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În România, datorită condiţiilor pedoclimatice și a bazei melifere favorabile, a tradiţiei istorice de pe
vremea dacilor și, de ce nu, a facilităţilor economice apărute odată cu aderarea României la Uniunea
E-mail

Europeană, apicultura s-a dezvoltat într-un ritm accelerat.
Foarte mulți români au devenit stupari din pasiune, din dragoste pentru albine și, având în vedere că

(1 Vot)

îngrijirea familiilor de albine este plăcută, recreativă, îți pune probleme de interpretare pentru
administrarea corectă a familiilor de albine, iar această îndeletnicire poate fi practicată atât de cei din

24/01/2017 23:34

Apicultură din generaţie în generaţie - Lumea Satului

2 of 7

http://www.lumeasatului.ro/articole-revista/2401-apicultura-din-generatie...

Alți români au devenit stupari de conjunctură datorită fondurilor europene promise pe diverse măsuri și
crezând că apicultura le va aduce profituri imediate și cu muncă puțină. Aceștia fie că deja au dispărut,
fie vor dispărea sau „se vor lumina“ și vor îndrăgi apicultura rămânând apicultori adevărați, acceptând
această meserie și cu bune și cu rele.
Din nefericire, în ultimii ani apicultura, la fel ca și întreaga agricultură, a înregistrat pierderi economice
importante și un slab interes din partea celor care conduc destinele acestei țări, aceasta
suprapunându-se peste obținerea unor culesuri melifere de producție slabe conjugate și cu depopulări
masive ale familiilor de albine.
Organizarea și înzestrarea unei activități apicole comportă eforturi de documentare și materiale mari și
îndelungate ce se întind pe durata a câțiva ani buni, ceea ce ar impune ca această activitate să fie
menținută de mai multe generații: străbunici, bunici, copii și nepoți.
Exemple de astfel de familii de români la care activitatea apicolă se întinde pe mai multe generații ar fi
multe și spre exemplificare voi aminti de familia Hanganu a cărei istorie o cunosc mai îndeaproape.
Străbunicul, preotul Vasile Hanganu, inițial cu stupi primitivi, bunicul, ing. Constantin Hanganu, cu stupi
sistematici pe care îi realiza în făbricuța proprie și care a fost promotorul înființării uneia dintre primele
asociații naționale apicole din România, tatăl, Florin Hanganu, un mare erudit în apicultură și, în fine,
fiica, Francisca Hanganu (Balind), actuala continuatoare a activității apicole.
Crucial pentru a obține o astfel de continuare a activității apicole de familiile este educația copiilor în
spiritul îndrăgirii acestei frumoase activități. Această educație se poate face în familie dar și de școli,
asociații apicole și de autoritățile statului.
Printre activitățile educaționale apicole se pot aminti amenajarea de stupine școlare, organizarea de
concursuri pe teme apicole la târgurile apicole pentru tineri, întâlniri naționale și internaționale pentru
tineri ș.a.m.d.
Un exemplu de acest tip de educație este participarea a trei tineri români prahoveni, copii de apicultori,
la cea de-a șasea ÎNTÂLNIRE INTERNAȚIONALĂ a TINERILOR APICULTORI din SLOVACIA în
perioada 9-12 iulie, în localitatea Banska Bystrica.
Cei trei elevi, Mihai Gabriel Militaru, elev în clasa a VIII-a la Școala Gimnazială Gura Vitioarei, Ioana
Dobre, elevă în clasa a IX-a la Colegiul Național „Nichita Stănescu“ Ploiești și Andrei Stanciu, elev în
clasa a VIII-a la Școala Gimnazială „Moise Vasilescu“ Teișani, au participat la competiții pe teme
apicole, pe echipe și individual. Echipa României a obținut locul 10 (din 20 echipe ), iar la individual
Mihai Gabriel Militaru a obținut locul 16 (din 58 de participanți).
De amintit că promotoarea participării la această competiție a fost Federația Asociațiilor Apicole din
România ROMAPIS care a organizat în perioada 15-17.04.2015, la Izvorani, stagiul de pregătire și
preselecție a echipei române de elevi, iar aceștia au fost conduși și îndrumați în Slovacia de ing. Ion
Mirea și ing. Adrian Enescu
Pentru a avea idee de amploarea manifestării iată țările participante cu delegații de tineri apicultori:
Albania, Anglia, Austria, Belarus, Cehia, Danemarca, Germania, Irlanda, Izrael, Kazastan, Liban,
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Acțiunile de genul celei din Slovacia pot crea un interes deosebit mai ales în rândul tinerilor din familii
cu activități apicole, formându-i pentru ca la momentul oportun să preia ștafeta bătrânilor apicultori și să
le ducă munca cu succes mai departe.
Cred că ar fi salutară o acțiune de acest gen cu etape la niveluri județene, național și internațional. Invit
asociațiile apicole să ia în considerare o astfel de acțiune.
Prof. univ. dr. ing. Petre IORDACHE
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