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ABSTRACT (online version) 
Melissopalynology (pollen analysis of honey) is an indispensable method to 

authenticate honey origin and characteristics. It is very effective to determine and 

control the geographical origin of honeys and it also provides information about 

other important quality aspects. Melissopalynologists are challenged not only to 

identify the pollen found in honey but also decide what to do with the presence of 

pollen grains that are  represented in the honey spectra. Pollen analyses of honey 

can also determine important information about honeybees such as foraging 

ecology, habitat and vegetation visited, changes in food sources and habitat 

composition. The advantages of a pollen analysis is that all, or most, nectar 

sources involved are recognised, and if quantitative data are available, their 

relationship to each component, or to the dominant source, can be determined. 

Pollen spectra gave consistent results for the same type of honey from different 

areas. The large variety of meliferous sources (223) enable in Romania to 

produce characteristic type of honeys. The interest in the production of unifloral 

honeys is a higher consumer preference for some honey varieties leading to a 

commercial interest of the beekeepers. In six sample of commercial unifloral 

honey, 16 pollen types were identified. These honeys are not especially rich in 

pollen types and compares with many honeys characteristic of Europe. Plantago 

pollen grains are irregularly found in these honeys, as elsewhere, although their 

numbers in any one sample are insignificant. The presence of this pollen type is 

considered accidental, especially as numbers are always low. Comparison of 

results from samples extracted by different methods is impossible, for absolute 

pollen content may vary greatly. 
KEY WORDS: melissopalynology analysis, pollen spectra, unifloral honey 

 
INTRODUCERE 

În scopul asigurării securităţii alimentare şi controlul calităţii alimentelor, 
polenul este un instrument esenţial în analiza mierii. Clasele de polen sunt folosite 
pentru a indica sursele florale de nectar utilizate de albine pentru producerea 
mierii. Astfel frecvenţa relativă de polen este adesea folosită pentru a verifica şi 
eticheta o mostră de miere ca provenind dintr-o sursă de nectar majoră sau minoră. 
Această informaţie are o valoare comercială importantă pentru că mierea facută din 
unele plante are un preţ mai mare. Chiar şi mierea care nu este de o mare calitate 
necesită anumite verificări pentru că trebuie corect etichetată înainte de a fi 
comercializată. 

 Identificarea polenului în mostrele de miere este una dintre cele mai bune 
căi de a determina varietatea tipurilor de nectar folosite pentru producerea mierii şi 
etichetarea corectă bazată pe resursele de hrană a albinelor. Un alt motiv pentru 
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care analiza de polen a mierii este adesea necesară este acela de a identifica sursa 
geografică de origine. Combinaţia claselor de plante polenizate de vânt cu cele 
polenizate de insecte găsite într-o mostră de miere va produce adesea un spectru de 
polen care este unic pentru regiunea geografică unde a fost produs. Datorită 
acordurilor comerciale, tarifelor de import, restricţiilor comerciale legale, 
majoritatea naţiunilor mari producătoare de miere cer o etichetare precisă a mierii, 
după reguli stricte, înainte de a fi vândută.  

În Europa, mai mult de 100 specii botanice sunt cunoscute ca fiind 
producătoare de sortimente uniflorale. Majoritatea sunt produse ocazional sau sunt 
doar de interes local, în timp ce pentru altele există o importantă piaţă de import-
export. În caracterizarea mierii monoflorale, mulţi autori (Persano Oddo et al, 
1995) sugerează folosirea parametrilor fizico-chimici şi conţinutului mineral (K, 
Ca, Na, Mg, Fe, etc.) ca metode complementare analizei polinice. Dintre parametri 
fizico-chimici, 7 sunt confirmaţi ca fiind mai influenţaţi de originea botanică: 
culoarea, conductibilitatea electrică, rotaţia specifică, aciditatea şi conţinutul de 
fructoză şi glucoză. Dacă frecvenţa oricăruia dintre aceste tipuri de polen este la fel 
de ridicată ca procentajul menţionat, atunci mierea este în principal din acea sursă: 
Citrus 10-20%, Lavandula 10-20%, Rosmarinus 10-20%, Salvia 10-20%, Robinia 

20-30%, Tilia 20-30%, Medicago 20-30% etc (Louveaux et al, 1978).  
 Originea florală a mierii este un factor important în controlul calităţii 
mierii. Orice miere naturală conţine particule microscopice care dau indicaţii 
despre originea sa botanică şi geografică (Barth, 1990, Feller-Demalsy et al.,1989; 
Lieux, 1981; Maurizio, 1975; White et al., 1962). Analizele melisopalinologice ale 
mierii s-au dovedit a fi de mare ajutor în combinaţiile cu alte criterii analitice şi 
caracteristici organoleptice. Sunt folosite pentru a identifica originea geografică a 
mierii, pentru a detecta amestecurile de miere din diferite locaţii şi ţări şi pentru a 
da informaţii despre condiţiile climatice, geografice, botanice şi agricole dintr-o 
anumită zonă. Observaţiile pe termen lung ale florei dintr-o anumită zonă pot 
dezvălui schimbări în floră şi descoperi specii rare. Sunt studii care stabilesc 
originea geografică a mierii cu ajutorul conţinutului de minerale, compoziţia 
chimică, identificarea flavonoizilor şi a compuşilor aromatici. Cunoaşterea originii 
botanice a mierii este esenţială şi din motive economice deoarece poate afecta 
preţul produsului din magazin. Totuşi sunt anumite probleme pentru a determina 
corect originea botanică şi geografică a mierii. În ultimii ani, plantele melifere 
tipice pentru anumite ţări sau regiuni sunt acum crescute în multe alte ţări sau 
regiuni. De exemplu, speciile de eucalipt din Australia sau Noua Zeelandă sunt 
folosite în ultimii ani în Grecia ca şi specii decorative şi tipul polinic  de eucalipt 
este găsit în mierea din această ţară. În plus, sunt multe plante sărace în granule de 
polen şi este imposibil să se determine din analiza polenului contribuţia lor în 
miere (Karabournioti, 2000).  
 Flora României enumeră 223 plante melifere care aparţin la 54 de familii 
(Poaceae, Amaryllidaceae, Liliaceae, Asteraceae, Cucurbitaceae, Dipsacaceae, 
Valerianaceae, Caprifoliaceae, Oleaceae, Asclepiadaceae, Lamiaceae, 
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Bignoniaceae, Scrophulariaceae, Solanaceae, Boraginaceae, Hydrophyllaceae, 
Polemoniaceae, Primulaceae, Ericaceae, Apiaceae, Cornaceae, Vitaceae, 
Rhamnaceae, Hippocastanaceae, Aceraceae, Anorcadiaceae, Burseraceae, 
Geraniaceae, Linaceae, Tiliaceae, Malvaceae, Onagraceae, Lythraceae, Fabaceae, 
Caesalpiniaceae, Rosaceae, Elaeagnaceae, Grossulariaceae, Tamaricaceae, 
Resedaceae, Brassicaceae, Fumariaceae, Papaveraceae, Berberidaceae, 
Ranunculaceae, Buxaceae, Chenopodiaceae, Polygonaceae, Ulmaceae, Salicaceae, 
Moraceae, Fagaceae, Betulaceae, Pinaceae) (Ianovici, 2009). În majoritatea 
cazurilor ariile primare de procurare a polenului sunt cele care cuprind plante 
entomofile pe care albinele le vizitează pentru nectar. Totuşi albinele vor vizita  un 
număr de alte specii de plante anemofile,  scopul fiind  acela de a colecta polen. 
Specii de Salix, Quercus, Poaceae şi Asteraceae polenizate de vânt sunt considerate 
surse importante de polen pentru albinele care extrag polenul.  Scopul studiului de 
faţă este acela de a stabili frecvenţa polenului de Plantago (predominant 
anemofilă) în 6 sortimente de miere monofloră comercializate în Timişoara. 

 
MATERIALE ŞI METODE 

Am folosit metoda descrisă de Popescu (1997), respectiv metoda acetolizei 
adaptată după Louveaux et al, 1978. Analiza s-a modificat şi îmbunătăţit 
substanţial la introducerea fuxinei drept colorant. Normele oficiale din ţara noastră 
stabilesc valorile minimale ale procentului granulelor de polen specific pentru 
principalele sorturi de miere monofloră avându-se în vedere metoda acetolizei 
(STAS 784/2-1989). Granulele de la plantele nectarifere anemofile şi entomofile 
sunt înregistrate separat, în prezent, studiile nelând în considerare speciile cu un 
procent mai mic de 1% (Karabournioti, 2000). Se notează separat orice tip de polen 
provenind de la plante cu polenizare anemofilă sau fără glande nectarifere (de 
exemplu Poaceae, Cyperaceae, Rumex, Cannabis, Quercus, Amaranthus). Polenul 
coniferelor (Abies, Pinus, Picea, Juniperus, Larix), Betula, Fagus, Carpinus, 

Populus, Alnus, Corylus, Urtica, Typha sau Juncaceae nu sunt importante în miere. 
Următoarele plante sunt cunoscute a fi mai mult sau mai puţin entomofile: 
Papaver, Plantago, Thalictrum, Chenopodiaceae, Ambrosia, Artemisia.  Statutul 
pentru Filipendula care produce, în general, foarte puţin nectar, este nesigur. Se 
extrage numărul de granule de polen al plantele fără nectar din numărul total, 
înainte de a calcula frecvenţa polenului de la plantele care produc nectar. 
Numărătorile exprimate în procente exprimă frecvenţa şi este corectă doar dacă 
sunt numărate 1200 de granule de polen. Multe granule de polen nu pot fi 
identificate la nivel de gen sau specie (Louveaux et al, 1978). Următorii termeni 
sunt folosiţi la estimarea frecvenţelor granulelor de polen:  
� foarte frecvente pentru granulele care constituie mai mult de 45% din total 
� frecvente pentru granulele care constituie 16-45% din total 
� rar pentru granulele care constituie 3-15% din total 
� sporadic pentru granulele care constituie mai puţin de 3% din total. 
 Următorii termeni sunt folosiţi pentru clasele de frecvenţe:  
� polen predominant: mai mult de 45% din granulele de polen numărate  
� polen secundar: 16-45% 
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� polen puţin important: 3-15% 
� polen fără importanţă: mai puţin de 3%. 

Pentru identificare am folosit microfotografii şi determinatoare de polen. 
Cel mai sigur procedeu însă îl constituie prepararea de frotiuri stabilizate şi 
alcătuirea unei colecţii cu polen recoltat direct din florile speciilor de plante care 
prezintă interes melisopalinologic (Ialomiţeanu, 1987; Louveaux, 1988; Neacşu, 
2002; Popescu, 1997). 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Cercetarea spectrului polinic este examenul de bază al mierii de albine 
pentru stabilirea zonei geografice de provenienţă, perioada de cules, densitatea 
polinică şi speciile de plante de la care provine. Spectrul polinic constituie singurul 
criteriu concret pentru verificarea sorturilor la mierea monofloră şi un bun 
indicator în depistarea situaţiilor de falsificare a produselor respective. 

Majoritatea descrierilor polenului în literatura palinologică sunt bazate pe 
material acetolizat, motiv pentru care tehnica de acetoliză ar putea fi de ajutor în 
cazuri speciale de examinare microscopică a mierii ca o metodă complementară 
adăugată la tehnica de rutină fără fosilizare (Louveaux et al, 1978). Folosind 
metoda acetolizei, am luat în anul 2005 spre analiză două sortimente de miere: 
miere de salcâm (Miere Roua florilor salcâm, produsă de APIS PROD s.r.l. Blaj) şi 
miere de tei (GOLDHONEY tei produsă de Vita Naturalis S.R.L., Bucureşti). În 
primul caz, pe cele două preparate obţinute am calculat numărul total de granule de 
polen atât pentru cel aparţinând genului Robinia (488) cât şi a celor aparţinând 
altor specii (938). Nu am identificat polen apaţinând tipului Plantago. Este de 
remarcat faptul că în totalul polenului aparţinând altor specii, am inclus şi polenul 
spart sau neidentificat (47% din acesta). Condiţiile fizico-chimice şi microscopice 
(spectrul polinic) reglementate de STAS 784/2-1989, prevăd pentru mierea de 
salcâm de calitate superioară un procent granule de polen de Robinia raportat la 
numărul total de granule de polen examinate în valoare de 30%. Comparând 
rezultatele obţinute cu prevederile  STAS, se poate afirma că sortul de miere 
analizat, cu 34,22% polen de Robinia, este din punct de vedere microscopic un 
produs natural, nu este falsificat, fiind un produs de calitate superioară. Pentru al 
doilea sortiment,  am calculat numărul total de granule de polen atât pentru cel 
aparţinând genului Tilia (215) cât şi a celor aparţinând altor specii (705). Nu am 
identicat polen apaţinând tipului Plantago. În totalul polenului aparţinând altor 
specii, am inclus şi polenul spart sau neidentificat (41% din acesta). 
Reglementările privind mierea de tei de calitatea I stabilesc un procent de granule 
de polen de Tilia de 30%. Prin compararea rezultatelor obţinute cu cele 
reglementate de STAS, se poate afirma că mierea analizată (23,36% polen de Tilia) 
este de calitate inferioară. Acest procent scăzut de granule de polen de tei poate fi 
corelat cu faptul că mierea a prezentat un început de cristalizare, deşi mierea avea 
valabilitate până în 22.10.2005. În acest caz poate exista suspiciunea de falsificare. 
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În martie 2008 am analizat trei sortimente de miere monofloră de tei. 

Primul sortiment de miere analizat (produs 1), este comercializat sub denumirea 
de: Miere Roua florilor tei
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Figura 1. Tipuri polinice identificate în miere 

Figura  2. Tipuri polinice identificate în miere 
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Pe de altă parte, rezultatele pot fi eronate datorită numărului mare de grăuncioare 

În anul 2008 am reluat studiul melisopalinologic. Am ales sortimente 
comercializate în Timişoara şi având termen de valabilitate pentru anul 2008-2009. 

Tilia şi Robinia sunt foarte cunoscute şi sunt prezente pe 
turile magazinelor numeroase varietăţi, aparţinând diverşilor producători 

autohtoni. Am utilizat pentru cercetarea spectrului polinic metoda simplificată, prin 
înlocuirea acidului sulfuric cu apă distilată caldă şi ulterior am introdus şi gelatina 

ată cu fuxină pentru colorare. Sortimentul de miere monofloră l-am apreciat 
procentului granulelor de polen specific faţă de numărul total de 

granule de polen din miere. Pentru aceasta am numărat granulele de polen specifice 
e miere declarat de pe mai multe câmpuri microscopice şi separat 

cele aparţinând altor specii de plante de pe aceleaşi câmpuri microscopice. 
Identificarea polenului a fost mai facilă şi s-a redus numărul de grăuncioare sparte.

 

  

 

În martie 2008 am analizat trei sortimente de miere monofloră de tei. 
de miere analizat (produs 1), este comercializat sub denumirea 

Miere Roua florilor tei, produs de APIS PROD s.r.l. Blaj. După cântărirea a 20 
g miere, pe care am dizolvat-o în 10 ml de apă distilată, am centrifugat la 3000 rpm 
timp de 25 de minute. După centrifugare am îndepărtat lichidul supernatant, apoi 

1. Tipuri polinice identificate în miere - Plantago, Robinia şi Tilia 

2. Tipuri polinice identificate în miere - Asteraceae, Pinaceae, Onagraceaee
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sedimentul rezultat l-am centrifugat din nou la 3000 rpm timp de 20 de minute.
Pentru acest sortiment am realizat patru preparate microscopice, două dintre ele 
incluse în gelatină glicerinată şi două 
uscarea lamelor, am examinat lamele la microscop cu obiectivul de 20x şi apoi cu 
obiectivul de 40x, numărând granulele de polen aparţinând genului 
pe cele aparţinând altor specii.
posibilitatea unei identificări mai precise şi am folosit pentru toate celelalte 
investigaţii această metodă. Din totalul de 1088 granule de polen identificate, 
19.57% (213) a reprezentat polenul de 
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am centrifugat din nou la 3000 rpm timp de 20 de minute.
Pentru acest sortiment am realizat patru preparate microscopice, două dintre ele 
incluse în gelatină glicerinată şi două în gelatină glicerinată cu fuxină. 
uscarea lamelor, am examinat lamele la microscop cu obiectivul de 20x şi apoi cu 
obiectivul de 40x, numărând granulele de polen aparţinând genului Tilia şi separat 
pe cele aparţinând altor specii. Am stabilit că introducerea coloraţiei măreşte 
posibilitatea unei identificări mai precise şi am folosit pentru toate celelalte 
investigaţii această metodă. Din totalul de 1088 granule de polen identificate, 
19.57% (213) a reprezentat polenul de Tilia. 

3. Analiza melisopalinologică a produsului 1 
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Al doilea sortiment de miere analizat (produs 2), este comercializat sub 
denumirea de Albina carpatina

După cântărirea a 20 g miere, pe care am dizolvat
centrifugat la 3000 rpm timp de 20 de minute. După centrifugare am îndepărtat 
lichidul supernatant, apoi sedimentul rezultat l
timp de 20 de minute. 
microscopice, toate incluse în gelatină glicerinată cu fuxină. Din totalul de 1076 
granule de polen identificate, 4.98% (54) a reprezentat polenul de 

 

 
 

Al treilea sortiment de miere analizat (produs 3), este produs de
Matieş, Vermeş, jud. Caraş
preparate microscopice, toate incluse în gelatină glicerinată cu fuxină.
de 1067 granule de polen identificate, 14.24% (152) a reprezentat polenul de 

Spre analiză s-au luat trei sortimente de miere monofloră de salcâm.
Primul sortiment de miere analizat (produs 4), este comercializat sub denumirea 
de: Miere Roua florilor salcâm

preparării lamelor pentru anali
lucru original. Astfel după cântărirea a 20g miere, pe care am dizolvat
de apă distilată, am centrifugat la 4000 rpm timp de 20 de minute. După 
centrifugare am îndepărtat lichidul supernatant, 
centrifugat din nou la 4000 rpm timp de 20 de minute. Am obţinut 5 preparate 
microscopice, fiecare având 1 spot. Lamele au fost uscate şi s
schimbarea culorii de la gălbui la maroniu închis. 
polen identificate, 34.49% a reprezentat polenul de 
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Al doilea sortiment de miere analizat (produs 2), este comercializat sub 
Albina carpatina, produsă de Apicola Pastoral Georgescu, Bucureşti. 

După cântărirea a 20 g miere, pe care am dizolvat-o în 10 ml de apă distilată, am 
centrifugat la 3000 rpm timp de 20 de minute. După centrifugare am îndepărtat 
lichidul supernatant, apoi sedimentul rezultat l-am centrifugat din nou la 3000 rpm 
timp de 20 de minute. Pentru acest sortiment am realizat şase preparate 
microscopice, toate incluse în gelatină glicerinată cu fuxină. Din totalul de 1076 
granule de polen identificate, 4.98% (54) a reprezentat polenul de Tilia. 

 

Al treilea sortiment de miere analizat (produs 3), este produs de 
Matieş, Vermeş, jud. Caraş-Severin. Pentru acest sortiment am realizat şapte 
preparate microscopice, toate incluse în gelatină glicerinată cu fuxină.  Din totalul 
de 1067 granule de polen identificate, 14.24% (152) a reprezentat polenul de Tilia

au luat trei sortimente de miere monofloră de salcâm.
Primul sortiment de miere analizat (produs 4), este comercializat sub denumirea 

Miere Roua florilor salcâm, produsă de APIS PROD s.r.l. Blaj. În timpul 
preparării lamelor pentru analiză, au intervenit câteva schimbări faţă de modul de 
lucru original. Astfel după cântărirea a 20g miere, pe care am dizolvat-o în 10 ml 
de apă distilată, am centrifugat la 4000 rpm timp de 20 de minute. După 
centrifugare am îndepărtat lichidul supernatant, apoi sedimentul rezultat l
centrifugat din nou la 4000 rpm timp de 20 de minute. Am obţinut 5 preparate 
microscopice, fiecare având 1 spot. Lamele au fost uscate şi s-a observat 
schimbarea culorii de la gălbui la maroniu închis. Din totalul de 1039 granule de 
polen identificate, 34.49% a reprezentat polenul de Robinia.  

Produs 
1

Produs 
2

Produs 
3

Polen  Tilia

Polen  Plantago

Polen minor important de 
la plante anemofile -
Betula, Pinaceae, Urtica, 
Poaceae

Polen secundar de la 
plante  cu nectar -
Asteraceae, Apiaceae, 
Brassicaceae, 
Onagraceae, Robinia, 
Salix, Mentha

6. Analiza melisopalinologică primară a sortimentelor  monoflore de Tilia 
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Al doilea sortiment de miere analizat (produs 2), este comercializat sub 
Apicola Pastoral Georgescu, Bucureşti. 

o în 10 ml de apă distilată, am 
centrifugat la 3000 rpm timp de 20 de minute. După centrifugare am îndepărtat 

din nou la 3000 rpm 
Pentru acest sortiment am realizat şase preparate 

microscopice, toate incluse în gelatină glicerinată cu fuxină. Din totalul de 1076 

 A.F. 
Severin. Pentru acest sortiment am realizat şapte 

Din totalul 
Tilia. 
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Figura 7. Analiza melisopalinologică a produsului 4

Figura 8. Analiza melisopalinologică a produsului 5

 

Figura 9. Analiza melisopalinologică a produsului 6
 

 Al doilea sortiment de miere analizat (produs 5), este comercializat sub 
denumirea de: Miere Albina Carpatină salcâm

Georgescu, Bucureşti. Prin întinderea sedimentului s
având un spot. Din total
reprezentat polenul de Robinia.

 Al treilea sortiment de miere de salcâm analizat (produs 6), este 
comercializat sub denumirea de 
Naturalis S.R.L. Bucureşti. Am obţinut 5 preparate microscopice. Pe lama 2 am 
identificat granule de amidon. Prezenţa acestora poate fi un indiciu al falsificării 
însă pentru o analiză corectă este necesară o examinare atentă în lumin
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7. Analiza melisopalinologică a produsului 4 

 

8. Analiza melisopalinologică a produsului 5 

9. Analiza melisopalinologică a produsului 6 

Al doilea sortiment de miere analizat (produs 5), este comercializat sub 
Albina Carpatină salcâm. A fost produs de Apicola Pastoral 

Georgescu, Bucureşti. Prin întinderea sedimentului s-au obţinut 5 lame, fiecare 
Din totalul de 1284 granule de polen identificate, 34.81% a 

Robinia. 

Al treilea sortiment de miere de salcâm analizat (produs 6), este 
comercializat sub denumirea de Miere Goldhoney salcâm şi este produsă Vita 
Naturalis S.R.L. Bucureşti. Am obţinut 5 preparate microscopice. Pe lama 2 am 
identificat granule de amidon. Prezenţa acestora poate fi un indiciu al falsificării 
însă pentru o analiză corectă este necesară o examinare atentă în lumină polarizată.
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Al doilea sortiment de miere analizat (produs 5), este comercializat sub 
. A fost produs de Apicola Pastoral 

au obţinut 5 lame, fiecare 
ul de 1284 granule de polen identificate, 34.81% a 

Al treilea sortiment de miere de salcâm analizat (produs 6), este 
şi este produsă Vita 

Naturalis S.R.L. Bucureşti. Am obţinut 5 preparate microscopice. Pe lama 2 am 
identificat granule de amidon. Prezenţa acestora poate fi un indiciu al falsificării 

ă polarizată. 



 

 

Din totalul de 897 granule de polen identificate, 38.79% a reprezentat polenul de 
Robinia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
După stabilirea claselor de frecvenţă

comercializate ca miere monofloră de 
provenind mai degrabă din miere polifloră, mai ales produsul 2. Sortimentele 
comercializate ca miere monofloră de 
Potrivit claselor de frecvenţă, niciun sortiment nu prezintă un polen predominant, 
polenul de Robinia fiind tot un polen secundar. Cât priveşte produsul 2, polenul de 
Tilia este chiar puţin important, rar. Prin urmar
fapt poliflore. 

Din analiza melisopalinologică primară a sortimentelor alese, putem 
observa că polenul de Plantago

Dintre produsele comercializate ca miere monofloră de 
2 şi reprezintă doar 1,19% în produsul 1 şi 1,03% în produsul 3. Dintre produsele 
comercializate ca mieri monoflore de 
identificat în produsele 5 şi 6 şi reprezintă doar 1,15% în spectrul poli
produsului 4. 

 
 
Tabel 1. Spectru polinic 
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Figura 10. Analiza melisopalinologică primară a sortimentelor monoflore de 
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Din totalul de 897 granule de polen identificate, 38.79% a reprezentat polenul de 

 

stabilirea claselor de frecvenţă am constatat că sortimentele 
comercializate ca miere monofloră de Tilia sunt de calitate inferioară, ele 
provenind mai degrabă din miere polifloră, mai ales produsul 2. Sortimentele 
comercializate ca miere monofloră de Robinia sunt de calitate corespunzătoare. 
Potrivit claselor de frecvenţă, niciun sortiment nu prezintă un polen predominant, 

fiind tot un polen secundar. Cât priveşte produsul 2, polenul de 
este chiar puţin important, rar. Prin urmare, toate aceste sortimente sunt de 

Din analiza melisopalinologică primară a sortimentelor alese, putem 
Plantago este o prezenţă sporadică în aceste sortimente. 

Dintre produsele comercializate ca miere monofloră de Tilia, lipseşte din produsul 
2 şi reprezintă doar 1,19% în produsul 1 şi 1,03% în produsul 3. Dintre produsele 
comercializate ca mieri monoflore de Robinia, polenul de Plantago nu a fost 
identificat în produsele 5 şi 6 şi reprezintă doar 1,15% în spectrul polinic al 

Produs 1 Produs 2 Produs 3 
Polen secundar de la plante  cu nectar 

Asteraceae, Apiaceae, Brassicaceae, 
78,7% 
 

94,2% 
 

83,14% 
 

Produs 
4

Produs 
5

Produs 
6

Polen  Robinia

Polen  Plantago

Polen minor important 
de la plante anemofile  
- Betula, Alnus, 
Pinaceae, Poaceae

10. Analiza melisopalinologică primară a sortimentelor monoflore de Robinia

Annals of West University of Timişoara, ser. Biology, vol XI, pp. 85-94 

Din totalul de 897 granule de polen identificate, 38.79% a reprezentat polenul de 
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provenind mai degrabă din miere polifloră, mai ales produsul 2. Sortimentele 
sunt de calitate corespunzătoare.  

Potrivit claselor de frecvenţă, niciun sortiment nu prezintă un polen predominant, 
fiind tot un polen secundar. Cât priveşte produsul 2, polenul de 

e, toate aceste sortimente sunt de 

Din analiza melisopalinologică primară a sortimentelor alese, putem 
este o prezenţă sporadică în aceste sortimente. 
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Onagraceae, Robinia, Salix, Mentha 
Polen  Tilia 21,3% 5,8% 16,86% 

 
Tabel 2. Spectru polinic Produs 4 Produs 5 Produs 6 
Polen secundar de la plante  cu nectar 
- Asteraceae, Apiaceae, Brassicaceae, 
Salix, Crataegus, Fabaceae 

62,6% 
 

62,65% 
 

58,47% 
 

Polen  Robinia 37,4% 37,35% 41,53% 

 
CONCLUZII 

Cercetările noastre arată că speciile genului Plantago nu pot fi considerate 
decât accidental melifere. Produsele comercializate ca miere monofloră sunt de 
fapt poliflore ţinând cont de analiza melisopalinologică primară. 
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