
Apicultura - arta de a crește albine
Cum poți deveni apicultor?

Apicultura este o activitate care poate fi practicată aproape
de oricine. Nu este necesar să fii proprietarul unui teren pentru

a practica apicultura. Nu trebuie să alocați foarte mult timp.

Pe timpul verii este suficient să vizitați stupina o dată pe
săptămână, iar iarna cam o dată pe lună.  Nu trebuie să cheltuiți

foarte mult. Aveți nevoie de câțiva stupi, costumul de protecție
și câteva unelte apicole.

Regulile de bază ale apiculturii sunt ușor de stăpânit.
Apicultura vă ajută să vă creșteți stima de șine prin faptul că

puteți obține profit de pe urma albinelor fără a fi nevoiți să
investiți sume exagerat de mari.

Mierea de albine este un produs care poate fi comercializat la
nivel local, regional, național și chiar internațional fără a fi

nevoie de măsuri speciale de depozitare.

Ce trebuie să știe un apicultor începător?

Înainte de a transforma apicultură într-o sursă de venit sau un hobby, trebuie să știți că albinele înțeapă. Pentru majoritatea oamenilor înțepătura de albină nu 
este una foarte periculoasă- poate provoca o durere mai mare sau mai mică și un oarecare disconfort. Pentru unii însă,  înțepătura de albină se poate dovedi a fi 
letală deoarece persoană respectivă poate intra în șoc anafilactic. De obicei există o serie de indicatori care arată dacă o persoană este alergică la albine sau nu. 
Orice apicultor trebuie să știe care este ciclul de viață al fiecărui tip de albină din stup. Acest lucru îl ajută să înțeleagă problemele cu care se confruntă stupul 
și să își dea seamă când albinele sale sunt pe cale să roiască. Roitul este un proces natural al oricărui stup, așa că trebuie să înțelegi și să știi cum funcționează 
ciclul de viață al unei mătci pentru a putea pune în aplicare diversele tehnici anti-roit existențe. 
De obicei se pornește cu un număr limitat de stupi (2-3 bucăți), iar pe măsură ce stuparul începător capătă experiență și stupina va crește numeric și calitativ.

Ce este apicultura? 

Apicultura este o ramură a zootehniei care studiază biologia și tehnologia 
creșterii și exploatării albinelor, în scopul obținerii de producții apicole 
ridicate și a sporirii producției de semințe la plantele agricole entomofile 
(plantele la care polenizarea se face prin intermediul insectelor). Prin 
practicarea apicultuii se obțin diverse produse cum ar fi  miere, polen, 
păstură, ceară și propolis. 



Bolile albinelor
 
Albinele suferă și ele de diverse boli. Un apicultor trebuie să le cunoască și să le identifice la timp pentru a le putea trata. Cele mai importante boli sunt Loca 
Americană și Loca Europeană. Acesta boală este destul de greu de identificat de către apicultori și mulți dintre ei când se confruntă cu o epidemie de Loca nu știu 
exact ce se întâmplă. Dacă un apicultor nu face nimic pentru a trata indivizii infectați, atunci aceștia îi vor îmbolnăvi și pe cei sănătoși. Cel mai important lucru 
este recunoașterea simptomelor bolii. Este foarte important să faceți deosebirea dintre un puiet bolnav și unul sănătos. Totuși nu va îngrijorați, aceste boli nu mai 
sunt atât de larg răspândite cum erau în trecut.

Varoa este o altă boală întâlnită în fiecare stup. Este foarte important să cunoașteți ciclul de viață al albinelor pentru a aplică diferitele tratamente. Monitorizarea 
este foarte importantă pentru a vedea dacă tratamentul aplicat are rezultate.

Echipamentul pentru un începător

Costum: acesta este cel mai important 
din echipamentul necesar unui 
apicultor. Costumul trebuie să 
aibă manșetele elastice și vălul și 
pălăria detașabile. Asigurați-vă că 
pantalonii sunt băgați în șosete 
pentru a împiedica pătrunderea 
albinelor. Mănușile de cauciuc sunt 
destul de bune. Dar nici un tip de 
mănușă nu oferă protecție maximă 
împotriva înțepăturilor. Mănușile 
îngreunează destul activitățile pe care 
le desfășurați și în anumite situații 
veți fi nevoit să la dați jos.

Afumător: cumpărați unul de calitate 
pe care să îl puteți manevră ușor.

Lăzi pentru stupi: înainte de a lua 
o decizie pe care s-ar putea să o 
regretați încercați mai multe tipuri 
de lăzi și vedeți care vă este mai la 
îndemână. La oră actuală majoritatea 
lăzilor sunt confecționate din lemn de 
brad. 

Totuși în ultima vreme au început să 
se utilizeze și alte materiale. Ar fi bine 
că la început să vă faceți singuri lăzile 
pentru a va familiariza cu părțile lor 
componente. Lăzile pot fi construite 
destul de ușor dacă aveți un minumum 
de unelte de tâmplărie și un pic de 
pricepere.
Alte unelte necesare: nu ar trebui să 
vă lipsescă nici dalta apicolă, cleștele 
apicol, cuțitul de decăpăcit, ridicătorul 
de rame, peria apicolă, scaunul apicol, 
lada de lucru, suportul de rame, 
extractorul și strecurătoarea pentru 
filtrat mierea.

Știați că?

Asociația Crescătorilor de Albine din 
România organizează prin Institutul de 
Cercetare Dezvoltare pentru Apicultură 
SA și filiale județene autorizate, cursuri 

de calificare în meseria de “Apicultor” 
avizate de Autoritatea Națională pentru 

Calificări - www.anc.gov.ro.
Pentru regiunea noastră cel mai bun tip 

de albină este Apis Melifera Carpatica.

Albinele lucrătoare comunică între 
ele prin dansuri. În acest fel își 

semnalizează una alteia poziționarea 
surselor de hrană și potențialele 

pericole.

Temperatura joacă un rol esențial în 
dinamica populației din stup. Albinele 

vor zbura doar când temperatura medie 
zilnică depășește 12 grade Celsius, 

viteza vântului nu este mai mare de 34 
km/h și nu plouă. Iarna, albinele stau 

în stup sub formă de ciorchine pentru a 
încălzi regina și pe ele însele.


