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Scurta introducere privind cerintele despre apicultura eco-
logica 
 

In conformitate cu Regulamentul European (EC) 834/07*, Programul National Ecologic 
al SUA (NOP) si interpretarea CERES 
(Nota: deocamdata, acreditarea JAS nu acopera si apicultura) 
 
 
1. Ce inseamna apicultura ecologica: 
 

 Se desfasoara in areale nepoluate 
 Se folosesc materiale, metode si hrana naturala 
 Se evita folosirea de produse veterinare conventionale si pesticide  

 
2. Introducere: 
 

Regulile privind apicultura ecologica sunt clar definite in Reg. (CE) 889/08, in vreme ce NOP  
pana in prezent nu include aspecte specifice apiculturii. Certificatorii, insa, sunt autorizati sa 
certifice apicultorii in conformitate cu NOP adaptand, pentru apicultura, regulile generale NOP 
pentru cresterea animalelor. Pentru detalii supli-mentare, a se vedea Politica Ceres privind 
apicultura ecologica conform cu NOP. 
 
3. Zona de amplasare a stupinei: 
 

 Regulamentul (CE) 834/07 NOP 

Zona de pe o raza 
de 3 km in jurul 
stupilor 

Trebuie sa fie predominant 
acoperita de vegetatie naturala 
si/sau ecologica sau ferme cu un 
aport foarte scazut de inputuri; 
acest aspect este foarte relevant 
pentru culturile agri-cole vizitate 
de albine in vederea obtinerii 
hranei (fructe, rapita, etc) 

Trebuie sa fie certificata eco-
logic (fie ca teren agricol fie ca 
zona de colectare a plantelor 
spontane) 

Nu trebuie sa fie surse majore de poluare in aceasta zona (industrie, 
sosele, etc) 

Zona de suprave-
ghere pe o raza de 
3 km dincolo de 
zona de hranire 

Nu sunt cerinte Apicultorul trebuie sa evalueze 
si sa previna riscurile de con-
taminare 

 Zona trebuie sa aiba suficiente surse curate de polen, nectar si apa 
de baut 

 Aceste cerinte sunt valabile pentru toate ariile in care sunt amplasate 
stupine, inclusiv zonele de roire. 

 
 

4. Reproducerea: 
 

Stocul trebuie sa fie construit din colonii proprii sau ecologice, folosind ca metoda divizarea 
coloniei sau roirea; 
Coloniile cumparate de la apicultori conventionali trebuie sa parcurga o perioada de 
conversie de un an. 
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5. Stupii si celelalte materiale, igiena: 
 

 Stupii trebuie confectionati, in principal, din materiale naturale precum lemn brut 
nevopsit; 

 Uneltele, vasele si celelalte materiale folosite in managementul coloniilor, extractia 
mierii si operatiunile de dupa extractie trebuie sa fie corespunzatoare pentru industira 
alimentara si sa nu contina nici un fel de substante poluante; 

 Ceara trebuie sa provina dintr-un ciclu inchis, evitand riscul contaminarii cu cera ne-
ecologica ; 

 Stupii trebuie mentinuti curati iar extractia mierii si operatiunile de dupa extractie 
trebuie efectuate in conditii adecvate de igiena. 
 

6. Hranirea: 
 

Coloniile trebuie sa dispuna de cantitati suficiente de miere pentru iernare sau in timpul 
sezonului secetos 
Doar in cazul in care conditiile de mediu impun, hranirea artificiala este admisa; in acest caz 
se va folosi exclusiv zahar ecologic. 
 
7. Tratamentele veterinare: 
 

 Reglementarea UE NOP 

Prevenire Apicultorul trebuie sa previna imbolnavirile si atacul 
daunatorilor prin selectarea de rase rezistente, controlul 
puietului, schimbarea matcii, mentinerea ordinii si 
curateniei in stupina, etc. 

Pentru utilizarea pestici-
delor premise a se vedea: 

Anexa II la Reg. (CE) 
889/08 

§ 205.603 

Combaterea varozei Reg. 889, Art.25.6 permite 
folosirea acizilor formic, 
lactic, acetic si oxalic, 
precum si, mentolul, timolul, 
eucaliptolul, camforul 

Acidul formic (§205.603) 
Acidul lactic (considerat 
nesintetic) 

Rodenticide Rodenticidele sunt admise numai in capcane acoperite 

In cazul unor tratamente 
alopatice 

Coloniile trebuie separate si 
supuse unei noi perioade 
de conversie. In cazul 
utilizarii unor acaricide 
sintetice ceara trebuie 
inlocuita din nou. 

Coloniile trebuie separate si 
nu pot fi subiectul unor noi 
reconversii catre ecologic. 

 
8. Perioada de Conversie: 
 

Familiile trebuie sa parcurga un an de conversie 
In timpul acestei perioade de conversie ceara trebuie sa fie inlocuita cu ceara provenita din 
stupine ecologice certificate sau stocuri noi trebuiesc create din ceara de capaceala din fagurii 
noi. In tarile in care ceara de albine ecologica nu este disponibila pe piata, CERES poate 
acorda o autorizatie pentru folosirea de ceara conventionala, cu conditia ca: (a) testele de 
laborator sa dovedeasca lipsa reziduurilor de acaricide, (b) sa nu contina ceara parafinata si 
(c) sa existe suficiente dovezi ca ceara de albine ecologica nu este disponibila. 
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9. Managmentul Familiilor: 
 

Urmatoarele practici, cum ar fi: taierea aripilor la matca, folosirea repelentilor sintetici si 
distrugerea albinelor ca metoda a recoltarilor sunt interzise. 
Ramele cu puiet nu pot fi utilizate pentru extragerea mierii. 

 
10. Inregistrari, Trasabilitate si Etichetare: 
 

Apicultorul trebuie sa prezinte un Plan de Management Ecologic; 
Harta detaliata a stupinei si ale imprejurimilor trebuie prezentata; vegetatia dominanta, locul 
stupinei si eventualele surse de poluare trebuie marcate pe aceasta harta; 
Un registru trebuie sa fie condus la zi despre fiecare colonie in parte, inclusiv informatii legate 
de manipulare, inmultire, tratamente veterinare, productii si observatii speciale; 
Dupa recoltarea (extractia) si inainte de transportul sau depozitarea mierii sau altor produse 
apicole acestea trebuie etichetate corespunzator; etichetele trebuie sa cuprinda informatii cu 
privire la tipul si cantitatea produsului, data recoltarii, originea, statutul ecologic, denumirea 
organismului de certificare; 
Trebuie sa fie asigurata o trasabilitate cat mai avanasata. 
 
 
*Nota: In interiorul UE, Regulamentul trebuie aplicat in sensul sau strict. Produsele din tarile terte din 
afara UE sunt considerate “echivalente”. Va rugam sa consultati Pagina (site-ul) CERES pentru Politica  
Ceres Tari Terte, 4.1.1, care, combinat cu Regulamentul (CE) 834/07 si Regulamentul (CE) 889/08 si 
cu alte Politici CERES, alcatuiesc “standadrul CERES echivalent” 

! Va rugam sa fiti constienti ca acestea sunt doar selectii ale cerintelor esentiale din standardele ecologice, mai 
mult un fel de rezumat introductiv in cadrul acestora. Operatorul, desigur, trebuie sa studieze si sa respecte toate 
cerintele standardelor respective! 

 
 
 


