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Apicultura organica si naturala –elemente cheie si 

diferentieri 

Apicultura organica in lume are diferite forme si metode 

de lucru. 

Pe continentele americane, reprezentativ este Dee 

Lusby si Oscar Perone, cu Permapicultura. Dee Lusby 

foloseste insa foita artificiala, Oscar Perone , nu. 

Apicultura lui Dee Lusby are specificul urmator: 

- lucreaza numai cu foita artificiala, de dimensiune 

4,9mm la care ii taie un colt inferior pentru a lasa 

coloniei spatiu de depunere a puietului de trantor 

- foitele artificiale le fac din ceara reciclata 

- aceasta ceara necesita decontaminare si prezinta 

metode pentru a realiza acest lucru 

- considera regresia dimensiunilor celulelor ca fiind 

principalul factor care trebuie luat in considerare pentru 

activarea instinctului igienic. 

- pentru ca are abordare strict fizica nu se incadreaza in 

grupa sistemelor de intretinere holistice, despre care 

vom vorbi in paginile urmatoare. 

Oscar Perone foloseste un tip de stup de mare 

capacitate, cu corpul nefragmentat. Lasa albinele sa 

construiasca singure fagurii si sa se dezvolte din faza de 

roi. Aceasta metoda nu are insa eficienta economica, 
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productia de miere fiind redusa, iar instinctual de roire 

accentuat. 

Pe continentul european, sunt diferite linii de apicultura 

organica si naturala: Bioland, Demeter, Naturland, etc.  

Dintre toate, Demeter, cea mai bine reprezentata in 

lume, are la baza principiile lui Rudolph Steiner, iar  ca 

directie obtinerea reginelor numai prin roire, folosirea 

stupilor cu zona de puiet nefragmentata, adica puietul 

intr-un singur corp, utilizarea numai a fagurilor naturali 

si a remediilor organice: acizi organici(oxalic, formic), 

uleiuri eterice, timol, etc. Linia Demeter este in mod 

special raspandita in Germania, Austria, Elvetia. 

In Romania, apicultura organica si naturala este 

deocamdata inca in faza de pionierat. Exista linii de 

apicultura ecologica, care nu au insa nimic in comun cu 

apicultura naturala. Ele folosesc fagurii artificiali si 

diferite substante in tratamente. 

Primii pasi au fost facuti  in momentul aparitiei primei 

carti de apicultura organica si naturala, Initiere si 

practica in apicultura organica si naturala. 

Specificul descris in aceasta carte este total diferit fata 

de metodele de apicultura organica si naturala din alte 

tari. Are la baza sistemul Maximus, care vine din start cu 

o noua abordare. Pentru a intelege acest sistem trebuie 

sa acceptam ca materia este guvernata de planuri 

superioare informationale care reprezinta tiparul 



acesteia. 

 

- este un sistem holistic 

- introduce conceptul de matrice(tipar) si determina 

cele 5 elemente care fac legatura dintre materie si 

fortele care o guverneaza. 

- integreaza matricea in activitatea coloniei, obtinand 

prin raportare totala la aceasta toate acele insusiri 

pozitive pe care stiinta le cauta si incearca sa le obtina 

prin diferite metode: vitalitate crescuta, productivitate 

crescuta, calitate maxima a produselor apicole. 

- extinde raportarea la matrice in selectia si cresterea 

matcilor, continand metode specifice pentru evaluarea 

starii/existentei matcii in nulceu 

- include metode specifice de analiza si evaluare a 

activitatii coloniei prin abordari ale matricei 

-include abordari terapeutice atat profilactice cat si de 

tratament folosind remedii specifice cu actiune integrala 

pe planurile subtile si materiale. 

 

Astfel: 

 

- include intretinerea coloniei de albine numai pe faguri 

naturali 

- exclude necesitatea reciclarii cerii si decontaminarii ei 

- pe langa regresia celulelor include si alti factori 

importanti in existenta dezvoltarii instinctului igienic 

- avand abordare holistica, raporteaza materia la fortele 



superioare care o guverneaza si contine principii si 

metode de lucru in acord cu acestea. 

 

 

 

 

Fagure natural cu celule de albine lucrătoare(orig.) 1 

 

                                                             
1  Fagure clădit într-o ramă cu şipcă pe mijloc. Observăm 

spaţiul liber dintre cei doi faguri, de-o parte şi de alta a 

şipcii. 

 



 

 

Fagure natural cu celule de albine lucrătoare  

clădit pe o ramă însârmată(orig.) 

 

Elemente  cheie specific sistemului Maximus: 

1. Are la baza stupul multietajat cu 8 rame/corp. 

La acest tip de stup se poate face delimitarea neta a 
cuibului fara sa folosim gratie Hanemann. Acest lucru 
este posibil de la sine, fara vreo interventie aparte, dupa 
cum urmeaza: 
Cuibul este format de primele doua corpuri, insumand 
in total 16 rame ME (cate 8 de fiecare) , echivalentul a 
12 rame Dadant. 

Fiecare corp are cele 2 rame laterale cu 
provizii(miere si pastura), iar cele 6 din mijloc cu puiet, 



astfel : in corpul 1 au numai puiet, iar in corpul doi puiet 
si o coronita variabila de miere, facand trecerea catre 
corpul 3 unde este numai miere 

Matca isi face astfel ciclul biologic sus si jos, avand 
destul spatiu pentru puiet respectiv 12 rame ME 
echivalentul a 9 rame Dadant. Trebuie subliniat faptul ca 
aceste rame au puiet pe minim 80% din suprafata lor, 
neexistand cazuri de dispunere haotica de miere, puiet, 
pastura, ca la stupii dadant de exemplu. 

Un spatiu pe cat de generos pe-atat de bine 
pozitionat intrucat respecta in totalitate instinctul 
milenar de dezvoltare pe verticala si pozitionare a 
elementelor principale (puiet, miere) in aceasta 
tendinta. Acesta este motivul pentru care nu vom gasi 
niciodata  miere in primul corp izolata in jumatatea de 
jos a ramei, cum se intampla la alte sisteme. 

Se incadreaza in limitele biologice de dezvoltare pe 
verticala si orizontala intr-un echilibru perfect. Tot ceea 
ce depaseste 8 rame pe orizontala aduce un deficit in 
dezvoltarea pe verticala, fapt care se va regasi in 
productia de miere, agresivitate, dezvoltare, roire, 
rezistenta la boli, etc. Abaterea de la starea de echilibru 
constituie primul factor de stres pentru colonie pe care 
omul il intretine fara sa-si dea seama. 

Facand o comparatie cu sistemul ME pe 10 rame  am 
dedus ca dezavantajul acestuia consta tocmai in 
contrazicerea legii echilibrului de dezvoltare  vertical – 
orizontala prin fortarea dezvoltarii pe orizontala in 
detrimentul dezvoltarii pe verticala. 



Daca privim un roi natural care tocmai si-a construit 
fagurii vedem ca exista un echilibru perfect in cele doua 
directii de dezvoltare , verticala si orizontala. 

Permite in acest fel extragerea mierii de la corpul 3 
in sus din rame in care nu a crescut puiet, fara sa avem 
nevoie sa cautam in cuib. Dealtfel, cuibul odata format 
nu mai umblam in el decat toamna la pregatirea pentru 
iarna. 

Sistemul modern de stuparit cu tipurile de lazi de 
diferite modele a contribuit din plin la incalcarea legii 
echilibrului dezvoltand o directie in detrimentul alteia( 
cea orizontala contra celei verticale). 

Incadrarea dimensiunilor fagurilor intr-un anume 
STAS este de asemenea un fenomen negativ datorita 
dimensiunilor prea mari la lungime fiind astfel pusi in 
situatia de a “manevra” colonia cu mijloace total 
improprii.  

In concluzie dezvoltand cuibul pe 2 corpuri avem: 12 
rame cu puiet ( echivalent 9 Dadant) si 4 rame de 
provizii ( echivalent 3 Dadant). Mai departe, corpurile 3, 
4, sunt destinate exclusiv stocarii mierii. Foarte rar, in 
cazuri extreme matca mai urca in corpul 3 sa depuna 
oua. Personal mi s-a intamplat la o singura familie pe o 
singura rama , un numar de 15- 20 de celule. Nu am 
folosit niciodata gratie Hanemann. 

Ca o privire de ansamblu acest sistem permite 
distribuirea corecta, etajata a puietului si proviziilor de 
jos in sus, si nu de la stanga la dreapta sau invers. Stiu ce 
inseamna sa ridic o rama Dadant care are de toate in ea, 
de la oua, larve ,miere, pastura, toate dispuse haotic, si 



sa extrag din astfel de rame. La acest sistem m-a 
fermecat acuratetea cu care colonia isi dispune puietul 
si proviziile , cat si modul cum isi conduce dezvoltarea. 

O conditie esentiala este sa inlocuim matcile la 2 ani, 
reusind astfel sa treaca singure din corpul 1 in corpul 2 
si invers fara sa mai fie nevoie sa inversam corpurile. 
O familie pe trei corpuri are 24 de rame, echivaland cu 
18 rame Dadant, iar pe 4 corpuri are 32 rame, 
echivalentul a 24 Dadant. 

 

2. Metodele de intretinere sunt raportate la 

necesitatile reale ale coloniei de albine. 

 In abordarea sistemului, se incepe pentru inceput 

cu faguri artificiali, dupa care se trece treptat la faguri 

naturali, urmand ca, in timp, sa se renunte total la 

fagurii artificiali si sa se lucreze numai pe faguri naturali. 

Timpul de lucru redus si eficienta maxima 

caracterizeaza specificul acestui sistem. In medie, 3-4 

interventii/colonie /an sunt necesare in primii ani, dupa 

care, in momentul trecerii totale pe faguri naturali, 2 

interventii pe an, primavara si toamna sunt mai mult 

decat suficiente.  

De asemenea, sistemul contine metode specifice de 

inmultire, prin care roii formati in timpul verii, pana 

toamna ajung colonii de productie care  in cazul 

conditiilor optime de secretie a nectarului, dau si 



productie de miere, pe langa faptul ca isi asigura singure 

rezervele de iernare. 

Avantajele acestor metode constau in: 

- Productivitatea crescuta 

- Scaderea frecventei roitului 

Iernarea se realizeaza cu folie pe toata suprafata 

cuibului, si fundul total descoperit. Coloniile de 

productie nu au nevoie de manopere suplimentare de 

restrangere. Singurul tratament, selective, odata ce este 

atins un anumit nivel, se va face doar cu acid oxalic, 

dupa metoda de mai jos. 

Momentan eu am atins acest nivel, si anul acesta de 

exemplu, nu am efectuat nici un tratament la coloniile  



 

Metoda de iernare a roilor cu folie şi fundul 

descoperit(orig.) 

 

de albine. Am cateva videoclipuri interesante despre 

acest lucru aici: 
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        Efectuarea tratamentului cu acid oxalic 
 
       Ca ultima operatiune de control a varoozei aplic 
toamna intre 15- 20 octombrie un tratament cu acid 
oxalic. Daca prin cele doua masuri prezentate anterior 
reusesc mentinerea infestarii la un anumit nivel, cu 
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acest tratament procedez la eliminarea parazitilor 
existenti cu o eficacitate de peste 90% dupa cum spun 
cartile, dar care atinge 100% din experientele mele. 
         Pentru aplicarea tratamentului sunt 3 conditii 
esentiale: sa nu mai existe puiet in familii 
sa se efectueze seara cand temperaturile sunt peste 12 
grade, a doua zi albinele avand nevoie obligatoriu de 
zbor de curatire se efectueaza o singura data 
         Contrar celor ce se scriu in carti, niciodata nu se 
aplica tratamenul cu acid oxalic cand colonia se afla in 
ghem sau cand nu avem premisa in ziua urmatoare a 
existentei temperaturilor care permit zborul de curatire. 
Asta daca nu vrem sa asistam la disparitia matcilor si 
depopularea coloniilor in cel mai scurt timp dupa 
aplicare. 
          Aplicarea se face pregatind o solutie dupa 
urmatoarea reteta : 

35 grame acid oxalic cristale 
200 grame zahar  
Apa. 

         Incalzesc 500 ml apa cu zaharul pana se dizolva 
complet, adaug acidul oxalic dupa care completez cu 
apa  pana ajung la cantitatea de 1 l de solutie. Aceasta 
cantitate ajunge pentru 20 de familii. 
          Aplicarea o fac cu seringa , prin stropire pe 
intervalele dintre rame dupa ce in prealabil departez 
ramele una de alta cautand sa acopar o suprafata cat 
mai mare de albina. In functie de puterea familiei, la 5 
rame administrez  40 ml solutie, la 6 rame administrez 
50 ml solutie. Toata treaba nu  trebuie sa dureze mai 



mult de 1 minut ,dupa care pun capacul si nu mai umblu 
o saptamana. Intre timp ma uit sub site si observ ca cel 
mai mare numar de paraziti cade in primele doua zile. 
            Nu am pierdut pana acum nici o matca si nici o 
familie in urma acestui tratament. 
            Dupa stropire se formeaza aerosoli care 
actioneaza asupra paduchilor cu o eficacitate de 
nedescris. Imi amintesc cum in primul an cand am 
inceput aplicarea de acid oxalic dupa tratament 
jumatate din albine mi-a disparut, iar sub site erau 
paduchii dispusi in gramezi. 
           Pe langa eliminarea parazitilor un efect deosebit 
consta in eliminarea albinelor intepate care oricum nu 
ar rezista peste iarna.Cu cat infestarea este mai mare, 
cu atat in urma tratamentului corect efectuat dispar mai 
multe albine.Din fericire, la mine de-a lungul anilor 
coloniile s-au imputernicit, ceea ce imi arata ca varooza 
nu mai constituie o problema acuta. 
           Reusesc in acest fel sa produc o miere de calitate 
net superioara, cu atat mai mult cu cat tratamentul cu 
acid oxalic nu lasa urme. Toxicitatea se manifesta pe 
moment prin concentratia ridicata de substanta activa ( 
respectiv acid oxalic), si nu prin substanta activa in sine. 
Se stie ca mierea contine cantitati variabile de acid 
oxalic in functie de sortiment, iar in urma unui 
tratament de acest gen remanentele sunt total 
neglijabile, in cantitati de zeci, sute de ori mai mici decat 
cantitatea care se gaseste in mod normal intr-un 
kilogram de  miere. 



           In prezent am in lucru o noua metoda de 
tratament antivaroa ale carei rezultate le voi prezenta la 
momentul potrivit. 
 

3. Selectia si cresterea reproducatorilor 

Apicultura de performanta nu se poate face fara 

utilizarea materialului genetic de calitate. In acest sens, 

am elaborat metode de crestere si selectie atat pentru 

matci, cat pentru trantori.  

Cel mai important lucru este ca aceste metode nu sunt 

utilizate separat, ci in relatie cu celelalte metode de 

intretinere.  

Aici si nucleul de imperechere joaca un rol deosebit de 

important, urmatoarele caracteristici fiind esentiale: 

- să poată fi format cu uşurinţă; 

- să asigure flexibilitate maximă în operaţiunile 
desfăşurate: găsirea mătcii, plantarea botcii; 

- să ofere minicoloniei pe care o adăposteşte  
posibilitatea de a-şi asigura singură hrana, în 
cazul în care condiţiile de mediu sunt optime 
secreţiei de nectar; 

- să  nu se poată depopula (dacă totuşi se 
întâmplă, să se repopuleze apoi prin mijloace 
proprii), fără să recurgem la albinele din 
coloniile de producţie; 

- să poată fi integrat cu uşurinţă în coloniile de 
bază toamna şi format cu aceeaşi uşurinţă 
primăvara; 



- să fie capabil să susţină o populaţie optimă 
numeric; 

- să nu reprezinte pentru colonie un element 
de risc, contribuind la scăderea vitalitaţii şi 
creând condiţii pentru apariţia diferitelor 
boli. 

 

In acest sens am elaborat modele de nuclei de 

imperechere care sa indeplineasca toate aceste calitati. 

4. Gestionarea factorilor si situatiilor de risc. 

Metode de analiza a prezentei matcii in colonie, fara sa 

ridicam ramele de puiet. 

Acestea este in linii mari specificul sistemului de lucru 

elaborat de mine, pe care l-am denumit Sistemul 

Maximus. 

In detaliu, precum si  multe alte noutati in plus puteti 

gasi in cele aproape 400 pagini ale cartii “ Initiere si 

practica in apicultura organica si naturala”. 
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