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Având în vedere dependența noastră față de insectele  polenizatoare în ceea ce privește 
biodiversitatea și securitatea alimentară la nivel mondial, scăderea drastică a populațiilor de albine 
sălbatice și domestice, înregistrate în ultimii ani în Europa și America de Nord, este alarmantă. 

Numarul albinelor domestice a scăzut brusc, de exemplu, cu 25% în Europa, între anii 1985 și 2005.  
Acest declin al albinelor a condus la apariția conceptului de "criză a polenizării" globală – o situație 
în care serviciile de polenizare oferite de către albine au devenit limitate, situație care la rândul său, 
poate determina  deteriorarea culturilor prin scăderea randamentului și calității acestora.

Cercetările științifice arată că diversitatea speciilor de albine sălbatice este extrem de importantă 
pentru a asigura o producție agricolă durabilă.

Astfel, nu ne putem baza numai pe o singură specie – albinele melifere domestice - pentru 
polenizare. Este esențială, de asemenea, o diversitate a speciilor de albine sălbatice, pentru a ne 
asigura hrana din farfurie din fiecare zi.

Studii științifice realizate recent au arătat că agricultura modernă la scară industrială este implicată 
în declinul albinelor și a serviciilor de polenizare care deservesc culturile noastre și florile sălbatice.

Creșterea continuă a fertilizanților, a erbicidelor și insecticidelor aplicate, coroborat cu impactul lor 
sinergic negativ asupra sănătății albinelor (Johnston et al. 2014, Tirado et al. 2013) și distrugerea 
habitatelor naturale și semi-naturale la nivel zonal, de fermă și peisagistic – reprezintă factori majori 
ai scăderii numărului de albine.

Mai mult, acest model al agriculturii moderne la scală industrială reprezintă, de asemenea, cauza 
problemelor privind creșterea rezistenței dăunătorilor și a buruienilor, scăderea fertilității solului și la 
creșterea retenției de apă din sol, duce la contaminarea apelor subterane, la creșterea consumului 
de energie și emisii de CO2, precum și la scăderea rezilienței și creșterea vulnerabilității la 
schimbările climatice. În plus, datorită acestei paradigme, fermierii au devenit tot mai dependenți de 
semințe și produse chimice furnizate de companiile multinaționale.

Acestea sunt doar câteva exemple ale efectelor negative rezultate din practicile curente ale 
agriculturii la scară industrială. Ca și alternativă, un model bazat pe metode agricole ecologice ar 
putea asigura producția de hrană și ar conduce la evitarea efectelor negative subliniate mai sus.

Studiile științifice aduse în discuție în acest raport arată că punerea în aplicare a agriculturii 
ecologice este fezabilă și că aceasta este de fapt singura soluție la problemele tot mai mari care 
sunt asociate cu agricultura la scară industrială.

Agricultura ecologică, care include și unele metode ale agriculturii organice, promovează 
biodiversitatea pe terenurile agricole și sprijină restaurarea habitatelor semi-naturale în cadrul 
fermelor – ca zone de compensare ecologice pentru albine și alte specii sălbatice. Agricultura 
ecologică nu se bazează pe utilizarea pesticidelor chimice sintetice și a erbicidelor și, prin aceasta, 
protejează albinele de efectele toxice ale acestor substanțe agrochimice.
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Privire de ansamblu cu privire la conținutul acestui raport
Partea introductivă a acestui raport subliniază importanța albinelor pentru securitatea 
alimentară la nivel mondial. Aceasta este urmată de un capitol ce descrie factorii care 
cauzează declinul albinelor. 

Următorul capitol vorbește despre modul în care metodele agricole și peisajele agricole 
afectează albinele. De asemenea, sunt făcute recomandări, bazate pe studii științifice care 
tratează protejarea și restabilirea populațiilor de albine din Europa. 

Capitolul final oferă o analiză a literaturii științifice cu privire la modalitățile ecologice de a 
ține sub control dăunatorii.

Cele aduse în discuție pot oferi mijloacele necesare pentru a elimina utilizarea pesticidelor 
sintetice chimice din agricultura la scară industrială. Cercetările științifice, împreună cu 
practicile agricole ecologice existente, confirmă faptul că nu avem nevoie de pesticide 
pentru a combate dăunătorii care trăiesc în culturile pe care le plantăm.

Pentru a ilustra practica agriculturii ecologice, Greenpeace a produs o serie de studii 
de caz în format video. Acestea înfățișează unele experiențe ale fermierilor, oamenilor 
de știință și institutelor de cercetare, precum și companiilor, și arată că tehnicile agricole 
ecologice sunt practicate cu succes în Europa.

Aceste studii de caz sunt de asemenea  aduse în discuție pe scurt, pe parcursul acestui 
raport. 

Printre exemplele aduse se află unele ferme de bumbac din Spania care folosesc pentru 
controlul dăunătorilor sporirea populațiilor de insecte-inamic natural al dăunătorilor, soluție 
folosită și de către cultivatorii de trandafiri și piper din Olanda.

Alte exemple includ culturile de acoperire în podgoriile din Franța, iar în Olanda   plantarea 
benzilor de flori în jurul culturilor de cartof, benzi care atrag insecte-inamic natural ale 
afidelor.

Acest raport arată în mod clar că soluțiile agricole – pentru a asigura supraviețuirea 
diversității albinelor sălbatice din Europa și a salva albinele domestice – sunt zugrăvite în 
conceptul de "Agricultură ecologică".

Agricultura ecologică are scopul de a conserva ecosistemele importante și funcțiile lor, 
susținând astfel populațiile de albine sălbatice și a serviciilor de polenizare  pe care acestea 
ni le oferă.

Agricultura ecologică asigură alimentele sănătoase pentru viața de zi cu zi, protejând 
în același timp solul, apa și clima. În plus, aceasta promovează biodiversitatea și nu 
contaminează mediul înconjurător cu chimicale sau organisme modificate genetic. 

Agricultura ecologică folosește ca și metode controlul dăunătorilor  în mod ecologic și 
mijloace naturale pentru fertilizarea solului. Aceasta utilizează rotația culturilor și a culturilor 
de acoperire, plantarea de soiuri rezistente și policultura și promovează dezvoltarea 
continuă a cunoștințelor științifice.
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MOVING TOWARDS ECOLOGICAL FARMING

Datorită lucrărilor 
de amploare 
din ultimul timp, 
fermierii pot 
beneficia acum 
de rețete precise 
pentru amestecuri 
de semințe și 
de metode de 
gestionare a 
spațiilor naturale 
care vizează în 
mod specific 
combaterea 
dăunătorilor 
și optimizarea 
beneficiilor 
aferente, 
minimizând în 
același timp 
posibilele efecte 
negative.

– Wäckers (2012)

Albinele în peisajele agricole – ce spune știința?
Agricultura ecologică favorizează albinele: cercetările arată că agricultura organică 
favorizează prin ea însăși diversitatea și abundența albinelor. 

• Practica agriculturii organice în culturile arabile îmbunătățește creșterea plantelor 
erbacee sălbatice cu flori în interiorul terenurilor și la marginile de teren, fapt care la 
rândul său – sprijină diversitatea și abundența albinelor sălbatice.

• Gestionarea într-un mod organic al pajiștilor destinate pășunării îmbunătățește 
acoperirea solului și diversitatea plantelor erbacee sălbatice cu flori, fapt care, de 
asemenea, favorizează albinele.

• Fânețele tradiționale gestionate în mod organic reprezintă habitate foarte importante 
pentru albinele sălbatice, furnizând resurse florale bogate. În plus, declinul bondarilor în 
Europa s-a descoperit a fi strâns legat de împuținarea fânețelor tradiționale.  

Pentru a asigura condiții favorabile albinelor, este nevoie de habitate naturale 
și seminaturale:  Prezența habitatelor naturale și seminaturale de înaltă calitate – de 
exemplu, zone împădurite, garduri vii și răzoare cu plante erbacee – în cadrul fermelor și 
al peisajelor agricole este esențială pentru supraviețuirea albinelor sălbatice. Albinele au 
nevoie de un astfel de habitat pentru iernare, asigurarea locurilor de cuibărit și găsirea 
hranei, oferită de polenul și nectarul florilor sălbatice. Studiile științifice arată că extinderea 
suprafeței habitatelor seminaturale la ferme și în peisajele agricole favorizează diversitatea 
și abundența albinelor sălbatice. Dimpotrivă, terenurile fermelor gestionate intensiv, după 
modelul industrial, care constau de obicei în monoculturi la scară largă cu puține habitate 
seminaturale, prezintă cea mai redusă diversitate și cea mai mică abundență de albine, 
ceea ce reprezintă un puternic motiv de îngrijorare: peisajele caracterizate de ferme de 
tip intensiv-industrial nu oferă condițiile necesare albinelor sălbatice și nu beneficiază de 
serviciile pe care le aduc acestea prin polenizare. 

Se poate face agricultură fără pesticide chimice sintetice, folosindu-se 
metode ecologice de combatere a dăunătorilor: În agricultura ecologică nu se 
utilizează pesticide chimice de sinteză, ci se iau măsuri de încurajare a mecanismelor 
ecologice de combatere a dăunătorilor. Printre ele se regăsesc favorizarea insectelor 
– inamic natural ai acestora, precum gărgărița, insectele din familia Chrysopidae, 
anumite coleoptere, păianjenii și parazitoizii care atacă dăunătorii culturilor. Unele 
studii științifice arată că inamicii naturali pot să elimine complet insectele dăunătoare 
recoltelor, reprezentând astfel un mijloc natural de combatere.

De asemenea, studiile științifice arată că diversitatea și abundența acestor inamici 
naturali sunt mai mari în fermele organice. Peisajele agricole mai eterogene și mai 
variate, formate din parcele mici și dintr-un mozaic de habitate seminaturale, oferă 
condiții prielnice unui număr mai mare de inamici naturali și prezintă cel mai ridicat 
potențial de combatere a dăunătorilor pe căi naturale. În schimb, peisajele agricole 
simplificate, cu puține habitate seminaturale, caracteristice agriculturii industriale 
intensive, nu sunt prielnice inamicilor naturali. În plus, utilizarea pesticidelor chimice de 
sinteză poate să provoace moartea acestor specii benefice.

Expresia „diversitate agrobiologică funcțională” (FAB) se referă la acele elemente ale 
biodiverității care, la nivelul terenurilor agricole sau al întregului peisaj, oferă servicii 
ecosistemice care susțin o producție agricolă durabilă și care, de asemenea, pot să 
aducă beneficii mediului la nivel regional și global, precum și oamenilor în ansamblu 
(ELN-FAB 2012). Este un concept pe deplin compatibil cu cel al agriculturii ecologice. 
FAB folosește strategii fundamentate științific și este un concept ce poate fi încorporat 
în sistemele agriculturii organice și durabile. Printre soluțiile FAB puse cu succes în 
practică se numără realizarea unor amestecuri de semințe de flori sălbatice care se 
plantează de-a lungul culturilor sau în mijlocul acestora pentru a oferi resursele florale 
de polen și nectar necesare albinelor. Au fost realizate, de asemenea, amestecuri de 
semințe concepute să favorizeze inamicii naturali ai dăunătorilor, care se plantează 
de-a lungul culturilor.
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Concluzii: Căi de urmat pentru a ajuta albinele și a practica 
agricultura ecologică
Pornind de la rezultatele studiilor științifice discutate în acest raport și în rapoartele 
anterioare realizate de Greenpeace pe tema albinelor, se pot formula următoarele 
recomandări, care pot ajuta la protejarea și creșterea populațiilor de albine din peisajele 
agricole, precum și la asigurarea polenizării adecvate a culturilor și a florilor sălbatice: 

1. Eliminarea progresivă a tuturor pesticidelor chimice (erbicide, insecticide 
și fungicide), în toată Europa, prin practicarea pe scară largă a agriculturii 
ecologice. Pesticidele ucid și dăunează albinelor, inamicilor naturali ai dăunătorilor și 
altor forme de viață sălbatică, putând fi periculoase chair și pentru sănătatea umană. 
Utilizarea erbicidelor în agricultura industrială conduce la diminuarea resurselor florale 
aflate la dispoziția albinelor pe terenurile arabile și pe răzoare, iar folosirea erbicidelor și 
a îngrășămintelor minerale pe pășuni duce la sărăcirea acestora în resursele florale de 
care beneficiază albinele. Soluția acestor probleme constă în practicarea agriculturii 
ecologice, în care nu se folosesc substanțe chimice de sinteză, pesticide și erbicide.

2. Conservarea habitatelor. Conservarea habitatelor naturale și seminaturale 
din cadrul peisajelor agricole și de pretutindeni este esențială pentru asigurarea 
biodiversității sălbatice, inclusiv a albinelor indigene și a inamicilor naturali ai 
dăunătorilor. Pierderea mai multor habitate ar pune în pericol aceste specii benefice 
pentru agricultură, precum și alte forme de viață sălbatică.

3. Refacerea habitatelor seminaturale de la ferme (în cadrul programelor 
agroecologice – PAE), în vederea  asigurării resurselor florale și a locurilor de 
cuibărit necesare albinelor. Cercetările arată că extinderea suprafeței habitatelor 
seminaturale de la ferme este crucială pentru refacerea populațiilor de albine sălbatice 
și pentru menținerea la cote maxime a procesului de polenizare a culturilor și a plantelor 
sălbatice. Se estimează că, la fiecare creștere cu 10% a suprafeței habitatelor de înaltă 
calitate prielnice albinelor dintr-un anumit peisaj, abundența și diversitatea speciilor de 
albine sălbatice pot crește în medie cu 37% (Kennedy et al., 2013).    

Conservarea și refacerea habitatului seminatural pe terenurile agricole și în jurul 
acestora reprezintă un mod esențial de a asigura o mare diversitate de plante 
sălbatice cu flori, care oferă albinelor atât hrană, cât și locuri de cuibărit și de iernat. 
Răzoarele cu plante ierboase, pârloagele, pășunile seminaturale, gardurile vii și 
pădurile s-au dovedit a fi habitate importante pentru albinele sălbatice și domestice. 
Fânețele exploatate tradițional, care se cosesc târziu, asigură mai multe resurse florale 
pentru albine, iar unele suprafețe mici pot fi lăsate necosite pentru a le oferi un refugiu. 
Practicile agricole în care se folosesc parcele de dimensiuni mai mici, separate de 
habitate seminaturale diversificate, sunt esențiale pentru asigurarea unor peisaje 
favorabile albinelor. Pentru ca eficacitatea habitatelor seminaturale să se extindă la 
toate peisajele agricole, va fi necesară interconectarea acestora la o scară mai largă, 
în vederea maximizării beneficiilor lor pentru albine și pentru biodiversitatea vieții 
sălbatice. Dar pentru ca peste peisajele agricole să se suprapună zone de conservare 
ecologică este nevoie ca fermierii, autoritățile de reglementare și alte părți interesate 
să planifice și să lucreze împreună.  

4. Îmbogățirea habitatelor cu fâșii de flori sălbatice (în cadrul programelor 
agroecologice – PAE). PAE ar trebui să încurajeze folosirea amestecurilor de 
semințe de legume și flori indigene producătoare de polen și de nectar, care să ofere 
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albinelor resursele florale necesare. Asigurarea diversității agrobiologice funcționale 
prin folosirea amestecurilor de semințe de flori adaptate pentru favorizarea inamicilor 
naturali ai dăunătorilor și prin utilizarea tehnicilor naturale de  combatere a dăunătorilor 
ar trebui, de asemenea, să fie încurajate în cadrul PAE acolo unde sunt deja 
disponibile cunoștințe științifice în acest sens. De asemenea, ar trebui să se asigure 
finanțarea activităților de cercetare în domeniul diversității agrobiologice funcționale 
(FAB), pentru a se găsi mai multe soluții naturale de combatere a dăunătorilor.

Recomandări de politică
Greenpeace face apel la fermieri, la industrie și la factorii de decizie să ia măsuri pentru a 
depăși profunda criză agricolă curentă și problemele de durată pe care le aduce aceasta. 
Pentru a salva albinele și alimentele noastre, ar trebui să promovăm îndepărtarea 
de pesticide și de celelalte produse chimice de sinteză care dăunează albinelor. De 
asemenea, este nevoie de crearea unor stimulente pentru sporirea biodiversității în 
agricultură și pentru trecerea la agricultura ecologică. În continuare se prezintă câteva 
recomandări de politică specifice, care ar trebui puse în aplicare imediat: 

1.   Interzicerea imediată și deplină a tuturor pesticidelor dăunătoare pentru 
albine și pentru alți polenizatori. Printre acestea se numără substanțele clorpirifos, 
cipermetrin și deltametrin. În plus, interzicerea limitată a utilizării insecticidelor sistemice 
imidacloprid, tiametoxam, clotianidin și fipronil ar trebui să devină permanentă, iar sfera 
sa de aplicare să se extindă (Johnston et al., 2014).

2.  Adoptarea unor planuri de acțiune coordonate pe tema albinelor, care să 
vizeze nu numai creșterea eficacității în reglementarea și controlul substanțelor 
chimice folosite în agricultură, ci și facilitarea monitorizării sănătății albinelor și a altor 
polenizatori. Aceste planuri ar trebui să aibă în vedere, de asemenea, o mai bună 
conservare a habitatelor naturale și seminaturale din jurul peisajelor agricole, precum 
și creșterea biodiversității existente pe terenurile agricole (după cum reiese din sudiile 
științifice și se discută în recomandările de mai sus).  

3.  Renunțarea la agricultura distructivă cu utilizare intensivă a substanțelor 
chimice în favoarea modelelor de agricultură ecologică, prin majorarea 
fondurilor publice și private alocate cercetării și dezvoltării în domeniul 
practicilor agricole ecologice. Factorii de decizie la nivel de  UE ar trebui să 
direcționeze mai multe fonduri înspre cercetarea soluțiilor agricole ecologice sub 
auspiciile programului (UE de cercetare) Horizon 2020.

4.  Sistemele de consiliere agricolă. Statele membre ar trebui să valorifice sistemele 
de consiliere agricolă prevăzute de PAC, pentru a împărtăși fermierilor din toată 
Europa cunoștințele despre practicile agricole favorabile albinelor și despre 
alternativele non-chimice de gestionare a dăunătorilor.

5.  Realizarea unor zone de interes ecologic. Statele membre ar trebui să se asigure 
că delimitarea zonelor de interes ecologic are efectiv ca scop protejarea și creșterea 
biodiversității și a funcțiilor agro-ecosistemului – precum polenizarea și controlul 
populațiilor de dăunători.

Pe lângă recomandările de mai sus, care prezintă o relevanță directă pentru UE, 
este necesar ca durabilitatea agriculturii să fie abordată la scară globală, inclusiv prin 
respectarea recomandărilor din Evaluarea internațională a științei și tehnologiei agricole 
pentru dezvoltare (IAASTD). 
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Fructe şi legume care au fost 
polenizate de albine. Populaţiile 
sănătoase de albine au o 
importanţă atât ecologică cât şi 
economică.
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