
 
 

 
 

 

Calitatea, siguranța și valorificarea produselor stupului  în alimentație și 

sănătate 

 

1. Scurta descriere 

 

a. Analiza de calitate și autenticitatea produselor stupului  (miere, polen, propolis, 

lăptișor de matcă, păstură, larve de albine (apilarnil – larve de trântor).  

b. Managementul calității produselor stupului. 

c. Siguranța alimentară a acestora (lipsa de contaminanți de orice natură) 

produselor pentru consumul uman reprezintă o cerință esențială pentru industria 

apicolă dar și pentru operatorii din domeniul suplimentelor alimentare, în 

condițiile în care atât piața internă cât și cea externă manifestă  un interes crescut 

față de consumul acestor produse alimentare. 

d. Implementarea de tehnologii (biotehnologii) moderne în condiționarea și 

procesarea materiilor prime apicole.  

e. Valorificarea produselor stupului în diferite formule de alimente / suplimente 

alimentare cu valoare nutritivă ridicată și rol funcțional care să asigure calitatea, 

inocuitatea, securitatea și siguranța alimentară a produselor. 

 

2. Personal care se poate implica 

 

- Cercetători științifici biologi, biochimiști, chimiști, farmaciști interesați în 

dezvoltarea cercetărilor privitoare la calitatea, siguranța alimentară a mierii și a 

celorlalte produse ale stupului 

- Ingineri tehnologi, biotehnologi, ingineri industrie alimentară,  

- Tehnicieni industrie alimentară, laboranți 

 

3. Infrastructura necesara si existenta 

 

a. Laboratoare de: analize fizico-chimice pentru calitatea si autenticitatea 

produselor (spectrofotometrie, cromatografie lichidă– HPLC, HPLC-MS, 

HPLC – MS/MS, gaz-cromatografie, ¹³C-RMN, microscopie, SPME analiza 

aromelor, analiza automată aminoacizi, FTIR spectroscopie, pH-

metru/conductometru etc.), laborator microbiologie (contaminare  microbiană), 

laborator analiză reziduuri (antibiotice, pesticide, contaminanti, metale grele 

(cromatografie lichidă– HPLC, HPLC-MS, HPLC – MS/MS, gaz-

cromatografie, SAA, etc.) 



 
 

 
 

b. Statie pilot pentru prelucrarea de produse pe baza de miere și alte produse ale 

stupului (extractoare, omogenizatoare etc.) 

 

4. Etape și activități necesare 

a. Studii privind realizarea unor produse alimentare pe baza de 

miere și alte produse ale stupului / alte resurse naturale - plante 

medicinale, aromatice și tehnice ecologice 

b. Cercetari privind  cerințele de calitate si de siguranta alimentara 

a unor  sortimente de miere ecologica româneasca în vederea 

selectării unor vectori eficienti pentru realizarea unor produse 

alimentare. 

c. Studii privind compatibilitatea de asociere a unor sortimente de 

miere cu diferite resurse naturale certificate ecologic 

(caracterizarea unor specii de plante medicinale, aromatice, 

tehnice, a unor uleiuri volatile și/ sau grase extrase din plante, 

obtinute din culturi ecologice).  

d. Cercetari privind raportul optim de asociere a unor sortimente de 

miere ecologică cu  alte produse naturale certificate ecologic. 

e. Realizarea unor formule de produse alimentare pe bază de miere 

ecologică și/sau alte produse ale stupului (polen, propolis, 

păstură, lăptișor de matcă) prin asociere cu diferite specii si 

extracte vegetale (uleiuri volatile) sau uleiuri grase obtinute din 

culturi ecologice de plante medicinale, aromatice si/ sau tehnice 

f. Realizarea de produse alimentare în fază pilot. Introducerea in 

producție  ( Transferul tehnologic) către operator. 

  

5. Beneficii pentru industrie 

Pentru operatorii din industria alimentară sau pentru industria apicolă, obținerea prin 

transfer de cunoștiințe din cercetare contribuie semnificativ la: 

a. Cunoașterea cerințelor actuale privitoare la calitatea și siguranța mierii și 

produselor apicole folosite în alimentație și sănătate (Codex Alimentarius, 

Directiva mierii 2001/110/EC, HACCP, Bună Practică în Apicultură); 

b. Îmbunătățirea tehnologiilor de procesare, condiționare a alimentelor sau a 

suplimentelor alimentare ce au în compoziția lor produse ale stupului; 

c. Creșterea competitivității operatorilor din domeniul alimentar în principal a 

celor ce aplică în mod concret noi tehnologii sau rezultate ale cercetării sau 

tehnologii indutriale relevante; 

 



 
 

 
 

  

 


