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I. MIEREA – UN DULCE NATURAL COMPLEX 

 
Mierea este unul dintre cele mai sănătoase alimente, cu aspect semifluid, vâscos ori 

cristalizat și are un gust dulce, ușor parfumat și o culoare specifică. Culoarea mierii poate să 

difere de la incolor până la brun-închis, în funcție de substanțele colorate din nectarul cules de 

albine (pigmenți vegetali cum ar fi caroten, clorofilă, xantofilă). 

 
Mierea poate fi clasificată după mai multe criterii, astfel: 

 După proveniență: 

- Miere de flori provenită din nectar și polen cules de albine din flori 

- Miere de mană provenită de pe alte părți ale plantei, în afară de flori 

 După speciile de plante din care albinele au adunat nectarul: 

- Miere monofloră provenită integral (sau în mare parte) din nectarul florilor unei 

singure specii 

- Miere polifloră provenită din prelucrarea unui amestec de nectar de la florile mai 

multor specii 

 După modul de obținere: 

- În faguri (se livrează în faguri) 

- Scursă liber din faguri 

- Extrasă prin centrifugare 

- Obținută prin presarea fagurilor 

- Topită (fagurii sunt încălziți) 

 După consistență: 

- Lichidă (fluidă) 

- Cristalizată 

 După culoare: mierea pornește de la incoloră, merge spre galben-deschisă, aurie, brună 

sau roșcată 

 După aromă: mierea se apreciază prin miros și degustare, căpătând note specifice în 

funcție de plantele din care provine nectarul. 
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Compoziția mierii de albine variază în funcție de speciile plantelor de la care albinele 

colectează nectarul, de climă, condiții de stup etc. Dintre cele peste 200 de substanțe pe care 

mierea le conține, principale sunt glucidele (aprox. 76%) și apa (18%), urmate de proteine, 

vitamine, substanțe minerale, acid folic, enzime, antioxidanți și factori antibiotici. Glucidele dau 

principiala caracteristică a mierii – gustul dulce, apa determină fluiditatea, iar componentele 

care se găsesc în cantități mici determină diferența dintre diversele tipuri de miere: culoarea, 

aroma și gustul. 

Glucidele conținute de miere sunt de trei tipuri: fructoza – aproximativ 38%, glucoza – 

aproximativ 31% și zaharoza –aproximativ 1 - 2%. Procentajul acestor tipuri de glucide diferă în 

funcție de regiunile geografice / țara de proveniență a nectarului și de tipul de miere. 

Ca procentaj, mineralele din miere nu au o valoare foarte mare, însă prezența 

mineralelor crește valoarea mierii destinate consumului. Mierea conține majoritatea 

substanțelor minerale: potasiu, clor, sulf, calciu, sodiu, fosfor, magneziu, siliciu, fier, mangan și 

cupru. De obicei, mierea de culoare închisă este mai bogată în minerale, dar sunt și cazuri în 

care tipuri de miere deschise la culoare au mai multe minerale decât celelalte. 

Proteinele conținute de mierea de albine au rolul de a transforma glucidele complexe în 

glucide simple, calitatea nutritivă a mierii fiind condiționată de acest lucru. 

 
 

http://www.tainavie.ro/miere.html
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Enzimele din mierea de albine provin preponderent de la albine, însă unele au origine 

vegetală. Printre enzimele albinelor se numără zaharaza, diastaza și glucoxidaza, în timp ce 

catalaza și fosfataza acidă provin din nectar și din mană. Enzimele sunt compuși proteici 

responsabili de aproape toate transformările chimice din organism, reducând energia necesară 

acestora și ușurând astfel producerea unei reacții chimice. Un exemplu este transformarea 

zaharozei în glucoză și fructoză, care are loc în intestine la digerarea carbohidraților. Acest 

proces poate avea loc și în borcanul de miere, dacă aceasta nu a stat prea mult la căldură. 

Gradul de aciditate al mierii este dat de numeroși acizi organici. Astfel, mierea conține 

acid acetic, butiric, malic, lactic, citric, gluconic, piroglutamic, oxalic, glutamic, formic. Factorul 

de aciditate al mierii de albine este situat între 3,2 și 4,5, ceea ce face ca în mierea de albine să 

fie imposibilă dezvoltarea bacteriilor. Totuși, din cauza faptului că mierea poate conține 

bacteria botulinică, ea este contraindicată copiilor până la vârsta de un an. 

 

Vitaminele existente în miere sunt: tiamina (vit.B1), riboflavina (vit.B2), acid nicolinic 

(vit.B3), vitamina K, acidul folic (vit.M), biotina (vit.H), piridoxina (vit.B6). 

 

Uleiurile esențiale determină aroma caracteristică a mierii de albine. Aceste substanțe 

sunt foarte instabile și se evaporă foarte repede atunci când mierea este încălzită. 

Antioxidanții oferă mierii abilitatea și potențialul de a reduce reacțiile oxidative în lanțul 

alimentar sau în sănătate. Aceștia sunt: flavonoidele, acizii fenolici, glucozoxidaza, catalaza, 

acidul ascorbic, substanțele cu structură carotenoidică, acizii organici ș.a. 

 

Analizând compoziția  mierii, așa cum este ea descrisă mai sus, putem să vedem în 

continuare ce aport de substanțe îl reprezintă în organism consumul ei în anumite cantități. 

Mierea conține mai puține calorii decât aceeași cantitate de zahăr și îndulcește mai bine. În 42 

de grame de miere, adică o lingură de miere, sunt 120 de calorii. Aceeași cantitate de zahăr 

rafinat conține 160  de  calorii.  În  100  de  grame  de  miere  de  albine  sunt  82,4  grame 

de carbohidrați, 0,2 grame de fibre. Carbohidrații din miere sunt fructoza, în proporție de 38%, 

glucoza 31%, maltoza 7 % și sucroza în proporție de 2%. Mierea nu conține deloc grăsimi, iar în 

100 de grame sunt 0,3 grame de proteine și 17, 8 grame de apă. 

http://www.ziare.com/viata-sanatoasa/calorii/
http://www.ziare.com/viata-sanatoasa/carbohidrati/
http://www.ziare.com/viata-sanatoasa/fibre/
http://www.ziare.com/viata-sanatoasa/grasimi/
http://www.ziare.com/viata-sanatoasa/proteine/
http://www.ziare.com/viata-sanatoasa/apa/
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Mierea nu conține vitamina A, dar conține o serie de vitamine din grupul B. Astfel, 

în 100 de grame sunt 0,038 de grame de vitamina B2, 0,121 grame de vitamina B3, 0,121 

grame de vitamina B5 și 0,062 grame de vitamina B6. În respectiva cantitate-etalon de 

miere se mai găsește și 1% din cantitatea zilnică de vitamina B9, respectiv 0,001 grame. 

Dozele de vitamine din grupul B conținute de miere asigură sub 3% din necesarul zilnic. În 

100 de grame de miere se găsește doar 1% din necesarul zilnic de vitamina C. În funcție 

de tipul de miere, aceasta poate conține urme de vitamina D, în cantități neglijabile însă. 

 

În 100 de grame de miere se găsesc 0,42 de miligrame de fier – care asigură circa 5% 

din necesarul zilnic de fier, 2 miligrame de magneziu, 6 miligrame de calciu, 53 de 

miligrame de potasiu, patru miligrame de sodiu și 0,22 miligrame zinc. Pe lângă acestea, 

conține si cantități mici și foarte mici de beriliu, galiu, vanadiu, zirconiu, titan, nichel, 

staniu și argint, în catități foarte apropiate de nevoile organsimului. 
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CONSUMUL DE MIERE. BENEFICII și LIMITĂRI 

 
În orice formă și în orice cantitate, mierea nu se administrează copiilor sub 1 an, 

deoarece poate să conțină anumite bacterii care îi pot afecta pe cei mici. Copiii de 1-3 ani pot să 

consume 2-4 lingurițe de miere zilnic, iar cei peste 6 ani pot să consume până la 8 lingurițe pe 

zi. 

Adolescenții pot să consume până la 15 lingurițe zilnic, iar adulții pot să ajungă până la 

20 de lingurițe pe zi. Persoanele cu diabet zaharat trebuie să consulte medicul înainte de a 

consuma miere. 

Mierea de albine are dulceața și compoziția chimică asemănătoare cu cea a zahărului de 

masă, astfel încât cantitățile de servire recomandate pentru miere sunt similare cu cele ale 

zahărului de masă. 

 

O lingură de miere (sau 2 lingurițe) este considerată o porție și nu se recomandă să se 

depășească 10 linguri pe zi. Se va ține cont că, pentru evidența consumului celor 10 linguri de 

zahăr/miere, se vor lua în calcul toate produsele consumate, inclusiv alimentele ambalate. 

 

Consumul excesiv de miere 

 
Pe termen scurt, depășirea a 10 linguri pe zi poate cauza probleme gastrice, cum ar fi 

crampe stomacale, balonare și diaree. Din cauza conținutului mare de fuctoză, consumul 

excesiv poate să interfereze cu capacitatea intestinului mic de a absorbi nutrienții. Acest lucru 

ar putea declanșa disconfort abdominal până când mierea va fi eliminată din sistemul digestiv. 

 

Consumul excesiv, pe termen lung, al mierii poate avea efecte negative asupra tractului 

gastrointestinal. Absorbția substanțelor nutritive ar putea deveni o problemă permanentă chiar 

și atunci când mierea nu mai este prezentă în sistemul digestiv. 

http://www.sfatulmedicului.ro/Boli-intestinale/despre-balonare-eructatii-si-flatulenta_6014
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Mierea este ușor acidă și expunerea prelungită la alimente acide poate eroda smalțul 

dinților, precum și mucoasa esofagului, stomacului și intestinelor, fapt ce poate duce la 

apariția refluxului acid. Consumul excesiv de miere, la fel ca orice fel de consum de dulce ar 

putea determina instabilitatea valorilor insulinei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
În ceea ce privește utilizarea mierii, este bine de știut că vitaminele și enzimele din 

compoziție se inactivează dacă mierea este încălzită la o temperatură de peste 80 de grade 

Celsius – deci nu trebuie fiartă sau amestecată cu alimente și lichide fierbinți. În plus, dacă este 

încălzită la o temperatură de peste 40 de grade Celsius, se eliberează un produs toxic numit 

furfurol, care poate avea efecte nedorite, însă doar dacă se ingerează în cantități mari. Acest 

compus toxic se eliberează atunci când orice produs care conține zaharuri este încalzit. Pentru a 

evita acest lucru, lichidele trebuie aduse la o temperatură de maximum 40 de grade, și abia apoi 

adăugată mierea. 

http://www.sfatulmedicului.ro/Refluxul-gastroesofagian/boala-de-reflux-gastroesofagian_546
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Mierea are proprietatea de a fi, în același timp, un aliment benefic organismului, un 

medicament foarte util, dar și un produs de îngrijire cu utilizări multiple. Mai mult decât atât, 

este și ușor de procurat. 

Mierea, al cărei nume provine din cuvântul latinesc „melem”, este o substanță ce se obține 

prin prelucrarea nectarului sau a manei de către albine, pentru a hrăni populația din stupi. 

Omul a descoperit dulceața mierii și i-a plăcut, iar acesta a devenit primul aliment care i-a 

satisfăcut gustul dulce încă din timpurile străvechi – de pe vremea civilizațiilor egiptene, indiene 

sau din China Antică. 

În Antichitate, înșiși Hipocrate și Discoride recomandau mierea celor ce aveau afecțiuni 

gastrointestinale, respiratorii, renale și celor care aveau plăgi la nivelul pielii. 

În ceea ce privește beneficiile, mierea este o sursă naturală de minerale cum ar fi Ca, Na, K, 

P, Mg, Cu, Al, Fe în cantități variabile în funcție de sursă , dar și de vitamine și enzime precum 

B1, B2, B6, B12, niacina PP, biotina H, vitamina C, vitamina A, acid folic etc. 

 
 

Efecte benefice 
 

Mierea este considerată o substanță minunată, care poate să ajute oamenii în diverse 

afecțiuni: 

durerile, stările febrile, migrenele pot fi calmate cu miere de tei; 

   ca adjuvant în bolile respiratorii, mierea (în special cea din muguri de brad) poate să 

calmeze tusea, durerile de gât, laringita și faringita; 

   alungă insomniile, pentru că mierea adăugată în lapte, înainte de culcare, ajută 

organismul să elimine oboseala și să se relaxeze, producând melatonină pentru un somn 

profund; 

   mierea reduce apariția acneei; aceasta se mai utilizează în cosmetică pentru hidratarea 

tenului și revitalizarea părului, prin utilizarea măștilor cosmetice cu multe substanțe 

nutritive și antioxidanți; 
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   mierea brună, în special, are un efect hipocolesterolemiant (în acest sens este 

comparabilă cu merele, bananele, spanacul, broccoli, portocalele); 

   este un adjuvant în scăderea tensiunii arteriale; 

   mierea stimulează digestia,  previne indigestia sau constipația, diminuează aciditatea 

gastrică și ajută la tratarea ulcerului gastroduodenal. De asemenea, datorită indicelui 

glicemic bun, se absoarbe treptat și poate fi utilizată în cantități moderate și de către 

persoanele cu diabet zaharat; 

   are efect cicatrizant în arsuri sau plăgi superficiale; 

   are acțiune antimicrobiană și, astfel, este utilă în afecțiuni intestinale și renale – cu 

precădere mierea din flori de câmp și din flori de castan comestibil; 

 

 
 

suprainfectate (pentru că ucide microbii și astfel vindecă rănile); mai mult, contribuie la 

are efect antibacterian și, în asociere cu un PH acid, mierea este adjuvant în plăgile 
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tratamentul ulcerelor varicoase sau a ulcerelor de gambă la persoanele diabetice, ajută 

la tratarea escarelor; 

   are o acțiune laxativă blândă; 
 

 

   este o sursă de energie recunoscută pentru că ea conține carbohidrați – atât fructoză 

cât și glucoză – pe care organismul le transformă în energie. Din acest motiv, sportivii și 

copiii activi au beneficii din consumul de miere, care le asigură energia necesară 

activităților zilnice; 

   prevenirea alergiilor sezoniere la polenul plantelor dintr-o anumită zonă pentru 

persoanele care au aceste afecțiuni. Albinele vor recolta polenul și îl vor transforma în 

miere, pe care aceste persoane o pot consuma, depășind, astfel, perioada de alergii care 

se instalează în anumite zone cu polen. 

   consumul de miere poate să stimuleze sistemul imunitar și, de asemenea, să fixeze mai 

bine calciul în organism; 

   luând în mod regulat miere – câte o linguriță dimineața, cu o oră înaintea micului dejun; 

o linguriță la două ore după masa de prânz și o linguriță după cină – se normalizează 

tensiunea arterială și digestia și se reduce cantitatea de acid gastric. În cazul colitelor și 

gastritelor, mierea se asimilează mai bine cu puțină apă caldă în care se dizolvă. 

Beneficiile complexe pe care le are mierea naturală de albine o transformă într-un produs 

folosit din ce în ce mai mult pentru tratarea diferitelor afecțiuni de care suferă omul. 

Printre utilizările cele mai frecvente ce au în compoziție mierea, pot fi amintite: 

   Amestecul realizat din părți egale de miere și suc de ghimbir este un bun expectorant. 

   Mierea de levănțică ajută la tratarea răcelilor, tusei, durerilor de gât, a secrețiilor nazale. 

   Ajută la tratarea astmului bronșic (într-un amestec de miere și ghimbir se pune jumătate 

de gram de praf de piper negru și se bea, de câteva ori pe zi). 

   Poate calma și ajuta la vindecarea rănilor. 

   Poate diminua stările nervoase – atunci când este adăugată într-un bol de terci de ovăz. 

   Este ideală pentru calmarea emoțiilor și a stresului dinaintea examenelor. 
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   Are  efect hidratant  și poate fi folosită ca mască naturală hidratantă și revitalizantă 

pentru piele. 

   Consumând cantități mici de 

miere, cei care au alergii la polen 

le pot, astfel, depăși. 

   Ajută la îmbunătățirea vederii 

dacă este consumată, dimineața, 

cu o oră înainte de masă, 

amestecată cu suc de morcovi. 

   Un pahar de apă caldă în care se 

adaugă una-două lingurițe de 

miere și o linguriță de suc de 

lămâie, consumat foarte devreme 

dimineața, va ajuta la purificarea 

sângelui; efectul este acela de 

reducere a cantității de grăsimi și 

de curățare a organismului. 

 
 

 

MIEREA NATURALĂ VERSUS MIEREA CONTRAFĂCUTĂ 

 
Pentru a-și păstra proprietățile nutritive și calitățile curative, mierea este un produs care 

trebuie consumat în stare crudă, neprelucrată. 

De multe ori însă, pe rafturile magazinelor poate fi găsită și miere contrafăcută, care, din 

punct de vedere al nutrienților și proprietăților terapeutice, nu se poate compara cu mierea 

naturală. 

Mierea crudă este mierea de albine extrasă la rece și ambalată în starea ei naturală, fără 

a fi procesată termic, astfel păstrându-și toate proprietățile benefice. Mierea crudă poate să fie 

și cristalizată, pentru  că  procesul de  cristalizare  este  unul natural, specific acestui produs, 
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depinzând de originea florală a mierii și de conținutul de glucoză, dar și de prezența altor 

catalizatori precum bucățele de ceară, grăunțe de polen, care servesc drept nucleu pentru 

cristalizare. Mierea cristalizată este la fel de bună pentru consum ca și mierea proaspăt extrasă 

di stup, pentru că ea își păstrează toate substanțele nutritive și toate proprietățile terapeutice. 

Pe rafturile magazinelor poate fi găsită, însă, și miere artificială, care este obținută din 

siropuri tari de zahăr, glucoză, dextrină, amidon, gelatină etc. sau miere procesată, încălzită și 

filtrată pentru a stopa cristalizarea – pentru ca mierea să stea mai mult timp în forma sa fluidă. 

Mai există și miere în care se adaugă diverse siropuri, pentru a se obține cantități mai mari la 

producție. 

Aceste tipuri de miere nu aduc nimic bun organismului și pot face chiar mai mult rău. 

Câteva metode simple prin care o miere naturală poate fi deosebită de una contrafăcută: 

 Densitatea mierii naturale este 

medie la extragerea acesteia din stup și, pe măsură ce trece timpul, ea se mărește, devenind 

mai greu transferul ei dintr-un recipient în altul. În schimb, densitatea mierii contrafăcute poate 

să rămână scăzută, așa încât mierea să se păstreze foarte lichidă chiar și când se maturează. 

 Mirosul mierii naturale este unul 

discret, ce amintește de aroma florilor din care albinele au cules nectarul. La cea contrafăcută, 

mirosul și aroma dispar rapid. 

 Gustul mierii naturale dispare în câteva minute, pe când la cea contrafăcută gustul 

poate persista mai mult, datorită prezenței zahărului și aromelor adăugate. 

 Culoarea mierii naturale este una pală, transparentă (de exemplu în cazul mierii de 

salcâm) sau este o culoare mai intensă, în funcție de florile din care a fost extras nectarul, însă 

în mod sigur nu pătează suprafața textilă din bumbac pe care a picurat. Aceasta se curăță foarte 

ușor cu apă rece și nu rămân pete. La mierea contrafăcută se adaugă coloranți pentru a se 

obține nuanțe care să aducă mai mult profit (cum se poate întâmpla la mierea de mană); 

acestea se impregnează în șervetul textil din bumbac, lăsând pete galbene sau maronii după 

clătirea cu apă rece. 

 Dizolvarea în apă este lentă la mierea naturală; o linguriță de miere adăugată în apă se 
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va depune la fundul paharului și e nevoie să fie amestecată bine pentru a se dilua. Mierea 

contrafăcută se dizolvă mult mai repede în apă, uneori chiar nu are timp să ajungă până la 

fundul paharului. 

 Atunci când este încălzită, mierea naturală se caramelizează rapid, fără a forma spumă. 

Mierea contrafăcută se transformă în spumă și nu se caramelizează. 

 

Așadar, eticheta unui borcan cu miere naturală trebuie să conțină ca unic ingredient 

mierea crudă. De asemenea, eticheta trebuie să aibă menționate valorile medii nutritive, 

condițiile de păstrare, termenul de valabilitate, producătorul / firma care comercializează 

produsul și datele ei de contact, precum și țara de proveniență. 

Este important de reținut că, deși mierea crudă nu se alterează în timp, conform 

normelor europene recomandarea este accea ca ea să fie consumată în decurs de 2-3 ani de 

la recoltare. 
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Consumul de miere contrafăcută, artificială, este nocivă organismului, pentru că aceasta 

poate conține zahăr în exces și alte substanțe chimice adăugate – coloranți, conservanți, arome. 

Ingerarea acestor tipuri de miere de către copii poate să ducă la alergii și la o dependență de 

dulce, iar la persoanele diabetice poate să inducă o criză diabetică, determinată de cantitatea 

de zahăr în exces. 

Deși România produce o mare cantitate de miere, românii nu sunt și mari consumatori 

ai acestui produs. Consumul de miere în țara noastră este de 500-600 gr / an pentru un locuitor, 

de trei ori mai mic decât media europeană. 

Este de reținut însă că, atâta vreme cât este consumată cu moderație și este aleasă cu 

grijă, mierea de albine aduce doar beneficii. 

 
 
 

BENEFICIILE STUPULUI. 

PRODUSE APICOLE CU UTILIZĂRI VARIATE 
 

 
Apicultura are un rol esențial în menținerea sănătății populației prin intermediul 

produselor cu mare valoare profilactică și terapeutică. 

În epoca modernă, prin stupăritul rațional, au fost puse în valoare și celelalte produse 

apicole care însoțesc mierea și îmbogățesc paleta de beneficii pe care le oferă albinele: 

lăptișorul de matcă, polenul, propolisul, ceara, veninul de albine etc., ajungându-se la 

clasificarea lor în produse apicole naturale directe (mierea, ceara, propolisul, polenul, păstura, 

lăptișorul de matcă) și produse apicole derivate (cremele cosmetice cu ceară, unguente, 

tincturi, drajeuri). 

https://apicola.ro/pastura
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Lăptișorul de matcă crud 

este puțin aromat și ușor acrișor, și are o aciditate apropiată de cea a sucului gastric, 

fiind, astfel, ușor de tolerat. Sutele de studii care s-au realizat pe compoziția chimică a 

lăptișorului de matcă au arătat că acesta este cel mai puternic aliment - medicament din lume. 

Acidul hidroxidecenoic (10HDA), prezent exclusiv în lăptișorul de matcă, are următoarele 

efecte: antibacterian si imuno-regulator, anticancerigen, antidiabetic, stimuleaza secreția de 

colagen și dermato-protector, anti-ulcer, facilitează diferențierea celulelor creierului, 

antidepresiv, antihipertensiv, estrogenic, antireumatic, energizant și vitalizant. 

Lăptișorul de matcă este recomandat celor care au o activitate intelectuală intensă, de 

exemplu elevilor și studenților, căci îmbunătățește memoria, capacitatea de concentrare și de 

învățare, dar și vârstnicilor, căci crește și capacitatea de a avea reacții rapide. Dacă lăptișorul de 

matcă are un gust prea acrișor pentru anumte persoane, poate fi combinat cu miere sau cu alte 

ingrediente mai dulci. 

 
Polenul 

este considerat un super- 

aliment pentru că el conţine o 

cantitate mare de vitamine, 

coenzime şi chiar hormoni, precum 

şi toţi aminoacizii esenţiali, parţial 

esenţiali şi neesenţiali. Este utilizat 

de mii de ani ca supliment 

nutriţional,  medicament, 

revigorant, indicat pentru 

menţinerea   tinereţii   şi   vitalităţii, 

pentru stimularea organismului în lupta împotriva bolilor şi pentru conferirea unei stări de bine 

general. 

http://www.apiland.ro/laptisor-de-matca-pur
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Valoarea terapeutică şi nutritivă a polenului este evidentă în toate tipurile de carenţe 

nutriţionale în care este necesar să se utilizeze produse a căror concentraţie în principii active 

este superioară mierii. Polenul are aceste minunate proprietăți: 

 Crește nivelul de energie datorită carbohidraților, proteinelor și a vitaminei B; 

 Calmant pentru piele, lăptișorul ajută inflamațiile și iritațiile obișnuite  precum 

psoriazisul și eczemele, iar aminoacizii și vitaminele protejează pielea și stimulează 

regenerarea celulelor; 

 Ajută sistemul respirator datorită cantității mari de antioxidanți, cu efect antiinflamator 

asupra țesuturilor plămânilor, prevenind apariția astmului; 

 Ajută sistemul digestiv prin enzimele conținute, deoarece enzimele ajută corpul să 

asimileze toți nutrienții din alimentele consumate; 

 Întărește și susține sistemul imunitar și pe cel cardiovascular. 
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Polenul are o compoziţie chimică complexă, predominant proteică, zaharuri reducătoare 

şi nereducătoare, lipide simple şi complexe, vitamine, enzime, substanţe minerale, principii cu 

acţiune bactericidă şi bacteriostatică, substanţe de tip hormonal, fitohormoni (fitoestrogeni), 

pigmenţi de natură carotenoidă (luteina, zeaxantina etc.)  şi  flavonoidă  (polifenoli  etc.). 

Este bogat mai ales în vitamine din complexul B (B1, B2, B3, B6, B12), antioxidanţi, inclusiv beta 

caroten, vitamina C şi vitamina E, acid folic, provitamina A. De asemenea, polenul conţine 

minerale – fosfor, calciu, potasiu, fier, magneziu, seleniu etc. 

Polenul este compus din aproximativ 55% carbohidraţi, 35% proteine, 3% vitamine şi 

minerale, 2% acizi graşi şi 5% alte substanţe nutritive. Conţine de două ori mai multe proteine 

decât carnea de vită şi reuşeşte să aibă un conţinut de grăsimi foarte scăzut. 

Poate fi considerat o sursă excelentă de proteine pentru vegetarieni, fiind foarte bogat 

şi în aminoacizi esenţiali. 

Din punct de vedere al analizei nutrienţilor, polenul este unul, dacă nu chiar cel mai 

complet nutrient natural. 30 de grame de polen aduc organismului aproximativ 28 de calorii. 

Din aceste 30 de grame, 7 grame sunt carbohidraţi, 15% este lecitina, 25% proteine de cea mai 

bună calitate. O granulă (pelotă) de polen conţine între  100.000 şi 5.000.000.000  de 

grăuncioare microscopice de polen, fiecare fiind, în parte, capabil să asigure reproducerea 

speciei sale vegetale. 

Polenul însă nu este considerat sigur pt femeile însărcinate și pentru cele care își 

hrănesc bebelușii cu lapte matern – există riscul ca polenul să conțină anumite pesticide și 

fertilizatori artificiali și fungi. 

 

Propolisul 

este una dintre cele mai puternice arme din arsenalul terapiei naturale. 

Nu mai puțin de 21 de bacterii, 9 specii de ciuperci parazite, 30 de tipuri de virusuri 

(incluzând și varietățile lor) sunt distruse de propolis, acesta devenind cel mai puternic 

medicament antiinfecțios cunoscut. Folosit ca biostimulator, propolisul mărește rezistența fizică 

și înlătură oboseala. 
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Datorită proprietăților sale antivirale, antitoxice si antiinflamatorii, propolisul își găsește 

tot mai multe utilizări. Este un bun stimulator al refacerii țesuturilor afectate de răni, tăieturi și 

mai ales arsuri, degerături. Este foarte util în vindecarea rănilor de la armele de foc, precum și 

în  cicatrizarea operațiilor. Propolisul vindecă mucoasa bucală și este benefic în  sângerările 

gingiilor.  Balsamul  de  propolis  protejează  împotriva  radiațiilor  Roentgen  și  de  altă  natură. 

Tinctura de propolis este un dezinfectant natural foarte puternic, alină durerile și vindecă rănile. 

Studiile arată că, la pacienții care iau 50 de picături de tinctură de propolis de 4 ori pe zi, 

probabilitatea de  a  face  o  infecție  cu  virusul gripal  scade  cu  până  la 40%.  La  majoritatea 

pacienților tratați astfel cu propolis timpul de vindecare se reduce la 3-4 zile, față de 6-7 zile. 
 

Propolisul este un excelent antibiotic care inhibă dezvoltarea bacteriilor , reface 

țesuturile lezate, favorizează eliminarea secrețiilor în exces de pe căile respiratorii. Astfel, se 

dovedește extrem de eficient în ameliorarea bolilor respiratorii cu secreții abundente și a 

bronșitelor. 

 

Veninul de albine 

se folosește în vindecarea astmului bronșic, a discopatiilor, artritelor, reumatismului, în 

tratarea hipertensiunii, a aterosclerozei, ca și pentru atenuarea durerilor reumatice și a celor 

date de arterită și ischiemie. 

 

Ceara de albine 

se folosește la 

prepararea unor unguente și 

balsamuri, precum și în 

cosmetică. Un alt produs al 

stupului este păstura, numită și 

„pâinea albinelor”. Ea este, de 

fapt, un polen fermentat în mod 

natural,   în   interiorul   stupului. 

http://www.apiland.ro/tinctura-de-propolis-purificat-95
http://www.apiland.ro/pastura-2-17
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Are un gust bun, se digeră foarte ușor și este recomandată pentru curele de detoxifiere. 

Pentru o cură personalizată cu produse apicole, este necesară consultarea unui 

fitoterapeut. Aproape toate produsele apicole au și o întrebuințare în domeniul cosmeticii. Fie 

că este vorba de măști de față și ten sau de îngrijirea pielii, a părului și a unghiilor, ele sunt 

deosebit de eficiente, regăsindu-se ca ingrediente de bază în multe produse cosmetice de pe 

piață. Desigur, ele pot fi folosite și ca atare, proaspete, în scopuri cosmetice, efectele fiind cu 

atât mai intense. 

Consumatorii cunosc deja aceste produse pure și crude ale stupului, adevărate 

alimente-minune, medicamente și cosmetice în același timp, însă trebuie știut și cum se 

păstrează ele în mod optim. Lăptișorul de matcă crud, de pildă, se depozitează la frigider, la o 

temperatură de 3-6 grade Celsius. La temperatura camerei, rezistă doar 3-4 zile. Polenul crud se 

ține la congelator. Neconținând apă decât în cantități extrem de mici, el nu îngheață. La 

temperatura camerei, polenul crud nu rezistă mai mult de 9-10 zile. 

 
 
 

ASOCIEREA MICILOR PRODUCĂTORI DE MIERE 

 
Pentru a face un pas înainte în aplicultură, producătorii individuali de miere au opțiunea 

să se asocieze și în felul acesta să beneficieze de avantajele activității asociative. 

Faptul că în acest domeniu pesticidele reprezintă o amenințare din ce în ce mai mare, 

provocările imense date de schimbările climatice ce afectează calendarul activtităților apicole și 

productivitatea albinelor, la care se adaugă faptul că prețul mierii are tendința de scădere, 

reprezintă dovezi în plus că formele de asociere reprezintă un pas necesar pentru a menține 

aplicultura în viață în România. 

În ultimii ani, micii producători se confruntă cu pierderea masivă a coloniilor de albine, 

cu creșterea costurilor de producție și cu o concurență acerbă dată de produsele de import, 

care, deși uneori de o calitate îndoielnică, propun prețuri sub costul  de producție a mierii 

naturale provenite de la producătorilor autohtoni. În aceste condiții, apicultorii au nevoie să 

asigure un marketing mai productiv pentru produsele apicole. 

http://www.apiland.ro/laptisor-de-matca-pur-conventional
http://www.apiland.ro/polen-crud-poliflor
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Prin cooperare, producătorii din domeniul apicol și-ar putea negocia mai ușor prețurile 

și termenele de plată, ar putea accesa fonduri europene mai simplu, negocia contracte de 

desfacere a materiei prime apicole și controla mai eficient calitatea și loturile produse. 

Prin formele de asociere, micii producători ar putea contribui la dezvoltarea durabilă a 

apiculturii, ca ramură a agriculturii românești. Dezvoltarea apiculturii va contribui, la rândul său, 

la dezvoltarea economică a zonelor rurale, iar prin polenizare coloniile de albine vor continua să 

acționeze ca furnizori de servicii importante pentru mediu, asigurând echilibrul ecosistemelor și 

dezvoltarea durabilă a acestor zone. 

Asocierea crescătorilor de albine poate fi un start bun în adaptarea producțiilor apicole 

la cerințele  pieței și poate  conduce  la  obținerea de sprijin financiar  pentru achiziția 

echipamentelor, dezvoltarea exploatațiilor și aplicarea de tehnologii unitare de producție. 

Formele asociative pe care le menționează OG nr 37/2005 privind recunoașterea  și 

funcționarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice 

sunt: 

 Societăți comerciale 

 Societăți agricole 

 Asociații și fundații 

 Cooperative agricole 

 Orice altă formă juridică de asociere potrivit legislației în vigoare. 
 
 

În acest moment, producătorii individuali se confruntă cu dificultăți legate de stupăritul 

pastoral, de necesitățile tehnico-materiale, de combaterea bolilor și a dăunătorilor și de 

valorificarea avantajoasă a produselor oferite de stup. Soluția la aceste probleme poate fi 

asocierea, care conduce la atragerea de subvenții din partea statului și la accesarea de fonduri 

europene. 

Însă, în condițiile în care producătorii nu au informații clare despre beneficiile asocierii și 

gradul de comunicare între producătorii unei comunități este redus, aceștia se află  într-o 

situație  care  nu  le  aduce  avantaje.  O  colaborare  mai  strânsă  între  crescătorii  de  albine  și 
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cercetătorii de la nivel național și european ar permite o depășire mai ușoară a provocărilor cu 

care se confruntă apicultorii privind controlul și combaterea varoozei, utilizarea noilor 

tehnologii apicole, adaptarea la modificările climatice, valorificarea superioară a produselor 

stupului pe piața mierii etc. 

 

Pentru a sprijini această colaborare, de-a lungul timpului, experții au elaborat  și 

implementat o serie de studii și proiecte în domenii legate de tehnologia apicolă, genetica și 

ameliorarea albinelor, tehnologia produselor apicole, resurse melifere și polenizare, apiterapie 

etc. 

Promovarea antreprenoriatului în sectorul apicol poate determina o accelerare a dezvoltării 

economico-sociale durabile, prin valorificarea superioară a activității apicultorilor, a albinelor și 

a produselor obținute. 

 

 

În România, activitatea de creștere a albinelor se desfășoară în condiții favorabile, 

mulțumită potențialului melifer, a calității solului și aerului. De asemenea, consumatorul român 

se  îndreaptă  preponderent  către  achiziția  de  produse  benefice  sănătății,  cu  proprietăți 
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naturale, ce se încadrează ideal în categoria produselor bio. Tocmai din acest motiv atât 

producătorii individuali cât și asociațiile sunt încurajate să își diversifice oferta de produse, să 

modernizeze tehnologiile utilizate, să dezvolte comerțul on-line și să caute noi oportunități de 

comercializare a produselor apicole în afara țării. 

Un alt punct de sprijin pe care asociațiile din apicultură îl oferă membrilor săi este și 

încurajarea activității de prelucrare a produselor obținute din apicultură și apoi extinderea 

rețelei comerciale prin care sunt puse în valoare respectivele produse. 

 

Antreprenoriatul în apicultură poate să aibă în vedere acțiunile de promovare a 

produselor obținute prin selectarea eficientă a posibilelor canale de distribuție locale sau 

internaționale, controlul riguros al calității, conversia spre apicultură ecologică, utilizarea 

ambalajelor personalizate și etichetarea conformă a produselor. Aceste aspecte determină 

creșterea valorii adăugate prin dezvoltarea de noi produse și crearea imaginii proprii, prin 

realizarea unei identități vizuale unice și promovarea brandului. 

 

În plus, antreprenoriatul în apicultură duce la crearea de relații de colaborare între 

apicultori (are valoare socială), le sporește veniturile (are valoare economică) și are o valoare de 

necontestat pentru mediul înconjurător, pentru că determină o dezvoltare durabilă prin 

conservarea biodiversității. 
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MĂSURI DE ÎNCURAJARE A CONSUMULUI DE PRODUSE 

APICOLE 
 
 
 

 

 

 
Ca urmare a temelor aprofundate pe parcursul studiului, se pot extrage câteva concluzii 

finale care să vină în întâmpinarea dorinței apicultorilor de a promova activitatea proprie și de a 

face cunoscute beneficiile certe ale produselor pe care le oferă: 
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1. Este deosebit de important ca micii producători        

să se asocieze 
 

 

 

Astfel, vor crește puterea și stabilitatea activității lor. Încadrarea într-una dintre formele 

asociative existente în țara noastră le va permite să aibă un acces facil la toate evenimentele, 

studiile, proiectele care se desfășoară la nivel național. De asemenea, vor putea să beneficieze 

de rezultatele acțiunilor concrete pe care piața de profil le face, să acceseze fonduri alocate 

domeniului agriculturii pentru dezvoltarea stupinei și pentru achiziția de materiale și 

echipamente care să le permită extinderea, ușurarea muncii și mai ales obținerea de rezultate 

mai bune. 

 

 
2. Asociațiile de producători pot să lucreze                               

împreună cu cercetătorii din domeniu 
 

 

 

care caută să îmbunătățească activitatea albinelor și modul de recoltare a mierii și acest lucru le 

permite producătorilor accesul la studii și modalități concrete prin care pot să eficientizeze 

activitatea de producție. 

În țara noastră, pentru că o parte dintre condițiile legate de aer, sol și mai ales de 

varietatea plantelor din care albinele pot să recolteze nectar sunt îndeplinite, și sunt atât de 

benefice, sunt pași mici care mai trebuie făcuți așa încât produsele să fie bio-certificate. Cu un 

sprijin din partea statului și a fondurilor pe care aceste asociații le pot accesa, produsele apicole 

românești pot să concureze cu cele mai căutate produse din lume, având și certificatele bio atât 

de cunoscute. În acest sens pot fi încheiate contracte cu agricultorii care cultivă produse bio și 

din ale căror plante albinele își pot recolta nectarul cel mai curat și sigur. 
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3. Produsele pe care le oferă stupul sunt de o   

diversitate extraordinară; 
 

 

 

Ele pot fi recoltate și apoi valorificate de 

asociațiile de producători. 

Promovarea și comercializarea acestor 

produse se pot realiza prin încheierea unor contracte 

de furnizare către toate acele puncte care valorifică 

atât produsele ca atare (în stare naturală) și către cei 

care prelucrează pentru industria alimentară, 

cosmetică, pentru tratamente și alte produse. 

Este vorba de asociațiile deja existente în 

domeniul comercializării  și prelucrării acestor 

produse, care sunt organizații profesionale, cu 

experiență și certificare în acest domeniu, dar și mici 

asociații și chiar antreprenori care folosesc metode 

tradiționale de prelucrare și care valorifică produsele rezultate în același cadru tradițional al 

târgurilor și evenimentelor de profil. 

O componentă necesară acestei activități ar fi abilitățile și pregătirea managerială pe 

care să o urmeze câteva persoane din cadrul acestor asociații nou-formate, și care să cunoască 

tehnicile prin care să valorifice în forma cea mai eficientă toate produsele pe care le oferă, cu 

atâta generozitate, stupul îngrijit corespunzător. Faptul că oamenii își doresc produse curate, 

naturale, bio, eficiente pentru păstrarea sănătății lor sau pentru recâștigarea acesteia, este un 

atu pe care producătorii aplicoli îl pot folosi în favoarea lor. 

 

 
4. Este necesară informarea constantă a publicului, 

 
 

 

așa încât să fie cunoscute avantajele care pot fi obținute din consumul acestor produse 

sau  din  utilizarea  lor  pe  scară  mai  largă.  Acest  lucru  poate  fi  realizat  prin  informarea  și 
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implicarea medicilor de familie, a medicilor pediatri și nutriționiști, a persoanelor care 

alcătuiesc dieta copiilor în grădinițe, a celor care concep rețete din produse ce sunt amestecate 

fără a fi încălzite și care, utilizând de exemplu mierea, pot să obțină beneficii maxime din punct 

de vedere nutrițional. 

 

Bloggerii culinari și cei care promovează sănătatea și un stil de viață echilibrat pot să 

creeze un cadru favorabil pentru comunicarea beneficiilor tuturor produsele pe care le oferă 

stupul. De asemenea, pot fi create activități informative în maniere simple, ușor de înțeles de 

către copii și care să fie incluse în poveștile de seară care le sunt citite de părinți sau în jocuri 

atractive care să le fie puse la dispoziție într-o manieră interactivă. 

 

Promovarea online, în special în rândul persoanelor tinere, care folosesc acest mediu și 

care sunt deschise către produsele  și serviciile ce țin de sănătate, frumusețe, stil de viață 

sănătos, este o formă de promovare care trebuie să pornească de la informare și apoi să 

accentueze beneficiile produselor stupului. 

De asemenea, promovarea activității fitoterapeuților este o componentă importantă în 

acest lanț, întrucât soluțiile pe care aceștia le propun în domeniul păstrării și recâștigării 

sănătății sunt complete și eficiente, fără să aibă urmări negative viitoare și fără să solicite 

organismul să sintetizeze substanțe care nu îi sunt benefice. Fitoterapeuții sunt specialiști care 

au cunoștințele necesare pentru a recomanda diete și tratamente personalizate oricărei 

categorii de vârstă ar solicita acest lucru. 

Tot ei pot să promoveze stilul de viață sănătos care să includă consumul constant de 

miere, pentru ca tot mai multe persoane să se poată bucura de beneficiile sale bine cunoscute 

și dovedite de-a lungul timpului. 

 

Apicultura românească este dezvoltată din timpuri străvechi și, astfel, în țara noastră 

există premise privind încrederea consumatorilor în aceste produse și în beneficiile pe care ele 

le oferă. În acest fel, poate fi stimulată creșterea consumului de miere, în timp ce promovarea 

unui stil de viață sănătos, folosind produse interne, din surse de încredere, are potențialul de a 

sprijini agricultura pe termen lung. 
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5. Este nevoie de o campanie susținută de informare la nivel 

național privind compoziția mierii, a felul în care se prezintă 

și a modalităților în care se pot deosebi produsele naturale 

ale stupului de cele contrafăcute. 
 

 

 

De asemenea, este important ca producătorii să fie încurajați să promoveze tipul de 

produs ofertat, perioada de recoltare și de valabilitate, să fie prezenți prin ambalaje cu 

etichetări complete și corespunzătoare și să facă, astfel, diferența certă față de acele produse 

artificiale al căror conținut complex să fie clar menționat pe etichetă. 

Criteriul după care un consumator alege tipul de miere este cel legat de „curățenia 

produsuli”, de „eticheta curată” a acestuia, așadar reprezintă un mare plus ca toate informațiile 

de pe etichetă să fie reale și să ateste un produs tradițional, ideal chiar bio. 
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De asemenea, sugestia este ca fiecare tip de miere să fie însoțit de o mostra foarte mică 

pentru degustare, întrucât studiul sugerează și faptul că aroma1„ produsului este un criteriu 

important în alegerea sa. 

De asemenea, la locul de vânzare, consumatorului îi pot fi oferite mai multe informații 

despre multiplele tipuri de miere și de produse melifere, așa încât acesta să cunoască mai multe 

beneficii ale produselor pe care urmează să le achiziționeze. Așadar, un mini-catalog / ghid 

succint ar fi bine-venit și în aceste locuri. 

 

 
6. Expunerea și comercializarea produselor apicole ar trebui să fie mult 

mai largă și mai accesibilă pentru toate categoriile de consumatori 

direct interesați 
 

 

 

În acest sens, ar fi utilă crearea unei rețele naționale de puncte de desfacere a acestor 

produse melifere și prezența în aceste puncte a unor persoane foarte bune cunoscătoare ale 

produselor și care să dețină toate informațiile pe care să le transmită corect vizitatorilor și 

implicit consumatorilor. 

De asemenea, este ideal ca aceste magazine să fie poziționate foarte rapid și în zona 

online, întrucât numai astfel pot fi ofertate produse către o categorie mai largă de consumatori, 

fie ei din interiorul țării sau din afara ei. 

 
 
 

7. Există un context național favorabil produselor autohtone 
 

 

 

creat prin implicarea factorilor de la nivel decizional înalt, a producătorilor și a tuturor acelor 

persoane și asociații care se ocupă de realizarea de studii prin care să certifice conținutul special 

al produselor apicole. Un aport deosebit îl dețin echipele de specialiști din cadrul Facultății de 

Știința și Tehnologia Alimentelor, de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, 

Facultatea de Medicină etc. și al căror obiectiv ar putea să fie analiza și studiul componentelor 

deosebite pe care le conțin produsele apicole. 
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Un pas important îl reprezintă, de asemenea, punerea acestor studii la dispoziția celor 

care doresc să promoveze noi produse create pe baza celor apicole. 

Un astfel de exemplu îl 

reprezintă doi soți români care au 

creat un produs nou alimentar și au 

obținut brevetul de invenție pentru 

cel mai puternic antioxidant, având 

la bază mierea și alte produse ale 

stupului. Cei doi au dorit să 

analizeze proprietățile 

antibacteriene ale mierii autohtone 

și au făcut acest lucru comparând-o 

cu vestita miere de Manuka, prin 

teste realizate în diverse 

laboratoare din țară. Pentru că 

rezultatele au fost favorabile mierii 

românești, s-au adresat și unui 

centru de cercetare din afara țării, 

care a certificat faptul că mierea 

românească este mai puternică din 

punct de vedere antibiotic decât 

cea de Manuka – aceasta din urmă 

fiind cunoscută ca un etalon în acest sens. 
 

De fapt, renumele mierii din Noua Zeelandă este dat de un marketing substanțial, pe 

care statul neozeelandez îl sprijină, poziționând mierea de Manuka pe primul loc în lume din 

punct de vedere al proprietăților antibacteriere. 
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Iată că, de aici înainte, românii se pot mândri, pe bună dreptate, cu mierea românească, 

pentru că a fost deja dovedit faptul că este net superioară din acest punct de vedere celei 

importate, cu avantajul suplimentar că este mai accesibilă ca furnizare și preț. 

În plus, conceptul înțelepților conform căruia sănătatea noastră depinde, în cel mai 

mare grad, de alimentele provenite din arealul natural în care trăim, devine din ce în ce mai 

evident și demn de luat în seamă. 
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II. STUDIU PRIVIND CONSUMUL DE MIERE AL POPULAȚIEI 
 

 
Liliana Panaitescu*, Elena Coandă***) 

Universitatea Ovidius din Constanța**), Junior Group SRL 

 
 

 
Studiul a fost realizat în perioada decembrie 2019 – ianuarie 2020, pe un eșantion de 160 de 

persoane, cu vârste cuprinse între 18 și  55 de ani, în cadrul proiectului Înființarea pieței locale  a 

produselor apicole din Jurilovca, proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul 

Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, subMăsura 16.4 – Sprijin acordat pentru cooperare orizontală 

și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectorul agricol 

Introducere 
 

UE definește mierea ca fiind substanța naturală dulce, produsă de albinele Apis mellifera, din 

nectarul plantelor, pe care albinele îl colectează, transformă, combinându-l cu substanțe proprii 

specifice, îl depozitează și deshidratează, adună și lasă în faguri pentru a se macera și maturiza. 

Conform datelor oficiale, în Uniunea Europeană există, la ora actuală, peste 600.000 apicultori, 

17 milioane de stupi și sunt produse aprox. 250.000 tone de miere anual (și produsele aferente stupului, 

respectiv ceară, polen, lăptișor de matcă, propolis). 

În lume, țara cu cea mai mare producție anuală de miere este China, cu 502.614 tone anual. 

 
România, cu peste 20.000 tone de miere produse anual, se află printre primele țări mari 

producătoare de miere din UE, alături de Spania, Ungaria,  Germania. 

UE reprezintă cel mai mare importator mondial de miere, cu peste 200.000 tone importate 

anual (îndeosebi din China, Ucraina, Argentina și Mexic), exportând anual doar 20.000 tone de miere, cu 

precădere către Elveția, Arabia Saudită, Japonia, SUA și Canada. 

Cunoscând rolul apiculturii în economie, respectiv în agricultură, în securitatea alimentară, în 

conservarea biodiversității, UE acordă o importanță deosebită sectorului apicol. Astfel, în ultimul an, a 
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crescut cu 50% bugetul alocat programelor apicole, a fost interzisă utilizarea pesticidelor dăunătoare 

albinelor pe întreg teritoriul UE, au fost adoptate legi care să stopeze importul de miere contrafăcută. 

Cu un număr de 1.849.000 stupi înregistrați, România ocupă locul al doilea în UE, după Spania, 

care însumează 2.961.000 stupi. 

Apicultorii din UE, implicit apicultorii români, se confruntă cu prețuri de producție ridicate la 

miere, astfel că, în medie, 1 kg de miere importat de UE costă 2,23 euro, pe când 1 kg de miere exportat 

în afara UE costă 5,69 euro. 

Obiectivele cercetării 
 

Studiul își dorește să vină în sprijinul apicultorilor, pentru a identifica dacă populația adultă este 

sau nu interesată de consumul de miere, dacă este informată cu privire la beneficiile consumului de 

miere, și dacă mierea este un produs cerut pe piață, care merită investiții pe termen mediu și lung. 

 

Cu precădere studiul realizat vine în sprijinul obiectivelor proiectului Înființarea pieței locale a 

produselor apicole din Jurilovca, între care se numără: 

 creșterea 

competitivității producărilor 

primari printr-o mai bună 

integrare a acestora în 

lanțul agroalimentar prin 

creșterea valorii adăugate a 

produselor; 

 consolidarea 

conceptului  de  piață  locală  de 

produse apicole, având în 

vedere gradul de 

reprezentativitate al acestei 

activități  economice  la  nivelul 

Comunei Jurilovca; 

 valorificarea superioară a produselor apicultorilor locali prin organizarea de evenimente 

de promovare și achiziția de dispozitive care să asigure valoare adăugată produselor apicole; 

 încurajarea antreprenoriatului în mediul rural. 
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Material și metodă de cercetare 
 

Pentru realizarea obiectivelor proiectului, a fost conceput un instrument de cercetare/sondare 

sub formă de chestionar complex, cu întrebări închise cu răspuns multiplu. 

Au fost intervievate 160 de persoane cu vârsta cuprinsă între 18 și 55 de ani, media de vârstă 

fiind de 25,2 ani. 

 
 

Astfel, persoanelor intervievate le-a fost distribuit un chestionar cu următoarele întrebări: 
 
 

 
1.   Consumați miere? 

2. Cât de des consumați miere? 

3. Cunoașteti beneficiile consumului de miere? 

4. Știți câtă miere puteți consuma zilnic fără să vă facă rău? 

5. Știați că mierea adăugată în alimente/băuturi fierbinți iși pierde din proprietăți? 

6. Cunoașteți și alte produse ale stupului? 

7. Știați că mierea nu are termen de valabilitate? 

8. Cunoașteți producători de miere? 

9. De unde vă procurați mierea? 

10. După ce criterii alegeți să cumpărați acest produs? 

11. Enumerați  câteva  modalități  (în  opinia  dvs.)  de  promovare  și  comercializare  ale  acestui 

produs. 
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Rezultate și discuții 
 

 
Referitor la consumul de miere, un procent de 87,5 % dintre cei intervievați au răspuns afirmativ 

la întrebarea 1.Consumați miere?, iar un procent de doar 12,5 % nu consumă miere. 

 
 
 
 
 

1. Consumați miere? 

   Număr Procent 

 A. Da 140 87,5 

 B. Nu 20 12,5 

 
 
 
 

 

Consumați miere? 

 
 
 

13% 
 
 

 
consuma miere nu 

consuma miere 

87% 
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La întrebarea 2. Cât de des consumați miere? 

 
 18 % dintre repondenți au declarat că zilnic consumă miere, 

 33 % consumă miere o dată pe săptămână, 

 47 % consumă miere mai rar de o dată pe săptămână. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2. Cât de des consumați miere? 

   Număr Procent 

 A. Zilnic 29 18,125 

 B. O dată pe săptămână 53 33,125 

 C. Mai rar de o dată pe săptămână 75 46,875 

 D. Nu știu / nu răspund 3 1,875 

Cât de des consumați miere? 

 
2% 

 

18% 
 
 

O dată pe săptămână 

 

 
47% 

Mai rar de o dată pe
săptămână 

33% 

 
Nu raspund 
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La întrebarea 3. Cunoașteti beneficiile consumului de miere? 

 
 92 % dintre repondenți cunosc beneficiile consumului de miere, 

 numai 8 % nu cunosc beneficiile consumului de miere. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

3. Cunoașteti beneficiile consumului de miere? 

   Număr Procent 

 A. Da 145 90,625 

 B. Nu, absolut deloc 13 8,125 

 

Cunoașteți beneficiile consumului de miere? 

 

 
8% 

 
 
 
 

 
 

Nu, absolut deloc 
 
 
 
 

92% 



 

36 
 

Referitor la informația cu privire la cantitatea de miere care poate fi consumată zilnic, fără 

efecte negative asupra organismului, doar 31,25 % dintre cei intervievați cunosc acest aspect, iar un 

procent de 67,5 % nu cunosc răspunsul la această întrebare. 

 
 
 
 

 
4. Ș tiți câtă miere puteți consuma zilnic fără să vă facă rău? 

  Număr Procent 

A. Da 50 31,25 

B . Nu 108 67,5 

C . Nu știu / nu răspund 2 1,25 

 
 
 
 

 

Știți câtă miere puteți consuma zilnic fără să vă facă rău? 

 
1% 

 
 
 
 

31% 

 

 

Nu raspund 
 

68% 
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La întrebarea 5. Știați că mierea adăugată în alimente / băuturi fierbinți iși pierde din 

proprietăți?, un procent foarte mare de respondenți au răspuns afirmativ (78,125 %), iar un procent de 

21,25 % dintre respondenți nu cunosc acest aspect. 

 
 
 

 
5. Știați că mierea adăugată în alimente / băuturi fierbinți iși pierde din proprietăți? 

   Număr Procent 

 A. Da 125 78,125 

 B. Nu 34 21,25 

 C. Nu știu / nu răspund 1 0,625 

 
 
 
 

 

Știați că mierea adăugată în alimente / băuturi fierbinți 

își pierde din proprietăți? 
 

1% 
 
 

21% 
 
 

 

Nu raspund 
 
 

78% 
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La întrebarea 6. Cunoașteți și alte produse ale stupului?, peste 70,5 % dintre respondenți 

cunosc produse ale stupului, iar 13,75 % le și enumeră: 

propolis, laptișor de matcă, ceară, polen, păstură, fagure, căpăceală. 

 
Un procent de 26,5 % dintre cei intervievați nu cunosc produsele stupului. 

 
 
 
 

6. Cunoașteți și alte produse ale stupului? 

   Număr Procent 

 A. Da 113 70,625 

 A1. Vă rugăm enumerați 22 13,75 

 B. Nu 41 25,625 

 C. Nu știu / nu răspund 6 3,75 

 
 
 
 
 

 

Cunoașteți și alte produse ale stupului? 

 

 
4% 

 

 
26% 

 

Nu raspund 

 
70% 
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La întrebarea 7. Știați că mierea nu are termen de valabilitate?, 90 % dintre respondenți cunosc acest 

fapt, un procent de numai 10 % nu știu că mierea nu are termen de valabilitate. 

 
 
 
 
 

7. Ș tiați că mierea nu are termen de valabilitate? 

  Număr Procent 

A. Da 143 89,375 

B . Nu 17 10,625 

 
 
 
 

 

 

Știați că mierea nu are termen de valabilitate? 

 

 
10% 

 
 
 

 

 

 
 

 
90% 
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Referitor la întrebarea nr. 8. Cunoașteți producători de miere?, un  procent de 59,38 % dintre 

cei intervievați au declarat faptul că au cunoștințe printre producătorii de miere; dintre aceștia, un 

procent de 4,4 % au fost dispuși să enumere câțiva dintre producătorii cunoscuți (majoritatea din 

familie). 

39 % dintre respondenți nu cunosc producători de miere, 1,88 % nu știu / nu răspund. 
 
 
 
 
 

8. Cunoașteți producători de miere? 

   Număr Procent 

 A. Da 95 59,375 

 A1. Vă rugăm enumerați 7 4,375 

 B. Nu 62 38,75 

 C Nu știu / nu răspund 3 1,875 

 
 
 
 

 

Cunoașteți producători de miere? 
 

2% 

 Da 

 

59% Nu raspund 
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Din analiza răspunsurilor celor intervievați la întrebarea 9. De unde vă procurați miere?, se 

poate constata că 67,5 % își procură mierea direct de la producătorii locali, 13,8 % își procură mierea 

direct din piață, 14,4 % își procură mierea din supermarket. 

Un procent de 4,4 % nu știu/nu răspund la această întrebare. 
 
 
 
 
 
 

9. De unde vă procurați miere? 

   Număr Procent 

 A. Din supermarket 23 14,375 

 B. Direct de la producătorii locali 108 67,5 

 C. Direct din piață 22 13,75 

 D. Nu știu / nu răspund 7 4,375 

 
 
 
 

 

De unde vă procurați miere? 

4% 
14% 

14% Din Supermarket 

 
Direct de la producătorii
locali 

Direct din piață 

Nu știu/nu răspund 

68% 



 

42 
 

La întrebarea 10. După ce criterii alegeți să cumpărați acest produs?, 53,1% aleg să cumpere 

miere după gust și aromă, 30 % nu au un  criteriu  bine stabilit, 6,25 % aleg  mierea după numele 

brandului / producătorului și doar 4,375 % aleg mierea după preț. Un procent de 5,6 % dintre 

respondenți au alte criterii după care aleg să cumpere mierea. 

 

 

 
 
 
 

10. După ce criterii alegeți să cumpărați acest produs? 

  Număr Procent 

A . Nu am un criteriu 48 30 

B . După gust și aromă 85 53,125 

C . După preț 7 4,375 

D. După numele 

producătorului/brandului 

10 6,25 

E . Alte creterii (vă rugăm enumerați) 9 5,625 

F . Nu știu / nu răspund 1 0,625 

După ce criterii alegeți să cumpărați miere? 

 
1% 

 

6% 

6% 
Nu am un criteriu 

4%  După gust și aromă 
 

După pret 

După numele 
 

Alte creterii (vă rugăm
enumerați) 

Nu știu/nu răspund 
53% 
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La întrebarea 11. Enumerați câteva modalități (în opinia dv.) de promovare și comercializare 

ale acestui produs, intervievații au dat următoarele răspunsuri: 
 
 
 
 
 

 
Enumerați câteva modalități (în opinia dv.) de promovare și comercializare ale acestui produs 

 
Magazine de specialitate 

 
Panouri publicitare / Publicitate stradală 

Organizare de târguri Afișe 

On-line Fluturași publicitari 

Reclama Standuri 

Degustare INDAGRA 

Informarea cumparatorilor Asociații de producători, apicultori 

Piețe exclusive pentru miere Campanii privind beneficiile consumului de miere 

Promovare pe plan local Promovarea directă, din om în om 

Anunțuri publicitare Promovarea în școli și grădinițe, introducerea în meniul zilnic 

Promovare Promovarea ca produs ecologic 100 % 

Export Recomandări de consum cu privire la beneficii 

Etichetă Reclame în farmacii 

Magazine de desfacere Ajutor din partea statului 

Mostre Promovarea beneficiilor de consum si printre persoanele fără studii 

superioare 

Publicitate Prezentarea și informarea asupra activităților din stupină, plus 

beneficii, în școli și grădinițe 

Reclame TV Introducerea consumului de miere în școli, cel puțin o dată pe 

săptămână 

Prin rețete În supermarketuri, în raioane dedicate produselor stupului 

Retele de socializare Acțiuni în mall-uri 

Media Invitații în stupină 

Lecții la școală Obligarea supermarketurilor de a comercializa miere de la producatorii 

locali, cel puțin 10 % din vânzări 

Campanii în presă Promovare prin producere de hydromel („băutura zeilor”) 
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Concluzii 
 

Conform sondajului efectuat în perioada decembrie 2019 - ianuarie 2020, un procent destul de 

mare din populație, respectiv 87,5 % consumă miere, dar 46,8 % declară că acest consum are loc mai rar 

de o dată pe săptămână, deși 90,6 % cunosc beneficiile consumului de miere. 

Acest lucru ar putea fi determinat de faptul că 67,5 % nu cunosc câtă miere pot consuma zilnic 

fără să facă rău organismului. Totuși, 78,1 % știu că mierea adăugată în băuturi fierbinți își pierde din 

proprietăți, putând deveni chiar toxică procesată la temperaturi mai mari, iar 89,4 % știu că mierea nu 

are termen de valabilitate. 

Importanța consumului de miere este foarte bine ilustrată de răspunsurile la întrebările din 

chestionar, putând oferi producătorilor de miere răspunsuri la modul în care își pot orienta eforturile în 

creșterea afacerii cu miere. 

Mai mult de 70 % din respondenți (70,625 %) cunosc produsele stupului, putând enumera toate 

aceste produse (propolis, laptișor, ceară, polen, păstură, fagure, căpăceală). 

59,3 % cunosc producători de miere, însă doar 15,6 % își procură mierea de la membri ai familiei 

lor. 67,5 % din populație preferă să își procure mierea de la producătorii locali. 

Criteriile dominante după care consumatorii își aleg mierea sunt gustul și aroma (53,1 %). 

 
Printre cele mai des indicate modalități de promovare și comercializare ale mierii sunt 

evidențiate magazinele de specialitate, organizarea de târguri, vânzarea on-line, organizarea de piețe 

exclusive pentru miere, dar și obligarea supermarketurilor de a comercializa miere de la producatorii 

locali, în proporție de cel puțin 10 % din vânzări. 

 

Astfel, rezultatele studiului evidențiază că, prin calitățile sale nutritive, mierea este 

considerată un aliment de mare valoare în hrana oamenilor de toate vârstele și are utilizări largi 

în dietetică și terapeutică. 

 

Mierea este tot mai des întâlnită în alimentație sau ca medicament și are importante 

aplicații în alimentația pre- și post-operatorie, în pediatrie și în alte specialități medicale. 



 

 
  

Astăzi, apiterapia, adica tratarea diverselor afecțiuni cu produse apicole naturale sau 

combinații ale acestora, este o alternativă naturală a tratamentului medical, fundamentată 

științific prin nenumărate studii și experimente clinice. 

În ciuda evoluției tehnologice din ultimii ani, mierea este singurul produs din lume care 

nu a putut fi obținut în mod artificial. 

Acest fapt subliniază și mai mult valoarea curativă a mierii naturale și importanța 

existenței albinelor în lume, evidențiind cât de important este, de asemenea, sprijinul de care ar 

trebui să beneficieze apicultorii în activitatea lor. 

 

 

 
 
 
 
 
  


