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Abstract. Quality and biological value of bee products depends largely on the 

maintenance conditions of bee families. Our research was conducted to determine the 
micro- and macroelements content, and heavy metals in the composition of pollen.  

It was established that the composition of pollen dry mass is 85.89- 93.06% 
absolutely dry 82.68 - 86.90%, initial water is 6.94 - 14.11%, hygroscopic 2.90- 6.98% 
total from 13.10 to 19.54% . 

It revealed that the total amount of studied elements in pollen composition is from 
53.2 to 95.1 mg / kg, of which Mn from 11.1 to 29.6 mg / kg, Cr 0.5 - 0.9 mg / kg, Co 1.0 
mg / kg, Zn from 28.6 to 47.3 mg / kg, Cu 9.7 to 16.4 mg / kg. 
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It was found that in  the composition of pollen macroelements consist 11,810.2 to 
15,140.4 mg / kg, of which Ca from 1480 to 3304.6 mg / kg, Mg 652.8 to 1532.8 mg / kg, Fe 
49.8-190, 3 mg / kg, K 3450-6750 mg / kg, Na 29.4 to 61.0 mg / kg, P2O5 4117-7680 mg / kg.  

It was established that in the composition of the pollen heavy metals consist from 
41.34 to 50.08 mg / kg, of which Pb 0.23 to 0.68 mg / kg, Cd from 0.07 to 0.12 mg / kg. 
The amount of micro, and macroelements and heavy metals in pollen is not identical and 
depend largely on their origin and period of collection. The richest in micro-and 
macroelements is pollen collected during spring. 

Key words: pollen, micro-, macroelements, heavy metals. 
 

INTRODUCERE 
Calitatea şi valoarea biologică a produselor apicole depinde în mare măsură de 

condiţiile de întreţinere a familiilor de albine, tratamentele aplicate, zonele de colectare, 
alegerea vetrei şi amplasarea stupilor, alimentaţia albinelor, particularităţile prelucrării de 
către albine, tehnologia de recoltare a produselor apicole, stocare şi ambalare, precum şi de 
calitatea mediului.  

Polenul este un produs biologic foarte valoros, datorită componenţilor săi reprezintă 
hrana proteică şi vitaminică de bază a albinelor, punând la dispoziţia acestora şi sărurile 
minerale necesare. Compoziţia chimică a polenului variază foarte mult în funcţie de 
provenienţă, zonă geografică, modul de recoltare, precum de durata şi condiţiile de păstrare. 

Substanţele minerale din polen sunt foarte preţioase, unele sunt componente ale 
aminoacizilor, fosfolipidelor şi altele ale coenzimelor. Cea mai mare parte dintre ele servesc în 
timpul metamorfozei albinei la formarea învelişului său chitinos (Mărghitaş L., 1997).  

Polenul se găseşte pe anterele staminelor, sub formă de pulbere ori praf, grăuncioare 
de diferite forme, mărime şi culoare, care diferă de la o specie la alta şi reprezintă celula 
masculă a florii. 

Mărimea grăunciorului de polen variază între 10 şi 50 de microni, cu limite maxime 
până 200 de microni la polenul de la curcubitacee (Lazăr Şt., Vornicu O.C., 2007). 

Albinele colectează polenul cu ajutorul organelor bucale, picioarelor şi perişorilor de 
pe corpul lor. Rolul principal îl au picioarele care posedă o serie de dispozitive adaptate ce 
permit curăţarea întregii suprafeţe a corpului de polenul cu care se acoperă în timpul 
culesului, participând şi la confecţionarea ghemotoacelor de polen pe care le aduce în stup. 

Conform datelor lui Вахонона Т. (1995), familia de albine poate colecta 35-55 kg de 
polen pe perioadă sezonului activ, sau în medie 1 kg pe zi. Cu ajutorul colectorului de 
polen se poate aduna 100-200 g polen pe zi, iar pe perioadă sezonului –2-4 kg de la o 
familie de albine, fără a influenţa asupra productivităţii şi dezvoltării ei. 

Unii autori (Гасанов А.Р., Кодиев А.К., 2007) propun pretutindeni de efectuat un 
monitoring cu utilizarea albinelor ca bioindicatori a curăţeniei mediului ambiant. Tocmai 
insectele sunt mai sensibile la schimbarea condiţiilor climaterice şi ecologice a localităţii. 
Albinele, jucând rolul de un filtru biologic, colectând producţia de pe o mulţime de plante 
melifere şi polenifere, capabile să ne dea  nouă un prognoz despre bunăstarea localităţii la 
conţinerea sărurilor metalelor grele, nitraţilor, pesticidelor şi altor substanţe nocive.  

Din toate produsele apicole mierea este cel mai ecologi pur product, iar propolisul, 
polenul, păstura - cele mai poluante cu metale grele. Polenul şi propolisul pot servi ca 
indicatori obiectivi stării ecologice a mediului ambiant şi poluării lui cu metale grele 
(Лебедев В.И., Мурашова Е.А., 2005) 

Pe parcursul mai multor ani s-au efectuat cercetări în domeniul studiului compoziţiei 
chimice a produselor apicole (Eremia N., Dabija T., 2007).  S-a stabilit că cantitatea totală 
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a microelementelor studiate în produsele apicole  variază între 1,53  mg/kg (miere) şi 89,49 
mg/kg (propolis) (Eremia N., Dabija T., Mihailova Iu., 2008) 

Cercetările noastre au fost efectuate în scopul determinării conţinutului micro-, 
macroelementelor şi prezenţa metalelor grele în componenţa polenului.  

 
MATERIAL SI METODА  

Pentru îndeplinirea scopului pus, ca obiect al investigaţiilor au servit familiile de 
albine de la stupina didactico-experimentală a facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii, 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova, la care au fost instalate colectoare de polen. 

Pe parcursul sezonului activ s-au  luat mostre de polen şi păstură pentru determinarea 
conţinutului micro-, macroelementlor şi metalelor grele. 

Conţinutul de micro-, macroelementelor şi prezenţa metalelor grele s-au determinat 
prin metoda spectroscopiei atomice în laboratorul Spectroscopie atomică al Institutului de 
Chimie al A.Ş.M.  

Datele obţinute au fost prelucrate prin metoda variaţiilor statistice, după Меркурьева 
Е.К. (1970) cu utilizarea programelor calculatorului Microsoft Office (Microsoft Excel).  

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Rezultatele cercetărilor au demonstrat că în polenul colectat de albine substanţa 
uscată constituie 85,89-93,06%, iar absolut uscată – 82,68-86,90 %. 

Cantitatea apei iniţiale în ghemotoacele de polen este  în medie de 6,94 -14,11 %,  
higroscopice corespunzător – 2,9 - 6,98 % şi apei totale – 13,10-19,54 %. 

Polenul colectat de albine este o sursă bogată de substanţe biologic active, printre 
care sunt micro-, macroelementele şi metalele grele.  

Microelementele în polen variază cantitativ şi calitativ. Activitatea biologică a 
multor microelemente este legată de faptul că ele acţionează sinergic cu enzimele şi 
vitaminele. Fierul întră în compoziţia enzimelor respiratorii, zincul în compoziţia 
fermenţilor, care participă  la metabolismul glucidic şi proteic. 

Rezultatele cercetărilor au demonstrat că, cantitatea totală a microelementelor studiate în 
polenul colectat pe parcursul sezonului activ, variază între 53,2 până la 95,1 mg/kg.  

În rezultatul determinării conţinutului mediu de microelemente în componenţa 
polenului colectat pe parcursul sezonului activ s-a constatat că într-o cantitate redusă se 
menţine cromul - 0,64 mg/kg cu variaţia între 0,5 şi 0,9 mg/kg şi cobaltul - 1,0 mg/kg 
(tabelul 1). În cantităţi majore se conţine zinc - 37,82 mg/kg cu extremităţile între 28,6 şi 
47,3 mg/kg şi mangan (11,1 - 29,6 mg/kg).  

Tabelul 1 
Conţinutul microelementelor  în polenul colectat pe parcursul sezonului activ, mg/kg 

Denumirea elementelor xSX ±  Limite 
Mangan (Mn) 20,92 ± 7,82 11,1 -  29,6 
Crom (Cr) 0,64 ± 0,19 0,5 -  0,9 
Cobalt (Co) 1,0 ± 0,00 1,0 -  1,0 
Zinc (Zn) 37,82 ± 7,22 28,6 -  47,3 
Cupru (Cu) 12,86 ± 2,43 9,7 -  16,4 
Cantitatea totală a microelementelor 73,24 53,2 -  95,1 
 

Din toate microelementele studiate de noi cea mai mare pondere în componenţa 
polenului o are zincul (51,64 %), manganul (28,56 %) şi cuprul (17,56 %). O pondere  mai 
redusă o are cobaltul (0,87 %) şi cromul (1,37 %). 
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Cantitatea totală a macroelementelor pe parcursul sezonului activ a variat între 
11810,2 şi  15140,4 mg/kg. 

S-a constatat că în componenţa polenului colectat pe parcursul sezonului activ din 
macroelemente cel mai mult se conţine fosfaţii (P2O5), în medie, 5587,6 mg/kg, cu variaţia 
4117-7680 mg/kg, potasiu (3450-6750 mg/kg) şi calciu (1480-3304,6 mg/kg), (tabelul 2).  

În cantităţi mai reduse a fost depistat sodiu 29,4-61,0 mg/kg. Din cantitatea totală de 
macroelemente studiate de noi potasiu constituie 35,75 %, fosfaţi 40,79 %, calciu 15,18 %, 
magneziu 7,18 %, fierul 0,77 % şi sodiul 0,33 %. 

Tabelul 2 
Conţinutul macroelementelor  în polenul colectat pe parcursul sezonului activ, mg/kg 

Denumirea elementelor xSX ±  Limite 
Calciu (Ca2+) 2079,64 ± 743,44 1480 - 3304,6 
Magneziu (Mg2+) 983,16 ± 376,65 652,8 - 1532,8 
Fier (Fe) 105,78 ± 52,81 49,8 - 190,3 
Potasiu (K+) 4898,0 ± 1599,62 3450 - 6750 
Sodiu (Na+) 45,32 ± 11,53 29,4 - 61,0 
Fosfaţi (P2O5) 5587,6 ± 1351,26 4117 - 7680 
Cantitatea totală a macroelementelor 13699,5 11810,2 -15140,4 

 
Cantitatea totală a metalelor grele în polenul colectat pe parcursul sezonului activ a 

variat de la 41,34 până 64,46 mg/kg (tabelul 3).  
Dintre metalele grele în componenţa polenului şi păsturii au fost evidenţiat zincul, 

care se conţine, în mediu 37,82 mg/kg  şi 33,80 mg/kg respectiv. 
Tabelul 3 

Cantitatea metalelor grele în polen şi păstură, mg/kg* 
Polen Metale grele 

xSX ±  Limite Păstură 

Plumb (Pb) 0,49 ± 0,69 0,23 – 0,68 0,50 
Cadmiu (Cd) 0,07 ± 0,019 0,07 – 0,12 0,07 
Cupru (Cu) 12,86 ± 2, 43 9,70 – 16,40 10,50 
Zinc (Zn) 37,82 ± 7,22  28,60 – 47,30 33,80 

Cantitatea metalelor grele 51,24 41,34 – 64,46 44,87 
* Mostrele colectate şi uscate la t-650C 

 
În componenţa polenului şi păsturii cuprul se conţine, în medie 12,86 mg/kg şi 10,50 

mg/kg, plumbul -  0,49 mg/ kg şi 0,50 mg/kg, iar cadmiul 0,07 mg/kg. 
Din cantitatea totală a metalelor grele cea mai mare pondere revine zincului 73,81 %, 

cuprului 25,09 %, plumbului 0,96 %. Ponderea cadmiului din cantitatea totală în 
componenţa polenului constituie 0,14 %, iar în păstură 0,16 %. 

Aşadar, cantitatea de micro-, macroelemente şi metale grele în ghemotoacele de 
polen nu este identică şi în mare măsură depinde de provenienţa lor şi perioada colectării. 

CONCLUZII 
1. S-a stabilit că în componenţa polenului masa uscată constituie 85,89-93,06 %, absolut 

uscată 82,68-86,90 %, apa iniţială 6,94-14,11 %, higroscopică 2,90-6,98 %, totală 
13,10-19,54 %. 

2. S-a relevat că cantitatea totală a microelementelor studiate în componenţa polenului 
constituie 53,2-95,1 mg/kg, dintre care Mn 11,1-29,6 mg/kg, Cr 0,5-0,9 mg/kg, Co 1,0 
mg/kg, Zn 28,6-47,3 mg/kg, Cu 9,7-16,4 mg/kg. 
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3. S-a constatat că în componenţa polenului macroelementele constituie 11810,2-15140,4 mg/kg, 
dintre care Ca  1480-3304,6 mg/kg, Mg 652,8-1532,8 mg/kg, Fe 49,8-190,3 mg/kg, K 3450-
6750 mg/kg, Na 29,4-61,0 mg/kg şi P2O5 4117-7680 mg/kg. 

4. S-a stabilit că în componenţa polenului metalele grele constituie 41,34-64,46 mg/kg, 
dintre care Pb 0,23-0,68 mg/kg, Cd 0,07-0,12 mg/kg. 

5. Cantitatea de micro-, macroelemente şi metale grele în ghemotoacele de polen nu este 
identică şi în mare măsură depinde de provenienţa lor şi perioada colectării. Cel mai 
bogat în micro- şi macroelemente este polenul colectat în perioada de primăvară.  
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Abstract. The paper includes a comprehensive study on the three basic breeds 
(Romanian Black and White Spotted, Romanian Spotted, and Brown cows) exploited in 
private farms from the eastern part of country. Were studied 5033 cows distributed in 43 
private farms, from the most representative ones from the eastern area, Iaşi, Bacău, 
Botoşani, Suceava, Vaslui and Vrancea counties. 

Where have ensured operational conditions close to the optimal management, breed 
cows from BNR, BR and Brown responded with similar productive performance close to 
real genetic potential. In this way are highlighted average performance over 7000 kg or 
even over 9000 kg milk from some farms with biological material of high genetic value 
and with high tehnological performance operating system. 

Key words: cows, milk production, private farms  
 


