii și construirea 
fagurilor într-o colonie de albine 
de miere sunt determinate de: 

▪ Prezența unei mătci (numai coloniile cu mătci construiesc faguri); 
▪ Creșterea puietului (depunerea ouălor) (cu cât sunt depuse mai multe 

ouă, cu atât sunt necesare mai multe celule ale fagurelui); 
▪ Debitul de nectar (cu cât debitul este mai mare, cu atât sunt necesari 

mai mulți faguri pentru depozitarea mierii); 
▪ Prezența polenului (acesta este o sursă de proteine); 
▪ Temperatura (activitatea de construire a fagurilor este favorizată de 

temperaturile de peste 15°C). 

Studiul proprietăților fizice și chimice ale cerii de albine a demarat acum circa 
80 de ani odată cu cercetările derulate de Bisson, Vanbell & Dye. A continuat 
apoi cu studiul complex al lui Tulloch privind ceara de albine și alte ceruri 
secretate de insecte. 
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Caracteristicile cerii de albine 

Ceara de albine are următoarele caracteristici: 

▪ Culoarea (determinată de prezența alcanilor) – de la galben la galben 
maroniu (în stare pură, este albă, însă capătă culoarea galbenă de la 
polen și de la alte substanțe conținute): 

▪ Ceara de albine galbenă este produsul brut obținut din faguri; 
▪ Ceara de albine albă este ceara galbenă albită sau filtrată; 
▪ Ceara de albine absolută este ceara galbenă tratată cu alcool; 
▪ Consistență: nelipicioasă în urma tăierii; 
▪ Nu se lipește pe cuțit, pe dinți; 
▪ Miros:plăcut, și asemănător mierii atunci când este încălzită; 
▪ Plasticitate: plastic după frământare timp de zece minute; 
▪ Fâșii spiralate la zgârierea cu unghia sau cu cuțitul; 
▪ Structură: granulară-fină, contondentă, nu este cristalină după 

rupere. 

Ceara de albine este o substanță foarte stabilă, iar proprietățile sale se 
modifică puțin în timp. Este rezistentă la hidroliză și la oxidarea naturală și este 
insolubilă în apă. 

Este solidă la temperatura camerei, devine sfărmicioasă la scăderea 
temperaturii sub 18°C, iar la temperaturi de aproximativ 35 până la 40°C, 
devine moale și pliabilă, având un punct de topire la 64,5°C. 

Este un material complex. Conține: 

▪ Peste 300 de substanțe diferite; 
▪ Aproximativ 50 de componente aromatice. 

  

Producerea cerii de albine 

Cerurile produse de specii diferite de Apis mellifica conțin aceleași 
componente, dar în proporții diferite, în timp ce cerurile produse de alte specii 
de albine (Apis florea și Apis cerana) diferă și din punct de vedere calitativ de 
cele produse de Apis mellifica. 

Pentru producerea cerii de albine de înaltă calitate în volume ridicate, 
apicultorii ar trebui să țină rețină următoarele: 
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▪ Adăugarea a 2 g de acid citric/oxalic sau 1 ml de acid sulfuric 
concentrat per kg de ceară și 1 l de apă deschide ceara la culoare; 

▪ Adăugarea peroxidului de hidrogen albește ceara (însă excesul de 
peroxid poate cauza probleme de fabricație a cremelor și a 
unguentelor); Evitarea oricărei mișcări a recipientului în timpul răcirii; 

▪ Fierberea cerii în apă nu omoară sporii de Paenibacillus larvae 
rezistenți la căldură (numai încălzirea la 1400 hPa la 120oC timp de 30 
min omoară toți sporii); 

▪ Hrănirea albinelor cu hrană energetică (zahăr invertit, suc de trestie 
de zahăr, și sirop de zahăr) (Carrillo et al., 2015); Încălzirea la 
temperaturi prea ridicate și pentru intervale de timp prea lungi poate 
deteriora ceara și o face să se închidă la culoare; 

▪ Încălzirea în recipiente de aluminiu, cupru, oțel sau zinc poate închide 
ceara la culoare (oțelul inoxidabil este mai potrivit); Încălzirea în 
recipiente de plumb  contaminează ceara; 

▪ Lăsarea cerii într-un rezervor din oțel de înaltă calitate la 75-80°C 
peste noapte o face să devină mai pură; Lăsați ceara să se răcească cât 
mai lent cu putință; 

▪ Utilizând 2-3 g de acid oxalic per kg de ceară și a 1 l de apă pentru 
legarea calciului previne emulsificarea și strălucirea cerii; Utilizarea 
fagurilor care conțin miere fermentată dezactivează mirosul cerii; 

▪ Utilizarea apei dure poate produce emulsii apă-ceară (apa moale cu 
un conținut redus de minerale este mai potrivită): cel mai important 
este ca ceara brută topită să fie păstrată în contact cu apa la o 
temperatură sub 90°C; 

▪ Utilizarea solvenților pentru purificarea cerii va duce la pierderea 
componentelor aromatice. 

  

Utilizări ale cerii de albine 

Specialiștii susțin că există sute de utilizări ale cerii de albine. Mai jos sunt 
prezentate doar cele mai importante și mai frecvente dintre acestea. Aceste 
utilizări ale cerii de albine vor ajuta apicultorii să își comercializeze mai bine 
ceara de albine. 

Aproximativ 40% din ceara de albine comercializată la nivel mondial cu ceară 
de albine este utilizată în industria cosmetică (ceară de albine de primă clasă 
care nu a fost încălzită excesiv, este pură și nu conține propolis), aproximativ 
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30% din ceara de albine comercializată la nivel mondial este utilizată în 
industria farmaceutică (ceară de bună calitate), aproximativ 20% din ceara de 
albine comercializată la nivel mondial este utilizată pentru fabricarea 
lumânărilor, iar restul de 10% are alte întrebuințări: 

Utilizări ale cerii de albine la nivel mondial 

40% - industria produselor cosmetice 

30% - industria farmaceutică 

20% - Fabricarea lumânărilor 

10% - Alte utilizări 

Ceara de albine purificată și albită este utilizată în producția de alimente, 
cosmetice și produse farmaceutice. 

  

Producția de alimente 
▪ Straturi pentru învelirea brânzeturilor (pentru protecție împotriva 

dezvoltării mucegaiului) după ce acestea au fost lăsate la uscat înainte 
de a aplica ceara fierbinte (ceara nu va adera la suprafețele ude) 

▪ Stabilizator coloidal (de ex., în pesto); 
▪ Aditiv alimentar (E901); 
▪ Agent de glazurare (pentru a împiedica pierderea de apă, pentru 

protejarea fructelor); 
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▪ Ingredient pentru turta dulce 

 

▪ Ingredient pentru guma de mestecat naturală;  

 

Producția de cosmetice 
▪ Produse pentru aranjarea părului (inclusiv pentru realizarea și 

întreținerea șuvițelor, tratarea părului uscat, ceruirea 
bărbilor/mustăților la bărbați) prin combinarea și încălzirea unor părți 
egale de ceară de albine și ulei de cocos, lăsând apoi amestecul să se 
răcească și să se așeze, apoi folosind porțiuni mici care se aplică pe 
păr, după care se 
piaptănă pentru a da 
forma dorită; 

▪ Fabricarea produselor 
cosmetice: blush, 
dermatograf, farduri 
pentru ochi, creme de 
mâini, balsam de buze, 
gloss pentru buze, 
creme hidratante, 
pomezi, și alifii; Ceară de epilat (în amestec cu rășină de pin);  
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Fabricarea produselor farmaceutice 
 

▪ Comprese; 
▪ Creme și unguente utilizate pentru a ajuta la scoatere dopurilor, la 

calmarea durerilor articulare și la tratarea fisurilor anale, a dermatitei 
atopice, vânătăilor, arsurilor, tăieturilor, dermatitei de scutec, 
fracturilor, hemoroizilor, crăpăturilor călcâielor, psoriazisului, 
amigdalitei purulente, leziunilor; 

▪ Medicamente pentru tulburări abdominale, artrită, sânge, arsuri, 
diaree, dizenterie, deficiențe de vedere, impotență, infertilitate 
feminină, inflamații nazale, puroi, dureri de gât, ulcer; 

▪ Extracte cu activitate eficientă împotriva bacteriilor (Listeria 
monocytogenes, Bacillus subtilis, Escherichia coli, Pseudomonas 
aeruginosa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus enterica, 
Streptococcus epidermidis, Streptococcus pyogenes), fungilor 
(Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei, Candida 
parapsilosis, Candida tropicalis, Geotrichum candidum), mucegaiurilor 
(Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger) și a 
drojdiilor (Rhodotorula mucilaginosa); 

▪ Plasturi; 
▪ Capsule gelatinoase moi, în straturile de acoperire a 

tabletelor/pilulelor (E901); 
▪ Ceară hemostatică de oase (pentru controlarea sângerării 

suprafețelor osoase); 
▪ Mulaje dentare. 
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Alte utilizări ale cerii de albine 

 

Artă și artizanat 
▪ Prinderea barelor de sunet din trestie pe structura din interiorul 

instrumentelor muzicale cu burduf (acordeon, bandoneon, 

concertina, flutina, armonica) 

 

▪ Realizarea de imprimeuri pe țesături utilizând amestecul ideal de 
preparat pentru realizarea imprimeurilor (batik): 30% ceară de albine 

+ 70% parafină 

 

▪ Împodobirea ouălor de Paște utilizând o metodă rezistentă pe bază de 
ceară (batik) 

▪ Pictură encaustică (pictură cu ceară fierbinte) utilizând ceara de albine 
încălzită ca liant pentru pigmenții de culoare; 
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▪ Lipirea mânerelor pe cuțite (rășina pentru tacâmuri obținută din 
gudron de pin, ceară de albine, rumeguș sau ceară de carnauba) 

▪ Realizarea ouălor de Paște cu mărgele aplicate prin fixarea mărgelelor 
pe stratul de ceară de albine care 
acoperă oul  

▪ Fabricarea de creioane din ceară de 
albine pentru a adăuga mai multe 
detalii picturilor, utilizând cantități 
egale de ceară de albine și săpun alb 
solid 

▪ Fabricarea lumânărilor  
▪ Fabricarea de lumânări care ard cu o 

lumină mai puternică, emană un miros 
dulce, de miere încălzită, și elimină toxinele din aer  

▪ Realizarea modelelor și a matrițelor în artă și industrie (denumită și  
turnare cu ceară pierdută sau cire perdue)  

▪ Fabricarea plastilinei din ceară de albine și vopseluri din plate pentru 
a susține un hobby netoxic; producerea de sune chiar și pe o piele care 
acoperă tamburina sau toba 

▪ Sculpturi din ceară de modelat (de ex., Muzeul Madame Tussauds de 
la Londra) 

▪ Pictura în ulei utilizând ceara de albine ca stabilizator pentru 
adăugarea corpului 

Gospodărie 
 

▪ Condiționarea ustensilelor din lemn (de ex., tocătoare, boluri, spatule, 
linguri) cu un unt pentru tocătoare/linguri fabricat din ulei mineral și 
ceară de albine naturală care este apoi netezit pentru a intra în 
ustensile, apoi acestea sunt lăsate să stea timp de câteva ore, după 
care se freacă cu o cârpă curată; 

▪ Controlul coroziunii (oxidarea cauzată de aerul umed) pe articolele din 
bronz cu o soluție de 151 g ceară de albine topită în 806 g de 
terebentină aplicată cu un prosop pentru a crea un strat de acoperire 
subțire, dur, sau prin frecarea cu ceară de albine înmuiată și șlefuirea 
excesului de ceară cu o cârpă fără scame; Ungerea tăvilor de prăjituri 
încălzindu-le ușor, aplicând ceara prin frecare pe pereții tăvii și 
utilizând-o în loc de unt/ulei; 
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▪ Fabricarea de folii reutilizabile pentru împachetarea alimentelor din 
material de bumbac acoperit cu un strat de ceară de albine; 

▪ Lustruirea mobilei cu o soluție de lustruit compusă din ceară de albine 
și ulei de cocos: topiți 1 lingură de ceară de albine răzuită, adăugați 
trei linguri de ulei de cocos și amestecați până se topește, lăsați 
amestecul să se răcească și să se întărească, utilizați o cârpă curată 
pentru a freca mobilierul din lemn cu acest amestec, și utilizați o altă 
cârpă pentru a șterge mobilierul până la îndepărtarea tuturor 
reziduurilor;   

▪ Lustruirea blaturilor de lucru din granit cu ceară de albine caldă pentru 
a le păstra lucioase și a împiedica pătarea acestora frecând cu ceară 
de albine caldă, lăsând-o să se usuce, și ștergând apoi excesul de 
ceară; 

▪ Lustruirea încălțămintei; 
▪ Prevenirea apariției ruginii prin frecarea obiectelor din fontă, a 

uneltelor manuale, a greblelor și lopeților cu ceară de albine; 
▪ Protejarea părților din lemn ale uneltelor (de ex., cozile lopeților) 

împotriva uzurii prin frecarea cu ceară de albine; Refacerea 
suprafețelor cizmelor din piele, a portmoneelor și a încălțămintei cu 
ajutorul unei formule de bază pentru lustruirea încălțămintei: 
combinați și încălziți 28,3595 g de ulei și 14,1797 g de ceară de albine 
până când aceasta din urmă s-a topit; retrageți-o de pe sursa de 
căldură și adăugați 2,38-4,76 g de pigment adăugând mai mult pentru 
culori mai închise și amestecați; depozitați amestecul într-un 
borcănel;  

▪ Impermeabilizarea încălțămintei prin 
frecarea întregii suprafețe a acesteia cu 
ceară de albine, utilizând un uscător cu aer 
cald pentru a topi ceara pe întreaga 
suprafață a încălțămintei, lăsați-o apoi să 
se așeze timp de circa 5 minute înainte de 
a purta încălțămintea; 

▪ Ceruirea sertarelor, a balamalelor pieselor 
de mobilier foarte vechi, a ușilor și 
ferestrelor din sticlă care tind să se înțepenească pentru a le face să 
se miște ușor;  

▪ Ceruirea cuielor și a șuruburilor pentru a evita despicarea lemnului 
atunci când subt bătute în acesta; 
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▪ Ceruirea șireturilor încălțămintei pentru a ține mai bine și mai multă 
vreme. 

  

Diverse 
 

▪ Ținerea sării folosite iarna la distanță de labele câinilor și ale pisicilor; 
▪ Fabricarea de aprinzătoare pentru focul de tabără din ceară de albine, 

scame mai uscate și cartoane vechi de ouă; 
▪ Fabricarea de componente folosite ca izolatoare în domeniul 

electronicii în industria IT și la fabricarea CD-urilor; 
▪ Fabricarea sigiliilor de aplicat pe plicurile care conțin invitații la 

evenimente; 
▪ Fabricarea cerii de altoit; 
▪ Fabricarea lubrifianților de uz industrial; 
▪ Realizarea produselor de patiserie (de ex., brioșe franțuzești, patiserii 

cu mijloc crocant și crustă caramelizată) prin acoperirea mulajelor 
pentru produse de patiserie cu ceară de albine și unt congelat înainte 
de coacere, ajutând astfel la crearea unui înveliș exterior de protecție; 

▪ Fabricarea materialelor de etanșare a altoiurilor pe crengi, repararea 
tărtăcuțelor rupte, sigilarea sticlelor și a recipientelor, etc.;  

▪ Fabricarea săpunurilor; 
▪ Lustruirea mașinilor; 
▪ Sigilarea documentelor academice, a 

decretelor legale formale, a decretelor 
regale formale; 

▪ Ceruirea plăcilor de surf; 
▪ Ceruirea firelor pentru a le lubrifia și utiliza 

la fabricarea de produse artizanale cum ar 
fi lucruri cusute manual și fabricarea 
bijuteriilor; 

▪ Acoperirea cu un strat protector a crosei de hochei pentru a asigura 
un control mai bun al pucului și o impermeabilizare mai bună. 

 

Riscurile utilizării cerii de albine 
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Utilizarea cerii de albine implică câteva riscuri: 

▪ Sporii larvelor de Bacillus pot cauza 
infecții; 

▪ Amestecul penicilină-ulei-ceară de 
albine poate cauza embolie; 

▪ Urmele de polen sau de propolis din 
ceara de albine pot cauza alergii; 

▪ Rășina de plop din ceara de albine 
cauzează dermatită ocupațională la apicultori; 

▪ Substanțele veterinare reziduale (de ex., insecticidul flumetrin utilizat 
pentru tratarea acarienilor paraziți și coloniile de albine) pot afecta 
sănătatea oamenilor.  
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6. Polenul de albine  
Caracteristicile şi proprietățile sale 

 

Polenul de albine este privit 
adesea drept „cel mai bun 
produs alimentar din lume” 
(Bobis et al., 2010). Producția 
globală de polen de albine este 
de 1500 de tine pe an. Cei mai 
mari producători sunt China, 
Australia și Argentina 
(Estevinho, Afonso & Feás, 
2011).  

Plantele au transformat polenul într-un mijloc de reproducere acum mai bine 
de 375 de milioane de ani. Polenul este o substanță care se prezintă sub forma 
unei pulberi fine, de obicei de culoare galbenă. Polenul este o masă de 
microspori dintr-o plantă de sămânță care se prezintă de obicei sub forma unui 
praf. Fiecare granulă de polen este un corp minuscul cu formă și structură 
diferită, format in structurile masculine ale plantelor purtătoare de semințe și 
transportat în diverse moduri (vânt, apă, insecte, etc.) către structurile 
feminine, unde are loc fertilizarea. Granulele de polen reprezintă practic 
sperma plantei. Ele conțin în interiorul lor porțiunea masculină a ADN-ului 
necesar pentru reproducerea plantei. Dimensiunea granulelor de polen este 
foarte variată, și nu există nici o corelație între dimensiunea plantei și 
dimensiunea polenului pe care îl produce aceasta. Plantele mari s-ar putea să 
genereze unele dintre cele mai mici granule de polen. 

Granulele de polen s-ar putea să nu pară cine știe ce. Privite cu ochiul liber, ele 
apar adesea ca niște pete prăfoase, însă inspectate mai îndeaproape, ele 
capătă o varietate infinită de forme fascinante cu toate tipurile de texturi și 
caracteristici. 
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Caracteristicile de bază ale polenului de albine 

Polenul de albine este un produs apiterapeutic valoros care este foarte 
apreciat de medicina naturistă datorită potențialelor sale aplicații medicale și 
nutriționale. 

 

Aplicații medicale 
 

Se consideră că polenul de albine acționează ca: 

▪ Antifungic; 
▪ Antimicrobian; 
▪ Antiviral; 
▪ Antiinflamator; 
▪ Hepatoprotector (previne deteriorarea ficatului); 
▪ Anticancer; 
▪ Imunostimulator; 
▪ Analgezic local. 

Polenul de albine este un produs al plantelor, bogat în substanțe active din 
punct de vedere biologic. Aproximativ 200 de substanțe au fost găsite în 
granulele de polen ale diferitelor specii de plante. În grupa substanțelor 
chimice de bază se află proteine, aminoacizi, carbohidrați, lipide și acizi grași, 
compuși fenolici, enzime și coenzime, precum și vitamine și bio-elemente. 
Polenul de albine conține în medie 22,7% proteine, incluzând 10,4% aminoacizi 
esențiali. Aceste proteine sunt esențiale pentru viață și organismul nu le poate 
sintetiza singur. Vitaminele și bio-elementele fac și ele parte dintre substanțele 
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prețioase conținute de polen. Polenul este o sursă destul de însemnată de 
vitamine, atât liposolubile (0,1%, precum provitamina A și vitaminele E și D), 
cât și solubile în apă (0,6%, precum B1, B2, B6, și C), și acizi. 

Dată fiind compoziția sa, polenul de albine este: 

▪ Anti-aterosclerotic 
(datorită compoziției sale 
complexe, reduce 
presiunea sangvină atunci 
când este crescută, 
îmbunătățește circulația 
sangvină prin 
îmbunătățirea funcției 
hepatice și promovează 
regenerarea celulară a endoteliului arterial); 

▪ Antibacterian (conține substanțe antibacteriene cum ar fi 
bioflavonoidele); 

▪ Antidepresiv (conține toți aminoacizii necesari pentru sistemul 
nervos, încurajează organismul să producă endorfine acționând astfel 
ca un antidepresiv natural); 

▪ Antitoxic (deoarece este cea mai bună hrană pentru ficat, iar un ficat 
sănătos poate neutraliza mai bine toxinele). 

Pe lângă cele de mai sus, polenul de albine este un excelent stimulant cerebral, 
îndepărtând oboseala creierului, îmbunătățind nivelul de alertă și sporind 
nivelurile de concentrare pe o perioadă lungă de timp. Bogat în vitaminele din 
complexul B; B1, B2 și B3 – acestea sunt esențiale pentru un sistem nervos 
sănătos și detoxificanți puternici, în special pentru creier. Ele sunt adesea 
denumite vitaminele „anti-stres”, care reduc nivelul de stres și de anxietate. 

  

Aplicații nutriționale 
Albinele adună polenul și îl amestecă cu propriile enzime digestive. O granulă 
de polen conține între 100,000 și 5,000,000 de spori de polen, fiecare fiind 
capabil să își reproducă întreaga specie. Polenul de albine este denumit adesea 
cel mai complet aliment oferit de natură. În afară de polenul propriu-zis nu 
există alte surse de hrană conținând polen de albine. 
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Polenul este considerat un 
supliment alimentar 
valoros. Au fost realizate 
experimente constând în 
hrănirea animalelor cu 
polen și s-a demonstrat că 
șoarecii și șobolanii hrăniți 
cu polen au prezentat un 
conținut mai ridicat de 
vitamina C și magneziu la 
nivelul timusului, al 
mușchiului cardiac, și al mușchilor scheletali precum și un conținut mai ridicat 
de hemoglobină și un număr mai ridicat de eritrocite comparativ cu animalele 
cărora le-a fost administrată hrana standard. Mai mult, polenul de albine a 
prelungit și durata de viață a animalelor supuse experimentului. În cazul 
animalelor înfometate și al celor care urmau o alimentație fără vitamine, 
polenul a determinat o luare mai rapidă în greutate decât o alimentație 
normală. Cercetările au demonstrat că polenul are o valoare nutrițională 
ridicată precum și proprietatea de a suplimenta rapid deficiențele nutriționale. 
Componentele care joacă un rol vital în proces sunt aminoacizii neesențiali, 
vitaminele și bio-elementele. 

Proprietățile nutriționale ale polenului de albine și procesele de reglare 
metabolică sunt utilizate, printre altele, în cazul copiilor cu lipsă de poftă de 
mâncare, întârziere în dezvoltare și malnutriție la copii și adulți. Mai mult, 
administrarea polenului este recomandată în perioada de recuperare după 
intervenții chirurgicale și la persoanele care fac efort fizic și mintal intens. 

Polenul de albine este dietetic – este o sursă vegetariană de nutrienți foarte 
bine echilibrată. Prin urmare, este recomandat contra obezității, 
hipertensiunii, gutei, etc. 

De asemenea, au fost indicate și proprietățile adaptogene ale polenului de 
albine, bazate pe sporirea rezistenței la factorii fizici, chimici și biologici 
dăunători: acesta sporește atât capacitatea organismului de a face față fizic 
efortului mintal în exces, afectarea sistemului nervos central prin 
îmbunătățirea funcțiilor cerebrale, precum memoria, învățarea, înțelegerea, 
gândirea și capacitatea de concentrare, și sporind rezistența sistemului 
imunitar în calea infecțiilor. 
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Polenul de albine este considerat a fi anabolic deoare4ce conține multe 
vitamine și alți nutrienți care joacă un rol în creșterea poftei de mâncare și 
ajută la dezvoltarea de celule noi. Naturalistul german Francis Huber susține 
că polenul de albine este „cel mai mare dezvoltator al organismului din lume”. 
Ca atare, este utilizat de sportivii olimpici pentru sporirea rezistenței și a 
anduranței. Reputația sa ca dezvoltator al mușchilor este datorată, în parte, 
celor 22 de aminoacizi pe care îi conține. Aproximativ jumătate dintre aceștia 
sunt în formă liberă, adică pot fi asimilați direct în corp pentru o utilizare 
imediată. 

Polenul de albine ajută la combaterea deficiențelor nutriționale și reglează 
activitatea ficatului, rinichilor, stomacului, intestinelor și a sistemului nervos. 
Se consideră că polenul de albine combate oboseala intelectuală și fizică, 
nervozitatea, insomnia și, așa cum s-a menționat mai sus, are efecte antivirale 
și antibacteriene. 

  

Cum se recoltează și depozitează polenul 

Polenul de albine este o pulbere auriu-gălbuie pe care albinele o adună de pe 
flori și o stochează în săculeții de polen situați pe picioarele din spate. 

Fiecare specie de albine are propriul său mod de colectare a polenului. O 
specie poate stoca și transporta polenul pe firele de păr de pe abdomen, altele 
îl pot transporta la stup pe picioarele din spate, în timp ce altele pot colecta 
polenul pe corpurile lor păroase. Aceste modalități de colectare a polenului 
ajută la procesul de polenizare deoarece albinele transportă polenul zburând 
și oprindu-se pe diferite plante. Unele albine pot transporta până la 80% din 
greutatea lor. Acest lucru depinde de fiecare specie de albine. 

Pentru colectarea polenului se 
folosesc dispozitive speciale, 
capcane pentru polen. Regula 
generală după care 
funcționează acestea este să ia 
o parte a săculețului de polen 
de la albinele care revin în stup. 
Prin urmare, pe traseul de 
întoarcere a albinelor există 
diferite separatoare. Albinele 
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trebuie să forțeze intrarea de aceea pierd o parte din săculețul de polen care 
cade în recipiente speciale. Aceste capcane sunt foarte diferite ca dimensiune, 
aspect și metodă de instalare pe stup. Fiecare are anumite caracteristici care o 
face foarte adaptabilă pentru un anumit scop. Însă toate capcanele conțin 
două elemente de bază: 

1. Un grilaj prin care trebuie să se târască albinele purtătoare de polen 
pentru a separa particulele de polen de pe picioarele lor; 

2. Un recipient pentru stocarea particulelor respective. 

Capcanele pentru polen ajută la recoltarea granulelor de polen din stup pentru 
consumul uman. Pierderea polenului mobilizează albinele. Cantitatea de polen 
colectată de la o colonie pe parcursul unei zile se ridică la 50–250 g. Potrivit 
datelor existente, o colonie de albine dă 1 până la 7 kg de polen pe an. Astfel, 
polenul de albine este comercializat drept un super aliment și este vândut în 
diferite magazine naturiste. Atunci când se recoltează polenul de albine pentru 
consumul uman, trebuie să vă asigurați că există suficient polen pentru 
colonie. 

 

Polenul de albine și păstura 

Păstura se referă la polenul depozitat 
de albine în faguri. Acesta are o 
compoziție diferită de polenul de 
albine. Albinele depozitează polenul în 
celule, adăugă diferite enzime (din 
saliva lor) și miere, și apoi acest 
amestec este supus unui proces de 
fermentație lactică. Ceea ce îl face mai 
digerabil și îl îmbogățește cu noi 
nutrienți. 

Păstura este colectată prin răzuire de 
pe faguri cu ajutorul unei furci speciale, 
apoi păstura este atenuată cu miere 
caldă într-o proporție de 1 : 5. După ce 
amestecul a fost lăsat câteva zile să 
stea, păstura se depune pe fundul 
recipientului deoarece este grea și se separă de miere. După punerea acesteia 
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în borcane, produsul este închis etanș și depozitat într-un spațiu răcoros și 
întunecat. Păstura este considerată mult superioară polenului e albine de către 
unele persoane, deși dintre toate produsele stupului, ea este cea mai puțin 
explorată.  

Compoziția polenului de albine a fost studiată timp de decenii, iar oamenii de 
știință au ajuns la concluzii relevante, incluzând diferențe mari între fiecare tip 
de polen. Diferențele sunt date și de modul în care este depozitat și procesat 
polenul. Așa cum s-a menționat în secțiunile anterioare, polenul de albine 
conține peste 200 de substanțe. 

Polenul de albine recoltat de pe capcane este ceea ce numim noi polen 
proaspăt, iar apicultorii trebuie să îl colecteze zilnic din cauza umidității sale 
ridicate: aproape 20 până la 30 de grame de apă la 100 de grame de polen. 
Această umiditate îl face să fie un mediu ideal e cultură pentru microorganisme 
precum bacteriile și drojdiile, de aceea apicultorii trebuie să îl adune zilnic și să 
îl depozitele imediat în congelator. Acest polen proaspăt este cel care are cea 
mai ridicată valoare nutrițională și terapeutică, iar atunci când vorbim despre 
compoziția polenului de albine acest tip de polen este cel la care ne referim. 

Congelarea urmată de depozitarea la -20ºC în azot pur garantează calitățile 
biologice ridicate ale polenului de albine. Însă polenul stocat pe o perioadă mai 
lungă de șase luni ar trebui să fie uscat prin liofilizare și stocat la -20ºC în azot 
pur pentru a-și păstra cele mai ridicate activități biologice. 

Așa cum s-a spus deja, calitatea polenului de albine este la cel mai ridicat nivel 
atunci când acesta este proaspăt. Singura modalitate de conservare a 
polenului de albine este prin congelarea imediat după recoltarea zilnică. 
Congelarea se poate face în borcane de sticlă sau în recipiente de plastic 
recomandate, sau în vid (o metodă mult mai bună). Polenul ar trebui păstrat 
în congelator. Însă poate fi păstrat la temperatura camerei pentru câteva ore, 
fără a fi afectat semnificativ. 

Polenul de albine uscat, indiferent de metoda de uscare folosită, trebuie 
păstrat la temperatura camerei. Calitatea polenului uscat este inferioară celei 
a polenului proaspăt. În plus, după un an de păstrare la temperatura camerei, 
deși nu se pierde vitamina C, există o pierdere considerabilă de vitamina E și 
beta-caroteni cu 15 până la 20 %. (Potrivit studiului brazilian „Stabilitatea 
vitaminelor antioxidante în mostrele de polen de albine” derulat de DE MELO 
PEREIRA et al. in 2010.) Alte studii au arătat că după un an se pierde o cantitate 
considerabilă a activității antioxidante (circa 59%). (M. Campos, 2003). 
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 Aplicarea polenului de albine 

Istoria produselor apicole datează din cele mai vechi timpuri. Grecii credeau că 
mierea și polenul albinelor erau hrana regilor, dându-le tinerețe și viață. 
Polenul de albine este menționat în Sfintele Scripturi, inclusiv în Biblie. 
Hipocrate și Pitagora credeau că polenul avea efect terapeutic. Polenul a 
început să fie utilizat la o scară mai largă pentru consumul uman numai după 
al Doilea Război Mondial, când a fost îmbunătățită metoda de recoltare a 
polenului. 

Recent, s-a înregistrat o creștere a cererii de produse naturale, în special de 
produse apicole. Datorită proprietăților lor nutriționale și medicinale, păstura 
și polenul sunt utilizate în scopuri apiterapeutice. Acestea includ aproximativ  
200 de substanțe diferite, cum ar fi aminoacizii liberi și vitaminele. Valoarea 
nutrițională a polenului este adesea evaluată prin concentrația de proteine 
precum și prin prezența și cantitatea de aminoacizi esențiali (Roulston & Cane, 
2000). Polenul este singura sursă de proteine pe care o colectează albinele din 
natură. Acest lucru este foarte important pentru dezvoltarea puietului, și astfel 
și pentru dezvoltarea coloniilor de albine (Anđelković et al., 2012). Polenul este 
în mod evident foarte important în alimentația albinelor, și unii cercetători 
susțin intens valoarea nutrițională a polenului de albine drept unul dintre cele 
mai complete alimente din natură. Acesta conține în mod cert toate 
ingredientele potrivite, conținând aproximativ 30% proteine și incluzând toți 
aminoacizii esențiali pentru alimentația umană, un spectru complet de 
vitamine și minerale, oligoelemente, precursori hormonali, carbohidrați și acizi 
grași. Polenul de albine poate asigura oligoelemente valoroase pentru 
completarea dietelor deficitare. Practicienii apiterapiei spun că polenul de 
albine dă energie, combate epuizarea și depresia, și asigură rezistența la răceli 
și gripă. Pentru utilizarea în apiterapie, practicienii preferă să aibă polen cât 
mai proaspăt cu putință: polenul care a fost uscat și stocat o vreme este 
considerat a avea o valoare terapeutică mai redusă. 

Polenul de albine este un remediu popular recunoscut pentru multe afecțiuni. 
Mai jos sunt enumerate câteva exemple de utilizări populare ale polenului 
pentru promovarea sănătății și tratament apiterapeutic: 

▪ Prevenirea bolii de prostată și îmbunătățirea potenței masculine; 
▪ Tratarea sindromului premenstrual (PMS) – un studiu a constatat că 

un produs care conține polen de albine (și alte câteva ingrediente) 
pare să atenueze simptomele PMS; 
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▪ Tratarea prostatei mărite – unele studii au urmărit un extras din 
polenul de albine și au constatat unele beneficii la bărbații care suferă 
de prostatită cronică sau de prostată mărită; 

▪ Pentru produsele de îngrijire și catifelare a pielii; 
▪ Pentru tratarea eczemelor, coșurilor și a iritației de scutec; 
▪ Ca tonic energetic. 

Există dovezi potrivit cărora unguentul cu polen de albine poate fi utilizat în 
mod eficient în tratarea leziunilor cauzate de arsuri deoarece acesta împiedică 
infectarea țesutului nou format în procesul de vindecare a plăgilor cauzate de 
arsuri. 

Un studiu de mici dimensiuni a găsit dovezi că polenul ar putea reduce unele 
dintre efectele secundare ale radioterapiei pentru cancer. 

În plus, polenul albinelor este utilizat pentru a combate alcoolismul, astmul, 
alergiile, pentru menținerea sănătății, sau pentru problemele gastrice, însă nu 
există suficiente dovezi că polenul ar ajuta în cazul acestor afecțiuni. 

Cu toate acestea, sunt necesare mai multe cercetări înainte de a ști în ce 
măsură ajută polenul în cazul acestor afecțiuni. 

  

Aspecte privind dozarea polenului de albine 

Dat fiind faptul că polenul este un tratament nedemonstrat, nu există nici o 
doză standard. Este necesar sfatul medicului. 

Doza adecvată de polen depinde de mai mulți factori precum vârsta 
utilizatorului, starea de sănătate, și alte câteva afecțiuni. În prezent nu există 
suficiente informații științifice pentru a determina intervalul adecvat de doze 
pentru polenul de albine. Trebuie să rețineți faptul că produsele naturale nu 
sunt întotdeauna în mod neapărat sigure și dozajul poate fi important. 
Indicațiile relevante de pe etichetele produselor trebuie respectate, iar înainte 
de a le utiliza trebuie să consultați mediul și/sau farmacistul. 

Atunci când consumați polen pentru prima dată este mai bine să începeți cu 
doar câteva granule și să creșteți ușor cantitatea în ziua următoare și așa mai 
departe până când ajungeți la doza recomandată. 

Îmbunătățirea profilaxiei și a sănătății (numai exemple) 
▪ Adulți: 10-20 g pe zi timp de 3 luni, de două ori pe an; 
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▪ Copii: jumătate din doza pentru adulți 

Terapeutic (numai exemple) 
▪ Adulți: 20-50 g zilnic, administrat de 3 ori pe zi, cu 1-2 înainte de masă; 
▪ Copii: jumătate din doza pentru adulți 

Greutatea aproximativă a polenului administrat cu lingura: 
▪ linguriță = 6 g; 
▪ lingură de desert = 9 g; 
▪ lingură de supă = 12 g. 

Foarte important: 
Pentru îmbunătățirea digestibilitații polenului, acesta ar trebui pus în apă sau 
într-un alt lichid peste noapte. Mestecarea temeinică sau măcinarea polenului 
înainte de administrare îmbunătățește la rândul ei digestibilitatea. 

Pentru a contracara gustul amar al polenului, 1 parte de polen poate fi 
amestecată cu 1 parte de miere (în funcție de greutate) sau poate fi amestecat 
cu alte alimente.  

Reacții adverse și contraindicații 

Reacții adverse 
În general, polenul de albine pare să fie destul de sigur. Cu toate acestea, ar 
putea cauza reacții alergice grave la persoanele alergice la miere, la polen (cum 
ar fi polenul din ambrozie sau din alte plane în funcție de proveniența lui), sau 
la înțepăturile albinelor. Simptomele ar putea include mâncărime, roșeață, 
inflamație, dificultate de respirație și chiar șoc anafilactic. 

Riscuri 
Ce riscuri presupune consumul de polen? 

▪ Alergia la polen: Consumul suplimentelor de polen de albine poate 
cauza reacții alergice grave la persoanele care sunt alergice la polen. 
Așa cum s-a menționat deja, simptomele pot include mâncărime, 
inflamație, dificultăți de respirație, amețeli și reacții grave la nivelul 
întregului organism. 

▪ Polenul de albine nu este sigur pentru femeile însărcinate. Și femeile 
care alăptează ar trebui să evite consumul de polen de albine. 

▪ Este recomandat ca persoanele care pot suferi de alergii sau astmă, 
sau persoanele care au rinită alergică să evite consumul de polen de 
albine. 
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Cu toate acestea, alergia la polen de tipul rinitei alergice se referă cu precădere 
la alergia la polenul transmis pe calea aerului, în timp ce alergiile la polenul 
ingerat sunt relativ rare, având o rată similară cu a altor alimente. Potrivit unui 
studiu rusesc din 2008, incidența în cazul polenului ingerat, testată pe 891 de 
persoane normale a fost de 1,45%. (SMIRNOVA, V, 2008). 

Persoanele care au afecțiuni medicale trebuie să consulte medicul înainte de a 
începe să consume regulat polen de albine. Acesta s-ar putea să nu fie sigur 
pentru persoanele cu astmă alergic, tulburări sangvine sau afecțiuni hepatice. 
Persoanele care consumă polen pentru alergii și-ar putea chiar agrava 
simptomele dacă sunt alergice la oricare dintre tipurile de polen din supliment. 

Interacțiuni 
Polenul de albine poate cauza hemoragii sporite dacă este administrat 
împreună cu anumite anticoagulante. Oamenii ar trebui să consulte medicul 
înainte de a consuma polen de albine dacă iau orice medicamente sau produse 
naturiste. 

Dacă luați medicamente cu regularitate, ar trebui să consultați medicul înainte 
de a începe să utilizați polenul de albine sau suplimentele pe bază de polen. 
Însă polenul are un efect antialergenic și reprezintă o terapie de succes pentru 
desensibilizare în cazul rinitei alergice cauzate de polen. Sunt cunoscute de 
multă vreme afirmațiile potrivit cărora polenul de albine consumat în cantitate 
mică poate desensibiliza rinita alergică. 

  

Aplicarea polenului de albine în combinație cu alte 
produse din stup 

Amestecarea 
polenului de albine cu 
mierea va păstra 
valoarea nutritivă a 
acestuia și durata de 
viață la raft. 
Adăugarea altor 
produse nutriționale 
cum ar fi lăptișorul de 
matcă, propolisul, mierea va spori beneficiile acestuia pentru sănătate. Ele 
realizează o combinație sinergistică de superalimente integrale, ușor absorbite 
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și utilizate de organism. Sunt cunoscute diferite combinații ale polenului de 
albine cu alte produse din stup. Iată câteva dintre cele mai frecvente: 

▪ Polen de albine cu miere; 
▪ Polen de albine cu miere și scorțișoară; 
▪ Polen de albine cu lăptișor de matcă și miere; 
▪ Polen de albine cu lăptișor de matcă și propolis.  

În plus, polenul de albine măcinat poate fi amestecat cu miere, cu brânza de 
vacă, cu iaurt. Granulele pot fi amestecate în blender pentru a obține polen 
măcinat, care poate fi adăugat la smoothie-uri sau presărat peste salate. Este 
mai bine să puneți polenul la înmuiat peste noapte pentru a facilita digestia lui. 

Polenul de albine este disponibil în multe magazine naturiste. El poate fi găsit 
în suplimentele alimentare naturale, precum și în produsele de îngrijire a pielii. 
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7. Propolisul  
Caracteristicile şi proprietățile sale 

Ce este propolisul? 

În primul rând, propolisul este foarte diferit de polen. Propolisul nu este creat 
de albine, ci este colectat de la plante și flori și transportat în stup: este un 
material asemănător rășinii produs de albine din mugurii de plop și din arborii 
cu conuri (spre exemplu, plopul și coniferele). Propolisul este rareori disponibil 
în formă pură. El este obținut de obicei din stupi și conține produse apicole. 
Albinele utilizează propolisul pentru a-și construi stupii. Pe de altă parte, 
propolisul este produs atunci când albinele colectează rășina și o amestecă cu 
ceară de albine și cu enzime pentru a crea o substanță densă asemănătoare 
lipiciului sau chitului. Acesta are și un aspect ciudat. 

 

Dat fiind faptul că albinele utilizează rășina pentru a produce propolis, putem 
înțelege de ce este această substanță crucială pentru albine văzând de ce este 
benefică rășina pentru copaci. Rășina copacilor sigilează orice leziuni pe care 
le-ar putea dezvolta copacii. Dacă un organism încearcă să invadeze un copac, 
acesta se va regăsi prins în rășină și în cele din urmă va muri din cauza naturii 
toxice a acesteia. Datorită calității sale antiseptice ridicate, ea ajută la 
prevenirea bolilor aproape la fel ca un antibiotic natural. Așadar, puteți vedea 
de ce este importantă rășina pentru sănătatea generală a copacului. Ei bine, 
aceeași rășină ajută albinele într-un mod similar. 
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Cum utilizează albinele propolisul? 

Albinele utilizează propolisul în numeroase moduri. O utilizare importantă este 
pentru consolidarea structurii stupului. Ele utilizează propolisul precum 
utilizează tâmplarul călăfătuirea sau adezivul și îl depozitează în spațiile și 
găurile mici din locuința lor pentru a o proteja și steriliza. Ele vor folosi această 
substanță și pentru a repara celulele deteriorate și  ajuta la impermeabilizarea 
stupului. Și dacă acest lucru nu este suficient, propolisul este utilizat și pentru 
protejarea împotriva intrușilor. Dacă un gândac sau un rozător intră în stup și 
albinele nu îl pot da afară, în mod normal acesta s-ar descompune și ar infecta 
stupul. Însă albinele nu vor permite să se întâmple așa ceva! Ele învelesc pur și 
simplu intrusul în propolis (ca și cum l-ar mumifica) astfel încât acesta să nu 
cauzeze boli sau contaminarea stupului. 

 

 

Caracteristicile și proprietățile propolisului 

Caracteristicile propolisului depind în general de sursa de rășină utilizată de 
albine pentru producerea propolisului. În majoritatea cazurilor, propolisul de 
albine este de culoare maro, însă culoarea acestuia poate varia de la roșu la 
galben sau verde sau chiar negru, dar, așa cum am menționat anterior, 
culoarea lui depinde de sursa rășinii. Gustul propolisului a fost descris ca fiind 
acru sau chiar amar, dar unii au spus că are gust de terebentină. Gustul său 
amintește ușor de pin, nu este cel mai bun lucru la gust din lume, dar putem 
trece dincolo de problema gustului dacă ne amintim cât de puternică este 
această substanță pentru organism. 
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Așa cum am menționat mai devreme, propolisul are o listă impresionantă de 
beneficii. Este antibacterian și antifungic, și de aceea nu ar trebui să ne 
surprindă să aflăm că civilizațiile antice utilizau propolisul pentru vindecarea și 
prevenirea bolilor. În zilele noastre, propolisul este utilizat în mare parte în 
același fel – ca supliment natural sau în medicamentele homeopate. Este 
adesea combinat cu polen, lăptișor de matcă sau cu alte produse pentru a crea 
un antibiotic natural eficient. În zilele noastre, oamenii caută alternative la 
antibiotice deoarece acestea sunt prescrise în exces și devin ineficiente. 

Propolisul în toate formele sale – extracte, tincturi, prafuri, tablete, unguente, 
și sprayuri – este disponibil de obicei pentru cumpărare în orice magazin 
naturist precum și online. 

  

La ce folosește? 

Propolisul este activ împotriva bacteriilor, virusurilor și a ciupercilor. Are și 
efecte antiinflamatoare. 

Ulcerul venos al piciorului 

- Frecvent întâlnit la persoanele 

în vârstă 

-Rezultat al hipertensiunii 

venoase cronice 

-Inflamație persistentă 

-Depozite de hemosiderină 

-Lipodermatoscleroză 

 

  

Ulcerul arterial 

-Alimentare cu sânge redusă 

-Ischemie, necroză 

-Exudat redus 

-Piele atrofică 

-Frecvent întâlnit la diabetici 

-Durere 

Ulcerul piciorului diabetic 

- Frecvent întâlnit la diabetici 

- Hiperglicemie  

- Micro/macroangiopatie 

-Neuropatie 

-Infecție 

-Deformări ale piciorului 

  

Escarele 

-Zonă cu țesut necrozat 

-Cauzată de compresia 

prelungită a țesutului moale 

-Ischemie locală, umezeală 

-la persoanele cu morbidități 

multiple și la vârstnici 
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Cicatricile hipertrofice 

- Creștere rapidă 

- Regres general < 6 luni 

- αSMA* - miofibroblaști 

-Fibre de colagen paralele cu 

suprafața pielii 

-Vase de sânge orientate vertical 
  

Cheloizii 

-Creștere constantă 

-Fără regresie spontană 

-Se extind dincolo de 

marginile țesutului afectat 

-Predispoziție genetică 

Fascicule de colagen groase 

orientate la întâmplare 

 

 

Propolisul este utilizat pentru umflături (inflamații) și escare în interiorul gurii 
(mucozita orală). De asemenea, este utilizat pentru arsuri, afte, diabet, herpes 
genital,  herpes labial, și alte afecțiuni, însă nu există dovezi științifice solide 
care să susțină aceste utilizări. 

  

Cum se administrează propolisul 

Există câteva opțiuni de administrare a propolisului. Dacă problema 
dumneavoastră de sănătate este o durere de gât sau o problemă bucală, atunci 
un spray cu propolis este metoda potrivită. Dacă doriți să utilizați propolisul 
extern sau local, puteți cumpăra unguente cu propolis sau creme cu propolis. 
O tinctură ar putea fi o idee bună dacă doriți să adăugați propolis în apa de 
gură. Dacă vreți să îl administrați intern, ar putea fi ușor să luați capsule. De 
asemenea, rețineți că propolisul nu este un îndulcitor, deci nu va duce la 
creșterea glicemiei deși are multe dintre beneficiile incredibile ale mierii. Un 
alt beneficiu enorm pentru cei care se confruntă cu probleme metabolice! 

  

Efecte terapeutice 

Eficiență posibilă pentru: 

▪ Umflături (inflamații) și leziuni bucale (mucozita orală): majoritatea 
cercetărilor arată că clătirea gurii cu o soluție de clătit cu propolis ajută 
la vindecarea leziunilor cauzate de medicamentele pentru cancer sau 
de proteze. 
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▪ Arsuri: cercetările timpurii arată că aplicarea propolisului pe piele la 
fiecare 3 zile ar putea ajuta la tratarea arsurilor minore și la prevenirea 
infecțiilor; Afte: cercetările incipiente arată că administrarea 
propolisului pe gură zilnic timp de 6-13 luni reduce aparițiile aftelor; 

▪ Febra dengue (o boală dureroasă transmisă de țânțari): cercetările 
arată că administrarea propolisului ajută oamenii care suferă de febra 
dengue să iasă mai repede din spital. NU se știe dacă propolisul ajută 
la atenuarea simptomelor febrei dengue; 

▪ Diabetul: cercetările arată că administrarea propolisului poate 
îmbunătăți ușor controlul glicemiei la persoanele cu diabet. Însă nu 
pare să afecteze nivelul insulinei nici să îmbunătățească rezistența la 
insulină; 

▪ Leziunile picioarelor la diabetici: cercetările timpurii arată că aplicarea 
unui unguent cu propolis pe leziunile de pe picioarele persoanelor cu 
diabet ar putea ajuta la vindecarea mai rapidă a leziunilor; 

▪ Herpesul genital: cercetările timpurii arată că aplicarea unui unguent 
cu  3% propolis de patru ori pe zi timp de 10 zile ar putea îmbunătăți 
vindecarea la persoanele care suferă de herpes genital. Unele 
cercetări sugerează că ar putea vindeca leziunile mai rapid și mai 
complet decât tratamentul convențional cu unguent cu aciclovir 5%; 

▪ Gingivita (o formă ușoară de boală a gingiilor): cercetările timpurii 
sugerează că utilizarea propolisului sub formă de gel sau de soluție de 
clătire ar putea ajuta la prevenirea sau la reducerea semnelor de boală 
a gingiilor; 

▪ Helicobacter pylori (o infecție a tractului digestiv care poate duce la 
ulcere): cercetările timpurii arată că administrarea zilnică a 60 de 
picături dintr-un preparat care conține propolis verde brazilian timp 
de 7 zile nu reduce infecția cu H. pylori; 

▪ Herpes labialis (herpesul labial): cercetările timpurii arată că aplicarea 
de unguente conținând 0,5% până la 3% propolis de cinci ori pe zi 
îmbunătățește timpul de vindecare și reduce durerea cauzată de 
herpesul labial; 

▪ Infecție intestinală cu paraziți: cercetările timpurii sugerează că 
administrarea unui extract cu 30% propolis timp de 5 zile poate 
vindeca giardiaza la mai multe persoane decât medicamentul cu 
tinidazol; 

▪ Candidoza: cercetările timpurii sugerează că utilizarea extractului de 
propolis verde brazilian de patru ori pe zi timp de 7 zile poate preveni 
candidoza orală la persoanele care poartă proteză; Periodontita (o 
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infecție gravă a gingiei): cercetările timpurii arată că clătirea intensă a 
gingiilor cu o soluție de extract de propolis reduce sângerare gingiilor 
la persoanele care suferă de periodontită. Administrarea propolisului 
pe cale orală ajută la prevenirea pierderii dinților în cazul persoanelor 
care suferă de această afecțiune. Însă administrarea orală a 
propolisului nu pare să ajute în cazul plăcii dentare sau al sângerărilor; 

▪ Tinea pedis (ciuperca piciorului): cercetările timpurii arată că aplicarea 
propolisului verde brazilian pe piele reduce mâncărimile, 
descuamarea și roșeața la persoanele care suferă de ciupercă a 
piciorului; 

▪ Infecția tractului respirator superior: există unele dovezi timpurii 
potrivit cărora propolisul ar putea ajuta la prevenire sau reducerea 
duratei răcelilor frecvente și a altor infecții ale tractului respirator 
superior; 

▪ Vaginita (umflarea – inflamația – vaginului): cercetările timpurii 
sugerează că aplicarea vaginală a unei soluții cu propolis 5% timp de 7 
zile poate reduce simptomele și îmbunătăți calitatea vieții persoanelor 
care suferă de inflamație vaginală; 

▪ Veruci: cercetările timpurii arată că administrarea orală a propolisului 
zilnic timp de până la 3 luni vindecă negii la unele persoane care 
prezintă negi plați și comuni. Însă propolisul nu pare să trateze negii 
plantari; 

▪ Vindecarea plăgilor: cercetările timpurii arată că utilizarea unei soluții 
de clătire a gurii pe bază de propolis de cinci ori pe zi timp de 1 
săptămână ar putea îmbunătăți vindecarea și reduce durerea și 
inflamarea după intervenții chirurgicale la nivelul gurii; 

▪ Însă dacă oamenii folosesc deja un pansament special în urma unei 
intervenții chirurgicale 
stomatologice, utilizarea 
soluției de propolis în gură 
nu pare să ofere beneficii 
suplimentare; 

▪ Îmbunătățirea 
răspunsului imun; 

▪ Infecții; 
▪ Inflamații; 
▪ Cancer nazal și de gât; 
▪ Tulburări gastrice și 

intestinale; 
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▪ Tuberculoză; 
▪ Ulcere; 
▪ Alte afecțiuni. 

  

Efecte secundare și siguranța 

La fel ca orice altă substanță, dacă sunteți alergici (de obicei persoanele 
alergice la înțepăturile albinelor sau la alte produse apicole), puteți manifesta 
reacții adverse. Spre exemplu, puteți avea o iritație neplăcută atunci când 
propolisul este aplicat pe piele. Mierea sau propolisul albinelor nu ar trebui 
utilizate la copiii cu vârsta sub un an. Simptomele lor nu sunt mature și ar putea 
manifesta reacții puternice la aceste substanțe naturale. Este recomandat să 
începeți ușor și cu cantități mici dacă nu ați mai utilizat niciodată propolis. 
Acesta nu este un îndulcitor, deci nu va duce la creșterea nivelului glicemiei 
deși prezintă multe din beneficiile incredibile ale mierii. Un alt avantaj imens 
pentru cei care se confruntă cu probleme metabolice! 

Când este administrat oral: Propolisul este POSIBIL SĂ FIE SIGUR când este 
administrat adecvat pe cale orală. Poate cauza reacții alergice, în special la 
persoanele alergice la albine sau la produsele apicole. Pastilele care conțin 
propolis pot cauza iritații și ulcere bucale. 

Când este aplicat pe piele: Propolisul este POSIBIL SĂ FIE SIGUR când este 
aplicat în mod adecvat pe piele. Poate cauza reacții alergice, în special la 
persoanele alergice la albine sau la produsele apicole. 

Descoperirile științifice din zilele noastre spun că în prezent nu există 
informații privind interacțiunile PROPOLISULUI. 

  

Măsuri de precauție speciale și avertismente 

Sarcină și alăptare: Nu există suficiente informații fiabile pentru a ști dacă 
propolisul este sigur să fie administrat femeilor însărcinate sau care alăptează. 
Evitați utilizarea lui pentru a fi în siguranță. 

Astmul: Unii experți cred că anumite substanțe chimice conținute în propolis 
pot agrava astmul. Evitați utilizarea propolisului dacă suferiți de astm. 
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Afecțiuni care cauzează sângerare: O anumită substanță chimică din 
compoziția propolisului ar putea cauza încetinirea coagulării sângelui. 
Administrarea propolisului ar putea spori riscul de sângerare la persoanele cu 
tulburări de coagulare. 

Alergii: Nu utilizați propolisul dacă sunteți alergici la produsele apicole inclusiv 
la miere, conifere, plopi, balsamul de Peru și la salicilate. 

Intervenții chirurgicale: O anumită substanță chimică din compoziția 
propolisului ar putea cauza încetinirea coagulării sângelui. Administrarea 
propolisului ar putea spori riscul de sângerare în timpul și după intervenția 
chirurgicală. Opriți administrarea propolisului cu două săptămâni înaintea 
operației. 

8. Lăptișorul de matcă  
Caracteristicile şi proprietățile sale 

Ce este lăptișorul de matcă? 

Lăptișorul de matcă este o substanță de culoare albă până la galbenă cu o 
consistență gelatinoasă vâscoasă, cu un miros acru și înțepător. Are un gust 
dulce și acru. Cu o densitate de 1,1 g/mL, lăptișorul de matcă este doar parțial 
solubil în apă. O altă sursă descrie lăptișorul de matcă drept o substanță 
omogenă opalescentă cu aspect cremos până la gelatinos, de culoare albă cu 
o nuanță de galben sau ocru. Gustul său este picant, acru spre amar cu un pH 
de 4,0-4,8, cu un miros tipic de fenol. 

Lăptișorul de matcă era cunoscut încă din Egiptul Antic și Roma Antică. 
Cercetările științifice au fost demarate în anul 1680 de omul de știință olandez 
Swammerdan și, în secolul al XVIII-lea, naturalistul francez Reaumur a 
descoperit că aceasta este o substanță secretată de faringele albinelor și a 
calificat-o drept produs superior pentru nutriție. Cel mai mare interes față de 
lăptișorul de matcă a fost manifestat în anii 1960, când Belvefer a brevetat 
producerea lăptișorului de matcă sub denumirea de Apiserum și a devenit 
faimos în întreaga lume. 
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Compoziția chimică  

Componentul principal al lăptișorului de 
matcă este apa (50-70%), urmată de 
zaharuri (10-20 %), proteine (10-20%), 
lipide (3-10 %), și de alte elemente. 
Zaharurile constau mai ales în fructoză și 
glucoză într-un raport similar ca cel din 
miere. Pe lângă acestea, lăptișorul de 

matcă conține o cantitate mică de maltoză, trehaloză, melibioză și riboză. În 
ceea ce privește lipidele, conține mai ales acid 10-hidroxi-2-decenoic și acird 
10-Keto-2-hidroxidecenoic. Mai mult, lăptișorul de matcă conține acizi grași 
liberi, grăsimi neutre și steroli, inclusiv colesterol. Lăptișorul de matcă conține 
următorii aminoacizi: histidină, valină, metionină triptofan și arginină, care 
este esențială pentru transferul oxidului de azot și care susține creșterea 
producției de hormoni. 
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Vitamine Minerale 

tiamină (B1) calciu 

riboflavină (B2) sodiu 

niacină (B3) magneziu 

pantotenic (B5) potasiu 

piridoxină(B6) zinc 

biotină (B7) fier 

inozitol (B9) mangan 

Vitamina C cupru 

Vitamina D sulf 

Vitamina E fosfor 

 

Cum utilizează albinele lăptișorul de matcă? 

Lăptișorul de matcă reprezintă o 
substanță importantă utilizată ca 
hrană pentru matcă și viitoarele 
mătci și pentru larvele de 
trântori și albine lucrătoare în 
primele trei zile de viață. Larvele 
în vârstă de o zi cântăresc 0,1 mg. 
Albinele îngrijitoare vizitează 
larvele de câteva ori pe oră și le 
hrănesc cu lăptișorul de matcă, 
care asigură substanțe complexe pentru creșterea acestora. Cantitatea de 
lăptișor de matcă administrată ca hrană de albine variază și depinde de 
albinele care hrănesc larvele mătcilor, larvele albinelor lucrătoare sau larvele 
trântorilor. Cea mai mare cantitate de lăptișor de matcă este consumată de 
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matcă, care este înconjurată de mai multe albine care îi oferă în permanență 
lăptișor de matcă. În cele din urmă, lăptișorul de matcă este cel care generează 
forța și vitalitatea mătcii. DE fapt matca poate depune 1 500-2 000 ouă pe zi 
(greutatea tuturor ouălor depuse într-o zi depășește greutatea mătcii) sau un 
fagure cu dimensiunea de 16 dm2. Compoziția lăptișorului de matcă și 
consumul frecvent al acestuia permit mătcii să trăiască 3-5 ani, în timp ce 
durata medie de viață a unei albine lucrătoare este de 1 lună. 

  

Producție și stocare 

Lăptișorul de matcă poate fi produs în două feluri: 

▪ Producția naturală – în timpul perioadei de roire, albinele creează 
multe celule pentru mătci pline cu lăptișor de matcă pentru a obține 
noi mătci. Perioada de recoltă se întinde în general din aprilie până în 
iunie. 

▪ Producția prin grefare – această metodă cuprinde patru etape: 
1. Producerea celulelor - celulele artificiale pentru matcă sunt 

realizate din ceară, lemn sau plastic; 
2. Pregătirea pentru începerea coloniilor - așa-numitul starter este 

un stup cu suficiente resurse de miere și polen fără prezența unei 
mătci și puiet deschis; 

3. Grefarea larvelor - procesul de transportare a larvelor în vârstă de 
12-24 de ore de la faguri la celulele pregătite pentru matcă prin 
luarea și depunerea lor în stupul de start (starter) special pregătit; 

4. Recoltarea –lăptișorul de matcă este recoltat de la larvele în 
vârstă de 3-4 zile din celulele pentru mătci. 

Lăptișorul de matcă poate fi produs sub diferite forme: 

▪ lăptișor de matcă proaspăt amestecat cu miere; 
▪ în formă lifolizată; 
▪ ca pulbere uscată; 
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▪ sub formă de pastile. 

 

Lăptișorul de matcă este o substanță organică foarte sensibilă, iar și nu se 
recomandă contactul acestuia cu metalul. De asemenea, lăptișorul de matcă 
este sensibil la lumina soarelui, la căldură și oxigen, prin urmare ar trebui să fie 
depozitat și conservat imediat după recoltare. În general, lăptișorul de matcă 
poate fi depozitat în formă pură sau în amestec cu miere (1,5 g de lăptișor de 
matcă și 250 g de miere). Lăptișorul de matcă ar trebui depozitat în borcane 
de sticlă închisă la culoare cu temperaturi între 0 și 10℃. În unele cazuri, 
lăptișorul de matcă este depozitat în alcool sau în mied. 
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Consum și dozaj 

Cea mai bună modalitate de consum este în formă brută. Doza recomandată 
este de 0,5 grame pe zi, dimineața, pe stomacul gol, cu 20 de minute înainte 
de prima masă a zilei, utilizând o seringă de 5 ml pentru a aplica substanța sub 
limbă. Perioada de utilizare ar trebui să fie de 2 până la 4 săptămâni. 

Pentru utilizare zilnică: 

▪ Lăptișor de matcă în miere amestecat cu polen și propolis. În general, 
este vorba despre 1 gram de lăptișor de matcă și 250 de grame de 
miere. Doza zilnică este de 1 linguriță cu 30 de minute înainte de micul 
dejun timp de 40 de zile; 

▪ La copii se administrează o jumătate de doză. 

 

Efecte terapeutice 

Pe lângă conținutul nutritiv bogat, lăptișorul de matcă posedă diverse 
activități, efecte biologice și proprietăți curative. 

Lăptișorul de matcă este utilizat în tratarea următoarelor 
probleme: 

▪ Pierderea părului; 
▪ Îmbunătățirea sănătății fizice și mentale; 
▪ Vederea scăzută; 
▪ Acnee; 
▪ Vindecarea plăgilor și a arsurilor; 
▪ Insomnie; 
▪ Anemie; 
▪ Angină pectorală; 
▪ Astenie (stare generală de slăbiciune); 
▪ Depresie; 
▪ Arterioscleroză; 
▪ Artrită; 
▪ Encefalită; 
▪ Afecțiune hepatică 
▪ Inflamarea colonului; 
▪ Tratamentul ulcerelor peptice; 
▪ Ulcer duodenal; 
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▪ Dezvoltare insuficientă la copii; 
▪ Scleroza multiplă; 
▪ Maladia Parkinson; 
▪ Astmul bronșic; 
▪ Reglarea presiunii sangvine; 
▪ Post operator; 
▪ În convalescență. 

 

Efecte terapeutice 
▪ Efect antibacterian; 
▪ Activitate 

imunomodulatoare; 
▪ Activitate antialergică;  
▪ Sistemul reproducător 

și fertilitatea; 
▪ Efect fiziologic; 
▪ Efect antiîmbătrânire. 

 

Activitățile biologice ale 
lăptișorului de matcă: 

▪ Antiîmbătrânire; 
▪ Antioxidant; 
▪ Antitumoral; 
▪ Neurotropic; 
▪ Antiinflamator.  

 

Lăptișorul de matcă în alimentație, produse nutriționale 
și cosmetice 

Lăptișorul de matcă poate fi descris drept un superaliment datorită valorii sale 
nutriționale bogate și numeroaselor proprietăți funcționale. De asemenea, 
consumul cel mai ridicat  de lăptișor de matcă a fost raportat în Japonia și este 
legat de longevitatea locuitorilor. Lăptișorul de matcă este utilizat ca supliment 
pentru sportivii profesioniști în vederea îmbunătățirii performanței inclusiv 
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pentru  înotători și jucătorii de fotbal. Datorită proprietăților de protejare a 
pielii, este folosit frecvent ca ingredient în produsele cosmetice naturiste. 

▪ Antioboseală; 
▪ Antidiabetic; 
▪ Biostimulator; 
▪ De prelungire a vieții; 
▪ Antiîmbătrânire; 
▪ Antiosteoporoză; 
▪ Gastroprotecție; 
▪ Protecția pielii; 
▪ Protecție împotriva radiațiilor; 
▪ Antioxidant (împotriva bolilor cronice). 

  

Efecte secundare și siguranța 

Copii: dacă lăptișorul de matcă este consumat de copii pe perioade lungi, 
acesta ar putea cauza o accelerare nedorită a maturizării lor sexuale. Prin 
urmare, ar trebui să fie consumat în cantități mai reduse și în principal dacă 
copilul are o întârziere în dezvoltare. 

Pacienții oncologici: Lăptișorul de matcă consolidează creșterea celulară 
inclusiv a celulelor tumorale, prin urmare pacienții oncologici nu ar trebui să îl 
consume. Singura excepție este cazul în care pacientul este sub supraveghere 
medicală permanentă. 

Persoane cu tensiune mică: nu se recomandă consumul de lăptișor de matcă 
dacă persoanele au deja tensiunea mică.  

Alergii: Lăptișorul de matcă ar trebui utilizat ca ingredient alimentar sau ca 
medicament numai după efectuarea unui test de alergii din cauza riscului 
posibil de astm, șoc anafilactic sau spasme bronșice. 

Sursele științifice nu indică nici o interacțiune cu medicamentele clasice sau 
alte efecte adverse. 
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9. Cum să devii antreprenor fermier 
  

Ce este antreprenorul fermier? 

În general, un antreprenor este „ o persoană care produce pentru piață” și 
care: 

▪ Își asumă responsabilitatea atât pentru profituri cât și pentru pierderi; 
▪ Este un lider hotărât și creativ (caută întotdeauna oportunități de 

îmbunătățire și extindere a afacerii sale);  
▪ Este un inovator (caută în permanență moduri mai bune și mai 

eficiente de a face lucrurile); 
▪ Este pasionat de creșterea afacerii sale (caută în permanență noi 

oportunități;  
▪ Îi place să își asume riscuri calculate. 

Un Antreprenor Fermeier este un fermier la scară mică care: 

▪ Este mai orientat spre piață; 
▪ Învață să calculeze riscurile deschierii sau creării de noi piețe pentru 

produsele sale;  
▪ Caută moduri mai bine de a-și organiza ferma; 
▪ Ia decizii pe baza a ceea ce este posibil (și nu pe ceea ce are nevoie); 
▪ Încearcă culturi și soiuri noi, animale mai bune, și tehnologii 

alternative pentru diversificarea producției, creșterea productivității, 
sporirea profiturilor și reducerea riscurilor. 
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Condiții pentru succes 

Pentru a fi un antreprenor de succes, trebuie să evoluați în felul următor: 

Agricultură exclusiv pentru 

comercializare 

Fermierii sunt interesați de profituri, nu 

de producția de alimente 

 

Agricultură în primul rând pentru 

piață 

+ O parte de consum domestic 

Fermierii sunt limitați de informațiile 

privind accesul la finanțare, muncă și 

piață 

Agricultură în primul rând pentru 

consum domestic+ Comercializarea 

surplusului 

Fermierii nu sunt „antreprenori” în 

adevăratul sens al cuvântului și nici nu 

sunt cu adevărat orientați spre piață 

Agricultură exclusiv pentru consum 

domestic 

Fermierii nu au siguranță din punct de 

vedere al alimentelor, sănătății, 

adăpostului și apei 

 

Un fermier antreprenor va trăi și va munci într-un mediu economic, natural, 
politic și social în continuă schimbare, nesigur, însă complex și dinamic unde 
va avea de-a face cu: 

▪ Agenți, persoane care gestionează afaceri, aspecte financiare sau 
contractuale în numele unei alte persoane sau grup; 

▪ Servicii comerciale, tehnice, servicii de îngrijiri specializate și servicii 
de livrare; 

▪ Concurenți, organizații implicate în concurență comercială sau 
economică cu late organizații; 

▪ Consultanți agricoli, persoane care sprijină micii fermieri în tranziția 
de la practicile de producție tradiționale la cele îmbunătățite în lumea 
aflată în curs de dezvoltare;  

▪ Agențiile de finanțare, organismele responsabile pentru 
reglementarea, supravegherea și supervizarea sistemelor financiare și 
de plăți, inclusiv a piețelor și a instituțiilor, care urmăresc promovarea 
stabilității financiare, a eficienței pieței și protejarea activelor 
clienților și a consumatorilor;  

▪ Guvernul, grupul de oameni cu autoritatea de a guverna o țară sau un 
stat; un anumit minister; 
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▪ Furnizorii, persoane sau instituții care furnizează energia, finanțarea, 
informații, oameni sau materii prime care vor fi incluse într-un sistem 
(economie, uzină de producție, etc.) pentru a obține un rezultat dorit; 

▪ Piețele, zone sau arene în care se derulează tranzacțiile comerciale; 
▪ Suport tehnologic cum ar fi Internet, siteuri internet, etc. 

Tipuri de bază de antreprenoriat 

Antreprenorii fermieri trebuie să aleagă între antreprenoriatul pe cont 
propriu și antreprenoriatul de grup. Antreprenoriatul de grup prezintă atât 
avantaje cât și dezavantaje. 

Avantaje: 
▪ Se inspiră din dorința comună a fermierilor de a progresa din punct de 

vedere economic; 
▪ Se inspiră din experiența de viață/de afaceri împărtășită a fermierilor; 
▪ Are o putere mai mare datorită resurselor acumulate în comun; 
▪ Este solidar; 
▪ Protejează fermierii de inamici precum comercianții și piețele 

exploatatoare. 

Dezavantaje: 
▪ Ar putea fi provocat de statusul economic redus al fermierilor, și astfel 

să nu dispună de suficienți bani pentru a investi;  
▪ Ar putea eșua având consecințe grave din punct de vedere financiar și 

al traiului; 
▪ S-ar putea să nu se bazeze pe roluri și procese decizionale clar definite 

din cauza numărului mare de fermieri; 
▪ Riscă să creeze dependență de consultanții agricoli. 

  

Cum se dezvoltă o întreprindere agricolă? 

 

Dezvoltarea unei întreprinderi agricole presupune cinci etape: 

 

CONSTITUIRE SUPRAVIEŢUIRE
CREȘTERE 

INCIPIENTĂ CREȘTERE RAPIDĂ
MATURITATE (ȘI 
DECLIN POSIBIL)
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În etapa de Constituire: 
▪ Provocările sunt legate de abilitățile de bază în afaceri (necesare 

pentru negocierea cu băncile și cu alte agenții în vederea obținerii de 
asistență), de motivația fermierului, potențialul pieței și de 
disponibilitatea resurselor; 

▪ Accentul este pus pe a se asigura că produsul nou este produs, ajunge 
pe piață și este vândut; 

 

În etapa de Supraviețuire: 
▪ Provocările sunt legate de abilitățile antreprenoriale; 
▪ Accentul este pus pe relația dintre venitul obținut și cheltuielile 

suportate (generând venit suficient pentru a atinge pragul de 
rentabilitate în termen scurt, extinzând/diversificând producția 
conform cerințelor pieței, asigurând astfel viabilitatea pe termen lung 
și înlocuind echipamentele capitale); 

 

În etapa de Creștere incipientă: 
▪ Provocările sunt legate de mai multe abilități și calități manageriale; 
▪ Accentul este pus pe creșterea întreprinderii (dezvoltarea unei game 

mai largi de produse și a unei baze mai largi de cumpărători, găsirea 
informațiilor necesare pentru un management mai bun, angajarea 
mai multor persoane calificate pentru a face față producției crescute, 
activităților de marketing și management, și eficientizarea 
operațiunilor fermei); 

 

În etapa de Creștere rapidă: 
▪ Provocările sunt legate de abilitățile antreprenoriale și manageriale 

mai ample; 
▪ Accentul este pus pe creșterea întreprinderii prin creșterea cantității 

de teren semănat și/sau creșterea șeptelului, sau prin adăugarea de 
valoare la produs prin procesarea și/sau ambalarea acestuia; 

 

În etapa de Maturitate (și de posibil declin): 
▪ Provocările sunt legate de abilitățile antreprenoriale; 
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▪ Accentul este pus pe păstrarea dimensiunii terenului, pe 
oportunitățile de piață și pe sfera de aplicare a activităților în 
chestiune 

 

  

 

Bariere în calea antreprenoriatului 

În eforturile voastre de a devenit Antreprenori fermieri, vă veți confrunta cu 
următoarele bariere în calea antreprenoriatului: 

▪ Absența infrastructurii/infrastructura deficitară (facilități de piață 
necorespunzătoare; aprovizionări neregulate cu electricitate; drumuri 
defectuoase spre piețe; etc.); 

▪ Lisa facilităților de educație și formare și a sprijinului în acest sens; 
▪ Lipsa sprijinului financiar; 
▪ Lipsa serviciilor de asistență și a personalului instruit pentru a oferi 

consultanță și sprijin în vederea identificării, pregătirii, proiectării și 
implementării unei afaceri agricole eficiente (servicii de sprijin 
inadecvate și ineficiente, lipsa consultanților privind managementul 
fermei, etc.);  

▪ Constrângeri legate de comercializare (lipsa de informații fiabile și 
oportune despre piață; putere de cumpărare limitată; atitudinea 
negativă a cumpărătorilor; dotări defectuoase în ceea ce privește 
comunicațiile, infrastructura și comercializarea; etc.); 

▪ Bariere sociale (dependența; teama de eșec; lipsa de speranță; lipsa 
de apreciere a creativității și inovației; lipsa de sprijin pentru femeile 
antreprenor; neacceptarea afacerilor individuale; etc.); 

▪ Legi și reglementări nefavorabile privind legislația bancară, legislația 
privind companiile, proprietatea asupra terenurilor, deținerea 
terenurilor, legea fiscală, reglementările comerciale (abilitatea de a 
cumpăra, vinde și închiria terenuri; complexitatea reglementărilor 
privind afacerile, amploarea procedurilor birocratice, etc.). 
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Provocări 

În calitate de antreprenor fermier s-ar putea să vă confruntați cu una sau mai 
multe dintre provocările următoare: 

▪ Accesul la finanțare și la credite pentru a adăuga capacitate de 
procesare, a extinde producția, a angaja transportatori și a ajunge la 
piață, pentru modernizarea echipamentului este înșelător deoarece: 

 Fermierii nu sunt întotdeauna la curent cu sursele de 
finanțare; 

 Fermierii nu pot obține credite pentru că au venituri prea 
mici, nu au un istoric de creditare, sau pentru că nu dispun de 
garanțiile reale necesare (au puține active); 

 Fermierii pot fi captivi în utilizarea finanțatorilor locali care s-
ar putea să nu fie onești; 

 Fermierii au nevoie de abilități și de experiență de negociere 
a unor contracte echitabile pentru a se asigura că își 
protejează interesele proprii; 

 Fermierii au nevoie să înțeleagă cum funcționează creditele 
(în special rambursările și dobânzile); 

 Fermierii trebuie să înțeleagă diferența dintre investițiile prin 
credite pe termen lung (echipamente, utilaje) și creditele 
pentru capital de lucru pentru elemente de intrare în 
producție și alte costuri de producție sezoniere; 

▪ Accesul la informație asigurat prin servicii de consultanță și sprijin 
(broșuri, grupuri de învățare, afișe, radio, etc.), care ar trebui să fie: 

 Ușor de accesat; 
 Organizate, ambalate și comunicate astfel încât să fie utile 

Antreprenorilor fermieri; 
 Axate pe managementul afacerii, pe contracte, posibilități de 

piață, prețuri, etc.; 
 Axate pe tehnologiile de producție; 
 Să ofere informații la costuri accesibile; 
 Ofere informații la momentul oportun; 

▪ Acces la educație și instruire: 
 Nevoi educaționale de bază pentru fermierii care se luptă 

pentru supraviețuirea de bază; 
 Nivel de bază privind abilitățile de afaceri, instruire privind 

alfabetizarea și utilizarea numerelor pentru agricultorii 
orientați spre comercializare care vând surplusul de produse; 
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 Instruire mai specializată în domeniul antreprenoriatului 
pentru fermierii care își conduc fermele ca pe niște afaceri 
aducătoare de profit și reinvestesc profiturile în afaceri 
pentru a genera creșterea fermei; 

▪ Distanța față de piețe; 
▪ Experiența; 
▪ Situația financiară; 
▪ Interesul; 
▪ Dimensiunea terenului; 
▪ Puterea de negociere redusă, care: 

 Poate forța fermierii să accepte prețuri mai mici pentru 
produsele lor; 

 Poate forța fermierii să cumpere materii prime și 
echipamente la prețuri mai ridicate; 

▪ Riscul legat de piață este mai ridicat: 
 Atunci când fermierii se axează integral pe producerea a unul 

sau două produse pentru piața internațională; 
 Atunci când fermierii produc exclusiv pentru piață; 
 Atunci când fermierii produc pentru o piață locală care poate 

deveni supra-aprovizionată (de unde prețurile mici și 
profitabilitatea redusă); 

 Atunci când piețele nu sunt complet predictibile; 
▪ Vulnerabilitatea la șocurile economice cum ar fi: 

 Adăugarea de taxe pentru servicii; 
 Cerințe suplimentare de piață (modificări ale cerințelor de 

ambalare, taxe, impozite); 
 Modificări ale ratelor dobânzii; 
 Modificări ale prețurilor materiilor prime și ale produselor; 
 Relocarea piețelor; 
 Randamente neașteptat de reduse sau recolte slabe. 
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Valoarea adăugată 

Puteți adăuga valoare produselor voastre: 

▪ Prin încheierea de contracte de producție și 
comercializare (între fermieri și furnizorii de 
materii prime, între fermieri și alți 
cumpărători, între fermieri și procesatori, 
etc.): 

 Contracte specifice pieței, în cale vă 
angajați să produceți la o calitate agreată; 

 Contracte de management al producției, în care 
cumpărătorul participă la managementul producției prin 
inspectarea proceselor de producție și specificarea utilizării 
materiilor prime; 

 Contracte de furnizare de resurse, cumpărătorul (care este 
adesea proprietarul produsului) supraveghează producția și 
aprovizionările cu materii prime cheie și vă plătește la volum; 

▪ Prin integrarea sau cumpărarea de întreprinderi care aduc plus 
valoare de –a lungul lanțului valoric precum: 

 Întreprinderi, afaceri de pre-producție care furnizează materii 
prime și alte resurse cum ar fi echipamente, fertilizatori, 
pesticide, semințe și unelte; 

 Întreprinderi de gestionare a produselor după recoltare, 
afaceri care furnizează operațiunile post-recoltare care aduc 
plus valoare produselor (curățare, răcire, etichetare, 
ambalare, transport și comercializare); 

 Întreprinderi de procesare a produselor post-recoltare, 
afaceri care procesează produsele de bază din domeniul 
agricol transformându-le în produse rafinate (gătire, 
maturare sau uscare a cărnii; crearea de produse artizanale 
pornind de la produse de bază cum ar fi iarba sau florile; 
uscarea fructelor și legumelor; măcinarea porumbului și a 
altor cereale; amestecarea produselor de bază cum ar fi 
nucile și strugurii; etc.); 

▪ Prin vânzarea produselor cu valoare ridicată diferențiate (un tip de 
carne unic, miere organică, etc.) pentru o piață de nișă limitată; 

▪ Prin vânzarea produselor într-o perioadă a anului când doar puțini alți 
fermieri pot concura; 
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▪ Prin vânzarea produselor dumneavoastră proaspete regulate direct 
către consumatori. 

  

Eficiența producției 

Puteți spori și gestiona eficiențele în producție: 

▪ Prin schimbarea sistemului de producție cu unul mai puțin costisitor 
(renunțând la modul în care procedați de obicei, chiar dacă ați 
procedat în felul respectiv multă vreme), ceea ce înseamnă că trebuie 
să: 

 Luați în considerare cumpărarea unei cantități mai mici de 
materii prime și materiale; 

 Utilizarea mai bună a echipamentelor și a utilajelor; 
 Utilizarea mai multor resurse din fermă (muncă, produse 

trimise la deșeuri); 
▪ Căutând materii prime care costă mai puțin, dar asigură aceleași 

rezultate de producție sau mai bune;  
▪ Reducând sumele investite în echipamente; 
▪ Partajând proprietatea asupra utilajelor pentru a reduce costurile de 

deținere (costuri cu reparațiile și întreținerea) și de a beneficia de o 
tehnologie mecanică mai bună (cu fermieri care au ferme de 
dimensiuni similare și care produc produse similare). 

  

Abilități de management al unei afaceri în domeniul 
agricol 

În calitate de antreprenor fermier trebuie să vă dezvoltați abilitățile de 
management al unei afaceri în domeniul agricol: 

▪ Abilități de management financiar, importante deoarece profitul 
poate fi determinat numai dacă veniturile și cheltuielile sunt 
înregistrare corect; 

▪ Abilități de management al muncii, importante pentru managementul 
producției și al riscului, în special pe măsură ce crește ferma și se 
bazează pe mai mulți angajați; 
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▪ Abilități de marketing, importante deoarece marketingul este cheia 
pentru realizarea profiturilor; 

▪ Abilități de management al riscului, esențiale deoarece agricultura 
antreprenorială implică un risc ridicat. 

 

Principalele valori 

În relația cu cumpărătorii, consumatorii, ceilalți producători, furnizorii de 
materii prime, membrii organizațiilor de producători, și cu alte organizații de-
a lungul lanțului valoric, trebuie să faceți toate tipurile de activități conform 
următoarelor valori principale: 

 

 

Valoare 

principală 

Înțeles 

Grijă Faptul de a fi amabil, a da dovadă de compasiune, considerație, 

faptul de a altruist și caritabil,  de a ține seama de bunăstarea 

celorlalți 

Onestitate Evitarea conflictelor de interese; faptul de a fi imparțial, rezonabil 

și consecvent; faptul de a lua decizii în funcție de factorii 

corespunzători; faptul de a juca cinstit (tranzacționare cinstită) 

Respect Respectarea demnității, valorii, independenței și egalității esențiale 

a tuturor oamenilor; toleranța față de ceilalți; tratarea oamenilor 

cu curtoazie, politețe și amabilitate (construirea încrederii, 

tranzacționarea onestă, o mai mare transparență) 

Responsabilitate Recunoașterea și îndeplinirea obligațiilor față de ceilalți și de sine 

însuși; faptul de a fi autodisciplinat și răspunzător pentru propriile 

acțiuni 

Responsabilitate 

socială 

Respectarea legii; contribuirea la îmbunătățirea societății; 

îndeplinirea sarcinilor sale; recunoașterea obligațiilor față de 

comunitate și sociale și îndeplinirea lor 
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Credibilitate Acțiuni care sunt consecvente cu vorbele; include valori precum 

caracterul dependent, integritatea, îndeplinirea promisiunilor, 

loialitatea și fiabilitatea; demn de încredere (construirea încrederii, 

tranzacționarea onestă, o mai mare transparență) 

veridicitate Onest și sincer în toate tranzacțiile de afaceri (când vinde produse, 

despre greutăți și măsuri, calitate și siguranță) 

Management strategic 

Pentru a concura, progresa și a vă atinge obiectivele aveți nevoie de , adică 
planificarea unei strategii (un plan global pe termen lung pentru afacerea 
agricolă), implementarea acesteia, monitorizarea rezultatelor sale, și ajustarea 
ei în timp în funcție de schimbarea condițiilor. Exemple de strategii pentru 
managementul fermei dumneavoastră: Strategii de stabilizare a afacerii: 

Strategii de stabilizare a afacerii: 
▪ Venit adecvat atunci când afacerea dumneavoastră se extinde până 

când generează un venit adecvat pentru dumneavoastră; 
▪ Ocuparea forței de muncă cu normă întreagă, atunci când afacerea 

dumneavoastră se extinde până când membrii familiei 
dumneavoastră sunt angajați cu normă întreagă; 

▪ Fără schimbări, atunci când activitatea 
dumneavoastră agricolă actuală vă 
îndeplinește obiectivele; 

▪ Profit, când decideți să sacrificați 
creșterea viitoare utilizând veniturile 
generate în scop de consum și 
nereinvestind profiturile în afacere; 

▪ „Așteaptă și vezi”, când credeți că 
mediul economic și de afaceri actual 
este prea nesigur pentru extindere și decideți să așteptați până când 
se îmbunătățește înainte de a trece la extindere; 

Strategii de creștere a veniturilor: 
▪ Adăugând valoare întreprinderii, adică crescând venitul prin 

adăugarea de valoare produselor existente sau diversificate în funcție 
de nevoile cumpărătorilor (spre exemplu, adăugând migdale în 
miere); 
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▪ Diferențiind produsele, adică făcându-le diferite și mai bune decât ale 
concurenței prin: 

 Informații despre cumpărătorii voștri; 
 Natura produsului; 
 Modul de distribuție; 
 Este prezentat modul de producție; 

▪ Diversificând, adică crescând numărul de produse realizate și vândute 
(și implicit sursele de venit și riscul de pierdere) uitându-vă la resursele 
utilizate insuficient în fermă, la cererile nesatisfăcute, și la propriile 
cunoștințe și abilități pentru a identifica ce produse suplimentare să 
produceți; 

▪ Mărind dimensiunea afacerii, adică crescând vânzările, activele fizice 
și financiare ale fermei prin: 

 Extinderea capacității prin cultivarea unei suprafeței mai mari 
de teren și/sau mai multe capete de animale în șeptel (pentru 
a împărți costurile pe o producție mai mare); Modernizarea 
activelor pentru o producție mai eficientă; 

 Duplicarea/replicarea operațiunilor existente în fermă în (a) 
locuri diferite atunci când nu vă puteți extinde afacerea în 
spațiul existent; 

▪ Integrare: 
 Orizontală, când ferma dumneavoastră se unește cu alte 

ferme pentru a produce același produs;  
 Verticală, când ferma dumneavoastră controlează sau este 

implicată într-una sau mai multe „verigi” din lanțul valoric; 
▪ Reducerea costurilor, adică axarea pe realizarea de produse la cel mai 

mic cost posibil prin găsirea unor resurse și materii prime mai ieftine, 
prin creșterea volumului pentru a reduce costul unitar, sau prin 
utilizarea unor sisteme de producție mai eficiente; 

▪ Specializare, adică prin reducerea numărului de activități din afacerea 
agricolă la doar câteva care se bucură de atenție deplină din partea 
fermierului pentru a satisface cerințele pieței. 

  



 

 

97 

COMPETIVITATE 

fiind competitivi și axați 

pe obiective, și luând 

inițiativa 

ÎNCREDERE 

 atitudine pozitivă, 

persuasivi și încrezători în 

sine, și asumându-și riscuri 

VALORI 

Valori principale: 

onestitate și veridicitate 

MOTIVAŢIE 

fiind determinați, foarte 

energici, și foarte 

motivați, și perseverând 

FLEXIBILITATE 

fiind adaptabili, flexibili 

și deschiși la schimbare, 

și tolerând ambiguitatea 

ABILITĂŢI 

Abilități de rezolvare a 

problemelor: fiind 

creativi, imaginativi, 

inovatori,  orientați spre 

rezolvarea problemelor, 

și învățând din eșecuri 

Un bun antreprenor fermier 

Antreprenorii fermieri buni se caracterizează prin: 
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Cum să vă dezvoltați cunoștințele și abilitățile 
antreprenoriale, manageriale și tehnice? 

Pentru a fi un antreprenor fermier competent aveți nevoie de: 

▪ Cunoștințe, care: 
o pot fi obținute prin experiență (proprie sau a altor fermieri), 

munca cu consultanții, informații (verbale, vizuale și scrise), 
observare, tradiție (perpetuată de părinții și bunicii voștri); 
care trebuie să fie legată de: 

▪ toate domeniile cheie pentru managementul fermei 
(planificare, implementare și control); 

▪ funcțiile voastre directe (producție primară, 
recoltare, procesare, vânzare cu ridicata și cu 
amănuntul); 

▪ funcțiile voastre de sprijin (servicii de consultanță, 
servicii financiare, servicii de furnizare de materii 
prime, ambalare, promovare, transport, etc.); bazați-
vă pe nivelul vostru de educație (în special de 
alfabetizare și utilizare a numerelor); 

▪ Competențe antreprenoriale 
▪ Competențe manageriale 
▪ Competențe tehnice 
▪ Răspunsul la schimbări 
▪ Etape pentru a deveni un antreprenor eficient 
▪ Sugestii pentru practica apiculturii  
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Competențe antreprenoriale  

Competență Cunoștințe Abilități Comportament  

Ambiție (a avea 

o dorință și 

voință puternică 

de a atinge 

obiectivele) 

Înțelegerea 

provocărilor care 

trebuie înfruntate 

A avea strategii 

pentru a face față 

eșecurilor 

 Motivație 

puternică pentru 

atingerea 

obiectivelor 

 Faptul de a nu 

renunța în fața 

obstacolelor 

 Fiind răbdător 

 Făcând față 

stresului 

Gândire 

creativă (găsirea 

unor idei și 

soluții creative și 

inovatoare) 

 Înțelegerea 

afacerii în 

domeniul 

agricol ca pe un 

sistem 

 Înțelegerea 

oportunităților 

care apar 

 Înțelegerea 

problemelor cu 

care se 

confruntă 

afacerile din 

domeniul 

agricol 

 Găsirea 

informațiilor 

relevante 

 Generarea de 

idei noi 

 Potrivirea 

informațiilor și a 

ideilor cu 

oportunitățile și 

problemele  

 Evaluarea 

opțiunilor 

 Elaborarea de 

acțiuni de 

implementare 

 Diagnosticarea 

afacerii în 

domeniul agricol 

și a părților sale 

 Identificarea 

oportunităților 

 Selectarea celor 

mai potrivite 

opțiuni 

Flexibilitate și 

adaptabilitate 

(adaptarea 

imediată la 

situații noi și 

schimbătoare) 

Conștientizarea 

schimbărilor care 

afectează afacerea 

în domeniul agricol 

 Analizarea 

situațiilor și 

elaborarea de 

strategii pentru 

a le face față 

 Generarea de 

idei creative 

 Localizarea de 

resurse și 

informații noi 

 Motivație 

puternică pentru 

atingerea 

obiectivelor 

 Faptul de a nu 

renunța în fața 

obstacolelor 

 Fiind răbdător 

 Făcând față 

stresului 
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Concentrare pe 

rezolvarea 

problemelor și 

luarea deciziilor 

(a avea o 

dorință 

puternică de a 

rezolva 

problemele și 

de a profita de 

oportunități) 

 Înțelegerea 

procesului 

decizional 

 Înțelegerea 

oportunităților 

care apar 

 Înțelegerea 

problemelor cu 

care se 

confruntă 

ferma 

 Generarea, 

evaluarea și 

alegerea 

alternativelor 

 Identificarea 

problemelor și a 

oportunităților 

 Implementarea 

și monitorizarea 

alternativei 

alese 

 Localizarea 

colectarea și 

organizarea 

datelor 

relevante pentru 

probleme 

Căutarea activă a 

unor modalități 

eficiente de 

rezolvare a problem 

elor 

Inițiativă 

(manifestarea 

voinței de a 

lucra) 

A înțelege ce este 

necesar pentru a 

reuși 

 Crearea și 

exprimarea clară 

a viziunii pentru 

succes 

 Stabilirea unor 

obiective 

realiste, dar și 

provocatoare 

 Continuarea 

muncii până când 

sarcina este 

îndeplinită 

 Manifestarea 

voinței de a face 

primul pas 

 Faptul de a lucra 

bine în mod 

independent (fără 

supraveghere) 

Abilități 

interpersonale 

(faptul de a avea 

capacitatea de a 

lucra cu ceilalți, 

în special cu 

persoane 

diferite) 

 Înțelegerea 

oamenilor și a 

felului în care 

lucrează ei 

 Înțelegerea 

relațiilor și a 

momentelor 

când acestea 

sunt puternice 

sau slabe 

 Deschiderea 

comunicării pe 

două direcții 

 Împărtășirea și 

încurajarea 

celorlalți să 

împărtășească 

 Faptul de a fi 

onest și demn de 

încredere 

 Faptul de a lucra 

bine cu toate 

tipurile de oameni 
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Relaționare 

(stabilirea unor 

parteneriate și 

relații eficiente) 

A ști cine sunt 

părțile interesate și 

partenerii cheie 

 Păstrarea 

contactului cu 

partenerii, 

piețele, 

furnizorii, etc. 

 Negocierea și 

realizarea 

tranzacțiilor 

Faptul de a fi demn 

de încredere și onest 

în toate tranzacțiile 

Disponibilitatea 

de a învăța 

(căutarea activă 

de noi 

cunoștințe și 

abilități și 

învățarea din 

greșeli) 

 Faptul de a se 

menține la 

curent cu 

oportunitățile 

de învățare 

 Faptul de a ști 

cum să înveți 

 Analizarea și 

identificarea 

momentului 

când sunt 

necesare 

cunoștințe și 

abilități noi 

 Stabilirea 

obiectivelor de 

învățare 

 A fi curios 

 A prelua comanda 

învățării 

Gândirea 

strategică 

(faptul de a avea 

o viziune bună 

asupra afacerii și 

strategii pentru 

atingerea 

durabilă a 

obiectivelor) 

Faptul de a fi 

conștient de 

schimbările și 

riscurile care 

afectează afacerea 

în domeniul agricol 

 Analizarea 

situațiilor și 

elaborarea de 

strategii pe 

termen lung 

 Găsirea 

modalităților de 

atingere a 

obiectivelor 

 Crearea unei 

viziuni a afacerii în 

domeniul agricol 

 Elaborarea 

strategiilor și 

atingerea 

obiectivelor 

 Stabilirea 

obiectivelor 

Asumarea 

riscurilor (faptul 

de a demonstra 

activ voința de 

a-și asuma 

riscuri și de a 

atinge 

obiectivele 

afacerii) 

 Faptul de a ști 

să evaluați 

riscurile 

 Înțelegerea 

riscului implicat 

de fiecare 

decizie 

 Analizarea și 

cântărirea 

riscurilor din 

punct de vedere 

al costurilor și 

beneficiilor 

 Elaborarea 

strategiilor de 

gestionare a 

riscurilor 

 Adaptarea la 
riscuri și 
adoptarea de noi 
strategii 

 Calcularea 
riscurilor 
implicate 

 Învățarea din 
eșecuri și greșeli 

 Urmărirea 
măsurilor de 
atenuare a 
riscurilor 
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Competențe manageriale 

Competență Cunoștințe Abilități Comportament 

Controlarea 

(monitorizarea 

activităților și 

compararea 

regulată a 

performanței și a 

rezultatelor cu 

așteptările 

planificate) 

Înțelegerea valorii 

controlului și a 

influenței sale asupra 

profiturilor  

Păstrarea unor 

evidențe exacte 

 

Monitorizare și 

comparare 

Faptul de a fi 

metodic 

 

Atenția la 

detalii 

Diagnosticarea 

(analizarea 

afacerii pentru 

identificarea 

problemelor și a 

oportunităților 

care afectează 

profitabilitatea) 

Înțelegerea cerințelor 

privind materiile 

prime, producția și 

comercializarea 

pentru fiecare produs 

 

Analizarea afacerii 

pentru identificarea 

problemelor și a 

oportunităților 

Identificarea soluțiilor 

și a acțiunilor 

Identificarea 

soluțiilor 

 

Identificarea 

cauzelor de 

bază ale 

problemelor 

Învățarea de la 

alții 

Evaluarea 

(evaluarea 

rezultatelor 

afacerii și a 

impactului 

deciziilor) 

Înțelegerea 

impactului avut de 

fiecare domeniu al 

afacerii asupra 

profiturilor 

Identificarea 

rezultatelor oferite de 

fiecare acțiune 

Faptul de a fi 

obiectiv și 

metodic 

Conducerea 

(îndrumarea și 

sprijinirea 

personalului 

pentru atingerea 

obiectivelor) 

Înțelegerea modului 

de motivare a 

oamenilor 

Evaluarea 

performanței 

 

Comunicarea 

A fi de 

încredere 

 

A construi 

încrederea 

 

Încurajarea 
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Organizare 

(pregătirea 

pentru 

implementarea 

planului) 

A ști ce resurse și 

materiale sunt 

necesare și când și de 

unde să le luați 

 

Urmărirea pașilor 

secvențiali 

 

Găsirea și asigurarea 

resurselor 

A fi hotărât 

 

A fi metodic 

Planificarea 

(identificarea și 

selectarea 

acțiunilor de 

întreprins pentru 

atingerea unui 

obiectiv) 

 Cunoașterea 

scopurilor și a 

obiectivelor 

 Cunoașterea 

gamei de 

alternative pentru 

atingerea 

obiectivelor 

Identificarea, 

evaluarea și alegerea 

alternativelor 

Evidențierea pașilor și 

a resurselor necesare 

pentru 

implementarea 

alternativelor 

A fi metodic 

 

A gândi 

anticipat 

Competențe tehnice 

Competență Cunoștințe Abilități  Comportament 

Gestionarea 

materiilor prime 

(identificarea, 

procurarea și 

achiziționarea 

materiilor prime 

pentru fermă) 

A ști ce materii 

prime sunt 

necesare pentru 

fiecare produs și 

de unde să le 

obțineți 

Aplicarea corectă a 

materiilor prime 

 

Păstrarea 

evidențelor privind 

utilizarea materiilor 

prime și rezultatele 

obținute 

A fi pregătiți să 

experimentați noi 

materii prime 

Căutarea unor 

materii prime mai 

bune calitativ, mai 

ieftine și de 

alternative mai 

eficiente 

Gestionarea 

marketingului 

(capacitatea de a 

face un marketing 

profitabil pentru 

produsele fermei) 

A ști unde se află 

cea mai 

profitabilă piață 

pentru fiecare 

produs 

Păstrarea 

evidențelor privind 

tranzacțiile 

 

Negocierea 

contractelor 

Adaptarea rapidă la 

schimbările pieței și 

la oportunitățile de 

piață 

 

Căutarea unor piețe 

mai profitabile 



 

 

104 ApiHealth Handbook 

Gestionarea 

producției 

(identificarea, 

organizarea și 

identificarea 

producției în fermă) 

A cunoaște modul 

cel mai profitabil 

și sustenabil de 

producere a 

fiecărui produs 

 

Ținerea unor 

evidențe corecte 

pentru toate 

activitățile de 

producție 

Arat, semănat, 

controlul 

dăunătorilor,k 

controlul 

buruienilor, 

recoltarea (pentru 

culturi) 

Creșterea, hrănirea, 

adăparea, controlul 

bolilor (pentru 

șeptel) 

Faptul de a fi 

conștient de timp 

 

A fi pregătiți să 

experimentați și să 

încercați sisteme 

noi 

 

Căutarea unor 

sisteme de 

producție mai 

eficiente 
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Răspunsul la schimbări 

Pentru a răspunde schimbărilor care vă afectează mediul fermei ți pentru a 
dezvolta și implementa o nouă oportunitate de afaceri, va trebui să combinați 
competențele agricole și cele antreprenoriale cu resursele disponibile: 

 

  

  

Resurse noi potențiale

Resurse proprii

Calități antreprenoriale

Competențe antreprenoriale

Competențe manageriale

Competențe tehnice

Nouă oportunitate de afaceri
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Etape pentru a deveni un antreprenor eficient 

Pentru a deveni un antreprenor eficient va trebui să parcurgeți următoarele 
etape: 

 

Sugestii pentru practicarea apiculturii 

Desigur, nimeni nu se așteaptă ca un fermier să dobândească peste noapte 
toate Cunoștințele antreprenoriale/manageriale în domeniul agricol și să își 
dezvolte toate abilitățile antreprenoriale/manageriale în domeniul agricol și 
stilurile de lucru în acest domeniu. Însă, este de așteptat ca fermierul să 
dobândească unele cunoștințe și să își dezvolte câteva abilități în domeniul 
agricol ales. Iată câteva sugestii pentru practicarea apiculturii: 

▪ Planificarea afacerii în domeniul apiculturii: 
 Respectarea reglementărilor guvernamentale și ale 

industriei; 
 Elaborarea și respectarea unui plan de afaceri; 
 Planificarea sezonului de iarnă și primăvară; 
 Programarea activităților de producție sezoniere; 
 Înțelegerea a ceea ce înseamnă să deții și să crești o afacere 

în domeniul apiculturii; 
▪ Abilități de ocupare a forței de muncă: 

 Combaterea unui incendiu de mică amploare; 
 Comunicarea și interacțiunea eficientă cu ceilalți; 
 Demonstrarea de cunoștințe privind finanțele personale de 

bază; 

Conștientizarea

• Stabiliți cine sunteți, ce 
capacități aveți, care vă sunt 
motivațiile, resursele 
personale, personalitatea, 
valorile.

Acceptarea

• Accepați, identificați și 
recunoașteți propriile puncte 
forte și slăbiciuni. 

Construirea unei viziuni

• Stabiliți obiective pe termen 
lung pentru voi și pentru 
afacerea voastră în domeniul 
agricol.

Planificarea afacerii

• Elaborați un plan de afaceri și 
un plan de acțiune pentru a vă 
atinge viziunea.

Învățarea din experiență 
directă

• Implementați planul, reflectați 
asupra rezultatelor pentru a 
învăța direct din experiență.

Obține putere

• Deveniți puternici 
(competențele voastre 
corespund acum propriilor 
voastre puncte forte și 
săbiciuni, și scopurilor voastre) 
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 manipularea în condiții de siguranță a materialelor 
periculoase din fermă; 
Menținerea sănătății și securității la locul de muncă; 

 Menținerea sănătății și securității în timpul lucrului cu 
albinele; 

 Gestionarea eficientă a timpului; 
 Gestionarea propriei instruiri și educări continue; 
 Efectuarea procedurilor de bază în situații de urgență și de 

acordare de prim ajutor; 
▪ Manipularea albinelor: 

 Demonstrarea înțelegerii biologiei de bază și a 
comportamentului albinelor; 

 Demonstrarea înțelegerii cerințelor privind polenizarea; 
 Descrierea produselor apicole de specialitate; 
 Hrănirea albinelor cu zahăr și proteine; 
 Efectuarea muncii pe teren cu coloniile; 
 Efectuarea muncii pe teren cu matca și celulele; 
 Efectuarea muncii de rutină pe teren; 
 Pregătirea pentru iarnă și finalizarea activităților aferente 

acesteia; 
 Primirea și instalarea albinelor împachetate; 

▪ Menținerea sănătății albinelor: 
 Controlul acarienilor paraziți; 
 Gestionarea prădătorilor și a faunei sălbatice; 
 Minimizarea daunelor cauzate de pesticide; 
 Prevenirea bolilor la puieți; 
 Prevenția bolii Nosema; 
 Utilizarea strategiilor integrate de gestionare a dăunătorilor; 

▪ Operarea echipamentelor de lucru cu albinele: 
 Descrierea funcțiilor și proiectarea clădirilor; 
 Extragerea mierii și a cerii; 
 Întreținerea echipamentelor stupului; 
 Utilizarea și întreținere motostivuitoarelor, camioanelor cu 

braț, a obloanelor electrice; 
 Exploatarea și întreținerea camioanelor, remorcilor și a 

accesoriilor; 
 Utilizarea uneltelor de mici dimensiuni și a accesoriilor; 
 Utilizarea uneltelor manuale și electrice de bază din atelier. 
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Exemple de bune practici: Slovacia 

 

Ferma de albine„Bee Alchemy“ 

 

Ferma noastră de albine este o mică afacere de 
familie situată în estul Slovaciei, în regiunea 
muntoasă Ondava. Aici nu există o zonă 
industrială de mari dimensiuni, nici plante 
tratate cu pesticide în agricultură, ci doar natură 
pură. La tratarea coloniilor de albine, folosim 

predominant măsuri biologice și încercăm să implementăm apicultura 
naturală. Am urmat mai multe cursuri de apiterapie cu certificare, am 
participat la proiectul BLESABEE, axat pe apicultura organică. Instruim noii 
apicultori, organizăm cursuri de apicultură și promovăm către publicul larg 
apiterapia și apicultura. 

Suntem implicați în producerea și procesarea de 
produse apicole tradiționale și mai puțin 
tradiționale pentru această parte a Europei, cum ar 
fi apilarnil, tinctura din molii de ceară, supozitoare 
cu propolis și altele. Oferta este foarte variabilă și 
se extinde în permanență. Produsele noastre sunt 
de înaltă calitate și sunt întotdeauna proaspete – 
ele sunt produse în mod regulat în cantități mici. Feedback-ul din partea 
clienților este foarte pozitiv. 

Website:  https://www.vceliaalchymia.sk/  

E-mail:  vcelia.alchymia@gmail.com  

 

Propolisul în produsele cosmetice 
Utilizarea propolisului este foarte intensă, produsele pe care le realizăm noi 
reprezintă doar o fracțiune din ce este posibil și noi extindem în permanență 
oferta. Propolisul poate fi utilizat în toate felurile – prin inhalare, administrare 
cutanată, administrare orală,  rectală, vaginală și prin intermediul altor 

Propolis 

https://www.vceliaalchymia.sk/
mailto:vcelia.alchymia@gmail.com
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membrane mucoase, precum și prin membranele mucoase ale ochilor. Alegem 
calea de administrare în funcție de problema specifică. 

Nu trebuie să uitam aspectul principal: 10% din propolis este solubil în apă, 
20% în lipide și 70% în alcool. Se dizolvă componente diferite ale propolisului 
care au desigur efecte diferite. Prin urmare, adesea este recomandată 
combinarea produselor. În același timp, știm că însăși compoziția propolisului 
este variabilă, în funcție de localizarea geografică, de vreme și de anotimp. Să 
nu uităm că în combinație cu alte produse apicole apare așa-numitul „efect 
sinergic”. Utilizarea propolisului brut sub formă uscată are un efect foarte 
redus, deoarece corpul conține doar apă. Prin urmare, amestecarea 
propolisului cu mierea, după cum vedem adesea, ar un efect minim. Totuși, 
este adevărat că pentru anumite probleme de sănătate acesta poate avea un 
sens semnificativ din punct de vedere terapeutic. 

 

 

 

Produse 
▪ tinctură de propolis – propolisul slovac (provine în principal de la 

plopi) este unul dintre cele mai bune. 
▪ lichior de propolis – pentru gastrite, ulcere gastrice, duodenite. 

Fig.: Lăptișor de matcă 
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▪ produse din propolis pentru persoanele care nu pot bea alcool: 
▪ unt de propolis și ciocolată de propolis – pentru afecțiuni ale 

stomacului (inflamația stomacului, 
ulcere gastrice), inflamația duodenului, 
boli pulmonare, tuberculoză și umflare.  

▪ ulei de propolis – pentru inflamarea 
pielii, arsuri solare, dureri reumatice 

▪ supozitoare cu propolis – tratamentul 
hemoroizilor, prostatitei. O modalitate 
de a administra mai mult propolis direct 
în fluxul sangvin. 

▪ Supozitoare cu propolis și ulei de cătină 
albă – afecțiuni ginecologice, precum vaginită și spasme cervicale 
cauzate de fungi sau bacterii patogene,  mâncărimi în zona intimă, 
eroziunea colului uterin. Accelerează vindecarea leziunilor cu 
vindecare lentă în urma intervențiilor ginecologice. 

▪ miere cu extract de propolis și ulei de cimbru – echivalentul mierii 
medicale 

▪ pudră de propolis – bază de pudră cu proprietățile vindecătoare ale 
propolisului, în special pentru probleme faciale 

▪ propolis brut – adaos pentru afecțiunile oculare 
▪ inhalarea propolisului – fie sub formă brută sau în dispozitive 

specializate, extract sau tinctură (după cel puțin o evaporare ușoară a 
alcoolului) în timpul inhalării aburilor 
sau chiar de pe o cârpă 

▪ unguente cu propolis – în combinație cu 
ingrediente din plate și cu o bază 
naturală adecvată, acestea produc 
rezultate remarcabile. Noi le combinăm 
cu Kostihoj medical, gălbenele 
obișnuite, Aloe vera, scorțișoară de 
Ceylon, rășină de conifere sau doar cu ulei de cânepă.  

Se obțin rezultate excelente nu numai în cazul eczemelor la copii cu vârsta de 
un an, ci și la persoanele în vârstă cu probleme musculoscheletale. 
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Apipraktik 

 

 

Etami s.r.o. (și-a schimbat ulterior denumirea în 
Apipraktik) a început să se ocupe de vânzarea 
produselor apicole în scopuri terapeutice în 2015, când 
a publicat și o traducere în limba slovacă a cărții 
Apiterapia practică scrisă de un medic rus, 

apiterapeutul N. Z. Cismatullinová. În același an, 
managerul Iveta Krajňaková, și MUDr. Libor Marko, garantul 

profesionist al companiei, au participat la un curs certificat de apiterapie 
organizat la Perm, în Rusia, sub auspiciile universității de medicină locale. Apoi 
managerul a urmat alte două cursuri de apiterapie. Pe baza experienței 
acumulate și a parteneriatelor stabilite în Rusia și Ucraina, unde tradiția 
apiterapiei este de asemenea semnificativă în cercurile profesioniste, în a doua 
jumătate a anului 2016, Etami s.r.o. a început propria producție de amestecuri 
de miere și vânzarea de suplimente alimentare pe bază de produse apicole prin 
intermediul propriului magazin online apipraktik.sk. În prezent, gama de 
produse realizate și vândute sub marca „apipraktik" 
cuprinde amestecuri de miere, tablete și balsamuri 
lichide. Combinațiile sunt alese pentru a obține un 
efect terapeutic. Programele complexe care 
beneficiază de combinația de produse apicole 
individuale acoperă tratamentul problemelor 
precum stimularea imunității, acneea, diabetul, 
oboseala, problemele digestive, problemele 
cardiovasculare și infertilitatea. Un domeniu specific în care societatea obține 
rezultate excelente este terapia la copiii diagnosticați cu tulburări de spectru 
autist. 

 

Autismul și cum pot ajuta produsele apicole 
În cazul oamenilor atât latura fizică cât și cea mentală sunt foarte fragile , și 
este legată nu numai de suplimentarea vitaminelor, de exercițiile în aer liber, 
ci și de alimentație. Aceste cunoștințe și experiențe ne-au condus la realizarea 
terapiei pentru persoanele autiste. În cei 6 ani de experiență cu produsele 

Diferite produse apicole și 

practici de apiterapie 
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apicole, autismul și alimentația am ajuns la concluzia că această combinație 
este importantă pentru un tratament de succes. 

Dieta este foarte importantă atunci când facem o curățare a organismului cu 
produse apicole. Cheia este o dietă bine stabilită pentru copiii cu autism. 
Atunci când se ajustează dieta se elimină mare parte din simptomele cele mai 
problematice cum ar fi agresiunea, schimbările de dispoziție, auto-agresiunea, 
durerile abdominale, balonarea, scaunele neregulate, oboseala sau 
iritabilitatea. Problemele de sănătate sunt asociate sindromului intestinului 
permeabil, care determină descompunerea glutenului și a cazeinei în corp în 
peptide, gluteomorfine și cazeomorfine. Vestea bună este că dieta și terapia 
suportivă cu produse apicole ajută la refacerea microflorei intestinale și 
ulterior regenerează tractul intestinal. 

Website: https://www.apipraktik.sk/  

E-mail:  info@apipraktik.de  

 

Derularea terapiei 
NUTRIȚIE: O dietă tipică unilaterală pentru copiii cu autism este bogată în 
zahăr, care este adictiv. Zahărul rafinat promovează inflamarea corpului, este 
toxic pentru organism. Copiii au carențe de proteine, minerale și vitamine. În 
schimb, zahărul privează organismul de vitaminele A; B; C și de minerale 
precum calciu, magneziu potasiu și crom. Când au o alimentație lipsită de 
nutrienți (anemie frecventă ...), acești copii suferă, iar organismul lor își ia 
acești nutrienți direct din oase și din alte părți ale corpului. 

Produsele apicole conțin o gamă întreagă de vitamine, incluzând complexul B, 
minerale și oligoelemente îmbogățite cu compuși polifenolici, flavonoide, acizi 
fenolici și derivatele acestora, hormoni naturali și multe alte substanțe active 
din punct de vedere biologic. În practica noastră, refacerea nutrienților se 
realizează în principal prin intermediul PERGA și APILARNIL ocupă un loc de 
frunte. 

Grație conținutului său bogat în acizi grași, PERGA are un efect pozitiv asupra 
defectelor de creștere, depresiei sau bolilor sistemului nervos. Acesta are o 
activitate antibiotică împotriva patogenilor gram-pozitivi. Așa cum s-a 
menționat deja, acești copii au o problemă la nivelul tractului digestiv și al 
intestinului, adică exact ceea ce reface PERGA asigurând un echilibru normal al 
microflorei intestinale și îmbunătățind starea stratului care căptușește tractul 
intestinal. Acesta susține pofta de mâncare și îmbunătățește totodată funcția 

https://www.apipraktik.sk/
mailto:info@apipraktik.de
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hepatică și stimulează producția de bilă. Conține coenzima Q10, care suprimă 
stresul oxidativ la copii. 

APILARNIL joacă un rol important în special pentru conținutul de vitamina B12. 

DETOXIFIEREA: În general, persoanele cu autism au și probleme cu imunitatea. 
În organismul acestora au loc diferite procese inflamatorii, majoritatea la 
nivelul tractului digestiv. 

Printre alte produse apicole pe care le aplicăm pentru proprietățile lor 
antiinflamatorii se numără în principal PROPOLISUL, VENINUL ALBINELOR și 
CHITOSANUL DE ALBINE. 

VENINUL ALBINELOR conține melitină, unul dintre componentele cel mai 
active din veninul de albine. În timpul terapiei, masăm picioarele, mâinile și 
coloana cervicală a copiilor cu această cremă. 

PROPOLISUL este cel mai natural produs împotriva paraziților și virusurilor. 
Flavonii, acizii fenolici și esterii acestora pot întrerupe și afecta ciclul de viață 
al virusurilor și al bacteriilor. Flavonii și derivatele acidului cafeic suprimă 
drojdiile de tipul Candida, care reprezintă cauza mai multo boli. Recomandăm 
în special utilizarea propolisului cu apă, adică propolis modificat cu ajutorul 
unei tehnologii speciale fără utilizarea alcoolului deoarece copiii îl folosesc pe 
o perioadă mai îndelungată în cursul acestei terapii. Propolisul, la fel ca orice 
alte produse apicole, acționează ca un antioxidant în organism datorită 
prezenței numeroșilor polifenoli (o substanță capabilă să lege toxinele, 
radicalii liberi și să le elimine din organism). Există chiar un studiu care susține 
că efectul antioxidant al propolisului este de 6 ori mai puternic decât al altor 
antioxidanți cunoscuți. Mai precis, propolisul conține, spre exemplu, acid 
cafeic, acid cinamic, acid β-cumaric, galangină, quercitină sau crisină. 

APICHITOSAN, și combinația sa cu propolis în apă, este una dintre strategiile 
cele mai eficiente de eliminare a toxinelor din organism. 

Datorită flavonoidelor prezente. Perga este similar propolisului, dar după cum 
am menționat deja, conține în plus coenzima Q10, carotenoizi, vitamina E sau 
zinc, care sunt considerați de asemenea antioxidanți. 

 

Concluzie 
În loc să tragem o concluzie, vă prezentăm singurul nostru studiu de caz. Însă 
înainte de aceasta, să nu uităm să menționăm că avem o abordare absolut 
individualizată a aplicării produselor apicole pentru a îmbunătăți starea 
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copiilor cu autism. Ne consultăm de asemenea cu mamele cu privire la orice 
schimbare de comportament sau dietă, oricât de mică ar fi. De asemenea, în 
timpul terapiei, copiii trebuie să urmeze o dietă strictă fără lapte, gluten și 
zahăr și să consume suficientă apă pentru ca procesul de „detoxifiere” să se 
deruleze cu succes. Și cel mai important, progresul realizat de copii nu este 
posibil fără cooperarea activă cu psihologi și logopezi. 

 

Studiu de caz 
Primul nostru client mic, Aďko S., avea 4 ani când a început terapia și fusese 
diagnosticat recent. 

Diagnosticul îi fusese pus de un neurolog pediatru pe 7 noiembrie 2016. Acesta 
indica: 

▪ dezvoltare întârziată a vorbirii 
▪ dizabilitate mentală ușoară 
▪ tulburare de spectru autist 
▪ sindrom hipoton central 

Un copil în vârstă de 4 ani avea un contact social imperfect, nu stabilea contact 
vizual, se juca singur, rostea doar anumite cuvinte, mânca doar supă dată prin 
mixer." 

Am început terapia în 2016 ți an folosit produse pentru 2 ani și jumătate. 

Deși inițial frecventa o grădiniță cu regim special, apoi a trecut la o grădiniță 
privată. Mama comunica constant cu educatoarea și i-am urmărit 
comportamentul în echipă. În prima lună doar s-a uitat la copii și s-a jucat 
singur. Treptat în luna a doua și a treia s-a apropiat tot mai mult de copii, a 
început să se joace în echipă. A încetat să mai evadeze în timpul plimbărilor 
după cea de-a doua lună. 

În prima jumătate de an, mama ducea supa la grădiniță, el a început să 
mănânce exclusiv mâncare de la grădiniță după câteva luni,. Acasă Aďko gusta 
feluri noi de mâncare, fructe, legume și carne după cea de-a doua lună. 

Aďko a început să facă contact vizual în prima lună, repetând cuvinte și 
propoziții din cea de-a treia lună. Treptat a învățat cuvinte noi, denumește 
obiectele după imagini, leagă propozițiile și începe să înțeleagă. Logopedul a 
putut lucra cu copilul pentru că capacitatea de concentrare a acestuia s-a 
îmbunătățit. După un an, Aďko vorbea fără cartonașe, dar mama lui trebui să 
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îl corecteze încă pentru că nu rostea formele corecte ale cuvintelor în 
propoziții. 

Directorul grădiniței frecventate de Aďko ne-a vizitat și ne-a povestit despre 
cum s-a îmbunătățit comportamentul copilului de la începerea terapiei. L-au 
dus la grădinița lui obișnuită fără părinți timp de o săptămână, și el s-a 
descurcat foarte bine. 

În prezent, el frecventează școala primară fiind în clasa a 2-a. Are un asistent 
și se descurcă foarte bine cu programa. A intrat în echipă și nu are probleme în 
a stabili contact cu copiii. 

 

 

Asociația „kRaj“ 

 

 

Asociația kRaj își desfășoară activitățile de 13 ani în districtul 
Poltár, Lučenec și Rimavská Sobota implementând activități la 
nivel național. Principalul domeniu de activitate al organizației 
este educarea privind polenizatorii și provocările cu care se 

confruntă aceștia la nivel de țară. 

În Kokava nad Rimavicou, asociația gestionează o stupină cu rol educațional 
unde membrii învață despre importanța albinelor pentru țară. Această stupină 
este utilizată și pentru instruirea actualilor și viitorilor apicultori, și tot aici se 
desfășoară cursuri foarte populare de apicultură. O parte din stupină este 
dedicată și apiterapiei, iar vizitatorii pot face inhalații cu aer din stup. O parte 
importantă o reprezintă și cursurile de apicultură axate în mod special pe 
instruirea șomerilor de lungă durată și a persoanelor aparținând grupurilor 
vulnerabile. După absolvirea cursului, asociația oferă echipamentele de bază și 
stupi pentru ca participanții să poată demara 
propria lor activitate în domeniul apiculturii, 
în cursul căreia absolvenții beneficiază de 
sprijin suplimentar din partea asociației. 
Asociația oferă sprijin și sub formă de 
marketing și asistență pentru vânzarea 
produselor apicole. Acești absolvenți își pot 

Ceara de albine, servicii în 

apicultură 
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vinde produsele sub marca comună Fair Honey. Însă produsele lor nu se pierd 
în anonimat, și în ciuda identității vizuale comune, fiecare producător are 
propria sa descriere și datele de contact trecute pe etichetă. 

Începând din 2014, kRaj are un program de antreprenoriat social, pe lângă 
temele legate de mediul înconjurător. Avem o cooperare cu serviciile sociale 
din Slatinka în Lučenec, unde instruim clienții în ceea ce privește procesarea 
produselor apicole. Ei știu cum să proceseze anumite tipuri de lumânări și noi 
îi ajutăm să își vândă produsele. În Kokava nad Rimavicou, am colaborat cu 
comunitatea romă într-un proiect asemănător. 

Asociația gestionează și un mic atelier de 
tâmplărie care oferă în prezent o 
oportunitate de loc de muncă pentru o 
persoană care produce stupi atipici, case 
pentru insecte dedicate albinelor solitare. În 
2021, este planificată oferirea unui loc de 
muncă pentru încă o persoană. 

Începând din 1 februarie 2020, atelierul social Voštinári funcționează în satul 
Utekáč. Acestea procesează ceara de albine fabricând lumânări. În plus, după 
obținerea certificărilor necesare este planificată producția de balsamuri, 
creme folosind ceara de albine. 

Website: https://kraj.sk/  

E-mail:  info@kraj.sk  

 

  

https://kraj.sk/
mailto:info@kraj.sk
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Asociația „Štiavnica Mountains“  

 

 

Štiavnica Mountains este o asociație 
al cărei scop constă în 
implementarea de activități 
educaționale axate pe sănătatea, 
dezvoltarea fizică și mentală a 
individului respectând ecologia, 
stilul de viață sănătos și viața 
sustenabilă bazată pe respectul 
pentru biodiversitatea tuturor 

organismelor vii și a naturii. Pe baza experienței avute cu invitații, asociația 
este la curent despre nivelul de cunoștințe generale redus cu privire la albine 
și la tratamentele cu produse apicole. Din acest motiv, am decis să creștem 
gradul de informare în această privință și să educăm, publicul larg despre așa-
numita apiterapie, care este cea mai veche metodă naturală de vindecare cu 
produse apicole. 

Asociația „Štiavnica Mountains“ este situată în zona protejată a dealurilor 
Štiavnica unde gestionează o API-casă, www.vcelihotel.sk . API-casa permite 
ocupanților să doară și să stea în stupină chiar deasupra stupilor. Dormitul 
deasupra stupilor este o metodă naturală străveche de odihnă și relaxare, după 
ce bătrânii apicultori încep să conștientizeze efectul pozitiv asupra corpului în 
timpul șederii în stupină. Viața, sau biocâmpul, este energia produsă de albine 
pe o rază de până la 1 m de la cluster, adică locul unde se naștere în 
permanentă o nouă viață în rândul albinelor și unde se află cea mai mare 
concentrație de albine. Alături de propolisul răspândit peste tot și care este un 
dezinfectant foarte puternic și impregnat de aerul din API-casă. Mirosul său 
este clar și chiar înțepător. În general se spune că în zona unde cresc albinele 
este un mediu chiar mai steril decât într-o sală de operație. Și pentru că nu 
luăm nimic de la aceste albine, ci doar avem grijă de ele într-un mod natural și 
fără substanțe chimice. În sezon, casa este literalmente ca un paradis al mierii. 

Dacă aerul este în contact cu un mediu steril, acesta devine steril. Un astfel de 
aer steril circulă în mod natural prin spațiul API-casei și îl sterilizează în 
permanență. Aerul steril care circulă natural în hotelurile pentru albine se 
leagă automat de particule microscopice de polen, miere, propolis, lăptișor de 

API-casa servicii în 

apicultură 
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matcă, venin de albine sau ceară. Aerul conținut în aceste particule 
vindecătoare este apoi inhalat. Particulele volatile de miere și polen conținute 
în aerul din stup au un efect favorabil asupra membranei mucoase a bronhiilor 
și reduc astfel congestionarea și umflarea acestora. Mirosul veninului de albine 
suprimă migrația limfocitelor în țesut și încetinește astfel reacția alergică. 
Propolisul în combinație cu aburii veninului de albine are efecte 
antiinflamatorii, antibacteriene și antivirale și dezinfectează tractul respirator. 
Aerul din stupină este curat, transparent și vindecător. Albinele din API-casă 
trebuie să fie în cea mai bună stare de sănătate, fără boli și nu trebuie folosite 
pentru efecte nemedicinale. Marele avantaj al API-casei noastre este 
localizarea acesteia. Suntem situați într-o zonă protejată, fără poluare și fără 
utilizarea pesticidelor chimice, albinele au o sursă bogată și variată de nectar, 
polen și propolis pe parcursul întregului sezon. Ceea ce evident amplifică 
efectul pozitiv al șederii în API-casa noastră.  

Ce boli pot fi tratate printr-un sejur în API-casă? 
Singurul studiu clinic existent se referă la tratamentul sclerozei multiple. Încă 
nu a fost documentată clinic eficacitatea sejurului în API-casă pentru alte 
afecțiuni, însă aceasta a fost verificată de experiența de an de zile a 
apicultorilor și de observațiile colectate în întreaga lume de-a lungul mai 
multor decenii. Sejurul în API-casă este recomandat pentru tratamentul 
tuturor afecțiunilor respiratorii, al sclerozei multiple, , ADHD, autismului, 
stresului, bolilor de piele, candidozei sau micozelor. Respirarea aerului din 
stupină reduce presiunea sangvină și îmbunătățește compoziția sângelui. 
Omul respiră mai ușor și mai calm. În general, un sejur în API-casă este benefic 
pentru orice tratament. Iar când vine vorba despre un tratament specific, 
sejurul reprezintă o pauză dulce care este benefică pentru fiecare dintre noi. 

Pentru cine nu este recomandat sejurul în API-casă? 
În mod clar nu este potrivit pentru persoanele care suferă de alergii la 
produsele apicole - miere, polen, propolis sau la înțepăturile de albină. Pentru 
pacienți cu cancer în stare gravă. Pentru persoanele care suferă de afecțiuni 
contagioase grave, pentru femeile însărcinate și cele care alăptează. Înainte de 
a vizita API-casa nu este recomandată utilizarea unor parfumuri pregnante sau 
a altor narcotice care ar putea irita albinele și ar anula o parte din mirosul 
natural cu care este parfumată API-casa. 

Cât de des ar fi recomandat un sejur în API-casă? 
În hotelurile noastre cu albine oferim opțiunea de a petrece 2 ore pe timpul 
zilei sau de a rămâne o noapte. Cât despre frecvența unui astfel de sejur? Cât 
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de des doriți, deoarece se bazează pe abordarea individuală și pe senzațiile 
fiecărui individ. 

De unde forma hexagonală a unei case API? 
Geometria stupinei este construită pe principiul geometriei sacre. Această 
geometrie este cea care se regăsește în noi înșine și în toate formele de viață 
manifeste. Este limbajul de bază al universului. Percepând geometria sacră, 
emisferele cerebrale dreaptă și stângă sunt conectate, adică polaritățile sunt 
unificate când intrăm în conștiința Sinelui. Floarea vieții este un simbol al 
geometriei sacre, este purtătoarea unor înțelesuri ascunse și reprezintă 
conexiunea cu tot ceea ce există aici pe Pământ. Floarea vieții este denumită 
floare pentru că reprezintă ciclul unui pom fructifer/ Pomul fructifer produce 
flori care suferă o metamorfoză și devin fructe. Fructul conține o sămânță din 
care, atunci când aceasta cade pe sol, crește un nou arbore. Acesta este ciclul 
naturii, repetitivă la nesfârșit, care este sursa conștiinței pure. Floarea vieții 
poate fi desenată și geometric ca un hexagon, aceasta fiind și baza celulelor 
pentru albine. Și tocmai de aceea am ales această formă ca formă de bază a 
API-casei. Toate laturile sunt la fel nu numai în exterior, ci și structura internă 
este construită tot pe principiul geometriei sacre, unde sunt respectate 
dimensiunile și unghiurile exacte. În același timp, există două triunghiuri unul 
cu fața către celălalt, care se intersectează. Așadar un simbol al unui bărbat și 
al unei femei care se intersectează. Sau cum se spune, precum în cer așa și pe 
pământ. Indiferent cum i-am spune, este vorba tot de o unitate care se află în 
spatele dualității. Și cum știu albinele acest lucru? Nimeni nu știe răspunsul, 
ele nu gândesc ca noi oamenii. Ele sunt pur și simplu așa de la natură. Și tocmai 
această formă naturală a unei case pentru albine construită conform 
geometriei sacre a unei flori a vieții are un efect benefic asupra organismului 
uman. 
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CERAMEL – ferma de albine afacere de familie din 
Slovacia 

  

 

CERA MEL s.r.o. este o afacere de familie în 
domeniul apiculturii condusă de 
familia Grgula de peste 30 de ani. 
Cuvintele cera și mel au origini latine 

însemnând ceară și miere și descriu practic domeniul de activitate al companiei 
- apicultura, producția de miere, polen, propolis și lumânări din ceară de 
albine. Familia Grgula a început să țină albine chiar înainte de 1990 când au 
primit 12 stupi drept cadou de nuntă și au 
continuat tradiția apiculturii care rămâne în 
familia lor timp de patru generații. Zdenka și 
Dusan Grgula se ocupă de apicultură, de 
producție și logistică. Fiul lor și partenerul său 
se ocupă de vânzări, marketing și de 
dezvoltarea de noi produse. Producția anuală 
medie este de 17 de miere și 4 tone de ceară. 

În prezent, familia Grgula administrează ferma de albine din satul Choča situat 
în regiunea Zlaté Moravce, un magazin în centrul orașului Bratislava, un chioșc 
pentru vânzarea mierii în centrul comercial Avion, magazinul online 
www.medovyobchod.sk și standurile din piețe și de la târguri. La magazinul și 
standurile lor clienții pot degusta, mirosi și încerca toate produsele lor, 
website-ul este mai degrabă un instrument de marketing și comunicare. Ferma 
de albine cu aproximativ 150 de stupi atrage sute de persoane în fiecare 
primăvară și vară. Vizitatorii se pot plimba și se pot relaxa în grădina pentru 
albine plină de plante aromatice și de flori polenizate de albine, află despre 
viața albinelor în stupi deschiși, văd procesul de fabricație, își fac propriile 
lumânări din ceară de albine și săpunuri cu miere sau gustă peste 14 tipuri de 
miere. Producția actuală de miere și ceară de albine de proprii stupi nu acoperă 
cererea, prin urmare, Zdenka și Dusan cooperează cu alți mici apicultori pentru 
a completa cantitățile de produse apicole care le lipsesc. 

Diferite produse apicole 
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CERA MEL s.r.o. se axează pe tipurile de miere monofloră, și anume de rapiță, 
floarea soarelui, salcâm, tei, pădure și pin. Ei produc și amestecuri de miere de 
salcâm și diferite nuci. Însă, specialitatea lor este mierea cu arome – o 
combinație de miere așezată, fructe uscate congelate și condimente. Exemple 
de astfel de combinații sunt mierea cu căpșuni, zmeură, scorțișoară și prune, 
ghimber, cacao și alune sau cu exoticul fruct al pasiunii. 

Produse precum extractul de propolis în alcool și ulei, polenul de albine și 
lăptișorul de matcă completează în mod natural portofoliul lor de produse. 
Scopul companiei nu este de a vinde mierea și produsele apicole numai ca 
produse de bază ambalate în borcane mari, ei se axează și pe adăugarea de 
plus valoare acestor produse. Prin urmare, ei folosesc mierea la produsele de 
patiserie cum ar fi turta dulce sau fursecurile sau în produse cosmetice pe bază 
de miere, polen, propolis, ceară de albine și lăptișor de matcă. Gama lor de 
produse include balsamuri de buze cu efect curativ și protector, creme de 
mâini hidratante și loțiuni de corp, uleiuri de corp infuzate cu propolis și uleiuri 
esențiale și dezinfectante pentru mâini cu propolis. Mierea de salcâm și de pin 
produsă de CERA MEL s.r.o. a primit o stea de aur la prestigiosul concurs Great 
taste derulat anual la Londra, Marea Britanie. Vizitele în grădina pentru albine, 
mierea de rapiță și de salcâm și prăjiturile lor de casă cu miere au fost 
certificate ca produse regionale ale regiunii Ponitrie. 

Website: https://www.medovyobchod.sk/  

E-mail:  info@ceramel.sk  

 

https://www.medovyobchod.sk/
mailto:info@ceramel.sk
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Exemple de bune practici: Polonia 

Beeyes  

 

„Beeyes" este o companie înființată în 2014 care 
este specializată în utilizarea produselor apicole în 
domeniul cosmetic și al suplimentelor alimentare. 
Acestea sunt produse dedicate oamenilor pentru 
care stilul de viață sănătos este foarte important. 
Sunt folosite mai ales veninul de albine, 
propolisul, lăptișorul de matcă și polenul. 
„Beeyes" este un brand solid care utilizează 
metode moderne și inovatoare de fabricare și 

prezentare a produselor cosmetice și a suplimentelor alimentare. 

Website:  https://beeyes.pl/    

Email:  info@beeyes.pl  

 

Produsele din stup oferite de companie 
Cele mai populare produse ale BeeYes sunt toate tipurile de produse 
cosmetice bazate pe produse apicole precum veninul albinelor sau propolis. 
Produsele antiîmbătrânire eficiente sunt de exemplu serul cu venin de albine 
și miere furnizat în fiole, masca sau crema de față cu venin de albine, crema de 
ochi UMF20+ cu venin de albine și miere de manuka, crema de mâini cu ceară 
de albine. 

 

 

Veninul de albine 

https://beeyes.pl/
mailto:info@beeyes.pl
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Descrierea celor mai bune practici  
Cosmeticele naturale poloneze cu venin de albine și miere de mană din linia 
BeeYes Eco cu venin de albine includ serul în fiole și o cremă de față de zi și de 
noapte. Aceasta este o combinație inovatoare de miere de mană și venin de 
albine. Cafeina utilizată în ser stimulează microcirculația, în timp ce apitoxina 
reconstruiește celulele proteice. Aceasta reprezintă o bază foarte bună pentru 
machiaj. Ceara de albine din cremă face pielea mai elastică, iar mierea de mană 
calmează iritațiile. Uleiul de mac de câmp hrănește perfect pielea matură și 
delicată, iar „vitamina tinereții” E întârzie procesul de îmbătrânire a pielii. 
Cosmeticele BeeYes utilizate pentru îngrijirea zilnică a feței și a gâtului 
hidratează, catifelează, regenerează și îmbunătățesc eficient întregul aspect al 
pielii, oferind un efect de întinerire. 

Inovație și analiza SWOT 
▪ Inovație: produse cosmetice pe bază de venin de albine cu miere de 

mană și cafeină 
▪ Puncte forte: Aceste produse îmbunătățesc tonusul pielii, catifelează 

pielea, hidratează pielea, atenuează ridurile, regenerează epiderma,  
reduc dimensiunea porilor, sporesc fermitatea și elasticitatea pielii. 
Apitoxina reface celulele proteice. 

▪ Puncte slabe: contraindicații în cazuri de astm; alergii la înțepăturile 
de albină, polen, propolis. 

▪ Oportunități: posibilitate de îmbunătățire atât a eficienței cât și a 
gamei 

▪ Amenințări: concurența din partea companiilor similare, ingrediente 
organice false, scăderea vânzărilor. 
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Miodowa Mydlarnia  

 

„Miodowa Mydlarnia" este o companie care produce 
produse cosmetice pe bază de miere, propolis, 
polen și ceară de albine. Datorită proprietăților lor 
hidratante, hrănitoare și lubrifiante naturale, 
produsele cosmetice sunt sănătoase și eficiente. 
Atelierul de săpunuri produce mai ales săpunuri, 
unturi de față, loțiuni și scruburi, dar și parfumuri, 

lumânări și alte accesorii. 

Website:  https://miodowamydlarnia.pl/   

Email:   sklep@miodowamydlarnia.pl  

 

Produsele din stup oferite de companie 
Magazinul de Săpunuri comercializează cosmetice naturale fabricate utilizând 
„procesarea la rece” săpunuri, scruburi, măști, balsamuri de buze, loțiuni 
pentru mâini și pudre pentru baie. Toate săpunurile fabricate de „Miodowa 
Mydlarnia” conțin ceară de albine. 

 

 

 

Ceara de albine 

https://miodowamydlarnia.pl/
mailto:sklep@miodowamydlarnia.pl
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Descrierea celor mai bune practici  
La „Miodowa Mydlarnia”, întregul proces de fabricare a produselor cosmetice 
este realizat manual potrivit principiilor de fabricare a cosmeticelor 
tradiționale, acordând totodată întreaga atenție fiecărei etape de producție, 
de la prepararea rețetei, până la prepararea și crearea produsului cosmetic, 
până la ambalare. Ceara de albine este bogată în substanțe active din punct de 
vedere biologic, a căror compoziție ideală permite îngrijirea eficientă chiar și a 
celor mai sensibile tipuri de piele. Conține proteine, lipide, carbohidrați, 
vitamine, săruri minerale și microelemente. Acestea au proprietăți hidratante, 
lubrifiante, regeneratoare și protectoare. Ceara împiedică deshidratarea pielii, 
o face mai flexibilă și mai catifelată și nu permite pierderea apei prin epidermă. 
Ea protejează pielea împotriva razelor solare, a frigului și a influențelor din 
mediul înconjurător, fiind așadar ideală pentru îngrijirea zilnică a pielii. 

 

Inovație și analiza SWOT 
▪ Inovație: săpunuri pe bază de ceară de albine sigure din punct de 

vedere dermatologic pentru toate tipurile de piele 
▪ Puncte forte: Ceara de albine este utilizată în produsele cosmetice 

deoarece este un agent antimicrobian și antiinflamator natural, 
eficient și în tratamentul leziunilor, arsurilor, ulcerelor și al 
furunculelor. Proprietățile sale lubrifiante, de catifelare și 
antibacteriene fac ca ceara de albine să fie un ingredient excelent 
pentru săpunuri. În plus, ceara de albine acționează ca un conservant 
natural, prelungește durata de viață la raft și solidifică consistența 
săpunului.  

▪ Puncte slabe: Nici unul. 
▪ Oportunități: posibilitate de îmbunătățire atât a eficienței cât și a 

gamei de produse.  
▪ Amenințări:  

 concurența din partea companiilor similare; 
 ingrediente organice false; 
 scăderea vânzărilor. 
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Stupina Hawran 

 

„Hawran" este o stupină ale cărei origini datează dinainte 
de război, când Antoni Patoka a început să lucreze în 
domeniul apiculturii. După război, el a predat stupii cu 
120 de familii de albine lui Piotr Hawran. În prezent, fiul 
acestuia Paweł Hawran a dezvoltat stupina până la 450 
de familii de albine. El pune accentul pe calitatea și 

puritatea ridicată a produselor. Utilizează metoda aplicării 
la rece a mierii în borcane, care ajută la păstrarea proprietăților medicinale și 
gustative ale produselor. Mierea polifloră, lăptișorul de matcă, polenul de 
albine, iarba neagră și propolisul sunt folosite în acest scop. 

Website:  https://pasiekazpasja.pl/ 

Email:   kontakt@pasiekazpasja.pl 

 

Produsele din stup oferite de companie 
Compania produce miere cu diferite arome și cu adaos de diferite produse 
apicole. Spre exemplu, polenul de albine (10%) și propolisul forte (2%) sunt 
adăugate la mierea polifloră. Această miere are proprietăți antibiotice și 
antiinflamatorii. Gustul ei este dulce-amar, iar consistența, după procesul de 
aplicare la rece, este tartinabilă fără cocoloașe vizibile. Și mierea de hrișcă este 
produsă cu adaos de polen (5%) și propolis (1%). Pe lângă acestea, compania 
mai vinde polen de hrișcă, care sprijină suplimentarea deficiențelor de 
proteine, și polen de iarbă neagră care sprijină tratarea hipertensiunii și a 
afecțiunilor digestive, sau polenul poliflor, ca sursă pentru multe vitamine, 
precum: D, E, K, B1, B2, B6, B12, C, PP. 

 

 

Polen de albine 

https://pasiekazpasja.pl/
mailto:kontakt@pasiekazpasja.pl
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Descrierea celor mai bune practici  
„Hawran – Pasieka z Pasją” este singura companie din Polonia care pune 
accentul pe modalitatea inovatoare de umplere și ambalare – fără a încălzi 
produsele apicole. Deja la temperaturi de peste 42 de grade, produsele apicole 
își pierd proprietățile. Procesul de încălzire este necesar din motive practice în 
producția de masă, pentru ca mierea să nu cristalizeze în borcane. În cursul 
procesului, se pierd elementele vii din miere, precum aminoacizii, uleiurile 
esențiale, inhibitorii, pigmenții naturali, organismele imune și enzimele. Scopul 
stupinei este așadar acela de produselor ceea ce este cel mai necesar prin 
aplicarea produselor la rece. Cristalizarea rapidă este semnul că produsul este 
de cea mai bună calitate. Mediul curat în care sunt amplasați stupii este cel 
mai important. Această metodă implică controlarea mediului și colaborarea 
strânsă cu fermierii și cu silvicultorii locali. Această conștientizare a 
interrelaționării dintre micro elementele și macroelementele ecosistemului 
permite albinelor să extragă ceea ce este mai pur din natură. 

 

Inovație și analiza SWOT 
▪ Inovație: produse pe bază de polen aplicate la rece. 
▪ Puncte forte: polen și produse pe bază de polen: 

 sunt recomandate persoanelor cu deficiențe de proteine și 
vitamine, cu hipertensiune și afecțiuni digestive 

 acționează ca antibiotice și au proprietăți antibacteriene și 
antiinflamatorii 

▪ Puncte slabe: contraindicații pentru copii, pentru persoanele cu alergii 
la produsele din stup. 

▪ Oportunități: posibilitate de îmbunătățire atât a eficienței cât și a 
gamei de produse.  

▪ Amenințări:  
 concurența din partea companiilor similare; 
 influențele mediilor din jurul stupilor asupra produselor. 
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Pasieka Morawskich  

 

„Pasieka Morawskich” este o companie condusă de 
Mateusz Morawski care, cui ajutorul unui mentor, și-a 
dezvoltat rapid și în mod profesionist pasiunea 
transformând-o într-o stupină valoroasă. El crește mătci 

pentru propriile sale nevoi și se specializează în 
producția de materiale de împachetat 
personalizate. Produce tipuri de miere organice 

certificate. În producție utilizează mierea de albine, polenul, învelișul (quilt), 
ceara pentru lumânări, propolisul și multe alte produse organice. 

Website:  http://miodymorawskich.pl/    

Email:   pasieka@miodymorawskich.pl  

 

Produsele din stup oferite de companie 
Propolisul este utilizat atât intern cât și extern. Pentru uz intern se utilizează 
picăturile cu propolis. Tinctura de propolis este obținută prin dizolvarea 
chitului de albine în spirt. O soluție formată din câteva picături de propolis 
adăugate în apă poate fi băută sau utilizată pentru a clăti gura și gâtul. Mierea 
cu propolis are un efect benefic asupra membranei mucoase a gurii și a gâtului. 
Unguentul cu propolis este utilizat pentru aplicare externă. Este aplicat pe 
suprafața pielii la locul leziunii. Unguentul cu propolis este de asemenea 
extrem de eficient pentru leziunile cutanate asociate cu infecții bacteriene sau 
fungice. Propolisul brut poate fi utilizat și el extern. În acest caz, o bucată de 
chit de albine este încălzită în mâini și apoi este zdrobită. O porțiune de 
propolis astfel preparat este aplicată pe piele și este acoperită cu un bandaj. 

 

 

Propolis 

http://miodymorawskich.pl/
mailto:pasieka@miodymorawskich.pl
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Descrierea celor mai bune practici  
„Pasieka Morawskich” este o stupină care produce miere ecologică. Este 
specială deoarece stupinele ecologice sunt rare în Polonia. Cerințele impuse 
pentru stupinele care aplică pentru un certificat de stupină ecologică sunt 
foarte greu de îndeplinit în condițiile climatice specifice respective. În țara 
noastră există mai puțin de 30 de stupine care produc miere organică 
poloneză. Prin urmare, această miere este foarte dificil de cumpărat, iar prețul 
acesteia este mai ridicat decât al tipurilor de miere obținute în stupinele 
convenționale. Însă, mierea ECO își merită prețul. Ei produc miere ecologică 
polifloră/de mană sau de salcâm și polen de albine ecologic și propolis 
ecologic. 

 

Inovație și analiza SWOT 
▪ Inovație: produse ecologice pe bază de propolis 
▪ Puncte forte: Propolisul și produsele pe bază de propolis: 

 constau în rășini și balsamuri colectate de albine de la mugurii 
plantelor tinere, inhibine și enzime care inhibă formarea 
microorganismelor adăugate de albine 

 au proprietăți antifungice, antibacteriene și antivirale 
puternice, accelerează procesul de vindecare a plăgilor, și are 
proprietăți analgezice puternice și este utilizat pentru 
tratarea arsurilor și a escarelor.  

 Sunt eficiente în tratarea infecțiilor tractului respirator 
superior și a traheitei 

▪ Puncte slabe:  
 Persoanele alergice la produsele apicole ar trebui să aibă grijă 

când utilizează picăturile de propolis, deoarece chitul de 
albine este de obicei responsabil pentru aceste alergii 

 Din cauza conținutului de etanol, nu este recomandat 
condusul autovehiculelor imediat după administrarea 
tincturii de propolis 

 Oportunități: posibilitate de îmbunătățire atât a eficienței cât 
și a gamei 

▪ Amenințări: Nici una 
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Pasieka Łysoń  

 

„Pasieka Łysoń" are o tradiție 
îndelungată datând din anii 1950. 
Fondatorul Marian Łysoń este 

specializat în dezvoltarea echipamentelor 
pentru apicultură. Din 1995, compania a continuat să funcționeze sub 
denumirea „Lyson" și este condusă de fondatorul familiei. Ea vine să răspundă 
cererii de produse naturale și sănătoase în domeniul cosmetic sau al cofetăriei. 
Produsele sănătoase sunt realizate utilizând propolis, polen de albine, lăptișor 
de matcă și miere. 

Website:  https://pasiekalyson.pl/  

Email:   kontakt@pasiekalyson.pl  

 

Produsele din stup oferite de companie 
Magazinul stupinei Łysoń comercializează miere naturală, miere cu 0,08 % 
lăptișor de matcă, lăptișorul de matcă propriu-zis, batoane energetice, 
ciocolată și acadele cu miere, limonade și turtă dulce cu miere, trufe și 
caramele cu miere. Puteți cumpăra și lumânări din ceară de albine și cosmetice 
naturale fabricate pe bază de produse apicole. Îl putem găsi în compoziția 
cremelor, loțiunilor și a lichidelor pe bază de lăptișor de matcă. Acesta poate fi 
aplicate pe orice tip de piele. Cosmeticele care conțin acest produs stimulează 
metabolismul celular și normalizează activitatea glandelor sebacee. Laptele 
are un efect benefic de tonifiere asupra pielii și îmbunătățește hidratarea și 
elasticitatea acesteia. Conținutul său în preparatele cosmetice variază între 0,5 
și 10%. 

 

Lăptișor de matcă 

https://pasiekalyson.pl/
mailto:kontakt@pasiekalyson.pl
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Descrierea celor mai bune practici  
Compania „Łysoń” a început să producă „Miodowita” (Vitalitate) – un produs 
inovator care combină 4 din cele mai valoroase produse ale stupilor Łysoń – 
polenul, propolisul, lăptișorul de matcă și mierea naturală poloneză. Acesta are 
un efect întărire pentru cei care fac o muncă fizică sau mentală intensă. 
Combinația acestor ingrediente va elimina starea de slăbiciune și vă va face 
imuni la toate tipurile de infecții bacteriene. În cazul în care vă confruntați cu  
anemia, acest produs este de neprețuit și este foarte eficient. Oferă corpului 
nutrienții de care are nevoie pentru a funcționa eficient – asigurând un pachet 
de vitamine și aproape 95% miere poloneză. Aplicarea sistematică duce la o 
vitalitate sporită și asigură o creștere a energiei zilnice. 

 

Inovație și analiza SWOT 
▪ Inovație: Api-Fuziuni cu lăptișor de matcă 
▪ Puncte forte: Lăptișorul de matcă 

 are un efect de întărire, elimină oboseala, sporește eficiența 
la muncă, îmbunătățește dispoziția și concentrarea, reglează 
procesele metabolice, îmbunătățește pofta de mâncare, 
memoria și vederea, reduce nivelurile colesterolului seric și 
reduce semnificativ tensiunea 

 este utilizat în tratamentul afecțiunilor cardiovasculare și al 
afecțiunilor inflamatorii ale vezicii biliare, pancreasului, 
ficatului și ale intestinului gros precum și în tratarea leziunilor 
greu de vindecat, a escarelor, arsurilor, ulcerelor 

▪ Puncte slabe: nici unul.  
▪ Oportunități: posibilitate de îmbunătățire atât a eficienței cât și a 

gamei 
▪ Amenințări: concurența din partea companiilor similare, scăderea 

vânzărilor. 
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Exemple de bune practici: România 

Apimond – Din inima naturii  

 

 

 „Apimond – Din inima naturii” este o 
marcă românească de tradiție începând din 
1921. Produce și comercializează produsele 
din stup (venin de albine, ceară de albine, 
miere, polen, propolis, lăptișor de matcă) 
precum și produse realizate pe baza 

produselor din stup, cum ar fi șampon anti-mătreață, creme anti-riduri, creme 
hidratante, săpunuri lichide, seruri, geluri pentru igiena intimă, săpunuri 
lichide, creme cu efect de întinerire, măști cu efect de întinerire, tincturi și 
seruri de tratament. 

Website:  https://apimond.ro/  

Email:   apimond@gmail.com  

 

Produsele din stup oferite de companie 
„Apimond – Din inima naturii” nu comercializează venin de albine și propolis 
ca atare, ci produce șase produse pe bază de venin de albine cu ingrediente 
din agricultura organică: gelul Apiremed cu venin de albine și arnica; gelul 
Apiremed cu venin de albine și capsaicină; Ser de tratament cu venin de albine; 
Cremă cu efect întinerire pe bază de venin de albine; Mască cu efect întinerire 
pe bază de venin de albine; Cremă de conturi de ochi cu efect întinerire pe bază 
de venin de albine. 

 

Venin de albine, lăptișor de matcă și propolis 

https://apimond.ro/
mailto:apimond@gmail.com
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Compania mai produce și șase produse pe bază de propolis cu ingrediente din 
agricultura organică: Loțiunea anti-acnee cu celule stem; Șampon anti-
mătreață cu propolis; Șampon din plante medicinale; Gel igienic cu aloe vera 
și propolis; Săpun lichid igienic cu oregano și propolis; Gel pentru igiena intimă 
cu apă de mare și propolis; Săpun lichid cu propolis și aloe vera; Săpun lichid 
cu propolis și ceai verde; Tinctură de propolis; Cremă cu efect întinerire pe bază 
de venin de albine. 

 

În ceea ce privește lăptișorul de matcă, compania produce 12 produse pe bază 
de lăptișor de matcă cu ingrediente din agricultura organică: Ser activ cu celule 
stem; Hidratare pe toată durata zilei; Crema de ochi anti-cearcăne; Șampon 
împotriva căderii părului cu lăptișor de matcă; Crema anti-rid cu lăptișor de 
matcă și omega-3; Emulsia anti-rid cu lăptișor de matcă și omega-3; Crema de 
zi cu celule stem; Crema de contur ochi cu colagen și lăptișor de matcă; Ser de 
regenerare a părului; Ser hidratant; Săpun lichid cu arnică și lăptișor de matcă; 
Crema de noapte cu celule stem. 

 

Descrierea celor mai bune practici  
„Apimond – Din inima naturii” nu utilizează ingrediente care pot fi nocive 
pentru oameni cum ar fi: aditivi care încurajează suspensia unui lichid într-un 
alt lichid precum emulsificatorii sintetici, detergenții și surfactanți, anionici, de 
tipul laureth-sulfatului de sodiu, surfactanți anionici precum dodecil sulfat de 
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sodiu, lauril-sulfat de sodiu, și lauril-eter de sodiu,  substanțe hidratante 
precum uleiuri minerale, parabeni precum butilparaben, etil paraben, 
metilparaben și propilparaben, compuși polieterici precum derivații de 
polietilen glicol, conservanți precum fenoxietanoli, surfactanți precum 
etoxilați de alcool sau etoxisulfați de alcool și lauril-sulfat de sodiu, coloranți 
sintetici precum azo, indigoid, trifenilmetan și vopseluri de xantan, arome 
sintetice precum ambroxan, cedramber, evernil, moscuri și vertofix, sau gume 
sintetice precum butadien-stiren, parafină, polietilenă și acetat de vinil. 

„Apimond – Din inima naturii” utilizează ingrediente ecologice în produsele 
sale, iar produsele cosmetice Apimond sunt comercializate drept „bio elixir” 
pentru o frumusețe naturală. Această abordare se bazează pe următoarele: 
albinele sunt bio-indicatori ai poluării deoarece sunt sensibile si reacționează 
la poluarea din mediul înconjurător; nutriția bio este bazată pe culturi bio; 
corpul uman absoarbe nu numai prin tractul digestiv, ci și prin piele, de aici 
importanța produselor cosmetice bio. 

 

Inovație și analiza SWOT 
▪ Inovație: produse pe bază de venin de albine care sunt o alternativă la 

injecțiile cu Botox; produse pe bază de propolis conținând un 
antibiotic perfect natural; produse pe bază de lăptișor de matcă care 
conțin celule stem de argan provenite de la mugurii de argan. 

▪ Puncte forte: aceste produse sunt cocktailuri fascinante de 
ingrediente naturale și organice cum ar fi florile, fructele, produsele 
din stup și semințele; conțin ingrediente din agricultura organică; 
îmbunătățesc circulația sangvină și regenerarea celulară; au efecte 
antiinflamatoare, reconfortante, de răcorire, de încălzire, de relaxare, 
termice (în infecțiile osteoarticulare) și de eliminare a obstrucțiilor (în 
caz de gripă); și regenerează pielea. 

▪ Puncte slabe: polenul: contraindicații în cazuri de astm; alergii la 
înțepăturile de albină, polen, propolis; sarcină; propolisul: 
contraindicații în caz de alăptare, hepatită, sarcină, alergie la propolis 

▪ Oportunități: posibilitate de îmbunătățire atât a eficienței cât și a 
gamei 

▪ Amenințări: concurența din partea companiilor similare, ingrediente 
organice false, scăderea vânzărilor. 
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Fagurele Cu Miere  

 

 

Compania „Fagurele Cu Miere”, a cărei 
stupină se află în Parcul Natural Comana în 
regiunea Dobrogea din România, produce 
și comercializează produse din stup: 
apilarnil (un produs natural foarte 

important obținut de la colonia de albine, care a fost descoperit de un foarte 
faimos apicultor român, Nicolae Ilieșiu), păstura, ceara de albine, mierea brută 
naturală 100% (neprocesată, netratată termic) direct din stupi, polenul, 
propolisul și lăptișorul de matcă brute, precum și produse pe bază de ceară de 
albine cum ar fi lumânările din ceară de albine cu fitiluri tratate cu propolis, 
ceara de albine vrac, și lumânări din ceară de albine pentru botezuri și nunți. 

Website:  https://fagurelecumiere.ro/  

Email:   fagurelecumiere@gmail.com  

 

Produsele din stup oferite de companie 
„Fagurele Cu Miere” produce și comercializează ceara de albine ca atare, 
precum și sub formă de produse artizanale pe bază de ceară de albine precum:  

▪ ceară de albine vrac; 
▪ lumânări din ceară de albine cu fitiluri tratate cu propolis;  
▪ lumânări din ceară de albine pentru botezuri și nunți. 

 

Descrierea celor mai bune practici  
„Fagurele Cu Miere” produce: 

Ceara de albine 

https://fagurelecumiere.ro/
mailto:fagurelecumiere@gmail.com
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▪ ceară de albine care conține componente sănătoase precum 
substanțe colorate, esteri, vitamine liposolubile, acizi grași liberi, 
hidrocarburi, lactone, săruri minerale și carbohidrați lenți; 

▪ lumânări artizanale fabricate din foi de ceară naturală, cu fitiluri din 
bumbac tratate cu propolis brut mărunțit: atunci când ard ele emană 
un miros aseptic (datorat propolisului). 

„Fagurele Cu Miere” nu utilizează parafină sau parfumuri în lumânările din 
ceară de albine. Inovație și analiza SWOT 

▪ Inovație: produsele pe bază de ceară de albine sunt fabricate din 
faguri reciclați, și au atât efecte estetice cât și asupra sănătății. 

▪ Puncte forte: produsele pe bază de ceară de albine: 
 sunt decorative (datorită modelului de fagure de pe foile de 

ceară de albine);  
 au efecte antiseptice, bacteriostatice, antiinflamatorii, 

relaxante, de cicatrizare și de catifelare;  
 emană un miros plăcut. 

▪ Puncte slabe: Nici unul 
▪ Oportunități: posibilitate de îmbunătățire atât a eficienței cât și a 

gamei de produse.  
▪ Amenințări:  

 concurența din partea companiilor similare; 
 ingrediente organice false; 
 scăderea vânzărilor. 

 

Butoiul cu Miere 

 

Compania „Butoiul cu Miere” produce și comercializează 
produse din stup neprocesate în regiunea Maramureș 
(nordul României) de peste 30 de ani: păstură, ceară de 
albine, miere, polen și propolis. Este o afacere de familie cu 
trei puncte de vânzare principale – în Baia Mare (Județul 
Maramureș) Cluj-Napoca și Florești (Județul Cluj) pe lângă un 
magazin online (https://www.butoiulcumiere.ro/shop/). 

Website:  https://www.butoiulcumiere.ro/  

Polen de albine 

https://www.butoiulcumiere.ro/
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Email:   office@butoiulcumiere.ro , comenzi@butoriulcumiere.ro  

 

Produsele din stup oferite de companie 
„Butoiul cu Miere” produce și comercializează polenul ca atare, precum și 
produse artizanale pe bază de polen precum: Polen uscat; butoiul mic Forte 
immune (miere de salcâm, propolis și polen brut); Miere (0,15-0,43% polen); 
butoiul mic Immune (miere de salcâm și tinctură de propolis); butoiul mic Maxi 
immune (miere de salcâm cu polen brut); Tinctură de propolis (5% polen). 

 

Descrierea celor mai bune practici  
„Butoiul cu Miere” produce polen și produse pe bază de polen care conțin 
vitamine liposolubile (A și provitamina A, D, E, F) și vitamine solubile în apă (C, 
P, acid folic, B1, B2, B3, B5, B6, B8), enzime, esteri, vitamine liposolubile, acizi 
grași liberi, substanțe hormonale, hidrocarburi, lactonă, săruri minerale, 
fitohormoni, pigmenți și carbohidrați lenți. 

„Butoiul cu Miere” nu își procesează produsele pe bază de polen 

 

Inovație și analiza SWOT 
▪ Inovație: produse pe bază de polen. 
▪ Puncte forte: polenul și produsele pe bază de polen: 

 sunt recomandate în alergii, anemie, astm, cancer mamar, 
afecțiuni cardio-vasculare, tuse, faringită, tulburări digestive, 
hemoragie, nivel ridicat de colesterol, nivel ridicat al 
trigliceridelor, laringită, afecțiuni hepatice, pneumonie, 
cancer de prostată, refacerea florei intestinale;  

mailto:office@butoiulcumiere.ro
mailto:comenzi@butoriulcumiere.ro
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 au efecte antioxidante, antiseptice, antitrombotice, 
bactericide, bacteriostatice, antiinflamatorii, tonice, trofice;  

▪ Puncte slabe: contraindicații pentru copiii mici, pentru persoanele cu 
alergii la produsele stupului. 

▪ Oportunități: posibilitate de îmbunătățire atât a eficienței cât și a 
gamei de produse.  

▪ Amenințări:  
 concurența din partea companiilor similare; 
 ingrediente organice false; 
 scăderea vânzărilor. 
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Exemple de bune practici: Spania 

Carmen García – Apiterapeut 

 

DE la o vârstă foarte tânără a fost în 
contact cu lumea albinelor în cadrul 
afacerii de familie, frații ei fiind 
apicultori. Atrasă de domeniul sănătății, 
ea este asistentă medicală și a început să 
se specializeze în puterea vindecătoare a 
mierii participând la primul său congres 

de Apiterapie în 2006. În 2007, a început formarea în Apiterapie cu Dr. Vicente 
Ferrer din La Serena (Chile ), profesor la Institutul Latino-American de 
Apiterapie. În prezent, Carmen are propriul său cabinet  în orașul Jerez de La 
Frontera (Cádiz), Spania. Ea afirmă că atunci când cineva îi spune „Nu îmi mai 
amintesc de câtă vreme nu m-am mai simțit atât de bine ca acum ..." bucuria 
și satisfacția ei sunt atât de mari că se simte foarte recunoscătoare albinelor, 
pacienților ei și fiecăruia dintre oamenii care au avut încredere în ea și în albine 
de-a lungul anilor. 

Website:  https://www.apiterapiajerez.es  

Email:   info@apiterapiajerez.es  

 

Servicii de consultanță în apiterapie 
În cadrul consultației, Carmen oferă următoarele servicii: 

Apiterapie sau terapie cu albine: constă în 
aplicarea personalizată a diferitelor produse 
din stup, în funcție de nevoile fiecărei 
persoane, pentru a îmbunătăți sănătatea și 
calitatea vieții acestora. 

Apipunctură sau acupunctură cu apitoxină: 
aceasta a apărut în Japonia în anul 1920, este o 
variantă a apiterapiei, constă în aplicarea veninului în punctele de 
acupunctură, combinând acțiunea acestuia cu stimularea punctelor respective 
pentru atenuarea afecțiunilor cu cauze diverse. 

Veninul de 

albine 

https://www.apiterapiajerez.es/
mailto:info@apiterapiajerez.es
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Descrierea celor mai bune practici  
Pentru a îmbunătăți calitatea vieții, pentru a preveni și trata bolile într-un mod 
natural:   

▪ aplicarea personalizată a 
tratamentului 

▪ utilizarea de produse organice 
de înaltă calitate 

▪ în tratamentul cu apitoxină 
este utilizată o tehnică prin 
intermediul căreia doar acul 
române înțepenit, iar albina revine în stup vie 

▪ afecțiuni tratate: tratează lombosciatica, tendinita, fibromialgia, 
osteoartrita, artrita, reumatismul, psoriazis și durerile neuropate 

 

Inovație și analiza SWOT 
▪ Inovație: combină apiterapia  și medicina tradițională chinezească 
▪ Puncte forte: Persoanele care vin la această terapie și în lumea 

albinelor tind să dezvolte un respect mai mare pentru acestea, 
descoperind cât de multe pot face ele pentru noi. 

▪ Puncte slabe: Nu există. 
▪ Oportunități: prezentarea apiterapiei și a beneficiilor sale către noi 

pacienți 
▪ Amenințări: 

 concurența din partea companiilor similare 
 lipsa de încredere a unora dintre oameni față de aceste 

tratamente. 

 

 

  



 

 

141 

Granalbe 

 

Compania Granalbe se află în municipalitatea Segorbedin 
provincia Castellón, Spania. Este o afacere de familie 
aflată la a treia generație, cu peste 30 de ani de 
experiență în domeniu, fiind activă din 1986. Activitatea 
companiei este împărțită în: ambalarea mierii, fabricare 

foilor de ceară și vânzarea de echipamente pentru 
apicultură. Compania cumpără miere de calitate pentru a o 

ambala și livrează produsele comandate peste tot în țară 

Website:  https://www.granalbe.com  

Email:   granalbe@granalbe.com  

 

Produsele din stup oferite de companie 
„Granable” produce ceară laminată în formate diferite. În plus, oferă și alte 
produse precum: 

▪ toate tipurile de echipamente pentru apicultură pentru gestionarea 
stupilor și extragerea mierii de la diferiți producători pentru a oferi 
clienților o varietate de produse 

▪ diferite sortimente de miere monofloră vrac: flori de portocal, lămâie, 
rozmarin, cimbru, lavandă, migdale, de munte și de pădure 

▪ sortimente de miere în funcție de recoltă: de căpșuni, de eucalipt, de 
măr, de avocado, moșmon și coriandru. 

 

Descrierea celor mai bune practici  
În timpul producției sale, „Granable" realizează: 

▪ ceară de albine 100% pură sub formă de bloc sau de foi 
▪ foi de ceară de măsuri speciale 

Ceara de albine 

https://www.granalbe.com/
mailto:granalbe@granalbe.com
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▪ în toate formatele de stupi: Layen, Dadant, Langstroth și Lusitana 
▪ oferă apicultorilor posibilitatea de a produc foi din propria lor ceară 

Compania are o experiență de producție de peste trei decenii. 

 

Inovație și analiza SWOT 
▪ Inovație: ei se adaptează la cererile apicultorilor prin fabricarea de foi 

de măsuri speciale 
▪ Puncte forte: produse inovatoare din ceară de albine: 

 foi și blocuri de ceară pură care reprezintă baza pentru 
fabricarea lumânărilor și a altor obiecte decorative din ceară 
de albine 

 comercializează alte produse cum ar fi hrană pentru albine, 
materiale pentru apicultură. 

▪ Puncte slabe: Nu există. 
▪ Oportunități: posibilitatea de extindere a vânzărilor în rândul 

apicultorilor promotori dacă sectorul apiculturii organice crește. 
▪ Amenințări: 

 concurența din partea companiilor similare 
 ingrediente organice false 

 

Cooperativa Rancho Cortesano 

 

Cooperativa Rancho Cortesano este 
situată într-o localitate mică denumită 
El Torno din zona rurală Jerez, în 
provincia Cádiz (Spania). Are o istorie 
de peste 30 de ani în slujba apiculturii. 
Cooperativa are peste 2000 de stupi 
grupați în 40 de stupine situate în zone 

muntoase și naturale unde există o mare diversitate de flori care dau un gust 
și o textură distinctă mierii, miere care a primit cele mai importante premii 
pentru calitate acordate în Spania. 

Website:  https://www.ranchocortesano.net  

Email:   miel@ranchocortesano.net  

Diferite produse apicole 

https://www.ranchocortesano.net/
mailto:miel@ranchocortesano.net
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Produsele din stup oferite de companie 
„Rancho Cortesano” produce produse din stup tradiționale, precum miere, 
polen, lăptișor de matcă, Meloja, ceară și propolis. În plus, se ocupă de: 

▪ recoltare, în cursul căreia calitatea produselor a reprezentat o 
preocupare constantă încă de la începutul activității 

▪ comercializarea produselor apicole în propriul magazin de vânzare a 
mierii și pe website 

▪ promovarea meșteșugului tradițional al apicultorilor 
▪ ateliere de weekend 

 

 

 

Descrierea celor mai bune practici  
În efortul său educativ, Rancho Cortesano a promovat: 

▪ crearea Muzeului Mierii (în 2002), un spațiu deschis cu vizitare 
gratuită pentru a prezenta fascinanta lume a apiculturii de-a lungul 
istoriei 

▪ crearea Restaurantului El Huerto-Eco (2012), cu scopul de a transmite 
noilor generații importanța prețuirii originii alimentelor și a 
consumului de produse sănătoase și curate fără contaminări 

▪ Grădina ecologică pe care o puteți vizita 
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Inovație și analiza SWOT 
▪ Inovație: o vocație informativă pentru a promova beneficiile mierii și 

ale tuturor produselor din stup pentru sănătate și importanța unei 
alimentații sănătoase prin intermediul Muzeului, al Restaurantului și 
al Grădinii ecologice. 

▪ Puncte forte: marea diversitate de produse și activități educaționale: 
 Vizitele ghidate la stupi (elevi și familii), realizarea de 

lumânări din ceară și auto-ambalarea mierii, cursuri de 
apicultură, participarea la târguri și în piețe. 

 Comercializarea produselor de înaltă calitate: miere, polen, 
propolis, lăptișor de matcă, ceară, plante aromatice, 
ciocolată, bomboane, produse cosmetice și pungi de cadouri. 

▪ Puncte slabe: Nu există. 
▪ Oportunități: promovarea beneficiilor mierii și ale alimentației 

sănătoase în rândul publicului larg și al tinerilor, creând consumatori 
conștienți de mediul înconjurător. 

▪ Amenințări: 
 concurența din partea companiilor similare 
 scăderea vânzărilor. 

 

Madrid Miel 

 

Madrid Miel este o companie de 
producție și realizare a propriei 
mieri artizanale, naturale și 
ecologice. Este situată în Leganés 
(Madrid), Spania. Compania are 
un istoric foarte îndelungat în 

acest domeniu în conformitate cu standardele artizanale care au fost 
transmise din generație în generație începând din 1944. Compania deține 
propriii stupi amplasați în cele mai bune locuri pentru producția de miere din 
Spania și Portugalia. 

Website:  https://madridmiel.com  

Email:   info@madridmiel.com 

 

Diferite produse apicole 

https://madridmiel.com/
mailto:info@madridmiel.com
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Produsele din stup oferite de companie 
În calitate de apicultori artizani, Madrid Miel profită de tot ceea ce produc 
mediul natural și stupii. Din acest motiv, compania ambalează, distribuie și 
vinde în magazin și online propolis de albine și lăptișor de matcă pur. Propolisul 
este utilizat în medicina naturistă pentru combaterea infecțiilor, fungilor, 

virusurilor și a bacteriilor.  

▪ compania produce acest remediu natural 
pornind de la o tinctură mamă 
▪ utilizează o combinație naturală de 
echinaceea și uleiuri esențiale din arborele de ceai, 
care are efecte calmante pentru gât și voce și conferă 
o senzație imediată de stare de bine. 

Potrivit pentru fumători și pentru zonele cu climă rece. 

 

 

Descrierea celor mai bune practici  
Miel Madrid și-a diversificat producția între: 

▪ Gama de miere naturală MADRID HONEY și Gama Ecologică LA ABEJA 
DORADA: miere din flori de portocal, pădure, eucalipt, lavandă,  o mie 
de flori (kalanchoe), de munte, rozmarin, cimbru 

▪ produce păstură organică 
▪ are un magazin pentru apicultori și pentru cei care au apicultura ca 

hobby. 

 

Inovație și analiza SWOT 
▪ Inovație: compania produce formate diferite de propolis pe bază de 

tinctură mamă și de metode de macerare cu alte substanțe. 
▪ Puncte forte: 
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 Varietatea mare de produse cu premii de calitate, produse 
Premium și delicatese 

 dotări moderne pentru procesarea produselor 
 distribuție largă pe întreg teritoriul Spaniei 

▪ Puncte slabe: Nu există 
▪ Oportunități: investiția continuă în cele mai bune tehnologii pentru 

extragerea și generarea mierii combinate cu buna funcționare a 
metodelor tradiționale 

▪ Amenințări: 
 concurența din partea companiilor similare 
 produsele neorganice mai ieftine 
 scăderea vânzărilor. 
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Exemple de bune practici: Turcia 
 

Uraw cosmetics 

 

Uraw cosmetics este o marcă tradițională turcească 
creată în 2015 sub denumirea Uraw Cosmetic A.Ş. 
este o organizație de comerț online care realizează 
produse inovatoare și naturale. Ea contribuie la 
industria apiculturii prin producerea unor produse 
cu valoare adăugată mare pe bază de produse 
apicole. Uraw cosmetics produce cosmetice pe bază 

de produse apicole, activează în domeniul îngrijirii faciale, îngrijirii pielii, 
produselor de machiaj, îngrijirii corporale și a părului. Produce și 
comercializează produsele din stup (venin de albine, lăptișor de matcă) precum 
și produse bazate pe produsele din stup cum ar fi creme anti-rid, seruri, creme 
hidratante, creme cu efect de întinerire, măști cu efect de întinerire, tincturi și 
seruri pentru tratamente.  

Website:  https://www.uraw.com.tr/tr                                     

Email:  info@uraw.com.tr  

 

Produsele din stup oferite de companie 
Uraw cosmetics nu vinde venin de albine ca atare, ci fabrică multe produse 
diferite pe bază de venin de albine cu ingrediente din agricultura organică. 

 

Veninul de albine 

https://www.uraw.com.tr/tr
mailto:info@uraw.com.tr
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Descrierea celor mai bune practici  
▪ Uraw cosmetics utilizează ingrediente bio în produsele sale, și le 

comercializează ca „bio elixir” pentru o frumusețe naturală. Această 
abordare este bazată pe următoarele aspecte: albinele sunt bio-
indicatori ai poluării deoarece sunt sensibile și reacționează la 
poluarea din mediul înconjurător; alimentația organică este bazată pe 
culturi organice; corpul uman absoarbe nu numai prin tractul digestiv, 
ci și prin piele, de aici importanța cosmeticelor bio. 

▪ Uraw cosmetics, care oferă contribuții economice apicultorilor prin 
crearea de produse cu valoare adăugată pentru veninul de albine care 
nu și-a găsit încă o piață serioasă în țară, realizează produse calificate 
din produse naturale pe care umanitatea le folosește de mii de ani. 

 

Inovație și analiza SWOT 
▪ Inovație: produse pe bază de venin de albine care sunt o alternativă la 

injecțiile cu Botox. 
▪ Puncte forte: aceste produse sunt cocktailuri fascinante de 

ingrediente naturale și organice cum ar fi florile, fructele, produsele 
din stup și semințele; conțin ingrediente din agricultura organică; 
îmbunătățesc circulația sangvină și regenerarea celulară; au efecte 
antiinflamatoare, reconfortante, de răcorire, de încălzire, de relaxare, 
termice (în infecțiile osteoarticulare) și de eliminare a obstrucțiilor (în 
caz de gripă); și regenerează pielea. 

▪ Puncte slabe: contraindicații în caz de astm; alergii la înțepăturile de 
albină, polen, propolis; sarcină. 

▪ Oportunități: posibilitate de îmbunătățire atât a eficienței cât și a 
gamei 

▪ Amenințări: concurența din partea companiilor similare, ingrediente 
organice false, scăderea vânzărilor 
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Balmer 

 

Sprijinit de Uniunea Europeană în parteneriat 
cu Republica Turcia; T.R. Este un Spațiu de 
producție pentru utilizare comună înființat în 

cadrul proiectului „Arım Balım Peteğim" implementat sub egida „Programului 
pentru Sectoare Competitive" și derulat de Ministerul pentru Știință, Industrie 
și Tehnologie. Acesta poate procesa toate tipurile de produse apicole și le 
transformă în produse cu valoare adăugată. Produce și comercializează 
produse din stup până la masă cum ar fi ceara brută, produsele din ceară, 
miere, lăptișor de matcă, polen …etc. 

Website:  http://www.bal-mer.com/                                     

Email:    balmerkaradeniz@gmail.com  

 

Produsele din stup oferite de companie 
În spațiul său dotat cu cele mai performante tehnologii sunt efectuate toate 
tipurile de analize ale produselor obținute din stup în conformitate cu 
standardele proprii aplicabile. Acest spațiu acționează ca un intermediar între 
apicultorii profesioniști și companiile care comercializează ceara de albine 
certificată și alte produse, permițând apicultorilor să cumpere și să 
comercializeze produse de înaltă calitate cu o valoare adăugată ridicată. 

 

 

Descrierea celor mai bune practici  
▪ Balmer este expertă în produsele apicole, procesează mierea și ceara 

de albine în spațiul său de producție și operează și în domeniul tuturor 
celorlalte produse din apicultură. 

▪ Balmer este o companie de servicii sectoriale non-profit și deservește 
companiile din domeniul apiculturii, acestea reprezentând ținta sa 

Ceara de albine 

http://www.bal-mer.com/
mailto:balmerkaradeniz@gmail.com
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principală. Asigură sprijin științific pentru obținerea de produse de 
calitate din produse naturale pe care umanitatea de folosește de mii 
de ani. 

▪ Balmer este o instalație complet automatizată dotată cu tehnologie 
performantă, cu utilaje robotizate și oferă sprijin apicultorilor prin 
efectuarea de măsurători precise ale cerii de albine, mierii, 
lăptișorului de matcă și polenului. 

▪ Balmer ambalează produsele adecvate care sunt analizate în detaliu 
în laboratorul său high-tech. 

▪ Balmer, Turcia și codexul alimentar al Uniunii Europene indică un nivel 
ridicat de grijă și o muncă consecventă. 

▪ Balmer economisește timp prin analizare rapidă a cerii de albine, 
mierii, polenului și a tuturor tipurilor de produse apicole în laboratorul 
său acreditat la nivel internațional. 

▪ Balmer produce ceară, miere, polen, etc. cu măsuri igienice în 
instalațiile sale moderne. Produce și asigură servicii de stocare. 

 

Inovație și analiza SWOT 
▪ Inovație: Balmer pune în mod special accentul pe ceara de albine 

deoarece multe studii științifice arată că ceara de albine a fost multă 
vreme folosită pentru tratarea plăgilor și a arsurilor.  Produsele 
inovatoare pe bază de ceară de albine hrănesc pielea și acționează ca 
un scut pentru celulele noi, previn germenii și cresc rata de producere 
a celulelor. Acestea sunt produse regeneratoare care conțin ceară de 
albine și extracte din alte plante medicinale. 

▪ Puncte forte: Ceara de albine poate fi utilizată pentru a ajuta la 
atenuarea durerilor de mâini la persoanelor cu: osteoartrită, artrită 
reumatoidă, fibromialgie și alte probleme legate de mobilitatea 
articulațiilor. Ea acționează ca un fel de terapie cu căldură și poate 
ajuta la creșterea fluxului sanguin, la relaxarea musculară și la 
reducerea rigidității articulare. Totodată, ceara de albine poate 
minimiza spasmele musculare și inflamațiile și poate trata entorsele. 

▪ Puncte slabe: Ceara de albine are o conductivitate termică redusă, iar 
ca dezavantaj, este un material inflamabil. 

▪ Oportunități: Poate fi utilizată în multe domenii precum sănătate și 
cosmetice, alimentație, agricultură și textile. 

▪ Amenințări: Companiile similare sunt competitori puternici, iar pe 
piață există o cantitate enormă de lumânări contrafăcute. 
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DoğalVital 

 

La DoğalVital (AksuVital), scopul 
nostru este să ne asigurăm că 
consumatorii pot obține produsele 
Grupului Aksuvital online într-un mod 

rapid, fiabil și economic. Misiunea 
companiei; Aceasta urmărește să fie un website cu 

misiunea de a aduce consumatorilor inovațiile și toate 
oportunitățile oferite de tehnologia actuală. Dogal Vital este o sucursală a 
grupului de Companii Codeonsis. 

Website: https://www.dogalvital.com/                             

Email:   info@dogalvital.com 

 

Produsele din stup oferite de companie 
Grupul incluzând produsele apicole, multe produse naturale, procese și piețe. 

 

Descrierea celor mai bune practici  
▪ La DoğalVital (AksuVital), scopul nostru este să ne asigurăm că 

consumatorii pot obține produsele Grupului Aksuvital online într-un 
mod rapid, fiabil și economic. Misiunea companiei; Aceasta urmărește 
să fie un website cu misiunea de a aduce consumatorilor inovațiile și 
toate oportunitățile oferite de tehnologia actuală. Dogal Vital este o 
sucursală a grupului de Companii Codeonsis. 

▪ Doğal care oferă contribuții economice apicultorilor creând produse 
cu valoare adăugată pentru lăptișorul de matcă care dispune de o 
piață serioasă în țară. 

Lăptișor de matcă 

https://www.dogalvital.com/
mailto:info@dogalvital.com
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Inovație și analiza SWOT 
▪ Inovație: Produse pe bază de lăptișor de matcă care sunt o alternativă 

pentru sprijinirea sănătății pielii și a sistemului imunitar. 
▪ Puncte forte: Printre beneficiile pentru sănătate ale lăptișorului de 

matcă; Pe lângă ajutorul acordat în cazul chimioterapiei, include 
prevenirea anumitor tipuri de cancer, reducerea presiunii sangvine, 
tratarea infertilității, reducerea nivelurilor colesterolului, protecție 
hepatică, reducerea inflamațiilor, ameliorarea tulburărilor digestive, 
prevenirea îmbătrânirii premature, ajutor pentru slăbit  

▪ Puncte slabe: Numeroase mărci contrafăcute, un produs care este 
ușor de contrafăcut, dar care este realizat în mediu de laborator. 

▪ Oportunități: Posibilitatea îmbunătățirii atât a eficienței cât și a gamei 
▪ Amenințări: Numeroase mărci contrafăcute, ingrediente organice 

false, scăderea vânzărilor 
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İDAPOLİS 

 

İDAPOLİS® este o companie axată pe 
cercetare și dezvoltare creată în Campusul 
Tehnologic din Çanakkale în 2019. Principalul 
scop al companiei, creată de cadre 
universitare care lucrează direct în domeniu, 
este dezvoltarea de produse naturale și 
fiabile cu o valoare adăugată mare prin 
utilizarea unor informații intensive și 
actualizate despre toate produsele apicole, 
în special despre propolis. Compania, care 

are statut de companie specializată în cadrul Parcului Tehnologic în cadrul 
Universității Onsekiz Mart din Çanakkale și al Uniunii Europene, reprezintă o 
cooperare științifică constantă. În acest context, Universitatea Onsekiz Mart 
din Çanakkale a finalizat cu succes multe proiecte legate de produsele apicole 
în Turcia și în state membre UE și comercializează produse de înaltă calitate în 
țară și peste hotare sub marca de produse apicole İDAPOLİS®. 

Website:  https://www.idapolis.com.tr/                                         

Email:   idapolis@com.tr  

 

Produsele din stup oferite de companie 
Idapolis procesează materiile prime calificate obținute pe baza metodei de 
apicultură contractate de la specii de plante endemice și din flora bogată a 
Muntelui Ida, unde se află flora endemică importantă din țară, prin metode 
științifice și obținând produse de înaltă calitate. Aceste produse sunt 
reprezentate în primul rând de propolis, spray cu propolis, cu valoarea 
adăugată de propolis, miere de stejar negru cu propolis, miere de stejar negru 
cu propolis și negrilică, etc. 

 

Propolis 

https://www.idapolis.com.tr/
mailto:idapolis@com.tr
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Descrierea celor mai bune practici  
İDAPOLİS care oferă contribuții economice apicultorilor prin crearea de 
produse cu valoare adăugată pentru propolisul brut, care a fabricat produse 
calificate pornind de la produse naturale utilizate de mii de ani de umanitate. 
Compania, care are statut de companie în cadrul Parcului Tehnologic, 
procesează materiile prime calificate obținute pe baza metodei de apicultură 
contractate de la specii de plante endemice și din flora bogată a Muntelui Ida, 
unde se află flora endemică importantă din țară, prin metode științifice și 
obținând produse de înaltă calitate. Aceste produse sunt reprezentate în 
primul rând de propolis, spray cu propolis, cu valoarea adăugată de propolis, 
miere de stejar negru cu propolis, miere de stejar negru cu propolis și negrilică, 
etc. 

 

Inovație și analiza SWOT 
▪ Inovație: Produse pe bază de propolis care sunt o alternativă la injecțiile 

cu Botox. 
▪ Puncte forte: Producția de propolis de către o echipă din mediul 

universitar din cadrul parcului tehnologic al universității creează în primul 
rând încredere în rândul consumatorilor. Acesta este un avantaj 
important. Dat fiind faptul că există multe produse contrafăcute 
comercializate sub denumirea de propolis în acest domeniu.. İdapolis R&D 
Cercetare și Dezvoltare dezvoltă produse smart prin procesarea 
propolisului, care este binecunoscut în zilele noastre și care era utilizat 
anterior pentru tratarea diferitelor afecțiuni la oameni și animale, cu 
diferite plante medicinale și aromatice. Aceste produse sunt utilizate 
pentru protejarea sănătății oamenilor și animalelor și oferă rezultate 
miraculoase în tratarea anumitor boli. 

▪ Puncte slabe: Producție durabilă a surselor de propolis, care sunt afectate 
negativ de încălzirea globală, aceasta este o mică problemă în prezent. 

▪ Oportunități: Covid-19 a învățat oamenii despre importanța unui sistem 
imunitar puternic. În acest context, a crescut cererea de propolis autentic, 
unul din cei mai puternici stimulenți cunoscuți ai sistemului imunitar. 
Faptul că o companie de cercetare și dezvoltare este cea care produce în 
acest domeniu și că lucrează cu oameni de știință din acest domeniu 
sporește încrederea consumatorilor în companie. 

▪ Amenințări: concurența din partea companiilor similare, mărcile și 
ingredientele contrafăcute din propolis. 
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Exemple de bune practici: Bulgaria 
 

Plamen Enchev 

 

Dr. Plamen Enchev este specialist în medicină 
internă și totodată timp de 26 de ani a fost 
printre puținii medici din țară care a practicat 
tratamentul cu produse apicole, inclusiv cu 
venin de albine. El utilizează veninul de albine 
în activitatea sa prin înțepături controlate în 
anumite puncte de acupunctură. Dr. Enchev 

are 30 de familii de albine, majoritatea fiind găzduite în grădina proprie cu 
plante crescute organic. Participă cu regularitate la forumurile mondiale ale 
apiterapeuților.  

Merită menționat faptul că în Bulgaria există mai puțin de 10 persoane care 
practică terapia cu venin de albine. 

 

Serviciile companiei bazate pe produse din stup 
Tratamentul începe cu o înțepătură de albină. Numărul de înțepături crește 
treptat la două sau trei ședințe pe săptămână. În general, procedura este 
repetată de 10 până 12 sau de 20 până la 30 de ori, în funcție de afecțiune. 
Afecțiunile grave necesită un tratament mai îndelungat. 

 

Descrierea celor mai bune practici  
În primul rând, pacienții sunt selectați pe baza indicațiilor privind 
hipersensibilitatea la veninul de albine. Apoi, sunt selectați în funcție de 
motivația lor. Efectul este de durată în multe cazuri, dacă persoana își schimbă 
stilul de viață. 

Veninul de albine 
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Inovație și analiza SWOT 
▪ Inovație: medicul utilizează o abordare holistică – el combină 

medicina tradițională cu homeopatia și cu tratamentul cu produse 
apicole. 

▪ Puncte forte: Tratamentul poate fi mult mai sigur decât substanțele 
chimice moderne 

▪ Puncte slabe: teama de contraindicații în caz de alergii 
▪ Oportunități: cererea mare și lipsa concurenței 
▪ Amenințări: poluarea 

 

Ferma de albine Raya 

 

Ferma de albine produce miere și produse apicole, 
albinele colectând nectarul, polenurile și rășinile din 
spațiile vaste acoperite de flori sălbatice, arbuști și 
copaci din vecinătatea stupinelor aflate în fermă. 

Ferma produce aproape întreaga gamă de produse apicole cum ar fi mierea de 
albine, polenul de albine, propolis, ceara de albine și lăptișorul de matcă.  

Website:  http://raya.bg  

 

Produsele din stup oferite de companie 
Alături de produsele tradiționale din stup, ferma oferă și: 

▪ Balsam de buze cu ceară 
▪ Unguente cu ceară și propolis 
▪ Plasturi cu ceară de albine – ceara de albine are proprietatea de a 

absorbi lent și de a emana căldură. Eliberarea lentă a căldurii  către 
țesuturile de dedesubt cauzează o hiperemie profundă. Din această 
cauza, ceara este utilizată pentru probleme de sănătate care necesită 
tratament cu căldură. 

▪ O varietate de lumânări din ceară 

Ceara de albine 

http://raya.bg/
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Descrierea celor mai bune practici  
Ferma produce cantități mici din toate produsele, iar atenția lor este 
concentrată pe calitatea și puritatea produselor. 

Ei oferă ceară de albine naturală de înaltă calitate, bine filtrată și purificată în 
apă, având o puritate excelentă, o culoare strălucitoare și un miros delicat. 

 

Inovație și analiza SWOT 
▪ Inovație: Pe lângă vânzările online de produse gata preparate, clienții 

pot beneficia de plasturi cu ceară de albine, unguente și balsamuri de 
buze personalizate, la cerere, pe care fermierii le pregătesc individual. 

▪ Puncte forte: Produse personalizate curate și prietenoase cu mediul 
înconjurător; O mare varietate de lumânări din ceară de albine pentru 
gusturi și utilizări diferite 

▪ Oportunități: Creșterea cererii de produse naturale.  
▪ Amenințări: Creșterea concurenței din partea fermelor și a 

magazinelor online similare. 

 

Ferma de albine de miere Radi 

 

Ferma are în total 180 de familii de albine. 
Scopul fermei este să ofere clienților 
produse de calitate superioară. Ferma 
produce o gamă variată cu mai multe 

sortimente de miere propolis, polen de albine, ceară, perga (păstura) și oferă 
clienților produse apicole curate și naturale, așa cum sunt ele create de albine 
în armonie cu mediul înconjurător. Produsele sunt vândute online. 

Website:  https://radimierea.com/  

Polen de albine 

https://radihoney.com/


 

 

158 ApiHealth Handbook 

Produsele din stup oferite de companie 
Ferma produce o gamă variată de produse apicole și amestecuri, incluzând: 

▪ Polen natural 
▪ Perga (păstură) 
▪ Polen de albine neuscat (brut) în mierea de mană 
▪ Perga (păstură) în mierea de mană 
▪ Produs picolo imunostimulator 4 în 1 (elixir apicol) conținând polen, 

propolis și lăptișor de matcă și miere. 

 

 

Descrierea celor mai bune practici  
Produse 100% prietenoase cu mediul înconjurător, incluzând polen de albine 
și păstură fără antibiotice, aditivi sau zahăr. Păstura (perga) de la fermă este 
un produs fabricat manual. 

Ferma produce cantități mici din toate produsele, iar scopul lor principal este 
calitatea și puritatea produselor. 

 

Inovație și analiza SWOT 
Inovație: 

▪ Produsele oferite nu conțin antibiotice, aditivi sau zahăr. Păstura este 
colectată manual. Ferma oferă multe informații utile despre 
beneficiile produselor apicole pe pagina sa de internet și pe canalele 
sale de pe rețelele sociale. 

Puncte forte:  

▪ Localizat într-o zonă fertilă și curată; 
▪ Control de calitate bun; 
▪ Procese aproape nemecanizate. 
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Oportunități: 

▪ creșterea cererii de produse sănătoase; 
▪ personal motivat. 

Amenințări: 

▪ concurența din partea companiilor similare; 
▪ ingrediente organice false; 
▪ condițiile meteo nefavorabile; 
▪ pesticidele utilizate de fermieri 
▪ scăderea vânzărilor. 

 

GHoney 

Propolis 

GHoney – marca pentru superalimente și produse 
cosmetice naturale cu produse apicole! O stupină aflată 
într-o zonă muntoasă curată. 

Website:   https://gmierea.bg  

Produsele din stup oferite de companie 
▪ Complexul puternic de super alimente apicole G-Power 
▪ Produs fabricat manual. Fiecare borcan conține o combinație de 

propolis (suport imun natural), lăptișor de matcă (hrană pentru creier, 
polen de albine energizant și plin de proteine și miere brută. 

▪ Balsam pentru față și corp –  produs natural 100%, care conține un 
amestec de uleiuri vegetale și  propolis pur și ceară de albine de la 
albinele GHoney. 

▪ Miere presată – extrasă prin metoda de presare la rece din fagure 
realizați 100% de albine. Acest tip de miere prezintă calități și beneficii 
suplimentare utile. Poartă denumirea de miere vie deoarece conține 
mai mult polen decât mierea centrifugată. De asemenea conține 
bucăți de ceară de albine și de păstură, ceea ce îl face să fie un produs 
unic! Această metodă de extragerea era utilizată cu mult timp în urmă, 
înainte de inventarea centrifugii. Necesită mai mult timp și resurse, 
dar produsul final merită. 

▪ Tinctură de propolis, care are efecte biostimulatoare și de bioreglare 
și poate fi utilizată pe termen lung fără reacții adverse 

Diferite produse apicole 

https://ghoney.bg/
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Descrierea celor mai bune practici  
Este o companie condusă de o persoană tânără care a reuști să creeze un brand 
de super alimente apicole și produse cosmetice conținând produse din stup. 
Ca parte a strategiei sale de marketing, compania a dezvoltat produse 
suplimentare cum ar fi pungile de cumpărături, ambalaje cu marca companiei 
și cărți poștale, etc. pentru a ajunge la mai mulți clienți.  

Compania se distinge pe piață prin cantitatea limitată de miere presată la rece 
care conține bucăți de polen și păstură.   

 

Inovație și analiza SWOT 
Inovație:  

▪ superalimente și produse cosmetice de marcă conținând produse din 
stup pure 

Puncte forte:  

▪ Localizat într-o zonă fertilă și curată; 
▪ Control bun al calității; 
▪ Marketing bun. 

Oportunități: 

▪ creșterea cererii de produse și mărci sănătoase; 

Amenințări: 

▪ situația economică nefavorabilă. 
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Ferma de albine Melissa 

 

Este o afacere de familie implicată în principal în domeniul 
apiculturii. Pentru familie, apicultura este mai mult o artă 
decât o afacere. Au pornit la drum  cu câțiva stupi ca hobby, 
însă albinele i-au fermecat atât de tare și le-au ocupat tot 
timpul, toate gândurile. Ei se străduiesc să mențină coloniile 

de albine sănătoase fără a le trata cu medicamente și a le hrăni cu zahăr. 
Stupinele lor sunt înconjurate de o vegetație bogată în perioade în care sezonul 
este deja încheiat în alte părți ale țării. Ceea ce oferă ei este absolut natural și 
pur. 

 

Produsele din stup oferite de companie 
▪ Pachetul imuno - apistimuli, soc cu miere, tinctură de propolis, spray 

nazal cu propolis și apă de argint 
▪ Lăptișor de matcă în miere – un amestec bogat în aminoacizi, 

stimulează creșterea celulelor stem, susține organele reproducătoare, 
îmbunătățește producția de colagen în piele, reduce colesterolul și 
îmbunătățește metabolismul, crește rezistența corpului la virusuri, 
normalizează presiunea sangvină, stimulează funcțiile glandelor 
endocrine. 

▪ Apitonic - miere, lăptișor de matcă, polen de albine, propolis. 
▪ Apistimul - miere, lăptișor de matcă, propolis, polen de albine 

 

 

Descrierea celor mai bune practici  
Prioritățile în strategia fermei sunt inovațiile tehnologice, introducerea unor 
noi produse, ambiția de a oferi cea mai bună calitate și de a păstra încrederea 
deja câștigată a clienților. Ferma de albine Melissa investește în formarea 

Diferite produse 

apicole 
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personalului său în vederea îmbunătățirii continue a abilităților acestora. Bune 
practici de apicultură sunt binevenite la fermă. 

 

Inovație și analiza SWOT 
Inovație:  

▪ Produsele bio sunt dezvoltate utilizând tehnologii moderne și 
investind în formarea personalului 

Puncte forte:  

▪ varietatea produselor de înaltă calitate; 
▪ livrare rapidă;  
▪ servicii bune; 
▪ prețuri competitive. 

Oportunități: 

▪ cererea în creștere de produse sănătoase de la faceri locale de familie 

Amenințări: 

▪ condiții economice sau meteorologice nefavorabile; 
▪ poluarea. 

 

Glosar 
 

1 

Acird 10-hidroxi-2- deceonic 
Acidul produs de matcă (acidul 10-hidrox-2-decenoic) sau 10-HDA este un 
compus bioactiv aflat în lăptișorul de matcă. 

 

A 

Adaptogen 
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(în medicina naturistă) O substanță naturală considerată a ajuta organismul să 
se adapteze la stres. 

 

Efect advers 

În medicină este un efect nociv nedorit produs de un medicament sau de o 
intervenție. Poate fi denumit „efect secundar” produs de un medic sau de un 
tratament și este nociv pentru pacient. 

 

Alergen 

O substanță care poate induce o reacție de hipersensibilitate la persoanele 
susceptibile care au avut anterior contact cu aceasta. Această reacție duce la 
recunoașterea alergenului ca fiind o substanță străină. 

 

Alergie 

Un răspuns imun dăunător al organismului la o substanță, în special la un 
aliment, la polen, blană, sau praf, la care organismul a devenit hipersensibil. 

 

Alzheimer 

O tip de demență senilă, o maladie neurodegenerativă care se manifestă sub 
forma unei deficiențe cognitive și a tulburărilor comportamentale. 

 

Aminoacid 

Aminoacizii sunt produși natural în țesuturile plantelor și ale animalelor și 
formează componentele de bază ale proteinelor. Există aproximativ douăzeci 
de aminoacizi comuni. 

 

Șoc anafilactic 

O reacție alergică severă la o substanță alergenică (un medicament, compus 
chimic, venin al animalelor sau plantelor, aliment, etc.). 
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Anti-exudativ 

Inhibă exudarea, adică prelingerea unei materii mai mult sau mai puțin fluide 
din vasele mici și din capilare în procesele inflamatorii. 

 

Apamină 

Neurotoxină compusă dintr-o peptidă cu 18 aminoacizi descoperită în veninul 
de albine. Veninul de albine uscat cuprinde 2-3% apamină, care blochează 
selectiv canalele din sistemul nervos central. 

 

Arginină 

Unul dintre cei 20 de aminoacizi care fac parte din proteine. 

 

Artroterapie 

Afecțiunea degenerativă a articulațiilor care cauzează pierderea durerii, a 
senzației termice sau proprioceptive și care evoluează spre artrită. 

B 

 Baclava 

Desert tradițional conținând nuci zdrobite, foi de aluat și acoperit cu sirop sau 
miere. Servit alături de ceai cald. 

 

Balché 
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Băutură pe bază de apă și miere la care se adaugă bucăți de scoarță din 
arborele Balché (Lonchocarpus longistylus), de la care își trage numele. 

 

Batiking 

O metodă (utilizată inițial în insula Java) de producere a desenelor colorate pe 
materialele textile prin vopsirea acestora după aplicarea prealabilă a unui strat 
de ceară pe părțile care vor rămâne nevopsite. 

 

Păstură 

Mierea sau polenul utilizate ca hrană pentru albine. 

 

Veninul de albine 

Un lichid citotoxic și hemotoxic, amar, incolor care conține proteine și poate 
produce inflamație locală. 

 

Pastă pentru hrănirea puilor de albine 

Supliment alimentar pentru păsări, în special în faza de dezvoltare, conține 
minerale, proteine și suplimente de vitamine. Există astfel de paste uscate, 
umede, vegetale, pe bază de fructe sau insectivore. 

 

Puiet 

Larvele albinelor 
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Rumenire 

Un proces prin care alimentele capătă culoarea maro ca urmare ca unor reacții 
chimice speciale. 

 

Bursită 

Inflamarea bursei, săculețul care protejează și amortizează oasele și alte părți 
ale corpului cum ar fi mușchii, tendoanele sau pielea. Este cauzată de utilizarea 
excesivă a unei articulații sau de o leziune. Apare de obicei la nivelul 
genunchilor sau al cotului.  

C 

Lumânare 

Un cilindru sau un bloc de ceară cu un fitil în centru care este aprins pentru a 
produce lumină pe măsură ce arde. 

 

Colită 

Este inflamația intestinului gros (colon) cauzată de infecții sau intoxicații. 

 

Contraindicație 

În terapie, este o prescriere a unei situații care trebuie evitată, cum ar fi o 
intervenție sau administrarea unuia sau a mai multor medicamente sau 
substanțe, care cresc riscul de agravare a simptomelor pacientului. 

 

Foaie pentru prăjituri 
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O tavă plată de metal în care pot fi copți biscuiți sau prăjituri. 

 

Coroziune 

Procesul de corodare [distrugerea sau deteriorarea (metalului, pietrei sau a 
altor materiale) lentă printr-o acțiune chimică. 

 

Credit 

Abilitatea unui client de a obține produse sau servicii înainte de a efectua plata, 
pe baza încrederii că plata va fi efectuată în viitor. 

 

 

 

E 

Edem 

Acumulare de fluide într-un spațiu extracelular sau interstițial. 

 

Endoteliu 

Țesutul care formează un singur strat de celule ce căptușesc diferite organe și 
cavități ale organismului, în special vasele de sânge, inima și vasele limfatice. 

 

Antreprenor 

O persoană care demarează o afacere sau mai multe afaceri, asumându-și 
riscuri financiare în speranța obținerii de profit. 

 

Mediu înconjurător 

Împrejurimile sau condițiile în care o persoană, un animal sau o plantă trăiește 
sau funcționează. 
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Țesut epitelial 

Denumit epiteliu, este țesutul format dintr-unul sau mai multe straturi de 
celule unite care acoperă toate suprafețele libere ale corpului și constituie 
căptușeala internă a cavităților și organelor, formând membranele mucoase și 
glandele. 

 

Epitelizare 

Acțiunea de vindecare naturală în care epiteliul crește pe o plagă. Acest țesut 
membranos este compus din straturi de celule care conțin puțină substanță 
intercelulară. 

 

F  

Fertilizare 

Acțiunea sau procesul de a fertiliza un ovul, un animal de sex feminin, o plantă 
prin intermediul fuziunii gameților masculini și feminini pentru a forma un 
zigot. 

 

Finanțe 

Sprijin financiar pentru o întreprindere. 

 

Motostivuitor 
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Un vehicul cu un dispozitiv cu axe ascuțite în partea din față pentru a ridica și 
transporta greutăți. 

 

Fungicid 

O substanță utilizată pentru prevenirea creșteri sau eliminarea fungilor și a 
mucegaiurilor dăunătoare pentru organismele vii. 

 

 

 

 

G 

Gastrită 

Inflamație a mucoasei gastrice, adică a stratului de celule care căptușește 
stomacul pe interior protejându-l împotriva acidității sucurilor gastrice. 

 

Glicogen 

Polizaharidă din rezerva de energie formată din glucoză; nu este solubil în apă. 
Există din abundență în ficat și într-o măsură mai mică în mușchi. 

 

Grefă 
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Un lăstar sau o crenguță inserată într-o fantă de pe trunchiul sau tulpina unei 
plante vii, de la care primește sevă. 

 

 

H 

Fagure 

O structură de celule hexagonale din ceară, realizată de albine pentru 
depozitarea mierii și a ouălor. 

 

Peroxid de hidrogen 

Un compus chimic cu formula H2O2. Este un lichid oxidant utilizat în 
gospodărie pentru dezinfectarea plăgilor sau pentru albirea rufelor și 
decolorarea părului. 

Hidroliză 

Descompunerea chimică a unui compus ca urmare a unei reacții cu apa. 

 

Higroscopie 

Abilitatea unor substanțe de a absorbi umezeala dintr-un mediu înconjurător. 

 

I 

Activitate imunomodulatoare 

Efectele biologice sau farmacologice ale compușilor asupra aspectelor umorale 
sau celulare ale răspunsului imun. 
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Venit 

Banii primiți, mai ales în mod regulat, din muncă sau prin investiții. 

 

Boala inflamatorie intestinală la câini 

O boală care afectează intestinul gros și intestinul subțire și cauzează diaree 
cronică, malnutriție, absorbție deficitară a nutrienților și anemie. 

 

Gripă 

Este o afecțiune respiratorie contagioasă. 

 

Infrastructură 

Structurile și dotările fizice și organizatorice de bază (de ex. clădiri, drumuri, 
alimentări electrice) necesare pentru funcționarea unei companii sau a unei 
întreprinderi. 

 

Elemente de intrare 

Ceea ce este introdus, absorbit sau folosit de orice proces sau sistem. 

 

Dobândă 

Sumele plătite cu regularitate la o rată specifică pentru utilizarea banilor 
împrumutați, sau pentru amânarea rambursării unei datorii 

 

K 

Cunoștințe 

Fapte, informații și abilități dobândite prin experiență sau prin educație; 
înțelegerea teoretică și practică a unui subiect. 
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L 

Alfabetizare 

Capacitatea de a citi și a scrie. 

 

Lubrifiant 

O substanță utilizată pentru lubrifierea unui motor sau a unei componente, 
cum ar fi uleiul sau vaselina, în vederea minimizării frecării sau pentru a 
permite o mișcare lină. 

 

Far 

O lumină artificială. 

 

Lipoliză 

Uscarea prin congelare (a unei substanțe). Uscarea prin congelare, cunoscută 
și sub denumirea de liofilizare sau criodesicare, este un proces de deshidratare 
la temperatură scăzută. 

 

M 

Mied 

Băutură obținută prin fermentarea unui amestec de apă și miere, are între 10⁰ 
și 15⁰ grade de alcool și era precursoarea berii. 

 

Melitină 

 

Oligopeptidă conținând 26 de aminoacizi și este principala componentă activă 
a apitoxinei, veninul de albine. 

  

Acarian 
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O arahnidă de mici dimensiuni cu patru perechi de picioare la vârstă adultă, 
înrudită cu căpușele; multe astfel de tipuri de acarieni trăiesc în sol și multe 
dintre ele parazitează plantele și animalele. 

 

Mucegai  

O dezvoltare cu aspect de blană a unor fungi minusculi care apare în mod 
normal în medii călduroase și umede, în special pe alimente sau alte materii 
organice. 

 

N 

Nectar 

Un fluid dulce secretat în interiorul florilor pentru a încuraja polenizarea de 
către insecte sau alte animale, colectat de albine pentru a fi transformat în 
miere. 

 

Abilitatea numerică 

Abilitatea de a înțelege și a lucra cu numerele. 

O 

Unguente 
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Sunt forme farmaceutice datorate utilizării grăsimilor sau substanțelor cu 
proprietăți similare pentru aplicarea substanțelor active pe piele. Diferența 
fundamentală dintre unguente și creme constă în absența apei din  compoziția 
unguentelor 

 

Organic 

Produs sau care implică producția fără utilizarea de îngrășăminte chimice, 
pesticide sau alte substanțe chimice artificiale. 

 

Osmolaritate 

Este măsura pentru exprimare concentrației totale de substanțe în soluțiile 
utilizate în medicină. Aceasta indică presiunea osmotică în celule, care apare 
atunci când soluția este introdusă în organism. 

 

Rezultat 

Cantitatea dintr-un lucru produs de o persoană, un utilaj sau o industrie. 

 

P 

Parafarmacie 

Este practica preparării și distribuirii produselor nemedicinale. Acestea sunt 
gestionate de farmacie. 

 

Parkinson 

O afecțiune progresivă a sistemului nervos care afectează mișcările. 
Caracterizată prin tremuratul mâinilor, rigiditate și mișcare redusă. 

  

Pestiño 
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Desert tipic de Crăciun din regiunea Andaluzia și din alte părți ale Spaniei, 
realizat cu aluat din făină, prăjit în ulei de măsline și uns cu miere. 

 

Fosfolipaza 

Enzimă care catalizează hidroliza (reacția chimică) a diferitelor componente ale 
fosfogliceridelor (molecule lipide din grupa fosfolipidelor). 

 

Polen 

O substanță pudroasă fină, în mod normal de culoare galbenă, care constă în 
granule microscopice descărcate din partea masculină a unei flori sau dintr-un 
con masculin; fiecare granulă conține un gamet masculin care poate fertiliza 
ovulul feminin la care este transportat polenul de vânt, insecte sau de alte 

animale. 

 

Profit 

Un câștig financiar, în special diferența dintre suma câștigată și suma cheltuită 
pentru cumpărarea, exploatarea sau producerea unui lucru. 
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Proteină 

Oricare dintre clasele de compuși organici azotați care au molecule mari 
compuse din unul sau mai multe lanțuri lungi de aminoacizi și reprezintă o 
parte esențială a tuturor organismelor vii, în special ca și componente 
structurale ale țesuturilor corpului cum ar fi mușchii, părul, etc., și ca enzimele 
și anticorpii. 

Înțepător 

Având un gust sau miros foarte puternic 

Q 

Matca 

O femelă cu funcție reproductivă într-o colonie de furnici, albine, viespi sau 
termite sociale, adesea fiind singura de acest fel prezentă în colonie. 

  

R 

Rugină 

Un strat de acoperire de oxid de fier de culoare roșiatică sau gălbuie care se 
decojește și care este format din fier sau oțel prin oxidare, în special în 
prezența umezelii. 
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S 

Capacitate 

Abilitatea de a face ceva bine; expertiză. 

 

Mic fermier 

Fermier care exploatează o fermă de mici dimensiuni. 

 

Roire 

Roirea este mijlocul natural de reproducere a unei colonii de albine 
producătoare de miere. În procesul de roire, o colonie se împarte în două sau 
mai multe colonii distincte. 

 

T 

Oblon 

O trapă prinsă cu balamale în partea din spate a unui camion care poate fi 
coborâtă sau ridicată atunci când se încarcă sau descarcă vehiculul. 

 

Tendinită 
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Inflamație a unui tendon (îmbinarea mușchiului cu osul), care cauzează durere 
și probleme de mobilitate a articulației afectate. Cel mai frecvent apare la cot, 
genunchi, umăr și încheietura mâinii. 

 

A adăuga valoare 

A adăuga caracteristici  unui [produs] de3 bază pentru care cumpărătorul este 
pregătit să plătească în plus. 

 

 

Torrija 

Felie de pâine înmuiată în lapte, sirop sau vin, acoperită cu ou bătut și prăjită 
în ulei. Este îndulcită cu miere sau zahăr. 

 

Formare 
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Acțiunea de a învăța o persoană o anumită abilitate sau un anumit tip de 
comportament. 

 

W 

Impermeabilizare 

Faptul de a face ca ceva să fie impermeabil la apă 

 

Y 

Drojdie 

O ciupercă de dimensiuni microscopice formată din celule ovale individuale 
care se reproduc prin înmugurire, și sunt capabile să transforme zahărul în 
alcool și în dioxid de carbon. 
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