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 Într-o emisiune a Radio România Actualităţi din data de 11 Iulie 2014, ora 13:46, dar şi în 

numeroase postări pe Internet, a apărut un articol incredibil prin amploarea şi capacitatea lui de 

dezinformare – „În Sălaj, mutaţiile genetice ale plantelor au omorât mii de familii de albine”. 

 Există un autor al articolului, reporterul Adrian Lungu, care afirmă că pentru prima oară în 

ultimul secol apicultorii se confruntă cu un fenomen neobişnuit – „mii de familii de albine au murit 

în acest an din cauza mutaţiilor genetice ale plantelor, iar producţia de miere este aproape 

inexistentă”.    De la început, reporterul consideră că fenomenul nu s-a mai întâmplat în ultimii 100 

de ani (două generaţii), fără să indice o sursă bibliografică, domnia sa neputând trăi în această 

perioadă pentru a prezenta asemenea fenomene din proprie experienţă. 

 Pentru lipsa mierii un interlocutor al reporterului, pe numele lui Ing. Ioan Dumitraş, explică 

la rându-i că „Plantele melifere de la care albinele colectează produsele apicole, respectiv miere, 

polen, au suferit unele mutaţii genetice. Planta s-a adaptat noilor condiţii de mediu, respectiv 

temperaturilor mai ridicate şi implicit nu mai produce nectar, ci produce mult polen”. Am încheiat 

citatul şi-mi permit, în calitatea mea de cercetător şi om de catedră, câteva comentarii: 

1. De ce oare a fost limitat fenomenul de inducere a mutaţiilor plantelor melifere 

numai la circumferinţa judeţului Sălaj şi de ce adaptarea este confundată cu 

mutaţiile genetice?  

2. Înţeleg că domnul Ing. Ioan Dumitraş este specialist în biologie moleculară şi a 

emis o nouă teorie ştiinţifică, şi anume cea referitoare la apariţia mutaţiilor la 

plantele melifere în condiţii de temperaturi mai ridicate... însă specialistul nostru 

nu ne spune nimic de mărimea temperaturilor în cauză. După cum comunică 

INM, în timpul înfloritului pomilor şi arbuştilor meliferi temperaturile au fost 

mai degrabă reduse decât ridicate, iar clima s-a caracterizat prin parametrii apă 

puţină, umiditate redusă în aer şi temperaturi reduse spre moderate.   

În ambele situaţii, apariţia unor mutaţii în masă ar fi fost şi este imposibilă. Ar fi fost normal 

ca specialistul citat să se identifice, să ne ofere o adresă pentru a lămuri, direct şi personal, o situaţie 

care, rămasă în această fază, devine periculoasă mai ales pentru crescătorii de albine. 

Se pune acum şi întrebarea dacă domnul Ing. Dumitraş ştie ce este o mutaţie şi mai ales una 

care să coordoneze formarea nectarului în flori? Cred ca nu... De aceea, deşi toate cărţile de 

specialitate sunt pline cu această definiţie, repet că o mutaţie este o modificare voită sau nevoită în 

patrimoniul de gene al unei plante, în cazul nostru al unor colective întregi, modificare care se 

transmite apoi generaţiilor următoare prin fenomenul înmulţirii. Modificarea afectează, deci, o parte 

a ADN-ului, cu efecte asupra funcţiunilor plantelor şi a fenotipului lor.  

Nu ne îndoim că există o genă sau cel puţin o secvenţă proteică care coordonează 

producerea cantităţii şi calităţii nectarului. Cercetarea internaţională în domeniul biologiei 
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moleculare nu a descoperit-o încă. În schimb, a fost descoperită gena P7, care îţi oferă posibilitatea 

să vorbeşti fără să gândeşti sau să  cânţi când altul plânge. 

Ferească Dumnezeu să fie aşa cum spune domnul Ing. Dumitraş. Mutaţia antinectar găsită 

de dânsul în plantele melifere, prin transmitere din generaţie în generaţie, ar face ca cel puţin în 

judeţul studiat (Sălaj), albinele şi apicultorii să dispară pentru totdeauna.  

Există, însă, o multitudine de factori care pot influenţa negativ formarea nectarului, factori 

care ţin de modificări climatice, dar nu de mutaţii şi nici măcar de modificări somatice.  

Nectarul este o materie primă pentru fabricarea mierii de către albine şi este o invenţie a 

naturii destinată ca, simultan cu culegerea de nectar, albina să transporte şi polenul necesar 

înmulţirii plantelor alogame. Fenomenul este atât de important încât dacă albina ar dispărea, în circa 

4 ani ar dispărea şi omul (citat adaptat după Einstein). 

Este de la sine înţeles că apariţia nectarului se corelează cu spargerea sacilor cu polen. Mai 

precizăm aici că abundenţa şi calitatea nectarului sunt însuşiri ereditare ale genelor naturale 

normale, şi nu ale mutantelor. Întreg procesul de elaborare a nectarului este coordonat genetic şi 

corelat cu factorii de mediu prin intermediul unor fitohormoni speciali. 

Albinele pot colecta nectarul cu o concentraţie de 8-76% zahăr (fructoză). Plantele pot 

produce şi în alte intervale, de regulă 3-96%. Cea mai bună eficacitate pentru albine o oferă nectarul 

cu 50% zahăr. Aici se află plantele melifere valoroase. Pe lângă zahăr, nectarul conţine proteine, 

vitamine, fitohormoni şi multe alte ingrediente valoroase.  

Factorii de mediu care influenţează pozitiv sau negativ producţia de nectar sunt: 

� răcirea bruscă (negativ); 

� ploile (negativ); 

� tipul de sol şi umiditatea lui (pozitiv); 

� lumina solară (pozitiv); 

� descărcările electrice (pozitiv); 

� ceaţa şi întunericul (negativ); 

� îngheţurile târzii (negativ); 

� vânturile uscate (negativ); 

� agrotehnica plantelor (pozitiv, când e bine efectuată) şi alţii. 

Niciunul dintre aceşti factori nu este mutagen şi nu va crea niciodată mutaţii , decât cel mult 

accidental şi nu mai mult de 1/10.000, adică în limitele lucrării naturii. 

Am scris acest material pentru ca măcar în zona ştiinţifică să nu pătrundă, în spaţiul public, 

informaţii false şi alarmiste. Cred că avem nevoie de o informare corectă a populaţiei şi nu de 

dezinformarea ei. 
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