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Abstract: The controlled pollination of the horticultural plants is 

determining the obtaining of some important yield increases. Because of the 
increasing of the level of production costs, this paper is presenting the 
economical efficiency of the utilization of controlled pollination in horticultural 
crops.  
 

Apicultura prezintă o importanţă deosebită datorită valorii şi calităţii 
produselor oferite de către aceasta începând cu mierea de albine, polen, păstură, 
ceară şi terminând cu lăptişor de matcă şi venin de albine dar unul dintre cel mai 
importante beneficii aduse omului de către albine este polenizarea plantelor 
entomofile din flora spontană şi cultivată. 

Polenizarea făcută de către albine pentru culturile entomofile implică un 
spor de producţie ce poate să ia valori de la 30-50% la floarea soarelui, 50-60% la 
pomii fructiferi, 200-300% la bostănoase până la 200-400% la semincerii de 
sparcetă. Pe de altă parte, calitatea producţiei culturilor care beneficiază de acest 
serviciu este cu mult superioară sub aspectul mărimii fructelor şi calitatea 
acestora, capacităţii germinative a seminţelor şi compoziţiei lor.(11) 

În SUA în anul 1960 valoarea culturilor polenizate de către albine se situa 
în jurul cifrei de 4,5 miliarde de dolari iar valoarea producţiei de miere şi ceară 
este de doar 4,5 milioane de dolari, de 1000 de ori mai puţin decât valoarea 
culturilor la a căror polenizare contribuie. Trebuie menţionat faptul că este 
deosebit de dificil de determinat nivelul şi rezultatele influenţei polenizatorilor 
datorită multitudinii de specii polenizate (aprox. 3000 de specii), perioadei în care 
aceasta se realizează, nivelului producţiilor agricole, etc.(1) 

În 1993 Rod Gill, specialist la University of New England evaluează 
beneficiul polenizării pentru Australia la 1.2 miliarde $ iar în 2002 Jenny Gordon 
de la Centre for International Economics - Canberra afirmă că acest indicator se 
află la nivelul a 1.8 miliarde $.(7,8) 

Trebuie notat faptul că, în ţările cu o agricultură dezvoltată, se insistă pe 
conştientizarea agricultorilor cu privire la importanţa existenţei şi susţinerii 
familiilor de albine în perimetrul ariilor cultivate de ei şi vectorii care transmit 
elementele poluante către albine. De asemenea sunt prezentate măsurile care sunt 
şi trebuie luate de către organismele de stat şi federale cu privire la această 
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problemă pentru că monitorizarea apiculturii este într-adevăr o măsură de 
importanţă naţională.(4,5) 

Este foarte important de remarcat faptul că dacă în literatura apicolă 
românească este foarte rar tratată relaţia dintre apicultorul care realizează 
polenizarea şi beneficiarul acesteia, în literatura universală acest aspect este foarte 
detaliat cercetat datorită importanţei excepţionale pe care o prezintă. (6) 

În consecinţă, în cadrul relaţiilor prezentate trebuie să se cunoască şi în ţara 
noastră cel puţin elementele fundamentale care stau la baza acestei prestaţii. 

În practică reglementarea acesteia ia forma unui contract de polenizare care 
trebuie să cuprindă în primul rând prezentarea detaliată a părţilor mai sus 
menţionate cu toate datele care la caracterizează referitor la nume, forma de 
organizare juridică, adresă, posibilităţi de contact, instituţiile la care sunt 
înregistrate, cod fiscal, cont bancar, calitatea celor două părţi şi nivelul de 
calificare a apicultorului.(3) 

Obiectul contractului constă în polenizarea unei culturi specificate explicit, 
pentru a nu se crea confuzii, pentru a fi evitate anumite dispute legate de gradul de 
polenizare şi eficienţa acesteia, cât şi pentru a garanta implicarea apicultorului în 
a favoriza polenizarea speciei ţintă. 

Un element deosebit de important în cadrul acestei prestaţii îl reprezintă 
onorariul cuvenit alături de condiţiile de plată, termenele de plată, modul de 
executare şi valoarea la care s-a convenit. Acest aspect trebuie să fie bine 
argumentat deoarece nivelul onorariului şi celelalte aspecte legate de acesta sunt 
determinante pentru fermier şi pentru apicultor. În condiţiile în care onorariul este 
redus nu va exista interes pentru o astfel de activitate din partea apicultorului (fapt 
general valabil pentru apicultura românească). Pe de altă parte apicultorul trebuie 
să ofere horticultorului argumente reale privitoare la eficienţa economică a 
utilizării acestui factor de producţie şi avantajele acestuia pe termen mediu şi 
lung.(13) 

Horticultorul nu va apela la serviciile apicultorului dacă nu va fi pe deplin 
convins că polenizarea este destul de rentabilă pentru a-i plăti preţul cuvenit. 

Preţul polenizării este determinat şi de perioada în care se execută acesta 
deoarece în momentul în care se suprapune cu unele culesuri de producţie 
apicultorul va pune în balanţă eficienţa economică a polenizării şi cea a 
pastoralului de producţie. Mai mult decât atât, trebuie specificat faptul că la 
polenizarea anumitor culturi (ex. floarea soarelui pentru sămânţă) familiile de 
albine pierd o cantitate importantă de miere pentru consumul propriu care nu 
poate fi acoperită de capacitatea meliferă a mediului în care se află.(2) 

Nu trebuie totuşi trecută cu vederea şi posibilitatea obţinerii unei cantităţi 
de miere suplimentară de la unele culturi care beneficiază de polenizare (cum este 
cazul majorităţii pomilor fructiferi). 

Din aspectele prezentate anterior se poate deduce gradul de variabilitate a 
preţului polenizării şi importanţa cunoaşterii elementelor care-l determină. 

Acestea fiind cunoscute, anumite opinii care susţin necesitatea implicării statului 
prin stabilirea unui preţ fix, par a nu fi oportune pentru că în anumite condiţii, locuri şi 
momente ar fi dezavantajată una dintre părţi. 
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Termenul de executare a contractului are la rândul său o importanţă deosebită 
pentru că acesta trebuie să creeze premize pentru o polenizare optimă şi pe de altă parte să 
nu utilizeze inutil o parte din activitatea de producţie a stupinei. 

O caracteristică a acestui serviciu o constituie imposibilitatea stabilirii anticipate 
(cu exactitate) a momentului în care trebuie adusă stupina şi a perioadei de polenizare 
datorită variabilităţii factorilor climatici de la un an la altul. 

În consecinţă, va fi necesară realizarea unui precontract care să cuprindă anumite 
limite temporare şi valorice care apoi va fi întărit printr-un contract definitiv în preajma 
datei execuţiei. 

Alte clauze asupra cărora părţile trebuie să convină sunt legate de calitatea lucrării, 
garanţii pentru aceasta şi alte aspecte particulare care pot interveni la un moment dat. 

Un prim element constă în stabilirea densităţii optime necesare unei polenizări 
satisfăcătoare şi nivelului de dezvoltare a familiilor de albine care vor participa. O 
densitate scăzută poate avea aceleaşi efecte negative ca şi o dezvoltare redusă a coloniilor. 
Horticultorii experimentaţi din ţările în care polenizarea reprezintă un factor de producţie 
uzual, preferă o suplimentare a densităţii pentru a garanta un rezultat foarte bun.(14) 

Calitatea şi dezvoltarea familiilor de albine trebuie asigurate după un standard 
prestabilit cum ar fi „echivalent stup” sub aspectul numărului de rame cu albină şi 
numărului de rame cu puiet pentru a nu se da loc eventualelor interpretări. Acesta ar trebui 
să aibă valori dinamice în funcţie de perioada în care se realizează polenizarea şi de zona 
geografică de provenienţă a stupinei. 

Dacă nu toţi stupii corespund unităţii convenţionale se pot face transformări pentru 
a echivala familiile mai puternice sau mai slabe. La fel de importantă este stipularea 
dreptului horticultorului de a verifica, în prezenţa apicultorului, modului în care a fost 
respectat acest aspect. 

Amplasarea stupilor trebuie să respecte cerinţele horticultorilor dar să nu ducă la 
degradarea familiilor de albine şi să permită un transport facil. Şi horticultorul trebuie să 
ştie că degradarea familiilor de albine înseamnă reducerea numărului de indivizi care 
participă la polenizare. 

Este cunoscută importanţa administrării siropului de zahăr pentru creşterea 
frecvenţei de cercetare a florilor pentru că albinele au tendinţa de a aduce mai mult polen 
în stup deci vor vizita mai multe flori. De aceea părţile trebuie să convină asupra cantităţii 
de zahăr, frecvenţa administrării şi modului de plată.(9) 

Problema calităţii serviciului de polenizare prezintă anumite dificultăţi datorită 
imposibilităţii stabilirii gradului de realizare a unei polenizări optime şi în final a unui 
spor de producţie maxim, datorită variabilităţii celorlalţi factori de producţie implicaţi în 
întreţinerea culturii ţintă. Totuşi, se pleacă de la premiza că o polenizare optimă presupune 
creşteri importante de recoltă din punct de vedere calitativ şi cantitativ (cu valori 
cunoscute şi recunoscute), verificate de cercetarea ştiinţifică românească şi internaţională. 

Deci apicultorul răspunde asupra tuturor factorilor pe care-i poate coordona pentru 
o polenizare optimă. 

În compensaţie, obligaţiile beneficiarului cuprind: asigurarea transportul familiilor 
de albine (dacă s-a convenit acest aspect) şi spaţiul necesar amplasării acestora; 
aprovizionarea coloniilor cu apă, dacă nu există în perimetrul ariei de zbor al albinelor o 
sursă corespunzătoare şi informarea apicultorul despre eventualele tratamente chimice 
efectuate în zonă.(10) 

În plus acesta nu trebuie să aplice tratamente chimice toxice pentru albine înainte 
de amplasarea stupinei cu un număr de zile stabilit de comun acord şi în timpul perioadei 
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de polenizare; eventualele lucrări cu substanţe chimice să fie monitorizate de 
apicultor.(12) 

Horticultorul trebuie să ştie că odată cu executarea tratamentelor chimice nu vor fi 
ucise doar albinele care participă la polenizare ci şi albinele din zonă (pe vatră), albinele 
sălbatice şi alţi polenizatori naturali. 

Beneficiarul despăgubeşte apicultorul pentru toate daunele produse prin intoxicare, 
vandalism sau alte accidente cu o sumă negociată anterior sau stabilită de autorităţi.(10) 

Partea finală a contractului de polenizare cuprinde răspunderea contractuală în care 
sunt cuprinse clauzele uzuale prezente în orice contract de prestări de servicii cu privire la 
obligativitatea părţilor de a plăti despăgubiri în condiţiile în care nerespectării totale, 
parţiale sau executarea defectuoasă a vreuneia dintre clauzele contractuale. 

Prezentarea acestor elemente poate fi completate prin diferite acte normative şi 
cercetări ştiinţifice, dar este important de ştiut că serviciul de polenizare nu se poate 
desfăşura indiferent pentru că implică unele riscuri importante pe de o parte şi 
variabilitatea amintită anterior. 

CONCLUZII 
Atât apicultorul cât şi horticultorul trebuie să cunoască în detaliu 

rentabilitatea acestei activităţi în mod dinamic şi în particular la nivelul 
exploataţiei pe care o conduce. 

Condiţiile de executare a contractului de polenizare prezintă o anumită 
variabilitate sub aspect temporal şi valoric datorită condiţiilor climatice. 

Tariful polenizării trebuie să fie stabilit în funcţie de toate elementele care 
îl determină şi după o riguroasă informare asupra acestora. 

Aplicarea tratamentelor chimice dăunătoare albinelor exclude efectuarea 
acestui serviciu şi duce la decimarea tuturor polenizatorilor naturali. 

 Relaţia dintre cele două părţi trebuie să fie caracterizată printr-un strâns 
parteneriat bazat pe convingerea asupra importanţei apiculturii pentru dezvoltarea 
durabilă a horticulturii româneşti. 
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